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ESIPUHE 
 
Miksi ihmiset muuttavat vieraaseen ja tuntemattomaan ja jättävät tutun ja turvallisen? 
Tämä laajaan siirtolaisuuden käsitteeseen kätkeytyvä peruskysymys on kiinnostanut 
minua miltei aina. Siirtolaisuus ja etenkin ihmisten liikkuvuus tänä päivänä ovat kiin-
nostavia yhteiskunnallisista ilmiöitä ja niiden käsittely gradussani on ollut tavattoman 
mielenkiintoinen tehtävä. Kiitän Siirtolaisuusinstituuttia, ja siellä erityisesti dosentti Elli 
Heikkilää mahdollisuudesta tehdä tutkimus aiheesta, josta olin kiinnostunut. Olen myös 
erittäin kiitollinen keskusteluseurasta, vinkeistä, materiaalista, opastuksesta ja kannus-
tuksesta, jota olen Siirtolaisuusinstituutin väeltä tutkimusprosessin aikana saanut. Kai-
kille teille iso kiitos. Kiitokset vielä erityisesti Ellille innostavasta ohjauksesta ja kaikes-
ta siitä tiedosta, jota olet jakanut kanssani. 
 
Kiitokseni myös tutkimustyöni ohjaajalle, professori Heli Marjaselle, jonka ohjeistukset 
auttoivat minua työni alkumetreiltä sen loppuviimeistelyyn saakka. 
 
Tutkimukseni perustuu keskeisesti Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalais-
ten kyselyyn antamiin vastauksiin. Arvostan suuresti sitä, että niin monet olivat nähneet 
vaivaa ja miettineet esitettyjä kysymyksiä hyvinkin perusteellisesti. Suuri kiitokseni 
kaikille kyselyyn vastanneille sekä yhdistyksille ja yrityksille, jotka auttoivat kyselyn 
levittämisessä eteenpäin. Kiitokset myös niistä sähköpostiviesteistä, joita sain maailmal-
la asuvilta suomalaisilta. Viestit vahvistivat käsitystäni siitä, että ulkosuomalaisten sekä 
heidän merkityksensä tutkiminen suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta on paitsi 
mielenkiintoinen, mutta myös tarpeellinen tutkimusaihe. 
 
Kiitokset lähipiirille, kun olette jaksaneet aina välillä innostua pohtimaan kanssani siir-
tolaisuuden problematiikkaa; kiitoksia kaverit ja Timo. 
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1 JOHDANTO 

1.1 2000-luvun siirtolaisuus ja inhimillinen pääoma 

Suomi on perinteisesti ollut maa, josta on muutettu eri puolille maailmaa. Erityisesti 
Yhdysvaltoihin suuntautuneella muuttoliikkeellä on Suomessa pitkä historia. Suomen 
amerikansiirtolaisuuden perinteen voikin olettaa ylläpitävän yhä tänäkin päivänä suo-
malaisten muuttoalttiutta Yhdysvaltoihin. Myös Saksaan muutto on kiinnostanut suoma-
laisia, vaikka suurempana ilmiönä Suomen saksansiirtolaisuus sijoittuukin vasta toisen 
maailman sodan jälkeiseen aikaan. Tämän päivän suomalaisten mahdollisuuksia muut-
taa Saksaan ovat lisänneet Suomen liittyminen Euroopan Unioniin ja työvoiman va-
paampi liikkuvuus. 

2000-luvulle tultaessa kansainvälinen muuttoliike on saanut uusia piirteitä niin Suo-
messa kuin maailmallakin. Globaalissa taloudessa yritykset voivat melko joustavasti 
siirtää tuotannontekijöitään maasta toiseen. Myös korkeasti koulutetusta työvoimasta on 
tullut eräällä tapaa helposti liikkuva tuotannontekijä. Lisäksi siirtolaisuuden muutosten 
taustalla on muun muassa globaalista taloudesta johtuva työmarkkinoiden erikoistumi-
nen, mikä merkitsee työvoiman kysynnän suuntautumista tietynlaista osaamista omaa-
viin työntekijöihin. Kansainvälinen muuttoliike on siis tullut erittäin valikoivaksi (Kul-
talahti 2001, 77). Saksa ja Yhdysvallat kuuluvat niihin länsimaihin, joiden aloittama ak-
tiivinen työvoiman rekrytointi ulkomailta on aiheuttanut maailmanlaajuisen työpaikka-
kilpailun (Raunio 2002, 18). Tässä kilpailussa myös suomalaisia korkeasti koulutettuja 
osaajia houkutellaan muuttamaan Suomesta. Näin ollen siirtolaisuus vaikuttaa muun 
muassa suomalaisen yhteiskunnan inhimillisen pääoman määrään. Siirtolaisuuden ja in-
himillisen pääoman yhteys voidaan kuitenkin nähdä monella tavalla. Siirtolaisuuden 
kautta menetetään osaamispääomaa kansainvälisille markkinoille, mutta asia voidaan 
nähdä myös toisinpäin. Siirtolaisuus voi olla merkittävä Suomen yhteiskunnalliseen ke-
hitykseen myönteisesti vaikuttava tekijä, mikäli esimerkiksi paluumuuttajat voivat 
Suomessa hyödyntää ulkomailla opittuja tietoja ja taitoja. 

Kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, osaajien muuttoliikkeeseen eli aivovuotoon ei 
ole kiinnitetty kovinkaan paljoa huomiota. Mikäli aihetta käsittelevän kirjallisuuden vä-
häisestä määrästä voi päätellä jotain. Kehittyneet maat ovat puolustaneet työvoiman va-
paata liikkuvuutta ja siitä seuraavaa aivovuotoa sen käytännöllisellä merkityksellä sekä 
osana ihmisoikeuksia. Myös Suomessa katsotaan, että maastamuuttoa ei tule estää, sillä 
se on osa kansainvälistä liikkuvuutta ja vuorovaikutusta, jossa Suomi on mukana. 
(Laakkonen 2004, 11.) 
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Viime vuosina Suomessa on kuitenkin ryhdytty arvioimaan uudella tavalla maasta-
muuttoon liittyviä kysymyksiä. Uudelleenarviointi johtuu osaksi siitä, että juuri osaajien 
ja korkeasti koulutettujen maastamuuttoon katsotaan liittyvän negatiivisia seurauksia. 
(vrt. Majava 1998, 229.) Suomi on sijoittanut huomattavasti lähtijöihin kasvatus- ja 
koulutusinvestointien muodossa, joten maastamuuttoon vaikuttaminen on luonnollisesti 
Suomen etujen mukaista. Kiinnostava kysymys onkin, mitä mahdollisuuksia Suomella 
on kääntää aivovuoto (brain drain) hyödyksi (brain gain). 

Tämän tutkimuksen yhtenä motiivina on 2000-luvun saksan- ja amerikansiirtolaisuu-
den tutkimisen ohella tarkastella ulkomailla olevan suomalaisen inhimillisen pääoman 
hyödynnettävyyden ongelmaa. On kiinnostavaa tarkastella sitä, miten ulkosuomalaisten 
osaaminen voisi nivoutua konkreettisesti osaksi suomalaista elinkeinoelämää. Mieles-
täni ajatus siitä, että Suomella on kansallisia kompetensseja löydettävissä ja kaupalli-
sesti hyödynnettävissä ulkosuomalaisten keskuudessa on mielenkiintoinen ja pohtimisen 
arvoinen kysymys. Siirtolaisuutta ei ole aiemmin tutkimuksissa lähestytty aivan tästä 
roolista, joten tutkimus avaa uusia näkökulmia maastamuuttoon. 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja ongelmanasettelu 

Tutkimuksen teemana on suomalaisten 2000-luvun siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysval-
toihin sekä ajatus suomalaisista siirtolaisista Suomen voimavarana maailmalla. Tutki-
muksella on kaksi päätavoitetta: 

 
1. Muodostaa kuva suomalaisten 2000-luvun siirtolaisuudesta Saksaan ja Yhdys-

valtoihin vastaamalla seuraaviin alla esitettyihin kysymyksiin: 
 

•  Ketkä muuttavat? 
•  Mitkä ovat lähtö- ja tuloalueet? 
•  Miten muuttoon valmistaudutaan? 
•  Miksi muutetaan? 
•  Millaista on siirtolaisten sopeutuminen? 
 

2. Selvittää, millainen voimavara ulkomailla asuvat suomalaiset siirtolaiset ovat 
Suomelle: 

 
•  Tarkastellaan suomalaisten 2000-luvun siirtolaisuuden seurauksena Sak-

saan ja Yhdysvaltoihin syntyneen inhimillisen pääoman varantoa. 
•  Saksassa ja Yhdysvalloissa asuvien nykymuuttajien käsitys itsestään ja 

muista ulkosuomalaisista Suomen voimavarana. 



 – 11 –

•  Saksassa ja Yhdysvalloissa asuvien nykymuuttajien käsitys siitä, voi-
daanko ulkosuomalaisten taitotietoa hyödyntää ja onko suomalaisuuden 
esiintuominen heille ulkomailla tärkeää. 

•  Siirtolaisten verkostoituminen. 
 
Suomalaisten saksan- ja amerikansiirtolaisuutta on tutkittu aikaisemminkin, mutta 

viime vuosien muuttoliike on jäänyt toistaiseksi vielä kokonaan selvittämättä. Saksaan 
ja Yhdysvaltoihin suuntautuneen 2000-luvun eli nykymuuton selvittämiseksi laadittiin 
kysely, jonka tarkoituksena oli hankkia uutta ja yksityiskohtaista tietoa kyseisiin maihin 
2000-luvulla muuttaneista suomalaisista. Tutkimuksen tarkoituksena on siis muodostaa 
kuva suomalaisten 2000-luvun siirtolaisuudesta Saksaan ja Yhdysvaltoihin. 

Siirtolaisuus voidaan käsittää tietynlaisena aikaan ja paikkaan sidoksissa olevien ti-
lanteiden jatkumona, jossa jokainen muuttotilanne perustuu edelliseen tilanteeseen. Täs-
tä syystä tämän tutkimuksen viitekehyksen muodostaa siirtolaisuustutkimuksen perus-
käsitteiden sekä niin sanotun siirtolaisuuden yleisteorian käsittelyn lisäksi myös Suo-
men aiemman siirtolaisuuden tarkastelu. Aiemman siirtolaisuuden tarkastelun pääpaino 
on Saksaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuneissa muutoissa. 

Tutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan Suomen inhimillisen pääoman muuttolii-
kettä erityisesti Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Tavoitteena on pohtia lähinnä 2000-luvun 
niin sanottujen milleniumsiirtolaisten kautta sitä, millainen voimavara siirtolaiset ovat 
Suomelle. Siirtolaisilla Suomen voimavarana maailmalla viitataan tässä siirtolaisuuden 
seurauksena ulkomaille syntyneeseen Suomen inhimillisen pääoman varantoon, ja suo-
malaisen yhteiskunnan mahdollisuuteen hyödyntää tätä pääomaa. Perusajatuksena on, 
että siirtolaisten koulutus, kokemus, ammatillinen sijoittumien sekä heidän sosiaaliset 
suhteensa ovat voimavara, josta suomalainen yhteiskunta voisi saada myös käytännön 
tasolla hyötyä. Inhimillisen pääoman tarkastelussa hyödynnetään kyselyn avulla koottua 
perustietoa 2000-luvun suomalaisista muuttajista sekä heidän käsityksiään ulkosuoma-
laisten taitotiedon hyödynnettävyydestä. Tutkimuksen tavoitteena on siis nostaa esille 
kysymys ulkomailla olevista suomalaisista Suomen voimavarana. Tutkimuksessa käsi-
tellään inhimillisen pääoman muuttoliikettä ja pyritään löytämään niitä ulkosuomalais-
ten osaamisen keskeisiä vahvuuksia, joita suomalainen yhteiskunta ja erityisesti elinkei-
noelämä voisi hyödyntää. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole esittää, miten ulkosuomalais-
ten osaamista voitaisiin hyödyntää käytännön tasolla, vaan lähinnä arvioida, millaista 
inhimillistä pääomaa Suomella on ulkomailla sekä käynnistää keskustelua ulkosuoma-
laisten roolista Suomen voimavarana maailmalla. 
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1.3 Teoreettisia lähtökohtia 

1.3.1 Siirtolaisuuteen liittyviä käsitteitä 

Seuraavassa määritellään joitakin tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä siirtolaisuuteen 
liittyviä käsitteitä. Siirtolaisuudella tarkoitetaan henkilöiden tai henkilöryhmien vapaa-
ehtoista enemmän tai vähemmän pysyvää muuttoa asuinmaasta toiseen lähinnä toimeen-
tulon hankkimiseksi siellä. Siirtolaisuus sisältää maastamuuton ohella myös toiseen 
maahan asettumisen ja paluumuuton. Maastamuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka 
muuttaa toiseen maahan ja asettuu sinne pysyväisluonteisesti. Suomalaisissa tilastoissa 
tähän ryhmään lasketaan kuitenkin kaikki maastamuuttoilmoituksen tehneet henkilöt, 
joiden tarkoituksena on asua ulkomailla vähintään vuoden verran. Paluumuuttaja on 
lähtömaahansa palaava henkilö ja hänen mukanaan seuraavat perheenjäsenet. Suomessa 
paluumuuttajakäsitettä on sovellettu entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin. (Korkia-
saari 1989, 2.) Voidaan kuitenkin kysyä, onko esimerkiksi inkeriläisiä pidettävä suoma-
laisina paluumuuttajina, jos he polveutuvat – Stolbovan rauhan (1617) jälkeen – nykyi-
sen Pietarin alueelle luterilaisuuden ja Ruotsin kuningaskunnan etuvartioksi menneiden 
suomalaisten jälkeläisistä. Presidentti Koiviston vuonna 1990 antaman lausunnon mu-
kaan inkeriläisiä pidetään Suomessa paluumuuttajina (Söderling 2002, 210). 

Määräaikaista tai muuten tilapäistä ulkomailla oleskelua, kuten opiskelua tai komen-
nustyötä, ei tavallisesti sisällytetä siirtolaiskäsitteen piiriin. Käytännössä opiskelijat ja 
komennustyössä olevat henkilöt (ulkomaantyöntekijät, ekspatriaatit) kuitenkin laske-
taan siirtolaisiksi, koska heidän erottamisensa pysyvästi muuttavista on vaikeaa. Lisäksi 
heidän ulkomailla oleskeluunsa liittyy paljon samanlaista problematiikkaa kuin varsi-
naiseen siirtolaisuuteenkin. (Björklund 1998, 18; Korkiasaari 1992, 4; Korkiasaari & 
Söderling 1994, 227–228.) Muita tilapäisesti tai määräaikaisesti ulkomailla oleskelevia 
ovat YK-joukoissa ja ulkomaisissa edustustoissa työskentelevät suomalaiset, joiden 
oleskeluaika ulkomailla vaihtelee suuresti. Virallisesti nämä suomalaiset ovat edelleen 
kirjoilla Suomessa, eivätkä he sen vuoksi ole mukana muuttotilastoissa. Myöskään niin 
sanotut kausisiirtolaiset eli henkilöt, jotka asuvat osan vuodesta ulkomailla ja osan ko-
timaassa eivät useinkaan näy muuttotilastoissa, koska he ovat pääosin kirjoilla Suo-
messa, eivätkä siten tule rekisteröidyiksi mihinkään muuttotilastoon. (Korkiasaari 1992, 
4.) Joissakin maissa siirtolaisiksi kuitenkin hyväksytään sellaisetkin henkilöt, jotka ovat 
asuneet maassa vain kolme kuukautta. Suomessa yli vuodeksi ulkomaille lähtevä joutuu 
tekemään muutostaan pysyvän muuttoilmoituksen, vaikka hänellä olisikin tarkoitus tulla 
takaisin. Tämä on eräs siirtolaisuuteen liittyvä tilastointiongelma, joka aiheuttaa eroa-
vaisuuksia kansainvälisissä siirtolaistilastoissa. (Korkiasaari 1993, 8, 18–21.) 



 – 13 –

Ulkosuomalainen on ulkomailla asuva nykyinen tai entinen Suomen kansalainen tai 
näiden jälkeläinen, joka identiteetiltään tuntee itsensä suomalaiseksi ja ilmoittaa olevan-
sa ulkosuomalainen (Korkiasaari 1989, 2; Björklund 1998, 18). Ilmoittautuminen suo-
malaiseksi voi tapahtua virallisesti esimerkiksi väestönlaskennan yhteydessä (Wester-
berg 1997, 81), mutta myös epävirallisemmin missä tahansa muussa tilanteessa. En-
simmäisen polven ulkosuomalaisilla tarkoitetaan ulkomailla asuvia Suomessa synty-
neitä henkilöitä. Toisen polven ulkosuomalaisia ovat henkilöt, joiden vanhemmista ai-
nakin toinen on syntynyt Suomessa. (Björklund 1998, 18.) 

Nykyisin globaali talous kuljettaa pääomia, tietoa ja ihmisiä maasta toiseen ja tämän 
myötä myös siirtolaisuuden käsite muuttuu. Jean-Louise Domergue on jakanut globaa-
lin muuttoliikkeen subjektit useisiin ryhmiin. Vapaaehtoisen tai pakotetun muutto-
liikkeen lisäksi voidaan puhua esimerkiksi ammattitaidottomista ja korkeasti koulu-
tetuista maastamuuttajista. (Tanner 2003, 13.) Tässä tutkimuksessa siirtolaisuudella vii-
tataan maastamuuttoon, ja suomalaisilla siirtolaisilla tarkoitetaan kaikkia pysyvä-
luonteisesti tai määräaikaisesti ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia. 

1.3.2 Inhimillinen pääoma 

Yhteiskuntien taloudellisen hyvinvoinnin on taloustieteessä katsottu perustuvan eri pää-
omanlajeihin. Perinteinen taloustiede on jakanut pääoman kolmeen käsitteeseen, joita 
ovat luontopääoma (esimerkiksi luonnonvarat, kuten maa), taloudellinen pääoma sekä 
fyysinen pääoma (ihmisen tekemä pääoma eli koneet, laitteet ja erilaiset fyysiset raken-
teet). Teollistumisen ja teknologisen kehityksen nopeutuminen 1900-luvulla on tuonut 
mukanaan havainnon siitä, että yksilöiden tiedoilla ja taidoilla on myös vaikutusta valti-
oiden taloudelliseen vaurauteen. Inhimillisen pääoman käsite lähtee siitä ajatuksesta, et-
tä nykyisin pääomaa tuottavat vähemmän maa, tehtaat, työvälineet ja koneet ja yhä 
enemmän ihmisten tiedot ja taidot. Inhimillisen pääoman määrä ei sinänsä selitä talou-
den kasvua, mutta se lisää valmiuksia kehittää ja omaksua uutta teknologiaa, joka taas 
sysää talouden kasvuun. Tästä syystä hyvinvointiin vaikuttaviin pääomanlajeihin lisät-
tiin 1960-luvulla inhimillinen pääoma (human capital), jolla tarkoitetaan yksilön henki-
lökohtaisiin taitoihin ja osaamiseen liittyviä tekijöitä. (Hjerppe 1997, 26; Kajanoja 
1998, 37; Seppola 2004, 26.) 

Inhimillinen pääoma muodostaa yhdessä sosiaalisen pääoman kanssa inhimilliset 
voimavarat. Tästä näkökulmasta sosiaalista pääomaa ovat yksilön henkilökohtaiset ver-
kostot. Inhimillinen pääoma on perinteisesti rajattu vain yksilön omaisuudeksi, jota ei 
voi periä tai siirtää henkilöltä toiselle. Inhimillisessä pääomassa on siis kyse yksilön 
osaamisesta, hänen tiedoistaan, taidoistaan, autonomisuudestaan, luovuudestaan ja vuo-
rovaikutuksen kyvyistään. (Seppola 2004, 26.) 
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Inhimillistä pääomaa mitattiin aluksi koulutustasona, mutta vähitellen käsite laajeni 
sisältämään investoinnit työkokemukseen, terveyteen ja vastaaviin inhimillistä pääomaa 
lisääviin tarkoituksiin. Kysymys inhimillisestä pääomasta voidaan viedä syvemmälle 
välillisiin, pitkävaikutteisiin ja rakenteellisiin kysymyksiin: missä määrin esimerkiksi 
koulutustason kohoaminen vaikuttaa kehittämällä paitsi kohteena olevaa yksilöä myös 
koko kansakunnan kulttuuria. Kun inhimillisen pääoman käsittelyssä edetään välillisiin 
ja rakenteellisiin kysymyksiin, tarkastelun kohteeksi tulevat yksilöllisten ominaisuuk-
sien lisäksi myös yhteisön ominaisuudet. Tämä tarkastelu vaatii laajempaa sosiaalisen 
pääoman käsitettä, joka viittaa yhteisön ominaisuuksiin, eli tarkoittaa ihmisten kykyä 
työskennellä yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi ryhmissä ja organisaatioissa. Talou-
den globalisaation myötä sosiaalisen pääoman ja yhteisöjen kyvyn toimia yhteisten 
päämäärien hyväksi on katsottu olevan jopa kilpailuetu taloudellisen menestyksen ta-
voittelussa. (Kajanoja 1998, 37–38; Hellsten 1998, 30.) 

Osaajien määrittely onkin taas hieman hankalampaa, koska osaamisen vaatimus riip-
puu aina asiayhteydestä. Periaatteessa tässä yhteydessä osaajilla tarkoitetaan varsin 
suurta muuttajajoukkoa: osaajiksi voidaan laskea kaikki ne henkilöt, joiden osaamisella 
on positiivinen merkitys suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti sen elinkeinoelämän 
kannalta. 

1.3.3 Sosiaaliset suhteet pääomana 

Ihmisten väliset suhteet nähdään yhä useammin pääomana, ja sosiaalisia suhteita voi-
daan pitää yhtenä inhimillisen pääoman mittarina. Sosiaalisia verkostoja on monen-
tyyppisiä; verkosto voi koostua sukulaisista, ystävistä tai naapureista, joiden kanssa yk-
silöllä on suhteita (Alarinta 1998, 30). Mikä tahansa ystävyyssuhde ei kuitenkaan ole 
sosiaalista pääomaa. Vaikka panostaminen esimerkiksi naapuruussuhteisiin voikin lisätä 
omaa hyvinvointia, niin hyvät suhteet naapuriin eivät ole sijoitus, josta voi odottaa itse-
lleen hyvitystä. Sosiaalisia suhteita voidaan siis tarkastella kahdella eri tasolla: henkilö-
kohtaisella tasolla (social) ja liiketoimintatasolla (business), jolloin pääoman käsittee-
seen voidaan liittää ajatus tavoiteltavasta hyödystä. Sosiaaliset suhteet ovat sosiaalista 
pääomaa silloin, kun kahden tai useamman toimijan välillä vallitsee yhteisymmärrys ta-
voitteista, ja joiden saavuttamiseen kaikki osapuolet ovat sitoutuneet. (vrt. Seppola 
2004, 45–46.) Tässä mielessä ryhmän jäsenet ovat "sijoittajia", jotka odottavat "tuottoa" 
sosiaaliseen verkoston ylläpitämiseen uhratuilta panoksilta (Johanson 2000, 139). Epä-
muodollisiin sosiaalisiin verkostoihin ei siis liittyisi niin kovin suurta määrää yhdys-
kuntatason sosiaalista pääomaa. Tällaiset epämuodolliset verkostot perustuvat saman-
kaltaisuuteen, yhteiseen identiteettiin tai yhteiseen toimijuuteen (Kaunismaa 2000, 134), 
mutta näiden verkostojen sosiaaliset suhteet eivät sisällä yhteisiä sääntöjä, jotka niin sa-
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notusti pakottaisivat yksilöt toimimaan yhteisen edun vaatimalla tavalla (vrt. Pehkonen 
2004, 46). Vastaavasti organisoiduille ja vapaaehtoisille sosiaalisille verkostoille on 
tyypillistä kollektiivisen toiminnan monet vaihtoehdot, joissa juuri siksi on mahdolli-
suudet sosiaalisen pääoman kehittymiseen. Tällaisia verkostoja edustavat esimerkiksi 
yhdistykset ja yhteiskunnalliset liikkeet. (Kaunismaa 2000, 134.) Voidaan siis sanoa, et-
tä sosiaalista pääomaa tavoittelevien verkostojen rakentaminen perustuu yhteisen edun 
tavoitteluun (vrt. Alarinta 1998, 30). 

Sosiaalisia suhteita syntyy yleensä samankaltaisten ihmisten välille. Ihmiset, jotka tu-
levat esimerkiksi samasta sosiaalisesta taustasta, tai heillä on samanlainen yhteiskun-
nallinen asema, ovat luonnollisesti usein tekemisissä toistensa kanssa. Silloin, kun sa-
manhenkisten ihmisten tapaaminen on luonteeltaan jatkuvaa, niin tapaamisten kautta 
kehittyy usein sosiaalisia suhteita. (vrt. Seppola 2004, 26–27.) Sosiaaliset suhteet voivat 
laajentua sosiaalisiksi verkostoiksi, joissa eri toimijoita yhdistää sama teema. Verkos-
tossa vuorovaikutus toimijoiden välillä on silti vielä vähäistä, mutta puhuttaessa verkos-
toitumisesta toimijat ovat jo yhteydessä toisiinsa eli toimijoiden välillä tapahtuu tutus-
tumista, tiedonsiirtoa ja vuorovaikutusta. (Verkosto 2005, 9.) Silloin, kun vuorovaikutus 
on käytännössä todennettavissa, voidaan puhua verkostomaisesta rakenteesta. Verkosto-
talous taas edustaa uudenlaista institutionaalista taloutta, jossa yritysten ja talous-
alueiden rajat ovat hämärtyneet, koska yhteistyön hyödyt ovat yritysten ja alueiden yh-
teisiä. (Alarinta 1998, 30.) 

Verkostoista on tullut tärkeää sosiaalista pääomaa, ja tällöin puhutaan myös verkos-
topääomasta. Verkostot ovat merkittävä voimavara, menestystekijä ja innovaation lähde 
taloudellisessa ja sosiaalisessa toiminnassa. Kansainväliset verkostot ovat strateginen 
resurssi liiketoiminnassa, tuotekehityksessä, koulutuksessa, kulttuurituotannossa ja mo-
nella muulla alalla. Vaikka verkostot ovat modernin tietoyhteiskunnan perusrakenteita, 
niin verkostot eivät kuitenkaan ole mikään uusi, erityisesti tietoyhteiskuntaan liittyvä 
keksintö. Verkostoja on ollut olemassa niin kauan, kun ihmisten välillä on ollut suhteita. 
Tietoyhteiskunta ei siis ole synnyttänyt verkostoja, mutta se on korostanut niiden merki-
tystä ja nostanut niiden toiminnallista ja taloudellista arvoa. Myös verkostoitumisen ta-
pa, nopeus ja volyymi ovat muuttuneet teknologian kehityksen myötä. Tietotekniikka 
onkin verkostoitumisessa tehokas työkalu. (Hietanen et al. 2001, 17–18.) 

Tässä tutkimuksessa siirtolaisten inhimillistä pääomaa tarkastellaan juuri koulutusta-
son, työllistymisen, ammatillisen sijoittumisen ja sosiaalisten verkostojen kautta. 

1.3.4 Näkökulmia voimavaran käsitteeseen 

Kansakunnan inhimillinen pääoma käsittää yhteiskunnan rakentajat laajalla skaalalla, 
asuivatpa he Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Tässä tutkimuksessa maastamuuttoa 
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on lähestytty pääosin siitä olettamuksesta, että siirtolaiset maan rajojen ulkopuolella 
voivat olla voimavara myös lähtömaalle. Voimavarojen voidaan katsoa koostuvan inhi-
millisestä pääomasta, kuten kielitaidosta, ammatillisesta pätevyydestä ja sosiaalisesta 
pääomasta. Sosiaaliset verkostot osana muuttajien inhimillistä pääomaa ovat merkittävä 
voimavara. Näin ollen ulkomailla työskentelevien suomalaisten osaajien henkilökohtai-
set verkostot voivat olla siirtolaisten osaamisen ohella Suomelle siirrettävää pääomaa. 
Siirtolaisten henkilökohtaisen sosiaalisen pääoman siirtäminen esimerkiksi verkostojen 
kautta suomalaisten yhteisomistukseen edellyttää kuitenkin siirtolaisilta vahvaa sidettä 
suomalaisuuteen, sekä myös henkilökohtaisia intressejä. 

Termillä voimavara ja siirtolaisilla Suomen kansallisena voimavarana, voidaan tar-
koittaa monia asioita, jotka eivät ole yksiselitteisiä. Näin ollen voimavaroja on myös 
vaikea mitata. Tässä tutkimuksessa on päädytty kuitenkin selvittämään siirtolaisten in-
himillistä pääomaa eli muuttajien hallinnassa olevia resursseja, kuten koulutusta, työllis-
tymistä, ja sosiaalisia suhteita. Siirtolaisilla Suomen voimavarana maailmalla viitataan 
siis ulkomailla olevaan Suomen inhimillinen pääoman varantoon. Perusajatuksena on, 
että siirtolaisten koulutus, kokemus, ammatillinen sijoittuminen ja sosiaaliset suhteet 
ovat tärkeä voimavara, josta suomalainen yhteiskunta voisi saada myös käytännön tasol-
la hyötyä. Tästä syystä on hyödyllistä miettiä keinoja, miten ulkomailla olevaa suoma-
laista osaamista voitaisiin siirtää suomalaisen yhteiskunnan käytettäväksi. Kuitenkin 
ennen kuin voidaan alkaa miettiä keinoja, miten ulkomailla oleva osaaminen voidaan 
käytännön tasolla kanavoida suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, on selvitettävä, millais-
ta inhimillistä pääomaa Suomella on rajojen ulkopuolella. Tärkeää on myös miettiä, 
millaiselle ulkosuomalaisten osaamiselle Suomessa olisi tarvetta ja markkinoita. Kaikki 
osaaminen ei ole taloudellisesti merkittävää suomalaisten yritysten ja organisaatioiden 
näkökulmasta. 

Ulkosuomalaisten joukossa voidaan olettaa olevan monenlaista osaamista, jota ei täl-
lä hetkellä pystytä systemaattisesti välittämään suomalaisille. Suomi voisi siis hyötyä 
maailmalla olevista siirtolaisistaan, vaikka samalla onkin selvää, että perinteiseen siirto-
laisuuteen eli työvoiman luovuttamiseen liittyy problematiikkaa. Maastamuutto saattaa 
aiheuttaa vakaviakin ongelmia, jos menetetään pysyvästi huomattava määrä tietopää-
omaa globaaleille työmarkkinoille. Aivovuoto eli osaajien maastamuutto voi lisäksi 
heikentää Suomen kilpailukykyä, puhumattakaan siitä negatiivisesta kokonaisvaikutuk-
sesta, joka syntyy, kun korkeasti koulutetut eivät työskentele kotimaassaan (vrt. Tanner 
2003, 9, 14). 
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2 SIIRTOLAISUUS TUTKIMUSKOHTEENA 

2.1 Siirtolaisuustutkimus 

Maantieteellisessä muuttoliiketutkimuksessa päätös muuttamisesta tai paikoilleen jää-
misestä on oleellinen. Yleensä muuttoliiketutkimus on keskittynyt siihen, miksi muute-
taan. Ihmisten jääminen asuinpaikoilleen käsitetään normaaliksi ja muuttaminen poik-
keavaksi ja selitettäväksi ilmiöksi. Siirtolaisuustutkimus keskittyy maiden rajojen yli ta-
pahtuvaan liikkuvuuteen, jossa muuttajat ovat vähemmistö ja maan rajojen sisäpuolella 
pysyvät muodostavat enemmistön. (Björklund 1998, 17–18.) 

Muuttoliikkeen syistä ja seurauksista on paljon erilaisia teorioita. Muuttoliiketutki-
muksille on ominaista usean eri tieteenalan näkökulmien ja menetelmien soveltaminen. 
Muuttoliikettä, kuten siirtolaisuuttakin tarkasteltaessa ollaankin tekemisissä melkein 
kaikkien inhimilliseen toimintaan liittyvien tieteenalojen kanssa. Muuttoliikkeen syitä ja 
ominaispiirteitä voidaan löytää niin yhteiskunnallisista taustatekijöistä kuin yksittäisten 
muuttajien motiiveista. (Karjalainen 1986, 34; Karjalainen 1989, 2; Tanner 2003, 12.) 
Siirtolaisuudelle on olemassa aina jokin syy, ja yksi siirtolaisuustutkimuksen tehtävistä 
on selvittää se. Muuttoliikkeen yleisteorian voidaan sanoa vastaavan kysymykseen: 
"Miksi ihmiset muuttavat?". Vastuksen tulee kuitenkin kytkeytyä johonkin aika- tai 
paikkakontekstiin. (Itäpuisto 1999, 36; vrt. Kytö 1998, 32.) Muuttoliikkeen yleisteorian 
tunnetuimpia edustajia on Mangalam (1968), jonka muuttoliikemalli on pitkälti hypo-
teettinen ja perustuu kirjallisuuteen. Mangalamin mukaan muuttoa edeltää aina suhteel-
lisen kurjistumisen eli deprivaation vaihe, jossa muuttaja kokee, että tavoitteet eivät voi 
toteutua nykyisessä asuinpaikassa. (Kytö 1998, 32.) Syitä muuttoon voi löytyä makrota-
solta, jolloin muutto on seuraus yhteiskunnallisista muutoksista. Tällöin taloudellisissa 
tutkimuksissa siirtolaisuutta selitetään esimerkiksi lähtömaan työttömyyden aiheutta-
malla ”työnnöllä” tai tulomaan suhdanteiden ”vedolla”. Muuton syyt voivat olla myös 
mikrotasolla, jossa keskitytään tarkastelemaan yksilön muuttovalintoja. Sosiologisissa 
tutkimuksissa yksilöiden motiiveja on tarkasteltu työntö-veto -teorian avulla. Muuttajien 
ajatellaan vertaavan toisiinsa lähtö- ja tuloalueen ominaisuuksia. (Wiman 1975, 29; 
Korkiasaari & Söderling 1994, 232.) 

Siirtolaiseksi lähdön syyn selvittämisen lisäksi siirtolaisuustutkimuksessa on keskeis-
tä tuntea siirtolaisuuden rakenne. Kuinka suuri osa siirtolaisista on naisia? Millainen on 
siirtolaisten ikärakenne, ja mistä ammateista he tulevat ja millainen koulutus heillä on? 
Kuinka suuri osa lähtijöistä on perheellisiä ja kuinka moni muuttaja vie perheensä mu-
kanaan? (Kero 1996, 103.) Siirtolaisuudessa ei ole kyse vain muutosta, vaan myös elä-
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misestä vieraassa kulttuurissa. Tästä syystä siirtolaisuuden tutkimiseen liittyy läheisesti 
myös integraatioprosessi eli siirtolaisten sopeutuminen uuteen maahan. 

2.2 Muuttoliiketutkimuksen teoriaa 

2.2.1 Keskeisiä muuttoliikemalleja 

Muuttoteorioiden historia on varsin pitkä: ensimmäisiä merkittäviä tutkimuksia on Ra-
vensteinin (1889) kehittämät lait (Korkiasari & Söderling 1994, 229), joita voidaan pi-
tää sovellutuksena Newtonin vetovoimamallista. Gravitaatio-analogiaa ovat myö-
hemmin parannelleet muun muassa Stouffer (1940), Zipf (1946) ja Hägerstand (1957) 
(Kytö 1998, 34, 36). Gravitaatiomalleja on usein arvosteltu siksi, että ne jättävät huomi-
oimatta muuttopäätöksiin liittyvät behavioraaliset näkökohdat. (Wiman 1975, 29; Kytö 
1998, 34, 36; ks. Karjalainen 1986, 35.) Lee’n (1966) muuttomalli käsittelee lähtö- ja 
tuloalueiden niin negatiivisia kuin positiivisiakin ominaisuuksia, välintulevia mahdolli-
suuksia (etäisyys, kustannukset) sekä myös potentiaalisten muuttajien ominaisuuksia 
(Kytö 1998, 34, 36). 

Muuttoliikettä koskevista teorioista yksikään ei riitä yksin yleiseksi teoriaksi. Yksit-
täinen teoria keskittyy johonkin kapeaan osaan muuttoliikettä, kuten etäisyyteen, muu-
ton suuntaan, syklisyyteen, paluumuuttoon tai muuttajien psykologisiin, sosiaalisiin ja 
demografisiin piirteisiin. (Kytö 1998, 34, 37; Sarvimäki 2003, 6.) Kuitenkin kaikille 
työvoiman alueellista liikkuvuutta mallintaville teorioille on yhteistä olettamus, että ih-
minen muuton avulla pyrkii hankkimaan lisää resursseja (tuloja, omaisuutta, koulutusta, 
toimintakykyä, turvallisuutta) pystyäkseen paremmin tyydyttämään tarpeensa. (Kytö 
1998, 34–36; Sarvimäki 2003, 6.) 

Tärkeimpinä siirtolaisuutta selittävinä tekijöinä on pidetty taloudellisia syitä, jolloin 
ennen kaikkea työttömyys ja palkkaerot on nähty pääasiallisina syinä muuttoliikkeeseen 
(ks. Karjalainen 1986, 60). Klassiset muuttoliikkeen syitä käsittelevät tutkimukset ovat-
kin keskittyneet maiden välisiin tuloeroihin tärkeimpänä muuttoliikettä määrittävänä te-
kijänä. Tämä sama ajatus taloudellisista eroista alueiden välillä on edelleen taustalla, 
kun tarkastellaan muuttoliikkeen syitä, mutta tarkastelua on laajennettu käsittämään 
myös ei-taloudellisia näkökulmia. (ks. Moisala 2004, 5.) 

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä muuttoliik-
keen teorioita, joiden avulla voidaan selittää ja tarkastella juuri muuton syitä. Näistä teo-
rioista tärkeimpinä voidaan pitää perinteistä neoklassista lähestymistapaa ja inhimillisen 
pääoman teoriaa. Neoklassinen muuttoliiketeoria keskittyy muuttovirtoihin ja inhimilli-
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sen pääoman teoria taas kuvaa yksilön muuttopäätöstä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Yleisesti voidaan sanoa, että taloustieteellinen muuttoliiketutkimus hakee usein vasta-
uksia muutoille eri alueiden välisistä eroista (Itäpuisto 1999, 37). 

2.2.2 Neoklassinen muuttoliiketeoria 

Neoklassisen työmarkkinateorian katsotaan juontavan juurensa Adam Smithin klassi-
sesta taloustieteen teoriasta, jonka yksi keskeinen ajatus oli markkinavoimien vapaan 
kilpailun kautta saavutettava tasapaino talouden eri sektoreilla. Täydellinen kilpailu ei 
johda sekasortoon, vaan näkymätön käsi ohjailee talouden toimintaa esimerkiksi siten, 
että pääomat - voi tarkoittaa myös inhimillistä pääomaa - hakeutuvat niille talouden sek-
toreille, joilla niiden tuottavuus on paras. (Nätti 1987, 1.) 

Neoklassinen muuttoliiketeoria pohjautuu ajatukseen, että ihmiset ovat rationaalisia 
ja pyrkivät maksimoimaan henkilökohtaista hyötyään. Ensin ihmiset keräävät tietoa 
mahdollisuuksistaan parantaa omaa elämän laatuaan laskemalla yhteen siirtolaisuuden 
tuomat oletetut hyödyt ja haitat. Tämän jälkeen tilannetta verrataan nykyisiin olosuh-
teisiin. Siirtolaisuuden pitäisi tapahtua silloin, kun siitä saadut hyödyt ovat suuremmat 
kuin haitat ja kulut. Tällaista vertailua rationaalisen hyötyä maksimoivan yksilön pitäisi 
tehdä tietyn ajan välein sen hetkisen tiedon perusteella. Todellisuudessa muutot eivät 
kuitenkaan tapahdu näin yksinkertaisesti. (Nätti 1989, 2–3.) 

Neoklassisen teorian mukaan muuttoliikkeen syynä on pohjimmiltaan se, että aluei-
den välillä on eroja työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen. Työvoimapulasta kärsi-
villä alueilla palkkataso pyrkii nousemaan, kun taas työvoiman ylitarjonnan tapauksessa 
palkkataso pyrkii laskemaan. Näin syntyvät alueiden väliset palkkaerot johtavat siihen, 
että työvoimaa siirtyy matalamman palkkatason alueilta korkeamman palkkatason alu-
eille. Muuttoliikettä alueiden välillä tapahtuu niin pitkään, kunnes palkkaero alueiden 
välillä vastaa muutosta aiheutuvia kustannuksia. Teorian mukaan palkkaerot ovat siis 
syynä muuttoliikkeeseen ja muuttoliike on sitä suurempaa, mitä suuremmat ovat palk-
kaerot. (Moisala 2004, 5.) 

Pohdittaessa tulevaisuuden muuttoliikevirtoja maiden välillä neoklassisen teorian 
pohjalta tulee huomioida myös kansainvälisen kaupan vaikutus. Muuttoliikkeen sijasta 
voi nimittäin myös kansainvälinen kauppa toimia talouden tasapainottajana, koska va-
paakaupan vaikutuksesta alueet erikoistuvat sellaisten hyödykkeiden tuottamiseen, jossa 
niillä on suhteellinen etu. Tämän seurauksena tuotannontekijöiden hinnat lopulta yh-
tenevät alueiden välillä, kuten muuttoliikkeenkin tapauksessa. (Moisala 2004, 5–6.) 
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2.2.3 Inhimillisen pääoman teoria 

Inhimillisen pääoman teoria pohjautuu neoklassiseen työmarkkinateoriaan, ja on yksi 
sen kehityssuunta. Inhimillisen pääoman teoriassa muuttajia käsitellään erillisinä yksi-
löinä, joista kukin tekee muuttopäätöksen henkilökohtaisten preferenssien perusteella. 
Teoria näkee siirtolaisuuden investointina, jolloin päätös muuttamisesta riippuu hyöty-
jen ja haittojen suhteesta. Inhimillisen pääoman teorian mukaan muuttopäätökset teh-
dään yksilötasolla odotettujen elinkaaritulojen perusteella. Yksilöt vertaavat muutosta 
aiheutuvia odotettuja tuottoja ja kuluja sen hetkisestä tilanteesta tulevaisuuteen ja teke-
vät muuttopäätöksensä nettonykyarvolaskelman perusteella. Muutto tapahtuu mikäli 
muuton tuottojen ja kustannusten erotus on positiivinen. Muuttoliikettä, koulutusta ja 
työkokemusta voidaankin siis tarkastella investointina inhimilliseen pääomaan. Mallissa 
oletetaan, että yksilö pystyy laskemaan odotetut tulonsa jokaisena ajankohtana kaikilla 
alueilla. (Nätti 1989, 7–8.) 

Sjaastad on jakanut muuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja tuotot kahteen eri 
ryhmään, rahallisiin (hinnoitellut) ja ei-rahallisiin (hinnoittelemattomat). Rahalliset tuo-
tot syntyvät lähinnä korkeammasta käytettävissä olevasta reaalitulosta, kun taas ei-
rahallisia tuottoja voivat olla esimerkiksi mielenkiintoisemmat työtehtävät ja muuttajan 
suurempi hyvinvointi uudella paikkakunnalla. Rahallisia kustannuksia taas ovat lähinnä 
konkreettiset muutosta aiheutuvat kustannukset, kuten tavaroiden pakkaamisesta ja siir-
tämisestä ja henkilöiden matkustamisesta aiheutuvat kustannukset. Rahalliset kustan-
nukset kasvavat suhteessa alueiden väliseen etäisyyteen ja mukana muuttavien yksi-
löiden lukumäärään. Markkinoilla ei-rahalliset kustannukset Sjaastad jakaa vaihto-
ehtoiskustannuksiin ja psyykkisiin kustannuksiin. Vaihtoehtoiskustannukset syntyvät 
niistä työtuloista, jotka muuttaja menettää muuttoprosessin aikana. Psyykkisiä kustan-
nuksia voivat taas olla muun muassa ero ystävistä ja sukulaisista sekä myös mahdolli-
sesti kulttuurierot maiden välillä. Psyykkisiä kustannuksia syntyy, jos muuttajan uudesta 
asuinympäristöstään saama hyvinvointi on suurempi lähtö- kuin kohdemaassa. Myös 
psyykkiset kustannukset voivat aiheuttaa kustannuksia muuttajalle mikäli, muuttaja pi-
tää yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin. (Sarvimäki 2003, 6; ks.Virtanen 2004, 14.) 

Suurin osa muuttoliikettä koskevasta inhimillisen pääoman kirjallisuudesta arvioi 
muuttajan yksilöllisten ominaisuuksien vaikutusta muuttopäätöksen tuottoihin ja kustan-
nuksiin. Inhimillisen pääoman teorian perusteella voidaan olettaa, että muuttohaluk-
kuutta vähentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi korkeampi ikä (muuttokustannusten kuolet-
tamisen aika on lyhyempi) sekä pitkä etäisyys alueiden välillä (suuremmat muuttokus-
tannukset). (Nätti 1989, 8.) Myös henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, kuten koulutuk-
sella, sukupuolella, siviilisäädyllä ja arviolla omasta työmarkkina-arvosta sekä kyvystä 
sopeutua uuteen työympäristöön, on vaikutusta muuttopäätökseen (Moisala 2004, 6; ks. 
Karjalainen 1989, 3). Inhimillisen pääoman teorian suurin etu neoklassiseen muuttoteo-
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riaan verrattuna onkin se, että se huomioi myös yksilön henkilökohtaiset tekijät muutto-
päätöksen taustalla (Moisala 2004, 6). 

2.2.4 Veto- ja työntötekijät 

Tämän tutkimuksen kannalta eräänlaisena yhteen kokoavana teoriana voidaan pitää ve-
to- ja työntötekijöihin pohjautuvaa ajattelutapaa, jonka avulla voidaan yhdistää eri teori-
at yhdeksi kokonaisuudeksi. Edellä esitettyjä teorioita yhteen kokoava teoria perustuu 
muuttoliikettä sääteleviin työntö- ja vetotekijöihin (Moisala 2004, 7). Muutto-
liikemalleja on usein syytetty muuttoliikkeen kokonaiskuvan unohtamisesta ja niiden 
keskittymisestä liiaksi muuton yksityiskohtiin (Itäpuisto 1999, 36). Muuton voidaankin 
katsoa olevan prosessi, joka todellisuudessa koostuu muuton motiivien lisäksi monista 
eri vaiheista, kuten muuton harkinnasta ja muuttoon valmistautumisesta, mutta myös 
muuton jälkeisen ajan tarkastelusta. 

