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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunnan mietintö 

jäsenehdotuksesta strategiasta tavoitteena 

saada lisää naisia muuttamaan syrjäseuduille 

ja itsehallintoalueille 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta ehdottaa,  

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin koskien jä-

senehdotusta strategiasta tavoitteena saada lisää naisia muutta-

maan syrjäseuduille ja itsehallintoalueille. 

2. Taustaa 

Bjørt Samuelsen (T) ja Høgni Hoydal (T) ovat vasemmistososialistisen vih-

reän ryhmän puolesta laatineet jäsenehdotuksen tarpeesta laatia strategia 

tavoitteena saada lisää naisia muuttamaan syrjäseuduille ja itsehallinto-

alueille. 

 

Jäsenehdotuksessa todetaan, että poismuutto ja väestön keskittyminen 

ovat suuria ja tunnettuja ongelmia monilla Pohjoismaiden alueilla. Muutta-

jat ovat sekä miehiä ja naisia – lähinnä nuoria – mutta naiset muuttavat 

pois kuitenkin suuremmassa määrin kuin miehet. Moni muuttaa koulutuk-

sen tai työn perässä suureen kaupunkiin tai ulkomaille, eikä palaa enää 

takaisin. Ehdotuksessa keskitytään naisiin, vaikka olisi tarpeen parantaa 

myös miesten koulutus- ja työmahdollisuuksia syrjäseuduilla. Koska nais-

ten määrä on uhkaavan pieni usealla alueella ja koska naiset ovat selvästi 

liikkuvampia eivätkä niin kiinnostuneita palaamaan, erityisesti naisiin koh-

distuvan strategian luomisen katsotaan olevan välttämätöntä. 

 

Ehdotus on suunnattu Pohjoismaiden hallituksille, joille suositetaan 

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. 
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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. 

 

Lisäksi, 

että Pohjoismaiden hallitukset priorisoivat kansallisissa budjeteis-

saan varoja strategioiden toteuttamiseksi.  

3. Lausunnot 

Seniorrådgivare Kenneth Ekberg vid Nordiska ministerrådets sekretariats 

avdelning för tillväxt och klimat som arbetar med det nordiska samarbetet 

för regionalpolitik samt Senior Research Fellow Lisa Hörnström, Nordregio, 

deltog vid utskottsmötet den 10 april för att förmedla information om re-

dan pågående nordiska regionalpolitiska insatser kring demografi. 

 

Nordiska insatser inom de regionalpolitiska och arktiska samarbetspro-

grammen 

 

Inom Nordiska ministerrådet arbetar för närvarande två arbetsgrupper 

med de frågor som omfattas av medlemsförslaget; dels fokuseras demo-

grafi specifikt i utkantsområdet i det regionalpolitiska samarbetet; dels ser 

man till utbildning och näringsutveckling i Arktis i det arktiska samarbetet. 

 

Det regionalpolitiska samarbetsprogrammet konstaterar att det krävs 

tvärsektoriella och samordnade insatser för att adressera den demo-

grafiska situationen. Ett större nordiskt program med målsättningen att 

lokala och regionala myndigheter utvecklar innovativa lösningar för att 

hantera den demografiska utvecklingens utmaningar och möjligheter in-

nebär att en gemensam nordisk plattform för kunskapsuppbyggande, som 

en arena för erfarenhetsutbyte kring utmaningarna och möjligheterna som 

uppstår genom den demografiska utvecklingen, är under uppstart.  

 

Under 2012 startade Nordiska minsiterrådets Ämbetsmannakommittén för 

Regionalfrågor ett nordiskt projekt med syfte att samla konkret kunskap 

om hur demografins utmaningar kan hanteras med hjälp av ett strategiskt 

utvecklingsarbete. Projektet har hittills resulterat i en handbok som bland 

annat innehåller 150 exempel på hur man kan arbeta med demografifrå-

gor samt interaktiva kartor där regioner och kommuner kan se hur de lig-

ger till avseende bland annat demografisk struktur och sårbarhet. Man av-

ser att fortsätta utveckla och fördjupa arbetet med handboken under peri-

oden. Sverige har under sitt ordförandeskap för avsikt att fortsätta att vi-

dareutveckla arbetet med strategier för att möta demografins utmaningar 

och ta tillvara dess möjligheter.  

 

Dessutom inkluderar Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 

2012-2014 insatser för befolkningen, utbildning och kompetensutveckling, 

hållbarhet och grön näringsutveckling, klimat samt miljö och natur — allt 

med de arktiska invånarna i centrum. 

