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TIEDON JA TAIDON KIERTO: 
MAASTAMUUTTAJIEN SUOMI JA RUOTSI

Hanna Snellman 

Niin kauan kun Suomen niemellä on ollut asumiskelpoista aluetta, tänne 
on muutettu, ja niin kauan kun täällä on ollut asukkaita, täältä on myös 
muutettu pois. Muuttajien määrät, alkuperät ja määränpäät ovat kui-
tenkin vaihdelleet suuresti, samoin käsitykset muuttojen syistä ja seu-
rauksista sekä niiden toivottavuudesta. Aiheesta käydystä keskustelusta 
muistetaan helposti kielteiset äänenpainot. ”Raukat vain menköhön 
merten taa”, toivotettiin Ilmari Kiannon sanoittamassa Nälkämaan lau-
lussa vuonna 1911. Tästä sadan vuoden kuluttua Suomi oli muuttunut 
maastamuuttajien maasta maahanmuuttajien maaksi, ja tutkijat saattoi-
vat todeta Suomen eurooppalaistuneen siinä määrin, että maassa käytiin 
kärkevää keskustelua maahanmuutosta.1 Pakolaiskriisiksi mielletyn maa-
hanmuuton huippuvuoden 2015 aikana keskustelu kärjistyi entisestään ja 
siirtyi sosiaalisesta mediasta tekojen tasolle polttopulloiskuineen.

Ihmiset ovat siis ”aina” kulkeneet Suomen rajojen yli, missä ne kul-
loinkin ovatkaan sijainneet. Ruotsin vallan aikaan kyse oli lähisiirtolai-
suudesta etenkin Ruotsiin tai Viroon, kun taas suuriruhtinaskunnasta 
muutettiin Luoteis-Venäjälle. Yhdysvaltoihin, Delawareen, ensimmäi-
set suomalaiset saapuivat ruotsalaisten seurassa jo 1600-luvulla. 1800-
luvun lopulle asti väestön liikkuvuus oli kuitenkin voittopuolisesti maan 
sisäistä, eli Suomi oli maassamuuttomaa. Väestön kasvaessa asutus levit-
täytyi lounaasta ja etelästä kohti itää ja pohjoista. Lopulta Venäjän valta 
ja Helsingin valinta pääkaupungiksi piirsivät talousmaantieteellisen 
kartan uusiksi. Kun höyrylaiva mullisti merikuljetukset ja tulevaisuu-
dennäkymät kotimaassa alkoivat tuntua entistä synkemmiltä verrattuna 
merten takana avautuviin rajattomiin mahdollisuuksiin, Suomesta tuli 
maastamuuttomaa. 
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Ensimmäinen suuri muuttoaalto suuntautui Pohjois-Amerikkaan. 
Se käynnistyi 1860-luvulla ja jatkui voimakkaana 1920–1930-lukujen 
taitteen lamaan asti elpyen hieman ennen toisen maailmansodan alkua. 
Virtaa sääntelivät Pohjois-Amerikan työvoimatarpeet. Ensin kohteena 
oli Yhdysvallat ja 1920-luvun alusta lähtien Kanada. Kaikkiaan Pohjois-
Amerikkaan muutti ennen toista maailmasotaa noin 370 000 suoma-
laista. 1940-luvulla siirtolaisuuden päävirta kääntyi Ruotsiin. 1970-luvulla 
maasta muutto alkoi hidastua, ja se tempasi mukaansa enemmän myös 
koulutettua väestöä. Kaikkiaan maastamuuton arvioidaan alentaneen 
runsaan sadan vuoden aikana Suomen kokonaisväkiluvun kasvua ainakin 
miljoonalla hengellä – siis enemmän kuin kuolleisuuden.2

Suomi oli – harvoin katkoksin – maastamuuttomaa yli sadan vuoden 
ajan, 1860-luvulta 1970-luvulle saakka. Virran lopulta käännyttyä ja 
Suomen muututtua tilastollisesti maahanmuuttajamaaksi valtaosa tuli-
joista oli kahden vuosikymmenen ajan suomalaisia paluumuuttajia Ruot-
sista, jossa he eivät välttämättä olleet viettäneet vuosikymmeniä. Näin 
Ruotsi oli Suomelle sekä maastamuuton kohde että maahanmuuton 
lähde. Muuttotase on sittemmin pysynyt voitollisena, mutta 1990-luvulta 
lähtien enemmistö tulijoista on ollut ulkomaiden kansalaisia, aluksi osin 
myös etnistä suomalaista alkuperää inkeriläisinä tai kansallisuutensa vaih-
taneina paluumuuttajina. 2000-luvulla pääosa tulijoista on ollut ulko-
maista syntyperää, ja Suomen ulkomaalaisväestö onkin kasvanut perin 
vaatimattomasta lähtötasosta nopeasti. Muiden kuin suomea, ruotsia tai 
saamea äidinkielenään puhuvien määrä on yli kolmikymmenkertaistu-
nut runsaasta 9 000:sta yli 310 000:een vuosina 1980–2014. Suomalais-
väestön syntyvyyden romahdettua selvästi alle uusiutumistason Suomen 
väestönkasvu on jo vuosia ollut maahanmuuton ja ulkomaalaistaustaisen 
väestön kantaväestöä hieman korkeamman syntyvyyden varassa.3

Siirtolaiset eli kotimaansa ulkopuolella asuvat henkilöt muodostavat 
tänä päivänä maailman viidenneksi suurimman ”kansakunnan” – heitä on 
tällä hetkellä lähes 250 miljoonaa.4 Tähän kansaan kuuluu erilaisia ryhmiä 
pakolaisista ja laittomista siirtolaisista tavallisiin työntekijöihin ja yritys-
ten ja museoiden huippujohtajiin. Ruotsissa asuvat suomalaistaustaiset 
siirtolaiset ovat maailman mittakaavassa häviävän pieni joukko, mutta 
Suomen ja Ruotsin kannalta he muodostavat tärkeän ryhmän. Mieli-
kuva kouluttamattomasta, teollisuustyötä tekevästä ruotsinsuomalaisesta 
elää edelleen, vaikka todellisuudessa jo 1980-luvulla heidän työ- ja kou-
lutustaustansa oli moninainen.5 Akateemisen koulutuksen saaneet ovat 
oma lukunsa, mutta myös suurelle osalle Ruotsiin 1960- ja 1970-luvuilla 
kansa-, kansalais- tai oppikoulupohjalta muuttaneista suomalaisista 
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maastamuutto mahdollisti opintoja, joiden suorittaminen ei olisi Suo-
messa onnistunut. 