Veto- ja työntötekijöiden avulla voidaan tarkastella niitä voimia, jotka ovat muutto-
liikkeen taustalla. Vetotekijät viittaavat kohdemaan houkuttelevuuteen, muun muassa 
korkeampien palkkojen, paremman työllisyyden, hyvien sosiaalietuuksien, turvallisen 
ympäristön tai miellyttävän ilmaston johdosta. Lisäksi yksittäisen maan houkuttele-
vuutta voi lisätä jo maassa olevien siirtolaisten luoma turvaverkko. Työntäviä tekijöitä 
ovat esimerkiksi lähtömaan korkea työttömyys, muuttoalueiden välinen etäisyys ennen 
kaikkea kulttuurisessa mielessä sekä poliittiset ja etniset levottomuudet. (Moisala 2004, 
5; Sarvimäki 2003, 6.) 

Tarkastelussa voidaan huomioida myös perheen vaikutus muuttopäätöstä tehtäessä. 
Kaiken kaikkiaan niin taloudellisilla kuin ei-taloudellisillakin tekijöillä on vaikutusta 
muuttoliikkeeseen. Kuitenkin Leen (1966) työntö-veto -teoriassa on omat puutteensa, 
kuten kaikissa muissakin teorioissa. Vetävien ja työntävien tekijöiden suhteen määrit-
tely on vaikeaa: sitä kumman vaikutus on suurempi, on usein mahdotonta perustella tie-
teellisesti. Työntävien ja vetävien tekijöiden suhde voi myös vaihdella eri aikoina. Yksi 
ongelma on myös siinä, että sama tekijä saattaa eri ihmisillä olla joko työntävä tai vetä-
vä. (Itäpuisto 1999, 37–38.) Esimerkiksi amerikkalainen kulttuuri saattaa olla yhtälailla 
vetävä kuin työntäväkin tekijä. 

2.3 Aivovuoto siirtolaisuuden osana 

Aivovuodon (brain drain) käsite tuli esille ensimäistä kertaa jo 1960-luvulla, kun sitä 
käytettiin kuvaamaan englantilaisten tiedemiesten muuttoa Yhdysvaltoihin (Brown 
2000, 1; Ackers 2003, 1). Kansainvälisessä kirjallisuudessa ja tieteellisissä julkaisuissa 
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päähuomion on kuitenkin saanut kehitysmaista kehittyneisiin maihin suuntautunut in-
himillisen pääoman muuttoliike. Kehittyneissä maissa on harvoin keskusteltu kahden 
kehittyneen maan välisestä hyvin koulutetun työvoiman aivovuodosta. Länsimaissa on 
ollut vallalla käsitys, ettei kehittyneiden maiden välillä voi olla aivovuotoa, koska osaa-
jien muuttovirrat ovat näiden välillä tasapainossa. Kehittyneet maat ovat lisäksi puolus-
taneet työvoiman vapaata liikkuvuutta ja siitä seuraavaa aivovuotoa sen käytännöllisellä 
merkityksellä sekä osana ihmisoikeuksia. (Kärkkäinen 1993, 3.) Englanninkielisessä 
kirjallisuudessa käsite brain drain on vakiintunut tarkoittamaan hyvin koulutettujen ih-
misten muuttoa maasta, alueelta tai toimialalta toiseen hankkiakseen paremman palkka- 
tai elintason. Aivovuodon määritelmä sisältää siis myös yritysten välisen hyvin koulute-
tun työvoiman liikkuvuuden, joka voi olla maan sisäistä. (Gill 2003, 25.) 

Käytännössä sanalla aivovuoto on jossain määrin negatiivinen merkitys, sillä sitä 
käytetään usein kuvaamaan niiden osaajien muuttoa, jotka eivät halua tai eivät voi pala-
ta kotimaahansa. Nämä osaajat merkitsevät pysyvää menetystä lähtömaalle, koska luo-
vuttajamaa ei enää jatkossa hyödy maastamuuttajan osaamisesta ja taidoista (Gill 2003, 
25.) Kehitysmaiden tutkijat korostavat usein työvoiman luovuttamiseen liittyvää niin 
sanottua lähtömaaproblematiikkaa: osaajien muutosta seuraa haittavaikutuksia luovut-
tajamaalle, kun taas vastaanottajamaan katsotaan saavan vastikkeetonta hyötyä (Tanner 
2003, 9–10). Aivovuotoa koskevien määritelmien sisällöt voidaan siis jakaa kahteen 
ryhmään sen mukaan, tarkastellaanko asiaa saavan vai menettävän valtion kannalta. Pa-
himmillaan inhimillisen pääoman muuttoliike saattaa aiheuttaa vakaviakin ongelmia 
niille maille, jotka menettävät huomattavasti taitotietoaan globaaleille työmarkkinoille. 
Aivovuoto voi heikentää maan kilpailukykyä, puhumattakaan siitä negatiivisesta koko-
naisvaikutuksesta, joka syntyy, kun korkeasti koulutettu henkilö ei työskentele koti-
maassaan. Voitaisiin siis sanoa, että aivovuototermin käyttö on oikeutettua vain, jos in-
himillisen pääoman muuttoliike vaarantaa luovuttavan maan taloudellista kehitystä tai, 
jos muuttovirta on yksisuuntaista eli osaajien maastamuutto on suurempaa kuin vastaa-
vien ryhmien maahanmuutto (Kultalahti 1996, 42; Kärkkäinen 1993, 7, 9.) 

Aivovientiä (brain trade) käytetään melko usein aivovuodon synonyymina, vaikka 
aivoviennissä kysymys on hiukan monimutkaisempi. Periaatteessa voidaan lähteä siitä, 
että aivoviennillä tarkoitetaan maastamuuttoa, joka tuo lähtömaalle joitain hyötyjä, esi-
merkiksi uutta osaamista, yhteysverkostoja tai perusteita uusille markkinoille. Aivo-
vientiin kuuluu myös läheisesti muuton väliaikaisuus eli muuttaja palaa jonkin ajan ku-
luttua takaisin kotimaahansa. (Kultalahti 1996, 42.) Edellä mainittu ei kuitenkaan voi 
olla termin käytön edellytys, sillä myös ulkomaille jäävät kansalaiset voivat hyödyttää 
entistä kotimaatansa (Brown 2000, 10; Kultalahti 1996, 42). Ulkomailla työskentelevät 
voivat hyödyttää entistä kotimaataan esimerkiksi luomalla tutkimus- ja yritysyhteistyötä 
(Ruckenstein & Stark 2003). 
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Käsitteelle aivovienti on olemassa vastine eli aivotuonti, joka tarkoittaa maahan 
suuntautuvaa hyvin koulutetun työvoiman muuttoa. Aivoviennin ja aivotuonnin yhtey-
dessä puhutaan aivovuototaseesta, joka kuvaa inhimillisen pääoman viennin ja tuonnin 
erotusta. Osaajien muuttoliike kahden valtion välillä (brain exchange) pysyy tasapai-
nossa, silloin kun muuttajat ovat laadullisesti suunnilleen samanlaisia. Sen sijaan aivo-
vuotokäsitteelle ei ole olemassa suomen kielessä vastakohtaa kuten englannin kielessä, 
jossa on käytössä sana brain gain, jolla perinteisesti on tarkoitettu osaajien muutosta 
koituvaa hyötyä vastaanottajamaalle. (Kärkkäinen 1993, 3.) 

Silloin, kun ulkomailla työskennelleet osaajat muuttavat takaisin kotimaahansa ja pa-
lauttavat sinne taitotietoa ja näkökulmia, joita voidaan hyödyntää yrityksissä, organi-
saatioissa ja laajemmin yhteiskunnassa, puhutaan aivokierrosta (brain circulation) 
(Ruckenstein & Stark 2004, 20). Aivokierto viittaa osaajien globaaliin muuttovirtaan, 
jossa yksilö ei muuta uuteen asuinmaahansa jäädäkseen. Lähtökohtana on muutamasta 
kuukaudesta muutamaan vuoteen kestävä sijoittuminen työ- ja uramahdollisuuksien 
vuoksi johonkin toiseen maahan, josta siirtyminen tapahtuu todennäköisemmin kolman-
teen maahan kiinnostavamman työmahdollisuuden perässä. (Raunio 2002, 48.) Aivo-
vuodoksi ei myöskään lueta tilannetta, jossa johonkin toiseen maahan muuttanut osaaja 
työskentelee siellä koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä, koska vastaanottajamaa ei 
tunnista, eikä pysty hyödyntämään siirtolaistensa taitoja ja koulutusta (Kärkkäinen 
1993, 10) Tällaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi lääkäri työskentelee uudessa 
asuinmaassaan sairaanhoitajana tai ei työskentele lainkaan, puhutaan aivotuhlauksesta 
tai taitotiedon hukkakäytöstä (brain waste) (Martin 2003, 20). 

On tärkeää huomata, että aivovuotoa tapahtuu myös muulla tavalla kuin koulutetun 
ja ammattitaitoisen työvoiman maastamuuttona (Gill 2003, 25). Aivovuoto voidaan ra-
jata tarkoittamaan myös hyvin koulutetun työvoiman työpanosta, esimerkiksi insinöö-
ritaidon vientiä. Tällöin aivovuoto voi tarkoittaa tilaustutkimusta, tuotekehittelyä tai 
koulutusta. Yhteistä näille tapauksille on, ettei tällaisessa aivovuodossa työvoima juuri-
kaan liiku, vaan ainoastaan työntulokset. (Kärkkäinen 1993, 5.) Ulkomaan kaupan ja ta-
louden kannalta osaajien työpanoksen vienti on myönteinen asia, sillä se tuo resursseja 
kansantalouteen ja on sitä kautta taloudellisen kasvun edellytys (Kultalahti 1996, 42). 

Yleisen käsityksen mukaan aivovuoto on ilmaus yksilöiden halusta liikkua vapaasti 
maasta toiseen ja valita työpaikkansa sieltä, mistä se tuottaa yksilölle itselleen suurim-
man mahdollisen hyödyn. Samalla katsotaan toteutuvan myös maailmanlaajuisen hyö-
dyn maksimoinnin. Kun aivovuodon tavoitteena on koko maailman hyvinvointi, niin 
minkään ei tulisi rajoittaa sitä, koska se on yksi tapa saada inhimillinen pääoma kasau-
tumaan sinne, missä sen tuottavuus on suurin. (Kärkkäinen 1993, 8; Kultalahti 1996, 
43.) Joidenkin maiden aktiivinen työvoiman rekrytointi ulkomailta näyttäsi kuitenkin 
johtaneen inhimillisen pääoman hakeutumiseksi sellaisille alueille, missä sitä on jo val-
miiksi (Heikkilä 1997, 170). 
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Tässä tutkimuksessa aivovuodolla tarkoitetaan osaajien muuttoliikettä, ja termiä "ai-
vovuoto" käytetään neutraalissa merkityksessä. Inhimillisen pääoman muuttoliikkeen 
sisältämät käsitteet ovat moninaisia, ja tässäkin tutkimuksessa käytetään samassa tar-
koituksessa rinnakkain käsitteitä: aivovuoto, inhimillisen pääoman tai osaajien muutto-
liike sekä koulutetun työvoiman muuttoliike. 

2.4 Siirtolaisten integroituminen 

Siirtolaisten elämää kuvaa sopeutuminen uuden asuinmaansa valtakulttuuriin; sen sosi-
aaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen elämään. Sopeutuminen on uuden kulttuurin 
toimintatapojen hyväksymistä, ja tasapainon etsimistä muuttajan omien tapojen ja odo-
tusten välillä. (Raunio 1998, 108.) Integraatio on prosessi, joka tähtää monikulttuuri-
suuteen, ja jossa yhteiskunta ei yksipuolisesti sopeuta maahanmuuttajia valtakulttuuriin, 
vaan siirtolaisilla on mahdollisuus oman kulttuurin ja identiteetin erityispiirteiden säilyt-
tämiseen. (Alitolppa-Niitamo 1994, 33; Berry 1997, 9–10.) 

Maahanmuuttajan sopeutuminen uuteen kulttuuriin alkaa, kun uuteen maahan saavu-
taan, ja se jatkuu aina niin kauan kuin muuttaja on suoranaisessa kontaktissa uuden 
asuinmaansa kanssa. Sopeutumista ei voi tapahtua, jos kahden ryhmän välillä ei ole 
kontaktia. Kulttuurista muutos- ja sopeutumisprosessia, jossa eri kulttuureista tulevat 
ihmiset tai ryhmät tulevat suoraan, jatkuvaan kontaktiin toistensa kanssa (Berry 1992, 
69; Alitolppa-Niitamo 1994, 29), ja sen seurauksena joko kummankin tai vain toisen 
ryhmän kulttuurissa tapahtuu muutoksia, kutsutaan akkulturaatioksi. (Alitolppa-Niitamo 
1994, 29; Berry 1997, 6–7). Akkulturaation määritelmä on melko hajanainen. Akkultu-
raatio voidaan nähdä esimerkiksi joko käsitteenä, joka kuvaa sopeutumisprosessia tai se 
ymmärretään sopeutumisen tilaksi tiettynä ajankohtana. Tunnetuin sopeutumismalli tai -
asenne on John W. Berryn (1990) akkulturaatiomalli. (Liebkind et al. 2004, 49–50.) 
Tässä akkulturaatiomallissa maahanmuuttajalla on neljä vaihtoehtoa (vieraantuminen, 
sulautuminen, syrjäytyminen, integraatioasenne), joiden mukaan hän voi asennoitua val-
takulttuuriin. Sopeutumisasenteella tarkoitetaan etnisen kulttuurivähemmistön halua 
asennoitua valtakulttuuriin. Mallissa lähdetään siitä, että halu sopeutua perustuu maa-
hanmuuttajan kohtaamiin kahteen peruskysymykseen: ”Maassa maan tavalla?” vai ”Ole 
oma itsesi?” (Berryn akkulturaatiomalli liitteessä 1). (Berry 1992, 72–73; Alitolppa-
Niitamo 1994, 32–33.) Joskus akkulturaatio on määritelty vain yhdeksi sopeutumisen 
osa-alueeksi, jolloin sillä on viitattu täydelliseen sopeutumiseen valtakulttuuriin. Tällöin 
akkulturaatio on nähty sopeutumisen synonyymina (Tuomi-Nikula 1989a, 10–11; Kor-
kiasaari 1992, 108; ks. Liebkind et al. 2004, 48.). 

Yhtälailla integraation käsitettä on käytetty kuvaamaan sopeutumista. Toisinaan in-
tegraatiolla on viitattu aivan samaan kuin akkulturaation yhdellä sopeutumisasenteella 
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eli assimilaatiolla, jonka mukaan täydellinen sopeutuminen tarkoittaa sulautumista nä-
kymättömäksi osaksi valtakulttuuria. (ks. Liebkind et al. 2004, 47.) Integraation käsite 
on kuitenkin monissa länsimaissa erotettu assimilaation käsitteestä, koska integraatiolla 
halutaan näissä maissa viitata tavoitteena pidettyyn eri kulttuureita edustavien tasaver-
taisten yksilöiden ja väestöryhmien rinnakkaiseloon (EUR.AC Research 2003, 35; ks. 
Liebkind et al. 2004, 50). Ei kuitenkaan ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää 
integraatiosta. Integraation käsitteen sisältö voi vaihdella kontekstista, ajankohdasta ja 
maasta riippuen. Lisäksi määrittelyn ongelmana on käsitteen poliittinen ja historiallinen 
värittyminen. (EUR.AC Research 2003, 33.) Integraation voidaan katsoa osoittautuneen 
parhaaksi sopeutumisvaihtoehdoksi, koska se mahdollistaa parhaimman lopputuloksen 
eli kaksikulttuurisuuden (Alitolppa-Niitamo 1994, 33). 

Sopeutumista voi ilmetä myös kaksisuuntaisesti eli kulttuurivaihtoa tapahtuu vasta-
vuoroisesti siirtolaisten ja valtakulttuurin jäsenten välillä. Siirtolaisilla voi siis olla mer-
kittävä vaikutus paikalliseen kulttuuriin, kun he tuovat muuttaessaan sinne oman kult-
tuurinsa. On luonnollista, että tapahtuu yhteentörmäyksiä, kun vähemmistönä olevat 
siirtolaiset tulkitsevat uutta, valtakulttuurin edustajien kanssa yhteistä ympäristöään 
oman kulttuurinsa kautta. Siirtolaisten on siis sopeuduttava elämään uusien rakenteiden 
ja rajoitusten puitteissa, joiden opetteleminen ei tapahdu nopeasti. (Tuomi-Nikula 
1989a, 10–12.) 
Integroitumisessa nykysiirtolaisia auttaa hyvä alkustatus. Alkustatuksella tarkoitetaan 
siirtolaisten koulutuksellista, sosiaalista, yhteiskunnallista ja kulttuurista asemaa siirto-
laisuuden alkaessa. Myös valtakulttuurin kielen hallitseminen on osa alkustatusta 
(Tuomi-Nikula 1989a, 240; Dobler-Mikola 1988, 4). Lisäksi merkittävä osatekijä so-
peutumisessa on siirtolaisen mahdollisuuksien rajoissa oleva sosioekonominen asema 
vastaanottavan maan sosiaalisessa rakenteessa. Näin ollen sosioekonominen integraatio 
merkitsee sitä, että siirtolaisuusstatus ei aiheuta minkäänlaista taloudellista syrjintää eli 
siirtolaisella on samat mahdollisuudet aineellisten tarpeidensa tyydyttämiseen kuin vas-
taanottavan maan kansalaisilla. (Dobler-Mikola 1988, 4.) Tämä on mahdollista silloin, 
kun vastaanottava maa ei sanele sopeutumisen tahtia, ja maan kulttuuri on hyväksyvä 
erilaisia etnisiä ryhmiä kohtaan (Alitolppa-Niitamo 1994, 32). Voidaan siis sanoa, että 
integraatiossa ei ole kysymys vain siitä, että siirtolaisten tulisi sopeutua uuden asuin-
maansa kulttuuriin, vaan yhtälailla vastaanottavan yhteiskunnan tulisi sopeutua siirto-
laisten kautta tuleviin muutoksiin. 

Perinteisesti sopeutuminen on nähty etenevän suoraviivaisena prosessina siten, että 
maahanmuuttaja omaksuu ensin valtakulttuurin ulkoiset piirteet, ja sen jälkeen sisäiset 
piirteet, kuten arvot ja normit. Käytännössä sopeutuminen ei kuitenkaan ole suoravii-
vainen prosessi, vaan siinä tapahtuu myös taantumista. Lisäksi sopeutuminen tapahtuu 
usein eritahtisesti eri elämän alueilla. Vaikka muuttaja sopeutuu jollakin elämän alueella 
hyvin uuteen ympäristöönsä, niin toisilla alueilla hän ei välttämättä sopeudu lainkaan tai 
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hän ei edes pyri sopeutumaan. Sopeutuminen on myös yksilöllistä. (Tuomi-Nikula 
1989a, 13; Berry 1992, 69.) 

Sopeutumisesta käytetään tässä tutkimuksessa integraation käsitettä, koska akkultu-
raation ja assimilaation käsitteet voidaan eräällä tapaa nähdä syrjivinä. Akkulturaation 
käsitteeseen voidaan liittää ajatus, että on joitakin ryhmiä, jotka ovat jollakin perusteella 
yhteisön ulkopuolella ja jotka tulisi kaikin keinon sopeuttaa ”näkymättömäksi” osaksi 
yhteiskuntaa. Integraation mukaan maahanmuuttajalla on mahdollisuus sopeutua valta-
kulttuuriin yksilöllisesti ja samalla säilyttäen oman kielensä ja kulttuurinsa. 

2.5 Siirtolaisuuden kääntäminen voimavaraksi 

1960-luvulta asti inhimillisen pääoman muuttoliike on käsitetty lähtömaissa pääasiassa 
ongelmaksi. Nykyään osaajien ja myös perinteisten siirtolaisten maastamuutossa voi-
daan nähdä enemmän myös mahdollisuuksia kuin ennen. Inhimillisen pääoman kytkös 
kansallisvaltioiden rajoihin on globalisaation ja tietoliikenteen myötä vähentymässä. 
(Meyer & Brown 1999.) Verkostoituminen on mahdollistanut osaamisen globaalin le-
viämisen ja tiede ja teknologia ovat tuoneet uudenlaista ymmärtämystä siitä, miten 
osaamista voidaan välittää muille tai miten sitä voidaan soveltaa käytäntöön (Korkalai-
nen 2004, 3). 

Osaajien verkostot ovat yksi monista voimavaroista myös yksittäisten valtioiden nä-
kökulmasta. Ulkomailla asuvien osaajien verkostojen arvo ja hyödynnettävyys riippuu 
siitä, kuinka sidoksissa verkoston eri osat ovat keskenään ja kuinka voimakas side siir-
tolaisilla on lähtömaahansa sekä kuinka kiinnostunut osaajien kotimaa on konk-
reettisesti käyttämään hyödyksi siirtolaistensa taitotietoa. On olemassa lukuisia tapauk-
sia, joissa ulkomailla menestyneiden lahjakkaiden tiedemiesten ja insinöörien osaami-
nen on jäänyt hyödyntämättä heidän palattuaan takaisin kotimaahansa. Tilanteet, joissa 
tietoa ja osaamista ei saada siirtymään osaajien mukana kotimaan käyttöön, on johtanut 
uuteen näkemykseen lähestyä inhimillisen pääoman muuttoliikettä. Osaajien paluu-
muuttoa ei enää nähdä ainoana ja parhaana vaihtoehtona, vaan osaajat voivat joissain 
tapauksissa olla tehokkaampi resurssi kotimaalleen uudessa asuinmaassaan. (Meyer & 
Brown 1999.) 

Valtio voi hyötyä osaajien maastamuutosta kahdella eri tavalla: houkuttelemalla 
osaajia palaamaan takaisin kotimaahansa (return option) tai hyödyntämällä osaajien 
muuttoliikkeen seurauksena ulkomaille syntynyttä inhimillisen pääoman varantoa (dia-
spora option). Ulkomailla asuvien osaajien inhimillistä pääomaa voidaan hyödyntää eri-
tyisten osaajaverkostojen kautta. (Meyer 1996; Meyer 1998). Diasporan teoriassa maas-
tamuuttoa lähestytään enemmän hyötynäkökulmasta kuin siitä, että maastamuutto mer-
kitsisi vain inhimillisen pääoman menetystä luovuttajamaalle. Parhaassa tapauksessa ai-
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vovuodosta hyötyvät niin luovuttajamaa kuin vastaanottajamaakin (Brown 2000; 2–3; 
Gill 2003, 26). ”Diaspora option”, joka tässä tutkimuksessa on suomennettu diaspora-
strategiaksi, on siis lähtökohdaltaan poikkeava malli tarkastella inhimillisen pääoman 
muuttoliikettä. 

Diasporastrategia painottaa juuri kansainvälisen liikkuvuuden kautta syntyvien osaa-
javerkostojen ja sosiaalisten suhteiden arvoa ja tärkeyttä. Diasporastrategian mukaan in-
himillisen pääoman muuttoliikkeen edut toteutuvatkin joissain tapauksissa paremmin 
silloin, kun osaaja pysyy uudessa kotimaassaan ja välittää sieltä oman tietämyksensä li-
säksi ne yhteydet ja kontaktit, joita hänelle on syntynyt uudessa ympäristössä työn ja 
sosiaalisen aseman kautta. Diasporastrategiassa lähtöoletuksena on, että ulkomaille töi-
hin lähteneet siirtolaiset eivät enää kovin helposti palaa takaisin kotimaahansa, koska he 
ovat usein vahvasti asettuneet uuteen asuinmaahansa, muun muassa perustamalla siellä 
perheen. Sen sijaan, että yritettäisiin kaikin keinoin houkutella ulkomailla asuvia siirto-
laisia palaamaan kotimaahan, tutkijat esittävät, että tappio käännettäisiin voitoksi luo-
malla tiivis siirtolaisten osaajaverkosto sekä tehokas maasta poismuuttavien rekisteröin-
tijärjestelmä. Diasporastrategian tavoitteena onkin luoda sellaisia linkkejä, joiden kautta 
siirtolaiset voisivat tehokkaasti ja tuottavasti olla sidoksissa entiseen kotimaahansa il-
man, että he joutuisivat fyysisesti palamaan. (Meyer 1996; Meyer & Brown 1999; 
Brown 2000, 3; vrt. Cutler 2002.) 

Edellä kuvattu etäyhteistyö on nykyisin mahdollista muun muassa kansainvälisten 
tutkimusprojektien, monikansallisten yritysten ja siirtolaisten verkostojen kautta. Ver-
kostot eivät ole mikään uusi ilmiö, sillä siirtolaisilla on myös aiemmin ollut erilaisia yh-
teyksiä kotimaahansa. Uutta verrattuna näihin aikaisempiin ja hajanaisiin yhteyksiin on 
se, että diasporastrategian avulla luodaan tiiviit monien eri alojen osaamisen yhteys-
verkostot, joiden kautta systemaattisesti mahdollistetaan ulkomailla olevan tietämyksen 
hyödynnettävyyttä. Diasporastrategian ratkaiseva etu on, ettei se edellytä suuria inves-
tointeja infrastruktuuriin, vaan strategiassa keskitytään käyttämään hyväksi jo valmiina 
olevia voimavaroja. (Meyer & Brown 1999.) 

Diasporastrategian luominen ulkomailla olevan inhimillisen pääoman verkottami-
seksi tapahtuu kaksivaiheisesti. Ensinnäkin kansallisten verkostojen rakentaminen ulko-
mailla olevien osaajien hyödyntämiseksi on mahdollista vain, jos valtiolla on olemassa 
maan rajojen ulkopuolella inhimillistä pääomaa, ja mikäli näillä ulkomailla asuvilla 
maan kansalaisilla on olemassa side kotimaahansa. Kun edellä mainitut ehdot täyttyvät, 
valtio voi siirtyä toiseen vaiheeseen eli ryhtyä käytännössä rakentamaan ulkomailla ole-
vien osaajiensa verkostoa. (Meyer 1996; Meyer 1998.) 

Brown ja Meyer ovat artikkelissaan maininneet 29 maata, joissa toimii kansallisia 
osaajaverkostoja, jotka hyödyntävät ulkomailla asuvien siirtolaisten osaamista sekä näi-
den osaajien verkostoja. Suurin osa näistä maista on kehitysmaita, joiden siirtolaisista 
onkin monesti enemmän hyötyä entiselle kotimaalleen kuin mitä länsimaista poismuut-



 – 28 –

taneista. Mutta tämän tyyppiset etäyhteistyöhön perustuvat osaajaverkostot eivät kui-
tenkaan ole vain kehitysmaiden yksinoikeus, sillä esimerkiksi Ranska, Norja, Irlanti ja 
Japani ovat luoneet kansallisia etniselle perustalle luotuja osaajaverkostoja voidakseen 
hyödyntää ulkomailla olevaa osaamistaan ja menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa 
(Brown & Meyer 1999). 
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3 SUOMEN SIIRTOLAISUUS 

3.1 Suomen siirtolaisuuden ominaispiirteitä 

Suomen historiassa on useita ajanjaksoja, jolloin maastamuuttajia on ollut erityisen pal-
jon. Viimeisten sadan vuoden aikana Suomesta on laskettu muuttaneen yli miljoona 
henkilöä, joista puolet ennen toista maailmansotaa. Suomelle lähtömuuton väestö-
vaikutus on ollut huomattava. Ilman maastamuuttoa Suomen väkiluku olisi noin 6–7 
miljoonaa (Korkiasaari 1992, 10). Suomesta lähdettiin siirtolaiseksi yleensä silloin, kun 
maasta ei löytynyt työtä eikä toimeentuloa. Tosin Suomesta muutoille on olemassa mui-
takin syitä, riippuen aina kulloisestakin aikakaudesta tai yksittäisistä muuttajista (Kero 
1996, 47). Valtaosa Suomen siirtolaisuudesta on suuntautunut Pohjois-Amerikkaan ja 
Suomen lähialueille Venäjälle, Ruotsiin ja Norjaan. Nykyään, kuten aikaisempinakin 
vuosikymmeninä, pääosa muutoista tapahtuu Suomen ja Ruotsin välillä. Tosin merkit-
tävin muutos Suomen siirtolaisuudessa on ollut Ruotsiin muuton väheneminen ja muu-
alle Eurooppaan suuntautuneen muuttoliikkeen varsin nopea kasvu. (Korkiasaari 1989, 
7–8; Korkiasaari 2003). 

Suomen siirtolaisuudessa voidaan erottaa kaksi pääsuuntaa. Ensimmäinen merkittävä 
maastamuuton kausi suuntautui Pohjois-Amerikkaan 1900-luvun vaihteessa. Amerik-
kaan suuntautuneen siirtolaisuuden syistä ollaan edelleenkin eri mieltä. Torpparilaki, 
asevelvollisuus Venäjän armeijassa ja sortovuodet olivat omana aikanaan joidenkin 
mielestä merkittäviä siirtolaisuuden syitä. Toisaalta on pohdiskeltu myös sitä, olivatko 
esimerkiksi Amerikan vetotekijät tärkeämpiä siirtolaisuuden syitä kuin Suomesta pois 
työntävät tekijät. Amerikan "veto" ei rajoittunut ainoastaan materiaalisiin tekijöihin, 
vaan kuviteltiin, että Amerikassa oltiin vapaita toisella tavalla kuin Euroopassa. (Kero 
1996, 50–52.) 1920-luvulla Australiasta tuli Kanadan ohella tärkein suomalaisen siirto-
laisuuden kohdemaa Yhdysvaltain tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vuoksi (Kor-
kiasaari 1992, 13). 

Toinen merkittävä siirtolaisuuden pääsuunta oli 1950-luvulta alkanut muutto Ruot-
siin. Vuosina 1945–1950 syntyneet suuret ikäluokat alkoivat tulla työikään 1960-
luvulla, jolloin Suomessa vallitsi suuri työttömyys. Näistä pelkän kansakoulun käyn-
neistä parikymmenvuotiaista nuorista koostui ne noin 200 000, jotka muuttivat 1960- ja 
1970-luvuilla Suomesta Ruotsiin. Maastamuutto Ruotsiin huipentui vuosina 1969–70, 
jolloin lähtijöitä oli yhteensä yli 80 000 ja muuton seurauksena Suomen väkiluku jopa 
laski. Ruotsiin muuton keskeisenä taustatekijänä oli Suomen elinkeinorakenteen nopea 
muutos sekä samaan aikaan tapahtunut sodanjälkeisten suurten ikäluokkien tulo työelä-
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mään. Kaikkiaan vuosina 1945–1999 Ruotsiin on tilastoitu muuttaneen Suomesta yli 
530 000 henkilöä. (Korkiasaari & Tarkiainen 2000, 141–142, 156.) 

Myös Suomesta itään päin suuntautunut muuttoliike on ollut huomattavaa. On arvi-
oitu, että Venäjälle olisi ennen ensimmäistä maailmansotaa muuttanut noin 150 000 
suomalaista. Lisäksi Neuvostoliittoon siirtyi 1930-luvun vaihteen molemmin puolin 
noin 10 000, etupäässä laittomasti rajan ylittänyttä, ”loikkaria” ja 6 000–8 000 Pohjois-
Amerikasta tullutta amerikansuomalaista. Muuton syyt Venäjälle olivat niin poliittisia 
kuin taloudellisiakin. (Korkiasaari 1992, 10; Kero 1996, 271.) 

1980-luvulla Suomesta alettiin muuttaa Espanjaan, ja nykyään maassa asuu yli 
15 000 suomalaista. Espanjaan muuttaneista suurin osa on kausimuuttajia ja eläkeläisiä, 
jotka luovat ulkomaantöitä myös koulutetuille suomalaisille. Kausimuuttajia palvelevat 
muun muassa suomalaiset lääkärit, kiinteistövälittäjät, fysioterapeutit ja tulkit. Espanjan 
lisäksi suomalaisia eläkeläisiä on houkutellut myös Lake Worth Yhdysvalloissa. 
(Ruckenstein 2002, 47.) 

3.2 Suomalaiset siirtolaiset tilastoissa 

Tässä luvussa tarkastellaan yleisesti Suomen lähiajan siirtolaisuuden kokonaiskehitystä. 
Lähdeaineistona käytetään Tilastokeskuksen julkaisemia virallisia vuositilastoja sekä 
Siirtolaisuusinstituutin muuttoliikeaineistoa. 

Virallisten tilastojen mukaan Suomesta muutti vuosina 2000–2003 kaikkiaan 52 438 
henkilöä ulkomaille. Muuttajista oli Suomen kansalaisia 41 118 eli 78 prosenttia. Sama-
na aikana Suomeen muutti 71 801 henkilöä, joista Suomen kansalaisia oli 31 727. Vuo-
sina 2000–2003 Suomeen siis muutti 19 363 henkilöä enemmän kuin maasta pois. Ku-
viosta 1, jossa on esitetty Suomen muuttoliikkeen kokonaiskehitys 2000-luvulla, näh-
dään, että muuttotase on ollut positiivinen Suomelle koko tarkasteluajan. Suomen net-
tomaahanmuutto on ollut kuitenkin negatiivinen 2000-luvulla melkein kaikkien län-
tisten EU-maiden osalta. (Väestönmuutokset 2000, 121; Väestönmuutokset 2001, 119; 
Väestönmuutokset 2002, 119; Väestönmuutokset 2003, 124.) 
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Kuvio 1  Maahan- ja maastamuutto vuosina 2000–2003 (Väestönmuutokset 2000–
2003) 

Maastamuutto Suomesta on pääosin ollut naisvoittoista. 1980-luvun alusta 1990-
luvun loppupuolelle asti naisia on ollut keskimäärin noin 53–54 prosenttia muuttajista. 
1980-luvulta 2000-luvulle asti naiset ovat muodostaneet enemmistön myös Saksaan ja 
Yhdysvaltoihin muuttaneista; naisia on keskimäärin ollut 58,6 prosenttia Saksaan, ja 53 
prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista. (Siirtolaisuusinstituutti 2003b.) Vastaavasti 
myös 2000-luvun muuttoliikkeen lähtijöissä naiset ovat muodostaneet enemmistön. 
Suomen kansalaisuuden omaavia naisia muutti vuosina 2000–2003 Suomesta kaikkiaan 
22 098, kun miehiä muutti yhteensä 19 020. 2000-luvulla Saksaan muuttaneista Suomen 
kansalaisista 53,8 prosenttia (3 230) oli naisia, ja miesten osuus oli 46,2 prosenttia 
(2 771). Yhdysvaltoihin muuttaneista Suomen kansalaisista 53,3 prosenttia oli naisia ja 
miehiä oli 46,7 prosenttia. (Väestönmuutokset 2000, 121–122; Väestönmuutokset 2001, 
119–120; Väestönmuutokset 2002, 119–120; Väestönmuutokset 2003, 124–125.) 

Vuosina 1990–1993 nettomuuttojen kokonaismäärä oli 36 987 eli 17 624 henkilöä 
enemmän kuin vuosina 2000–2003. Kun verrataan vuosien 2000–2003 muuttoja vuo-
sien 1990–1993 muuttojen määrään, niin maastamuuttojen kokonaismäärä on noussut 
27 617:lla. Suomesta muutti vuosina 1990–1993 ulkomaille 24 821 henkilöä ja samana 
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aikana Suomeen muutti 61 908. 1990-luvulla Saksaan muutti Suomesta 5 682 henkilöä, 
joista Suomen kansalaisia oli 4 850. Yhdysvaltoihin muutti vastaavana aikana 5 463 
henkilöä, heistä 4 305 oli Suomen kansalaisia. Kaikkiaan Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
muutti 1990-luvulla 11 145 henkilöä, mikä oli yhteensä 13 prosenttia kaikista Suomesta 
ulkomaille suuntautuneista muutoista. Saksaan muutti vuosina 1990–1993 Suomesta 
1 321 henkilöä, joista 75,8 prosenttia (1 040) oli Suomen kansalaisia. Yhdysvaltoihin 
muutti vastaavana aikana 1 317 henkilöä, heistä Suomen kansalaisia oli 71 prosenttia 
(935). (Väestönmuutokset 1990, 94; 1991, 102; 1992, 100; 1993, 98; 1994, 108; 1995 
102; 1996, 106; 1997, 110–111; 1998, 112; 1999, 118–119.) 

1980-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muutti yhteensä 7 256 henkilöä eli 8,3 pro-
senttia kaikista Suomesta muuttaneista (Korkiasaari 1998, 35). Vuosina 2000–2003 
Saksaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuneet muutot olivat 11,4 prosenttia kaikista Suo-
mesta ulkomaille suuntautuneista muutoista, ja yhteensä muuttaneita oli 6 001 henkilöä 
(Väestönmuutokset 2000, 121–122; Väestönmuutokset 2001, 119–120; Väestönmuu-
tokset 2002, 119–120; Väestönmuutokset 2003, 124–125). Kuviossa 2 näkyy Suomen 
siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysvaltoihin Suomen kansalaisten muuton mukaan vuosina 
2000–2003. 

Kuvio 2 2000-luvun Suomen siirtolaisuuden muuttomäärät Saksaan ja Yhdysval-
toihin (Väestönmuutokset 2000–2003) 
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Yhdysvalloissa asui vuonna 2004 Ruotsin jälkeen toiseksi eniten (16 009) Suomen 
kansalaisia. Saksa on heti Ruotsin ja Yhdysvaltojen jälkeen kolmanneksi suosituin 
Suomen kansalaisten sijoittumismaana, ja siellä heitä asui 14 396 (Ulkomailla asuvat 
Suomen kansalaiset 2004). Vuosina 2000–03 Suomen kansalaisten maastamuutoista 
valtaosa eli 31 prosenttia (12 756) suuntautui Ruotsiin. Ruotsin jälkeen merkittävimpinä 
suomalaisten muuttokohteina ovat 2000-luvulla olleet; Norja (4 365), Iso-Britannia 
(3 505), Yhdysvallat (3 228) ja Saksa (2 773). (Sorainen 2003, 10; Väestönmuutokset 
2003, 124–125.) Taulukossa 1 näkyy Suomen siirtolaisuuden merkittävimmät kohde-
maat vuosina 2000–2003 Suomen kansalaisten muuton mukaan. 

Taulukko 1 Suomen siirtolaisuus kohdemaittain 2000–2003 (Sorainen 2003, 10; Vä-
estönmuutokset 2003, 124–125) 

3.3 Saksa Suomen siirtolaisuuden kohdealueena 

Ennen toista maailmansotaa suomalaisia on arvioitu asuneen Saksassa noin muutama 
sata henkilöä. Suomalaiset siirtolaiset olivat tuolloin väliaikaisesti maassa asuvia taitei-
lijoita, opiskelijoita, tiedemiehiä ja teollisuuden palveluksessa olevia henkilöitä. Toisen 
maailman sodan jälkeen siirtolaisuus Saksaan vilkastui. Muuttoliike Saksaan eli entisen 
liittotasavallan alueelle oli voimakkainta 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Siir-
tolaisuus Saksaan saavutti huippunsa vuosina 1968–1973, jolloin sinne muutti vuosit-
tain noin 1 000 suomalaista. Muuttajat olivat pääasiassa keskikoulun tai lukion käyneitä 
nuoria naisia, jotka menivät Saksaan aluksi vain kesätöihin. Kokeilun- ja seikkailunha-
lun lisäksi Saksaan muuton taustalla oli halu kohentaa kielitaitoa. Monet kesätöihin läh-
teneet löysivät Saksasta aviopuolison ja jäivät asumaan Saksaan. Jonkin verran Saksaan 
muutettiin myös opiskelun ja työn vuoksi. (Tuomi-Nikula 1989a, 22–24.) 

1970-luvun puolivälin jälkeen siirtolaisvirrat Suomesta Saksaan tasaantuivat. Niku-
lan (1989) tutkimusaineiston mukaan Saksassa asui vuonna 1984 runsaat 11 000 synty-

2000 2001 2002 2003 Yhteensä

Ruotsi 3 349 3234 3156 3017 12756
Norja 1 236 1145 1122 862 4365
Iso-Britania 770 984 810 941 3505
USA 793 865 787 783 3228
Espanja 734 758 679 731 2902
Saksa 695 825 623 630 2773
Tanska 304 324 313 338 1279
Sveitsi 224 285 214 243 966
Ranska 202 253 262 226 943
Hollanti 234 214 235 180 863
Belgia 211 226 203 222 862
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peräistä suomalaista. Lisäksi Suomen Bonnin suurlähetystön selvityksen mukaan Sak-
san Liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä oli samana vuonna 812 suomalaista, jotka oli-
vat ottaneet Saksan kansalaisuuden vuosina 1956–1982. (Tuomi-Nikula 1989a, 24–25.) 
Vuonna 1990 Saksan liittotasavallan alueella asui 10 322 Suomen kansalaista, joista 
ylivoimainen enemmistö, yli 75 prosenttia, oli naisia. Naisten osuus suomalaisista siirto-
laisista oli tuolloin suurempi kuin missään muussa Saksan ulkomaalaisryhmässä. Poik-
keuksellista verrattuna muihin Saksan siirtolaisryhmiin on myös se, että enemmistö sak-
sansuomalaisista oli tai oli ollut avioliitossa Saksan kansalaisen kanssa. (Korkiasaari 
1992, 70–71.) Suomesta Saksaan suuntautuneessa muutossa naisten osuus on supistu-
nut. Esimerkiksi vielä 1980-luvun alussa naisia oli 75–85 prosenttia Saksaan muutta-
neista, mutta 1990-luvun puolivälissä heidän osuutensa oli enää 55–60 prosenttia (Kor-
kiasaari 2003). 

Saksan kansalaisuuden ottaneista suomalaisista ei ole olemassa tilastoja, mutta arvi-
oiden mukaan heitä oli vuonna 1990 noin 2 000–3 000. Myöskään Saksassa syntyneistä 
suomalaisista ei ole tietoa, koska he ovat miltei aina merkitty tilastoissa Saksan kansa-
laisiksi isänsä mukaan. Toisen polven siirtolaisia arvioitiin vuonna 1990 olevan ainakin 
7 000, jos lähtökohtana pidetään sitä, että perheissä on tavallisesti yksi tai kaksi lasta. 
Ensimmäisen ja toisen polven suomalaisia olisi 1990-luvun alussa ollut edellä mainitun 
tavan mukaan arvioituna yhteensä noin 20 000. (Korkiasaari 1992, 70–71.) Tällä het-
kellä Saksassa asuu arviolta noin 30 000 suomalaistaustaista henkilöä. Saksan tilasto-
keskuksen (Statistisches Bundesamt Wiesbaden) mukaan Saksassa asui vuoden 2000 
lopussa kaikkiaan 15 234 Suomen kansalaista. Saksan suomalaisista oli naisia 10 607 ja 
miehiä 4 627. (Timonen 2004, 66.) Suomen Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan 
vuonna 2004 Saksassa asui 10 940 äänioikeusikäistä Suomen kansalaista (EU-maissa 
asuvat Suomen kansalaiset 2004). 

3.4 Yhdysvallat Suomen siirtolaisuuden kohdealueena 

Ensimmäiset suomalaiset muuttivat Pohjois-Amerikkaan todennäköisesti 1600-luvulla. 
Joidenkin lähteiden mukaan vuonna 1638 Delaware-joelle tulleen ensimmäisen ruotsa-
laisen retkikunnan jäsenten joukossa oli jo suomalaisia. Suuremmin joukoin Uudelle 
mantereelle alettiin muuttaa 1800-luvun puolivälin tienoilla. Amerikansiirtolaisuudesta 
tuli 1880-luvulla valtava muuttoliike, joka herätti jopa pelkoa Suomen autioitumisesta. 
Kaikkiaan Amerikkaan lasketaan ennen toista maailmansotaa menneen noin 389 000 
suomalaista. Siirtolaisuuden huippu ajoittui vuosille 1899–1913, jolloin valtaosa suo-
malaisten muutoista suuntautui Yhdysvaltoihin. Toinen pienempi muuttoaalto Yhdys-
valtoihin oli 1920-luvulla. Vuonna 1924 siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan putosi jyr-
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kästi, kun Yhdysvalloissa otettiin käyttöön maahanpääsyrajoitukset. Suomalaisten kiin-
tiöksi määrättiin tällöin alle 500 henkilöä vuosittain. (Kero 1996, 54–56.) 

Yhdysvalloissa siirryttiin vuonna 1980 uudenlaiseen väestön etniseen alkuperän ti-
lastointiin. Tilastointi perustuu otokseen, jossa vastataan kysymykseen ”Keitä ovat esi-
vanhempanne tai mikä on etninen taustanne?”. Vastaajat voivat siis vapaasti valita etni-
seksi taustakseen esimerkiksi itseään eniten miellyttävimmän kansallisuuden huolimatta 
siitä, mitä eri kansallisuuksia vastaajan sukupuussa esiintyy. Myöskään sillä, kuinka 
monta sukupolvea sitten heidän esi-isänsä ovat saapuneet Yhdysvaltoihin, ei ole merki-
tystä. (Westerberg 1997, 80–81.) 1980 väestölaskennan mukaan Yhdysvalloissa asui 
kaikkiaan 267 902 sellaista henkilöä, jotka polveutuivat pelkästään suomalaisista ja 
347 970 henkilöä, joiden juuret olivat ainakin osittain Suomessa. Näin ollen suomalaista 
syntyperää olevan väestön määrä olisi 1980-luvun alussa ollut noin 616 000. (Korkia-
saari 1992, 73.) 

Vuoden 1990 väestölaskennassa 660 000 henkilöä ilmoitti polveutuvansa suomalai-
sista esivanhemmista. Todellisuudessa määrä lienee ollut lähempänä miljoonaa, koska 
väestölaskenta perustui edellä mainittuun otokseen, jossa myös vastausprosentti oli suh-
teellisen alhainen. Yhdysvalloissa vuonna 2000 tehdyn viimeisimmän väestölaskennan 
mukaan suomalaiseksi ilmoittautuneiden määrä oli laskenut edellisestä kerrasta 5 % eli 
suomalaisten määrä oli 624 000 henkilöä. Heistä yli kuusi prosenttia ilmoitti kotikielek-
seen suomen. Vuoden 2000 laskennan mukaan Yhdysvalloissa asui noin 20 000 Suo-
messa syntynyttä ensimmäisen polven siirtolaista, joista 8 000 on saapunut Yhdysval-
toihin vuoden 1990 jälkeen. (Westerberg 2004.) 

