








































































































Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman valintakoe 2017 

Arviontiperusteet (”mallivastaukset”) 

 

Kirjallisuuskoe 

 

Kirjana Thomas Hylland Eriksen, Globalization.  

 

 

Kysymys 1. Miten globalisaatio on vaikuttanut identiteettipoliittisiin kysymyksiin? 

Pohdi kirjan pohjalta. (9 p) 

 
Täydet pisteet alakohdista edellyttävät, että sisältöjen lisäksi vastaus on hallittu ja jäsennelty.  

 
(1 p.) Käsitteiden määrittely 
 
– Määritelmä globalisaatiolle (globaali tietoisuus, integraatio, muutos käsityksissä ajasta ja tilasta 
(0,5) 
 
– Määritelmä identiteetille (kansallinen, etninen, uskonnollinen, alueellinen) (0,5) 
 
(1 p.) Identiteettipolitiikan kaksisuuntainen dynamiikka 
 
– Identiteettipolitiikka ylhäältä käsin (valtio vaatii homogeenisyyttä tai luo voimakkaan etnisen 
identiteetin) (0,5) 
 
– Identiteettipolitiikka alhaalta käsin (vähemmistöt vaativat yhtäläisiä oikeuksia ja/tai asemansa 
tunnustamista) (0,5)  
 
(3 p.) Identiteettipolitiikkaa ohjaavat prosessit globaalilla ja paikallisella tasolla 
 
– Globalisaatio mahdollistaa identiteettien vertailun luomalla yhteisen käsitemaailman (kaikkien 
pitää olla erilaisia samoilla tavoilla) 
 
– Disembedding / reembedding -prosessit paikallisten identiteettien muotoutumisessa 
 
– Globaaleja virtauksia muokataan paikallisilla tavoilla (glokalisaatio) (yht 1,5) 
 
– Teknologian ja kasvaneen liikkuvuuden merkitys muutoksissa (0,5) 
 
– Standardisaation merkitys muutoksissa (0,5) 
 
– Kehitys ei ole suoraviivaista eikä moderniteetti tuhoa kaikkea ei-modernia. Sukulaisuus, uskonto 
ja luottamukseen perustuvat epämuodolliset verkostot ovat yhä tärkeä osa sosiaalisuutta 
(gemeinschaft / gesellschaft). Globalisaatio vaikuttaa suureen osaan maailmaa epäsuorasti tai 
hyvin vähän (0,5) 
 
 
(2 p.) Identiteettipolitiikka, kulttuurinen sekoittuminen ja globalisaation kielioppi 
 



– Identiteettipolitiikka ei liity kulttuuriseen sekoittumiseen suoraviivaisella tavalla. Puhtauteen ja 
samankaltaisuuteen sekä sekoittumiseen ja erilaisuuteen liittyvät prosessit luovat moninaisia 
diskursseja, joissa kulttuuri kohtaa identiteetin (etninen nationalismi / politisoitu uskonto, 
länsimaistuminen / kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus / apartheid, kreolisaatio / hybridisaatio) (1) 
 
– Globalisaation kielioppi (kilpailu niukoista resursseista, eroavaisuuksien aktualisointi, 
samankaltaisuuden voitto tasa-arvosta, muistot menneisyyden kärsimyksistä ja 
epäoikeudenmukaisuuksista, poliittisten symbolien yhdistyminen yksilön kokemuksiin, kontrasti 
alkuperäisten asukkaiden ja valloittajien välillä, yhteiskunnan redusointi vastakkainasetteluihin) (1) 
 
(2 p.) Transnationaalinen identiteetti ja paikallisten identiteettien muuttuvat muodot 
 
– Monien ryhmien identiteetti on nykyään kiinnittynyt useisiin paikkoihin transnationaalisesti (long-
distance nationalism). Tämä tarkoittaa voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta maahan tai 
alueelle, jolla ei enää asu tai ei ole koskaan asunut (1) 
 
– Post-traditionaalisessa maailmassa perinteitä elvytetään, muokataan sopimaan uusiin yhteyksiin, 
kaupallistetaan ja politisoidaan. Samalla monet ryhmät vetoavat globaaleihin arvoihin – esim. 
ihmisoikeuksiin – puolustaessaan identiteettiään (1) 
 

 

 

Kysymys 2. Miten kielellisen kommunikaation kehitys on vaikuttanut globalisaatioon 

Thomas Hylland Eriksenin mukaan? (9 p.) 