Esittelen tässä luvussa toisen maailmasodan jälkeen tapahtunutta 
suurta suomalaisten muuttoaaltoa Ruotsiin sekä paluumuuttoa Suomeen. 
Etnografisen tutkimukseni pohjalta analysoin sitä tiedon ja ammatti-
taidon kiertoliikettä, jonka ihmisten sekä tietojen ja taitojen maasta- ja 
maahanmuutto mahdollistivat, ja tuon näin esiin muuttoliikkeiden myön-
teisiä vaikutuksia. Uskaltaisin väittää, että hedelmällinen kilpailupaine 
ja maahanmuuttajat rikastuttivat – muutenkin kuin aineellisesti – sekä 
Suomea että Ruotsia. Etnografiani perustuu Göteborgissa ja Västeråsissa 
2000-luvun alussa tekemiini ruotsinsuomalaisten haastatteluihin sekä 
Nordiska museetin 1970-luvulla keräämään haastattelu aineistoon, jonka 
lähteenä olivat lähellä Tukholmaa sijaitsevassa Upplands Väsbyssä eläneet 
suomalaiset.6

”JUNA HILJAISTA MIESTÄ KULJETTAA” 

Ei ole olemassa aikakautta, jolloin Suomesta ei olisi muutettu Ruotsiin 
työn tai opiskelun vuoksi.7 Kansainvaellukseksi muuttoliike muodos-
tui toisen maailmansodan jälkeen, jolloin lyhyessä ajassa satoja tuhansia 
muuttajia lähti Ruotsiin. Tilastojen mukaan noin puoli miljoonaa suoma-
laista muutti Ruotsiin vuosien 1945–1990 välisenä aikana. Uutta oli myös 
muuton luonne, sillä monet palasivat takaisin: samana ajanjaksona tilas-
toitiin 275 000 muuttajaa Ruotsista Suomeen. Koska Suomen ja Ruotsin 
välistä muuttoliikettä ei viranomaisten taholta kontrolloitu, toisin kuin 
nykypäivän siirtolaisuusaallossa, kaikkia muuttajia ei tilastoitu, ja länsi-
naapuriin muuttaneiden määräksi on esitetty puolen miljoonan ase-
mesta 700 000–800 000. Heistä kuitenkin vain neljännesmiljoonan on 
arvioitu jääneen pysyvästi Ruotsiin.8 Jo 1960-luvulla heitä alettiin kutsua 
ruotsinsuomalaisiksi, josta tehtiin Ruotsissa asuvien suomalaistaustaisten 
virallinen nimitys vuonna 2000.9

Suomalaiset eivät olleet matkalla yksin: Euroopan laidoilta lähdettiin 
vauraisiin teollisuusmaihin, esimerkiksi Irlannista Isoon-Britanniaan sekä 
Portugalista ja Espanjasta Ranskaan ja Benelux-maihin. Ruotsiin muu-
tettiin myös Balkanilta, Italiasta, Kreikasta ja Turkista. Kyse oli väestön-
osasta, jolla ei ollut kotimaassaan tarjolla töitä ja jolla oli tulevaisuuden 
suhteen ainoastaan huonoja vaihtoehtoja. Titon Jugoslavialle työvoima 
oli maan tärkein ”vientituote”. Ranskassa, Belgiassa, Saksassa ja Sveitsissä 
muuttajat saivat väliaikaisen vierastyöläisen statuksen, jossa maahan-
muuttajan tarpeet eivät olleet ensisijaisia.10 
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Suomalaiset siirtolaiset olivat laulun sanoja lainatakseni ”hiljaisia 
miehiä” (ja naisia), jotka olivat pakotettuja etsimään töitä sieltä, missä 
niitä oli tarjolla. Vuonna 1954 avautuneet yhteispohjoismaiset työmarkki-
nat laajensivat mahdollisuuksia: jos halusi Ruotsiin töihin, raja oli auki.11 
Muutto toiseen maahan perustui vapaaehtoisuuteen mutta vaati henkilö-
kohtaisen päätöksen. Työttömyyden riivaamilla alueilla muuttamiseen 
tosin kannustettiin esimerkiksi työnvälityksen ja tiedottamisen keinoin. 
Viranomaiset auttoivat työpaikan ja asunnon etsimisessä ja korvasivat 
matkakustannuksia Ruotsiin.12 Työvoimatarpeen muuttuessa Suomessa 
1970-luvun alussa maastamuuttoa pyrittiin hillitsemään muun muassa 
aloittamalla lomaltapaluurahan maksaminen.13

Suomella ja Ruotsilla oli täysin erilaiset edellytykset vastata uusiin 
yhteiskunnallisiin ongelmiin toisen maailmansodan päättyessä. Ruotsi 
oli teollistunut jo 1800-luvun loppupuolella, eikä maan infrastruktuuri 
ollut kärsinyt sodan tuhoista. Suomessa teollistuminen ja kaupungistu-
minen olivat vasta alkamassa, ja maa oli sodan runtelema. Rintamamies-
ten ja karjalaisten siirtolaisten asuttaminen toivat omat hankaluutensa. 
Vuonna 1945 Suomi oli köyhä maa, jonka pääelinkeinon muodosti pieni-
muotoinen ja suhteellisen tehoton maatalous. Sodan tuhoaman Euroo-
pan jälleenrakennustyö puolestaan johti ruotsalaisten tuotteiden suureen 
kysyntään ja ennennäkemättömään työvoimatarpeeseen.14 Suomen histo-
rian suurin maastamuutto oli silloin Ruotsin historian suurin maahan-
muutto.15 Muuttoliike alkoi 1950-luvun alussa pääasiassa ruotsinkieliseltä 
Pohjanmaalta, jatkui läpi 1960-luvun ja saavutti huippunsa vuosina 1969–
1970 laantuen nopeasti 1970-luvun alussa.16