3.5 Inhimillisen pääoman muuttoliike Suomesta 

Siirtolaisuus on kasvanut Suomessa tänä päivänä erityisen selvästi korkeasti koulutet-
tujen1 ryhmässä. Elinkeinoelämän rakennemuutos ja sen aiheuttamat muutokset työvoi-
man laadullisessa ja määrällisessä kysynnässä ovat selvästi lisänneet työelämän vali-
koivuutta. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista siirtolaisista oli 
vuosina 1987–96 kasvanut runsaasta 10:stä yli 30 prosenttiin. (Korkiasaari 2003.) 
Vuonna 1998 Suomesta muutti ulkomaille noin 3 100 vähintään alimman korkea-asteen 
suorittanutta henkilöä, ja kun kaikkiaan maastamuuttajia oli 7 200, korkeasti koulutet-
tuja oli siten vajaa puolet muuttajista. Eniten Euroopan ulkopuolelle muutettiin Yhdys-

                                              
1 Tutkimuksessa käytetyt koulutuksen luokitukset perustuvat Tilastokeskuksen tekemään jaotteluun. Kor-
keasti koulutettuun väestöön on luettu vähintään alimman korkea-asteen koulutuksen (ammatillisen opis-
toasteen tutkinnon) saaneet. Alempi korkeakouluaste sisältää ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen 
alemmat korkeakoulututkinnot. Ylempi korkeakouluaste tarkoittaa ylempiä korkeakoulututkintoja ja tut-
kijakoulutusaste lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. (Tilastokeskus 2003.) 
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valtoihin, jonne muutti Suomesta arviolta noin 250 koulutettua vuonna 1998. Suomeen 
muuttaneiden korkeasti koulutettujen määrät ovat jatkuvasti olleet 1980- ja 1990-
luvuilla maastamuuttajien määriä pienempiä. Suomeen tuli vuonna 1998 noin 1 000 
koulutettua henkilöä vähemmän kuin maasta lähti. Kaikkiaan Suomeen muutti 9 200 
henkilöä, joista vajaa neljännes oli korkeasti koulutettuja. Maittain tarkasteltuna eniten 
korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia tuli Ruotsista (450), Norjasta (155), Venäjältä 
(416) ja Virosta (85). Muista maista eniten korkeakoulutettuja muuttajia tuli Saksasta 
(146), Britanniasta (104) ja Yhdysvalloista (115). (Virtaharju 2002, 46–48.) 

Naisten osuus korkeasti koulutetuista maastamuuttajista on vuodesta 1991 asti ollut 
noin puolet. Korkeimman koulutusasteen eli tutkijakoulutusasteen tutkinnon suoritta-
neita oli noin 4,5 prosenttia muuttajista. Vuonna 1998 koulutusalan mukaan kolmannes 
Suomesta muuttaneista oli kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan tutkinnon suorittaneita. 
Heistä suurin osa muutti Ruotsiin ja Britanniaan. Tekniikan alan tutkinnon suorittaneita 
(osuus 23 %) muutti Ruotsin lisäksi Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Maahanmuuttajista suu-
rin osa oli tekniikan alan koulutettuja, ja he tulivat pääasiassa Venäjältä ja Ruotsista. 
Kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan tutkinnon suorittaneet muuttivat Ruotsista, Yh-
dysvalloista ja Saksasta. Terveysalan koulutetut tulivat Norjasta ja Ruotsista. (Virta-
harju 2002, 49–50.) 

Pääasiallisen toiminnan mukaan maastamuuttajista oli työssä vuonna 1998 noin 56 
prosenttia. Toimialoista suurimmat työllistäjät olivat kaupan ja liike-elämän palvelut 
(noin 30 %) sekä julkisen hallinnon ja muiden palveluiden ala (13 %). Työttömien 
osuus muuttajista oli 1990-luvun lopulla vajaa 10 prosenttia. Opiskelijoiden osuus vas-
taavana aikana maastamuuttajista oli vähän yli 10 prosenttia. 1990-luvun lopulla Suo-
meen muuttaneista korkeasti koulutetuista oli muuttoa seuraavana vuonna työssä noin 
puolet, ja eniten heitä työllisti kaupan ja julkisen hallinnon ala. (Virtaharju 2002, 52–
53.) 

Vuosina 2000–2003 Suomesta muutti ulkomaille yhteensä 13 992 korkeasti koulu-
tettua suomalaista. Suurin osa (8 983) näistä muutoista suuntautui EU-maihin. Myös 
2000-luvulla korkeasti koulutettuja on muuttanut Suomesta enemmän pois, kuin heitä 
on muuttanut Suomeen. Vuosina 2000–2003 Suomen inhimillisen pääoman eli korke-
asti koulutetun väestön muuttotappio oli yhteensä 4 417 henkilöä. (Väestönmuutokset 
2000, 131; Väestönmuutokset 2001, 129; Väestönmuutokset 2002, 129; Väestönmuu-
tokset 2003, 134.) 

Vuosina 2000–2003 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muutti yhteensä 2 593 korkeasti kou-
lutettua suomalaista. Saksaan muuttaneita oli 1 236 ja Yhdysvaltoihin 1 357, joten 
Suomen inhimillisen pääoman muuttoliikkeestä Saksaan ja Yhdysvaltoihin on suuntau-
tunut noin vajaa viidennes. Korkeakoulututkinnon suorittaneita suomalaisia muutti 
2000-luvulla enemmän Yhdysvaltoihin kuin Saksaan. Alimman korkea-asteen koulu-
tuksen saaneita taas muutti hieman enemmän Saksaan (330 henkilöä) kuin Yhdysvaltoi-
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hin (320 henkilöä). Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita muuttajia oli vuosina 
2000–2003 yhteensä 5 058: Yhdysvaltoihin heistä muutti 596 ja Saksaan 492. Tarkas-
teltavana ajanjaksona Yhdysvallat on ollut Suomessa tutkijakoulutusasteen suo-
rittaneiden suosituin (21,5 %) muuttokohdemaa. Vuosina 2000–2003 Yhdysvaltoihin 
muutti 132 tutkijaa ja Saksaan heitä muutti 62. Lisäksi tutkijakoulutusasteen suoritta-
neita muutti erityisesti Ruotsiin (113 henkilöä) ja Iso-Britanniaan (61 henkilöä). Suo-
meen muutti vuosina 2000–2003 Saksasta ja Yhdysvalloista kaikkiaan 1 517 vähintään 
alimman korkea-asteen suorittanutta henkilöä, joten Suomen inhimillisen pääoman 
muuttotase on ollut 2000-luvulla tappiollista näiden kahden maan välillä. Kuviossa 3 on 
suomalaisten korkeasti koulutettujen Saksaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuneen muuton 
lisäksi tarkasteltu nettomuuton osuutta. (Väestönmuutokset 2000, 131; Väestönmuutok-
set 2001, 129; Väestönmuutokset 2002, 129; Väestönmuutokset 2003, 134; Tilastokes-
kus, sähköpostiviesti 17.11.2004; Tilastokeskus, sähköpostiviesti 27.4.2005.) 

 

Kuvio 3 Korkeasti koulutettujen muuttoliike Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-
luvulla Suomen kansalaisten muuton mukaan (Väestönmuutokset 2000–
2003; Tilastokeskus 2004; Tilastokeskus 2005) 

331

378

248
279

324

381
344

308

-154
-197

-38

-207 -206

-123
-88

-63

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003

Maastamuutto Saksaan Maastamuutto Yhdysvaltoihin Nettomuutto/Saksa Nettomuutto/Yhdysvallat



 – 38 –

4 SUOMALAISTEN NYKYMUUTTAJIEN KARTOITUS SAK-
SASSA JA YHDYSVALLOISSA -TUTKIMUS 

4.1 Kyselyn toteutus 

Suomalaisten nykymuuttajien kartoitus Saksassa ja Yhdysvalloissa -kysely toteutettiin 
Internet-kyselynä vuoden 2004 kesän ja syksyn aikana. Aineiston hankintamenetel-
mäksi valittiin kysely, koska tutkittavasta ilmiöstä haluttiin saada uutta empiiristä tietoa. 
Kyselytutkimus tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey tar-
koittaa sellaisia kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerä-
tään standardoidusti ja joissa kohdejoukko muodostaa otoksen tai näytteen tietystä pe-
rusjoukosta (Hirsjärvi et al. 2004, 182). Kohdejoukon tässä kyselyssä muodostivat kaik-
ki Suomesta 2000-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet Suomen kansalaiset, 
joita oli yhteensä 6001 (Väestönmuutokset 2000, 121–122; Väestönmuutokset 2001, 
119–120; Väestönmuutokset 2002, 119–120; Väestönmuutokset 2003, 124–125). 

Kyselyyn oli mahdollista vastata nimettömänä Internetissä viikoilla 30–40 vuonna 
2004. Verkkokysely on yksi tapa kerätä tietoa valitulta kohderyhmältä, ja se soveltui 
tässä tapauksessa hyvin välineeksi, kun haluttiin tavoittaa laaja joukko eri maissa asuvia 
henkilöitä (vrt. Hirsjärvi et al. 2004, 185). Elektronisesti toteutettava kysely säästää kus-
tannuksia, kun esimerkiksi materiaali- ja postituskulut jäävät pois. Vastaukset on myös 
helpompi käsitellä, kun ne ovat sähköisessä muodossa. 

Kyselyssä selvitettiin muun muassa tämän päivän suomalaisten amerikan- ja saksan-
siirtolaisten ominaispiirteitä, heidän muuttomotiivejaan, sekä verkostoitumistaan. Lisäk-
si vastaajia pyydettiin lomakkeella arvioimaan sitä, millaisena voimavarana he näkevät 
itsensä ja muut suomalaiset nykyisessä asuinmaassaan, ja miten ulkomailla asuvien 
suomalaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää Suomen hyväksi. Kyselylomake sisälsi 
kaikkiaan 40 kysymystä, ja lomakkeella oli sekä avo- että strukturoituja kysymyksiä. 
Suurin osa kysymyksistä oli kuitenkin strukturoituja eli kysymyksiin oli valmiiksi muo-
toiltu vastausvaihtoehtoja. Jotkut strukturoiduista kysymyksistä sisälsivät lisäksi avoi-
mia alakohtia, joissa vastaajia pyydettiin perustelemaan antamaansa vastausta. Puhtaasti 
avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat vapaasti muotoilla ajatuksiaan, oli lomak-
keella kaikkiaan neljä. Kysymysten laadinnassa hyödynnettiin niin inhimillisen pää-
oman kuin muuttoliikkeenkin teoriaa. Siirtolaisuuteen liittyvät kysymykset, kuten lähtö- 
ja tuloalueet (kysymykset 1–3), muuton motiivit (kysymykset 5–7), muuton harkinta ja 
muuttoon valmistautuminen (kysymykset 4,8) ja muuton seuraukset (kysymykset 
10,12–14) nivoutuvat hyvin siirtolaisuustutkimuksen teoriaan ja kirjallisuuteen. Lisäksi 
siirtolaisuuden rakenteen tarkastelussa käytetyt kysymykset (kysymykset 31–40) sekä 
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inhimillisen pääoman selvittämiseen liittyvät kysymykset (34, 36) pohjautuvat teoriaan. 
Kysymysten nivoutuminen teoriaan lisää kysymysten validiutta eli kysymyksillä saa-
daan paremmin tietoa tutkittavista ilmiöistä (Eskola & Suoranta 1998, 214). Kyselylo-
makkeen suunnittelussa käytettiin apuna myös Siirtolaisuusinstituutin aikaisemmissa 
siirtolaisuustutkimuksissa käytettyjen kyselylomakkeiden rakennetta. 

Kyselystä tiedotettiin lähettämällä sähköpostia 10 yksityishenkilöille, jotka asuivat 
kohdemaissa tai joilla oli kohdemaissa tuttavia, 28 erilaiselle järjestölle ja yhdistykselle 
Saksassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi pyydettiin 11 kansainvälistä yritystä välittämään 
tiedon kyselystä tarkastelun kohteena olevissa maissa työskenteleville ekspatriaateil-
leen. Yritykset ja organisaatiot, joita lähestyttiin, suhtautuivat pääosin myönteisesti yh-
teistyöhön. Kyselystä tiedotettiin myös lähettämällä sähköpostitse tietoa kyselystä kah-
deksalle erilaiselle ulkosuomalaisten ja paluumuuttajien keskustelupalstalle sekä Inter-
netissä toimiville ilmoitustauluille. Lähetetyissä tiedotteissa oli aina mukana lyhyt ja 
selkeä kuvaus tutkimuksesta sekä linkki kyselyyn. 

Vaikeutena kyselystä tiedottamisessa sekä kyselyn lähettämisessä eteenpäin oli Sak-
saan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden siirtolaisten osoitetietojen saaminen. Mitään kat-
tavia sähköpostiosoitetietoja saksan- ja amerikansuomalaisista ei ole saatavilla. Osoite-
tietoja koottiin julkisista lähteistä, kuten yritysten ja yhdistysten omilta Internet-sivuilta. 
Lisäksi yhteystietoja saatiin yksittäisten ihmisten kautta. Joillakin henkilöillä oli Sak-
sassa tai Yhdysvalloissa toimivien järjestöjen tai seurojen sähköpostilistoja. Järjestöt, 
seurat ja yritykset kuitenkin yleensä haluavat pitää yhteystiedot omana tietonaan, joten 
yhdistyksiä ja yrityksiä pyydettiin itse lähettämään tietoa kyselystä jäsenilleen tai työn-
tekijöilleen. Kyselystä pyrittiin tiedottamaan kunkin organisaation henkilöstöhallinnassa 
mukana oleville henkilöille. 

4.2 Tutkimusaineiston kuvaus 

4.2.1 Vastaajat 

Empiirinen aineisto koostuu Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneiden 
Suomen kansalaisten Internet-kyselyyn kesällä ja syksyllä 2004 antamista vastauksista. 
Kaikkiaan hyväksyttyjä vastauksia oli 139. Saksaan 2000-luvulla muuttaneita suomalai-
sia siirtolaisia vastasi kyselyyn yhteensä 66 henkilöä (47,5 %), ja Yhdysvaltoihin muut-
taneita vastaajia oli yhteensä 73 (52,5 %). Tilastokeskuksen mukaan Suomesta muutti 
Saksaan ja Yhdysvaltoihin vuosina 2000–2003 yhteensä 6001 Suomen kansalaista, ja 
Saksaan muuttaneiden osuus heistä oli 46,2 prosenttia ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden 
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osuus 53,5 prosenttia. Kyselyyn vastanneiden Saksaan vuosina 2000–2003 muuttanei-
den osuus oli 49,5 prosenttia. Yhdysvaltoihin vastaavana aikana muuttaneiden vastaaji-
en osuus oli 50,5 prosenttia, joten siltä osin kyselyllä saatu näyte edustaa melko hyvin 
todellisuudessa Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden suhteellista määrää. Kuviossa 
4 on esitetty Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneiden vastaajien määrät 
muuttovuosittain. 

Virallisten tilastojen mukaan voidaan todeta, että ainakin viimeisten kahdenkymme-
nen vuoden aikana Saksa on ollut hieman suositumpi suomalaisten muuttokohde kuin 
Yhdysvallat (Siirtolaisuusinstituutti 2003a). Kuitenkin vuonna 2000 Suomesta Yhdys-
valtoihin suuntautuneet Suomen kansalaisten muutot ylittivät määrältään Saksaan suun-
tautuneet muutot. Tämä muutos ei tosin vielä näy kyselyyn vastanneiden vuonna 2000 
muuttaneiden määrässä. Muuten kyselyyn vastanneiden muutot jakautuivat muutto-
vuosien mukaan pääosin samalla tavalla kuin todelliset 2000-luvun muuttojen määrät 
Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Toisaalta on huomioitava, että kyselyyn vastanneista henki-
löistä noin 17 prosenttia oli muuttanut kohdemaihin muualta kuin Suomesta. Kyselyn 
tuloksissa on myös huomioitava, ettei aineisto ole täysin vertailukelpoinen vuosien 
2000–2003 tilastotietojen kanssa, koska kyselyaineisto on kerätty vuosilta 2000–2004. 
Vuoden 2004 kyselyaineisto on kerätty vain vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännek-
seltä eli tammikuusta lokakuuhun. 

Vastaajista yli puolet (61,2 %) oli naisia. Saksaan 2000-luvulla muuttaneita suoma-
laisia siirtolaisia vastasi kyselyyn yhteensä 66 henkilöä, joista 35 (53 %) oli naisia ja 31 
(47 %) miehiä. Kaikista vuosina 2000–2003 Suomesta Saksaan muuttaneista Suomen 
kansalaisista 54,5 prosenttia oli naisia, ja miehiä oli 45,5 prosenttia. Sukupuolten väli-
nen suhde vastaa melko hyvin sitä suhdetta, joka on ollut 2000-luvulla Saksaan muutta-
neiden määrässä. Näin voidaan päätellä, että vastausprosentti molempien sukupuolten 
kohdalla Saksaan muuttaneissa on jokseenkin yhtä suuri eli sekä naiset että miehet ovat 
vastanneet kyselyyn yhtä aktiivisesti. Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien kohdalla 
on sen sijaan huomioitava naisten miehiä korkeampi vastausaktiivisuus. Yhdysvaltoihin 
muuttaneita vastaajia oli yhteensä 73 henkilöä, ja heistä naisia oli 50 (68,5 %) ja miehiä 
23 (31,5 %). Yhdysvaltoihin vuosina 2000–2003 muuttaneista Suomen kansalaisista oli 
naisia 53,3 prosenttia ja miehiä 46,7 prosenttia. Näin ollen miesten vastaukset ovat ai-
neistossa hieman aliedustettuina ja naisten vastaukset korostuvat. 
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Kyselyyn vastanneet siirtolaiset muuttovuosittain 
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Kuvio 4 Vastaajien määrä muuttovuosittain 

4.2.2 Ikäjakauma 

Saksaan muuttaneiden kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli vastaushetkellä 31,2 vuotta: 
naisten keski-ikä oli hieman tämän alle eli 29,2 vuotta ja miesten 33,3 vuotta. Saksaan 
muuttaneista naisista suurin osa (68,6 %) kuului ikäluokkaan 20–29 -vuotiaat, kun taas 
miehistä suurin osa (58,1 %) kuului ikäluokkaan 30–39 -vuotiaat. Yksi vastaaja ei il-
moittanut ikäänsä. Taulukosta 2 on esitetty kyselyyn vastanneiden Saksaan muuttanei-
den määrä ikäluokittain. 

Taulukko 2 Nais- ja miesvastaajien määrä Saksaan 2000-luvulla muuttaneista ikä-
luokittain 

Ikäluokka   Miehiä  Naisia  Yhteensä 
0–19 -vuotiaat  0  1 (1,5 %) 1 (1,5 %) 
20–29 -vuotiaat  8 (12,3 %) 24 (36,9 %) 32 (49,2 %) 
30–39 -vuotiaat  18 (27,7 %) 7 (10,8 %) 25 (38,5 %) 
40–49 -vuotiaat  4 (6,2 %) 1 (1,5 %) 5 (7,7 %) 
50–59 -vuotiaat  1 (1,5 %) 1 (1,5 %) 2 (3,1 %) 
            100 % 
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Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien keski-ikä oli 32,3 vuotta: naisten keski-ikä 
oli 32 vuotta ja miesten 32,9 vuotta. Yhdysvaltoihin muuttaneet naiset keskittyvät ikä-
luokissa tasaisesti kahteen eri luokkaan; 29,2 prosenttia naisista (21 naista) kuului 20–
29-vuotiaiden luokkaan ja 30–39-vuotiaisiin. Suurin osa Yhdysvaltoihin muuttaneista 
miehistä kuului ikäluokkaan 30–39-vuotiaat. Yksi Yhdysvaltoihin muuttanut vastaaja ei 
ollut ilmoittanut ikäänsä. Taulukosta 3 on esitetty kyselyyn vastanneiden Yhdysvaltoi-
hin muuttaneiden määrä ikäluokittain. 

Molempiin kohdemaihin, sekä Saksaan että Yhdysvaltoihinkin, muuttaneet kuuluivat 
pääasiassa ikäluokkiin 20–29-vuotiaat tai 30–39-vuotiaat. Loogista onkin olettaa, että 
2000-luvulla juuri näissä ikäluokissa muutetaan Suomesta useimmin Saksaan ja Yhdys-
valtoihin. 

Taulukko 3 Nais- ja miesvastaajien määrä Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneista 
ikäluokittain 

Ikäluokka   Miehiä  Naisia  Yhteensä 
20–29 -vuotiaat  5 (6,9 %) 21 (29,2 %) 26 (36,1 %) 
30–39 -vuotiaat  17 (23,6 %) 21 (29,2 %) 38 (52,8 %) 
40–49 -vuotiaat  1 (1,4 %) 7 (9,7 %) 8 (11,1 %) 
            100 % 

4.2.3 Siviilisääty ja asuntokunta 

Kyselyyn vastanneista yli puolet (65,5 %) oli naimisissa, ja noin 10 prosenttia eli avo-
liitossa. Naimattomia kaikista vastaajista oli noin viidennes; miehistä noin hieman vajaa 
kolmannes ja naisista noin 15 prosenttia. Lisäksi kolme vastaajaa oli ilmoittanut sivii-
lisäädykseen eronnut. 74,1 prosenttia vastaajista ilmoitti asuvansa nykyisessä asuin-
maassaan avo- tai aviopuolison kanssa, ja heistä 43,7 prosentilla oli lapsia. Yksin il-
moitti asuvansa 21,6 prosenttia kaikista vastaajista. Muutama vastaaja oli myös valinnut 
asuntokunnakseen vaihtoehdon ”jokin muu”. 

Saksaan muuttaneista vastaajista 33,3 prosenttia (22 henkilöä) oli vastaushetkellä 
naimattomia: heistä miehiä oli 54,5 prosenttia (12 henkilöä) ja naisia 45,5 prosenttia (10 
henkilöä). Naimisissa tai avoliitossa eläviä oli vastaajista yli puolet (62,1 %). Miehistä 
51,6 prosenttia (16 henkilöä) oli naimissa ja naiset hieman tätä vähemmän eli heistä 
naimisissa oli noin 37 prosenttia (13 henkilöä). Naiset taas olivat avoliitossa huomatta-
vasti miehiä useammin; naisista 28,6 prosenttia (10 henkilöä) eli avoliitossa, kun taas 
miehistä vain muutama henkilö ilmoitti olevansa avoliitossa. Avoliitossa elettiin pääasi-
assa joko saksalaisen tai suomalaisen puolison kanssa; enemmistö avopuolisoista oli 



 – 43 –

saksalaisia, ja vain muutama vastaaja oli avoliitossa suomalaisen kanssa. Saksaan muut-
taneista avioliitossa olleista vastaajista 31 prosentilla (9 henkilöllä) aviopuoliso oli jon-
kin muun maan kuin Suomen kansalainen. Ulkomaalainen kumppani (mies/naisystävä, 
avo- tai aviopuoliso) oli kolmanneksella kaikista Saksaan muuttaneista vastaajista, ja 
useimmiten kumppani oli saksalainen. Kuviossa 5 on esitetty Saksaan muuttaneiden 
vastaajien siviilisääty. 

Saksaan muuttaneet siviilisäädyn mukaan
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Kuvio 5 Saksaan 2000-luvulla muuttaneet vastaajat siviilisäädyn mukaan 

Kyselyn mukaan naimattomia henkilöitä muutti 2000-luvulla Yhdysvaltoihin huo-
mattavasti vähemmän kuin Saksaan. Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista 11 pro-
senttia oli vastaushetkellä naimattomia, mikä on 22,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
Saksaan muuttaneissa. Naimattomia miehiä Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista oli 
viisi (6,8 %) ja naimattomia naisia oli kolme henkilöä (4 %). Eronneita tai leskiä Yh-
dysvaltoihin muuttaneissa vastaajissa ei ollut lainkaan. Yhdysvaltoihin muuttaneista 
vastaajista suurin osa eli 62 henkilöä (84,9 %) oli naimisissa. Miehistä noin 74 prosent-
tia (17 henkilöä) oli naimissa ja naiset vielä miehiä useammin, eli heistä naimisissa oli 
90 prosenttia (45 henkilöä). Naimisissa olevista suomalaisista siirtolaisista 37,5 prosent-
tia (24 henkilöä) oli avioliitossa jonkin muun kuin Suomen kansalaisen kanssa. Yhdys-
valtalainen kumppani oli 29,7 prosentilla (19 henkilöllä), ja viidessä tapauksessa kump-
pani oli jonkin muun maalainen kuin suomalainen tai yhdysvaltalainen. Vain muutamal-
la Yhdysvaltoihin muuttaneella suomalaisella miehellä oli ulkomainen puoliso, kun 
useimmiten kansainvälisessä parisuhteessa elävät olivat suomalaisia naisia. Yhdysval-
toihin muuttaneet elivät huomattavasti harvemmin avoliitossa kuin Saksaan muuttaneet; 
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vain kolmella Yhdysvaltoihin muuttaneella vastaajalla oli avopuoliso. Avoliitossa elet-
tiin joko yhdysvaltalaisen tai suomalaisen puolison kanssa. Kuviossa 6 on esitetty Yh-
dysvaltoihin muuttaneiden vastaajien siviilisääty. 

Yhdysvaltoihin muuttaneet siviilisäädyn mukaan
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Kuvio 6 Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneet vastaajat siviilisäädyn mukaan 

Asuntokunta Saksassa 
Saksassa asuvissa suomalaisissa oli sekä yksin omassa taloudessa eläviä että lapset-

tomia pariskuntia, molempia reilu kolmannes eli yhteensä heitä oli vastanneista 75,4 
prosenttia. Lapsiperheiden osuus oli vajaa viidennes (19,7 %) kaikista Saksassa asuvista 
vastaajista. Muutama vastaaja ilmoitti asuntokunnakseen jonkin muun kuin annetun 
vaihtoehdon; tällöin vastaaja oli naimisissa ja perheeseen odotettiin lasta, mutta vastaus-
hetkellä vastaaja ei katsonut kuuluvansa lapsettomien perheiden ryhmään, eikä vielä 
myöskään lapsiperheisiin. 

Lapsia Saksassa asuvilla suomalaisilla lapsiperheillä oli useimmiten kaksi. Reilusti 
yli puolessa tapauksista lapsi oli alle kuusivuotias. Kaikista Saksaan muuttaneista kyse-
lyyn vastanneista siirtolaisista noin kymmenen prosenttia oli perustanut perheen vasta 
Suomesta muuton jälkeen. Saksassa perheen perustaneista enemmistö oli naisia, ja yhtä 
lukuun ottamatta kaikki näistä naisista olivat solmineet avo- tai avioliiton saksalaisen 
kanssa. Suurin osa 2000-luvulla Saksaan muuttaneista perheellisistä vastaajista oli 
muuttanut uuteen kotimaahansa yhdessä perheensä kanssa. Muutaman vastaajan perhe 
oli muuttanut Saksaan hieman myöhemmin kuin vastaaja itse, ja kuuden vastaajan per-
heestä osa asui yhä Suomessa. Mielenkiintoisena seikkana liittyen kahdessa eri maassa 
asuviin perheisiin voidaan pitää sitä, että tässä kyselyssä Saksaan muuttanut perheenjä-
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sen oli useimmin nainen kuin mies. Eronneita Saksaan muuttaneissa vastaajissa oli 
muutama ja leskiä muuttaneissa ei ollut ollenkaan. 

 
Asuntokunta Yhdysvalloissa 
Yhdysvalloissa asuvista vastaajista yksin omassa taloudessa eläviä oli hieman vajaa 

10 prosenttia ja 43,8 prosenttia ilmoitti asuvansa yhdessä avo- tai aviopuolison kanssa. 
Lapsiperheiden osuus oli 43,8 prosenttia, mikä oli selkeästi enemmän kuin Saksassa 
asuvien lapsiperheiden määrä kyselyyn osallistuneista. Myös muutama Yhdysvaltoihin 
muuttanut vastaaja ilmoitti asuntokunnakseen jonkin muun kuin annetun vaihtoehdon. 

Puolella Yhdysvalloissa asuvista lapsiperheistä oli kaksi lasta, ja useimmissa tapauk-
sissa lapsi oli viisivuotias. Suurin osa 2000-luvulla Yhdysvaltoihin muuttaneista lapsi-
perheistä sekä lapsettomista pariskunnista oli muuttanut uuteen kotimaahansa yhdessä 
perheensä kanssa. Muutaman vastaajan perhe oli muuttanut Yhdysvaltoihin hieman 
myöhemmin kuin vastaaja itse. Viidellä vastaajalla perhe tai osa perheestä asui Suo-
messa, ja yhden vastaajan perhe jossakin muussa maassa kuin Suomessa tai Yhdysval-
loissa. Myös Yhdysvaltoihin yksin muuttanut perheenjäsen oli useimmiten nainen, ku-
ten Saksaan muuttaneiden kohdalla. 

Yhdysvaltoihin muuttaneista kyselyyn vastanneista siirtolaisista noin kymmenen 
prosenttia oli perustanut perheen vasta Suomesta muuton jälkeen. Perheenperustaneista 
vastaajista puolet oli hankkinut uudessa asuinmaassa myös lapsia. Yhdysvalloissa per-
heen perustaneista selkeä enemmistö oli naisia, sillä vain yksi miesvastaaja oli perusta-
nut perheen uudessa kotimaassaan. Yhdysvalloissa perhe oli perustettu yleensä yhdys-
valtalaisen kumppanin kanssa. Kuviossa 7 näkyvät Saksaan ja Yhdysvaltoihin muutta-
neiden suomalaisten siirtolaisten asuntokunnat nykyisessä asuinmaassa. 
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Kuvio 7 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien asuntokunta nykyi-
sessä asuinmaassa 

4.2.4 Muuttaneiden lähtöalueet 

Kyselyyn vastanneiden suomalaisten muuttajien lähtöpaikka Suomessa ei välttämättä 
ole syntymäpaikka tai alkuperäinen kotipaikkakunta, jossa henkilö on vaikuttanut suu-
rimman osan elämästään. Siirtolaiseksi voidaan lähteä esimerkiksi opiskelupaikka-
kunnalta. Myös monet tähän kyselyyn vastanneista muuttajista kertoivat kyselyssä ol-
leensa ennen muuttoa opiskelijoita, mikä viittaa siihen, että tässä kyselyssä lähtöalueina 
painottuvat jonkin verran opiskelukaupungit. Toisaalta kotipaikkaa on melko vaikea 
määritellä. Tavallisesti kotipaikalla tarkoitetaan sitä aluetta, jossa ihminen on viettänyt 
lapsuutensa ja nuoruutensa, eikä se aina ole sama kuin syntymäpaikka (Björklund 1998, 
74). 

Kyselystä käy ilmi, että Saksaan ja Yhdysvaltoihin ei myöskään aina ole muutettu 
Suomesta, vaan lähtöpaikka voi olla niin sanottu välietappi jossakin ulkomailla. Erityi-
sesti hyvin koulutetuille suomalaisille liikkuminen globaaleilla työmarkkinoilla työteh-
tävästä ja maasta toiseen on tätä päivää. Suomen lisäksi, kohdemaihin oli muutettu 
kaikkiaan 12 eri maasta. Yleisimpiä suomalaisten lähtömaita Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
olivat kyselyn mukaan Hollanti, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista (82,7 %) oli muuttanut Saksaan tai Yhdysvaltoihin 
Suomesta. Etelä-Suomi oli tämän kyselyn perusteella yleisin lähtöalue: 60,2 prosenttia 
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Suomesta muuttaneista vastaajista oli lähtenyt nykyiseen asuinmaahansa Etelä-Suomen 
läänistä. Vajaa puolet (47,1 %) Etelä-Suomen läänistä muuttaneista oli lähtenyt Helsin-
gistä. Myös Espoo ja Vantaa olivat merkittäviä lähtöalueita. 25 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista Suomen siirtolaisista oli muuttanut Länsi-Suomen läänistä, ja siellä Pir-
kanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnista. Yleisempiä lähtökaupunkeja Länsi-
Suomessa olivat Tampere ja Turku. Oulun läänistä muuttajia oli noin 8 prosenttia, joista 
suurin osa oli lähtenyt Oulun kaupungista. Muutot Suomen eri lähtökaupungeista jakau-
tuivat varsin tasaisesti sekä Saksaan että Yhdysvaltoihin. Kuviossa 8 näkyy kyselyyn 
vastanneiden Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden lähtöalueet Suomessa. Kuviosta 
voidaan huomata, että erityisesti suuret kaupunkikeskukset toimivat myös Suomessa 
lähtöalueina ja niin sanottuina portteina ulkomaille. 
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Kuvio 8 Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneiden Suomen kansalais-
ten lähtöalueet Suomessa 
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83,3 prosenttia (55 henkilöä) Saksaan muuttaneista vastaajista oli muuttanut Suomes-
ta. Suomesta muuttaneista 54,5 prosenttia oli naisia (30 henkilöä) ja miehiä 45,5 pro-
senttia (25 henkilöä). Vajaa viidennes Saksaan muuttaneista oli muuttanut sinne jostakin 
muualta kuin Suomesta. Yleisempiä Euroopan maita, joista suomalaiset olivat lähteneet 
2000-luvulla Saksaan, olivat Hollanti, Ranska ja Espanja. Saksaan muuttaneissa vastaa-
jissa ei ollut yhtään Euroopan ulkopuolelta muuttanutta. 

79,5 prosenttia (58 henkilöä) Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista oli muuttanut 
nykyiseen asuinmaahansa Suomesta. Suomesta muuttaneista naisia oli 65,5 prosenttia 
(38 henkilöä) ja miehiä 34,5 prosenttia (20 henkilöä). 15,1 prosenttia Yhdysvaltoihin 
muuttaneista vastaajista (11 henkilöä) oli muuttanut Yhdysvaltoihin jostakin Euroopan 
maasta; eniten oli muutettu Saksasta, ja seuraavaksi yleisimpinä lähtömaina Euroopassa 
olivat Iso-Britannia, Ranska, Hollanti ja Sveitsi. Lisäksi Yhdysvaltoihin oli muutettu 
Aasiasta sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikasta. 

4.2.5 Muuttaneiden tuloalueet 

Kyselyn mukaan suomalaisten siirtolaisten yleisin muuttopaikka Saksassa 2000-luvulla 
on ollut München Baijerin osavaltiossa. Myös Saksan Tilastokeskuksen (Statistisches 
Bundesamt Wiesbaden) mukaan Baijerin osavaltio on toiseksi suosituin suomalaisten si-
joittumiskohde Saksassa. Vuonna 2002 lopussa julkaistun tilaston mukaan Baijerin osa-
valtiossa asui yhteensä 2 608 Suomen kansalaista. Suosituin suomalaisten kohdealue 
Saksassa oli tilaston mukaan Nordrheim-Westfalen; siellä asui 3 004 Suomen kansalais-
ta. (Timonen 2004, 66.) Seuraavaksi suosituin kyselyyn vastanneiden sijoittumisalue oli 
Bochum (Nordrheim-Westfalen). Münchenin ja Bochumin jälkeen seuraaviksi suosi-
tuimpia olivat Frankfurt am Main (Hessen) ja Berliini (Düsseldorf N-W). 

Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista suurin osa oli asettunut San Diegoon ja San 
Franciscoon Kalifornian osavaltioon. Yhdysvaltojen väestönlaskentaan perustuvien ti-
lastojen mukaan Kalifornia on ollut kolmanneksi suosituin (64 302 suomalaisperäistä) 
suomalaisten sijoittumisalue Yhdysvalloissa vuosina 1990 ja 2000. Suosituin amerikan-
suomalaisten asuinalue Yhdysvalloissa on ollut Michigan, jossa vuonna 2000 asui 
109 357 suomalaista (Siirtolaisuusinstituutti 2004). Muita kyselyyn vastanneiden suo-
malaisten siirtolaisten sijoittumisalueita Yhdysvalloissa olivat Florida, Georgia, Texas, 
Washington ja New York. 

On melko luonnollista, että siirtolaiset sekä Saksassa että Yhdysvalloissa ovat muut-
taneet isoihin kaupunkeihin, koska yleensä työpaikat ovat siellä. Erityisesti tietyt yrityk-
set ovat olleet tärkeitä suomalaisten sijoittumiselle, esimerkiksi Nokia Bochumissa 
(Nordrheim-Westfalen) Saksassa, ja Dallasissa (Texas) Yhdysvalloissa. 
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4.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Strukturoidut kysymykset on käsitelty SPSS-ohjelmalla ja aineiston analysoinnissa on 
käytetty suoria jakaumia sekä prosenttiosuuksia. Tosin kyselyssä joihinkin luokkiin tul-
leiden vastausten määrä voi olla niin pieni, että tutkimuksen taulukoissa ja tekstissä on 
voitu ilmoittaa vain vastausten lukumäärä. Aineistosta etsittiin muuttujien välisiä yhte-
yksiä myös ristiintaulukoinnin avulla (Pearsonin Chi-Square-testi), jolloin saatiin selvil-
le, oliko muuttujien välillä merkittävää yhteyttä. Analyysissa on käytetty myös suoria 
lainauksia muuttajien vastauksista elävöittämään saatuja tuloksia. Kyselyn tuloksia tar-
kastellaan pääosin kahden eri ryhmän osalta eli käsitellään erikseen Saksaan ja Yhdys-
valtoihin muuttaneita. 

Avoimet kysymykset on luokiteltu vastausten perusteella sopiviin luokkiin. Avointen 
kysymysten kohdalla esille on tuotu vain se, mikä vastausten perusteella on ollut selväs-
ti nähtävissä. Pääsääntöisesti yksittäiset maininnat on jätetty huomioimatta analysoin-
nissa. Luonnollisesti joissakin avointen vastausten tulkintatilanteissa ei aina ole ollut 
mahdollista täysin varmasti päätyä samaan näkökulmaan vastaajan kanssa. Esimerkiksi 
se, oliko vastaaja tarkoittanut Yhdysvaltoihin sopeutumiseen kielteisesti vaikuttaneella 
eristäytyneisyydellä Yhdysvaltojen, amerikkalaisten vai omaa eristäytyneisyyttä, jää 
tässä tutkijan tulkittavaksi. Tämä tutkimukseen liittyvä subjektiivisuus vaikuttaa tutki-
muksen uskottavuuteen heikentävästi. Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa 
sitä, että tutkijan olisi tarkistettava, vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa 
tutkittavien käsityksiä. Todellisuudessa tutkimustulosten siirrettävyys takaisin tutkitta-
vien arvioitavaksi on kuitenkin mahdotonta. Eikä myöskään ole varmaa, että tutkimuk-
sen uskottavuutta voitaisiin näin lisätä. (Eskola & Suoranta 1998, 212.) 

4.4 Aineiston edustavuus 

Kyselyyn saatiin 191 vastausta, joista 139 hyväksyttiin aineistoon. Kaiken kaikkiaan 
139 henkilöä on määrältään kohtalaisen pieni vastaajajoukko ja edustaa vain noin kahta 
prosenttia Suomesta vuosina 2000–2003 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneista 6001 
siirtolaisesta. Tutkimuksessa ei tavoitellakaan tiukkaa tilastollista edustavuutta, vaan 
pyritään saadun näytteen avulla ennemminkin kuvaamaan 2000-luvun Suomen siirtolai-
suutta Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Tutkimuksen tavoitteet ovat siis ennen kaikkea ilmi-
ön tarkastelussa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on olla pilottihanke laajemmalle 
selvitykselle ulkosuomalaisista Suomen voimavarana maailmalla. Näin ollen kerättyä 
aineistoa voidaan pitää varsin edustavana kyseessä olevalle tutkimukselle. Jatkossa tu-
loksia tarkastellessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, ettei niiden perusteella voi tehdä 
kovin vahvoja yleistyksiä. 
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Vastausprosenttia ei tässä voida arvioida pelkästään kyselystä lähetettyjen tiedottei-
den ja palautettujen lomakkeiden avulla, koska ei ole tiedossa, kuinka moni itse asiassa 
sai tiedon kyselystä, mutta jätti vastaamatta. Kyselyn laajan jakelun vuoksi on siis mah-
dotonta määritellä, kuinka monta henkilöä kyselyllä on tavoitettu. Levityksessä on to-
dennäköisesti ollut päällekkäisyyttäkin, jota toisaalta voidaan pitää hyödyllisenä muistu-
tuksena tutkimuksesta. 

Kyselyyn vastaamisessa ei ollut ehtoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen suku-
puolten, eri-ikäisten tai eri koulutuksen saaneiden ihmisten todennäköisyyteen vastata 
kyselyyn. Tosin aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että keski-ikäiset, naiset, 
perheelliset ja korkeammin koulutetut osallistuvat muita ryhmiä innokkaammin tutki-
muksiin. Aineiston edustavuutta vähentää siis se seikka, että kyselytutkimuksiin osal-
listuminen on valikoivaa. Sellaiset henkilöt, jotka ovat menestyneet elämässään, kerto-
vat usein mieluummin kokemuksistaan kuin ne henkilöt, jotka ovat elämäntilantee-
seensa tyytymättömiä. (Korkiasaari 1992, 119.) Mahdollisuus käyttää Internettiä on 
myös voinut vaikuttaa siihen, että vastaajien joukossa voi olla etupäässä henkilöitä, jot-
ka työskentelevät paljon tietokoneen äärellä. Lisäksi vastaaminen vaatii aina tietynlaista 
aktiivisuutta ja halua peilata elämäänsä, ja tässä tapauksessa siis myös mahdollisuutta ja 
halua käyttää Internetiä. Lopulta on kuitenkin aina vastaajan käsissä, mitä hän haluaa 
kyselyssä kertoa; kertooko hän kaikesta avoimesti vai haluaako hän kenties ”kaunistel-
la” joitakin asioita. Ei ole myöskään selvää, miten hyvin vastausvaihtoehtojen suunnit-
telussa on onnistuttu vastaajien näkökulmasta. On vaikeaa kontrolloida sitä, kuinka pal-
jon vastauksissa on väärinymmärryksiä. (Hirsjärvi et al. 2004, 184.) Nämä mainitut ra-
joitukset koskevat myös Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneiden kysely-
tutkimusta. Lisäksi kyselyyn perustuvaa tutkimusta lukiessa on hyvä muistaa se, että 
saman kyselyn toistaminen edes täsmälleen samassa muodossa ei antaisi aivan saman-
laisia tuloksia. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että kyselyyn vastaisivat eri ihmiset. On 
myös muistettava, että kysely on aina tiettyyn hetkeen sidottu, mikä tarkoittaa sitä, ett-
eivät myöskään samat henkilöt välttämättä vastaisi kyselyyn täysin samalla tavalla. Li-
säksi vastauksiin saattavat vaikuttaa esimerkiksi muuton ajallinen läheisyys tai henkilön 
sen hetkinen elämäntilanne. 

Kaikkiaan vastauksia tuli 191, joista 52 vastausta jouduttiin hylkäämään. Kyselyyn 
tulleista vastauksista jouduttiin siis hylkäämään 27,2 prosenttia. Hylättyjen vastausten 
melko suuri määrä on seikka, jota on syytä hieman pohtia. Yleisin syy vastauksen hyl-
käämiseen oli se, että vastaaja ei ollut muuttanut tarkastelunkohteena olevaan maahan 
2000-luvulla. Lisäksi hylätyissä vastauksissa oli mukana muutamia liian puutteellisesti 
täytettyjä lomakkeita sekä saman henkilön useampaan kertaan lähettämiä lomakkeita. 
Syitä vastausten hylkäämiseen voidaan esimerkiksi löytää joko itse kyselystä tai sen ot-
sikoinnista. Kyselyn saatekirjeen otsikon muotoilun voidaan arvella vaikuttaneen myös 
muiden kuin 2000-luvulla muuttaneiden hahmottamaan itsensä tutkimuksen kohderyh-
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mään kuuluvaksi. Kyselyn saatekirjeen otsikkona oli "Hyvä Saksassa ja Yhdysvalloissa 
asuva suomalainen". Kyselylomake ja saatekirje ovat tutkimuksen liitteenä 2 ja 3. Toi-
nen syy otokseen kuulumattomien henkilöiden vastausaktiivisuuteen voi olla ulkomailla 
asuvien henkilöiden yleinen kiinnostus vastata siirtolaisuuteen liittyvään kyselyyn, ja 
halu kertoa kokemuksiaan ulkomailla elämisestä. Kiinnostuksesta aiheeseen kertoo se, 
että tutkimus sai myös varsin paljon suoraa myönteistä sähköpostipalautetta ulkomailla 
asuvilta suomalaisilta. 

Saaduissa vastauksissa korostuvat kahden ikäluokan, 20–29-vuotiaiden ja 30–39-
vuotiaiden, osuudet. Molemmissa luokissa vastaajien osuus on yli 30 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin muissa ikäryhmissä. Siirtolaiseksi lähtijät ovat viime vuosina olleet 
hieman vanhempia, etenkin yli 30-vuotiaiden maastamuutto on voimistunut. Lisäksi alle 
15-vuotiaiden lasten maastamuutto perheiden mukana on kasvanut. (Korkiasaari 2003). 
Tästä syystä onkin loogista, että kyselyyn vastaajat edustavat tätä kaikkein muuttoal-
teinta ikäluokkaa. Vastaamatta jättäneistä voi luonnollisesti esittää vain arvailuja, mutta 
jo ikäjakaumasta selviää, että vastausinnokkuus oli vähäisempi ikäluokissa, joissa ul-
komaille muutetaan harvemmin (yli 40-vuotiaat). Mutta myös se, että kysely oli Inter-
netissä, jättää ulkopuolelle sellaisia henkilöitä, jotka eivät käytä Internetiä. Tästä syystä 
voisi olettaa, että kysely ei ole tavoittanut vanhemman polven edustajia niin hyvin kuin 
nuorempia, jotka käyttävät Internetiä yleensä enemmän. 

Mainituista seikoista huolimatta vastaajien voidaan sanoa edustavan suhteellisen hy-
vin Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneita suomalaisia. Tutkimuksen 
avulla saadaan siis uutta tietoa suomalaisten 2000-luvun siirtolaisuudesta Saksaan ja 
Yhdysvaltoihin. Lähtökohtana on kuvata suomalaisten tämän päivän muuttoliikettä Sak-
saan ja Yhdysvaltoihin, ja samalla täydentää aikaisempia kuvauksia suomalaisten muu-
tosta kyseessä oleviin maihin. Näin ollen tutkimusta voidaan pitää tärkeänä osana Suo-
men siirtolaisuustutkimusta. Lisäksi saadun tiedon kautta voidaan hakea ymmärrystä 
suomalaisesta nykysiirtolaisuudesta myös yleisellä tasolla, vaikka tiedon perusteella ei 
kuitenkaan voida tehdä laajempia päätelmiä suomalaisten maastamuuton syistä tai siitä, 
ketkä muuttavat. Voidaan silti olettaa, että muuton syistä Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
löytyy samoja motiiveja ja piirteitä kuin siirtolaisuuden syistä muihinkin maihin, joten 
tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan joiltain osin pitää suuntaa antavina koskien 
suomalaisten 2000-luvun siirtolaisuutta yleensä. 