 
Yksi kokonainen piste jokaisesta alakohdasta edellyttää, että sisältöjen lisäksi vastaus on hallittu ja 

jäsennelty.  

 

Huom. Maksimissaan 7 pistettä, jos kielellisen kommunikaation kehityksen ja yhteisön kehittymisen 

välistä yhteyttä ei ole käsitelty. 

 

 

(3 p) puhekielestä kirjoitettuun kieleen ja konkreettisten suhteiden yhteisöstä abstraktiin 

yhteisöön 

 

– kirjoittaminen mahdollistaa kielen irrottautumisen ajasta, paikasta ja puhujasta sekä tiedon 

varastoimisen ja kumuloitumisen (1) 

 

– kirjoittaminen mahdollistaa suuret traditiot/uskonnot, arkistot, kirjoitetun historian ja lait (1) 

 

– kirjoittaminen mahdollistaa abstraktin yhteisön synnyn; kirjallinen ja ei-kirjallinen yhteisö (1) 

 

(3 p) käsin kirjoitetusta kirjapainoon, pienistä yhteisöistä kansallisvaltioihin 

 

– kirjapaino mahdollisti laajan yhteisen kielen ja yleistiedon; Gutenberg 1400-luvulla (1) 

 

– yhteinen kieli on pohja kansallisvaltiolle; standardisaatio, lehdistö, yleinen koulutus (1) 

 

– kansallisvaltioiden kehitys edellytyksenä globalisaatiolle (1) 

 

(3 p) kirjapainosta elektroniseen, kansallisvaltioista globaaliin maailmaan 

 



– lennätin, sähke (ei fyysistä kantajaa, nopeus), maailman kutistuminen (1) 

 

– kommunikaatioteknologia globalisaation mahdollistaja, internet, verkostot (1) 

  

– kielien valikoituminen; englanti lingua francana ja toisena kielenä (1) 

 

 

Aineistokoe 

Alla olevissa arvosteluperusteissa on esitetty aineistona toimineiden tekstien kysymyksen kannalta keskeiset 

piirteet kokonaisuuksiksi jäsennettynä. Jos vastauksessa on perustellusti mainittu muita aineistosta nousseita, 

kysymyksen alaan olennaisesti liittyviä asioita, ne on huomioitu vastaajan eduksi. Selkeä, johdonmukainen ja 

tiivis esitystapa sekä taitava käsitteellistäminen on laskettu eduksi. 

Kysymyksen alaan ja rajaukseen kuulumattomien ilmiöiden tai muuten toisarvoisten seikkojen käsittelystä ei 

ole annettu lisäpisteitä. Myöskään sellaisten kulttuuripiirteiden tai historiallisten kehityskulkujen 

selostamisesta, joita aineistossa ei käsitellä, ei ole annettu pisteitä. 

 

Aineisto A. 

 

Kysymys 3. Millaisia intressiryhmiä ja toimijoita liittyi Suomen itärajan pakolaistilanteeseen 

vuonna 1921? Millaisia tavoitteita ja pyrkimyksiä näillä ryhmillä ja tahoilla oli, ja millä eri 

keinoilla niitä pyrittiin edistämään? (9 p) 

 

Alla olevissa arvosteluperusteissa on esitetty aineistona toimineiden tekstien kysymyksen kannalta 

keskeiset piirteet kokonaisuuksiksi jäsennettynä. Jos vastauksessa on perustellusti mainittu muita 

aineistosta nousseita, kysymyksen alaan olennaisesti liittyviä asioita, ne on huomioitu vastaajan 

eduksi. Selkeä, johdonmukainen ja tiivis esitystapa sekä taitava käsitteellistäminen on laskettu 

eduksi.  