Göteborgia on kutsuttu Lapin itärajalla sijaitsevan Sallan kunnan suu-
rimmaksi kyläksi ja Torontossa on sanottu asuvan enemmän calabrialai-
sia kuin Italiassa. Liioittelustaan huolimatta nämä luonnehdinnat ovat 
osuvia metaforia tyhjeneville alueille sekä siirtolaisia houkutteleville suur-
kaupungeille. Ruotsissa ulkomaista alkuperää olevien osuus väestöstä oli 
vuonna 1975 viisi prosenttia suomalaisten ollessa suurin maahanmuut-
tajaryhmä.17 Vuoden 2015 alussa Ruotsin 9,5-miljoonaisesta väestöstä 15 
prosenttia oli syntynyt maan rajojen ulkopuolella. Suomalaistaustaisia 
oli arviolta 712 000. Luvussa ovat mukana myös ylisukupolviset siirtolai-
set eli maahanmuuttajien lapset ja näiden jälkeläiset. Suomalaistaustaiset 
olivat Ruotsin suurin kansallinen vähemmistöryhmä vuoteen 2017, jolloin 
Ruotsin tilastokeskus kertoi Syyriassa syntyneiden määrän ohittaneen 
Suomessa syntyneiden määrän. Muutoksen taustalla oli yhtäältä Ruotsissa 
asuvien suomalaisten luonnollinen hupeneminen ikääntymisen myötä ja 
toisaalta Syyrian sisällissodan kiihdyttämä syyrialaisten maahanmuutto.18



 10 TIEDON JA TAIDON KIERTO: MAASTAMUUTTAJIEN SUOMI JA RUOTSI 189

Siinä missä Pohjois-Amerikkaan lähdettiin siirtolaisiksi aikoinaan 
eniten Pohjanmaalta, Ruotsin siirtolaisuus tuntui ennen kaikkea Pohjois-
Suomessa. Suurista kaupungeista tosin muutti enemmän väkeä Ruotsiin 
kuin Lapista, mutta heidän määränsä ei tehnyt erityistä lovea kaupun-
kien väkilukuun. Aikaisemmassa tutkimuksessa on pohdittu sitä, miten 
purouittojen loppuminen ja moottorisahavallankumoukseksi nimitetty 
metsäteollisuuden koneellistuminen aiheuttivat parin vuosikymmenen 
piikin maastamuuttotilastoihin niillä seuduilla, joilla kausittainen metsä- 
ja uittotyö oli merkittävä työllistäjä.19 Itä-Lapin kunnat komeilivat sekä 
maastamuutto- että metsätyöntekijätilastojen kärjessä. Muuttoliikkeen 
laajuutta kuvaa hyvin se, että vuonna 1970 noin kolme prosenttia koko 
Lapin läänin väestöstä oli tilastojen mukaan muuttanut Ruotsiin.20 Pel-
kosenniemellä, jossa kolmannes kunnan miesväestä oli työllistynyt metsä- 
ja uittotöissä yli sata päivää vuodessa vuonna 1950, yli kuusi prosenttia 
kunnan väestöstä muutti Ruotsiin vuonna 1970.21 Sallassa Metsähallituk-
sen hakkuut olivat 1960-luvun lopulla enää kolmasosan vuosikymmenen 
alkuvuosien huippuluvuista, ja sieltäkin tilastoitiin yli kuuden prosentin 
kunnan väestöstä muuttaneen Ruotsiin vuoden 1970 aikana. Salla olikin 
kyseisenä vuonna muuttotappiokuntien listan kärjessä.22 Metsä- ja uitto-
työ merkitsi muutakin taloudellista toimeliaisuutta palkkatyön lisäksi, 
joten työn loppumisen heijastusvaikutukset olivat moninaiset ja koski-
vat myös naisia, joilla oli metsä- ja uittotöissä vain harvoja työpaikkoja.

Suomen taloushistoriaa tutkineen Niko Hännisen esittämät luvut 
osoittavat, että vuosina 1961–1970 Ruotsiin muutti noin 35 000 lappi-
laista, mikä muodosti vajaan viidenneksen tuona aikana Suomesta Ruot-
siin suuntautuneesta muuttoliikkeestä. Puolet muutosta ajoittui vuosiin 
1968–1970. Suuren muuttoalttiuden taustalla oli voimakas väestönkasvu. 
Lapin läänin väestö oli lisääntynyt 1940- ja 1950-luvuilla kaksi kertaa 
muuta maata nopeammin, ja se jatkoi kasvuaan aina vuoteen 1963, jolloin 
saavutettiin 210 000 asukkaan raja. Reilun vuosikymmenen kuluessa asu-
kasluku oli karttunut 40 000 hengellä. Vuosina 1968–1970 Lapin väestö 
puolestaan väheni voimakkaasti, ja läänin asukasluku painui vuonna 1970 
vuoden 1958 tasolle, vajaaseen 200 000 henkeen. Suuret ikäluokat ja maa-
seudun elinkeinojen nopea muutos olivat ne päätekijät, jotka johtivat 
joukkomuuttoon Ruotsiin.23

Sekä metsätyön työllistävyyttä että maastamuuttoa tarkasteltaessa 
on muistettava, että tilastot on laadittu suhteuttamalla metsätyöväen ja 
siirtolaisten määrät kyseisen kunnan koko väestöön.24 Koska Lapin lää-
nissä väkiluku oli muuhun maahan verrattuna pieni, sekä ammattimai-
sen metsätyön että Ruotsiin muuton merkitys korostuvat. Purouittokin 
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oli vielä voimissaan sosiaalipolitiikan professori Terho Pulkkisen laatiessa 
karttaansa ammattimaisesta metsätyöstä Suomessa vuonna 1950; kartan 
mukaan ammattimaista metsätyötä tehtiin lähes koko Suomessa.25 Kui-
tenkin Savotta-Suomeksi26 nimitetyssä Itä- ja Pohjois-Suomessa metsä- ja 
uittotyöntekijöiden osuus kunnan miesväestöstä oli hyvin suuri. Ammat-
timaisiin metsätyömiehiin katsottiin kuuluvaksi yli sata työpäivää vuo-
dessa metsä- ja uittotyötä tekevät henkilöt.27

