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Muuttamisen ja asuinalueiden merkityksistä

Laura Ansala

Muuttoliike on voimistuva ja monisyinen il-
miö, jonka erilaisia seurauksia nähdään lähes 
kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen, glo-
balisaatio, turvattomuus ja ilmastonmuutos 
saavat entistä suurempia ihmisjoukkoja liik-
keelle. Kasvavat muuttovirrat kaupunkien ja 
maiden välillä koskettavat tavalla tai toisella 
yhä useampia. Suomi ei ole tässä suhteessa mi-
kään poikkeus. Suomeen vuosittain muuttavien 
ulkomaalaistaustaisten ulkomailla syntyneiden 
lukumäärä on yli kolminkertaistunut vuosina 
1997–2017. Lisäksi vuonna 2017 Suomessa 
tehtiin noin kolmasosa enemmän kuntien väli-
siä muuttoja kuin 20 vuotta aikaisemmin (SVT 
2019). 

Väitöskirjan tutkimusartikkelit tarkastele-
vat eri näkökulmista, millaisia seurauksia 
muuttamisella ja erilaisilla asuinalueilla on 
muuttajille itselleen. Ensimmäinen artikkeli 
tarkastelee Suomessa muuttavia lapsia ja selvit-

tää, suorittavatko he toisen asteen tutkinnon 
todennäköisemmin, jos he ovat viettäneet lap-
suusaikansa kunnissa, joissa heidän ikätove-
riensa toisen asteen suoritusaste on korkea. 
Suomessa nuorten koulutustulemat vaihtelevat 
varsin paljon sekä asuinkunnan että perhetaus-
tan mukaan siitä huolimatta, että moniin mui-
hin maihin verrattuna koulujen väliset erot 
ovat Suomessa pieniä ja ylisukupolvinen liik-
kuvuus on korkea. Ei ole kuitenkaan itsestään 
selvää, johtuuko kuntien välinen vaihtelu kun-
tien itsensä ominaisuuksista vai heijastaako se 
kuntiin valikoituneiden perheiden ominai-
suuksia. Koska toisen asteen suorittaminen on 
yhteydessä myöhempään työmarkkinamenes-
tykseen ja syrjäytymisriskiin, on tärkeää ym-
märtää, millainen rooli lapsuusajan asuinkun-
nilla on lasten myöhempien koulutustulemien 
kannalta.
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Tämän kysymyksen empiirinen analyysi 
perustuu Tilastokeskuksen paneeliaineistoon, 
joka sisältää tietoja lasten perhesuhteista, 
asuinkunnista ja lukuisista sosioekonomisista 
taustatekijöistä heidän koko lapsuutensa ajalta. 
Analyysissa on keskeistä huomioida perheiden 
epäsatunnainen valikoituminen eri kuntiin. 
Valikoitumisen taustalla voivat olla esimerkik-
si vanhempien tavoitteet tarjota lapsilleen par-
haat edellytykset menestyä koulutuksellisesti 
ja työelämässä. Tämänkaltaisen havaitsematto-
man valikoitumisen sivuuttaminen voi johtaa 
valikoitumisharhaan arvioidessa lapsuusajan 
asuinkuntien mahdollisia vaikutuksia. 

Harhan poistamiseksi vaikutus estimoi-
daan perheen kiinteiden vaikutusten mallissa. 
Estimointi perustuu vuosina 1988–1993 synty-
neiden, vähintään kerran lapsuusaikanaan 
kuntien välillä muuttaneiden sisarusten otok-
seen, ja hyödyntää samaan perheeseen kuulu-
vien sisarusten välistä vaihtelua. Eri-ikäiset 
sisarukset voivat asua osia lapsuusajastaan eri 
kunnissa, ja kohdata samassakin kunnassa suo-
ritusasteeltaan erilaisia ikätovereita. He voivat 
myös asua kunnissa eri pituisia aikoja. Tämä 
on syytä huomioida, jos kunnan mahdollisen 
vaikutuksen suuruus riippuu siellä asutun ajan 
kestosta. 