 

Kysymyksen alaan ja rajaukseen kuulumattomien ilmiöiden tai muuten toisarvoisten seikkojen 

käsittelystä ei ole annettu lisäpisteitä. Myöskään sellaisten kulttuuripiirteiden tai historiallisten 

kehityskulkujen selostamisesta, joita aineistossa ei käsitellä, ei ole annettu pisteitä.  

 

Vuoden 1921 pakolaistilanteen keskiössä olivat Suomeen lähialueilta turvaan pyrkivät pakolaiset. 

Heitä saapui yhtäältä itärajan yli Venäjän puolelta Itä-Karjalasta: Inkeristä, Vienasta ja Aunuksesta. 

Näiden suomensukuisten pakolaisten välittömänä intressinä oli paeta kotiseuduillaan käytävän 

sisällissodan jaloista. Heistä moni toivoi pääsevänsä aikanaan palaamaan takaisin. Kun pakolaisia 

myöhemmin pyrittiin siirtämään kauemmas rajaseudulta, he vastustivat siirtoa nopean paluun 

toivossa. Repolan ja Porajärven tapauksessa kyseessä oli rauhansopimuksessa 1921 määritelty 

rajalinja, jonka taakse ko. alueet jäivät. Toisen merkittävän pakolaisryhmän muodostivat 

Kronstadtin linnoitussaarelta paenneet venäläiset sotilaspakolaiset, jotka pakenivat taisteluita ja 

kapinallisiin kohdistettuja rangaistustoimia. Heidät riisuttiin aseista, heidän hevosensa ja 

ajokalustonsa takavarikoitiin ja heidät internoitiin keskitysleireille. Toisin kuin itäkarjalaisten 

tapauksessa, Kronstadtin pakolaisten kohdalla paluu kotiin ei voinut tulla kysymykseen. 

Kolmannen merkittävän ryhmän pakolaisiksi luokiteltujen joukossa muodostivat Venäjältä 

kotimaahan palaavat suomalaiset siviilit. (1,5 p) 

  



Valtion keskushallinnon kannalta olennaista oli saada tilanne pysymään hallinnassa ja lievittää 

pakolaisten hätää. Keinoina olivat toisaalta tarpeellisten avustustoimien organisointi, toisaalta 

olojen yleinen valvonta. Presidentti ja hallitus, erityisesti sisäministeri ja -ministeriö, sekä 

eduskunta, erityisesti valtiovarainvaliokunta, työskentelivät yhdessä näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Eduskunta myönsi tarvittavat varat pakolaisten ruokkimiseen, majoittamiseen, 

aineelliseen avustamiseen (vaatetavaraa, kenkiä ym.), työllistämiseen sekä pakolaisten ja näiden 

omaisuuden kuljetuksiin. Toisaalta se vahti tarkasti, ettei yhteisiä verovaroja käytettäisi yhtään 

enempää kuin oli tarpeen. Kustannusten minimoimiseksi pohdittiin itäkarjalaisten palauttamista 

kotiin, kunhan olot alueella rauhoittuisivat. Kronstadtin pakolaisten osalta esitettiin Kansainliitolle 

toivomus heidän sijoittamisestaan muihin maihin, mikä ei kuitenkaan onnistunut. Pakolaisten 

nopeaa työllistymistä joko yksityiselle puolelle tai valtion töihin (esim. metsä- ja rautatietyömaat) 

pidettiin toivottavana välittömien avustuskulujen karsimiseksi; työllistämisen edistämiseksi 

tarjottiin myös sivistävää ja ammattikoulutusta. Lopullisena tavoitteena oli tilanne, jossa pakolaiset 

pääosin elättäisivät itse itsensä, vaikka vanhukset, sairaat, äidit ja lapset ym. ei-työllistettävät toki 

huollettaisiin. Kulujen minimointipyrkimyksistä huolimatta suurten pakolaismäärien avustamiseen 

perustettujen instituutioiden ylläpito aiheutti pitkään yhä uusia kulueriä, joihin eduskunta myönsi 

määrärahat. Suomen valtion vastapuolena pakolaistilanteessa rajan toisella puolella oli Neuvosto-