Tähän asti siirtolaisuustutkimuksen huomio on lähtömaille aiheutuvien seurausten 
suhteen pääasiallisesti keskittynyt maastamuuton problematiikkaan, ja Suomessa erityi-
sesti ruotsinsuomalaisten paluumuuttoon liittyviin ongelmiin. Tässä tutkimuksessa ko-
rostuu aikaisemmista maastamuuttotutkimuksista poikkeava näkökulma: maastamuuttoa 
on lähestytty pääosin siitä olettamuksesta, että siirtolaiset maan rajojen ulkopuolella 
voivat olla voimavara myös lähtömaalle. 
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5 ELÄMINEN SAKSASSA JA YHDYSVALLOISSA 

5.1 Muuttopäätöksenteko ja motiivit 

5.1.1 Muuton harkinta 

Muuton harkintaa kysyttäessä (kysymys numero 8) vastaajille oli annettu neljä vaihto-
ehtoa, joista heidän pyydettiin valitsemaan se, joka parhaiten kuvasi heidän muuttopää-
töksensä tekoa. Vastaukset jakautuivat lähes samalla tavalla Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
muuttaneiden kesken. Noin neljännes kaikista muuttajista oli suunnitellut ulkomaille 
muuttoa jo pitkään ennen sen toteutumista. Tosin vain yksi vastaaja ilmoitti suunnitel-
leensa jo kauan muuttoa juuri nykyiseen asuinmaahansa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, 
että reilusti yli puolet muutti ilman pitkään jatkunutta suunnittelua tai jonkin äkillisen 
syyn vuoksi. 

60,4 prosenttia kaikista vastaajista siis ilmoitti, että heidän muuttonsa tuli nopeasti, 
mutta kyse oli lähinnä hyvästä tilaisuudesta. Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista 
muutto tuli myönteisenä yllätyksenä erityisesti miehille, joista 78,3 prosenttia (18 hen-
kilöä) koki muuton tulleen heille yllättäen. Yhdysvaltoihin muuttaneille naisille noin 
puolelle muutto oli ollut myönteinen yllätys. Saksaan muuttaneista muutto oli sen sijaan 
ollut myönteinen yllätys taas naisille, joista 71,4 prosenttia (25 henkilöä) oli sitä mieltä, 
että muutto tuli yllättäen. Miehistä vajaa puolet piti muuttoa hyvänä yllätyksenä. Olo-
suhteiden "pakosta" ilmoitti muuttaneensa 11,5 prosenttia (16 henkilöä) kaikista vastaa-
jista, heistä suurin osa (81,3 %) oli avo- tai avioliitossa olevia naisia. Yhdysvaltoihin 
muuttaneista miehistä kukaan ei ollut muuttanut nykyiseen asuinmaahansa ”pakosta”. 
Useimmin niin hyvä tilaisuus kuin "pakkokin" liittyi työpaikan saamiseen. Kolme Yh-
dysvaltoihin muuttanutta (4 %) oli jättänyt vastaamatta muuton harkintaan liittyvään 
kysymykseen. Kuviossa 9 näkyy, miten muuttoa Saksaan ja Yhdysvaltoihin on ennalta 
harkittu. 
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Kuvio 9 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden muuton harkinta 

5.1.2 Muuttoon valmistautuminen 

Kysymyksessä neljä muuttaneilta tiedusteltiin, miten he olivat ennakolta valmistautu-
neet muuttoon. Yli puolet kaikista muuttajista oli valmistautunut jollakin tavalla muut-
toon. Internet oli niin miesten kuin naistenkin keskuudessa suosituin tapa hankkia en-
nalta tietoa, esimerkiksi uudesta kotimaasta. Saksaan muuttaneista 36,4 prosenttia ja 
Yhdysvaltoihin muuttaneista 54,8 käytti Internetiä ennalta valmistautumiseen. Kyselyn 
mukaan miehet valmistautuivat pääsääntöisesti enemmän muuttoon kuin naiset. Miehet 
esimerkiksi keskustelivat selkeästi useimmin jo maassa asuvien ystävien kanssa kuin 
naiset. Naiset olivat ainoastaan yhdessä lomakkeella esitetyssä kohdassa miehiä innok-
kaampia ennakolta valmistautujia: he ottivat hieman ahkerammin yhteyttä nykyisessä 
asuinmaassaan oleviin suomalaisedustuksiin kuin miehet. Naiset vastasivat myös koh-
taan "jollakin muulla tavalla" enemmän kuin miehet. 

Kaikista muuttajista noin kolmannes (47 henkilöä) ei ollut erityisesti valmistautunut 
muuttoonsa nykyiseen asuinmaahansa. Monille kyselyyn vastanneista muutto oli tullut 
yllättäen. Varsin nopeasta muutosta voi johtua myös se, että erityiseen valmistautumi-
seen ei ole jäänyt aikaa. Myös muuttoon valmistautuminen mielletään eri tavalla. Kyse-
lyyn vastanneista ainakin osa ei ollut mieltänyt muuttoon liittyvien käytännön asioiden 
hoitamista erityiseksi valmistautumiseksi. 
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Noin puolet Saksaan muuttaneista naisista oli maininnut, ettei ollut erityisesti valmis-
tautunut muuttoon. Kolme heistä oli kuitenkin valinnut vaihtoehdoista myös kohdan 
”Jollakin muulla tavalla”. Näissä vastauksissa he olivat maininneet valmistautu-
misekseen jo aiemmat vierailut maassa sekä keskustelut aviomiehen ja ystävien kanssa. 
Näin ollen naisia, jotka eivät olleet lainkaan varautuneet Saksassa asumiseen, oli noin 
43 prosenttia (15 henkilöä). Miehistä 32,3 prosenttia (10 henkilöä) ilmoitti, ettei ollut 
valmistautunut muuttoon. Yhteensä Saksaan muuttaneista naisista noin 23 prosenttia 
mainitsi valmistautuneensa muuttoon jollakin muulla kuin vastausvaihtoehdoissa maini-
tulla tavalla. Lähes kaikki naiset, jotka ilmoittivat valmistautuneensa muuttoon jollakin 
muulla tavalla, kertoivat, että he olivat asuneet tai vierailleet maassa jo aiemmin, eivät-
kä siksi tällä kertaa erityisemmin tunteneet tarvetta valmistautua muuttoon. Lisäksi nai-
set ilmoittivat keskustelleensa ennen muuttoa Saksassa jo aiemmin asuneiden työkave-
reiden kanssa. Miehistä 19,4 prosenttia mainitsi valmistautuneensa muuttoon jollakin 
muulla kuin vaihtoehdoissa mainituilla tavoilla. Miesten ilmoittamia muita tapoja olivat 
muuttoasioiden järjestäminen (paperityöt, muuttofirma), tutustuminen paikalliseen vero-
tukseen, asunnon hankkiminen ja vierailut Saksassa. 

Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista noin 30 prosenttia (22 henkilöä) ei ollut 
lainkaan valmistautunut muuttoon. Lisäksi yksi nainen oli valinnut lomakkeelta sekä 
kohdan ”ei valmistautumista muuttoon” että ”jollakin muulla tavalla”, tätä vastausta ei 
laskettu valmistautumattomien ryhmään. Yhdysvaltoihin muuttaneilla naisilla oli 
enemmän kuin miehillä omia tapojaan valmistautua muuttoon. Naisista 14 prosenttia oli 
valmistautunut muuttoon jollakin muulla kuin vaihtoehdoissa mainituilla tavoilla, kun 
miehistä vain yksi oli maininnut jonkin muun tavan. Naisten mainitsemia muita tapoja 
olivat ennakkoon tehdyt vierailut maassa, tutustuminen nykyisellä asuinpaikkakunnalla 
toimivan suomalaisjärjestön toimintaan, keskusteleminen puolison kanssa, puolison 
työnantajan järjestämä infotilaisuus sekä paikallisen amerikkalaisen sanomalehden ti-
laaminen. Kuvioissa 10 ja 11 on esitetty, miten Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet 
vastaajat ovat ennakolta valmistautuneet muuttoon. 



 – 56 –

19,4

32,2

6,5

6,5

45,2

45,2

22,6

6,5

41,9

22,9

43

5,7

14,3

28,6

14,3

8,6

0

22,9

0 10 20 30 40 50

Jollakin m uulla tavalla

Ei valm is tautum is ta

Keskustelufoorum it

Ottam alla yhteyttä
suom alaisedus tuks iin

Hankkim alla tietoa
Internetis tä

Keskustelem alla
ys tävien kanssa

Tutus tum alla
kirjallisuuteen

Muuttovalm ennus

Opiskelem alla kieltä

%

Nainen
Mies

 

Kuvio 10 Saksaan muuttaneiden vastaajien valmistautuminen muuttoon 
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Kuvio 11 Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien valmistautuminen muuttoon 

5.1.3 Muuttosyyt 

Muuton motiiveja kysyttiin lomakkeella kolmessa erillisessä kohdassa (kysymykset 5–
7). Ensimmäisessä kohdassa eli kysymyksessä numero 5, oli listattu joukko asioita, jot-
ka ovat voineet vaikuttaa muuttoon. Kysymyksessä oli annettu valmiita vaihtoehtoja, 
mutta vastaajilla oli myös mahdollisuus lisätä listaan jokin muu syy, joka oli vaikuttanut 
muuttoon. Vastaajia pyydettiin vastaamaan sen mukaan, vaikuttiko asia muuttoon rat-
kaisevasti, jonkin verran tai ei lainkaan. Lisäksi kysymyksen 5 yhteydessä pyydettiin 
listatuista kohdista valitsemaan tärkeysjärjestyksessä kaksi syytä, jotka vaikuttivat eni-
ten muuttopäätökseen. Kysymyksiä 5–7 voidaan pitää avoimen ja suljetun kysymyksen 
sekoituksena, sillä vastaajilla oli mahdollisuus lisätä listaan syitä, joita vaihtoehdoista 
heidän mielestään puuttui. Tässä tutkimuksessa muuton syy -käsitettä käytetään yleis-
terminä, joka pitää sisällään sekä yhteiskunnalliset että yksilölliset tekijät. Usein syyt 
mielletään helposti ihmisen käyttäytymiseen ulkopäin vaikuttaviksi tekijöiksi, jolloin 
yksilötasolla puhutaan syiden sijasta muutonmotiiveista. Tällä halutaan korostaa niiden 
riippuvuutta ihmisten yksilöllisistä tarpeista ja tavoitteista. Muuton syy -käsite voidaan 
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taas rajata tarkoittamaan muuttoliikkeen yhteiskunnallisia taustatekijöitä. (Korkiasaari 
& Söderling 1994, 229.)  

Taulukkoon 4 on koottu yhteen kaikki kysymyksen 5 kohdat, jotka koskevat muuton 
motiiveja. Kuten taulukosta voidaan huomata, 51,8 prosenttia kaikista vastaajista ilmoit-
ti työsyiden olevan tärkein muuton motiivi ja yli 70 prosentilla työ oli vaikuttanut rat-
kaisevasti muuttoon. Seuraavaksi useimmin tärkeimpänä muuton syynä mainittiin per-
hesuhteisiin ja kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen liittyvät syyt. Kansainvälisen 
kokemuksen hankkiminen mainittiin useimmiten myös toiseksi tärkeimpänä muuton 
syynä. Toiseksi useimmin toissijaisena syynä pidettiin vaihtelun- ja kokeilunhalua; 18,7 
prosenttia vastaajista ilmoitti jonkin vaihtelun- ja kokeilunhaluun liittyvän seikan olleen 
toiseksi tärkein muuton syy. Voitaisiin sanoa, että hyvä työpaikka Saksassa tai Yhdys-
valloissa on voinut tarjonnut monelle nykymuuttajalle mahdollisuuden myös vaihtelun- 
ja kokeilunhalun tyydyttämiseen. Taulukoista 5 ja 6 näkyy, että sekä Saksaan että Yh-
dysvaltoihin muuttaneiden tärkein muuttomotiivi oli selkeästi työ, tosin Yhdysvaltoihin 
muutossa työn merkitys tärkeimpänä motiivina korostui. Opiskelusyiden merkitys ensi-
sijaisena ja toissijaisena muuton motiivina oli vähäinen. Naisilla avo- tai avioliitto on 
ollut myös merkittävä muuton motiivi toisin kuin miehillä. Taulukosta 7 näkyvät tär-
keimmät muuton motiivit sukupuolen ja muuttokohdemaan mukaan. 

Kun tärkeimpiä muuton syitä verrattiin vastauksiin, joita annettiin siihen, kuinka pal-
jon eri syyt vaikuttivat muuttoon, huomattiin vastausten olevan joltain osin ristiriitaisia 
keskenään. Esimerkiksi tärkeimmäksi muuton motiiviksi saatettiin ilmoittaa tekijä, joka 
oli vaikuttanut "vain" jonkin verran muuttoon. Samalla ratkaisevasti vaikuttanut motiivi 
ei välttämättä kuulunutkaan tärkeimpien muuttosyiden joukkoon. Tämä ristiriitaisuus 
nähdään esimerkiksi, kun katsotaan verotuksen ja Suomen olojen merkitystä. Lähes nel-
jännes kaikista vastaajista piti Suomen verotusta ratkaisevana muuttopäätökseen vaikut-
tavana tekijänä. Verotusta ei silti juurikaan mainittu tärkeimpänä muuttosyynä. Tyyty-
mättömyyttä Suomen oloihin ei oltu myöskään kovin usein merkitty tärkeimmäksi tai 
toiseksi tärkeimmäksi muuton syyksi, mutta 52,5 prosenttia kaikista vastanneista ilmoit-
ti sen vaikuttaneen ratkaisevasti tai jonkin verran muuttoon. Näitä seikkoja voidaan pi-
tää osoituksena siitä, kuinka monentasoisia asioita muuton taustalla vaikuttavat yksilö-
kohtaiset motiivit voivat olla. Työ- ja perhesyyt voivat siis olla tekijöitä, jotka mahdol-
listavat muuton, mutta koko muuttoon vaikuttanut prosessi saattaa sisältää myös muita 
niin sanottuja makrotason tekijöitä, kuten verotus tai korkeat elinkustannukset. 

Kilpailukykyvertailujen analyyseissa Suomi sijoittuu heikosti, kun kysytään käsityk-
siä verotuksen kannustavuudesta tai palkanmuodostuksen joustavuudesta (Vartia & Ni-
kinmaa 2004, 125). Tästä syystä voitaisiin ainakin olettaa, että 2000-luvulla ulkomailla 
olevat kilpailukykyiset työpaikat olisivat myös monelle suomalaiselle motiivi siirtolai-
suuteen. Yksilötasolla on kuitenkin usein vaikeaa hahmottaa yhteiskunnallisten seikko-
jen vaikutusta omaan muuttoon, mikä myös selittää osaksi sitä, ettei verotusta ja Suo-
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men oloja oltu juurikaan mainittu tärkeimpinä muuton syinä. Jos muuttoprosessia tar-
kastellaan tarkemmin kokonaisuutena, niin muuttoon johtava ajatusprosessi käynnistyy 
useasti jo kauan ennen muuttoa. Kun muuton harkinta ristiintaulukoitiin sen kanssa, 
kuinka paljon muuttajat arvioivat Suomen verotuksen sekä Suomen olojen vaikuttaneen 
muuttopäätökseen, niin saatiin viitteitä siitä, että tyytymättömyys Suomen verotukseen 
ja oloihin ovat voineet kasvattaa muuttohalukkuutta. 61,1 prosenttia Saksaan ja 55,6 
prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista, jotka olivat suunnitelleet jo kauan muuttoaan, 
pitivät Suomen verotusta ratkaisevasti tai jonkin verran muuttoon vaikuttaneena tekijä-
nä. Muuttoa kauan suunnitelleista vastaajista Suomen olot mainitsi 77,8 prosenttia Sak-
saan muuttaneista ja 66,7 prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista ratkaisevana tai jonkin 
verran muuttoon vaikuttaneena tekijänä. Tyytymättömyys verotukseen tai Suomen oloi-
hin ovat siis saattaneet olla merkittäviä tekijöitä koko muuttoprosessissa. Muuton lau-
kaisevana tekijänä on voinut sitten olla työhön liittyvät seikat. 

Taulukko 4 Kyselyyn vastanneiden muuton motiivit ja niiden vaikutusaste (%) 

Tärkein Toiseksi Ratkai- Jonkin Ei Yhteensä
syy tärkein syy sevasti verran lainkaan

Työ 51,8 13,7 72,7 8,6 18,7 100
Opiskelu 1,4 4,3 7,9 12,9 79,1 100
Avio/avoliitto 16,5 7,2 28,8 11,5 59,7 100
Vaihtelun- tai kokeilunhalu 5,0 18,7 45,3 38,8 15,8 100
Suomen verotus 1,4 5,8 17,3 23,7 59,0 100
Tyytymättömyys Suomen oloihin 2,9 7,2 16,5 36,0 47,5 100
Kansainvälinen kokemus 7,9 26,6 51,1 37,4 11,5 100
Halu asua vieraassa kulttuurissa 6,5 10,1 43,2 43,9 12,9 100
Jokin muu syy 5,8 1,4 10,1 2,9 87,0 100
Ei osaa sanoa 0,7 5,0
Yhteensä 100 100

Muuton motiivi/Kaikki muuttaneet
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Taulukko 5 Saksaan muuttaneiden vastaajien muuton motiivit (%) 

Tärkein Toiseksi Ratkai- Jonkin Ei Yhteensä
syy tärkein syy sevasti verran lainkaan

Työ 40,9 13,6 62,1 13,6 24,2 100
Opiskelu 3,0 1,5 9,1 18,2 72,7 100
Avio/avoliitto 13,6 7,6 22,7 12,1 65,2 100
Vaihtelun- tai kokeilunhalu 4,6 18,2 50,0 33,3 16,7 100
Suomen verotus 3,0 3,0 10,6 19,7 69,7 100
Tyytymättömyys Suomen oloihin 1,5 6,1 13,6 36,4 50,0 100
Kansainvälinen kokemus 10,6 30,3 54,5 31,8 13,6 100
Halu asua vieraassa kulttuurissa 9,1 12,1 47,0 37,9 15,2 100
Jokin muu syy 12,1 3,0 16,7 4,5 78,8 100
Ei osaa sanoa 1,5 4,5 0 0 0
Yhteensä 100 100

Muuton motiivi/Saksa 

 

Taulukko 6 Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien muuton motiivit (%) 

Tärkein Toiseksi Ratkai- Jonkin Ei Yhteensä
syy tärkein syy sevasti verran lainkaan

Työ 61,6 13,7 82,2 4,1 13,7 100
Opiskelu 0 6,8 6,8 8,2 84,9 100
Avio/avoliitto 19,2 6,8 34,2 11,0 54,8 100
Vaihtelun- tai kokeilunhalu 5,5 19,2 41,1 43,8 15,1 100
Suomen verotus 0 8,2 23,3 27,4 49,3 100
Tyytymättömyys Suomen oloihin 4,1 8,2 19,2 35,6 45,2 100
Kansainvälinen kokemus 5,5 23,3 47,9 42,5 9,6 100
Halu asua vieraassa kulttuurissa 4,1 8,2 39,7 49,3 11,0 100
Jokin muu syy 0 0 4,1 1,4 94,5 100
Ei osaa sanoa 0 5,5
Yhteensä 100 100

Muuton motiivi/Yhdysvallat

 

Taulukko 7 Tärkein maastamuuton motiivi sukupuolen ja muuttokohdemaan mukaan 
(%) 

Miehet Naiset Saksa Yhdysvallat
Työ 51,9 51,8 40,9 61,6 51,8
Opiskelu 1,9 1,2 3,0 0 1,4
Avio/avoliitto 1,9 25,9 13,6 19,2 16,5
Vaihtelun- tai kokeilunhalu 7,4 3,5 4,5 5,5 5,0
Suomen verotus 3,7 0 3,0 0 1,4
Tyytymättömyys Suomeen 5,6 1,2 1,5 4,1 2,9
Kansainvälinen kokemus 13,0 4,7 10,6 5,5 7,9
Halu asua vieraassa kulttuurissa 11,1 3,5 9,1 4,1 6,5
Jokin muu syy 3,7 7,1 12,1 0 5,8
Ei osaa sanoa 0 1,2 1,5 0 0,7
Yhteensä 100 100 100 100 100
Henkilöä 54 85 66 73 139

Tärkein muuton motiivi
Sukupuoli Muuttokohde

Koko aineisto



 – 61 –

5.1.4 Muuttoon vaikuttaneet työsyyt 

Kyselyn kohdassa 6 haluttiin selvittää tarkemmin työmotiiveja, joiden takia vastaajat 
muuttivat. Kysymys 6 koski vain niitä vastaajia, joilla työsyillä oli ollut ratkaisevasti 
vaikutusta muuttoon. Kysymykseen oli kuitenkin vastannut myös joitakin sellaisia hen-
kilöitä, joilla työsyyt olivat vaikuttaneet ”vain” jonkin verran tai ne eivät olleet lainkaan 
vaikuttaneet muuttoon. Näitä vastauksia voidaan ehkä selittää sillä, että sellaisten vas-
taajien määrä, joiden mielestä työsyyt vaikuttivat "vain" jonkin verran tai ei lainkaan 
ovat tässä kohtaa kokeneet työsyihin liittyvien yksittäisten syiden koskettavan heitä rat-
kaisevasti. Tarkastelussa on kuitenkin huomioitu vain niiden muuttajien vastaukset, joi-
den muuttoon työsyillä oli ollut ratkaisevasti vaikutusta. Työsyyt pitävät sisällään työ-
oloihin (työilmapiiriin, työn sisältöön), palkkaan, etenemismahdollisuuksiin ja työt-
tömyyteen liittyviä syitä. 

Tärkeimpien juuri työmotiiveihin liittyvien muuttosyihin perusteella Saksaan ja Yh-
dysvaltoihin muuttaneita voidaan tässä pitää tavoitemuuttajina. Tämä sen takia, että 
moni kyselyyn vastanneista oli tavoitellut muutolla parempia työoloja, parempaa palk-
kaa ja uralla etenemistä. Useimmiten muutolla oli haluttu saavuttaa parempi palkkataso. 
Työttömyyteen liittyvät syyt olivat harvalla ratkaisevasti tai jonkin verran vaikuttavina 
muuton syinä. Kuitenkin 18,2 prosenttia Saksaan ja 13,3 prosenttia Yhdysvaltoihin 
muuttaneista ilmoittivat työttömyyden vaikuttaneen muuttoon. 

Tavoitemuuttona voidaan pitää myös muuttoa puolison töiden takia. Työhön liitty-
villä tekijöillä oli ollut ratkaisevasti merkitystä sekä Saksaan että Yhdysvaltoihin muut-
taneiden perheenjäsenten muutossa. Vastaushetkellä ei-työllisistä Saksaan muuttaneista 
kaikki neljä vastaajaa ja 65,2 prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista ei-työllisistä, il-
moittivat tärkeimmäksi muuttosyyksi puolisonsa työn. Joidenkin Yhdysvaltoihin muut-
taneiden siirtolaisten vastausten perusteella edellä mainituissa tilanteissa on ollut esi-
merkiksi kyse toisen puolison mahdollisuudesta jäädä kotiin lasten kanssa, koska per-
heen saamat tulot uudessa asuinmaassa olivat korkeammat kuin Suomessa. 

Saksaan työsyistä muuttaneista 68,3 prosenttia oli tavoitellut muutolla parempia työ-
oloja, 80,5 prosenttia parempaa palkkaa ja 73,2 prosenttia parempia etenemismah-
dollisuuksia eli edellä mainitut tekijät olivat vaikuttaneet ratkaisevasti tai jonkin verran 
muuttoon. Työoloihin liittyvät tekijät, kuten työilmapiiri ja työn sisältö olivat vaikutta-
neet reilusti puolella (56,7 %) Yhdysvaltoihin muuttaneista lähtöpäätökseen. Yhdys-
valtoihin muuttaneista 88,3 prosenttia piti palkkatasoa, ja 76,6 prosenttia etenemismah-
dollisuuksia ratkaisevasti tai jonkin verran vaikuttavana tekijänä siirtymisessä nykyi-
seen asuinmaahan. 

Vastaajat olivat myös luetelleet joitakin muita yksittäisiä työhön liittyviä muuton syi-
tä, kuten paremmat lomat, mahdollisuus valita itse työpaikan sijaintimaa, enemmän vas-
tuuta ja paremmat oppimismahdollisuudet. 



 – 62 –

5.1.5 Aikaisempi ulkomailla oleskelu 

Henkilö, joka on ollut matkustushaluinen, päätyy todennäköisemmin siirtolaiseksi kuin 
henkilö, joka ei ole koskaan käynyt ulkomailla. Siirtolaisuuden syihin luetaan tavalli-
sesti jo ennestään kohdemaassa asuvat sukulaiset ja ystävät, joiden luona on vierailtu 
ennen muuttoa. Ystävien kautta on voinut järjestyä työpaikka ja asunto juuri vierailun 
kohteena olevaan maahan. (Tuomi-Nikula 1989a, 43–44). Vierailut ulkomaille ovat 
voineet myös antaa kimmokkeen maastamuuttoon yleensä. 

Lomakkeella (kysymys 3) vastaajia pyydettiin luettelemaan maat, joissa he ovat asu-
neet, ja ilmoittamaan ulkomailla asumisen syy ja kesto. Luettelo pyydettiin aloittamaan 
maasta, jossa vastaaja oli asunut viimeksi. Kysymyksen ensimmäistä lausetta voidaan 
pitää kuitenkin hieman puutteellisena, koska jotkut vastaajista ovat todennäköisesti il-
moittaneet luettelossa ensimmäisenä myös nykyisen asuinmaansa. Jos vastaaja on il-
moittanut muuttaneensa esimerkiksi Saksaan vuonna 2002 ja on asunut siellä vastaus-
hetkellä kaksi vuotta sekä on merkinnyt lisäksi Saksan ensimmäiseksi luettelossaan, niin 
tuloksissa Saksaa ei ole laskettu aikaisemmaksi asuinmaaksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että jos vastaaja ei ole merkinnyt listaan muita kuin nykyisen asuinmaansa, niin on tul-
kittu, ettei vastaaja ole aiemmin asunut ulkomailla. Tällöin on kuitenkin myös muista 
annetuista tiedoista, kuten ulkomailla asumisen kestosta ja sen syystä voitu päätellä, että 
tehty tulkinta on melko varmasti oikea. 

Suomalaisia siirtolaisia pyydettiin siis kertomaan ne maat, missä he ovat ulkomailla 
asuneet. Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneet suomalaiset olivat kyselyn 
perusteella kansainvälistä väkeä, sillä suurin osa heistä oli jo aiemmin asunut jonkin ai-
kaa elämästään muualla kuin Suomessa. Yleisin syy aikaisempaan ulkomailla asumi-
seen oli ollut opiskelu. Seuraavaksi yleisin syy oli työ tai työharjoittelu, mutta myös 
perhesyiden takia oli asuttu vieraassa maassa. Suurin osa aiemmin ulkomailla asuneista 
siirtolaisista oli viettänyt siellä alle vuoden. Toiseksi yleisin ulkomailla oleskelun kesto-
aika oli neljä vuotta ja kolmanneksi yleisin kaksi vuotta. 

Tavallisimpia suomalaisten nykysiirtolaisten asuinmaita, joissa he olivat asuneet ai-
kaisemmin, olivat kyselyn mukaan Saksa, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Itävalta ja Rans-
ka. Kaikkiaan kyselyssä tuli esille 25 eri maata, joissa suomalaisia nykymuuttajia oli 
asunut. Vastaajista hieman vajaa kolmannes oli asunut kahdessa tai useammassa maassa 
Suomen ja nykyisen asuinmaansa lisäksi. Uusmuuttajia - joilla tässä tutkimuksessa tar-
koitetaan ensimmäistä kertaa ulkomaille muuttavia - oli kaikista vastaajista noin kol-
mannes. Saksan ja Yhdysvaltojen välillä ei ollut eroa uusmuuttajien tuloalueena. Myös-
kään sukupuolten välillä ei ollut merkittävää eroa uusmuuttajien määrässä. 
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5.1.6 Saksan ja Yhdysvaltojen vetovoimatekijät 

Kyselyn perusteella päätyminen Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla voidaan olet-
taa jonkinlaiseksi sattumaksi, ja yleiseksi haluksi lähteä ulkomaille kuin tietoiseksi pyr-
kimykseksi asua juuri kyseisissä maissa. Tosin joistakin avoimista vastauksista kävi 
selvästi ilmi, että oli haluttu muuttaa juuri nykyiseen asuinmaahan. Toisaalta myös per-
hesyyt ja aiemmat myönteiset kokemukset kohdemaasta muuton syynä viittaavat siihen, 
että osa muuttajista on päässyt muuttamaan toivomaansa kohteeseen. Lisäksi on muis-
tettava, että useimmilla meistä on enemmän tai vähemmän tiedostamattomia mielikuvia 
joistakin maista. Myönteisillä mielikuvilla Saksasta ja Yhdysvalloista saattaa olla mer-
kitystä siinä, että on tehty päätös lähteä juuri näihin maihin. Tämän takia ei myöskään 
ole täysin oikein puhua vain puhtaasta sattumasta, kun tarkastellaan vastaajien pääty-
mistä 2000-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin. 

Kysymyksessä seitsemän kysyttiin sitä, miksi oli valinnut juuri Saksan tai Yhdys-
vallat muuttokohteekseen. Yhtälailla Saksaan kuin Yhdysvaltoihinkin suuntautuneet 
muutot liittyivät pääosin joko työhön tai perheeseen. Perhesyyt painottuivat merkittä-
västi naisten muutoissa: 40 prosentilla Saksaan muuttaneista, ja 44 prosentilla Yhdys-
valtoihin muuttaneista naisista perhesyyt olivat vaikuttaneet ratkaisevasti muuttoon. 
Miehistä vain muutamilla perhesyyt olivat ratkaisevasti vaikuttaneet muuttoon juuri ny-
kyiseen asuinmaahan. Perhesyillä vastaajat tarkoittivat yleensä miehen työtä, mutta 
myös naisen työn takia oli muutettu juuri Saksaan. Lisäksi perhesyillä tarkoitettiin usein 
Saksassa asuvaa miesystävää. 

Saksaan muuton syyksi oli mainittu useimmiten hyvä palkkataso. Saksaan muutta-
neista vastaajista 39,4 prosenttia ilmoitti Saksan korkean palkkatason vaikuttaneen rat-
kaisevasti juuri Saksaan muuttoon. Seuraaviksi tärkeimpinä Saksan vetovoimatekijöinä 
tulivat aiemmat kokemukset maasta, perhesyyt ja työkokemuksen saaminen Saksasta 
(28,8 %). Mutta myös viihtyisä asuinympäristö (25,8 %) ja työkomennus (22,7 %) liit-
tyivät ratkaisevasti juuri Saksaan kohdistuneisiin muuttoihin. 

Yhdysvaltoihin siirtolaisia oli vetänyt ratkaisevasti työkomennus (54,8 %), hyvä 
palkkataso (38,4 %), perhesyyt (34,2 %) eli useasti miehen työpaikka Yhdysvalloissa, 
taloudelliset syyt (28,8 %) ja viihtyisä asuinympäristö sekä ilmasto (24,7 %). Taloudel-
lisilla syillä vastaajat ovat tarkoittaneet lähinnä Yhdysvaltojen Suomea parempaa palk-
katasoa. 

Saksan ja Yhdysvaltojen vetovoimatekijöiden välillä on myös havaittavissa joitain 
eroja. Työkomennus oli huomattavasti useammin ratkaisevana muuton syynä juuri Yh-
dysvaltoihin kuin Saksaan. Myös perhesyillä oli enemmän merkitystä Yhdysvaltoihin 
muuttaneilla kuin Saksaan muuttaneilla. Lisäksi Yhdysvaltoihin muuttaneet pitivät ny-
kyisen asuinmaansa ilmastoa ja harrastusmahdollisuuksia tärkeämpinä muuttokohtee-
seen vaikuttavina tekijöinä kuin Saksaan muuttaneet. Saksaan muuttaneet vastaajat oli-
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vat taas ilmoittaneet kohtaan jokin muu syy enemmän kohdemaan valintaan vaikuttanei-
ta tekijöitä kuin Yhdysvaltoihin muuttaneet. Mainitut muut tekijät liittyivät myös 
useimmiten työhön (esimerkiksi: tarjottiin töitä, ensimmäinen työpaikka, poikaystävän 
työkomennus). Joukossa oli myös muutama maininta Saksan sijainnista Suomen lähellä. 

5.2 Paluumuuttohalukkuuteen vaikuttavat tekijät 

5.2.1 Muuttaneiden paluumuuttohalukkuus 

Muuttohalukkuus ilmaisee niiden potentiaalisten muuttajien määrää tai osuutta, jotka 
haluavat muuttaa. Muuttohalu voi perustua joko potentiaalisten kohdealueiden vetovoi-
maan tai nykyisten elinolosuhteiden työntötekijöihin. Muuttohalukkaat eivät monista eri 
syistä johtuen kuitenkaan aina muuta. Kaikki muuttohalukkaat eivät siis ole muutto-
alttiita. Muuttoalttiudessa painottuvat yksilölliset liikkumismahdollisuudet, kuten ikä, 
koulutus ja perheettömyys, mutta siihen voidaan yhdistää myös kulttuurisia tekijöitä. 
(Kultalahti 2001, 71–72.) 

Tässä luvussa tarkastellaan Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden paluumuutto-
halukkuutta Suomeen. Kysymys 11 oli strukturoitu kysymys, jossa vastaajille oli annet-
tu valmiiksi seitsemän vastausvaihtoehtoa kysymykseen: Aiotteko palata asumaan 
Suomeen? Lisäksi kysymykseen liittyi avoin kohta, jossa vastaajia pyydettiin peruste-
lemaan sitä, miksi he haluaisivat tai he eivät haluaisi palata Suomeen. Muuton harkinta 
tai halukkuus palata Suomeen ei siis tietenkään aina johda paluuseen, mutta vastauksista 
on kuitenkin mahdollista päätellä jotain nykysiirtolaisten paluumuuttohalukkuudesta. 
Etenkin avointen vastausten kautta oletettiin etukäteen saatavan tietoa siitä, mitkä tekijät 
vetävät Suomeen ja mitkä taas työntävät sieltä pois. 

Kaikkien vastanneiden keskuudessa suhtauduttiin paluumuuttoon varsin myöntei-
sesti; 53,2 prosenttia (74 henkilöä) piti varmana tai todennäköisenä sitä, että muuttaa 
Suomeen vakituisesti asumaan jossain vaiheessa. Miehet (57,4 %) suhtautuivat Suo-
meen palaamiseen hieman myönteisemmin kuin naiset (50,6 %). Lisäksi kaikista vas-
taajista noin 8 prosenttia (11 henkilöä) näki itsensä asumassa Suomessa osa-aikaisesti, 
ja heistä melkein kaikki asuivat vastaushetkellä Yhdysvalloissa. Saksaan ja Yhdysval-
toihin muuttaneiden välillä ei ollut merkittävää eroa siinä, kuinka halukkaita he olivat 
palaamaan Suomeen. Kahdeksan kaikista kyselyyn vastanneista ilmoitti palaavansa 
Suomeen heti, kun se vain on mahdollista. Innokkaita paluumuuttajia oli yhtälailla Sak-
saan ja Yhdysvaltoihin muuttaneissa vastaajissa. 
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Yhteensä kaikista vastanneista 18,7 prosenttia (26 henkilöä) ilmoitti, ettei todennä-
köisesti muuta takaisin Suomeen. Kyselytutkimuksen rajoitukset huomioiden tästä voi-
taisiin päätellä, että vuosina 2000–2004 muuttaneista Suomen kansalaisista noin 1 122 
aikoo jäädä pysyvästi ulkomaille. Saksaan muuttaneet vastaajat olivat selkeästi var-
mempia kuin Yhdysvaltoihin muuttaneet siitä, että he eivät halunneet palata asumaan 
Suomeen. Tosin melkein puolet Saksaan muuttaneista, jotka eivät halunneet enää Suo-
meen, eivät myöskään halunneet jäädä Saksaan, vaan suunnittelivat muuttoa johonkin 
kolmanteen maahan. Kyselyn mukaan näyttäisi, että erityisesti monikulttuurisessa pa-
risuhteessa elävillä suomalaisilla siirtolaisilla Suomeen muutto ei kuulunut lähiajan 
suunnitelmiin. 30,4 prosenttia heistä ei aikonut palata Suomeen, ja 28,3 prosenttia ei 
tiennyt vielä, haluaako joskus muuttaa takaisin Suomeen. Lisäksi noin viidennes (28 
henkilöä) kaikista muuttaneista ei osannut sanoa, aikooko palata asumaan Suomeen. 
Tähän niin sanottujen epätietoisten ryhmään kuului enemmän Yhdysvaltoihin kuin Sak-
saan muuttaneita. Kuviossa 12 on esitetty vastausten jakautuminen kysymykseen nume-
ro 11: Aiotteko palata asumaan Suomeen? 
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Kuvio 12 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien paluumuuttohaluk-
kuus Suomeen 
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5.2.2 Suomen vetovoimatekijät 

Yleisin syy, jonka vuoksi paluuta Suomeen mietittiin, liittyi sukuun ja ystäviin. Reilusti 
yli puolet kaikista vastaajista mainitsi Suomessa olevien sukulaisten tai ystävien vaikut-
tavan siihen, että he haluaisivat palata takaisin. Useat vastaajat ilmoittivat kaipaavansa 
Suomessa olevia sosiaalisia verkostojaan sekä monet halusivat olla lähempänä vanhem-
piaan tai muita sukulaisiaan. 

Suomen luonto ja siihen liittyvät tekijät, kuten luonnon kauneus ja puhtaus, kesäyöt, 
kunnon talvi ja järvet oli mainittu lukuisia kertoja Suomeen vetävänä tekijänä. Lisäksi 
paluumuuttohalun syyt liittyivät suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnallisen järjestel-
mään kaipuuseen. Erittäin moni Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttanut siirtolainen piti 
suomalaista yhteiskuntaa modernina ja turvallisena ympäristönä. Monissa vastauksissa 
korostettiin suomalaisen yhteiskunnan arvoja. Yhteiskunnan vahvuuksina mainittiin hy-
vä ja ”ilmainen” koulutusjärjestelmä, vapaampi sosiaalinen ilmasto, hyvä sosiaaliturva 
sekä miesten ja naisten välinen tasa-arvo. 

Moni vastaaja kaipasi myös suomalaiseen käyttäytymiseen ja mentaliteettiin liittyviä 
tekijöitä kuten että asiat hoituvat virastoissa, ihmiset ovat rehellisiä ja pitävät kiinni so-
vitusta. Lisäksi vastaajat arvostivat suomalaisen elämäntavan kiireettömyyttä. Edellä 
kuvatut Suomeen vetävät tekijät heijastavat myös jossain määrin saksalaisen ja amerik-
kalaisen yhteiskunnan työntötekijöitä siirtolaisten näkökulmasta. Erityisesti uuden 
asuinmaan kulttuuriin ja yhteiskuntamalliin liittyvät tekijät aiheuttavat usein ärtymystä, 
koska ne tuntuvat vierailta verrattuna tapoihin, joihin on totuttu omassa maassa. Näin 
ollen on luonnollista, että myös kyselyyn vastanneet kritisoivat joitakin uudessa kulttuu-
rissa noudatettavia tapoja, ja perustelivat kritiikkiä oman kulttuurinsa lähtökohdista. 

Suomeen vetivät myös halu päästä kesämökille ja saunaan. Lisäksi monet vastaajat 
kaipasivat joitakin Suomeen yleisesti yhdistettäviä ruokia, kuten ruisleipää, sinappia ja 
Fazerin sinistä suklaata. Jotkut Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet vastaajat kaipasi-
vat suomen kielen käyttämistä. Osa vastaajista koki, että suomen kielellä arkielämä su-
juisi helpommin. Muita mainittuja syitä harkita Suomeen paluuta olivat lasten tai mah-
dollisten lasten kasvattaminen ja kouluttaminen Suomessa, sekä Suomessa oleva asunto 
tai kesämökki. Alla on lueteltu joitakin perusteluita, jotka kuvaavat vastauksissa 
useimmiten esitettyjä syitä, miksi Suomeen haluttiin palata: 

 
”Luonto, lasten koulutus, oma ikääntyminen, töissä pääsee huomattavasti helpommalla 
mutta ei siitä paljon maksetakaan” (mies, 33 vuotta, Yhdysvallat) 
 
”Suomen idealistiset arvot, turvallisuus, tasa-arvo, luonto, yhteiskunnan viattomuus, 
suhteellisen vähäinen median valta.” (nainen, 31 vuotta, Yhdysvallat) 
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"Juuret Suomessa - kerran suomalainen, aina suomalainen. Kauniit kesät - kesän ruuat 
ja "ilot". Perussuomalaisen rehellisyys. Virastoissa yleensä kaikki toimii tosi hienosti.” 
(mies, 36 vuotta, Yhdysvallat) 
 
”Lasten koulutus, terveydenhoito, ihanat 4-vuodenaikaa. Ihmisiin voi luottaa mitä sa-
novat. Lasten vapaus, ei sidoksissa äidin kuljetuksiin.” (nainen, 38 vuotta, Yhdysvallat) 
 
”Haluan asua meren rannalla, esim. Helsingissä. Lisäksi minulla on Suomessa asunto, 
mökki ja sieltä saa ruisleipää! Suomessa on tilaa asua. Kaunis luonto.” (mies, 43 vuot-
ta, Saksa) 
 
”Oma perhe ja suku, kaunis luonto, oman äidinkielen käyttäminen.” (nainen, 26 vuotta, 
Saksa) 

5.2.3 Suomen työntötekijät 

Suomen kylmä ilmasto sekä pitkä ja pimeä talvi mainittiin useimmiten syiksi olla pa-
laamatta Suomeen. Kylmän ilmaston jälkeen merkittävimpinä syinä paluumuutto-
haluttomuuteen oli mainittu Suomen huono työllisyystilanne, matala palkkataso ja kor-
kea verotus. Lisäksi usealla vastaajista, jotka suhtautuivat Suomeen palaamiseen kieltei-
sesti, oli ulkomaalainen kumppani. He pitivät Suomeen muuttoa mahdottomana, koska 
heidän arvionsa mukaan Suomessa ulkomaalaisen puolison työnsaantimahdollisuudet 
olivat heikot. Lisäksi he mainitsivat paluumuuton esteenä ulkomaalaisen puolison suo-
men kielen hallintaan liittyvät vaikeudet. Toisaalta on huomioitava, että Suomeen suun-
nitteli muuttoa ulkomaalaisen puolison kanssa melkein yhtä monta vastaajaa kuin Suo-
meen ei halunnut muuttaa ulkomaalaisen puolisonsa kanssa. 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneista vastaajista 20,1 prosenttia (28 
henkilöä) ei tiennyt aikooko palata takaisin Suomeen. Paluumuutostaan epävarmat oli-
vat hieman useammin naisia (64,3 %) kuin miehiä (35,7 %). Tähän kyseiseen epävar-
mojen ryhmään kuuluvia ei voida kuitenkaan heidän antamiensa kommenttien perus-
teella pitää erityisen innokkaina paluumuuttajina. Suurin osa heistä piti Suomen kylmää 
ja pimeää talvea erittäin epämiellyttävänä ajatuksena. Edelleen heitä työnsivät Suomesta 
pois korkea verotus, matala palkkataso sekä kansainvälisen ja rennon ilmapiirin puute. 
Epävarmojen muuttajien monista melko kielteisistä Suomeen liittyvistä kommenteista 
voidaan siis ajatella, että ne heijastavat haluttomuutta palata Suomeen. Kuitenkin epä-
varmat ja monesti samalla kielteisesti Suomen nähneet siirtolaiset ovat myös maininneet 
joitakin tekijöitä, jotka houkuttavat heitä takaisin Suomeen. Erityisesti ystävät ja suku-
laiset vetivät yli puolta epävarmoista muuttajista Suomeen. Muita heidän useasti mainit-
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semiaan vetovoimatekijöitä Suomessa olivat luonto, turvallinen ympäristö ja lasten kou-
lunkäynti. Lisäksi joidenkin epävarmojen muuttajien paluumuuttohalukkuuteen vaikut-
taneet syyt eivät liittyneet Suomen työntötekijöihin tai nykyisen asuinmaan vetovoima-
tekijöihin, vaan heidän kiinnostukseensa nähdä ja kokea vielä muitakin maita ennen 
"lopullista" päätöstä tulevasta asuinmaasta. Alla on esitetty vastaajien perusteita sille, 
että ei halua muuttaa tai ei tiedä haluaako muuttaa tulevaisuudessa Suomeen. 

 
”Loka-, marras ja joulukuu. Negatiivinen kateus sekä alani matalat palkat. Taloudel-
lisesti huono ratkaisu.” (mies, 30 vuotta, Saksa) 
 
”Palkkataso, suomalaisten negatiivisuus ja "pienet piirit", runsas ja yleinen alkoho-
lin käyttö, luultava ja odotettavissa oleva rasismi ulkomaalaista puolisoani kohtaan” 
(nainen, 26 vuotta, Saksa) 
 
”Matala elintaso, korkea verotus, suomalainen byrokratia, lyhytnäköinen perhepoli-
tiikka, surkeat kelit (kesää lukuun ottamatta), EU:hun liittyminen liian innokkaasti 
alhaisella valuuttakurssilla ja huonoilla eduilla.” (mies, 41 vuotta, Yhdysvallat) 
 
”Suomi on liian homogeeninen yhteiskunta. Kaikki ovat saman värisiä, saman näköi-
siä, samaa uskontoa ja samat arvot.” (nainen, 40 vuotta, Yhdysvallat) 
 
”Töykeät ihmiset, ihmisten pessimistinen elämänasenne, huonot palkat, lohduttoman 
raadannan ilmapiiri, ilmasto, suomalaisten alkoholin käyttö. (nainen, 31 vuotta, Yh-
dysvallat) 
 
”En näe tulevaisuuttani Suomessa. Ilmasto. Yleinen ilmapiiri.” (mies, 29 vuotta, 
Saksa) 
 
"Ainoa asia olisi, että jos ja kun joskus on lapsia, olisi kiva, että isovanhemmat olisi 
lähellä" (nainen, 27 vuotta, Saksa) 
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5.3 Nykymuuttajien sopeutuminen 

5.3.1 Muuttajien sopeutumiseen vaikuttaneet tekijät 

Kyselylomakkeella tiedusteltiin kohdassa 10 sitä, miten vastaaja ja hänen perheensä oli-
vat sopeutuneet nykyiseen asuinmaahan. Lisäksi kysymykseen 10 liittyi avoin kohta, 
jossa vastaajien oli mahdollista kertoa vapaasti, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet heidän 
sopeutumiseensa. 88,5 prosenttia (123 henkilöä) kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että 
he olivat sopeutuneet uuteen asuinmaahansa melko tai erittäin hyvin. Näkökulma ei 
eronnut selkeästi edes niillä, jotka ilmoittivat haluavansa muuttaa pois nykyisestä 
asuinmaastaan heti, kun on vain mahdollista. Myös olosuhteiden ”pakosta” muuttaneista 
suurin osa oli sopeutunut erittäin tai melko hyvin nykyiseen asuinmaahansa. Heidän 
joukossaan oli kuitenkin selkeästi enemmän (25 %) henkilöitä, joiden sopeutuminen oli 
ollut heikompaa kuin niiden muuttajien, jotka kokivat muuton myönteisenä asiana. 
Tyydyttävästi Saksaan ja Yhdysvaltoihin oli sopeutunut noin 7 prosenttia vastaajista, ja 
vain yksi vastaaja oli sopeutunut melko huonosti. Viisi henkilöä ei ollut vastannut so-
peutumiseen liittyvään kysymykseen. 

