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JÄSENEHDOTUS 

 

 
Jäsenehdotus 

strategiasta tavoitteena saada lisää naisia 

muuttamaan syrjäseuduille ja itsehallintoalu-

eille  
 

Poismuutto ja väestön keskittyminen ovat suuria ja tunnettuja ongelmia 

monilla Pohjoismaiden alueilla. Muuttajat ovat sekä miehiä ja naisia – lä-

hinnä nuoria – mutta naiset muuttavat pois kuitenkin suuremmissa mää-

rin kuin miehet. Moni muuttaa koulutuksen tai työn perässä suureen kau-

punkiin tai ulkomaille, eikä palaa enää takaisin. Mailla ja alueilla, joille 

naiset eivät halua asettua, on huonot tulevaisuudennäkymät väestönkehi-

tyksen, talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen suhteen.   

 

Monissa tapauksissa muuttoliike suuntautuu syrjäseuduilta suuriin kau-

punkeihin. Pohjoismaissa kuitenkin Färsaarille ja Grönlannille kysymys on 

todellisesta muuttotappiosta, jolloin aivan liian suuri väestönosa muuttaa 

pois kotimaastaan.  

 

Aiheesta on laadittu monia tilastoja ja poismuuton ja väestön keskittymi-

sen laajuutta ja syitä sekä demografisten muutosten ja maastamuuton 

ongelmia on tutkittu runsaasti. Pääpaino on pitkään ollut epäsuotuisassa 

sosiaalisessa ja kulttuurisessa kehityksessä sekä synkissä tulevaisuuden-

näkymissä, joihin tämä kehitys johtaa.  

 

On olemassa yksittäisiä myönteisiä esimerkkejä siitä, miten valtakunnalli-

sen politiikan ja alueellisten panostusten keinoin negatiivinen muuttoliike 

on saatu käännettyä positiiviseksi. Yhteistä strategiaa epäsuotuisan kehi-

tyksen suunnan muuttamiseksi ei kuitenkaan ole laadittu ja ongelma kas-

vaa monilla alueilla. Nyt on aika toimia. On välttämätöntä ottaa käyttöön 

kaikki pohjoismaisella tasolla kerätty suuri tietomäärä ja muuttaa se 

konkreettisiksi poliittisiksi toimiksi.   

  

Koska kysymyksessä on Pohjoismaiden syrjäseutujen yhteinen ongelma, 

on luontevaa luoda yhteinen strategia epäsuotuisan kehityksen muuttami-

seksi. Pienenevän väkiluvun alueilla ja maissa alkaa olla kysymys siitä, 

onko niillä ylipäätään mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä tulevaisuudessa.  
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Pohjoismaiden väestönkehityksen lukujen (Pohjoismaiden tilastollinen 

vuosikirja 2011) perusteella viime vuosien väestönkasvu on osittain tulos-

ta luonnollisesta väestönkasvusta, kun ihmisiä syntyy enemmän kuin kuo-

lee. Useimpien maiden nettomaahanmuutossa sekä maahan- että maas-

tamuuttajien määrä on vähentynyt.  

 

Nettomaahanmuutolla oli vuonna 2010 suurin vaikutus Ruotsin väestön-

kehitykseen, mutta tilanne on sama myös Ahvenanmaalla, Norjassa, 

Tanskassa ja Suomessa. Vain Färsaarilla ja Grönlannissa luonnollisen vä-

estönkehityksen merkitys oli suurin. Färsaarten asukasluku on pienenty-

nyt negatiivisen nettomaahanmuuton vuoksi. Islannissa muutetaan pois 

syrjäseuduilta, ja yhtenä vuonna asukasluku laski. Väestönkasvun ennus-

teet ovat kuitenkin positiivisia kaikissa Pohjoismaissa Färsaaria ja Grön-

lantia lukuun ottamatta. Lukuihin kätkeytyy kuitenkin suuria vaihteluja 

Pohjoismaiden eri alueiden sisällä.  

 

Tässä ehdotuksessa keskitytään naisiin, vaikka toimet olisivat välttämät-

tömiä myös miesten koulutus- ja työmahdollisuuksien parantamiseksi syr-

jäseuduilla. Koska naisten määrä on uhkaavan pieni usealla alueella ja 

koska naiset ovat selvästi liikkuvampia eivätkä niin kiinnostuneita palaa-

maan, pitäisi laatia tähän ongelmaan keskittyvä määrätietoinen strategia. 

Naiset asuvat ilmeisesti mieluiten siellä, missä heillä on suurin mahdolli-

suus hyödyntää koulutustaan ja antaa lapsilleen parhaat mahdolliset kas-

vumahdollisuudet. Tämän vuoksi on välttämätöntä tehdä naisille houkut-

tavaksi kouluttautua, hankkia täydennyskoulutusta, työskennellä ja asua 

niillä Pohjoismaiden alueilla, joiden väestönkasvu on vakavasti uhattuna.  

 

Internetissä on monia tilastokokoelmia ja tutkimustuloksia, esimerkiksi 

Nordregion sivustossa: 

http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-

perspectives-on-demography/ 

Erityistä tietoa naisten tilanteesta:  

http://www.nordregio.se/en/System/Search/?q=WOMEN 

 

 

Edellä esitetyn perusteella Bjørt Samuelsen (Tj.) ja Høgni Hoydal (T) eh-

dottavat vasemmistososialistisen vihreän ryhmän puolesta, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne laativat ja esittävät määrätietoisen strategian poismuuton 

ehkäisemiseksi ja vähäisen väestönkasvun alueiden kasvun kiih-

dyttämiseksi. 

 

että strategia sisältää konkreettisia ehdotuksia siitä, miten naisille 

luodaan lisää työpaikkoja. 

 

että strategiaan sisältyy paremmat mahdollisuudet naisille perus-

taa omia yrityksiä. 

 

että strategiaan sisältyy koulutusmahdollisuuksia naisille mukaan 

lukien etäopinnot ja aikuiskoulutus. 

 

että strategia sisältää toimintasuunnitelman sukupuoleen perustu-

van väkivallan ehkäisemiseksi. 

 

että strategiassa huomioidaan naisten hyvinvoinnin, terveyden ja 

turvallisen ympäristön tarve. 

  

http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-perspectives-on-demography/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-perspectives-on-demography/
http://www.nordregio.se/en/System/Search/?q=WOMEN
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Lisäksi, 

 

että Pohjoismaiden hallitukset priorisoivat budjeteissaan varoja 

strategioiden toteuttamiseksi.  

 

 

Helsingissä 30. lokakuuta 2012 

Bjørt Samuelsen (Tj.) Høgni Hoydal (T) 

 

 

 

 