Venäjän valtio. (2,5 p)  

  

Suoranaisten avustuskulujen ohella valtion tavoitteisiin ja budjettivastuulle kuului rajojen, tässä 

tapauksessa Venäjän vastaisen itärajan valvonta, jota päätettiin tehostaa. Keinona oli yhtäältä raja-

alueen infrastruktuurin vahvistaminen mm. uusia raja-asemia rakentamalla ja puhelinyhteyksiä 

parantamalla. Rajavartijoiden määrää päätettiin myös lisätä. Varojen säästämiseksi kaavailtiin 

asevelvollisten käyttämistä valvontatehtävissä palkkaväen sijaan. Myös kolmen keskitysleirin 

vartiointi ja huolto, pakolaisten tarvitsema sairaanhoito, terveysolojen valvonta sekä epidemioiden 

ehkäisy olivat valtion vastuulla. Leiriläisten muonituksesta vastasi aluksi Amerikan Punainen Risti. 

Se kutenkin vetäytyi maasta, kun leirit olivat vielä toiminnassa, jättäen jälkeensä muonavaroja ja 

tarvikkeita, joiden turvin Suomen valtio jatkoi avustustyötä. Toisin kuin itäkarjalaisia pakolaisia, 

sotilaspakolaisia ei katsottu voitavan käyttää yleishyödyllisiin töihin, vaan heistä oli huolehdittava 

valtion kustannuksella. (1,75 p)  

 

Valtiollisten toimijoiden rinnalla avustustoiminnassa oli mukana erilaisia vapaaehtoispohjalta 

paikallistasolla toimivia organisaatioita. Viipuriin perustetun Valtion pakolaisavustuskeskuksen 

alaisuuteen kootut alueelliset avustuskomiteat osallistuivat avustusten jakeluun. Kansainvälisen 

lasten avun Suomen komitea, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Kasvatuskotiyhdistys 

vastasivat erityisesti pakolaislasten huollosta, keinonaan mm. näiden sijoittaminen lastenkoteihin tai 

yksityiseen kotimajoitukseen. Lääkärijärjestö Duodecim järjesti sairaanhoitoa etappisairaaloiden ja 

ambulanssien muodossa. Valtion ja paikallisten työnvälitystoimistojen rinnalla pakolaisten 

työllistymistä edisti Maatalousseurojen keskusjärjestö, jonka intressissä oli avun tarjoamisen ohella 

työvoiman saaminen maatiloille. Yksityiset tahot myös majoittivat pakolaisia. (1,25 p)   

   

Valtion intressissä oli myös järjestyksen ylläpito rajaseudulla ja pakolaisvirtojen etappipaikoilla. 

Terijoella päämajaansa pitäneen Kaakkoisen Rajamaan Komendanttilaitoksen miehistö, 

päällikkönään everstiluutnantti Heinrichs, valvoi järjestystä paikallistasolla Kannaksella, suojellen 

niin raja-alueen paikallisväestöä ja näiden omaisuutta kuin pakolaisiakin. Alueen siviiliasukkaiden 

rooli oli pakolaistilanteessa kahtalainen. Toisaalta he kärsivät taloudellisia vahinkoja sekä 

pakolaisten taholta (esim. elintarvikkeita koskevina vaatimuksina tai suoranaisina ryöstöinä; 

tapauksia ei asiaa koskevassa lehti-ilmoituksessa yksilöidä) että viranomaisten taholta (hevosia 

varten pakkoluovutetut heinät). Toisaalta heillä oli intressi käydä pakolaisten kanssa kauppaa, joka 

tulokkaiden epätoivoisen tilanteen takia olisi voinut muodostua paikallisille hyvinkin edulliseksi. 