Reilusti yli puolet (63 %) Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien per-
heistä oli sopeutunut uuteen asuinmaahansa melko tai erittäin hyvin. Asuntokunnittain 
tarkasteltuna lapsettomista avo- tai aviopareista erittäin hyvin oli sopeutunut 39,6 pro-
senttia. Lapsettomista avo- tai aviopareista 8,6 prosenttia ilmoitti sopeutuneensa joko 
melko hyvin tai tyydyttävästi nykyiseen asuinmaahansa. 43 prosenttia ei ollut kuiten-
kaan arvioinut avo- tai aviopuolisonsa sopeutumista. Lapsiperheistä 82 prosenttia oli 
sopeutunut erittäin tai melko hyvin nykyiseen asuinmaahansa. Noin 9 prosenttia vastaa-
jista, joiden perheeseen kuului lapsia ilmoitti perheensä sopeutuneen tyydyttävästi ja 
saman verran vastaajia oli jättänyt kommentoimatta perheensä sopeutumista. Nykysiir-
tolaisten sopeutumista arvioitaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että integraatiota tapah-
tuu vaiheittain. 2000-luvulla muuttaneista osa voi olla sopeutumisessaan niin sanotussa 
ensimmäisessä vaiheessa, jolloin uudessa kulttuurissa asuminen halutaan nähdä pääosin 
myönteisenä. Kuviossa 13 näkyvät, miten vastaajat ovat sopeutuneet nykyiseen asuin-
maahansa. 
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Kuvio 13 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien sopeutuminen nykyi-
seen asuinmaahansa 

Saksaan muuttaneista vastaajista noin 47 prosenttia oli sopeutunut Saksaan erittäin 
hyvin, ja melko hyvin sinne oli sopeutunut 39,4 prosenttia. Tyydyttävänä sopeutumis-
taan piti 7,6 prosenttia ja melko huonosti oli mielestään sopeutunut vain yksi vastaaja. 
Kolme vastaajaa ei ollut ottanut kysymykseen kantaa. Saksaan muuttaneista vastaajista 
miehet olivat sopeutuneet yleisesti ottaen hieman naisia paremmin nykyiseen asuinmaa-
hansa. Naisista noin 43 prosenttia oli mielestään sopeutunut erittäin hyvin, kun taas 
miehillä vastaava osuus oli 51,6 prosenttia. 

Kyky sopeutua on yksilöllistä, mikä tulee hyvin esille monenlaisina perusteluina ky-
symyksen 10 alakohtaan, jossa kysyttiin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet myönteisesti tai 
kielteisesti sopeutumiseen. Suurin osa suomalaisista Saksaan muuttajista oli sopeutunut 
hyvin elämäänsä uudessa asuinmaassaan, mutta samalla monet vastaajat kuitenkin suh-
tautuivat kriittisesti valtakulttuuriin. Tämä käy ilmi monista vastauksista, joissa saksa-
laisia, heidän kulttuuriaan ja tapojaan toimia arvostellaan hyvinkin kriittisesti. Monen 
vastaajan mielestä saksalainen yhteiskunta ja sen arvot ovat usein suomalaiseen kulttuu-
riin ja arvoihin kasvaneelle vaikeita omaksua. Toisaalta vastausten joukossa oli myös 
niitä perusteluita, joissa saksalainen ja suomalainen kulttuuri nähtiin hyvinkin samanlai-
sena. 

25,6 prosenttia (10 vastaajaa) kaikista Saksaan muuttaneista perheellisistä vastaajista, 
joiden perhe vastaushetkellä asui Saksassa, ilmoitti, että heidän perheensä oli sopeutu-
nut erittäin hyvin. Seitsemän vastaajan (18 %) perhe oli sopeutunut Saksaan melko hy-
vin. Yhtälailla seitsemän vastaajaa oli sitä mieltä, että heidän perheensä oli sopeutunut 
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tyydyttävästi. Noin 41 prosenttia Saksaan muuttaneista perheellisistä vastaajista ei ollut 
ottanut kantaa siihen, miten heidän perheensä oli sopeutunut uuteen asuinmaahan. Lap-
siperheistä Saksaan oli sopeutunut erittäin tai melko hyvin 61,6 prosenttia. Tyydyttäväs-
ti sopeutuneiden lapsiperheiden määrä oli 30,8. Yksi vastaaja ei ollut ilmoittanut sitä, 
miten hänen perheensä oli sopeutunut. 

Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista noin 54,8 prosenttia oli sopeutunut Yhdys-
valtoihin erittäin hyvin, ja melko hyvin sinne oli sopeutunut 35,6 prosenttia. Tyydyttä-
vänä sopeutumistaan piti 6,8 prosenttia. Yksikään Yhdysvaltoihin muuttanut vastaaja ei 
ollut kokenut sopeutuneensa huonosti uuteen asuinmaahansa ja vain pari vastaajaa ei ol-
lut ottanut kysymykseen kantaa. Naisten ja miesten välillä ei ollut merkittävää eroa so-
peutumisessa Yhdysvaltoihin. Naisista 90 prosenttia ja miehistä 91,3 prosenttia oli mie-
lestään sopeutunut erittäin tai melko hyvin asumiseen Yhdysvalloissa. 

Yhdysvaltoihin muuttaneiden mielestä heidän perheenjäsenensä olivat sopeutuneet 
asumaan uudessa ympäristössään hyvin. Noin 54,7 prosenttia perheellisistä vastaajista 
arvioi perheensä sopeutuneen Yhdysvaltoihin erittäin hyvin. Perheellisistä vastaajista 
noin viidennes arvioi sopeutumisen sujuneen melko hyvin. Muutama vastaaja oli sitä 
mieltä, että heidän perheensä sopeutuminen oli ollut tyydyttävää. 20 prosenttia niistä 
vastaajista, jotka asuivat Yhdysvalloissa perheensä kanssa oli jättänyt vastaamatta per-
heen sopeutumiseen liittyvään kysymykseen. Lapsiperheistä 56,3 prosenttia oli sopeu-
tunut erittäin hyvin ja melko hyvin noin 34 prosenttia. 9 prosenttia Yhdysvaltoihin 
muuttaneista perheellisistä, joilla oli lapsia, ei ollut ottanut kantaa siihen, miten perhe 
oli sopeutunut uuteen asuinmaahan. 

Yhdysvalloissa asuvien suomalaisten sopeutumisessa on havaittavissa yhteisiäkin 
piirteitä, vaikka lukuisat yksittäiset vastaukset kertovat integraation olevan ensisijaisesti 
yksilötason prosessi, johon vaikuttavat erilaiset, joskus hyvin vähäisiltäkin vaikuttavat 
tekijät. Alla olevaan luetelmaan on koottu aihepiireittäin yleisimmät sopeutumiseen jo-
ko kielteisesti tai myönteisesti vaikuttaneet tekijät. Sulkuihin merkitty numero mainitun 
aihepiirin perässä kertoo, kuinka monen vastaajan lomakkeelta asia löytyy. Mukaan on 
otettu vain sellaiset asiat, jotka esiintyvät useamman kuin yhden vastaajan vastauksissa. 
Mainitsematta jäävät siis monet yksittäisiksi havainnoiksi jäävät huomiot vaikkapa siitä, 
kuinka dubatut tv-ohjelmat, kalliit asunnot, hierarkia tai Gerhard Schröderin hallituksen 
politiikka ovat vaikuttaneet kielteisesti Saksaan sopeutumiseen. Yhdysvaltoihin muutta-
neilla oli huomattavasti Saksaan muuttaneita enemmän yksittäisiä asioita, jotka olivat 
vaikuttaneen kielteisesti sopeutumiseen. Tällaisia asioita olivat muun muassa taide- ja 
ruokakulttuurin puute, uskonnollisuus, aikaero, palkkataso, lasten heikko kielitaito tai 
Bushin kannatusluvut Texasissa. Yksittäisiä myönteisiä asioita Saksaan muuttaneiden 
kohdalla voidaan mainita esimerkiksi yhteinen valuutta Suomen kanssa, hyvä olut, ei 
nopeusrajoituksia, baijerilaisten vieraanvaraisuus, tai Suomi-seura. Yhdysvaltoihin 
muuttaneiden yksittäisistä vastauksista mainittakoon 24h aukioloajat, kulttuuritarjonta, 
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luonto, helppo saada vieraita kotimaasta, suomalainen lastenhoitaja, mukava asunto tai 
paljon muitakin maahanmuuttajia. 

 
Tekijät, jotka vaikuttivat myönteisesti Saksaan sopeutumiseen: 
•  ystävät, puoliso ja muut perheenjäsenet (18) 
•  kielitaito (17) 
•  mukavat työkaverit (17) 
•  saksalaiset ihmiset (10) 
•  Suomea lähellä oleva kulttuuri (8) 
•  harrastukset (8) 
•  ilmasto (7) 
•  paljon muita suomalaisia (6) 
•  saksalainen jämptiys ja kulttuuri (6) 
•  kaunis ja viihtyisä kaupunki (6) 
•  aiemmat kokemukset (5) 
•  palkka (5) 
•  avoin mieli (4). 
 
Tekijät, jotka vaikuttivat kielteisesti Saksaan sopeutumiseen: 
•  uudessa ja erilaisessa kulttuurissa asuminen. Saksalainen tapa toimia. (17) 
•  byrokratia (12) 
•  saksalaisten mentaliteetti: jäykkyys ja joustamattomuus (6) 
•  saksalainen jäykkä työ- ja firmakulttuuri (5) 
•  saksalaisten kanssa vaikea ystävystyä (4) 
•  paljon ihmisiä (3). 
 
Tekijät, jotka vaikuttivat myönteisesti Yhdysvaltoihin sopeutumiseen: 
•  ilmasto (21) 
•  ystävät, perheenjäsenet (erityisesti paikallinen puoliso) ja sukulaiset (16) 
•  kielitaito (16) 
•  rento ja avoin amerikkalainen kulttuuri (13) 
•  hyvä työpaikka, työpaikan ilmapiiri ja työkaverit (12) 
•  ystävälliset ihmiset (11) 
•  aiemmat kokemukset ulkomailla ja Yhdysvalloissa asumisesta (10) 
•  mukava ja rauhallinen asuinympäristö (9) 
•  muut suomalaiset (8) 
•  oma positiivinen asenne (6) 
•  hyvä palvelu (6) 
•  hyvä palkka (5) 
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•  hyvä elintaso (4) 
•  firman tuki (4) 
•  hyvät matkailumahdollisuudet (4) 
•  helppo kieli (3) 
•  paljon nähtävää (2). 
 
Tekijät, jotka vaikuttivat kielteisesti Yhdysvaltoihin sopeutumiseen: 
•  koti-ikävä (11) 
•  amerikkalainen elämänrytmi ja yhteiskuntajärjestelmä (huono terveys- ja sosiaa-

liturvajärjestelmä, pelottava oikeusjärjestelmä, pinnallisuus) (6) 
•  pitkä matka Suomeen (5) 
•  turvallisuuteen liittyvät tekijät (terrorismin pelko ja rikollisuus) (5) 
•  byrokratia (5) 
•  maahanmuuttopolitiikka, työluvansaanti (5) 
•  vaikea saada ystäviä (4) 
•  työkulttuuri, ylityöt (3) 
•  luonnonmullistukset (2) 
•  liikaa ihmisiä (2) 
•  korkea asumisen hintataso (2) 
•  yhdysvaltojen politiikka (2) 
•  pitkät välimatkat (2). 

5.3.2 Muuttajien odotukset ja toiveet 

Kyselylomakkeella tiedusteltiin kohdassa 15, miten odotukset ja toiveet elämästä nykyi-
sessä asuinmaassa ovat toteutuneet. Kaikkien vastaajien mielestä heidän ennakko-
odotuksensa olivat vastanneet melko hyvin todellisuutta. Suuri osa sekä Saksaan että 
Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista kuului sellaisiin muuttajiin, joilla voidaan sanoa 
olleen realistinen asenne muuttoon, eikä heillä myöskään ollut muuton suhteen suuria 
odotuksia. Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet vastaajat kuvasivat pääosin uutta ko-
timaataan, ja myös elämäänsä siellä myönteiseksi luonnehdittavilla termeillä. Saksaan 
sekä Yhdysvaltoihin muuttaneet vastaajat olivat useimmiten sitä mieltä, että muutto oli 
ollut hyvä päätös. 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuton odotuksien ja muuton motiivien tarkastelu osoit-
taa, että monet siirtolaiset saivat muutosta sen, minkä halusivatkin. Lähdön motiivit ja 
muutosta saadut kokemukset vastaavat monessa tapauksessa toisiaan. Monet vastaajat 
olivat tyytyväisiä elämäänsä uudessa asuinmaassa juuri työn kautta tulleiden asioiden 
takia. Mielenkiintoista on kuitenkin tulo- ja elintasoon liittyvien odotusten runsas mää-
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rä, vaikka vastaajien muuton motiiveissa korostuivat taloudellisten seikkojen sijaan 
kansainvälinen kokemus, vaihtelun- ja kokeilunhalu sekä halu asua vieraassa kulttuu-
rissa. 

Vastaajien odotukset ja toiveet on kerätty vastausten sisällön perusteella luokkiin alla 
olevaa listaan. Luokkia on kaikkiaan viisi. Vastaukset eivät välttämättä aina paljasta 
juuri odotusten täyttymistä, koska vastaajat ovat saaneet itse päättää, mitä kokemuksia 
he nykyisestä asuinmaastaan kertovat. Jotkut ovat verranneet odotuksiaan ennen muut-
toa tämän hetkiseen tilanteeseen, toiset ovat vain arvioineet nykyistä elämäänsä. Tästä 
syystä kaikista eri luokkiin kuuluvista kommenteista ei voi päätellä, toteutuivatko odo-
tukset vai eivät. Sulkuihin merkitty numero mainitun luokan perässä kertoo, kuinka 
monta kertaa asia on mainittu. Kaikki vastaajat eivät ole arvioineet sitä, kuinka odotuk-
set ja toiveet nykyisessä asuinmaassa ovat toteutuneet. 

 
Saksa 
1. Elämä Saksassa sujuu hyvin tai melko hyvin. Suurin piirtein sillä tavalla 

kuin oli suunniteltukin (32) 
"Olen erittäin tyytyväinen ja viihdyn hyvin" (nainen, 24 vuotta.) 
 
"Olen tavannut loistavia ihmisiä, työ sujuu ja vapaa-aikana teen juuri sitä miksi 
halusinkin muuttaa." (nainen, 27 vuotta.) 
 
"Pääpiirteittäin aivan kuten oli etukäteen ajateltukin." (mies, 28 vuotta.) 
 
"Odotukset ja toiveet ovat toteutuneet hyvin." (nainen, 36 vuotta.) 
 
"Täällä on rento biergarten-meininki. Verosuunnittelu toimii, pääsee helposti alle 
10% tuloverotuksen." (mies, 34 vuotta.) 
 
"Suhteellisen positiivisesti, elämä vieraassa maassa on aina täynnä yllätyksiä ne-
gatiivisia/positiivisia ja varmasti enemmän kuin Suomessa. Mutta yllätykset pitä-
vät elämän pirteänä ja vaihtelua riittää." (nainen, 33 vuotta.) 
 
"Olen nähnyt maailmaa, oppinut kieliä, tutustunut uusiin ihmisiin, kokenut paljon 
uutta." (nainen, 29 vuotta.) 
 

2. Ei odotuksia - ei yllätyksiä (19) 
"Olin tänne tullessani avoin ottamaan vastaan, mitä tuleman pitää. Niinpä en voi 
vastata tähän kysymykseen." (mies, 41 vuotta.) 
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"Suuria odotuksia ei ollut, koska tunnen maan jo entuudestaan. Olen päässyt uran 
alkuun ja vielä siihen maahan johon halusin, joten en voi valittaa." (nainen, 24 
vuotta.) 
 
"Erittäin hyvin, koska olin jo asunut aiemmin täällä, jolloin meillä ei ollut mitään 
yliodotuksia, alussa jotain hankaluuksia, kuten aina kun muuttaa uuteen paik-
kaan." (mies, 35 vuotta.) 
 
"Ei odotuksia tänne muuttaessa" (mies, 25 vuotta.) 
 
"Asiat ovat järjestyksessä, kuten oletinkin täällä. Sosiaalisten kontaktien luominen 
on vaikeaa, kuten uumoilinkin." (mies, 30 vuotta.) 
 
"Ei ollut hirveästi toiveita ja odotuksia, emme suunnitelleet ulkomaille muuttoa 
vaan tartuimme tarjottuun tilaisuuteen. Lapset ovat oppineet uuden kielen ja kult-
tuurin, josta tulee varmasti olemaan heille suurta hyötyä tulevaisuudessa." (mies, 
42 vuotta.) 
 

3. Myönteisiä yllätyksiä (10) 
"Paremmin kuin olin osannut odottaa" (nainen, 53 vuotta.) 
 
"Vaikka on tapahtunut suuria muutoksia, odotukset ja toiveet ovat toteutuneet pa-
remmin kuin osasin edes kuvitella." (mies, 32 vuotta.) 
 
"Paremmin kuin luulin, tulin puolen vuoden harjoitteluun ja olen jo yli kolme 
vuotta täällä. Viihdyn tosi hyvin, vaikka jotkut asiat joskus ovatkin vaikeita, esim. 
byrokratia." (nainen, 25 vuotta.) 
 
"Ei ollut erityisiä odotuksia, mutta lopulta olen pitänyt Saksasta enemmän kuin 
uskoin." (nainen, 29 vuotta.) 
 

4. Elämä Saksassa sujuu kohtalaisesti tai melko huonosti (5) 
"Kohtalaisesti. Olen yksinäinen, mutta kuitenkin kokonaisuuteen tyytyväinen." 
(mies, 43 vuotta.) 
 
"Huonosti" (nainen, 28 vuotta.) 
 
"Tiesin mitä odottaa, mutta tiettyihin kulttuurieroihin on silti joskus vaikeaa so-
peutua ja välillä tulee tyytymättömyyden kausia" (nainen, 26 vuotta.) 
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5. Kielteisiä yllätyksiä (4) 

"Odotin sopeutuvani helpommin ulkomailla asumiseen. Läheisiä ihmisiä silti ikä-
vä" (nainen, 24 vuotta.) 
 
"Kutakuinkin odotusten mukaisesti, eteenpäin pääseminen kuitenkin odotettua hi-
taampaa, vaikka ennakko-odotus ei ollut erityisen korkea." (mies, 59 vuotta.) 
 
"Ei niin hyvin kuin toivoin" (mies, 30 vuotta.) 
 
Yhdysvallat 

1. Elämä Yhdysvalloissa sujuu hyvin tai melko hyvin. Suurin piirtein sillä ta-
valla kuin oli suunniteltukin (31) 

"Melko hyvin, alkuun oli hankaluuksia ennen kuin saatiin rutiinit pyörimään ja 
opittiin paikallisiin käytäntöihin." (mies, 31 vuotta.) 
 
"Erittäin hyvin koko perheen osalta. Lapset 8-v ja 10-v suorastaan rakastavat 
asua täällä, koulua, kavereita ja opettajia samoin. Eivät aio muuttaa takaisin 
Suomeen vaikka olimme juuri lomalla Suomessa neljä viikkoa. Muutto muualle 
ulkomailla sopii meille" (nainen, 46 vuotta.) 
 
"Toiveet ovat toteutuneet hyvin. Voimme elää niin kuin ennakolta odotimmekin 
kun tulimme tänne." (nainen, 35 vuotta.) 
 
"Toiveet ja odotukset ovat toteutuneet erittäin hyvin." (nainen, 32 vuotta.) 
 
"Meillä on oma talo, ja minulla on varaa olla lasten kanssa kotona. Matkuste-
lemme jonkun verran ja elämä on leppoisaa ja rentoa. Aloitan pian opiskelun, jo-
ka tuo lisää mielenkiintoa elämään." (nainen, 26 vuotta.) 
 
"Toiveeni oli saada töitä jossain vaiheessa ja se tapahtui, joten kai aika hyvin. 
Tällä hetkellä elämä menee aika hyvin." (nainen, 27 vuotta.) 
 
"Hyvin, tähän elintasoon on erittäin vaikea päästä Suomessa, vaikka molemmat 
olisikin töissä." (mies, 30 vuotta.) 
 

2. Ei odotuksia - ei yllätyksiä (6) 
"Odotuksia ei ollut joten ei ole toteutumiakaan" (mies, 39 vuotta.) 
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"Odotuksemme olivat melko realistiset, ei ole tullut suuria yllätyksiä minkään suh-
teen." (nainen, 35 vuotta.) 
 
"Minulla on työelämän suhteen erinomaiset näkymät eteenpäin ja vain taivas on 
rajana. Muuten USA on ollut minulle tuttu jo 16 v. ajan joten mitään uutta tai eri-
koista en osannut edes odottaa." (nainen, 33 vuotta.) 
 

3. Myönteisiä yllätyksiä (8) 
"Kuitenkin positiivisesti yllättynyt että näinkin turvallista, ei kuitenkaan niin kun 
Suomessa. Joka arkipäivä täällä töihin lähdetään niin kun Suomessakin." (mies, 
28 vuotta) 
 
"Odotettua paremmin" (nainen, 35 vuotta) 
 
"Luulin, että muutto ja sopeutuminen olisivat olleet vaikeita. Toisin kuitenkin kävi. 
Sopeutuminen on ollut helppoa." (nainen, 31 vuotta) 
 
"Tulotaso on parempi kuin odotimme. Ostovoima on hyvä. Säästötavoitteita saa-
vutettu." (mies, 36 vuotta) 
 
"Paremmin kuin odotimme. Aluksi moni epäili, etten saisi koulutusta vastaavaa 
työtä tai edes työlupaa, mutta heti ensimmäinen työnhaku onnistui ja työlupakin 
tuli odotettua nopeammin." (nainen, 29 vuotta) 
 

4. Elämä Yhdysvalloissa sujuu kohtalaisesti tai melko huonosti (2) 
"Työtehtäviin käytetty aika on kasvanut, mikä oli odotettavissa, mutta vaikuttaa 
negatiivisesti viihtyvyyteen" (mies, 26 vuotta) 
 

5. Kielteisiä yllätyksiä (2) 
"En ole saanut oman alan töitä ja se on ollut suuri pettymys sekä henkisen hyvin-
voinnin että oman urakehityksen kannalta." (nainen, 30 vuotta) 

5.3.3 Viihtyminen 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet vastaajat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä elä-
määnsä nykyisessä asuinmaassaan: 82,6 prosenttia (114 henkilöä) ilmoitti olevansa tyy-
tyväisiä. 44,6 prosenttia oli tyytyväisiä, vaikka heillä asiat eivät olleetkaan ihan niin 
kuin voisi toivoa, ja 37,4 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä. 14,4 prosenttia vastaajista ei 
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oikein osannut ottaa kantaa siihen, kuinka hyvin viihtyi. Näillä vastaajilla myönteiset ja 
kielteiset asiat nykyisessä asuinmaassa olivat suunnilleen tasapainossa ja välillä heistä 
tuntui, että he viihtyivät ja välillä taas eivät. Vain neljä vastaajaa oli tyytymättömiä uu-
dessa asuinmaassaan. 

Kyselyn perusteella kohdemaihin muuttaneiden välillä ei ollut merkittäviä eroja tyy-
tyväisyydessä. Tosin Yhdysvaltoihin muuttaneissa vastaajissa oli hieman enemmän tyy-
tyväisiä ja erittäin tyytyväisiä siirtolaisia kuin Saksaan muuttaneissa. Myöskään suku-
puolten välillä ei ollut merkittävää eroa siinä, kuinka tyytyväisiä elämään uudessa 
asuinmaassa oltiin. Kuviossa 14 näkyy kyselyyn vastanneiden arvioinnit siitä, kuinka 
hyvin he viihtyvät nykyisessä asuinmaassaan. 

 

Kuvio 14 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien arviot viihtymises-
tään uudessa asuinmaassaan  

5.3.4 Muuton vaikutukset tulotasoon 

Muuton seurauksia tarkastellaan vastaajien tulotasossa sekä elintasossa tapahtuneiden 
muutosten kautta. 75,5 prosenttia (105 henkilöä) kaikista vastaajista ilmoitti tulotasonsa 
nousseen verrattuna heidän tulotasoonsa muuttoa edeltävänä aikana. Kaikista Saksaan ja 
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Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista tulotaso oli säilynyt ennallaan 21,6 prosentilla 
(30 henkilöä) ja neljä vastaajaa ei ollut vastannut tulotasoon liittyvään kysymykseen. 

Saksaan muuttaneista vastaajista 81,8 prosenttia (54 henkilöä) ilmoitti tulotasonsa 
nousseen. Sekä naiset että miehet ilmoittivat tulotasonsa kohonneen Saksassa: naisista 
74,2 prosentilla ja miehistä 90,3 prosentilla tulotaso oli noussut Saksaan muuton seura-
uksena. Saksaan muuttaneissa naisissa oli kuitenkin miehiä enemmän henkilöitä, jotka 
olivat sitä mieltä, että heidän tulotasonsa oli säilynyt ennallaan; miehistä vain muutama 
vastaaja piti tulotasoaan samana kuin Suomessa, ja naisista 12,1 prosenttia (8 henkilöä) 
katsoi tulotasonsa säilyneen ennallaan. Yksikään muuttaja ei ilmoittanut tulotasonsa 
laskeneen. Vain yksi vastaaja ei osannut tai ei halunnut arvioida tulotasossa mahdolli-
sesti tapahtunutta muutosta. Perheensä tulotason arvioi nousseen noin 61 prosenttia vas-
taajista (25 henkilöä). Vajaa 10 prosenttia katsoi perheensä tulotasonsa säilyneen ennal-
laan, ja 29,3 prosenttia ei osannut arvioida perheensä tulotasoa Saksassa verrattuna per-
heen tulotasoon Suomessa. Kuviossa 15 näkyvät Saksaan muuttaneiden suomalaisten 
siirtolaisten tulotason muutokset verrattuna muuttoa edeltävään aikaan. 
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Kuvio 15 Kyselyyn vastanneiden Saksaan muuttaneiden suomalaisten tulotason 
muutokset verrattuna tulotasoon Suomessa 

Yhdysvaltoihin muuttaneilla vastaajilla tulotaso oli noussut hieman harvemmin kuin 
kaikilla Saksaan muuttaneilla. Noin 70 prosenttia (51 henkilöä) kaikista Yhdysvaltoihin 
muuttaneista ilmoitti tulotasonsa nousseen verrattuna siihen tulotasoon, joka heillä oli 
ollut Suomessa. Naisista tulotason ilmoitti nousseen 56 prosenttia (28 henkilöä), ja mie-
histä kaikki eli 23 vastaajaa. Toisaalta naisvastaajista 72 prosenttia (36 henkilöä) ilmoit-
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ti perheensä tulotason nousseen, kun taas miehistä 56,5 prosenttia (13 henkilöä) katsoi 
koko perheen tulotason nousseen Yhdysvaltoihin muutettaessa. Vajaa kolmannes Yh-
dysvaltoihin muuttaneista vastaajista ilmoitti oman tulotasonsa säilyneen ennallaan, ja 
heistä kaikki olivat naisia. Kolme naista myös ilmoitti, ettei osannut arvioida tulo-
tasossaan tapahtunutta muutosta. Naisten ja miesten näkemykset perheen tulotasosta 
muuttumattomana jakautuivat suhteessa samalla tavalla, kun huomioidaan naisten suu-
rempi osuus kyselyyn vastanneista. Neljä miestä ja kymmenen naista katsoi perheensä 
tulotason säilyneen ennallaan Yhdysvalloissa verrattuna muuttoa edeltävään aikaan. 
Kukaan Yhdysvaltoihin muuttanut ei ilmoittanut oman eikä perheensä tulotason laske-
neen muuton myötä. Kuviossa 16 näkyvät Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien tulo-
tason muutokset. 

 

Kuvio 16 Kyselyyn vastanneiden Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaisten tulo-
tason muutokset verrattuna tulotasoon Suomessa 

5.3.5 Muuton vaikutukset elintasoon 

81,3 prosenttia eli 113 kaikista vastaajista ilmoitti elintasonsa nousseen Saksaan ja Yh-
dysvaltoihin muuton jälkeen. Naisista 79,8 prosenttia (67 henkeä) ja miehistä 85,2 pro-
senttia (46 henkilöä) ilmoitti elintasonsa nousseen. Useimmiten elintason nousua perus-
teltiin taloudelliseen hyvinvointiin liittyvillä seikoilla. Lähes puolet vastaajista, joiden 
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elintaso oli noussut, ilmoitti syyksi paremman palkkatason, ja loput heistä perustelivat 
parantunutta elintasoaan suuremmilla kulutukseen jäävillä tuloilla. Monissa vastauksis-
sa katsottiin parannusta tapahtuneen erityisesti vapaa-ajan viettomahdollisuuksissa; 
esimerkiksi uudessa asuinmaassa oli varaa matkusteluun sekä käydä useammin ulkona 
syömässä. Elintaso oli säilynyt ennallaan 15,2 prosentilla (21 henkilöllä) kaikista Sak-
saan ja Yhdysvaltoihin muuttaneista; naisten elintasossa oli tapahtunut harvemmin muu-
toksia kuin miesten elintasossa. Vain neljä vastaajaa ilmoitti elintasonsa laskeneen uu-
dessa asuinmaassa. Elintason säilymistä ennallaan tai sen laskua oli selitetty korkeilla 
elinkustannuksilla tai omien työntekomahdollisuuksien puuttumisella. 

80,3 prosenttia (53 henkilöä) Saksaan muuttaneista arvioi elintasonsa nousseen: nai-
sista 77,1 prosentilla, ja miehistä 83,9 prosentilla elintaso oli noussut Saksaan muuton 
jälkeen. Elintason nousuun merkittävimmin oli vaikuttanut uudessa asuinmaassa saatu 
parempi palkka. Hieman vajaa puolet niistä 40 vastaajasta, joiden elintaso oli noussut 
muuton myötä ja, jotka olivat tulotason nousua perustelleet, mainitsivat suoraan korke-
amman palkkatason sekä suuremman käteen jäävän rahamäärän vaikuttaneen elintason 
nousuun uudessa asuinmaassa. Muita perusteita elintason nousulle Saksassa olivat 
muun muassa asumisen tasossa tapahtuneet muutokset ja työelämään pääsy Suomessa 
eletyn opiskelijaelämän jälkeen. Elintaso oli pysynyt samana 18,2 prosentilla Saksaan 
muuttaneista vastaajista. Naiset arvioivat miehiä useammin elintasonsa säilyneen ennal-
laan. Kuviossa 17 näkyvät Saksaan muuttaneiden suomalaisten siirtolaisten elintason 
muutokset verrattuna muuttoa edeltävään aikaan sukupuolen mukaan. 
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Kuvio 17 Kyselyyn vastanneiden Saksaan muuttaneiden suomalaisten elintason 
muutokset verrattuna elintasoon Suomessa 

Yhdysvaltoihin muuttaneista 82,2 prosenttia arvioi elintasonsa nousseen: naisista 
81,6 prosentilla, ja miehistä 87 prosentilla elintaso oli noussut Yhdysvaltoihin muuton 
jälkeen. Elintason nousuun Yhdysvalloissa oli merkittävimmin vaikuttanut parempi 
palkka ja suurempi kulutukseen jäävä rahamäärä. Hieman vajaa puolet niistä 45 vastaa-
jasta, jotka olivat perustelleet elintasonsa nousua ja joiden elintaso oli noussut, mainitsi-
vat suoraan ”korkeamman palkkatason” ja suuremman ”käteen jäävän tulon” vaikutta-
neen elintason nousuun Yhdysvalloissa. Elintaso oli pysynyt samana 12,5 prosentilla 
vastaajista. Naiset arvioivat miehiä useammin elintasonsa säilyneen ennallaan. Vain yk-
si Yhdysvaltoihin muuttanut vastaaja ei ollut vastannut elintasoon liittyvään kysymyk-
seen. Kuviossa 18 näkyvät Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaisten siirtolaisten elin-
tason muutokset verrattuna muuttoa edeltävään aikaan Suomessa. 
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Kuvio 18 Kyselyyn vastanneiden Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaisten elin-
tason muutokset verrattuna elintasoon Suomessa 

Voidaan todeta, että muuton vaikutukset niin tulo- kuin elintasoonkin 2000-luvulla 
Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneilla suomalaisilla siirtolaisilla ovat olleet hyvin 
myönteisiä. Alla on esitetty joitakin poimintoja sekä Saksaan että Yhdysvaltoihin muut-
taneiden vastaajien antamista perusteluista kysymykseen 13: "Onko elintasonne muut-
tunut nykyisessä asuinmaassa verrattuna elintasoonne Suomessa?" 

 
"Suomessa meillä oli vanha auto, ja jaoimme moottoripyörän - täällä meillä on ollut 
varaa ostaa molemmille omat moottoripyörät ja uudehko auto. Ainoastaan asumis-
kulut täällä ovat hiukan kalliimmat." (nainen, 29 vuotta, Saksa) 
 
"Palkkataso on paljon korkeampi joten on mahdollista matkustaa ja tehdä asioita 
kodin ulkopuolella paljon useammin kuin Suomessa." (mies, 30 vuotta, Saksa) 
 
"Saksassa palkka on suurempi, mutta myös eläminen on kalliimpaa. Pystyn toki mat-
kustamaan enemmän nyt kun ennen, mutta en voi ihan verrata koska Suomessa olin 
vielä opiskelija." (nainen, 25 vuotta, Saksa) 
 
"Elintaso noussut (enemmän rahaa käytettävissä). Elämisen taso ei (ei juurikaan ys-
täviä, kova työtaakka, jne...)." (mies, 36 vuotta, Yhdysvallat) 
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"Kuukausiansioni on samat USA:ssa nettona kuin ne olivat Suomessa bruttona. 
Yleishyödykkeiden hinta tuntuu olevan kokonaisvaltaisesti jonkin verran halvempaa - 
mukaan lukien asunnot." (mies, 36 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Mieheni palkka on huomattavasti parempi kuin Suomessa ja verotus huomattavasti 
alempi. Lisaksi ostovoima on huomattavasti parempi USA:ssa ja näin ollen voimme 
esim. käyttää enemmän palveluja." (nainen, 31 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Minulla on varaa autoon, jota en uskaltaisi Suomessa ikinä ostaa. Asuminen on kal-
lista Suomeen nähden jopa nykyiseen palkkaan suhteutettuna. Toisaalta peruselin-
tarvikkeet, vaatteet, palvelut jne. maksavat yleensä ottaen vähemmän kuin Suomes-
sa." (nainen, 26 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Elinkustannukset ja palkka korkeammat niin, että elintaso (=ostovoima) on hiukan 
parempi kuin Suomessa." (mies, 33 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Ostovoima kasvanut, voi harrastaa ja matkustaa." (nainen, 32 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Ennen kaksi kävi töissä, nyt minä tienaan saman verran yksin." (mies, 31 vuotta, 
Yhdysvallat) 

5.4 Nykymuuttajien yhteistoiminta ja sosiaaliset suhteet Saksassa 
ja Yhdysvalloissa 

5.4.1 Sosiaaliset suhteet osana integraatioprosessia 

Sopeutumisprosessin toinen puoli on siirtolaisten oman identiteetin säilyttäminen. Ilman 
kontakteja maanmiehiin ja entiseen kotimaahan integroituminen uudessa kulttuurissa 
tapahtuu vain osaksi. Siirtolaiset voivat ylläpitää suomalaisuuttaan monella tavalla, esi-
merkiksi seuroissa ja yhdistyksissä. Lisäksi yhteydet sukulaisiin ja ystäviin Suomessa 
sekä suomalaisten medioiden seuraaminen ovat keinoja ylläpitää ja vahvistaa suoma-
laista identiteettiä ulkomailla. (Björklund 1998, 147.) Suomalaiset siirtolaiset ovat aiko-
jen kuluessa järjestäneet keskuudessaan monenlaista toimintaa. Toiminnan tarkoi-
tuksena on tuolloin ollut suomalaisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja keskinäisen kans-
sakäymisen edistäminen sekä omien etujen ja oikeuksien ajaminen (Korkiasaari 1992, 
100). Suomalaisten etniset verkostot ovat helpottaneet suomalaisten sopeutumista uu-
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teen ympäristöön. Mitä vähemmän Suomesta ulkomaille muuttavilla on ollut ulko-
maankokemusta, sitä tärkeämpiä muiden ulkosuomalaisten luomat tukiverkostot ovat 
olleet heille. Saksassa esimerkiksi suomalaismuuttajia ovat tukeneet maahan avioituneet 
suomalaisnaiset. (Ruckenstein & Stark 2004, 24.) 

Suomalaisuuden merkitys lisääntyy erityisesti, kun ollaan poissa Suomesta. Suoma-
laisten yhteenkuuluvaisuus yleensä kasvaa ja halutaan olla tekemisissä muiden saman-
laiseen kulttuuriin kasvaneiden kanssa. 2000-luvulla muuttaneiden vastaajien siirtolai-
suusaika ei kuitenkaan välttämättä ole kestänyt vielä kovin kauaa, mistä voi johtua hei-
dän suurempi kiinnostuksensa valtakulttuuria kuin suomalaista kulttuuria kohtaan. Siir-
tolaisuuden ensimmäiset kuukaudet ovat yleensä niin sanottua kritiikittömän ihastelun 
kautta, jonka jälkeen seuraa pari vuotta kestävä aktiivisen sopeutumisen kausi. Aktiivi-
sen sopeutumisen kautena siirtolainen haluaa aktiivisesti ja tietoisesti sopeutua, ja kään-
tää tällöin etnisen lojaalisuutensa valtakulttuurin suuntaan (Tuomi-Nikula 1989a, 167). 
Toisaalta nykyään puhutaan paljon myös siitä, että nykymuuttajat ovat korkeasti koulu-
tettuja, itsenäisiä maailmankansalaisia, jotka eivät enää samalla tavalla tarvitse maa-
miestensä apua kuin ennen. Koulutus, kansainvälinen kokemus ja hyvä kielitaito var-
masti auttavatkin nykymuuttajia sopeutumaan itsenäisemmin - ilman muiden suomalais-
ten tukea - uuteen kulttuuriin. 

5.4.2 2000-luvulla muuttaneiden suomalaisten osallistuminen siirtolaisten toimin-
taan 

Kysymyksessä 17 selvitettiin nykymuuttajien osallistumista erilaisten suomalaisver-
kostojen toimintaan. Kysymykseen liittyi myös alakohta, jossa vastaajat olivat voineet 
perustella sitä, miksi he osallistuvat tai eivät osallistuneet suomalaistoimintaan; noin 
puolet molempiin kohdemaihin muuttaneista vastaajista ei pitänyt suomalaisten omien 
yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tärkeänä nykyisessä asuinmaassaan. Lisäksi lomak-
keella oli kaksi kysymystä (kysymykset 19–20), joissa vastaajat arvioivat nykyisessä 
asuinmaassaan toimivien suomalaisten yhdistysten ja järjestöjen toimintaa sekä neljä 
kysymystä liittyen vastaajien henkilökohtaisiin sosiaalisiin verkostoihin (kysymykset 
21–24). 

Kiinnostus Suomi-seuran, Suomi-koulun, suomalaisen seurakunnan ja Suomen kon-
sulaatin toimintaan oli laimeaa niin Yhdysvaltoihin kuin Saksaankin muuttaneilla. Sak-
saan muuttaneista vain muutama prosentti ilmoitti osallistuvansa säännöllisesti Suomi-
koulun ja suomalaisen seurakunnan toimintaan. Hieman alle 10 prosenttia Saksassa 
asuvista nykymuuttajista osallistui melko säännöllisesti Suomi-seuran toimintaan. Kol-
me prosenttia ilmoitti olevansa mukana melko säännöllisesti Suomen konsulaatin järjes-
tämissä tapahtumissa. Ainoastaan kohtaan ”muu suomalaisverkostojen toiminta” Sak-
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saan muuttaneista vastaajista 16,7 prosenttia (11 henkilöä) ilmoitti osallistuvansa sään-
nöllisesti tai melko säännöllisesti. Edellä mainittuun kohtaan vastanneista 62 prosenttia 
ilmoitti osallistuvansa Suomen kantapöydän2 toimintaan. 

Yhdysvaltoihin muuttaneet olivat hieman Saksaan muuttaneita aktiivisempia osal-
listumaan suomalaistoimintaan nykyisessä asuinmaassaan. Säännöllisesti tai melko 
säännöllisesti Suomi-seuran toimintaan osallistui 12,3 prosenttia (9 henkilöä), ja Suomi-
koulun toimintaan 16,4 prosenttia (12 henkilöä), suomalaisen seurakunnan toimintaan 
neljä henkilöä ja Suomen konsulaatin järjestämiin tapahtumiin ilmoitti osallistuvansa 
myös neljä henkilöä. Yhtenä syynä Yhdysvaltoihin muuttaneiden hieman suurempaan 
innostukseen osallistua juuri Suomi-seuran ja Suomi-koulun toimintaan voi olla se, että 
Yhdysvalloissa asuvat vastaajat olivat useammin perheellisiä, ja siksi he ovat ainakin 
lastensa kautta luonnollisesti enemmän kiinnostuneita esimerkiksi Suomi-koulun toi-
minnasta. Toisaalta myös Saksan sijainti maantieteellisesti lähempänä Suomea merkit-
see siirtolaisille mahdollisuutta nopeasti ja helposti matkustaa Suomeen tapaamaan su-
kulaisia ja ystäviä. Kotimaan vierailut voivat myös vähentää siirtolaisten tarvetta kon-
takteihin muiden suomalaisten kanssa nykyisessä asuinmaassa. Saksalainen ja euroop-
palainen kulttuuri on myös lähempänä suomalaista kulttuuria kuin amerikkalainen, mikä 
voi olla yksi syy Saksassa asuvien suomalaisten vähäisempään tarpeeseen olla vuoro-
vaikutuksessa muiden suomalaisten kanssa. 

Yleisenä havaintona kyselyyn saaduista vastauksista voidaan sanoa, että nykymuut-
tajilla ei näyttäsi olevan samanlaista tarvetta tai kiinnostusta kuin aiempien vuosikym-
menten muuttajilla kokoontua yhteen muiden suomalaisten kanssa. Yhtenä mahdolli-
sena selityksenä on, että nykymuuttajat voivat esimerkiksi olla Internetin välityksellä 
helposti vuorovaikutuksessa muiden suomalaisten kanssa. Nämä tietotekniikan kautta 
luodut kontaktit voivat riittää korvaamaan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalais-
ten kanssa, jota siirtolaiset ulkomailla kaipaavat. 

Saksaan muuttaneista suurin osa (14 henkilöä) ja Yhdysvaltoihin muuttaneista kuusi 
henkilöä oli perustellut sitä, miksi ei osallistu suomalaistoimintaan sillä, ettei heillä ollut 
tarvetta eikä kiinnostusta. Lisäksi seitsemän Yhdysvaltoihin ja kolme Saksaan muutta-
nutta ilmoitti, ettei Suomi-toiminnassa ollut mitään heille sopivaa toimintaa. Peruste-
luissa oli kaikkiaan myös yhdeksän kertaa mainittu siitä, että suomalaistoiminta oli si-
säänpäin kääntynyttä, eikä sillä ole enää mitään tekemistä tämän päivän Suomen kanssa. 
Yhdysvaltoihin muuttaneilla vastaajilla yleisin syy olla osallistumatta oli se, ettei suo-
malaistoimintaa ollut lähellä (14 vastaajaa). Saksassa suomalaistoiminnan puuttuminen 
lähialueilta oli ongelma vain neljälle vastaajalle. Toiseksi yleisin peruste molempiin 
kohdemaihin muuttaneilla (13 Saksaan muuttanutta ja 9 Yhdysvaltoihin muuttanutta) oli 

                                              
2 Suomalaisen seurakunnan järjestämä kokoontuminen Saksassa asuville suomalaisille (www.rengas.de 
2005). 
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työ. Vastaajat perustelivat työn vievän heiltä tällä hetkellä niin paljon aikaa, etteivät he 
ehdi mukaan suomalaisten yhteistoimintaan, vaikka kiinnostustakin olisi. Lisäksi erityi-
sesti Saksaan muuttaneet (10 henkilöä) korostivat sitä, että nykyiseen asuinmaahan on 
tultu tutustumaan paikallisiin, eikä suomalaisiin. Samaa mieltä oli myös kuusi Yhdys-
valtoihin muuttanutta vastaajaa. 

Suomalaistoimintaan osallistumista, oli perusteltu vähemmän. Suurin syy osallistua 
suomalaistahojen toimintaan sekä Saksaan (10 henkilöä) että Yhdysvaltoihin (viisi hen-
kilöä) muuttaneilla oli halu tavata suomalaisia vastapainona paikallisessa kulttuurissa 
elämiselle. Muilta siirtolaisilta saatiin myös tietoa ja vinkkejä erilaisista muuttoon liitty-
vistä asioista. Myös suomalaisten kontaktien ja ystävien saaminen mainittiin yhteensä 
10 kertaa syyksi osallistua Suomi-toimintaan. Muita mainittuja syitä olivat: helppo olla 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa yhdessä ja mahdollisuus käyttää suomen kiel-
tä. Lisäksi Yhdysvaltoihin muuttaneista viisi vastaajaa oli sitä mieltä, että suomalaisten 
tulisi vetää yhtä köyttä ja ylläpitää suomalaisuutta nykyisessä asuinmaassaan. Taulukos-
ta 8 näkyy kuinka aktiivisesti Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet osallistuvat nykyi-
sessä asuinmaassaan suomalaisverkostojen toimintaan. 
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Taulukko 8 Osallistuminen suomalaistoimintaan asuinmaittain (%) 

5.4.3 Ehdotuksia suomalaisverkostojen toiminnan kehittämiseen 

Kyselyyn vastanneet Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet eivät olleet kovin aktiivisia 
osallistumaan suomalaisverkostojen toimintaa. Tämä näkyy myös vastaajien antamissa 
kommenteissa kysymykseen 20, jossa pyydettiin ehdotuksia suomalaisten järjestöjen ja 
yhdistysten toiminnan kehittämiseen nykyisessä asuinmaassa. Kehittämisehdotuksia tuli 
yhteensä vain 28 vastaajalta. Lisäksi 23 vastaajaa ilmoitti kommentissaan, että ei osan-

% Saksa Yhdysvallat
Säännöllisesti 0 1,4
Melko säännöllisesti 9,1 11,0
Harvoin 22,7 21,9
Ei lainkaan 68,2 65,8
Yhteensä 100 100

Saksa Yhdysvallat
Säännöllisesti 3 15,1
Melko säännöllisesti 0,0 1,4
Harvoin 3,0 5,5
Ei lainkaan 93,9 78,0
Yhteensä 100 100

Saksa Yhdysvallat
Säännöllisesti 1,5 1,4
Melko säännöllisesti 3,0 4,1
Harvoin 28,8 11,0
Ei lainkaan 66,7 83,6
Yhteensä 100 100

Saksa Yhdysvallat
Säännöllisesti 0 1,4
Melko säännöllisesti 3,0 4,1
Harvoin 16,7 16,4
Ei lainkaan 80,3 78,1
Yhteensä 100 100
Osallistutteko nykyisessä asuinmaassanne johonkin muuhun suomalaistoimintaa?