KIERTOLIIKKEEN ETNOGR AFIA 

Haastatteluaineistojen perusteella voidaan sanoa Lapin metsätöiden 
vähentyneen melko yllättäen. Nuori mies saattoi ajatella armeijan jälkeen 
palaavansa takaisin metsätöihin, joita hänen isänsä ja isoisänsäkin olivat 
joka vuosi tehneet huolimatta siitä, että metsätyöt eivät olleet heillekään 
olleet pysyviä työsuhteita. Yhtäkkiä töitä ei enää ollutkaan tarjolla. Usein 
muuttopäätöksen taustalla oli yleinen näköalattomuus. Koska töitä oli 
vain satunnaisesti, jotakin oli keksittävä: ”Se oli se työttömyys siellä, ja 
hän [puoliso] tykkäs, että ei tämmönen ole enää elämisen arvosta. Että 
joskus talvella saa rahhaa ja kesät pitää syyä sitte velaksi… Täytyy sitä ny 
jotaki muutaki saaha elämässä ku kitua tässä vain,” kuvaili göteborgilais-
nainen perheensä muuttopäätöstä. Vuonna 1932 syntynyt nainen ei ollut 
aikoinaan erityisesti halunnut muuttaa Ruotsiin mutta oli seurannut 
miestään monen muun naisen tavoin.28

Turhautuminen rahantulon satunnaisuuteen ja epävarmuuteen ei liit-
tynyt ainoastaan metsätyöhön, vaan tällaisia kokemuksia oli esimerkiksi 
satamatyöntekijöillä, taksiyrittäjillä ja kahvilatyöntekijöillä. Samanlaisia 
muuttotarinoita kuulee myös muualta kuin Savotta-Suomesta lähteneiltä. 
Nordiska museetin tutkijoiden haastatellessa suomalaisia maahanmuutta-
jia Upplands Väsbyssä monet haastateltavista kertoivat, että muuttopää-
töksen taustalla oli haave paremmasta tulevaisuudesta.29

Muuttokertomukset ovat yleensä kymmenien kahvituntien aikana 
hioutuneita narratiiveja. Vuonna 1937 Sallassa syntynyt Akseli30 oli elät-
tänyt itsensä metsätöiden loputtua erilaisissa sekatöissä. Työttömyyden 
jälleen uhatessa muuttopäätös Ruotsiin muotoutui nopeasti vuonna 1967:

Ne loppuikin työt, mutta sitten minä sain tuolta TVH:lta tilapäis-
työtä. Olin viis päivää kun … ajoivat soraa ja minä olin lapiomiehenä… 
[Sitten] ilmoitettiin, jotta perjantai on viimoinen päivä olla töissä, 
että ei tartte niinko seuraavalla viikolla enää tulla. Ja kun ei ollu tietoa 
mistään töistä sitten. Työttömänä olin siinä välilläkin, välissäkin ollu 
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jonkun aikaa. Ja tuota piti vuokrat maksaa ja sun muut ja kaikenlaista 
olis tarvinnu ostaakin ja sattumalta se tuli [kaksi miestä], Kemijärveltä 
oli molemmat. Ne oli mulle hyviä tuttuja… pysäyttivät minut, kun 
olivat tulossa henkilöautolla siinä. Pysäyttivät minut, että mitä 
Akselille kuuluu. Minä, että voi peijakas, kun mulla työt loppuu kahen 
päivän päästä eikä oo tietoa seuraavasta työpaikasta. Pojat, että he on 
lähössä Ruotsiin hakemaan töitä. Minä, että milloin te menette, että 
he on menossa jo… niin tuota että pääsenkö minä kyytiin. No mikäs 
siinä, hyppää kyytiin ja minä, että minulla ei ole muuta kuin kumi-
saappaat ja eikä minulla ole tuota parempia vaatteitakaan matkassa 
niin tuota… oottakaapa kun minä peitän tuon lapion tuonne tien 
viereen, tuohon ojan penkkaan, että minä tulen joskus sitten palaut-
tamaan sen. Työnsin sen lapion sinne penkkaan ja potkaisin hiekkaa.31 

Haaparannasta Akseli lähetti vaimolleen postikortin, jossa hän kertoi 
lähdöstään ja lupasi ilmoittaa, kun asuinpaikka Ruotsista on löytynyt ja 
perhe voi seurata perässä. Elämä Ruotsissa asettui hiljalleen uomiinsa.

Vaikka yksi mies peitti lapionsa ojanpenkkaan, muuttajia oli useim-
miten enemmän kuin yksi. Vaimo ja lapset seurasivat perässä, mutta 
perässämuuttajien määrä ei yleensä rajoittunut vain muuttajan omaan 
perheeseen. Myös veljille ja muille lähisukulaisille oli luontevaa seurata 
jo lähteneitä, koska he saattoivat luottaa apuun työnhaussa ja väliaikai-
nen asuntokin saattoi järjestyä joko sukulaisten tai muiden suomalaisten 
luona. Esimerkiksi Akselin nelihenkinen perhe asui neljä ensimmäistä 
Göteborgin-kuukauttaan kolmen huoneen ja keittiön asunnossa Akselin 
serkun ja sisaren perheiden kanssa. Kullakin perheellä oli yksi oma 
huone.32 Alaikäisten naisten ensimmäinen työ Ruotsissa oli usein lapsen-
likkana toimiminen sukulaisperheessä. Näitä alaikäisiä siirtolaisia har-
vemmin löytyy muuttotilastoista, sillä he eivät välttämättä ilmoittaneet 
viranomaisille Ruotsiin tulostaan eivätkä Suomesta lähdöstään. Useim-
mat siirtyivät täysi-ikäisyyden saavutettuaan palkkatyöhön tehtaaseen, ja 
silloin heidän oleskelunsa Ruotsissa ikään kuin virallistui.33 Haastattelut 
paljastavat, että niin miehet kuin naiset vaihtoivat työ- ja asuinpaikkaa 
ahkerasti. Motiivina oli yleensä joko suuremman asunnon tai palkan saa-
minen tai paremmat työolosuhteet.