Venäläisiin pakolaisiin suhtauduttiin virallisilla tahoilla kuitenkin epäluuloisesti, arvellen, että he 

pyrkisivät harjoittamaan joko epärehellistä kauppaa tai poliittista agitaatiota paikallisten 

keskuudessa. Mahdollisten ei-toivottujen ilmiöiden torjumiseksi komendantinvirasto kielsi 

kanssakäyminen paikallisväestön ja leirillä olevien pakolaisten kesken. Määräysten ja tiedotteiden 

levittämisestä vastasi paikallinen sanomalehtimedia. (1 p)  

 

Pietarissa sijainneen evakuointitoimiston kautta saapuneita Suomen kansalaisia ym. auttoi eteenpäin 

Kellomäellä sijainnut karanteenilaitos, jonka yhteydessä toimivat virkailijat paitsi avustivat 

pakolaisia, myös rekisteröivät ja tarvittaessa kuulustelivat saapujia, tavoitteenaan selvittää näiden 

henkilöllisyys. Tarvittaessa he myös auttoivat saapujia työnsaannissa ja/tai toimittivat heidät 

eteenpäin antamalla vapaaliput. Pakolaisten ja heidän omaisuutensa kuljettaminen sekä Pietarista 

Suomen rajalle että edelleen kotiseuduille oli pääasiassa rautatielaitoksen vastuulla. (1 p)  
 

 

Aineisto B 

 

Kysymys 4. Miksi viennin määrä ja arvo eivät aina muutu samassa suhteessa? Minkälaiset 

tekijät siihen vaikuttavat? (1 p) 

Koska hyödykkeen hinta vaihtelee. Hyödykkeen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, jotka ovat 

herkkiä erilaisille markkinamuutoksille. Esimerkiksi tuotanto- ja kuljetuskustannukset voivat vaihdella. 

Lisäksi markkinahintaan vaikuttaa erilaiset ulkoiset tekijät kuten valuuttakurssien muutokset, esimerkiksi 

vaikka devalvaatio. (1p) 

 

Aineisto C 

 

Kysymys 5. Mitä ruokatottumuksista voi päätellä kuvioiden ja tekstileikkeiden perusteella? (3 

p) 

 

Aineisto käsittelee ruokatottumusten globaalia leviämistä ja paikallisiin oloihin muuntautumista uusia 

traditioita luoden. Pizzan levittäytyminen osaksi globaalia ruokaperintöä ja ananaksen rooli pizzan 

täytteenä, on yksi aineistosta nouseva esimerkki. Kaavioista käy ilmi ananaksen lisääntynyt tuonti Ruotsiin 

ja Suomeen 1960-luvulta eteenpäin. Tässä näkyy globalisaation asteittainen kiihtyminen kaupankäynnin, 

paremman teknologian ja tehokkaamman rahtaamisen muodossa. Ensin lisääntyneenä ananassäilykkeen 

tuontina ja sitten 2000-luvulla tuoreananaksen tuontina. (1p)  

Suomessa 1980-luvun puolivälin jälkeisen ananassäilykkeiden nousevan suosion taustalla näyttäisi olevan 

pizzabuumi ja erityisesti amerikkalaisten esikuvien mukaiset suomalaisten makuun soveltuvat 

ananastäytteiset pizzat. Tämä on pääteltävissä siitä, että Helsingin suosituimpien listapizzojen 

kärkiviisikossa vuonna 2014 yhteensä neljä sisälsi ananastäytteen. Erityisesti Suomessa ananassäilykkeiden 

nousevan suosion ajankohtaan sopii Kotipizza Oyj:n perustaminen 1987, josta sittemmin on tullut 

pohjoismaiden suurin pizzaravintolaketju. Sillanpään mukaan 1990-luvun alkupuolen laman vaikutus näkyi 

siten, että halvempi pizza syrjäytti pihvin suosituimpana ravintolaruokana. Tämä korreloi myös 

ananassäilyketuonnin laskevan trendin kanssa laman jälkeisenä nousukautena, mistä on siis pääteltävissä 

paremman tulotason ja elintason vaikuttaneen monipuolisemman ravintolakulutuksen lisääntymiseen. 