Saksa Yhdysvallat
Säännöllisesti 10,6 8,2
Melko säännöllisesti 6,1 5,5
Harvoin 13,6 4,1
Ei lainkaan 69,7 82,2
Yhteensä 100 100

Osallistutteko nykyisessä asuinmaassanne Suomi-koulun toimintaan ja kuinka 
aktiivisesti?

Osallistutteko nykyisessä asuinmaassanne Suomen merimieskirkon ja suomalaisen 
seurakunnan toimintaan ja kuinka aktiivisesti?

Osallistutteko nykyisessä asuinmaassanne Suomen konsulaatin järjestämiin 
tapahtumiin?

Osallistutteko nykyisessä asuinmaassanne Suomi-seuran toimintaan ja kuinka 
aktiivisesti?
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nut sanoa, miten suomalaisten yhteistoimintaa tulisi kehittää. Usein tietämättömyyttä 
perusteltiin sillä, että maahan oli muutettu vasta äskettäin, eikä vielä oikein tunnettu 
suomalaisten paikallista toimintaa. Näistä 23 vastaajasta, jotka eivät osanneet sanoa mi-
tään kehittämisehdotuksia, puolet ilmoitti, että suomalaisverkostojen toiminnan kehit-
täminen ei myöskään tuntunut heistä tärkeältä. Muutama sekä Saksaan että Yhdys-
valtoihin muuttanut vastaaja oli myös sitä mieltä, että toiminta oli jo nykyisellään hyvin 
organisoitua ja monipuolista. 

Mitä suomalaisverkostot voisivat sitten toiminnassaan kehittää? Saksaan muuttaneet 
siirtolaiset toivoivat suomalaisverkostoilta parempaa tiedotusta toiminnastaan; moni oli 
asunut jo jonkin aikaa maassa ennen kuin sai tietää, että alueella toimi suomalaisjärjes-
töjä. Keinoksi tehokkaampaan tiedottamiseen esitettiin muun muassa nykyistä parem-
pien ja toimivampien Internet-sivujen luomista; esimerkiksi suomalaisverkostojen yh-
teystietojen löytyminen Internetistä pitäisi olla nykyistä helpompaa. 

Yksi Saksaan muuttanut vastaaja kertoi esimerkiksi käyneensä Merimieskirkon jou-
lumarkkinoilla Hollannissa, ja toivoi samantyyppistä toimintaa myös Münchenin alueel-
le. Myös muissa vastauksissa toivottiin jotain myyjäisten tapaista yhteistoimintaa. Li-
säksi haluttiin parempaa suomalaistahojen keskinäistä yhteistyötä sekä maanlaajuista 
kommunikaatiota suomalaisten välillä. Maanlaajuisella kommunikaatiolla tarkoitettiin 
sellaisen verkoston luomista, jossa eripuolilla Saksaa asuvat suomalaiset löytäisivät hel-
posti toisensa. Muutamissa vastauksissa tuli esille, että nuoria ei ollut toiminnassa mu-
kana kovinkaan paljon; nuoria ja toiminnan nuorennusta kaivattiin. Nuorten ja jo vähän 
vanhempien "konkarien" yhteistyö järjestöissä ja yhdistyksissä voisi olla yksi keino löy-
tää uusia ideoita suomalaistoiminnan sisällön kehittämiseen. Juuri toiminnan sisältöä 
kritisoitiin hieman joissakin vastauksissa. 

Monen Yhdysvaltoihin muuttaneen vastaajan mielestä suomalaisten siirtolaisten pie-
ni määrä omalla alueella vaikutti siihen, että mitään kovin "ihmeellistä" toimintaa ei 
voitu saada aikaiseksi. Toisaalta joissakin vastauksissa painotettiin, että toiminnan jär-
jestäminen on aina kiinni ihmisten omasta aktiivisuudesta. Tiedonsaanti yhdistysten ja 
järjestöjen toiminnasta ei myöskään kaikkien vastaajien mielestä ollut riittävää. Yksi 
San Diegossa asuva vastaaja esimerkiksi kertoi, ettei ollut löytänyt alueelta oikeastaan 
muuta suomalaistoimintaa kuin Suomi-talon. Yhdysvaltoihin kuten Saksaankin muutta-
neet vastaajat toivoivat parempaa suomalaistahojen keskinäistä yhteistyötä yli osavalti-
oiden. Joidenkin vastaajien mielestä myös nuoria tarvittaisiin mukaan toimintaan ny-
kyistä enemmän. Osasta vastauksista kävi suoraan esille, että järjestöissä, etenkin Yh-
dysvalloissa, toimivat olivat usein muuttaneet maahan jo kauan aikaa sitten, eikä heidän 
käsityksensä Suomesta vastannut välttämättä enää nykymuuttajan käsitystä Suomesta ja 
suomalaisuudesta. Muutamissa vastauksissa tuli esille sellaisten verkostojen tarve, jois-
sa välitettäisiin tietoa esimerkiksi verotukseen, työlupiin ja paluumuuttoon liittyvissä 
asioissa. Hyödyllisiä olisivat myös useammin järjestettävät yhteiset kokoontumiset, 
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esimerkiksi Suomi-seuran tapahtumat, joissa uudet tulokkaat ja maassa jo pidempään 
asuneet voisivat tavata ja vaihtaa tietoa sekä käytännön vinkkejä. 

5.4.4 Yhteydet Suomeen ja muihin suomalaisiin siirtolaisiin  

Kyselyyn sisältyi kaksi kysymystä, joilla pyrittiin selvittämään, missä määrin 2000-
luvun Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet siirtolaiset pitivät yhteyttä kotimaahansa ja 
muihin ulkomailla asuviin suomalaisiin (kysymykset 21–22). Kyselyn vastauksia tar-
kasteltaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että vastaajien keskimääräinen oleskeluaika ny-
kyisessä asuinmaassa on varsin lyhyt eli noin alle yhdestä vuodesta neljään vuoteen. 
Kiinnostus kotimaahan ja tarve olla tekemisissä muiden suomalaisten kanssa ovat hyvin 
paljon kiinni siitä, kuinka kauan poissaolo kotimaasta on kestänyt. Yleistäen on esitetty, 
että mitä kauemmin siirtolaisuus on kestänyt sitä vähemmän Suomen asiat ja tapahtumat 
kiinnostavat (Korkiasaari 1992, 94). 

Yleisimmin Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet siirtolaiset ilmoittivat pitävänsä 
yhteyttä Suomeen Internetin välityksellä; yli 80 prosenttia kaikista vastaajista käytti 
säännöllisesti Internetiä ollakseen yhteydessä Suomeen. Voidaankin sanoa, että sähkö-
posti ja Internet ovat luoneet siirtolaisille kokonaan uudet mahdollisuudet ylläpitää 
säännöllisesti yhteyksiä Suomeen. Melkein kaikki vastaajat pitivät säännöllisesti tai 
melko säännöllisesti yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin Suomessa. Vain seitsemän prosent-
tia ilmoitti pitävänsä yhteyttä harvoin Suomessa oleviin ystäviin ja sukulaisiin. 

Suomen mediaa seurasi säännöllisesti noin 63 prosenttia. Säännöllisesti tai melko 
säännöllisesti Saksaan muuttaneista mediaa seurasi noin 82 prosenttia (54 henkilöä) ja 
Yhdysvaltoihin muuttaneista noin 88 prosenttia (64 henkilöä). Nykymuuttajista 22,3 
prosenttia oli säännöllisesti työasioiden puolesta yhteydessä Suomeen. Saksaan muutta-
neet olivat yhteydessä hieman useammin kuin Yhdysvaltoihin muuttaneet. Työasioiden 
puitteissa Suomeen säännöllisesti yhteyksissä olleet vastaajat työskentelivät useimmiten 
teollisuuden alalla. Noin kolmannes sekä Saksaan että Yhdysvaltoihin muuttaneista vas-
taajista ilmoitti vierailevansa Suomessa säännöllisesti. Taulukossa 9 näkyy, miten Sak-
saan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneet pitävät yhteyksiä Suomeen ja kuinka 
aktiivisesti. 
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Taulukko 9 Yhteydet Suomeen asuinmaittain (%) 

 
Suurin osa Saksaan sekä Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista oli kanssakäymi-

sissä muiden nykyisessä asuinmaassa asuvien suomalaisten kanssa. Vain 9,4 prosenttia 
vastaajista (13 vastaajaa) ei ollut nykyisessä asuinmaassaan lainkaan tekemisissä mui-
den maamiestensä kanssa. Kyselyn mukaan usein ilman suomalaista ystäväpiiriä tulivat 
toimeen muuttajat, jotka olivat avo- tai avioliitossa kohdemaan kansalaisen kanssa. 22,3 
prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti olevansa vain muutaman kerran vuodessa tai har-
vemmin tekemisissä nykyisessä asuinmaassaan olevien suomalaisten kanssa. Saksaan 
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muuttaneet vastaajat olivat hieman enemmän tekemisissä muiden suomalaisten kanssa 
kuin Yhdysvaltoihin muuttaneet. Saksaan muuttaneista vastaajista reilu puolet oli vähin-
tään kerran viikossa yhteydessä Saksassa asuviin suomalaisiin. Yhdysvaltoihin muutta-
neista taas vajaa puolet oli viikoittain yhteydessä muihin maassa oleviin suomalaisiin. 
21,2 prosenttia Saksaan, ja 16,4 prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista oli vähintään 
kerran kuukaudessa tekemisissä asuinmaansa muiden suomalaisten kanssa. 

5.4.5 Ystäväpiiri nykyisessä asuinmaassa 

Sosiaaliset verkostot ovat yksi tärkeä tekijä siirtolaisten sopeutumisessa ja viihtymi-
sessä. Erityisesti verkosto, joka koostuu kohdemaan kansalaisista auttaa maahanmuut-
tajaa sopeutumaan vastaanottavaan yhteiskuntaa. Toisaalta omasta etnisestä tausta tule-
vien ystävien merkitys on tärkeä siirtolaisille, joiden ongelmat ovat usein sen laatuisia, 
että vain toinen suomalainen voi ymmärtää niitä. Toisin sanoin omaan etniseen subkult-
tuuriin kuuluvilla ystävillä on myös myönteinen vaikutus siirtolaisten henkiselle hyvin-
voinnille. (Dobler-Mikola, 1988, 6.) Kysymys 23 ja siihen liittyvä alakohta käsitteli ny-
kyisessä asuinmaassa syntyneiden sosiaalisten verkostojen arviointia. 

Kyselyn perusteella suomalaiset ylläpitävät ja solmivat ystävyyssuhteita maanmies-
tensä kanssa myös ulkomailla asuessaan. Myöskään laimea osallistuminen suomalais-
toimintaan ei näytä liittyvän suomalaisten keskinäisten sosiaalisten suhteiden puuttumi-
seen. Saksaan muuttaneista vain muutamalla prosentilla ja Yhdysvaltoihin muuttaneista 
noin seitsemällä prosentilla ei ollut uudessa asuinmaassaan lainkaan suomalaisia ystä-
viä. Saksaan muuttaneilla suomalaisilla oli tavallisesti viisi tuttavuussuhdetta omien 
maamiesten kanssa, kun taas Yhdysvaltoihin muuttaneilla yleisin suomalaisten ystävien 
lukumäärä nykyisessä asuinmaassaan oli kymmenen. Suomalainen ystäväpiiri oli 
useimmiten muodostunut järjestöjen ja yhdistysten toiminnan kautta (24,5 % kaikista 
vastaajista) tai työn kautta (15,8 % kaikista vastaajista), mutta myös puolison avulla (9,4 
% kaikista vastaajista) oltiin luotu tuttavuussuhteita suomalaisiin. 

Onnistuneesta sopeutumisesta uuteen asuinmaahan voidaan katsoa viestivän sen, että 
suomalaiset nykysiirtolaiset olivat hankkineet ystäviä myös oman etnisen ryhmänsä ul-
kopuolelta. Vain noin kymmenen prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti, ettei heillä ollut 
nykyisessä asuinmaassaan paikallisia ystäviä. Nykyisen asuinmaan tai jonkin muun 
maan kansalaisiin oli tutustuttu yleensä harrastusten (26,6 % kaikista vastaajista), työn 
(23 % kaikista vastaajista) tai puolison kautta (23 % kaikista vastaajista). Lisäksi kon-
takteja suomalaisiin, nykyisen asuinmaan ja muiden maiden kansalaisiin oli saatu lä-
hiympäristön, kuten lasten koulun ja naapuruston kautta. Keskimäärin eniten suoma-
laiset siirtolaiset olivat solmineet ystävyyssuhteita uudessa asuinmaassaan nykyisen 
asuinmaan kansalaisten kanssa. Suomalaisilla oli kohdemaissa noin yhdeksän paikallista 
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tuttavuutta ja noin kuusi tuttavuutta muiden kuin nykyisen asuinmaansa kansalaisten tai 
suomalaisten kanssa. 

Saksaan muuttaneista suomalaisista siirtolaisista noin vajaalla kolmanneksella oli 
viisi paikallista ystävää ja 17,1 prosentilla oli joko kolme tai kymmenen paikallista ys-
tävyyssuhdetta. Naisilla oli useimmiten viisi tai kolme paikallista ystävää, kun taas mie-
hillä heitä oli viisi tai kymmenen. Yhdysvaltoihin muuttaneilla suomalaisilla siirto-
laisilla sekä naisilla että miehillä oli useimmiten (22,6 %) viisi paikallista ystävää. Mie-
hillä saattoi kuitenkin olla melkein yhtä usein myös kymmenen amerikkalaista tutta-
vuutta. Myös naisilla toiseksi useimmiten paikallisten ystävien lukumäärä oli kymme-
nen, tosin huomattavasti harvemmin kuin miehillä. 

Vastausten perusteella, myös ulkomailla, suomalaisten sosiaalisia verkostoja muo-
vaavat esimerkiksi harrastukset ja työpaikka. Muuttajien tuttavapiirin muodostumiseen 
voidaan katsoa vaikuttaneen ennen kaikkea elämäntilanne ja asema. Usein sosiaalisia 
verkostoja syntyy juuri muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 2000-luvulla 
Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet vastaajat olivat luoneet suhteita niin suomalais-
ten kuin paikallisten ja jonkin kolmannen maan kansalaisten kanssa. Kaikki suomalaiset 
eivät siis ole keskenään tekemisissä vain sen takia, että he ovat suomalaisia. 
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6 SIIRTOLAISET SUOMEN VOIMAVARANA  

6.1 Suomen inhimillinen pääoma Saksassa ja Yhdysvalloissa 2000-
luvulla 

6.1.1 Koulutus ja kielitaito 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneille suomalaisille siirtolaisille suun-
natusta kyselystä saatiin empiiristä tietoa esimerkiksi siirtolaisten ammateista ja heidän 
ulkomailla suorittamistaan tutkinnoista. Suomessa olevista rekistereistä näiden tietojen 
saaminen suoraan ei ole mahdollista (Virtaharju 2002, 46). Kyselystä saadun tiedon 
avulla on mahdollista tehdä joitakin arvioita Suomen 2000-luvun inhimillisen pääoman 
muuttoliikkeestä. Vastaajien koulutus- ja ammattitietoja sekä pääasiallista toimintaa ja 
toiminnan alaa koskevia tietoja voidaan käyttää kuvaamaan Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
2000-luvulla syntynyttä Suomen inhimillisen pääoman varantoa. Aineistosta ei voida 
tehdä tilastollisia johtopäätöksiä, mutta se antanee kuitenkin oikeansuuntaisen kuvan 
Suomen inhimillisen pääoman virrasta 2000-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin. 

Suurin osa (91,4 %) kaikista kyselyyn vastanneista oli hankkinut korkea-asteen kou-
lutuksen. Korkea-asteen koulutuksen saaneisiin luetaan tässä ylempi korkeakouluaste 
(ylemmät korkeakoulututkinnot), alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulujen tut-
kinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot) ja alin korkea-aste (ammatillisen 
korkea-asteen tutkinnot). Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto oli 81 prosentilla 
kaikista kyselyyn vastanneista: 46,8 prosentilla oli yliopistokoulutus ja ammattikorkea-
koulun käyneitä oli 34,5 prosenttia. Kyselyyn vastanneista miehet olivat suhteessa nai-
sia useammin hankkineet yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon; miehistä ammat-
tikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto oli 91 prosentilla ja naisista 70 prosentilla. Kuviossa 
19 näkyvät Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien koulutus vastaushetkel-
lä. 
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Kuvio 19 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien koulutus 

Saksa 
Suurin osa Saksaan muuttaneista vastaajista oli suorittanut joko ammattikorkeakou-

lu- tai yliopistotutkinnon. Kun myös ammatillisen opistoasteen käyneet lasketaan kor-
kea-asteen koulutuksen saaneisiin, oli Saksaan muuttaneiden korkea-asteen koulutuksen 
saaneiden osuus noin 91 prosenttia vastaajista. Ilman ammatillista koulutusta olevien 
osuus vastaajista oli alle kymmenen prosenttia. Tosin ammattikoulutuksen saaneiden 
määrää voi hieman vielä laskea nuorten vastaajien osuus, koska he saattavat vasta olla 
hankkimassa ammattikoulutusta. Toisaalta tämän kyselyn kohdalla on muistettava, että 
sekä Saksaan että Yhdysvaltoihin kyselyyn vastanneiden muuttajien keski-ikä oli yli 30 
vuotta, jolloin suurimman osan vastanneista voidaan olettaa jo hankkineen ammatillisen 
koulutuksen. Tässä kyselyssä Saksaan muuttaneista vastaajista vain yksi lukion suorit-
tanut ilmoitti vastaushetkellä olevansa opiskelija. 

Saksan kieli eroaa paljon suomen kielestä, joten suomenkielisillä ei ole samanlaista 
kiinnekohtaa kielen oppimiseen kuin esimerkiksi ruotsinkielisillä. Kuitenkin Saksassa 
asuvien suomalaisten saksan kielentaitoa voidaan tämän kyselyn perusteella pitää hyvä-
nä. 13,6 prosenttia (9 vastaajaa) Saksaan muuttaneista arvioi osaavansa nykyisen 
asuinmaansa kieltä täydellisesti. Hyvin tai melko hyvin saksaa osaavia oli 66,7 prosent-
tia, ja melko huonoksi tai heikoksi oman saksan kielen taitonsa arvioi 18,2 prosenttia. 
Yksi vastaaja ei ollut arvioinut saksan kielen taitoaan. Yleisimmin Saksassa asuva suo-
malainen nykymuuttaja hallitsi kyselyn mukaan neljää eri kieltä; vastaajista 43,9 pro-
senttia ilmoitti osaavansa neljää kieltä. 25,7 prosenttia ilmoitti osaavansa jopa viittä eri 
kieltä, ja muutama vastaaja hallitsi kuutta eri kieltä. 
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Yhdysvallat 
Koulutustasossa Yhdysvaltoihin ja Saksaan muuttaneiden vastaajien välillä ei ollut 

merkittävää eroa. Myös suurin osa (76,7 %) Yhdysvaltoihin muuttaneista oli hankkinut 
ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Korkea-asteen koulutus oli 91,8 prosentilla 
vastaajista. Opistotason koulutus oli 15,1 prosentilla, ja ilman ammatillista koulutusta 
oli vain 8,2 prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista. 

Yhdysvaltoihin muuttaneet vastaajat hallitsivat uuden asuinmaansa kielen hyvin. 
Englannin kielen osaamista voidaan tietysti pitää melko itsestäänselvyytenä, koska lä-
hes kaikki suomalaiset joutuvat opiskelemaan sitä ruotsin lisäksi koulussa. Toisaalta 
myös englannin kielen vahva asema esimerkiksi suomalaisessa mediassa on varmasti 
helpottanut Yhdysvaltoihin muuttaneiden englannin kielen oppimista. Jopa neljännes 
Yhdysvaltoihin muuttaneista osasi maan kieltä täydellisesti, ja 75,3 prosenttia ilmoitti 
osaavansa englantia hyvin tai melko hyvin. Englannin kielen taidottomia ei ollut yhtään. 
Yhdysvaltoihin muuttaneissa enemmistö oli sellaisia henkilöitä, jotka osasivat kolmea 
(35,6 %) tai neljää (27,4 %) eri kieltä. Noin 14 prosenttia vastaajista ilmoitti hallitse-
vansa viittä eri kieltä, ja neljä vastaaja osasi kuutta eri kieltä sekä kolme vastaajaa jopa 
seitsemää kieltä. 

On hyvä muistaa, että kielitaidon arvioiminen on hyvin henkilökohtaista, ja myös ky-
selyyn vastanneilla on ollut eri kriteerit arvioida omaa kielitaitoaan. Kyselyn perusteella 
voidaan kuitenkin helposti todeta, että 2000-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muutta-
neilla on varsin hyvä kielitaito. Nykyisen asuinmaansa kielen hyvän hallinnan voidaan 
olettaa myös vaikuttaneen siihen, että vastaajilla oli lukuisia paikallisia sosiaalisia ver-
kostoja. Paikalliset sosiaaliset verkostot ovat taas osaltaan edistäneet siirtolaisten sopeu-
tumista. 

6.1.2 Koulutusaste ja koulutusala 

Kyselyyn vastanneista Saksaan muuttaneista 48,5 prosenttia oli suorittanut yliopistotut-
kinnon, ja 38 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon. Kaikki Saksaan muuttaneet vas-
taajat olivat vastanneet koulutusalaa koskevaan kysymykseen. Koulutusalan mukaan 
Saksaan muuttaneista suurin osa oli opiskellut tekniikan alaa. Diplomi-insinöörejä heis-
tä oli yhdeksän ja ammattikorkeakouluinsinöörejä seitsemän. Ylemmän sekä alemman 
korkea-asteen insinööreistä suurin osa oli suuntautunut tietotekniikkaan. Muita kyselys-
sä eniten edustettuja yliopisto- tai ammattikorkeakouluinsinöörien suuntautumisaloja 
olivat konetekniikka, automaatiotekniikka ja puunjalostus. Informaatioteknologia-alan 
ryhmään lukeutuviin muuttajiin, tietotekniikkainsinöörien ohella, voidaan sisällyttää 
vielä yksi datanomi ja kaksi yliopistossa tietojärjestelmätiedettä lukenutta. 
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Saksaan muuttaneissa vastaajissa oli yksi tutkijakoulutusasteen suorittanut. Ylemmän 
asteen kauppatieteiden tutkinnon oli suorittanut seitsemän vastaajaa ja kansainvälisen 
kaupallisen alan ylemmän tai alemman korkea-asteen tutkinnon oli tehnyt neljä vastaa-
jaa. Muita ylemmän asteen eli maisteritason tutkintoja Saksaan muuttaneista oli 13 vas-
taajalla, ja heidän mainitsemiaan koulutusaloja olivat muun muassa kasvatustiede, hal-
lintotiede, biofysiikka ja biokemia. Alemman korkea-asteen tutkinnoista suurin osa oli 
talouden ja hallinnon ammattikorkeakoulututkintoja. Ammatillisen opistoasteen koulu-
tuksen saaneet edustivat teollisuuden ja kaupan aloja, ja heitä Saksaan muuttaneista vas-
taajista oli 14,5 prosenttia. 

Yhdysvaltoihin muuttaneista 45,2 prosentilla oli yliopistotutkinto, ja 31,5 prosentilla 
ammattikorkeakoulututkinto. Tarkasteltaessa Yhdysvaltoihin muuttaneiden ylemmän 
sekä alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden koulutusaloja, niin suurin osa 
heistä oli opiskellut teknistä alaa. Yliopistoinsinöörejä oli kahdeksan, joista kaksi mai-
nitsi suuntautuneensa tietotekniikkaan, ja ammattikorkeakouluinsinöörejä 11, joista seit-
semän oli suuntautunut tietotekniikkaan. Lisäksi ammattikorkeakoulututkintoja oli 
kymmenellä Yhdysvaltoihin muuttaneella, jolloin niistä yli puolet oli talouden ja hallin-
non tutkintoja. Ylemmän korkea-asteen kauppatieteellisen tutkinnon oli suorittanut yh-
teensä kymmenen vastaajaa, ja heistä neljällä oli kansainvälinen tutkinto. Muita ylem-
män korkea-asteen eli maisteritason tutkintoja oli 14 vastaajalla. Näistä maisteritason 
tutkinnon aloista mainittakoon kieli- ja valtiotieteet. Yhdysvaltoihin muuttaneiden vas-
taajien joukossa oli kaksi tutkijakoulutusasteen suorittanutta. 

6.1.3 Ammatti 

Kyselyn kohdassa 36 tiedusteltiin ammattia, jossa työskentelee nykyisessä asuinmaas-
saan. Valtaosalla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista oli jokin ammatti 
ja jo työelämässä hankittua kokemusta. Työelämässä mukana olevat työskentelivät sekä 
Saksassa että Yhdysvalloissa monissa eri ammateissa. Saksaan muuttaneet mainitsivat 
kaikkiaan 34 eri ammattinimikettä, ja 16 eri ammattialaa. Kaksi ammattinimikettä, kon-
sultti (usein: tietotekniikka) ja insinööri (usein: tuotekehitysinsinööri), esiintyivät vasta-
uksissa hieman muita useammin. Muita usein esiintyneitä ammatteja olivat: johtaja 
(muun muassa: business development manager, client manager, operations manager), 
analyytikko (usein: e-commerce) ja tutkija. Lisäksi asiakas- ja projektipäällikkö esiin-
tyivät useissa vastauksissa. Ammattialoista useimmiten mainittiin logistiikka, tuote-
kehitys ja tietotekniikka. 

Yhdysvaltoihin muuttaneet mainitsivat kaikkiaan 35 eri ammattinimikettä, ja 11 eri 
ammattialaa, joissa he työskentelivät nykyisessä asuinmaassaan. Yhdysvaltoihin muut-
taneilla yleisin (9 mainintaa) ammattinimike oli johtaja (muun muassa: senior manager, 
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product marketing manager, business development manager). Muita useasti mainittuja 
ammatteja olivat insinööri (tietotekniikka), tutkija, analyytikko ja projektipäällikkö. 
Ammattialoista useimmiten mainittiin markkinointi ja tietotekniikka. 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien koulutustaso oli korkea. Nyky-
siirtolaiset olivat myös varsin hyvin mukana työelämässä, ja kyselyssä mainittujen am-
mattien perusteella voidaan päätellä, että he ovat myös usein työllistyneet nykyisessä 
asuinmaassaan koulutustasoaan vastaaviin tehtäviin. 

Nykymuuttajan koulutuksen ja ammattien kautta tarkasteltuna Saksaan ja Yhdysval-
toihin on sijoittunut 2000-luvulla paljon suomalaista osaamista. Voidaan myös olettaa, 
että mitä koulutetummasta väestöstä siirtolaisissa on kysymys, sitä todennäköisempää 
on, että he pystyvät omaksumaan ulkomailla uusia tietoja ja taitoja. 

6.1.4 Työllistyminen ja toiminnan liittyminen Suomeen 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttajien voidaan sanoa olevan niin sanottuja työperäisiä 
muuttajia eli he ovat muuttaneet Suomesta vapaaehtoisesti hankkiakseen toimeentu-
lonsa ulkomailla. Reilusti yli puolet (63,3 %) kaikista kyselyyn vastanneista oli vastaus-
hetkellä työelämässä. Valtaosa Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneista työskenteli teol-
lisuuden, kaupan tai logistiikan alalla. Työnantajien luokittelussa on käytetty mukaillen 
Tilastokeskuksen toimialaluokitusta. Analysoinnissa käytetään kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne luokasta nimeä logistiikka. Kuviossa 20 näkyy Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
muuttaneiden vastaajien pääasiallinen toiminta. 
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Kuvio 20 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien pääasiallinen toimin-
ta kohdemaassa 

Saksa 
Saksaan muuttaneista vastaajista oli työssä noin 70 prosenttia (46 henkilöä). Naisista 

työelämässä oli mukana 74,3 prosenttia, ja miehistä 64,5 prosenttia. Työssäkäyvistä 
vastaajista noin puolet (22 henkilöä) oli saanut yliopistokoulutuksen ja ammattikorkea-
koulututkinto oli melkein yhtä monella vastaajalla (20 henkilöä). Opiskelijoita vastaa-
jissa oli vain kolme, miehistä yksi ja naisista kaksi henkilöä ilmoitti itsensä opiskeli-
jaksi. Neljä vastaajaa ilmoitti olevansa kotona. Kotona olleet vastaajat olivat naisia, ja 
he kaikki olivat suorittaneet ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Työttömiä ei 
Saksaan muuttaneissa vastaajissa eikä heidän puolisoissaan ollut lainkaan. Jokin muu 
vaihtoehdon valinneet kaksi miestä ja yksi nainen (4,5 %) viittasivat vastauksissaan 
omaan yritystoimintaan. Yksi Saksaan muuttanut vastaaja ei ollut kertonut pääasiallista 
toimintaansa nykyisessä asuinmaassa. 

Yrittäjinä Saksaan muuttaneista vastaajista toimi 13,6 prosenttia (9 henkilöä), joista 
vain yksi oli nainen. Saksassa yrittäjinä toimivat suomalaiset siirtolaiset ilmoittivat toi-
mialoikseen yleensä kaupan, teollisuuden tai logistiikan alan. Omassa yrityksessä työs-
kentelevistä yhdeksästä vastaajasta vain yksi oli nainen. Ne yrittäjävastaajat, jotka il-
moittivat oman toimenkuvansa, työskentelivät useimmiten konsultteina tietoliikenne 
alalla. Noin 29 prosenttia (19 henkilöä) Saksaan muuttaneista vastaajista ilmoitti ole-
vansa kiinnostunut yritystoiminnan aloittamisesta. Heistä kolme ei kuitenkaan nähnyt 
yritystoiminnan aloittamista nykyisessä asuinmaassaan mahdollisena vaihtoehtona. Yri-



 – 100 –

tystoiminnasta kiinnostuneista 36,8 prosenttia (7 vastaajaa) oli aikeissa perustaa yrityk-
sen. Yritystoiminta kiinnosti eniten teollisuuden alalla työskenteleviä, ja hieman enem-
män naisia (31 %) kuin miehiä (25,9 %).  

Useimmiten suomalaisten siirtolaisten työnantajana Saksassa oli teollisuus (30,4 %). 
Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat kaupan ala (11 %) ja logistiikan ala (11 %). 
Kuviossa 21 on esitetty Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien työnantajien 
toimialat. 67,4 prosenttia Saksaan muuttaneista työelämässä mukana olleista vastaajista 
ilmoitti, että heidän pääasiallinen toimintansa Saksassa liittyi jollakin tavalla Suomeen. 
Teollisuuden, kaupan ja logistiikan aloilla työskentelevien työ liittyi useimmiten Suo-
meen. 30 vastaajaa oli myös kommentoinut kysymyksen 38 avoimessa kohdassa sitä, 
miten heidän oma toimintansa Saksassa liittyi Suomeen, ja 7 vastaajaa oli kertonut, mi-
ten heidän puolisonsa toiminta liittyi Suomeen. Annetuista kommenteista ei kuitenkaan 
aina ollut mahdollista saada tarkkaa käsitystä siitä, miten vastaajan tai hänen puolisonsa 
työ liittyi Suomeen, esimerkiksi vastaukset, kuten "Suomen valtio mukana taustavoima-
na" tai "Suomi on mukana eurooppalaisessa patenttiorganisaatiossa" antavat vain viittei-
tä siitä, miten työn kautta oltiin yhteydessä Suomeen. Eniten vastauksissa kuitenkin vii-
tattiin suomalaisiin asiakkaisiin; yhdeksässä vastauksessa oli suoraan mainittu suoma-
laiset asiakkaat ja kolmessa vastauksessa myyntikontaktit Suomeen. Kuudessa vastauk-
sessa oli mainittu suomalainen yritys, jolla oli myös toimintaa Suomessa. Yksittäisistä 
tai muutaman kerran mainituista vastauksista voidaan listata muun muassa: suomalais-
ten tuotteiden markkinointi, suomalaiset kollegat, suomalaisten yritysten konsultointi ja 
sijoituskohteiden etsiminen Suomesta. 

 
Yhdysvallat 
Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista työssä oli 57,5 prosenttia (42 henkilöä) 

Työssäkäyviä oli naisista 38 prosenttia (19 henkilöä), ja miehistä kaikki 23 vastaajaa oli 
työssä. Työssäkäyvistä vastaajista yliopistokoulutuksen saaneita oli 47,6 prosenttia (20 
henkilöä) ja ammattikorkeakoulun käyneitä 35,7 prosenttia (15 henkilöä). Kaksi vas-
taajaa ilmoitti olevansa opiskelijoita, ja myös kaksi vastaajaa ilmoitti vastaushetkellä 
olevansa työttömiä. Molemmat työttömiksi ilmoittautuneet vastaajat olivat hankkineet 
ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Kotona Yhdysvaltoihin muuttaneista vas-
taajista ilmoitti olevansa 23 henkilöä (31,5 %), he kaikki olivat naisia. Kotona olleista 
vastaajista 47,8 prosenttia oli hankkinut yliopistotutkinnon. Korkea-asteen koulutus oli 
91,3 prosentilla kotona olevista siirtolaisista. Jokin muu vaihtoehdon valinneet olivat 
pääasiassa kotiäitejä, jotka ilmoittivat työskentelevänsä osa-aikaisesti. 
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Kuvio 21 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien työnantajien toimi-
alat 

Yhdysvaltoihin muuttaneissa vastaajissa ei ollut lainkaan yrittäjiä, mutta 34,2 pro-
senttia (25 henkilöä) ilmoitti olevansa kiinnostunut yritystoiminnan aloittamisesta. 6,8 
prosentilla oli jo suunnitelmissa perustaa yritys. Yritystoiminnasta kiinnostuneista neljä 
ilmoitti, ettei kuitenkaan ollut kiinnostunut yritystoiminnasta nykyisessä asuinmaassaan. 
Yhdysvaltoihin muuttaneista miehet (39 %) olivat hieman kiinnostuneempia yritystoi-
minnasta kuin naiset (32 %). Vastaajat, joilla oli suunnitelmissa perustaa yritys työsken-
telivät kaupan tai terveydenhuollon alalla, ja osa heistä oli vastaushetkellä kotona. 

Yhdysvalloissa vastaajat työskentelivät pääasiassa teollisuudessa (33,3 %), logistii-
kan alalla (21,4 %) tai kaupan alalla (9,5 %). Yhdysvaltoihin muuttaneista noin puolet 
(52,4 %) ilmoitti työnsä liittyvän jollakin tavalla Suomeen. Kaikkiaan 17 vastaajaa oli 
kommentoinut lomakkeen kohdassa 38 oman työnsä liittymistä Suomeen. Useimmissa 
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tapauksissa (13 suoraa mainintaa suomalaisesta yrityksestä) vastaajan työ Yhdysvallois-
sa liittyi työskentelyyn suomalaisessa yrityksessä. Suomeen yhdistävänä tekijänä oli 
mainittu kahdeksan kertaa tytäryhtiö sekä suomalaisten tuotteiden markkinointi neljä 
kertaa. Tytäryhtiöllä oli useimmissa vastauksissa tarkoitettu suomalaista yritystä, mutta 
osa vastaajista on voinut tarkoittaa tytäryhtiöllä myös kansainvälistä yritystä. Muita vas-
tauksissa muutamia kertoja esiintyviä tekijöitä, joiden kautta Suomeen oltiin yhteydessä 
olivat muun muassa; asiakassuhteet ja kontaktit Suomeen, tuotantoa Suomessa, suoma-
laisia kollegoita ja vierailut Suomessa. 

6.1.5 Puolisoiden työllistyminen ja toiminnan liittyminen Suomeen 

Saksaan muuttaneiden vastaajien avo- tai aviopuolisoista työssäkäyviä oli 73,2 pro-
senttia (30 henkilöä), ja he työskentelivät pääosin teollisuuden, logistiikan, tervey-
denhuollon ja rahoitustoiminnan aloilla. Puolisoista opiskelijoita oli kaksi henkilöä, ja 
kotona heistä oli kuusi. Yksi vastaaja ei ollut ilmoittanut puolisonsa pääasiallista toi-
mintaa nykyisessä asuinmaassaan. Vastaajien puolisoista noin reilu viidennes oli työnsä 
kautta jollakin tavalla yhteydessä Suomeen. Kahdessa tapauksessa vastaajan ulkomaa-
laisen puolison työ liittyi Suomeen, mutta pääosin suomalaisten puolisoiden työ oli jol-
lain tavalla sidoksissa Suomeen. Seitsemän vastaajaa oli myös kuvaillut sitä, miten hei-
dän puolisonsa työ liittyi Suomeen. Useimmiten vastauksissa viitattiin suomalaisiin asi-
akkaisiin. 

Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien avo- tai aviopuolisoista noin 74 prosenttia 
(48 henkilöä) oli työssä. Yleisimmin puolisot työskentelivät logistiikan alalla, seuraa-
vaksi yleisin toimiala oli teollisuus ja näiden jälkeen tulivat yleisimpinä aloina tervey-
denhuolto sekä rahoitustoiminta. Kotona puolisoista oli noin 17 prosenttia, ja opiskeli-
joina sekä yrittäjinä heistä oli kaksi henkilöä. Yhden vastaajan puoliso oli vastaushet-
kellä työttömänä. 41,6 prosentilla vastaajien puolisoista työ Yhdysvalloissa liittyi jolla-
kin tavalla Suomeen. Yleensä kyseessä oli vastaajien suomalaisen puolison työn liitty-
minen Suomeen, mutta myös muutaman vastaajan amerikkalaisen puolison työ oli yh-
teydessä Suomeen. Sitä, miten puolison työ liittyi Suomeen, oli kuvannut yhteensä 17 
vastaajaa. Työskentely suomalaisyrityksessä mainittiin useimmiten tekijänä, joka yh-
disti puolison hänen toimintansa kautta Suomeen. 
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6.2 Nykymuuttajien näkemyksiä suomalaisista siirtolaisista Suomen 
voimavarana maailmalla 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneille suomalaisille suunnatussa kyse-
lyssä vastaajilla oli mahdollisuus kertoa, millaisena Suomen voimavarana he näkevät it-
sensä ja muut ulkosuomalaiset. Kysymyksen 27 kautta haettiin ehdotuksia ja ideoita 
hyödyntää ulkosuomalaisten inhimillistä pääomaa, mutta yhtälailla kysymyksellä halut-
tiin selvittää, kokivatko nämä nykysiirtolaiset millään tavalla itseään tai muita ulkosuo-
malaisia Suomen resurssina. Kyselyssä ei oltu määritelty, mitä termillä voimavara tar-
koitetaan tai mitä tarkoitetaan Suomella, jonka voimavarasta on kyse. Tästä syystä vas-
taajat ovat myös ymmärtäneet kysymyksen eri tavoin, ja käsitykset suomalaisista siirto-
laisista Suomen voimavarana maailmalla vaihtelevat. Vastauksista on kuitenkin löydet-
tävissä yhteisiä teemoja ja niistä on muodostettu neljä eri luokkaa, joihin vastaukset on 
luokiteltu niiden sisällön mukaan. 

Vastauksissa sana "voimavara" on muun muassa yhdistetty henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin, suomalaiseen kansanluonteeseen yleisesti tai suomalaisuuden myönteiseen 
esillä oloon vieraassa kulttuurissa. Vastaajat katsoivat Suomi-tietouden levittämisen tai 
Suomen tunnetuksi tekemisen, eli siirtolaisten tekemän Suomen markkinoinnin, lisää-
vän muun muassa suomalaisten tuotteiden tunnettuutta kansainvälisesti sekä Suomen 
kiinnostavuutta matkailukohteena. Lisäksi vastaajien mielestä koulutetut ja osaavat 
suomalaiset välittävät kansainvälisissä organisaatioissa suomalaisia tapoja toimia ja 
edistävät näin osaltaan suomalaisen osaamisen näkyvyyttä maailmalla. 

Joissakin kommenteissa suomalaiset siirtolaiset on nähty yhtälailla myös vastaanot-
tavan maan kuin Suomenkin resurssina. Toisaalta useissa vastauksissa painottui myös 
ajatus siitä, että nykyisessä asuinmaassaan siirtolaiset ovat vain lähinnä osaajien reservi 
Suomelle, ja vasta paluumuuttajina voimavara. Tähän paluumuuttoajatukseen liittyi 
melkein aina vastaajien näkemys, että nykyisessä asuinmaassaan ulkosuomalaiset oppi-
vat uusia tietoja ja taitoja, esimerkiksi liike-elämän toimintamalleja, joita he paluu-
muuttajina tuovat mukanaan Suomeen. Joidenkin vastaajien mielissä ilmaisu "voimava-
ra" synnytti myös väkeviä kannanottoja esimerkiksi siitä, ettei Suomi osaa pitää kiinni 
osaavasta työvoimastaan. Etenkin näissä vastauksissa viitattiin siihen, ettei Suomi pa-
nosta pois muuttaneiden takaisin saamiseksi. 

Kysymykseen 27 oli lisäksi annettu joitakin yksittäisiä perusteluja liittyen ulkomailla 
asumisen sivistävään vaikutukseen. Oli myös kuvailtu Suomea tai suomalaisuutta ylei-
sesti. Suomalaisuus itsessään, jolla vastauksissa on useimmiten tarkoitettu ahkeruutta, 
hyvää työmoraalia ja luotettavuutta työelämässä, on yhdistetty monissa vastauksissa 
Suomen voimavaraksi. Yhteensä 74,8 prosenttia (104 henkilöä) Saksaan ja Yhdysval-
toihin muuttaneista vastaajista oli myös perustellut kysymyksen 27 avoimessa kohdassa 
näkemystään siirtolaisista Suomen voimavarana maailmalla. Kuviosta 22 selviää, kuin-
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Kuvio 22 Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneiden vastaajien näke-
mys siirtolaisista Suomen voimavarana maailmalla 

Saksaan muuttaneista vastaajista yli puolet (53 %) näki itsensä ja muut ulkosuoma-
laiset jonkinlaisena Suomen voimavarana. Miehet ja naiset näkivät suunnilleen yhtä 
usein ulkomailla asuvat siirtolaiset Suomen voimavarana. Vain alle kymmenen prosent-
tia Saksaan muuttaneista ei uskonut suomalaisten olevan minkäänlainen voimavara. 
Näistä vastaajista suurin osa oli miehiä. Lisäksi kymmenen prosenttia näki suo-
malaisuuden vain positiivisena tekijänä maailmalla, mutta ei kokenut ulkosuomalaisia 
Suomen voimavara. 27,3 prosenttia Saksaan muuttaneista ei ollut vastannut voimavara-
kysymykseen. Saksaan muuttaneiden vastaajien koulutuksella tai työnantajalla ei ollut 
merkitystä siinä, nähtiinkö suomalaiset siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla. 
Tarkasteltaessa siirtolaisia voimavarana pääasiallisen toiminnan mukaan, niin Saksassa 
kotona olevista neljästä vastaajasta kolme uskoi siirtolaisten olevan Suomen voimavara 
maailmalla. 

Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista hieman suurempi osuus kuin Saksaan muut-
taneista näki suomalaiset siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla. Miehet ja naiset 
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pitivät suunnilleen yhtä usein suomalaisia siirtolaisia Suomen voimavarana. Myöskään 
vastaajien koulutuksella, pääasiallisella toiminnalla tai työnantajalla ei ollut merkittävää 
vaikutusta siihen, uskoivatko vastaajat ulkosuomalaisten olevan voimavara Suomelle. 
Noin 59 prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista koki itsensä tai muut ulkosuomalaiset 
Suomen voimavaraksi, ja vain muutama vastaaja ei pitänyt suomalaisia minkäänlaisena 
voimavarana. Samoin kaksi vastaajaa näki suomalaisuuden positiivisena voimana, mut-
ta ei suomalaisia Suomen voimavarana. 35,6 prosenttia Yhdysvaltoihin muuttaneista 
vastaajista ei ollut osannut tai halunnut arvioida sitä, millainen voimavara suomalaiset 
siirtolaiset heidän mielestään maailmalla ovat. 

 
Saksa 
Suurin osa (17 vastaajaa) Saksaan muuttaneista näki suomalaiset siirtolaiset ennen 

kaikkea suomalaisuuden edustajina nykyisessä asuinmaassa. Toiseksi eniten (9 vastaa-
jaa) siirtolaiset nähtiin voimavarana heidän kansainvälisten kontaktiensa vuoksi. Lisäksi 
kahdeksan Saksaan muuttanutta siirtolaista korosti vastauksissaan suomalaisten erin-
omaisuutta tietyissä luonteen piirteissä. Näitä mainittuja piirteitä olivat muun muassa 
korkea työmoraali ja tunnollisuus veronmaksajana sekä lisäksi luotettavuus ja ahkeruus 
työelämässä. Näistä kahdeksasta vastaajasta kolme oli lisäksi sitä mieltä, että vastaavaa 
asiantuntemusta ja koulutusta, jota suomalaisilla siirtolaisilla on, ei löydy muualta. 