Ruotsissa jatkettiin monella tapaa sitä yhteisöllisyyttä, johon syn-
nyinmaassa oli totuttu. Akselin lapsuudenkodissa oli ollut yhdeksän 
lasta. Akselin pikkusisko Ruut kuvaili heidän yhteistä lapsuudenkotiaan 
seuraavasti:
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Meillä oli tavallinen semmoinen työläiskoti niinkö sanotaan. Isä oli 
mettätöissä ja äiti oli siinä kotona, kun minä olin pieni. Mutta sitte ku 
mä menin kouluun, niin äiti meni isän matkassa mettätöihin kanssa, 
kokiksi. Niin hän oli sit poissa kans, ja meillä oli yksi veljen vaimo 
meitä perään kattomassa siinä kotona. Ja asu siinä meiän kans sitten. 
Ja se oli muutaman vuojen sillä lailla, että oli molemmat äiti ja isä pois. 
Ne tuli käymään vaan niinko kahden viikon välein.34 

Akseli ja Ruut eivät seitsemäntoista vuoden ikäeronsa vuoksi olleet 
asuneet koskaan yhtä aikaa lapsuudenkodissaan, sillä tapana oli, että van-
hemmat lapset antoivat tilaa nuoremmille. Akselin lapsuudessa kotona oli 
asunut myös sodassa haavoittunut serkkupoika.35

Akselin tapaus kertoo siirtolaisuudelle tyypillisestä ketjumuutosta, 
jossa muut sosiaalisen verkoston jäsenet seuraavat ensimmäistä lähtijää. 
Akselin jälkeen Ruotsiin lähtivät puolison ja lasten lisäksi myös hänen 
neljä veljeään ja kaksi sisartaan. Ruutille maastamuutto merkitsi mahdol-
lisuutta toteuttaa unelmansa, opiskella. Ruutin muuttokertomus on myös 
oivallinen esimerkki kaiken kiertokulusta sekä muuttamisen ja jäämisen 
motiiveista:

Mä tulin tänne Ruotsiin silloin 16-vuotiaana, koulun jälkeen vuonna 
1970. Ja mä olin täällä semmoisen vuojen. Mutta sitten mä, mä en 
tykänny enkä mä viihtyny täällä, eikä mulla ollu minkäänlaisia kave-
reita koskaan, koska oli paljon noita… Niinko siskolla oli lapsia viis, 
veljel oli lapsia kolme. Se oli aina se lastenhoito niinko. Ei saanu 
ollenkaa omaa vapautta eikä semmosta. Et toisessa vuorossa kävi 
töissä ja toisessa vuorossa hoisi lapsia, ni ei ollu aikaa harrastaa sitte 
mitään muuta, eikä… Mä viihyin hirviän huonosti silloin ja aattelin, 
minä lähen pois täältä, että minä en jaksa olla. Sitte lähin keväällä … 
Suomeen takaisin. 

[…]

Kävin sitten siellä [Tampereella konttoriopiston], omilla rahoillani, 
jotka olin säästäny [Ruotsissa]. Ja sit sen jälkeen mä olin Muoniossa 
vähän aikaa töissä Matkahuollossa. Sit mä menin keskukseen ja olin 
siellä kaksi vuotta. Ja viihyin oikein hyvin. Ja olisin halunnut tietenkin 
jatkaakin, mutta sattu näin, että mulla oli kesäloma… minun veli oli 
lomalla täältä Ruotsista. Niin se sano mulle, että lähe matkaan. Minä: 
voin lähteä, ei mulla mitään. Mulla on kesäloma, että mä lähen sitten 
ja muistan, mulla ei ollu ees omia kenkiä mukana, kun mä hyppäsin 
autoon vaan ja aattelin, mitäs minä, minä lähen vaan käymään siellä, 
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että en mä kesällä kenkiä tarvi. Mä tulin tänne, no sitte alko rahat 
loppumaan. Aattelin, että voin minä olla viikon tai pari töissä. Soitin 
sinne työmaalle, että minä tulen sitte viikon päästä. Mä olin sen viikon 
töissä ja sain käteen rahaa niin paljon ku sain rahaa kuukaudessa 
keskuksessa. Että enhän minä takaisin mihinkään Suomeen lähe.36 

Ketjumuuton lenkit olivat vuosikymmeniä pitkiä. Kun Ruut myöhemmin 
sai omia lapsia, lastenhoitoapuna oli veljentytär Suomesta. Ruut opiskeli 
Suomessa, mutta Ruotsissa ansaitsemillaan rahoilla. Monille muillekin 
haastateltavilleni muutto Ruotsiin oli mahdollistanut opiskelun, joskaan 
ei Suomessa vaan Ruotsissa.

Koulutuksen tuomista mahdollisuuksista Akseli on jälleen hyvä esi-
merkki. Hän oli kulkenut isänsä mukana metsä- ja uittotöissä 12-vuotiaasta 
lähtien kipinämikon eli tulenvartijan tehtävässä. Koulun johtokunnan 
päätöksellä poika haettiin savotalta takaisin koulunpenkille, ja opinnot 
jatkuivat ammattikoulussa autosähköasentajalinjalla. Koulu jäi kuiten-
kin taloudellisista syistä kesken – ”jonku se oli tienattavakin” – mutta 
opiskelu jatkui vuosien päästä Ruotsissa. Oltuaan muutaman kuukauden 
töissä Volvon autotehtaalla Göteborgissa hän ilmoittautui sekä ruotsin 
että englannin kielen kursseille. Myöhemmin hän suoritti tulkkikurssin. 
Kielitaito yhdistettynä ammattikoulun todistukseen vei Akselin liuku-
hihnan äärestä vaativampiin tehtäviin:

Joskus pääsi siellä työmaallakin myöhemmässä vaiheessa, kun minä 
pääsin siirtymään sitten erilaisiin hommiin, ko niinko asennushom-
miin ja koeajohommiin. Minä pääsin sitten… kuorma-autoja tutkit-
tiin ja testattiin uusia. Sitä niin ku sai parempaa palkkaa ja paremman 
paikan. Niin minä kuljin sitten, kävin tulkkaamassa.