(0,5p)  



Ainakin tuoreananaksen lisääntynyt tuonti vuoden 2003 jälkeen sekä Ruotsissa kuin myös Suomessa 

voidaan tulkita globaalin makrotalouden elintason mittarina, jossa vauraat pohjoismaat kykenevät tuomaan 

toiselta puolelta maapalloa eksoottisia tuorehedelmiä nautittavaksi ja parantaakseen erilaisia 

hyvinvointisairauksia kuten liikalihavuutta, sekä vastaamaan globaalien ja median levittämien 

kulutustrendien luomia odotuksia. On ironista, että samalla kun ruotsalainen stegforhalsa.se mainostaa 

tuoreen ananaksen ”puhdistavan kehosi myrkyistä”, niin toinen ruotsalainen uutissivusto eguale.se kertoo 

lisääntyvän costa ricalaisen ananastehotuotannon altistavan maataloustyöntekijän myrkyllisille torjunta-

aineille. Tämä osoittaa sen, että globalisaatio yhtäältä mahdollistaa suuremman kaupankäynnin ja 

talouskasvun eri puolilla maailmaa, mutta samalla se myös lisää tietoisuuden leviämistä globalisaation 

aiheuttamista epäkohdista. (1,5p) 

 

Aineisto D 

 

Kysymys 6. Kuvaile aineiston pohjalta Suomesta vuosina 1870–1945 lähteneen siirtolaisuuden 

piirteet, trendit ja käännekohdat (5 p) 

Käännekohdista ja kohdemaista voidaan todeta, että siirtolaisuuden vilkkain kausi osui ajanjaksolle noin 

1899-1913. Tätä ennen on havaittavissa kaksi erillistä jaksoa. 1870-luvulla oli siirtolaisuus Suomesta hyvin 

vähäistä vaihteluvälin pysyessä muutamissa sadoissa, mutta 1880-luvun alussa alkoivat määrät nousta. 

Erillisinä suurina piikkeinä voidaan poimia 1887 ja 1893. Vuosittainen vaihteluväli nousi tällöin jo tuhansiin. 

Trendi ensimmäiseltä tilastoidulta vuosikymmeneltä on kasvavat vuosittaiset siirtolaismäärät huipentuen 

vuoteen 1899 lähes nelinkertaisella korotuksella edellisvuoteen nähden. Aikakaudella 1899-1913, eli ennen 

ensimmäistä maailmansotaa (1914-1918), oli siirtolaisuus vilkkaimmillaan pysyen lähes joka vuonna yli 

10 000 ja yksittäisinä piikkeinä 1902 (23 152) ja 1913 (20 057). Ylivoimaisesti suurin osa siirtolaisista olivat 

suuntautuneet Amerikkaan. Ensimmäinen maailmansota (1914-1918) sai aikaan suhteellisesti katsottuna 

dramaattisen pudotuksen (20 057 -> 6474), mutta absoluuttisissa määrissä mitattuina vuodet 1914-1922 

pysyivät suunnilleen 1880-luvun tasoissa. Seuraava yksittäinen suuri piikki on vuonna 1923 (yhteensä 

13 835), minkä jälkeen siirtolaisuuden vuosimäärät pysyvät noin 5000 luokassa 1920-luvun loppuun. 1930-

luvun alusta näkyy selvä laskeva trendi tilastoidun ajanjakson loppuun asti eli toisen maailmansodan (1939-