Seitsemän vastaajaa ei nähnyt siirtolaisia erityisesti Suomen voimavarana maail-
malla. Monet näistä vastaajista olivat verranneet suomalaisia muihin nykyisessä asuin-
maassaan asuviin siirtolaisiin. Nämä vastaajat halusivat korostaa vastauksissaan sitä, et-
tä suomalaiset ovat samanlaisia ja samanarvoisia kuin muutkin. Siksi näissä vastauk-
sissa painotettiin sitä, että suomalaiset eivät poikkea muista siirtolaisista ja, että he ovat 
samanlainen voimavara kuin muutkin kansallisuudet. Viisi vastaajaa oli sitä mieltä, että 
Suomi hyötyy siirtolaisistaan vasta, kun nämä palaavat takaisin Suomeen. Kolme vas-
taajaa mainitsi siirtolaisten hyvän kielitaidon ja hyvän kulttuurituntemuksen voima-
varana. Samoin kolme vastaajaa näki, että suomalaiset olivat juuri oikeita henkilöitä te-
kemään kauppaa ulkomailta muiden suomalaisten kanssa, sillä suomalainen tietää par-
haiten, mitä toinen suomalainen haluaa. Viidessä vastauksessa suomalaisia siirtolaisia ei 
pidetty erityisenä voimavarana. Lisäksi vastausten joukossa oli yksittäisiä pohdintoja 
liittyen Suomeen tai suomalaisuuteen (esimerkiksi: Suomi on luova selviytyjä, olen yl-
peä suomalaisuudestani). 

 
Yhdysvallat 
Niistä Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista, jotka olivat perustelleet antamaansa 

vastaustaan, suurin osa (21 henkilöä) oli sitä mieltä, että suomalaiset ovat ennen kaikkea 
Yhdysvalloissa suomalaisuuden edustajia, jotka tekevät siellä Suomea tunnetuksi. Toi-
seksi useimmiten (11 henkilöä) voimavarana nähtiin suomalaisten siirtolaisten ahkera 
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luonne, hyvä työmoraali ja luotettavuus. Edellä mainittujen teemojen sisälle luokiteltui-
hin vastauksiin liittyi myös suomalaisten siirtolaisten hyvä koulutus ja heidän sijoittu-
misensa hyviin työpaikkoihin. Kahdeksan vastaajaa uskoi kansainvälistä kokemusta 
hankkineiden sekä kielitaitoisten suomalaisten olevan huikea voimavara suomalaiselle 
yhteiskunnalle ja talouselämälle, kun he palaavat Suomeen. Kolme vastaajaa mainitsi 
siirtolaisten kansainväliset kontaktit ja kokemukset vieraista kulttuureista Suomen voi-
mavarana. Kolme vastaajaa näki suomalaiset siirtolaiset ja heidän inhimillisen pääo-
mansa Yhdysvaltojen voimavarana. Näiden vastaajien kommenteista heijastui jonkin-
lainen ylpeys suomalaisuuteen kätkeytyvistä ominaisuuksista, kuten tasa-arvoisuudesta 
sekä täsmällisyydestä (jämptiys). Näitä ominaisuuksia toivottiin välittyvän suomalaisten 
siirtolaisten kautta myös amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Kaksi vastaajaa viittasi vas-
tauksissaan siihen, etteivät he itse olleet tällä hetkellä mikään erityinen voimavara Suo-
melle, ja yksi vastaaja ilmoitti suoraan, etteivät suomalaiset olleet "kummoinen voima-
vara". Lisäksi muutama vastaaja oli nostanut esille ulkomailla oleskelusta yleisesti koi-
tuvan niin sanotun henkisen kasvun. 

Alla on esitetty joitakin vastaajien antamia kommentteja siihen, millaisena voimava-
rana he näkivät itsensä ja muut ulkomailla asuvat suomalaiset siirtolaiset. Kommentit on 
jaettu kuuden eri teeman alle. Yhden teeman alla on esitetty vastaajien perusteluita sille, 
miksi ulkomailla asuvia suomalaisia siirtolaisia ei nähty voimavarana. Sulkuihin merkit-
ty numero mainitun luokan perässä kertoo, kuinka monen Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
muuttaneen vastaajan lomakkeelta mainittuun teemaan liittyvä asia löytyy. 

 
Siirtolaiset voimavarana Suomen ja suomalaisuuden markkinoinnissa (38) 

 
"Melko monet tuntemistani suomalaisista työskentelevät suomalaisten yritysten palve-
luksessa. Uskon myös, että täällä asuvat osaavat, kansainväliset ja fiksut suomalaiset 
parantavat ja syventävät lähipiirinsä saksalaisten Suomi-kuvaa." (mies, 35 vuotta, Sak-
sa) 

 
"Sikäli voimavara, että teemme maatamme tunnetuksi Saksassa. Itse teen sitä jo työn-
ikin puolesta." (nainen, 28 vuotta, Saksa) 

 
"Kyllä varmasti suomalaiset, joita tuntumani mukaan pidetään "harvinaisina ilmestyk-
sinä", ovat aina kotimaansa edustajia (ahaa, tuollaisia suomalaiset ovat), käytännössä-
kin esim. puolisoni pitää Suomeen enemmän bisnesyhteyksiä kuin jokin muunmaalai-
nen." (nainen, 36 vuotta, Saksa) 

 
"Hyvä potentiaali Suomen tunnetuksi tekemisessä ja Suomi-kuvan kehittämisessä, jos 
homma osattaisiin organisoida ja viestiä eteenpäin." (mies, 59 vuotta, Saksa) 
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"Voimakas suomalaisuuden vaikuttaja turismin, liiketoiminnan ja tunnettavuuden kan-
nalta." (mies, 36 vuotta, Yhdysvallat) 

 
"Minä osaltani rohkaisen ihmisiä vierailemaan Suomessa, kerron hyvistä tuotteistam-
me" (nainen, 42 vuotta, Yhdysvallat) 

 
Suomalaiset ovat koulutettua ja hyvää työvoimaa, ja he ovat hyvissä työpaikoissa 
(19) 
 
"Olemme molemmat koulutettuja ja teemme asiantuntijatöitä, joihin ei ole löytynyt sak-
salaisia tekijöitä." (nainen, 33 vuotta, Saksa) 

 
"Olemme ahkeria ja ajattelevaisia, työmoraali on korkea, maksamme veroa ja kulu-
tamme paljon." (nainen, 27 vuotta, Saksa) 

 
"Suomalaisilla on hyvä työmoraali ja tieto-taitoa monella alalla. Suomalaiset ovat mel-
ko sivistyneitä maailman tapahtumista." (nainen, 32 vuotta, Yhdysvallat) 

 
"Suomalaiset ovat täällä yleisesti ottaen hyvissä hommissa ja arvostettuja työntekijöitä. 
Uskon että suomalaisten panos on suurempi juuri työelämän puolella kuin kulttuurissa 
tai yhteiskuntavaikuttamisessa." (mies, 31 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Osoittaa ainakin että Suomessa pystytään kouluttamaan ihmisiä jotka kelpaavat maa-
ilmalle. Harmi ettei yhteiskunta osaa pitää heistä kiinni." (mies, 33 vuotta, Yhdysvallat) 
 
Suomalaiset siirtolaiset ovat voimavara Suomelle ennen kaikkea paluumuuttajina 
(13) 
 
"No, suomalaiset ovat täsmällisiä ihmisiä. Näkisin enemmän, että olemme täällä kas-
vamassa korkoa tulevaisuuden varalle, kun palaamme Suomeen." (mies, 30 vuotta, Sak-
sa) 

 
"Olemme keräämässä kokemusta maailmalta ja voimme sitten näiden kokemusten avul-
la paremmin ymmärtää eri kansalaisuuksia ja erilaisia tapoja työskennellä tai toimia. 
Kun/jos palaamme Suomeen, tuomme uusia näkemyksiä myös suomalaiseen tapaan 
toimia" (mies, 28 vuotta, Saksa) 
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"Siirtolaisista tulee Suomen voimavaroja siinä vaiheessa, kun he palaavat takaisin 
Suomeen tuoden uusia tuulahduksia, kokemusta ja ajatusmalleja niin työhön kuin muu-
hunkin elämään." (nainen, 34 vuotta, Yhdysvallat) 

 
"Suomi saa palaavien muuttajien mukana ainutlaatuista osaamista ja yhteyksiä." (mies, 
27 vuotta, Yhdysvallat) 

 
Suomalaiset siirtolaiset ovat linkki ulkomaiden kulttuuriin, ja heillä on kansainvä-
lisiä kontakteja sekä vieraassa kulttuurissa opittuja tietoja ja taitoja (12) 
 
"Hankimme kansainvälistä kokemusta ja ennen kaikkea kontakteja joista Suomen talous 
voi (joskus ehkä) hyötyä." (mies, 28 vuotta, Saksa) 
 
"Olemme linkki ulkomaan kulttuuriin ja liike-elämään." (mies, 43 vuotta, Saksa) 
 
"Siltana kahden maan, kulttuurin ja kielen välillä" (nainen, 28 vuotta, Saksa) 
 
"Ulkosuomalaiset voisivat toimia tiedon, kulttuurin ja asenteiden välittäjinä Suomeen." 
(nainen, 28 vuotta, Yhdysvallat) 
 
Suomalaiset siirtolaiset eivät ole erityisesti mikään voimavara Suomelle (8) 
 
"Täysin korvattavissa paikallisilla tai muun maalaisilla." (mies, 25 vuotta, Saksa) 
 
"En kyllä käsitä yllä olevaa väitettä. Mielestäni emme ole maailmalla Suomen puolesta. 
Olemme täällä lähinnä itsekkäämmistä syistä." (mies, 30 vuotta, Saksa) 
 
"Siinä missä muutkin työntekijät. En näe sitä mitenkään Suomen voimavarana että 
olemme Saksassa töissä." (nainen, 29 vuotta, Saksa) 
 
"Emme ole voimavara. Ei meitä haluta takaisin, koska meillä menee liian hyvin - ja se-
hän ei suomalaiseen yhteiskuntaan käy." (mies, 34 vuotta, Saksa) 
 
"En ole ajatellut asiaa. Olen samanlainen työntekijä ja kaveri kuin saksalaisetkin. Eli 
en ole sen kummempi voimavara." (nainen, 27 vuotta, Saksa) 
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Muita mainittuja kommentteja liittyen siirtolaisiin vastaanottavan maan voimava-
rana (3) ja siirtolaisuuden sivistävään vaikutukseen (2) 
 
"Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, ellei tasa-arvoisin, joten kai sitä 
voisi pitää voimavarana ja asiana, josta tämä maa voisi oppia." (nainen, 31 vuotta, Yh-
dysvallat) 
 
"Koulutus ja elämänarvot huima voimavara täällä työmarkkinoilla!" (nainen, 35 vuotta, 
Yhdysvallat) 
 
"Kovasti avartaa mieltä verrattuna pelkästään Suomessa olemiseen" (mies, 30 vuotta, 
Yhdysvallat) 
 
"Oppii oikeasti kansainväliseksi." (mies, 35 vuotta, Saksa) 

6.3 Ulkosuomalaisten taitotiedon hyödyntämisen mahdollisuudet 

Kyselylomakkeen kohdassa 28 kysyttiin, uskoivatko 2000-luvulla Saksaan ja Yhdys-
valtoihin muuttaneet suomalaiset siirtolaiset, että heidän nykyisessä asuinmaassaan asu-
vien suomalaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää jollakin tavalla Suomen ja suoma-
laisten yritysten hyväksi. Lisäksi kysymyksen 28 alakohdassa vastaajat saivat kertoa, 
mitä ajatuksia heille tuli mieleen siitä, miten ulkomailla olevaa osaamista voitaisiin käy-
tännössä hyödyntää. Suurin osa (124 henkilöä) sekä Saksaan että Yhdysvaltoihin muut-
taneista vastaajista oli sitä mieltä, että ulkosuomalaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää 
Suomen hyväksi. Vastaajista noin 44 prosenttia uskoi, että suomalaisten siirtolaisten tai-
totietoa voitaisiin hyödyntää erittäin paljon, ja 45,3 prosenttia uskoi, että suomalaisten 
siirtolaisten taitotietoa olisi mahdollista hyödyntää jonkin verran. 6,5 prosenttia (9 hen-
kilöä) ei nähnyt ulkomailla asuvien suomalaisten osaamista Suomelle mahdollisuutena. 
Kuusi henkilöä ei ollut vastannut taitotiedon hyödyntämiseen liittyvään kysymykseen. 
Lisäksi 68,3 prosenttia (95 henkilöä) oli perustellut kysymyksen 28 alakohdassa sitä, 
millaista osaamista heillä ja muilla suomalaisilla siirtolaisilla olisi siirrettävissä Suomen 
hyväksi. 

Vastausten perusteella ulkosuomalaisten osaamisalueita, joita olisi mahdollista saada 
käyttökelpoiseen muotoon, esimerkiksi hyödynnettäväksi liiketoiminnassa, olivat kult-
tuurituntemus, kielitaito ja paikallistuntemus nykyisessä asuinmaassa. Juuri kulttuurien 
välisen kommunikaation hallinta on yksi tärkeä tekijä siinä, että pystytään toimimaan 
vieraassa kulttuurissa. Omassa tutussa kulttuurissamme pystymme lukemaan ympäril-
lämme tapahtuvia tilanteita; ihmisten käyttäytymistä, puhetta ja ilmeitä, mutta siirtyes-



 – 110 –

sämme vieraaseen ympäristöön oman kulttuurimme säännöt eivät välttämättä enää päde. 
Tämän niin sanotun "kulttuurisensitiivisyyden" - tilanteiden kulttuurisen lukemisen - 
oppiminen on mahdollista vain asumalla vieraassa kulttuurissa. (Taylor, alustus 
25.2.2005.) 

Taitotiedosta ja osaamisesta puhutaan usein löysästi. Kun on esimerkiksi tehnyt jo-
tain pitkään, sitä kutsutaan osaamiseksi. Kokemus ei välttämättä vielä ole osaamista, ei-
kä kokemus takaa, että osaaminen on relevanttia ja suomalaisten yritysten hyödyn-
nettävissä (vrt. Sipilä 1996, 42). Hyvin todennäköistä on, että myös tämän kyselyn koh-
dassa 28 vastaajat eivät ole aina miettineet osaamista juuri hyödynnettävyyden kannalta. 
Tätä väitettä tukee se, että monet niistä vastaajista, jotka uskoivat erittäin paljon suo-
malaisten taitotietoon, eivät ole määritelleet, miten sitä voitaisiin hyödyntää. 

Taitotiedolla on monissa vastauksissa tarkoitettu hyvin laajasti siirtolaisuuden kautta 
hankittua kokemusta vieraista kulttuureista ja siirtolaisten kansainvälistä osaamista. 
Nämä ilmoitetut tekijät eivät vielä sellaisenaan ole osaamista, jota voitaisiin siirtää 
suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Myöskään vastauksissa esitetyt ajatukset suoma-
laisten siirtolaisten sijoittumisesta nykyisissä asuinmaissaan arvostettuihin työtehtäviin 
tai ajatukset heidän ahkerasta ja sopeutuvasta luonteestaan eivät ole suoraan kaupallis-
tettavaa osaamista. 

Osaamisen saaminen sellaiseen muotoon, että se näkyy markkinoilla esimerkiksi 
tuotteiden ja palvelujen muodossa vaatii eri toimijoilta tahtoa ja toimenpiteitä kerätä tie-
toa ulkomailla olevasta osaamisesta. Osaaminen voidaan koota esimerkiksi erilaisiin tie-
tokantoihin. Tietokanta voi olla mikä tahansa tietovaranto, joka on helposti siirrettävissä 
niiden henkilöiden käyttöön, jotka voivat hyötyä tietokantaan tallennetuista tiedoista. 
(vrt. Sipilä 1996, 43–44.) Toisaalta ulkomailla hankitun osaamisen siirtymisestä käytän-
töön suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole olemassa tutkittua tietoa, mutta voidaan olet-
taa, että jo nyt ulkomailta hankitulla osaamisella on merkitystä esimerkiksi kansainväli-
sesti toimivien suomalaisten yritysten toiminnassa. 

Saksaan muuttaneista vastaajista 36,4 prosenttia uskoi erittäin paljon, ja 51,5 prosent-
tia jonkin verran siihen, että ulkosuomalaisilla on osaamista, jota voitaisiin käytännössä 
hyödyntää Suomen hyväksi. Naisten ja miesten vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja 
siinä, kuinka mahdollisena he näkivät ulkosuomalaisten osaamisen siirtämisen käytän-
nössä Suomen hyväksi. Myöskään vastaajien työnantajalla ei ollut merkitystä siinä, näh-
tiinkö ulkomailla olevan suomalaisen osaamisen hyödyntäminen mahdollisena. Viisi 
vastaajaa oli sitä mieltä, että ulkomailla asuvien suomalaisten taitotietoa ei ole mahdol-
lista hyödyntää Suomen tai suomalaisten yritysten hyväksi. Kolme Saksaan muuttanutta 
ei ollut vastannut kysymykseen. 

Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista 50,7 prosenttia ilmoitti, että nykyisessä 
asuinmaassa asuvien suomalaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää erittäin paljon Suo-
men hyväksi. 39,7 prosenttia uskoi, että sitä voitaisiin hyödyntää jonkin verran. Neljä 
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vastaajaa ei nähnyt lainkaan mahdollisuuksia hyödyntää ulkosuomalaisten taitotietoa ja 
kolme vastaajaa ei ollut ottanut kantaa kysymykseen. Sukupuolten välillä ei ollut mer-
kittävää eroa, eikä myöskään vastaajien työnantajalla ollut vaikutusta siinä, nähtiinkö 
ulkomailla olevan suomalaisen osaamisen hyödyntäminen mahdollisena. Tosin kaikki 
suomalaisyrityksen palveluksessa olleet vastaajat olivat sitä mieltä, että nykyisessä 
asuinmaassaan asuvien suomalaisten siirtolaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää jolla-
kin tavalla Suomen ja suomalaisten yritysten hyväksi. Kuviosta 23 näkyy kuinka moni 
Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttanut uskoi, että heidän nykyisessä asuinmaassaan asu-
vien suomalaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää jollakin tavalla Suomen ja suo-
malaisten yritysten hyväksi. 
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Kuvio 23 Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien näkemys siitä, voitai-
siinko heidän nykyisessä asuinmaassaan asuvien suomalaisten taitotietoa 
hyödyntää jollakin tavalla Suomen ja suomalaisten yritysten hyväksi 

Ulkomailla olevan taitotiedon siirtäminen tehokkaasti suomalaisen yhteiskunnan eri 
osa-alueille on haasteellinen ja vaikea tehtävä. Sen vuoksi onkin ymmärrettävää, että 
vastaajien on ollut vaikea löytää konkreettisia esimerkkejä siirtolaisten taitotiedon hyö-
dynnettävyydestä. Tosin kysymykseen 28 alakohtaan saatujen vastausten joukossa oli 
joitain jo melko valmiiksi mietittyjä ideoita siirtolaisten taitotiedon hyödyntämiseksi. 

 
Saksa 
Valtaosa (11 henkilöä) Saksaan muuttaneista vastaajista, jotka olivat kommentoineet 

sitä, miten suomalaisten siirtolaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää, oli sitä mieltä, että 
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siirtolaisilla oli vieraassa kulttuurissa asumisen kautta hankittua kulttuurituntemusta, jo-
ka esimerkiksi liikeneuvotteluiden onnistumisen kannalta on tärkeää. Monien vastaajien 
mielestä suomalaisten yritysten olisi hyödyllistä käyttää siirtolaisten joukosta löytyviä 
niin sanottuja bisneskulttuuritulkkeja apuna esimerkiksi sopimusneuvotteluissa tai suh-
teiden luomisessa ulkomaisiin liiketuttaviin. Toiseksi yleisemmin (8 henkilöä) Saksaan 
muuttaneet vastaajat mainitsivat siirtolaisten hyvän kielitaidon Suomen inhimillisenä 
pääomana. Siirtolaisten kielitaito nähtiin yleensä vahvempana kuin Suomessa asuvien 
saksankielen taito. Kielitaitoa korostettiin vastauksissa tärkeäksi voimavaraksi esimer-
kiksi yritysneuvotteluissa, joissa vahvan kielitaidon lisäksi on hallittava saksankielen 
käyttämiseen liittyvä muodollinen etiketti. Kuusi vastaajaa oli maininnut Saksassa asu-
vien suomalaisten siirtolaisten valmiit kontaktit maassa sekä siirtolaisten paikallistun-
temuksen osaamisena, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi suomalaisten tuotteiden 
markkinoinnissa. Lisäksi Suomen ja Saksan välisen kaupanteon kannalta nähtiin myön-
teisenä, että siirtolaisissa yhdistyy paikallistuntemus sekä suomalaisten ja suomalaisuu-
den tuntemus. Viisi vastaajaa näki hyödynnettävänä mahdollisuutena siirtolaisten kyvyn 
kohdata erilaisuutta ja tehdä asioita eri tavalla kuin mihin Suomessa ollaan totuttu. Voi-
daankin ajatella, että juuri niistä henkilöistä, jotka pystyvät kohtaamaan kansainvälisty-
vän ja globalisoituvan liike-elämän monimutkaiset haasteet ja pystyvät kehittämään 
luovia ratkaisuja vieraissa tilanteissa, muodostuu erityinen voimavara suomalaiselle yh-
teiskunnalle. 

 
Yhdysvallat 
Suurin osa (12 henkilöä) niistä Yhdysvaltoihin muuttaneista vastaajista, jotka olivat 

kommentoineet sitä, miten suomalaisten siirtolaisten taitotietoa voitaisiin hyödyntää, oli 
sitä mieltä, että siirtolaisilla oli vieraassa kulttuurissa asumisen kautta hankittua kulttuu-
rituntemusta. Useimmissa vastauksissa painotettiin juuri henkilökohtaisen maassa oles-
kelun merkitystä: maan kulttuuri ja tavat voitiin omaksua vain asumalla vieraassa maas-
sa. 11 vastaajaa arvotti ulkomailla luodut kontaktit, kielitaidon ja paikallistietämyksen 
arvokkaaksi resurssiksi, jota suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää. Ulko-
suomalaisten kontakteja ja paikallistietämystä esitettiin hyödynnettäväksi muun muassa 
silloin, kun suomalaisyritykset haluavat laajentaa toimintaansa ulkomaille. Ulkomailla 
asuvien suomalaisten paikalliskontaktit voisivat helpottaa Suomen pienyritysten pääsyä 
maailman markkinoille. Seitsemän vastaajaa oli sitä mieltä, että ulkomailla asuvilla 
suomalaisilla siirtolaisilla oli ymmärtämystä erilaisista tavoista toimia sekä valmiutta 
tehdä asioita eri tavalla kuin Suomessa. Samaan teemaan voidaan katsoa liittyvän kol-
men vastaajan mainitsema paikallisten innovaatioiden siirtäminen sellaisenaan tai sovel-
lettuna Suomeen. Näissä vastauksissa viitattiin Yhdysvalloissa tietyillä aloilla toteutet-
taviin käytäntöihin, jotka voisivat toimia myös Suomessa. Siirtolaiset ovat siis omaksu-
neet ulkomailla uutta tietoa, jota he voisivat olla aktiivisesti tuomassa suomalaisen yh-
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teiskunnan eri osa-alueille. Lisäksi kolme vastaajaa katsoi ulkosuomalaisten omaavan 
juuri sellaista markkinointiosaamista, jota suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää ul-
komaille suunnattavissa liiketoimissa. Seitsemän Yhdysvaltoihin muuttanutta vastaajaa 
näki, että jo nyt Suomi hyötyy ulkomailla asuvista siirtolaisistaan, kun nykyisessä 
asuinmaassa toimivat suomalaiset yritykset käyttävät asiantuntevaa ja koulutettua suo-
malaista työvoimaa. Kuusi vastaajaa oli viitannut suomalaisiin yleisesti tunnollisina ja 
asiantuntevina työntekijöinä. 

Mielenkiintoisena ehdotuksena voidaan pitää ideaa ulkomailla olevien kauppakama-
rien toimimisesta paikallisen suomalaisen työvoiman välittäjänä. Monissa vastauksissa 
viitattiin juuri siihen, että ulkomailla on osaavaa suomalaista työvoimaa, joten sen rek-
rytointi Suomesta ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto. Toinen kiinnostava idea oli 
ulkomailla järjestettävät erilaiset foorumit, joissa ulkosuomalaiset voisivat markkinoida 
osaamistaan. Erityisesti ekspatriaattien puolisot voisivat olla kiinnostuneita tilaisuuk-
sista, joissa olisi mahdollisuus markkinoida osaamistaan ja luoda bisnesverkostoja 
omalle yritysidealleen. Yhdessä vastauksessa oli mainittu "kummitoiminta", jonka pal-
veluja suomalaiset yritykset voisivat ostaa maahan saapuville ekspatriaateilleen. Olisi-
kin loogista, että yritysten näkökulmasta olisi keskeistä panostaa myös ekspatriaattien 
perheiden sopeutumiseen. Huolellinen perehdyttäminen uuteen asuinympäristöön ja ys-
tävällinen vastaanotto toimivat samalla myös houkuttimena yrityksille, joille osaava 
työvoima on entistä tärkeämpi kilpailutekijä. 

Yhdysvaltoihin muuttaneilla vastaajilla oli myös monia yksittäisiä kommentteja, jois-
ta osaa ei voida nähdä perusteluina sille, miten ulkosuomalaisten taitotietoa voitaisiin 
hyödyntää käytännössä Suomen ja suomalaisten yritysten hyväksi. Suomalaisyrityksiä 
muun muassa muistutettiin siitä, että niiden on maksettava riittävästi "ulkomaille töihin 
kelpaaville" suomalaisille. Suomea taas kritisoitiin esimerkiksi siitä, ettei se hyödynnä 
paluumuuttajiensa osaamista. 

6.4 Suomalaisuuden esiintuominen 

Tässä kyselyssä esitetyllä kysymyksellä: "Kuinka tärkeää Teille on eri tilanteissa ulko-
mailla ollessanne tuoda esiin suomalaisuutta", haluttiin saada viitteitä siitä, kuinka tie-
toisesti nykymuuttajat arkitilanteissa tuovat esille Suomea tai suomalaisuutta. Saadut 
vastaukset voivat myös antaa jotain tietoa siitä, mikä merkitys etnisellä taustalla on ny-
kymuuttajille. Suomalaisuus ja Suomi olivat kyselyn mukaan tärkeitä vastaajille. Usein 
siirtolaisuus nostaakin esille oman etnisen taustan pohtimisen. Tällöin tietty etäisyys 
vaikuttaa siihen, että omaa kansallisuutta pystytään tarkastelemaan objektiivisemmin. 
Suomalaisuus korostuukin monen kohdalla juuri ulkomailla asuttaessa, kun suomalai-
suuden merkityksen käsittäminen osana omaa identiteettiä tulee ajankohtaiseksi. 
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Suomen markkinoinnin toteuttamisen yhtenä lähtökohtana maailmalla voidaan esit-
tää olevan juuri yksilöiden mahdollisuus vaikuttaa myönteisen Suomikuvan muodostu-
miseen. Suomalaiset maastamuuttajat tekevät tutuksi uudessa asuinmaassaan suomalai-
sia tapoja, kansanluonnetta ja kulttuuria. Siirtolaiset ovat siis joko tietoisesti tai tiedos-
tamattaan Suomen lähettiläitä ja toimivat näin maailmalla ilmaisina Suomen pr-
henkilöinä. He muokkaavat jokapäiväisissä kontakteissaan ulkomaalaisten käsityksiä 
suomalaisista ja Suomesta. Tähän voitaisiinkin vielä lisätä, että kansainvälisten avio-
liittojen kautta monet ulkomaalaiset ovat rakastuneet paitsi suomalaiseen, niin myös 
Suomeen. 

Kyselyyn vastanneet Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet pitivät suurin piirtein yh-
tä tärkeänä tuoda suomalaisuutta esille nykyisessä asuinmaassaan. Noin 60 prosenttia 
sekä Saksaan että Yhdysvaltoihin muuttaneista piti suomalaisuuden esiintuomista melko 
tai erittäin tärkeänä. Suurimmassa osassa perusteluita vastaajat ilmoittivat olevansa erit-
täin ylpeitä kotimaastaan ja omista suomalaisista juuristaan, mutta vastauksista ei käy 
tarkemmin ilmi, millä tavalla suomalaisuutta käytännössä tuotiin esille. Hyvin yleinen 
perustelu sille, miksi ja missä tilanteissa suomalaisuutta tuotiin esille, oli tilanteet, joissa 
siirtolaisen kielitaidosta, tai keskustelun yhteydestä muuten kävi ilmi, että kyseessä on 
jonkin vieraan maan kansalainen. Näissä tilanteissa suomalaiset halusivat erityisesti ko-
rostaa suomalaisuuttaan. Monet vastaajat kuitenkin mainitsivat vastaavansa omaan kan-
sallisuuteensa liittyviin kysymyksiin vain, jos heiltä kysytään. Tilanteissa, joissa kansal-
lisuus kuitenkin tuli puheeksi, niin monet Saksaan muuttaneet kertoivat mielellään ole-
vansa juuri Suomesta, koska Suomella on saksalaisten keskuudessa hyvä maine. Yh-
dysvaltoihin muuttaneet taas kokivat, että heillä oli siirtolaisina hyvä mahdollisuus ker-
toa Suomesta, koska siitä ei tiedetty Yhdysvalloissa kovinkaan paljoa. Alla on esitetty 
joitain kommentteja liittyen kyselyn perusteella tyypillisimpiin tilanteisiin, joissa suo-
malaisuutta tuotiin esille. 

 
"Koska keskustellessa tulee kuitenkin ilmi, että olen ulkomaalainen, mainitsen yleen-
sä jo itse mistä maasta olen kotoisin." (nainen, 28 vuotta, Saksa) 
 
"Olen ylpeä suomalaisuudestani. Yleensä kotimaat ja niiden kulttuurit tulevat esille 
keskusteluissa muiden kanssa." (mies, 29 vuotta, Saksa) 
 
"Kerron olevani Suomesta vain jos huomaan että saan huonoa kohtelua koska luul-
laan venäläiseksi tms. Tällaisia tilanteita on esim. asunnon haku. Muuten en korosta 
alkuperääni, eivätkä muutkaan maan ulkomaalaiset sitä tee." (nainen, 33 vuotta, 
Saksa) 
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"Moni veikkaa minut aina ruotsalaiseksi ja tällöin pitää opastaa. Tuon Suomea esil-
le, koska täällä maata ei oikein tunneta. Paras oli kun ulkomaalaisvirastossa kysyt-
tiin kuuluuko Suomi EU:hun.." (nainen, 25 vuotta, Saksa) 
 
"Suomalaisuuteni näkyy ulkomuodossa, puheenparressa ja tavoissa. Ei ole tarpeen 
korostaa näitä ominaisuuksia." (nainen, 34 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Olen ylpeä kotimaastani ja haluan selittää aksenttiani" (nainen, 33 vuotta, Yhdys-
vallat) 
 
"Täällä olet yksi monista ulkomaalaisista, se että olet juuri suomalainen ei ole mi-
tenkään ihmeellistä. Tietysti, jos joku luulee muun maalaiseksi, korjaan asian." 
(mies, 33 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Kaikissa maissa on jotain hyvää ja sen esiintuominen kohtuudella on ihan hyvä. 
Mutta monen juuri Suomesta muuttaneen/vierailleen asenne Suomesta mallimaana 
koetaan erittäin töykeänä ja osoittaa kapeakatseisuutta." (mies, 33 vuotta, Yhdysval-
lat) 
 
"On miellyttävä huomata että ihmiset ovat kiinnostuneita kaukaisesta maastamme, 
on mukava kertoa miten erilaista elämä Suomessa on, miten kaunis ja puhdas luonto 
on." (nainen, 32 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Eivät amerikkalaiset tiedä mitään Suomesta, kielikin kuulostaa ihan venäjältä. Sa-
non aina olevani Euroopasta tai Skandinaviasta, vasta jos kysyjä haluaa tietää tar-
kemmin, sanon olevani Suomesta. Suomalaiset aina kuvittelevat olevansa maailman 
napa, vaikka…" (nainen, 44 vuotta, yhdysvallat) 
 
Reilu kolmannes vastaajista taas ei pitänyt suomalaisuuden esille nostamista tärkeä-

nä. Tässä ryhmässä, jossa suomalaisuuden esiintuomista ei pidetty tärkeänä, erityisesti 
Yhdysvaltoihin muuttaneet olivat sitä mieltä, ettei se ollut lainkaan tärkeää. Alla on esi-
tetty muutamia kommentteja liittyen siihen, miksi suomalaisuuden esiintuomista ei pi-
detty tärkeänä. 

 
"Kyllästynyt suomalaisten jatkuvaan toitottamiseen kuinka Suomi on niin paljon pa-
rempi paikka..." (mies, 28 vuotta, Saksa) 
 
"Ei minun itseni tarvitse sitä tuoda esille, kyllä ihmiset kysyvät, mistä olen kotoisin." 
(mies, 41 vuotta, Saksa) 
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"Asialla ei ole todellakaan väliä - ratkaiseva tekijä on millainen -sinä- olet ja mitä 
osaat, ei mistä tulet. Lisäksi mahd. rasistit tuijottavat lähinnä ihonväriä, joten ei on-
gelmia heidänkään taholta." (mies, 30 vuotta, Saksa) 
 
"Jos joku kysyy, niin toki kerron mistä olen. En näe tärkeänä kertoa mistä olen ja mi-
ten suomalainen olen." (mies, 30 vuotta, Saksa) 
 
"Maassa maan tavalla tai maasta pois" (mies, 41 vuotta, Yhdysvallat) 
 
"Mielelläni kerron olevani Suomesta, mutta se ei ole mitenkään erityisen tärkeää mi-
nulle. Ja tiedän, että amerikkalaisia tämä seikka ei juurikaan kiinnosta, heidän ym-
märryksensä ja kiinnostuksensa rajoittuu enimmäkseen heidän omaan maahansa." 
(nainen, 35 vuotta, Yhdysvallat) 

6.5 Mielikuvia suomalaisista siirtolaisista 

Millaisia suomalaisia Saksa ja Yhdysvallat houkuttelevat? Minkälainen kuva 2000-
luvulla muuttaneilla suomalaisilla siirtolaisilla itsellään on nykyisessä asuinmaassaan 
asuvista maanmiehistään? Entä millaista suomalaisuuden kuvaa välittyy siirtolaisten 
kautta Saksassa ja Yhdysvalloissa? Kyselylomakkeen kohdassa 25 vastaajia pyydettiin 
mainitsemaan vähintään kolme ominaisuutta, jotka heidän mielestään parhaiten kuvaisi-
vat nykyisessä asuinmaassaan asuvia suomalaisia. Kysymyksen tarkoituksena oli kerätä 
suomalaisten nykymuuttajien mielikuvia ja käsityksiä muista ulkosuomalaisista. Vasta-
uksissa tuli esille hyvin monenlaisia kokemuksia ja mielikuvia suomalaisista. Kaiken 
kaikkiaan vastausten perusteella suomalaisilla nykymuuttajilla on erittäin myönteinen 
yleiskuva niin Saksassa kuin Yhdysvalloissakin asuvista suomalaisista. Saksassa ja Yh-
dysvalloissa asuviin suomalaisiin liitettiin usein jopa hieman stereotyyppisiäkin suoma-
laista kansanluonnetta ylistäviä piirteitä, kuten rehellinen ja sisukas. 

Vastausten joukossa oli tosin monia yksittäisiä hyvinkin negatiivisia kommentteja. 
Saksaan muuttaneet mainitsivat muun muassa kuinka töykeitä, eristäytyneitä tai itsek-
käitä suomalaiset ovat. Jotkut Saksaan muuttaneet myös paheksuivat suomalaisten liial-
lista alkoholinkäyttöä. Yhdysvaltoihin muuttaneiden kommenteissa ei ollut yhtä paljon 
negatiiviseksi tulkittavia määritelmiä suomalaisista kuin Saksaan muuttaneiden vastauk-
sissa. Toisaalta monet siirtolaisten henkilökohtaiseen talouteen liittyvät kommentit 
(palkkatasoon ihastuneita, tuhlaamiseen hurahtaneita) voidaan tulkita myös jollain ta-
valla kielteisinä näkemyksinä. Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastauksissa löytyi myös 
paljon toisilleen vastakkaisia väitteitä. Joku vastaaja koki Yhdysvalloissa asuvat ulko-
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suomalaiset materialisteiksi, toinen taas piti suomalaisia aitoina ja ei-materialisteina. 
Joku näki suomalaiset tavallisina, toinen taas karismaattisina. 

Monenlaisista vastauksista nousi kuitenkin joitakin ominaisuuksia, jotka esiintyvät 
useassa vastauksessa. Saksaan muuttaneet arvioivat nykyisessä asuinmaassaan olevat 
suomalaiset useimmiten avoimiksi ja eteenpäinpyrkiviksi. Yhdysvaltoihin muuttaneet 
vastaajat olivat taas sitä mieltä, että Yhdysvalloissa asuvat suomalaiset ovat ennen kaik-
kea ulospäin suuntautuneita ja koulutettuja. Alla olevaan luetelmaan on koottu vastaaji-
en nimeämät yleisimmät ominaisuudet Saksassa ja Yhdysvalloissa asuvista suomalaisis-
ta. Luetelmassa jää mainitsematta kerran tai kaksi kertaa mainitut ominaisuudet. Sul-
kuihin merkitty numero mainitun ominaisuusyhdistelmän perässä kertoo, kuinka monta 
kertaa jokin yhdistelmässä esiintyvä ominaisuus on mainittu. Lisäksi on merkitty liha-
voituna yhdistelmässä eniten esiintynyt ominaisuus. 
 

Saksaan muuttaneiden vastaajien mielikuva Saksassa asuvista suomalaisista: 
1. avoin - sosiaalinen - välitön (37) 
2. eteenpäinpyrkivä - aktiivinen - yritteliäs (16) 
3. suomihenkinen - patriootti - "pesunkestävä" suomalainen3 (14) 
4. koulutettu - fiksu - osaava (11) 
5. seikkailunhaluinen - rohkea- kokeilunhaluinen (11) 
6. integroitunut - sopeutuva - kansainvälinen (9) 
7. rehellinen - luotettava - avulias (9) 
8. töykeä - leuhka - tyhmä (kouluttamaton) (6) 
9. hiljainen - huomaamaton - vaatimaton (5) 
10. perhekeskeinen (3) 
11. työkomennuksella (3) 
12. avulias (3). 

 
Yhdysvaltoihin muuttaneiden vastaajien mielikuva Yhdysvalloissa asuvista suoma-
laisista: 
1. ulospäin suuntautunut - positiivinen - helposti lähestyttävä (32) 
2. eteenpäinpyrkivä - ahkera - aktiivinen (13) 
3. tienaamassa - työkomennuksella - uraihminen (12) 
4. koulutettu - ammattitaitoinen - fiksu (11)  
5. kielitaitoinen - kansainvälinen - kiinnostunut vieraista kulttuureista (10) 
6. yritteliäs - sisukas - energinen (8) 

                                              
3 Tämän tutkimuksen yhteydessä luotu termi, joka tarkoittaa suomalaisia muuttajia, jotka vastaajien mie-
lestä ovat pysyneet täysin suomalaisina, omissa ”porukoissaan” ilman, että he olisivat saaneet ulkomailla 
asuessaan mitään kansainvälisiä vaikutteita. 
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7. menestyvä - pärjääjä - hyvin palkattu (8) 
8. seikkailunhaluinen - kokeilunhaluinen - utelias (7) 
9. perheellinen - perhekeskeinen - kotona viihtyviä (7) 
10. rohkea (7) 
11. oppiva - sopeutuva - avarakatseinen (6) 
12. Amerikassa suomalaistuneita4 - suomihenkisiä - ylpeitä suomalaisuudesta (5) 
13. tyytyväinen elämäänsä - onnellinen - nauttii elämästä (4) 
14. rehellinen - jämpti -luotettava (3) 
15. kateellinen - itsekeskeinen - ylimielinen (3). 

6.6 Verkostoituminen 

6.6.1 Suomalaisten jäsenyys ja viralliset tehtävät järjestöissä ja yhdistyksissä 

Sosiaalisia suhteita voidaan pitää yhtenä inhimillisen pääoman mittarina, siksi kyselyyn 
laadittiin kaksi (kysymykset 16, 18) niin sanottuihin virallisiin sosiaalisiin verkostoihin 
liittyvää kysymystä. Suomalaisten perinteisestä taipumuksesta järjestäytymiseen tai siir-
tolaisten kiinnostuksesta olla mukana järjestötoiminnassa ei voida suoraan tehdä johto-
päätöksiä nykysiirtolaisten sosiaalisesta pääomasta, mutta se kuitenkin antanee joitakin 
viitteitä siitä. 

2000-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneissa suomalaisissa näyttää kyselyn 
perusteella olevan jonkin verran järjestötoimintaan aktiivisesti osallistuvia henkilöitä. 
Tähän kyselyyn vastanneista reilu kolmannes kuului itse johonkin järjestöön. Naiset 
olivat vain hieman miehiä aktiivisempia järjestöissä toimijoita; naisista 39,2 prosenttia 
ilmoitti olevansa jäsenenä jossakin yhdistyksessä, ja miehistä 37,3 prosenttia. 6,5 pro-
senttia (9 henkilöä) ei ollut vastannut järjestötoimintaan liittyvään kysymykseen. 

Saksaan muuttaneet olivat vain vähän Yhdysvaltoihin muuttaneita useammin jäsene-
nä jossakin järjestössä; Saksaan muuttaneista noin 38 prosenttia kuului johonkin järjes-
töön ja Yhdysvaltoihin muuttaneista 34,2 prosenttia. Melko usein järjestöksi tai yhdis-
tykseksi, jonka toiminnassa oltiin jäsenenä mukana, oli ilmoitettu jokin urheiluseura 
(moottoripyöräily, golf, purjehdus, pesäpallo) tai oman alan ammattiyhdistys. 

                                              
4 Amerikassa suomalaistunut on tämän tutkimuksen yhteydessä syntynyt termi, joka kuvaa suomihenki-
syyttä ja isänmaallisuutta, joka on syttynyt tai voimistunnut vastaajien mielestä juuri amerikansiirtolai-
suuden takia. 
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Virallisia tehtäviä järjestöissä ja yhdistyksissä oli vain 12,2 prosentilla (17 henki-
löllä) kaikista vastaajista. Saksaan muuttaneista 9,4 prosentilla ja Yhdysvaltoihin muut-
taneista 15,1 prosentilla oli virallisia tehtäviä jossakin järjestössä. Saksaan ja Yhdys-
valtoihin muuttaneilla oli virallisia tehtäviä muun muassa hallituksen jäseninä (kolme 
vastaajaa), Suomi-koulun opetustehtävissä (kuusi vastaajaa) ja erilaisissa järjestelytoi-
mikunnissa (viisi vastaajaa). 

On kuitenkin hyvä muistaa, että virallisten verkostojen rinnalla kyselyyn vastanneilla 
nykymuuttajilla oli lukuisia epävirallisia sosiaalisia suhteita nykyisessä asuinmaassa 
asuvien suomalaisten kanssa. Lisäksi heillä oli kontakteja eri puolille maailmaa. Kyse-
lyyn vastanneet Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet pitivät siis yllä verkostoja, joita 
he olivat luoneet jo aiemmin ulkomailla asuessaan. Noin vajaa kolmannes ulkomailla 
asuneista ilmoitti pitävänsä yhteyttä entisessä asuinmaassaan asuviin suomalaisiin, noin 
viidennes piti yhteyttä muihin siellä oleviin ulkomaalaisiin ja noin 41 prosenttia oli yh-
teydessä entisen asuinmaansa paikallisiin tuttaviin. 

Pehkonen on esittänyt väitöskirjassaan Granovetterin sosiaalisten verkostojen jaon, 
jossa verkostot ovat jaettu jatkuvasti ylläpidettyihin "vahvoihin siteisiin" ja etäisempiin 
ja harvemmin ylläpidettyihin "heikkoihin siteisiin". Heikot sosiaaliset siteet ovat tärkei-
tä juuri sosiaalisten verkostojen rakenteellisen informaation välityskyvyn kannalta. 
(Pehkonen 2004, 48.) Näiden niin sanottujen heikkojen siteiden kautta välittyy siis 
myös arvokasta tietoa, josta muut suomalaiset voivat hyötyä. Korkalaisen globaaleista 
suomalaisverkostoista tekemän selvityksen mukaan myös ulkosuomalaistoiminnassa 
vähemmän aktiiviset henkilöt olivat muun muassa avustaneet toisia suomalaisia työn-
saannissa ulkomailla sekä esitelleet ihmisiä toisilleen (Korkalainen 2004, 23). 

6.6.2 Verkostot voimavarana kansainvälisessä kilpailussa 

Kansainvälistymisen myötä on syntynyt uusi, maailmanlaajuinen työpaikkakilpailu. 
Yritysten ja talouden avautuminen globaalille kilpailulle ovat asettaneet suomalaiselle 
yhteiskunnalle merkittäviä haasteita muun muassa, miten houkutella Suomeen osaavaa 
työvoimaa (Raunio 2002, 18). Globaali talous tarvitsee eri alojen osaajia. Samalla glo-
baali liiketoiminta edellyttää kielitaitoa ja kulttuuriosaamista, joista on tullut tärkeitä in-
himillisen pääoman lajeja. Inhimillisen pääoman ohella myös muuttajien sosiaalinen 
pääoma on noussut merkittäväksi tekijäksi liiketoiminnassa. Globaalitalous toimii ver-
kostoina, joissa on lopulta vähemmän oleellista se, saadaanko ihminen houkuteltua 
Suomeen vai jääkö hän muuten Suomea hyödyttäviin verkostoihin. Näitä verkostoja 
ovat esimerkiksi kansainvälistyneet suomalaissyntyiset yritykset tai ne, joissa on huo-
mattavia suomalaisia osia. Lisäksi näihin verkostoihin voidaan lukea opiskelijoiden, 
tutkijoiden ja kollegoiden väliset verkostot, jotka kierrättävät ja kasvattavat osaamista 
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niin, että sitä on saatavilla myös Suomea hyödyttävissä hankkeissa. (vrt. Trux 2001, 
190.) 

Kansainvälinen kiristyvä kilpailu ja tuotteiden eliniän lyheneminen ovat johtaneet 
siihen, että toimiminen kotimarkkinoilla ei enää välttämättä riitä kannattavaan yritys-
toimintaan. Riittävän volyymin saavuttamiseksi yritysten on laajennuttava kansainväli-
sille markkinoille, joihin liittyy kuitenkin monia riskitekijöitä. Tällaisiksi tekijöistä voi-
daan mainita muun muassa eri maiden ja alueiden väliset kulttuurierot, kilpailijoiden 
suuri määrä, tuotteiden alkuperäissäännökset, tekniset kaupan esteet ja puutteet markki-
natiedossa. (Koskinen & Liukkonen 1995, 5–6.) Kansainvälistyminen on yrityksille kui-
tenkin strategisesti yksi hyvä vaihtoehto, jossa esimerkiksi ulkosuomalaista osaamista 
voi olla erittäin kannattavaa käyttää. Ulkomaisina yhteistyökumppaneina voivat toimia 
ulkosuomalaisten yritykset, mutta myös muut ulkomailla asuvat yksittäiset suomalaiset. 
Käyttäessään ulkomailla olevien suomalaisten verkostoja hyväkseen yritys voi saavuttaa 
monenlaisia etuja. Yhteistyön avulla yritykset saavat paremmin paikallisia markkinoita 
koskevia tietoja, voivat hankkia rahoitusta tai omaksuvat uusia johtamistapoja ja työs-
kentelytyylejä. (vrt. Koskinen & Liukkonen 1995, 6–8.) 

