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Tiivistelmä 

Tutkimuksessa nostetaan esille ajatus ulkosuomalaisista Suomen voimavarana maailmalla. Lisäksi 
tarkastellaan suomalaisten 2000-luvun siirtolaisuutta Saksaan ja Yhdysvaltoihin ja sitä, millaista in-
himillistä pääomaa Suomesta poistuu tämän päivän muuttajien mukana kyseessä oleviin maihin. 
Siirtolaisilla Suomen voimavarana viitataan tutkimuksessa siirtolaisuuden seurauksena ulkomaille 
syntyneeseen inhimillisen pääoman varantoon, ja suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuteen hyö-
dyntää tätä pääomaa. Perusajatuksena on, että siirtolaisten koulutus, kansainvälinen kokemus, am-
matillinen sijoittumien sekä heidän sosiaaliset suhteensa ovat voimavara, josta suomalainen yhteis-
kunta voisi hyötyä myös käytännön tasolla. 
Saksaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuneen 2000-luvun eli nykymuuton selvittämiseksi laadittiin ky-
sely, jossa selvitetään muun muassa tämän päivän suomalaisten amerikan- ja saksansiirtolaisten 
ominaispiirteitä, heidän muuttomotiivejaan, sekä verkostoitumistaan. Lisäksi vastaajia pyydettiin 
lomakkeella arvioimaan sitä, millaisena voimavarana he näkevät itsensä ja muut suomalaiset nykyi-
sessä asuinmaassaan. Kysely oli suunnattu kaikille vuosina 2000–2004 Saksaan ja Yhdysvaltoihin 
muuttaneille Suomen kansalaisille. Kyselyyn saatiin yhteensä 139 vastausta. Strukturoidut kysy-
mykset käsiteltiin SPSS-ohjelmalla ja aineiston analysoinnissa käytettiin suoria jakaumia sekä pro-
senttiosuuksia. Avoimet kysymykset luokiteltiin vastausten perusteella sopiviin luokkiin. Tutki-
muksen sekundaariaineiston muodostivat kirjallisuus, aikaisemmat tutkimukset, Tilastokeskuksen 
julkaisemat ja julkaisemattomat viralliset vuositilastot sekä muut muuttoliikeaineistot. 
Vastaajista yli puolet (61,2 %) oli naisia, ja molempiin kohdemaihin muuttaneet kuuluivat pääasi-
assa ikäluokkiin 20–29-vuotiaat tai 30–39-vuotiaat. Kyselyyn osallistuneista yli 80 prosentilla oli 
ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. Tärkeimpänä muuton syynä vastaajat mainitsivat 
oman tai puolison työn, mutta myös kansainvälisen kokemuksen hankkiminen ja kiinnostus asua 
vieraassa kulttuurissa olivat olleet muuton syinä. Saksaan ja Yhdysvaltoihin vastaajia veti erityisesti 
korkea palkkataso ja Suomesta heitä taas työnsivät pois kylmä ilmasto ja korkea verotus. Suomeen 
vetävinä tekijöinä oli useimmiten mainittu sukulaiset ja ystävät sekä Suomen luonto. Kun tarkas-
tellaan 2000-luvulla Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaisten koulutusta, sijoittumista 
työelämään sekä sosiaalisten suhteiden määrää, niin on selvää, että Suomella on rajojensa ulkopuo-
lella merkittävästi inhimillistä pääomaa. Voidaan myös olettaa, että osa tästä inhimillisestä pää-
omasta on mahdollista kanavoida hyödyntämään suomalaista yhteiskuntaa. Myös kyselyyn vastan-
neista Saksaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneista siirtolaisista yli puolet näki itsensä ja muut ulkosuo-
malaiset jonkinlaisena Suomen voimavarana. Vastausten perusteella ulkosuomalaisten osaamisalu-
eita olivat kulttuurituntemus, kielitaito, paikallistuntemus ja kontaktit nykyisessä asuinmaassa.
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