Opiskelu kiinnosti Akselia niin paljon, että hän opiskeli myöhemmin 
vielä työn ohella kirjekurssilla teknikon tutkintoa.37 Monen muun Göte-
borgissa haastattelemani ruotsinsuomalaisen työ siirtyi vähitellen liuku-
hihnalta konttoriin kielitaidon karttumisen ja erilaisten kurssien ja 
tutkintojen suorittamisen myötä.38 Västeråsissa 2000-luvun alussa teke-
mäni suomalaisnaisten haastattelut osoittavat, että maahanmuuttajan 
urakehitys ei kuitenkaan ollut kielitaidosta ja opiskelusta huolimatta aina 
suoraviivainen.39

Nordiska museetin laaja haastatteluhanke 1970-luvun alussa liittyi 
Ruotsin muuttuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan. Enää maahan-
muuttopolitiikan tavoitteena ei ollut maahanmuuttajien assimilaatio eli 
sulautuminen maan kulttuuriin vaan kotouttaminen.40 Jo vuonna 1962 
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Ruotsissa oli tehty päätös suomenkielisestä opetuksesta suomalaisille 
maahanmuuttajille peruskoulussa, ja kolme vuotta myöhemmin myös 
aikuiset saivat oikeuden opiskella ruotsia ilmaiseksi opintokerhoissa.41 
Vuonna 1972 Ruotsin valtiopäivillä säädettiin laki, joka takasi maahan-
muuttajille oikeuden opiskella 240 tuntia ruotsia työajalla.42 Vuonna 1945 
syntynyt göteborgilaismies kertoi näistä kursseista seuraavasti:

Silloinhan oli, 70-luvulla vissiin, ni ne käytti [Volvon autotehtaalla 
Göteborgissa] kielikurssia. Ne valihti, että joku testeillä, että ku 
saa olla 240 tuntia tai 160 tuntia. Ja se oli niinku työajalla. Ja se oli 
määrätty viikko aina siellä, piti käyä siellä kurssilla. Että niin kauan ku 
se tuntimäärä tuli täys.43 

Suhtautuminen kielikursseihin ymmärrettävästi vaihteli. Hiekkapuhalta-
jana toimineelle, ruotsia jo melko hyvin osanneelle miehelle 240 tunnin 
kielikurssi tuntui lähinnä ajan tappamiselta, kun taas lastenlikan töistä 
niittikonetehtaaseen päässeen nuoren naisen mielestä työpaikan saami-
sessa oli parasta se, että puolen vuoden kellokortin leimaamisen jälkeen 
pääsi kielikurssille.44

Ruotsissa koulutustaso oli Suomea korkeampi. Kielikurssista saat-
toikin herätä ajatus opintojen jatkamisesta aikuiskoulutusta tarjoavassa 
comvuxenissa. Useat haastateltavistani olivat suorittaneet peruskoulu- tai 
ylioppilastutkinnon Ruotsissa. Monella heistä koulunkäynti oli Suomessa 
joko keskeytynyt tai se oli rajoittunut minimiin.45 Opintopolut avautui-
vat myös Suomessa opiskelleille. Ruotsinsuomalaisten joukosta löytyy 
paljon tarinoita siirtolaisista, jotka ovat tulleet Ruotsiin esimerkiksi sai-
raanhoitajiksi ja jatkaneet siellä opintojaan.46

Ruutin tapaisille pikkusiskoille ja -veljille Ruotsi oli jo varhain näyt-
täytynyt vauraana maana. Haastatteluissa toistuu se, miten mukavaa oli 
saada paketteja Ruotsiin muuttaneilta sisaruksilta, Paketeissa oli tavaroita 
– leluja, värikyniä ja vaatteita – joista syrjäseudulla asuva lapsi ei voinut 
muutoin kuin haaveilla. Inarista 16-vuotiaana muuttanut haastateltavani 
kertoi jättäneensä koulun kesken ja lähteneensä Boråsiin sisarelleen lap-
senlikaksi näiden pakettien houkuttamana.47 Nordiska museetin teke-
missä haastatteluissa kysyttiin haastateltavilta, lähettävätkö he sukulaisille 
Suomeen paketteja ja rahaa. Useimmat kokivat tärkeäksi vanhempiensa ja 
kotiin jääneiden sisarustensa hyvinvoinnin ja kertoivat auttavansa heitä. 
Lappiin ei tullut väriä Ruotsista ainoastaan paketeista löytyvistä väri-
kynistä ja vaatteista.48 Väitän, että monet Lapille vielä 1960-luvulla tyypil-
liset ”aiaksen” eli maalaamattomat harmaat hirsitalot saivat ensimmäisen 
maalikerroksensa Ruotsista lähetetyillä rahoilla. Samoin 1970-luvun 
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sisutukselle tyypilliset sohvakalustot, baarikaapilla varustetut kirjahyllyt 
ja ensimmäiset televisiot rahoitettiin Ruotsin-tuliaisilla. 

Mielenkiintoinen vertauskohta löytyy tämän päivän Romaniasta. 
Csángó-kylistä syrjäiseltä maaseudulta Italiaan muuttaneet nuoret aikui-
set haluavat vanhempiensa koteihin vesijohdot, wc:n ja pesukoneen, jotta 
he kesälomalla saavat asua mukavuuksilla varustetussa talossa. Unkari-
lainen kansatieteilijä Veronika Lajos kertoo tutkimuksessaan, miten 
Torinoon muuttanut tytär soittaa äidilleen tivaten, käyttääkö isoäiti jo 
lasten rahoittamia uusia mukavuuksia. Alkuun kyseinen isoäiti kävi edel-
leen ulkovessassa, peseytyi kerran viikossa pihamaalla kuten ennenkin ja 
käytti pesukonetta tavaroiden säilytysalustana. Kenttätöiden ajan talossa 
asuneen tutkijan hän kuitenkin oletti ilman muuta haluavan juokse-
van veden mukavuudet, ja kun vieras opetti hänelle pesukoneen käytön, 
hänkin siirtyi vähitellen mukavuuksien käyttäjäksi.49