Perheen kiinteiden vaikutusten malli vakioi 
sisaruksille yhteiset muuttumattomat perhete-
kijät, joten mallissa estimoitu asuinkuntien 
vaikutus on niiden suhteen harhaton. Vaikutus 
voi kuitenkin vaihdella merkittävästikin erilai-
sissa perheissä kasvaneiden lasten välillä. Epä-
satunnainen valikoituminen, eri asuinalueilla 
vietetyn ajan kesto ja vaikutusten heterogeeni-
syys ovat kaikki keskeisiä, mutta usein toisis-
taan irrallaan käsiteltyjä näkökulmia naapu-
rustovaikutuksia koskevassa tutkimuskirjalli-
suudessa (Aaronson 1998; Harding ym. 2011; 

Chetty ja Hendren 2018). Artikkelin kontri-
buutio on ottaa ne huomioon yhdessä ja samas-
sa empiirisessä kehikossa. 

Kun perheiden epäsatunnaisesta kuntiin 
valikoitumisesta aiheutuva harha eliminoi-
daan, 10 prosenttiyksikköä korkeampi toisen 
asteen suoritusaste lapsuusajan asuinkunnissa 
kasvattaa lasten omaa todennäköisyyttä suorit-
taa toisen asteen tutkinto 20-vuotiaaksi men-
nessä 1,9 prosenttiyksiköllä. Vaikutus on voi-
makkaampi lapsilla, jotka kasvavat sosioeko-
nomisesti heikommassa asemassa olevissa 
perheissä. Vaikutus ei näytä heijastavan muu-
toksia lasten omassa perhetilanteessa, asuin-
kuntien välisiä sosioekonomisia eroja, tai alu-
eellisia eroja kouluttautumisvaihtoehdoissa tai 
koulutuksen tuotossa. Todetun vaikutuksen 
taustalla voi kuitenkin olla useita muita sosiaa-
lisia, taloudellisia ja institutionaalisia tekijöitä. 

Väitöskirjan kaksi muuta tutkimusartikke-
lia tarkastelevat maahanmuuttajia. Näistä es-
seistä ensimmäinen on yhteistutkimus Matti 
Sarvimäen ja Olof Åslundin kanssa. Siinä on 
tarkasteltu maahanmuuttohistorian roolia ai-
kuisten maahanmuuttajien työllistymisessä ja 
myöhemmässä työmarkkinaintegraatiossa Suo-
messa ja Ruotsissa. Maaparina Suomi ja Ruotsi 
on kysymyksen kannalta kiinnostava, sillä 
maat ovat melko samankaltaisia taloudellisilta 
ja yhteiskunnallisilta ominaisuuksiltaan sekä 
työmarkkinainstituutioiltaan, mutta niiden 
maahanmuuttohistoriat ja etnisten verkostojen 
laajuus poikkeavat toisistaan huomattavasti. 
Suomen ja Ruotsin vertailukelposet ja yksityis-
kohtaiset työnantaja-työntekijäaineistot antavat 
ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella 
maahanmuuttajien ensimmäisiä työpaikkoja ja 
sitä, kuinka niiden etninen segregaatio ja muut 
ominaisuudet ennustavat sekä välittömiä että 
myöhempiä työmarkkinatulemia.
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Empiirinen analyysi koskee 18–60-vuotiai-
ta maahanmuuttajia, jotka saapuivat Suomeen 
ja Ruotsiin aikuisiällä ja asuivat näissä maissa 
vuosina 1990–2010. Heidän työllistymisensä ja 
ensimmäiset työpaikkansa ovat Suomessa ja 
Ruotsissa ominaisuuksiltaan varsin samankal-
taiset. Työllistyminen tapahtuu pääasiassa ma-
talan ansiotason maahanmuuttajavaltaisiin 
toimipaikkoihin. Erityisesti työllistyvän kanssa 
samalta lähtöalueelta kotoisin olevat kollegat ja 
esimiehet ovat näissä toimipaikoissa yliedustet-
tuina, verrattuna tilanteeseen jossa maahan-
muuttajat valikoituisivat ensimmäisiin työpaik-
koihinsa satunnaisesti. Työpaikkojen etnisen 
segregaation voimakkuus kuitenkin vaihtelee 
merkittävästi maahanmuuttajaryhmien välillä, 
ja se on voimakkaampaa myöhemmin saapu-
neiden maahanmuuttajien keskuudessa.