1945 sisältäen Suomen osalta talvi- ja jatkosodan 1939-49 ja 1941-44) aikoihin kun vuosimäärät lasketaan 

kymmenissä kuten 1870-luvullakin. Samasta tilastosta voidaan nähdä, että suurin muuttoaalto 1899-1923 

suuntasi Amerikkaan, ja kun tilastoinnissa on alettu erotella siirtolaisia kohdemaittain vuodesta 1924 

eteenpäin niin nähdään myös Yhdysvaltojen ja Kanadan selvästi erottuvan joukosta aina 1930-luvun alkuun 

asti. Tällöin Kanada vaikuttaa olevan suomalaisen siirtolaisvirran pääkohde. Tästä voidaan päätellä, että 

sarakkeeseen ”kaukosiirtol.” vuosina 1870-1899 on todennäköisesti sisältynyt suurimmaksi osaksi juuri 

nämä samat Pohjois-Amerikan alueet. Yksittäisinä poimintoina voidaan myös todeta, että 1920- ja 1930-

luvuilla on siirtolaisuus naapurimaihin (Ruotsiin ja Neuvostoliittoon) ollut yllättävän pientä (vuositasolla siis 

muutamia satoja) kauko- ja Amerikan siirtolaisuuden kokonaismääriin verrattuna. 1930-luvun loppupuolella 

enemmistö siirtolaisista suuntasi Ruotsiin.  Yhteenvetona siis nähdään, että siirtolaisuus nousi tasaisesti 

huippuunsa 1900-alkupuolella saavuttaen suvantovaiheen ensimmäisen maailmansodan aikana, jonka 

jälkeen se pikkuhiljaa hiipui lähes olemattomiin 1940-luvulla. Aikakaudella 1870-1945 Suomesta 

poismuuttaneita oli yhteensä noin 370 000. (2p)  

Keitä siirtolaiset olivat? Aineiston kahdesta seuraavasta taulukosta, jotka kuvaavat vilkkainta muuttoaaltoa, 

voidaan päätellä, että valtaosa Suomesta lähteneistä siirtolaisista olivat naimattomia maaseudun miehiä. 

Kaupungeista lähtevä siirtolaisuus oli moninkertaisesti vähäisempää kuin maaseudulta. Poikkeuksena tästä 

olivat Uudenmaan kaupungit. Tyypillinen siirtolainen Uudenmaan läänistä olikin kotoisin kaupungista tai 

vähintäänkin kirjoilla kaupungissa ennen maasta poistumista. Naisten osuus kaikista maan siirtolaisista oli 



noin 1/3, mutta heidänkin tapauksessaan naimattomien osuus oli selvänä enemmistönä. Erikoisena 

piirteenä on kuitenkin havaittavissa se, että kaupungeista lähtevä siirtolaisuus oli sukupuolijakaumaltaan 

huomattavan paljon tasaisempaa verrattuna maaseudun miesvoittoisuuteen. Ainoastaan joinakin 

yksittäisinä vuosina ensimmäisen maailmansodan aikana (1916 ja 1917) ylittivät naissiirtolaiset 

miessiirtolaisten kokonaismäärät joillakin sadoilla, mutta näinä vuosina olivat kokonaismäärät muutoinkin 

pieniä. (1,5p) 

Selkeä enemmistö siirtolaisista 1893-1918 olivat kotoisin Vaasan läänistä, erityisesti maaseudulta. 1893-

1905 asti muodosti Vaasan läänistä lähtenyt siirtolaisuus noin puolet koko maan siirtolaisuudesta, minkä 

jälkeen alkoi siirtolaisuus muista lääneistä ottaa aavistuksen isomman suhteellisen määrän, eritoten Oulun 

ja Turun-Porin lääneistä. Vaasan, Uudenmaan, Hämeen ja Oulun lääneissä on siirtolaisuus ollut huipussaan 

1901-05 ja muissa lääneissä vasta kaudella 1906-1910. Kuitenkin Vaasan läänin korostunut asema 

siirtolaisen kotipaikkana ei missään vaiheessa tarkastelujakson aikana pudonnut alle kolmanneksen koko 

maan siirtolaisuudesta. Merkille pantavaa on, että siirtolaisuus ulkomaille on siis painottunut 

rannikkoalueilla ja siirtolaisuus sisämaasta on ollut huomattavasti vähäisempää. (1,5p) 

 