Työmarkkinahistorian tutkija Tapio Bergholmin mukaan ensimmäi-
sen kerran paluumuuttajia houkuteltiin takaisin Suomeen vuonna 1972 
”Kotiin Ruotsista” -kampanjalla. Haastattelin Akselia Rovaniemellä, 
jonne hän oli muuttanut muutaman vuosikymmenen Ruotsissa asumi-
sen jälkeen. Emme kuitenkaan keskustelleet paljoakaan siitä, minkälaisia 
asioita Akseli koki tuoneensa mukanaan Suomeen. Eräs toinen haastatel-
tava kertoi, että työllisyystilanteen parannuttua Suomessa ruotsinsuoma-
laisia houkuteltiin palaamaan takaisin. Hän muutti 1980-luvulla miehensä 
ja lastensa kanssa kymmenen Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen Uuteen-
kaupunkiin. Siellä Saabin autotehtaalla työskenteli muitakin paluumuut-
tajia; heillä oli Ruotsin-tuomisinaan sellaista ammattitaitoa autotehtailta, 
jota Suomessa ei olisi voinut saada.50 Ketjumuuttoon liittyy myös paluu-
muuttoa. Tämänkin haastateltavan veli seurasi pian perheineen perässä. 
Sinutteluun Ruotsissa tottuneille paluumuuttajille suomalaisen tehtaan 
hierarkkisuus ja työilmapiiri olivat yllätys:

Täällä oli ihan erilainen ilmapiiri mitä, ei ollu yhtään semmonen ilma-
piiri, mitä työläisten kesken Ruotsissa oli, semmonen solidaarinen. 
Et täällä oli ihan, täällä oli semmonen nokkimisjärjestys ja kaikki oli 
vähän… jokainen kattoo omaan napaansa, ei semmoista yhteishenkeä 
niin kuin Ruotsissa.51 

Ruotsissa ensimmäinen työturvallisuuslaki oli säädetty jo vuonna 1949, 
kymmenen vuotta aikaisemmin kuin Suomessa, ja paluumuuttajat olivat 
varsin valveutuneita työelämän ajanmukaisista normeista.52 Oman 
aineistoni valossa työturvallisuus Ruotsissa ei kuitenkaan vielä 1960-
luvulla näyttäydy erityisen hyvänä. Useimmat ruumiillista työtä tehneet 
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haastateltavani olivat jääneet sairauseläkkeelle jo nelikymppisinä työ-
peräisten vaivojen vuoksi, eikä ollut tavatonta, että haastattelumatkoil-
lani nelikymppinen haastateltava turvautui rollaattoriin liikkuessaan. Ei 
ollut mitenkään poikkeuksellista, että naisilla äitiyslomat ja sairauslomat 
limittyivät toisiinsa.53 

Myönteisesti tulkittuna tämä tarkoittaa sitä, että Ruotsissa työn antaja 
kantoi vastuunsa työntekijöidensä työperäisistä sairauksista ja vam-
moista, ja tällaiseen vastuunkantoon oli myös suomalaisen yhteiskunnan 
sopeuduttava. Vuosina 1968–1975, joille ajoittuvat sekä Ruotsiin muuton 
kiivaimmat vuodet että sen hiipuminen, työmarkkinajärjestöjen sopi-
mustoiminta ja yhteistyö sekä työsuojelun uudistaminen oli Suomessa 
ripeätä, mikä varmasti oli ainakin osin seurausta työvoimakilpailusta naa-
purimaiden kesken. Työvoimasta kilpailtiin myös palkoilla, sillä Ruotsin 
ansiotasoon tottuneet ruotsinsuomalaiset olettivat palkan riittävän 
kodin mukavuuksien hankintaan ja jopa etelänmatkoihin. Vuonna 1969 
Koneen toimitusjohtaja ehdotti jopa, että paluumuuttajille maksettaisiin 
korkeampaa palkkaa heidän houkuttelemisekseen.54

Paluumuuttajat toivat mukanaan muutakin kuin ammattitaidon, val-
veutuneisuuden työturvallisuudesta, ammattiyhdistysaktiivisuuden, 
mahdollisen koulutuksen ja säästöjä. Heidän maailmankuvansa oli avar-
tunut kansainvälistymisen myötä, ja he olivat tottuneet sekä ruotsalaisen 
yhteiskunnan tarjoamaan hyvinvointivaltion turvaan että yhteiskun-
nalliseen tasa-arvoon.55 Koska paluumuuttajilla oli mahdollisuus palata 
Ruotsiin, suomalaisen yhteiskunnan oli tarjottava sellainen elämä ja 
tulevaisuus, jota varten kannatti jäädä.56 Koti on ihmiselle tärkeä, mikä 
näkyy tässäkin asiassa. Asuntopula Suomessa oli vauhdittanut monen 
ihmisen muuttopäätöstä, ja vaikka koti Ruotsissa aluksi löytyi yleensä 
parakista tai sukulaisten nurkista, useimmat pääsivät aika pian asumaan 
mukavuuksilla varustettuihin kerros- tai rivitalokoteihin. Niinpä paluu-
muuttajille oli tarjottava vastaavaa – eikä ainoastaan paluumuuttajille, 
sillä myös muutto päätöstä harkitseville piti olla hyviä vaihtoehtoja Suo-
messa. Suomen asuntopulaa lievitettiin muun muassa osallistamalla 
työeläke yhtiöt vuokra-asuntotuotantoon 1970-luvun alusta lähtien.57

K ÄÄNTEINEN TAITOVUOTO? 

Aloittaessani tutkimukseni Göteborgissa suuri ongelma oli löytää haasta-
teltavia, jotka olisivat kotoisin Suomen Lapista. Ratkaisuksi löytyi toimit-
taja, joka kaivoi arkistoistaan henkilöitä, jotka olivat radiohaastatteluissa 
kertoneet matkastaan Haaparannan ja Tornion kautta Ruotsiin. Heille 



 10 TIEDON JA TAIDON KIERTO: MAASTAMUUTTAJIEN SUOMI JA RUOTSI 197

siirtyminen Suomesta Ruotsiin oli ollut vaivatonta; rajalla ei kysytty 
passia eikä lähtöpaikkaa tai määränpäätä, puhumattakaan siitä, että heitä 
olisi ohjattu vastaanottokeskuksiin.