Suomi ja Ruotsi ovat maahanmuuttajien 
kohdemaina yhtäläisiä myös siinä, kuinka maa-
hanmuuttajien ensimmäisten työpaikkojen 
ominaisuudet selittävät heidän välittömiä ja 
myöhempiä työmarkkinatulemiaan. Esimer-
kiksi aloitusansioiden ja kollegoiden lähtöalu-
een välinen yhteys on molemmissa maissa epä-
lineaarinen. Maahanmuuttajilla, joiden ensim-
mäisillä työpaikoilla samataustaisten kollegoi-
den osuus on hyvin pieni tai hyvin suuri, on 
matalammat aloitusansiot kuin maahanmuut-
tajilla, joiden työpaikoilla tämä osuus on kes-
kitasoa. Toisaalta samataustaisen esimiehen 
alaisuuteen työllistyvillä maahanmuuttajilla on 
korkeammat aloitusansiot, pitkäkestoisemmat 
ensimmäiset työsuhteet ja korkeammat myö-
hemmät ansiot kuin maahanmuuttajilla, joiden 
ensimmäinen esimies kuuluu kantaväestöön.

Etnisten verkostojen keskeistä merkitystä 
korostavan tutkimuskirjallisuuden valossa oli-
si voinut odottaa, että etnisen taustan ja segre-
gaation rooli maahanmuuttajien työmarkki-

naintegraatiossa olisi ollut erilainen Suomessa 
ja Ruotsissa (Munshi 2003; Edin ym. 2003; 
Colussi 2015; Dustmann ym. 2016). Ruotsissa 
etniset verkostot ovat rakentuneet selvästi kau-
emmin ja ovat siten laajemmat ja moninaisem-
mat kuin Suomessa. Osittain tästä syystä on 
myös todennäköistä, että Suomeen ja Ruotsiin 
saapuvat maahanmuuttajat ovat havaitsematto-
milta ominaisuuksiltaan varsin erilaisia. Suo-
men ja Ruotsin työmarkkinat eivät kuitenkaan 
ole identtisiä, vaikka samankaltaisia piirteitä 
jakavatkin. Näistä eroista huolimatta maahan-
muuttajaryhmien erilaiset työllistymis- ja assi-
milaatioprosessit suhteessa toisiinsa sekä yh-
teydet ensimmäisten työpaikkojen ominai-
suuksien ja eri työmarkkinatulemien välillä 
näyttäytyvät näissä maissa hyvin samankaltai-
sina. Nämä yhtäläisyydet tukevat hypoteesia 
siitä, että maahanmuuttajien etninen segregaa-
tio ja työmarkkinaintegraatio ovat prosesseja, 
joissa maahanmuuttohistorialla ja etnisten ver-
kostojen laajuudella on vain rajallinen rooli. 

Väitöskirjan kolmas tutkimusartikkeli on 
yhteistutkimus Ulla Hämäläisen ja Matti Sar-
vimäen kanssa. Siinä tarkastellaan maahan-
muuttajien lasten integroitumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan kouluttautumisen, rikollisuuden 
ja lääkkeiden käytön näkökulmista. Kansain-
välisessä vertailussa Suomi näyttäytyy tasa-ar-
voisena maana, joka tarjoaa erilaisille asukkail-
leen verrattain yhtäläiset mahdollisuudet me-
nestyä yhteiskunnassa. Ei ole kuitenkaan sel-
vää, että tähän tähtäävät toimenpiteet saavut-
tavat yhtäläisesti kaikki heikommassa asemas-
sa olevat. 