Suomalaisten yritysten on havaittu tarvitsevan apua kansainvälistymisessä, kuten jäl-
leenmyyjien löytämisessä tai logistiikan järjestämisessä. Yhtenä mahdollisuutena lisätä 
vuorovaikutusta suomalaisyritysten ja globaalin suomalaisen taitotiedon välille on taito-
tietorekisterin perustaminen. Suomen taitotietorekisteri koostuisi eri alojen suoma-
laisista osaajista, ja lisäksi rekisterissä voisi olla tietoja ulkomailla toimivista suoma-
laisyrityksistä. Yritysten näkökulmasta rekisteri toimisi esimerkiksi ammattilaisten tai-
totiedon etsintäkanavana. Vuonna 2004 tehdyn selvityksen mukaan suuri osa ulko-
suomalaisista olisi kiinnostunut rekisteröitymään mahdollisesti perustettavaan ulkosuo-
malaisten taitotietorekisteriin. Valtaosa selvitykseen osallistuneista vastaajista näki tai-
totietorekisterin kuitenkin puhtaasti työnvälityksen ja oman työllistymisen edistäjänä. 
(Korkalainen 2004, 4, 26.) 

Ulkomailla asuvat suomalaiset ovat kautta aikojen ylläpitäneet monenlaista harras-
tustoimintaa ja vaalineet suomalaista kulttuuriperintöä. Voidaan sanoa, että suomalai-
silla on perinteinen taipumus järjestäytyä toimimaan erilaisissa seuroissa ja yhdistyk-
sissä. Maailmalla toimiikin lukuisia suomalaisverkostoja. (Korhonen & Iskala 2003, 
31). Ulkosuomalaisten järjestöjä arvellaan olevan maailmalla noin 1 500. Niistä hyöty-
vät maassa jo pidempään asuneet sekä uudet siirtolaiset. (Ehdotus hallituksen ulkosuo-
malaispoliittiseksi ohjelmaksi 2000, 17.) Esimerkiksi ulkomailla toimivat noin 140 
Suomi-koulua tarjoavat väylän Suomeen, suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin 
niistä kiinnostuneille. Lisäksi ulkosuomalaisten tiivis järjestäytyminen mahdollistaa 
muun muassa ulkomailla suurten suomalaistapahtumien järjestämisen, joiden kautta 
suomalaisuus on näyttävästi esillä. (Paasio 2001, 17.) Ulkomailla olevien suomalaisver-
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kostojen kautta myös monet suomalaisyritykset ovat saaneet apuja kontaktien luomises-
sa ulkomaisiin yrityksiin tai henkilöihin (Korkalainen 2004, 23). 

6.7 Ulkomailla asuvien siirtolaisten resurssien hyödyntäminen 

Useiden arvioiden mukaan tällä hetkellä ulkomailla on yli miljoona henkilöä, joiden 
juuret ovat Suomessa (Koivukangas 1998, 345; Korkiasaari 2003, 10). Väestörekisteri-
keskuksen mukaan huhtikuussa 2004 ulkomailla asuvien Suomen kansalaisen määrä oli 
254 909 henkilöä, joista vuoden 2003 eduskuntavaaleissa reilulla 200 000:lla oli äänioi-
keus.5 EU:n alueella äänioikeusikäisiä Suomen kansalaisia asui vakinaisesti 135 217, ja 
heistä 10 940 oli asettunut Saksaan. (Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 2004; EU-
maissa asuvat suomalaiset 2004.) Ulkomailla asuvat suomalaiset ovat siis jo lukumää-
räisesti merkittävä voimavara. Voidaan hyvin sanoa, että siirtolaisuuden kautta maail-
malle on muodostunut yksi Suomen inhimillinen pääoman varanto. 

Suomalaisilla siirtolaisilla on keskeinen rooli Suomi-tietouden levittäjänä asuinmaas-
saan. Ulkosuomalaiset luovat myös pohjaa laajentuville yhteysverkostoille ja markki-
noille sekä parantavat osaltaan mahdollisuuksia suomalaisten kansainväliselle koulutuk-
selle. Siirtolaiset muodostavat siis merkittävän potentiaalin, joka vahvistaa Suomen 
kosketuspintaa muihin maihin ja niiden kulttuureihin. Maailmalla asuvat suomalaiset 
muokkaavat nykyisissä asuinmaissaan kuvaa Suomesta, jolla on tärkeä merkitys mark-
kinoitaessa suomalaisia tuotteita ja Suomea esimerkiksi matkailumaana. (Ehdotus hal-
lituksen ulkosuomalaispoliittiseksi ohjelmaksi 2000, 15.) Ulkosuomalaisille yrityksille 
voitaisiin myös markkinoida investoimista Suomeen. Ulkomailla toimivissa yrityksissä, 
joissa on olemassa jonkinlainen side Suomeen voitaisiin Suomi mahdollisesti nähdä 
useammin houkuttelevana paikkana yrityksille toimia kuin puhtaasti ulkomaalaisissa 
yrityksissä. Lisäksi ulkosuomalaisten kautta Suomeen voitaisiin saada aivan uudenlais-
takin yrittäjyyttä. 

Ulkosuomalaisten joukossa on myös asuinmaissaan johtavissa asemissa olevia henki-
löitä, jotka voivat vaikuttaa asioiden ratkaisuihin niin, että ne tukevat myös Suomen 
pyrkimyksiä (Ehdotus hallituksen ulkosuomalaispoliittiseksi ohjelmaksi 2000, 15). Li-
säksi huomattava osa ulkosuomalaisista on avioitunut uuden asuinmaansa kansalaisen 
tai jonkin kolmannen maan kansalaisuuden omaavan kanssa. Tämä kasvattaa oleellisesti 
niiden henkilöiden määrää maailmalla, joilla on sosiaalinen side Suomeen ja suomalai-
suuteen. Ulkomailla asuvat suomalaiset ja heidän yhteisönsä muodostavat tärkeän sillan 
Suomen ja muun maailman välillä. (Laakkonen 2004, 9.) 

                                              
5 Äänestysprosentti ulkosuomalaisten keskuudessa oli alhainen, vain 8,8 % (Tilastokeskus 2003). 
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Ulkosuomalaisten kautta voidaan välittää tietoa suomalaisesta kulttuurista, yhteis-
kunnasta ja talouselämästä, mutta myös ulkopoliittisista tavoitteista sekä ratkaisuista ja 
sitä kautta edistää niiden taustojen ymmärtämistä. Ulkosuomalaiset toimivat myös 
asuinmaidensa ja Suomen välisen kulttuurivuorovaikutuksen edistäjinä. Ulkosuomalai-
set voidaan siis nähdä Suomeen myönteisesti suhtautuvien ja vapaaehtoisuuden pohjalta 
Suomen hyväksi toimivien ihmisten maailmanlaajuisena verkostona. Siirtolaiset ovat ol-
leet Suomelle väylä vieraisiin kulttuureihin, joilla tarvittavaa paikallistuntemusta ei ole 
ollut Suomessa. Tällä on ollut merkitystä esimerkiksi suomalaisten yritysten kansain-
välistymiselle. (Ehdotus hallituksen ulkosuomalaispoliittiseksi ohjelmaksi 2000, 15.) 
Kansainvälistymistä ei tapahdu kuitenkaan vain suuntaamalla toimintaa ulkomaille, 
vaan sitä tapahtuu myös sisältäpäin eli Suomeen palaavien siirtolaisten toimesta. Suo-
men kansainvälistyminen on siis myös suomalaisten omaa muutosta, ja tässä kansain-
välistymisprosessissa siirtolaisilla on tärkeä rooli. Siirtolaisten mukanaan tuomat vaikut-
teet voidaan nähdä monella eri tavalla. Parhaimmillaan ne luovat uusia yhteiskunnallisia 
ja kulttuurisia innovaatioita ja tuottavat lisäarvoa koko yhteiskunnan kannalta yhä tär-
keämmäksi arvostettavalle sosiaaliselle pääomalle. 

Maailmalla asuu satojatuhansia suomalaisia, jotka tuntevat maahanmuuttajien on-
gelmia. Esimerkiksi ruotsinsuomalaisilla on siirtolaisuudesta hankittua ammattimaista ja 
omakohtaista kokemusta, jota olisi mahdollista hyödyntää Suomessa esimerkiksi kaksi-
kielisten lasten ja siirtolaislasten opettamisessa. (Lainio 2005). Ulkosuomalaisten suuri 
joukko maailmalla voi siis tarjota suomalaisille toimintamalleja ja esimerkkejä mahdol-
lisuuksista, joilla selviydytään vieraiden kulttuurien paineessa. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Saksa ja Yhdysvallat ovat perinteisiä Suomen siirtolaisuuden kohdemaita, ja myös 
2000-luvulla niihin kohdistuu merkittävä osa Suomesta lähtevistä muutoista. Tilasto-
keskuksen mukaan Suomesta muutti Saksaan ja Yhdysvaltoihin vuosina 2000–2003 yh-
teensä 6 001 Suomen kansalaista, joista Saksaan muuttaneiden osuus oli 2 773 henkilöä 
ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden 3 228 henkilöä. Naiset ovat olleet Suomesta 2000-
luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneissa enemmistönä. Tämän tutkimuksen kes-
keinen tavoite oli saada tietoa suomalaisten siirtolaisuudesta Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
2000-luvulla sekä selvittää näiden niin sanottujen milleniumsiirtolaisten näkemyksiä ul-
kosuomalaisista Suomen voimavarana maailmalla. 

Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla muuttaneille suomalaisille suunnattuun ky-
selyyn vastasi yhteensä 139 muuttanutta. Saksaan vuosina 2000–2004 muuttaneita suo-
malaisia siirtolaisia vastasi kyselyyn yhteensä 66 henkilöä, joista 35 (53 %) oli naisia ja 
31 (47 %) miehiä. Yhdysvaltoihin muuttaneita vastaajia oli yhteensä 73 henkilöä, ja 
heistä naisia oli 50 (68,5 %) ja miehiä 23 (31,5 %). Suurimman ikäluokan muodostivat 
30–39-vuotiaat, joita kaikista vastaajista oli 63 henkilöä (46 %). Kyselyyn osallistuneis-
ta suurin osa (65,5 %) oli naimisissa. Hieman yli 80 prosentilla vastanneista oli ammat-
tikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. 2000-luvulla siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysval-
toihin näyttäsikin olevan selkeästi voimakkainta juuri korkeasti koulutettujen ryhmässä. 
Globaalit työmarkkinat ja työmarkkinoiden erikoistuminen ovat tekijöitä, jotka lisäävät 
siirtolaisuuden valikoivaa luonnetta. Tästä syystä suomalaisten muuttoalttiuden 2000-
luvulla voidaan sanoa kasvaneen erityisesti korkeasti koulutettujen ryhmässä. Monet 
kansainväliset työtehtävät edellyttävät hyvän koulutuksen lisäksi myös vuosien työko-
kemusta, joten siksi Suomesta lähtijät ovat yhä useammin myös iältään vanhempia, ja 
usein myös jo perheellisiä. Ikärakenteen vanheneminen heijastuu siis perheellisten 
muuttajien suhteellisen osuuden kasvuna. Suurin osa perheellisistä muuttajista oli lähte-
nyt Saksaan ja Yhdysvaltoihin yhdessä perheensä kanssa, mutta monet muuttajat olivat 
myös perustaneet perheen vasta nykyisessä asuinmaassaan. 

Työ on ollut päällimmäinen syy, kun suomalaiset ovat muuttaneet 2000-luvulla Sak-
saan ja Yhdysvaltoihin. Tarkastelemalla kuitenkin tarkemmin vastaajien mainitsemia 
muita tärkeitä muuton syitä sekä muuttoon kohdistuneita odotuksia, niin ei ole aivan oi-
kein yleistää, että tämän päivän siirtolaiset muuttavat työn perässä. Lopulliseen muutto-
päätökseen vaikuttivat monet muutkin tekijät. Useat Saksaan ja Yhdysvaltoihin muutta-
neet vastaajat näkivät siirtolaisuudessa mahdollisuuden toteuttaa henkilökohtaisia ta-
voitteitaan, esimerkiksi asumalla vieraassa kulttuurissa tai hankkimalla kansainvälistä 
kokemusta. Siirtolaisuuteen näyttäisi 2000-luvulla liittyvän useammin muuttajan henki-
lökohtaiset tavoitteet kuin pakko. Myös Saksan ja Yhdysvaltojen vetovoimatekijöillä, 
kuten korkealla palkkatasolla ja Suomea alhaisemmilla veroilla oli selkeästi ollut vaiku-
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tusta muuttopäätökseen. Suomeen taas muuttajia vetivät ei-taloudelliset tekijät, kuten 
suku, ystävät ja Suomen luontoon liittyvät asiat. 

Siirtolaisuuden vaikutukset niin tulo- kuin elintasoonkin 2000-luvulla Saksaan ja 
Yhdysvaltoihin muuttaneilla suomalaisilla ovat olleet hyvin myönteisiä. Naiset arvioivat 
kuitenkin miehiä harvemmin tulotasonsa nousseen verrattuna heidän aikaisempaan tulo-
tasoonsa Suomessa. Tähän on varmasti vaikuttanut se, että siirtolaisuuden seurauksena 
erityisesti Yhdysvaltoihin muuttaneet naiset olivat siirtyneet kotiäideiksi. Myös muutta-
jien sopeutuminen Saksaan ja Yhdysvaltoihin oli sujunut hyvin, ja pääosin muuttajat 
olivat tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyivät nykyisessä asuinmaassaan. Tyytyväisyydestä 
huolimatta hieman yli puolet kaikista muuttajista ilmoitti tulevaisuudessa haluavansa 
muuttaa takasin Suomeen. Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista muutto nykyiseen 
asuinmaahan oli ollut mieluinen yllätys, joten on johdonmukaista olettaa, että myös 
muuttohalukkuus on auttanut sopeutumisessa Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Kyselyyn vas-
tanneiden 2000-luvulla muuttaneiden suomalaisten siirtolaisten alkustatus oli korkea, 
mikä on osaltaan varmasti vaikuttanut myönteisesti heidän sopeutumiseensa. Voidaan 
olettaa, että Saksaan ja Yhdysvaltoihin sopeutumissa on auttanut myös muuttajien hyvä 
kielitaito, jonka avulla uuteen yhteiskuntaan ja sen ihmisiin on ollut helpompaa tutustua. 
Suomalaisten siirtolaisten lukuisat ystävyyssuhteet nykyisessä asuinmaassa sekä koh-
demaan kansalaisten että omien maanmiesten kanssa kertovat myös onnistuneesta integ-
roitumisesta. 

Tämän päivän muuttajat eivät enää samalla tavalla tarvitse maamiestensä apua kuin 
ennen. Suurimmalla osalla suomalaisista Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneista vas-
taajista oli jo aikaisempaa kokemusta ulkomailla asumisesta ja työskentelystä. Tästä 
voidaan olettaa johtuvan osaksi myös vastaajien melko laimea osallistuminen niin sa-
nottuun viralliseen suomalaistoimintaan nykyisessä asuinmaassaan. Monella muuttajalla 
ei myöskään perheen ja työn lisäksi ollut riittävästi vapaa-aikaa, jotta olisi voinut olla 
mukana suomalaistoiminnassa. Sen sijaan epävirallisemmin suomalaisuutta ylläpidettiin 
ahkerasti; suurin osa muuttajista oli esimerkiksi säännöllisesti yhteydessä Suomeen, su-
kulaisten, ystävien, median ja Internetin välityksellä. Tätä vahvaa kotimaa- ja suku-
laisyhteyksien verkostoa voidaan pitää merkittävänä Suomeen sitoutumiseen vaikutta-
vana tekijänä. Ulkomailla asuvien suomalaisten yhteistoimintaa haittaavaksi tekijäksi 
järjestökentässä on useissa maissa todettu ristiriidat vanhojen ja uusien siirtolaisten vä-
lillä. Myös tässä kyselyssä Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneet vastaajat toivat esille 
joitakin näkemyseroja siitä, millaista ulkosuomalaisten yhteistoiminnan tulisi olla. On-
kin hyvin luonnollista, että 2000-luvulla muuttaneiden suomalaisten näkemykset suo-
malaisuudesta ja siitä, millaista suomalaistoimintaa ulkomailla tulisi järjestää, ovat eri-
laisia kuin aikaisempina vuosikymmeninä muuttaneiden näkemykset. 

Siirtolaiset ovat olleet ja ovat yhä omalla tavallaan Suomen kansainvälistymisen 
edelläkävijöitä. Kansainvälistyminen on Suomelle tärkeää ja suomalaisille yrityksille 
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välttämätöntä. Monilla aloilla kansainvälistä toimintaympäristöä voidaan pitää jo toi-
minnan lähtökohtana. Ulkosuomalaisilla voi olla tässä kansainvälistymisprosessissa pal-
jon annettavaa. Globaalissa taloudessa työntekijöiltä edellytetään uudenlaisia valmiuk-
sia; riittävä kielitaito on jo itsestäänselvyys, mutta ammattiosaamisen ohella työnteki-
jöiltä vaaditaan kulttuuritaitoja. Yhä useammin vaaditaan myös rohkeutta ja ennakko-
luulottomuutta siirtyä asumaan vieraaseen kulttuuriin. Eri maiden yrityskulttuureilla on 
selviä eroja, jotka on tärkeä oppia tunnistamaan ja hallitsemaan. Kansainvälisessä ym-
päristössä toimivilla henkilöillä täytyy siis olla kykyä tulla toimeen monikulttuurisessa 
ympäristössä ja myös halua nähdä erilaisuus vahvuutena. 

Tähän tutkimukseen sisältyi myös tavoite selvittää, millainen voimavara ulkomailla 
asuvat siirtolaiset voivat olla Suomelle. Kun tarkastellaan 2000-luvulla Saksaan ja Yh-
dysvaltoihin muuttaneiden suomalaisten koulutusta, sijoittumista työelämään sekä sosi-
aalisten suhteiden määrää, niin on selvää, että Suomella on rajojensa ulkopuolella mer-
kittävästi inhimillistä pääomaa. Voidaan myös hyvin olettaa, että osa tästä inhimillisestä 
pääomasta on mahdollista kanavoida hyödyntämään suomalaista yhteiskuntaa. Myös 
kyselyyn vastanneista Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneista siirtolaisista yli puolet 
näki itsensä ja muut ulkosuomalaiset jonkinlaisena Suomen voimavarana. Vastausten 
perusteella ulkosuomalaisten osaamisalueita olivat kulttuurituntemus, kielitaito sekä 
paikallistuntemus ja kontaktit nykyisessä asuinmaassa. Kielitaitoa voitaisiin käyttää 
hyödyksi esimerkiksi tulkki- ja kääntämistoiminnassa. Lisäksi vieraan kulttuurin ja tie-
tyn toimialan sisällä opitun kielitaidon voidaan katsoa auttavan myös eri maissa sijait-
sevien yritysten välisessä kommunikaatiossa, jossa samojen termien ja käsitteiden mer-
kitykset voivat olla erilaisia. Puhumattakaan juuri kulttuurien välisen kommunikaation 
hallintaan liittyvistä taidoista eli kyvystä lukea tilanteita vieraan kulttuurin lähtökohdis-
ta. 

Ulkomailla asuvat suomalaiset voisivat osaltaan olla käynnistämässä keskustelua ai-
votuonnin tai aivokierron tarpeellisuudesta. Suomalaiset siirtolaiset toisivat keskuste-
luun paikan päältä eri maissa esitettyjä näkökulmia ja ratkaisuja siirtolaisuus- ja ulko-
maalaispolitiikkaan. Lisäksi ulkomailla työskentelevillä suomalaisilla osaajilla, kuten 
sairaanhoitajilla, voi olla käytännön tasolla omaksuttuja ratkaisuja siihen, miten maa-
hanmuuttajia voidaan tehokkaasti integroida paikalliseen työelämään. 

Ulkosuomalaisten ja Suomen välillä olevien runsaiden yhteyssiteiden verkostosta 
voitaisiin päätellä, että ulkosuomalaiset ovat sitoutuneita suomalaisuuteen. Näin ollen, 
he voisivat olla myös kiinnostuneita luomaan kansallisia etniselle perustalle luotuja 
osaajaverkostoja, joissa ulkomailla olevaa osaamista hyödynnettäisiin Suomen hyväksi. 
On kuitenkin muistettava, että siirtolaisilla on oltava myös jokin oma intressi kuulua 
verkostoon, pelkkä etninen side ja halu auttaa muita suomalaisia eivät riitä. Toisaalta 
kyselyyn vastanneet eivät olleet kovin aktiivisia toimimaan niin sanotuissa virallisissa 
verkostoissa, mikä voi tarkoittaa, että nykymuuttajat eivät myöskään ole kovin innostu-
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neita osallistumaan suomalaisten osaamisverkostoihin. Toisaalta 2000-luvun suomalai-
silla siirtolaisilla oli kyselyn mukaan paljon myös epävirallisia sosiaalisia verkostoja eli 
niin sanottuja heikkoja siteitä niin nykyisessä asuinmaassaan kuin jossakin kolmannessa 
maassa asuvien kanssa. Lisäksi tämän päivän siirtolaiset ovat hyvin koulutettuja ja liik-
kuvat yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kuuluvat erilaisiin sosiaalisiin viiteryhmiin. Näin 
ollen he saavat paljon tietoa erilaisista asioista ja voivat toimia informaation levittäjinä, 
mutta myös joidenkin yksilöiden tai pienryhmien yhdistäjinä. Näillä suomalaisten mil-
leniumsiirtolaisten heikoilla siteillä voidaan siis katsoa olevan merkitystä ainakin tie-
donvälityksessä ja ne voivat lisätä eri toimijoiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia. 
Tämä voidaan esittää yhtenä perusteluna siihen, että yhteyksien ylläpitäminen niin 
2000-luvun muuttajiin kuin kaikkiin muihinkin ulkosuomalaisiin on tärkeää suomalai-
selle yhteiskunnalle. Yhteyksien ylläpitämistä ja vahvistamista ulkosuomalaisiin voi-
daan perustella myös sillä, että näin maailmalla olevat siirtolaiset säilyttävät kiinnostuk-
sensa Suomeen ja palaavat halutessaan kotimaahansa, jonka olosuhteista heillä on riittä-
västi tietoa. 

Globaalisti suomalaista osaamista yhdistävien verkostojen olemassa oloa sekä niiden 
taloudellista merkitystä on kuitenkin vaikea hahmottaa käytännössä. Tästä syystä on 
melkein mahdotonta esittää 2000-luvun siirtolaisten verkostoitumisen perusteella arvi-
oita siitä, kuinka toimivia tai Suomen taloutta hyödyttäviä osaajaverkostot mahdollisesti 
voisivat olla. 

Ulkomailla työskennelleet osaajat tuovat mukanaan Suomeen uusia ideoita ja näkö-
kulmia sekä kansainvälisiä kontakteja, joita voisi olla mahdollista hyödyntää laajasti yh-
teiskunnan eri aloilla. Vielä ei kuitenkaan osata sanoa sitä, kuinka paljon yritykset, or-
ganisaatiot ja yhteiskunta todellisuudessa osaavat tai haluavat hyödyntää sitä kansain-
välistä eri alojen osaamista, jota esimerkiksi paluumuuttajat tuovat mukanaan. Lisäksi 
on vaikea sanoa, missä määrin vieraassa kulttuurissa hankittu osaaminen on ylipäätään 
mahdollista siirtää suomalaiseen yhteiskuntaan. Joidenkin paluumuuntajille tehtyjen ky-
selyjen perusteella ulkomailla hankittua erikoisosaamista, kielitaitoa tai muuttajien uu-
sia kontakteja ei ole osattu arvostaa riittävästi Suomessa. Ehkä suomalaisessa yhteis-
kunnassa on vielä voitettavana näkemys, jonka mukaan vain suomalaiset tavat toimia 
ovat parhaita ja tästä syystä ainoita tapoja toimia. 

Tässä tutkimuksessa on haluttu tuottaa yleiskuva suomalaisten siirtolaisuudesta Sak-
saan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla. Sen lisäksi on nostettu esille ajatus suomalaisista 
siirtolaisista Suomen voimavarana maailmalla. Siirtolaisten kautta siirtyy tietoja, taitoja 
ja teknologiaa alueiden välillä. Kuitenkin niiden keinojen löytäminen, joiden avulla olisi 
mahdollista järjestelmällisesti hyödyntää ulkomailla olevaa suomalaista osaamista ja 
kaupallistaa ulkosuomalaisten inhimillistä pääomaa suomalaisten yritysten ja organi-
saatioiden hyväksi, ovat vielä tärkeitä jatkotutkimuksen aiheita. 
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LIITE 1 NELJÄ AKKULTURAATIOMALLIA (Berry 1992, 82) 

 
 

      Kysymys 1 

 

 
 
 

Sulautuminen eli assimilaatio on oman kulttuurin hylkäämistä ja valtakulttuuriin su-
lautumista. 
Integraatiossa maahanmuuttaja pyrkii ylläpitämään omaa kulttuuriaan, mutta haluaa 
pitää yhteyksiä myös valtakulttuuriin. 
Syrjäytymisessä eli separaatiossa maahanmuuttajat korostavat vain omaa kulttuuriaan 
ja välttävät kontakteja valtaväestöön. 
Vieraantuminen eli marginalisoituminen tarkoittaa sitä, jolloin oma kulttuuri torju-
taan, mutta ei myöskään omaksuta valtakulttuurin tapoja. 

 
 

Miten tärkeää on oman kulttuurin ja 
kulttuuri-identiteetin säilyttäminen? 
 
          ”KYLLÄ”  ”EI” 

INTEGRAATIO     SULAUTUMINEN 

 
SYRJÄYTYMINEN     VIERAANTUMINEN 

 
Miten tärkeää on ylläpitää  ”KYLLÄ” 

yhteyksiä valtakulttuuriin?           ”EI” 

Kysymys 2 
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LIITE 2  SAATEKIRJE 

 
Hyvä Saksassa tai Yhdysvalloissa asuva suomalainen! 

 
Suomalaisten nykymuuttajien kartoitus Saksassa ja Yhdysvalloissa -kyselylomake liittyy tutki-
mukseen, jonka aiheena on ”Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla”. Kysely on suun-
nattu kaikille 2000-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneille Suomen kansalaisille. Lo-
makkeella kerättävän tiedon avulla on tarkoitus muodostaa kuva nykyajan suomalaisesta muut-
tajasta ja muuton syistä. Saatu tieto on tärkeää myös Suomen näkökulmasta, kun halutaan selvit-
tää sitä, millainen voimavara suomalaiset siirtolaiset maailmalla ovat Suomelle. Kysely-
lomakkeella kysytään lisäksi taustatietoja, jotta voitaisiin tutkia onko nykyajan muuttamiseen 
liittyvissä kysymyksissä eroa esimerkiksi naisten ja miesten, erilaisen koulutuksen saaneiden, 
eri ammateissa toimivien tai perheellisten ja perheettömien välillä. 
 
Annetut tiedot käsitellään luottamuksellisena ja ne tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön Siirto-
laisuusinstituutissa. Vastaajan henkilöllisyyttä ei missään vaiheessa yhdistetä annettuihin tietoi-
hin. 
 
Vastaaminen vie vain hetken aikaanne, mutta antamanne tieto on Siirtolaisuusinstituutin tutki-
mustyön kannalta arvokasta. Tutkimuksella on myös tieteellinen tavoite, sillä se on pro gradu -
työ Turun kauppakorkeakoululle. Tutkimus on luettavissa Siirtolaisuusinstituutin Internetsivus-
tolla vuoden 2005 alkupuolella. 
 
Yhteystietojen jättäminen on vapaaehtoista. Täyttäkää yhteystiedot lomakkeen lopussa, mikäli 
Teille sopii, että Teitä voidaan tarvittaessa myöhemmin haastatella henkilökohtaisesti liittyen 
tässä esitettyihin kysymyksiin. 
 
Toivon, että vastaisitte kyselyyn mahdollisimman nopeasti, sillä tutkimusaineisto kerätään ke-
sän 2004 aikana. Kaikki vastaukset – myös Teidän vastauksenne – ovat tutkimuksen tuloksen 
kannalta arvokkaita. 
 
Lisätietoja antaa tarvittaessa tutkimuksen tekijä Sirkku Wilkman. 
 
Etukäteen vastauksistanne kiittäen, 
 
Sirkku Wilkman 
Kaupp.tiet.yo, Turun kauppakorkeakoulu 
Sirkku.Wilkman@tukkk.fi 
Siirtolaisuusinstituutti 
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LIITE 3 KYSELYLOMAKE 

SUOMALAISTEN NYKYMUUTTAJIEN KARTOITUS 
SAKSASSA JA YHDYSVALLOISSA 

 
Jos olette Suomen kansalainen ja asutte tällä hetkellä Saksassa tai Yhdysvalloissa ja olette muuttanut sin-

ne 2000-luvulla, niin toivon, että ystävällisesti vastaisitte alla esitettyihin kysymyksiin. 

Valitkaa annetuista vaihtoehdoista Teille sopivin vaihtoehto (vaihtoehdot) rastittamalla tai kirjoittakaa 

vastaus sille varattuun avoimeen tilaan. Tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 

Toivon Teidän vastaavan mahdollisimman pian, sillä tutkimusaineisto kerätään kesän 2004 aikana. 
 
Nykyinen asuinpaikkanne tällä hetkellä (paikkakunta ja maa): 
 
1. Mistä olette muuttanut nykyiseen asuinmaahanne? 

(kaupunki/kunta ja maa)_______________________ 
2. Milloin olette muuttanut nykyiseen asuinmaahanne? (vuosi) 
 ___________________________________________ 
3. Luetelkaa maat, joissa olette asunut yli vuoden. Ilmoittakaa myös, mikä on ollut 
ulkomailla asumisen pääasiallisin syy sekä kuinka kauan asuitte kyseisessä maas-
sa? Aloittakaa maasta, jossa asuitte viimeksi. 
maa:   asumisen syy: Valitse  asumisen kesto: Valitse 
maa:   asumisen syy: Valitse  asumisen kesto: Valitse 
maa:   asumisen syy: Valitse  asumisen kesto: Valitse 
maa:   asumisen syy: Valitse  asumisen kesto: Valitse 
maa:   asumisen syy: Valitse  asumisen kesto: Valitse 
 
4. Millä tavalla ennalta valmistauduitte muuttoonne nykyiseen asuinmaahan-
ne? 
 
o Opiskelemalla maan kieltä 
o Osallistumalla muuttovalmennukseen 
o Tutustumalla maahan liittyvään kirjallisuuteen 
o Keskustelemalla jo maassa asuvien ystävien kanssa 
o Hankkimalla tietoa Internetin kautta 
o Ottamalla yhteyttä maassa oleviin suomalaisedustuksiin (mm. suurlähetystö, kirkko) 
o Osallistumalla Internetissä ulkosuomalaisten keskustelufoorumeihin 
o Ei erityistä valmistautumista muuttoon 
o Jollakin muulla tavalla, miten? 
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5. Seuraavassa on lueteltu muuton syitä. Missä määrin ne vaikuttivat Teidän 
muuttoonne nykyiseen asuinmaahan? 
 
      Ratkai-  Jonkin 
      sevasti  verran  Ei lainkaan 
1 Oma tai perheenjäsenen työ   o  o  o 
2 Opiskelu     o  o  o 
3 Avio/avoliitto    o  o  o 
4 Seikkailunhalu    o  o  o 
5 Taloudelliset syyt    o  o  o 
6 Tyytymättömyys Suomen oloihin  o  o  o 
7 Kansainvälisen kokemuksen hankkiminen o  o  o 
8 Halu asua vieraassa kulttuurissa  o  o  o 
9 Jokin muu syy,    o  o  o 
mikä_________________________________________________________ 
 

 
Mikä oli kaikkein tärkein muuttonne syy?  Mikä oli toiseksi tärkein muuttonne  

syy? 
Numero ______   Numero ______ 

 
 

6. Jos työhön liittyvillä syillä oli ratkaisevasti vaikutusta muuttoonne, niin 
missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen? 
 
      Ratkai-  Jonkin 
      sevasti  verran  Ei lainkaan 
Työolot (työilmapiiri, työn sisältö)  o  o  o 
Palkka/tulotaso    o  o  o 
Etenemismahdollisuudet   o  o  o 
Työttömyys tai sen uhka   o  o  o 
Jokin muu syy,    o  o  o 
mikä_________________________________________________________ 
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7. Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, että valitsitte muuttokoh-
teeksi juuri nykyisen asuinmaanne? 
 
      Ratkai-  Jonkin 
      sevasti  verran  Ei lainkaan 
Työkomennus     o  o  o 
Aiemmat kokemukset maasta   o  o  o 
Taloudelliset syyt    o  o  o 
Perhesyyt     o  o  o 
Työkokemuksen saaminen   o  o  o 
nykyisestä asuinmaasta   o  o  o 
Oman alan opinnot korkeatasoisia  o  o  o 
Ilmasto     o  o  o 
Kiinnostus maan kulttuuria kohtaan  o  o  o 
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet o  o  o 
Hyvä palkkataso    o  o  o 
Viihtyisä asuinympäristö   o  o  o 
Muu syy,      o  o  o 
mikä__________________________________________________________ 
 
JOS vastasitte edelliseen aiemmat kokemukset, taloudelliset syyt tai perhesyyt niin 
mitä tarkoitatte niillä? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
8. Oliko muutolla jokin etukäteen asetettu tavoite vai oliko se enemmän seu-
rausta olosuhteiden ”pakosta”? 
 
o Kysymys oli enemmän olosuhteiden pakosta kuin omasta halusta 
o Muutto tuli melko yllättäen, mutta kysymys oli lähinnä hyvästä tilaisuudesta 
o Muuttoa ulkomaille oli suunniteltu jo pitkään ja päätös siitä tehtiin, kun sopiva tilai-
suus tarjoutui 
o Muuttoa nykyiseen asuinmaahan oli suunniteltu jo pitkään ja päätös siitä tehtiin, kun 
sopiva tilaisuus tarjoutui 
 
Millaisesta tilaisuudesta, tavoitteesta tai ”pakosta” oli lähinnä kysymys? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



 – 138 –

9. Muuttiko perheenne yhdessä Teidän kanssanne nykyiseen asuinmaahanne? 
 
o Kyllä, perheeni muutti yhdessä kanssani 
o Ei, perhe muutti nykyiseen asuinmaahan myöhemmin 
o Ei perhe asuu Suomessa 
o Ei, perhe asuu jossakin muussa maassa 
o Ei, perustin perheen vasta nykyisessä asuinmaassa 
 
 
10. Miten Te ja perheenne olette sopeutunut nykyiseen asuinmaahanne? 
 
Vastaaja     Muut perheenjäsenet 
o Erittäin hyvin    o Erittäin hyvin 
o Melko hyvin     o Melko hyvin 
o Tyydyttävästi    o Tyydyttävästi 
o Melko huonosti    o Melko huonosti  
o Erittäin huonosti    o Erittäin huonosti  
 
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
myönteisesti sopeutumiseenne nykyiseen asuinmaahan? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
kielteisesti sopeutumiseenne nykyiseen asuinmaahan? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
11. Aiotteko palata asumaan Suomeen? 
 
o Kyllä, niin pian kuin mahdollista 
o Kyllä, seuraavan viiden vuoden sisällä 
o Kyllä, joskus kaukana tulevaisuudessa 
o Kyllä, tulevaisuudessa on aikomus asua Suomessa osa-aikaisesti 
o En aio palata Suomeen, mutta suunnittelen muuttoa johonkin muuhun maahan 
o Todennäköisesti en aio palata 
o En tiedä 
 
Luetelkaa tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että haluaisitte palata Suomeen. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 – 139 –

Luetelkaa tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että ette haluaisi palata Suomeen. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
12. Onko Teidän ja perheenne tulotaso muuttunut nykyisessä asuinmaassanne 
verrattuna tulotasoonne Suomessa? 
 
Vastaaja      Perhe 
o Tulotaso on noussut     o Tulotaso on noussut 
o Tulotaso on säilynyt ennallaan    o Tulotaso on säilynyt ennallaan  
o Tulotaso on laskenut    o Tulotaso on laskenut 
 
 
13. Onko elintasonne muuttunut nykyisessä asuinmaassanne verrattuna elin-
tasoonne Suomessa? 
 
o Elintaso on noussut 
o Elintaso on säilynyt ennallaan 
o Elintaso on laskenut 
 
Perustelut: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
14. Miten hyvin viihdytte nykyisessä asuinmaassanne? 
 
o Olen erittäin tyytyväinen ja viihdyn hyvin  
o Vaikka kaikki asiat eivät ole kuten toivoisin, olen tyytyväinen 
o Toisaalta viihdyn, toisaalta en, myönteiset ja kielteiset asiat ovat suunnilleen tasapai-
nossa 
o Tyytymättömyyden aiheita on sen verran runsaasti, että en viihdy. Myönteistäkin on, 
mutta ei tarpeeksi 
o En lainkaan viihdy 
 
 
15. Miten odotukset ja toiveet elämästä nykyisessä asuinmaassanne ovat toteu-
tuneet? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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16. Kuulutteko (oletteko jäsen) johonkin järjestöön tai yhdistykseen? 
 
o Kyllä: Mihin? ____________________________________________ 
o En 
 
 
17. Osallistutteko nykyisessä asuinmaassanne suomalaisverkoston toimintaan 
ja kuinka aktiivisesti? 
 
Suomi-seura 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Suomi-koulu 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Suomen merimieskirkko/suomalainen seurakunta 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Suomen konsulaatin järjestämät tapahtumat 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Muu toiminta, 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
mikä______________________________________________________ 
 
Miksi osallistutte tai miksi ette osallistu lainkaan suomalaistoimintaan?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
18. Onko Teillä virallisia tehtäviä suomalaisissa järjestöissä, yhdistyksissä tai 
kerhoissa? 
 
o Kyllä: Millaisia? ______________________________________________________ 
o Ei 
 
19. Kuinka tärkeää Teille on, että nykyisessä asuinmaassanne toimii suomalais-
ten omia yhdistyksiä ja järjestöjä? 
 
o Erittäin tärkeää 
o Melko tärkeää 
o Ei kovin tärkeää 
o Ei tärkeää 
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Perustelut: 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
20. Miten suomalaisverkostojen toimintaa voitaisiin Teidän mielestänne kehit-
tää nykyisessä asuinmaassanne? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
21. Millä tavalla pidätte yhteyksiä Suomeen ja kuinka aktiivisesti? 
 
Pitämällä yhteyksiä sukulaisiin 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Pitämällä yhteyksiä ystäviin 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Seuraamalla suomalaista mediaa 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Olemalla työasioiden puolesta yhteydessä Suomeen 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Käymällä Suomessa 

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
Jollakin muulla tavalla,  

o säännöllisesti o melko säännöllisesti o harvoin o ei lainkaan 
miten?________________________________________________________________ 
 
 
22. Kuinka usein olette tekemisissä nykyisessä asuinmaassanne asuvien muiden 
suomalaisten kanssa? 
 
o Vähintään kerran viikossa 
o Vähintään kerran kuukaudessa 
o Muutaman kerran vuodessa 
o Harvemmin 
o Ei lainkaan 
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23. Miten ystäväpiirinne on muodostunut uudessa asuinmaassanne? 
 

Suomalaiset Nykyisen  Muun maalaiset 
asuinmaan  
kansalaiset   

Työn kautta    o  o  o 
Harrastusten kautta  o  o  o 
Opiskelun kautta  o  o  o 
Puolison kautta  o  o  o 
Yhdistysten ja 
järjestöjen kautta  o  o  o 
Ei vielä varsinaista  
ystäväpiiriä oman perheen   
ulkopuolelta   o  o  o 
Jollakin muulla tavalla, o  o  o 
miten_________________________________________________________________ 
 
 
Jos ajattelette ystäväpiiriänne, niin kuinka moni heistä on 
 
Suomalaisia     noin ______henkilöä 
Nykyisen asuinmaan kansalaisia  noin ______henkilöä 
Muun maalaisia    noin ______henkilöä 
 
24. JOS olette asuneet nykyisen asuinmaanne ja Suomen lisäksi jossakin muus-
sa maassa: Pidättekö yhteyksiä ulkomaille? 
 
o Kyllä, yhteyksiä edellisessä asuinmaassa asuviin suomalaisiin tuttaviin 
o Kyllä, yhteyksiä edellisissä asuinmaassa asuviin paikallisiin tuttaviin 
o Kyllä, yhteyksiä entisessä asuinmaassa asuviin muihin ulkomaisiin tuttaviin 
o Kyllä, yhteyksiä muissa maissa asuviin tuttaviin 
o En, kaikki yhteydet ovat katkenneet 
 
25. Millainen kuva Teillä on nykyisessä asuinmaassanne asuvista suomalaisis-
ta? Luetelkaa vähintään kolme ominaisuutta, jotka mielestänne kuvaavat nykyi-
sessä asuinmaassanne asuvia suomalaisia. 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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26 Kuinka tärkeää Teille on eri tilanteissa ulkomailla ollessanne tuoda esiin 
suomalaisuutta? 
 
o Erittäin tärkeää 
o Melko tärkeää 
o Ei kovin tärkeä 
o Ei lainkaan tärkeää 
 
Perustelut: 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
27. Mitä Teidän mielestänne tarkoittaa ”Siirtolaiset Suomen voimavarana 
maailmalla”? Millaisena voimavarana näkisitte itsenne ja muut suomalaiset nykyi-
sessä asuinmaassanne? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
28. Uskotteko, että nykyisessä asuinmaassanne asuvien suomalaisten taitotietoa 
voitaisiin hyödyntää jollakin tavalla Suomen ja suomalaisten yritysten hyväksi? 
 
o Kyllä, erittäin paljon 
o Kyllä, jonkin verran 
o Ei 
 
JOS vastasitte ”kyllä”, niin millä tavalla?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
29. Oletteko itse kiinnostunut yrityksen perustamisesta nykyiseen asuinmaa-
hanne? 
 
o Kyllä, yritystoiminnan aloittaminen kiinnostaa 
o Kyllä, suunnitelmissa on perustaa yritys 
o Ei, yritystoiminta ei kiinnosta 
o Toimin yrittäjänä 



 – 144 –

TAUSTATIEDOT 
 
30. Vastaaja on 
 
o Mies 
o Nainen 
 
31. Minkä ikäinen olette? _____ vuotta 
 
32. Mikä on siviilisäätynne? 
 
o Naimaton  
o Naimisissa  
o Avoliitto 
o Eronnut 
o Leski 
 
33. Jos Teillä on puoliso, niin minkä maalainen hän on? 
 
o Suomalainen 
o Saksalainen 
o Amerikkalainen 
o Muun maalainen, minkä_____________________________ 
 
34. Mikä on koulutuksenne? 
 
o 1 Kansa-, keski- tai peruskoulu  
o 2 Lukio  
o 3 Ammattikoulu tai –opisto, mikä linja 
o 4 Ammattikorkeakoulu, mikä tutkinto (ala) 
o 5 Yliopisto, mikä tutkinto (ala) 
 
Mikä on puolisonne koulutus (ks. numero edeltä)? ______ 
(vastaava taso, jos hän on ulkomaalainen) 
 
35. Kuinka hyvin osaatte nykyisen asuinmaanne kieltä? 
 
o Täydellisesti o Hyvin o Melko hyvin o Melko huonosti o Heikosti 
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36. Mikä on pääasiallinen toimintanne nykyisessä asuinmaassa? 
o 1 Työssä 
o 2 Työharjoittelija 
o 3 Työtön 
o 4 Opiskelija 
o 5 Kotona 
o 6 Yrittäjä, minkä alan yritys 
o 7 Jokin muu, mikä_______________________________________________ 
 
Entä puolisonne (ks. numero edeltä)? ______ 
 
Ammatti, jossa työskentelette tällä hetkellä: ___________________________ 
(Jos olette opiskelija, niin ilmoittakaa opiskeluala) 
 
Ammatti, jossa puolisonne työskentelee tällä hetkellä: ___________________ 
(Jos puolisonne on opiskelija, niin ilmoittakaa opiskeluala) 
 
37. Jos olette työssä, niin mikä on työnantajanne? 
o 1 Yliopisto 
o 2 Muu oppilaitos 
o 3 Suomalaisyritys tai tytäryhtiö 
o 4 Paikallinen yritys (ei Suomi-kytkentää) 
o 5 Oma yritys 
o 6 Monikansallinen yritys 
o 7 Euroopan Unioni  
o 8 Asuinmaan valtio tai kunta 
o 9 Jokin muu, mikä_________________________________________________ 
 
Entä puolisonne työnantaja (ks. numero edeltä)? _________________________ 
 
Työnantajanne toimiala: Valitse toimiala 
 
Puolisonne työnantajan toimiala: Valitse toimiala 
 
38. Jos olette työssä, niin liittyykö työnne mahdollisesti jollakin tavalla Suo-
meen? 
 
Oma työ  o Ei 
   o Kyllä: Miten? ____________________________ 
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Puolisonne työ o Ei  
o Kyllä: Miten? ____________________________ 

 
39. Jos olette työssä, niin onko työnantajanne 
 
o 1Sama kuin edellisessä asuinmaassanne 
o 2 Sama kuin edellisissä asuinmaissanne 
o 3 Eri kuin edellisessä asuinmaassanne 
o 4 Jokin muu, mikä 
 
Entä puolisonne työnantaja (ks. numero edeltä)? 
 
40. Mikä on asuntokuntanne nykyisessä asuinmaassa? 
 
 
o Avo/aviopuoliso (ei lapsia) 
o Avo/aviopuoliso (lapsia) 
o Muu, mikä 
lasten lukumäärä ______ ja lasten iät __________ 
 
Kommentteja tai lisätietoja: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Yhteystiedot (vapaaehtoinen) 
Nimi: ____________________ 
Puhelinnro: _______________ 
E-mail: __________________ 
 
Ennen kuin lähetätte vastauksenne, olkaa hyvä ja tarkistakaa ensin, että olette vastannut 
kaikkiin Teille soveltuviin kysymyksiin. 
 
Jos tunnette muita asuinmaassanne asuvia Suomen kansalaisia, tiedottaisitko myös heil-
le tästä kyselystä. 
 

Suuret kiitokset antamastanne arvokkaasta tiedosta! 
 

Siirtolaisuusinstituutti 2004 