Vanhan ja uuden kotimaan välillä oli selkeä kehitysero: Ruotsi oli 
taloudellisesti Suomea paljon pidemmällä. Suomalaisten asema ei silti 
ollut mitenkään helppo. He kohtasivat rasismia, joka oli monesti vaivih-
kaista ja rivien välistä luettavaa. Olen itse todistanut tätä rasismia useita 
kertoja kertoessani tutkimuskohteestani. Kun esimerkiksi parikymmentä 
vuotta sitten ehdotin artikkelia ruotsinsuomalaisista Ruotsissa ilmesty-
vään tieteelliseen aikakauskirjaan, sen toimitussihteeri kertoi minulle 
lapsuusmuistojaan Keski-Ruotsin ruukkipaikkakunnalla. Toisin kuin 
muut luokan lapset hän sai vanhemmiltaan luvan leikkiä suomalaisten 
lasten kanssa, eivätkä leikkikaverien kodit hänen yllätyksekseen olleet-
kaan epäsiistejä. 1990-luvun alussa alkanut toinen, tällä kertaa Afrikasta 
suuntautunut muuttoliike Ruotsiin paransi ruotsinsuomalaisten suhteel-
lista asemaa. Siirtolaisuuden sijaan nyt alkoi korostua heidän asemansa 
vähemmistönä. 

Ruotsinsuomalaisten keskuudessa tehdyt haastattelut avaavat näkö-
kulmia siihen, kuinka suomalaiset maahanmuuttajat toimivat osaltaan 
moottoreina Suomen ja Ruotsin vaurastumiselle. Metsätyöntekijät sidot-
tiin toisen maailmansodan jälkeen asutustiloilla syrjäseuduille ilman 
minkäänlaisia vaihtoehtoja, mikä teki heistä halpaa ja turpeeseen sidot-
tua työvoimaa metsäyhtiöille Itä- ja Pohjois-Suomessa.58 Maantiede oli 
siis Suomen vaurastumisen ja metsäteollisuuden etujen ajamisen puo-
lella, koska työvoimalle muut työllistymisvaihtoehdot olivat yksinkertai-
sesti kaukana.59 Ne eivät kuitenkaan olleet niin kaukana, etteikö hädän 
hetkellä niihin olisi tartuttu. 1960-luvun yhteiskunnallisessa murroksessa 
Ruotsista tuli Suomen syrjäseutujen liikaväestön varaventtiili, koska siellä 
työtä oli tarjolla. Suomeen jääneille ikätovereille ystävien muuttaminen on 
varmasti aikanaan ollut sosiaalisen elämän kannalta ikävää, mutta kylien 
tyhjenemisen myötä kotipaikkakunnilleen jääneiden vähäiset työllistymi-
sen mahdollisuudet paranivat. Suomalaisten päättäjien näkökulmasta oli 
parempi, että Itä- ja Pohjois-Suomen työttömät nuoret muuttivat Etelä-
Suomen kasvukeskusten sijaan Ruotsiin. Sieltä he todennäköisimmin 
muuttaisivat takaisin Suomeen työllisyystilanteen parannuttua.60

Suuret ikäluokat kilpailivat koulutus- ja työpaikoista myös Savotta-
Suomen ulkopuolella, ja muutto Ruotsiin oli myös heille varteenotettava 
vaihtoehto. 1900-luvun alun suurin yhteiskunnallinen ongelma, maatto-
mien ja pientilallisten asema, oli 1980-luvulle tultaessa yhtäkkiä ja pääosin 
suunnittelematta ratkaistu: maalaisproletariaattia ei Suomessa enää ollut. 
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Vain 13 prosenttia suomalaisista sai enää elantonsa maa- ja metsätyöstä. 
Vuonna 1880 heidän osuutensa oli ollut 83 prosenttia, ja vuonna 1950 
maa- ja metsätyötä oli tehnyt 46 prosenttia Suomen väestöstä.61

Tapio Bergholmin mukaan vahva noususuhdanne ja työvoiman siir-
tyminen Ruotsiin 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa synnyttivät 
Suomeen tilanteen, jossa työnantajat joutuivat kilpailemaan palkka- ja 
luontaiseduin työvoimasta: ”Palkkatyöläisen asema työvoimansa myyn-
nissä oli poikkeuksellisen vahva, kun vallitsi ns. ’jätkänmarkkinat’. Työ-
paikan vaihto oli toimiva ratkaisu niin työehtojen heikkouteen kuin 
esimiehen tympeyteen.”62 Savottaa oli totuttu vaihtamaan edellä mai-
nituista syistä. Työpaikka Ruotsissa olikin siten vain yksi mahdollinen 
savotta muiden joukossa. Kilpailu työvoimasta kiritti Suomea luomaan 
uusia työelämän säädöksiä, ja virkamiesten opintomatkat Ruotsiin johti-
vat normitalkoisiin 1970-luvun alun Suomessa.63

Työvoiman tarve vaihteli myös Ruotsissa, ja aikoina, jolloin työvoiman 
tarve oli vähäisempi, yhtiöt ohjasivat työntekijöitään erilaisille kielikurs-
seille. Kielitaidon karttuessa avautuivat myös aikuiskoulutusoppilaitosten 
ovet ja sitä kautta haastavammat työpaikat. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, 
ettei haastattelemillani ihmisillä useinkaan ollut kotiseudullaan mahdol-
lisuutta muuhun kuin alkeelliseen koulutukseen. Sanonta, jonka mukaan 
kaikki koulut oli rippikoulun jälkeen käyty, piti useimman syrjäseudulla 
varttuneen kohdalla paikkaansa, vaikka lukuhaluja olisi ollutkin.64

Koulutuksesta hyötyi myös itse maahanmuuttaja, koska kielitaidon 
karttuminen auttoi sopeutumisessa ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Ruot-
sissa hankittu koulutus ja ammattitaito auttoivat puolestaan työllisty-
mään jatkossa. Näistä kokemuksista oli hyötyä myös paluumuutossa: 
Ruotsista oli monella mukana säästöjä, jotka mahdollistivat opiskelun 
Suomessa, ja Ruotsissa hankittu koulutus ja ammattitaito tulivat hyvään 
käyttöön Suomessakin. Muuttoliiketutkijat Oded Stark ja Simon Fan 
ovat esittäneet, että aivovuoto voi kääntyä myös lähtömaan hyväksi sel-
laisissa tapauksissa, joissa paluumuuttaja tuo mukanaan hankkimansa 
koulutuksen ja ammattitaidon.65 Tämä käänteinen aivovuoto tai pikem-
minkin käänteinen taitovuoto on ruotsinsuomalaisten paluumuuttajien 
kohdalla ilmeinen.66
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