Artikkelin kontribuutio maahanmuuttajien 
lasten integraatiota tutkivaan kirjallisuuteen 
on tutkia samalla empiirisellä menetelmällä 
laajaa tulemien kirjoa, joista useimpia ei ole 
aiemmin tutkittu suomalaisessa kontekstissa 
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(Kilpi-Jakonen 2011; Dustmann ym. 2012; Ma-
tikka ym. 2015; Salmi ym. 2015). Analyysi hyö-
dyntää useita rekisteriaineistoja ja perustuu 20 
prosentin satunnaisotokseen vuosina 1967–
1990 syntyneistä henkilöistä. Analyysin koh-
teena ovat vuosina 1975–1985 syntyneet henki-
löt, joiden pärjäämistä tarkastellaan heidän 
saavutettuaan 23 vuoden iän. 

Suomalaistaustaisiin lapsiin verrattuna 
maahanmuuttajien lapset kouluttautuvat kes-
kimäärin vähemmän, tulevat todennäköisem-
min tuomituksi rikoksesta ja käyttävät vähem-
män lääkkeitä varhaisen aikuisuuden saavutet-
tuaan. Eritaustaisten lasten väliset erot kuiten-
kin muuttuvat huomattavasti, kun lasten so-
sioekonominen tausta ja asuinalue vakioidaan 
estimoinneissa. Esimerkiksi OECD-maista ja 
entisen Neuvostoliiton alueilta saapuneiden 
vanhempien lapset eivät kouluttaudu sen vä-
hempää tai saa sen enempää rikostuomioita 
kuin perhetaustaltaan samankaltaiset suoma-
laistaustaiset lapset, ja he itse asiassa osallistu-
vat samankaltaisia suomalaistaustaisia lapsia 
todennäköisemmin korkeakoulutukseen. Per-
hetaustan vakioinnista huolimatta suuria eroja 
jää kuitenkin muilta alueilta saapuneiden maa-
hanmuuttajavanhempien lasten ja suomalais-
taustaisten lasten välille. Reseptilääkkeiden 
käytön kohdalla perhetaustan vakiointi vain 
kasvattaa kaikkien maahanmuuttajaryhmien 
eroa suomalaistaustaisiin lapsiin. 

Todettuja eritaustaisten lasten välisiä eroja 
voidaan tulkita monin tavoin. Yksi mahdolli-
suus on, että eroja havaitaan siksi, että suoma-
laiset instituutiot eivät tavoita maahanmuutta-
jataustaisia lapsia – etenkään köyhemmistä 
maista tulevia – yhtä hyvin kuin suomalaistaus-
taisia. Maahanmuuttajataustaisilla voi olla vä-
hemmän tietoa suomalaisesta koulutus-, ter-
veydenhuolto- ja oikeusjärjestelmästä tai vä-

hemmän halukkuutta käyttää hyvinvointipal-
veluja kuin suomalaistaustaisilla. Vaikka ku-
vailevan analyysin tulokset ovat linjassa tämän 
alustavan hypoteesin kanssa, niiden perusteel-
la ei voi sulkea pois muita vaihtoehtoisia seli-
tyksiä. Tämä edellyttäisi lisäselvityksiä sovel-
tuvin tutkimusasetelmin ja -menetelmin.

Väitöskirjan kolme tutkimusartikkelia 
muuttamisen ja erilaisten asuinalueiden mer-
kityksistä pureutuvat kukin omalla tavallaan 
kysymyksiin mahdollisuuksien tasa-arvosta. 
Onko suomalaislapsilla yhtäläiset edellytykset 
kouluttautua riippumatta heidän asuinpaikas-
taan? Onko maahanmuuttajien lapsilla samat 
mahdollisuudet kuin muillakin hyötyä Suo-
messa tarjotuista julkisista palveluista? Mitkä 
ovat aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuu-
det työllistyä ja kuinka prosessi vaikuttaa hei-
dän edellytyksiinsä menestyä suomalaisessa 
yhteiskunnassa? Näihin kysymyksiin liittyvälle 
jatkotutkimukselle ja politiikkatyölle on tar-
vetta. Siihen näiden artikkeleiden perusteelli-
set analyysit tarjoavat vankan tietopohjan. □
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