 

 

 

Nordiskt jämställdssamarbete ser till kvinnornas situation i utkantsområ-

den och inkluderar nolltollerans mot könsrelaterat våld 

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/b-279-naering/at_download/proposalfile
http://www.nordregio.se/Global/About%20Nordregio/Arktiskt%20samarbetsprogram/2012-14/Nordisk_Ministerr%C3%A5d_Program_for_arktis_2012-2014_DANSK.pdf
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Vid 2012-års session av FN:s kvinnokommission synliggjorde de nordiska 

jämställdhetsministrarna det nordiska perspektivet, lösningar och utma-

ningar på temat Kvinnors roll i utvecklingen av landsbygden  

 

Vad gäller insatser mot könsrelaterat våld så ingår nolltolerans mot köns-

relaterat våld som ett insatsområde i det Nordiska ministerrådets fleråriga 

samarbetsprogram för jämställdhet Jämställdhet skapar ett hållbart sam-

hälle för perioden 2011-2014, dels inom Norden, dels i samarbetet kring 

jämställdhet med de baltiska länderna såväl som nordvästra Ryssland. Po-

litiskt fokus på frågan kan konstateras då de nordiska jämställdhetsmi-

nistrarna synliggjort de nordiska insatserna mot könsrelaterat våld i sam-

band med den senaste sessionen av FN:s kvinnokommission.1  

4. Valiokunnan näkemykset 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunnan mielestä epätasainen sukupuolija-

kauma harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla on tärkeä kysymys. Va-

liokunta on aiemmin käsitellyt ongelmaa muassa tuomalla esiin naisten ti-

lanteen arktisella alueella Islannissa syyskuussa 2012 järjestetyssä kym-

menennessä arktisessa parlamentaarikkokonferenssissa (CPAR) ja laati-

malla valiokuntaehdotuksen arktista aluetta koskevaan teemaistuntoon. 

Lisäksi Maria Stenberg on laatinut kirjallisen kysymyksen E 4/2012 naisten 

mahdollisuuksista arktisella alueella. Pohjoismaiden hallitukset ovat vas-

tauksessaan osoittaneet sitoutuneensa työhön arktisen alueen väestön 

epätasaisen sukupuolijakauman muuttamiseksi sekä kansallisin että poh-

joismaisin toimin. 

 

Valiokunta voi todeta, että pohjoismaisella tasolla on käynnissä joukko 

panostuksia. Väestönkehityksen haasteet huomioidaan muun muassa Poh-

joismaiden ministerineuvoston hiljattain hyväksymässä vuosia 2013–2016 

koskevassa pohjoismaisen aluepoliittisen yhteistyön strategiassa, arkti-

sessa yhteistyöohjelmassa panostetaan koulutukseen ja elinkeinoelämään 

arktisella alueella ja pohjoismaisessa tasa-arvoyhteistyössä on käynnissä 

toimia sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi.  

 

Vaikka yllä mainituissa panostuksissa voitaisiin jonkin verran lisätä huo-

miota epätasaiseen sukupuolijakaumaan, kansalais- ja kuluttajavaliokunta 

katsoo, että jäsenehdotuksessa ehdotetut panostukset on jo huomioitu 

kansallisissa ja yhteispohjoismaisissa toimissa.  

  

                                                
1 Sidoevenemanget From prevention to response – Engaging men and boys in preventing and 

ending violence against women and girls anordnades 6 mars 2013: 

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ministerpanel-i-new-york-vaald-aer-inte-maskulint  

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-jaemstaelldhet-mr-jaem/arrangemang/kvinnor-paa-landsbygden-2013-en-ekonomisk-moejlighet
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-785
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-785
http://www.arcticparl.org/files/conference-statement,-final-draft1-2.pdf
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/fraagor-och-svar/2012/e-4-2012
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/fraagor-och-svar/2012/e-4-2012
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ministerpanel-i-new-york-vaald-aer-inte-maskulint
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella Kansalais- ja kuluttajavaliokunta ehdottaa, että 

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin koskien jä-

senehdotusta strategiasta tavoitteena saada lisää naisia muutta-

maan syrjäseuduille ja itsehallintoalueille. 

 

 

Tukholmassa 10. huhtikuuta 2013 

Annicka Engblom (m), Ruotsi 

Illugi Gunnarsson (Sj.), Islanti 

Isabella Jernbeck (m), Ruotsi 

Jan Lindholm (mp), Ruotsi 

 

Michael Tetzschner (H), Norja 

Mikkel Dencker (DF), Tanska 

Per Arne Olsen (FrP), Norja 

 

 

Varauma mietintöön 

Vasemmistososialistisen vihreän ryhmän jäsen Marianne Berg esittää va-

rauman mietintöön ja tukee jäsenehdotuksen seuraavia kohtia: 

 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta ehdottaa, 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. 

 

Lisäksi, 

että Pohjoismaiden hallitukset priorisoivat kansallisissa budjeteis-

saan varoja strategioiden toteuttamiseksi.  

 

Tukholmassa 10. huhtikuuta 2013 

Anna Ljunggren (A), Norja 

Maria Stenberg (s), Ruotsi 

Marianne Berg (v), Ruotsi 

 

Martin Kolberg (A), Norja 

Satu Haapanen (vihr.), Suomi 

Suna Kymäläinen (sd.), Suomi 

 

 

 

Lisäksi keskiryhmän jäsen Katrin Sjögren (Lib.) Ahvenanmaalta pidättyi 

äänestämästä. 

 



 

 

  

JÄSENEHDOTUS 

 

Jäsenehdotus 

strategiasta tavoitteena saada lisää naisia muuttamaan syrjäseu-

duille ja itsehallintoalueille  

 

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.  

 

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.  
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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. 

Lisäksi, 

että Pohjoismaiden hallitukset priorisoivat kansallisissa budjeteis-

saan varoja strategioiden toteuttamiseksi.  

 

 

Helsingissä 30. lokakuuta 2012 

Bjørt Samuelsen (Tj.) Høgni Hoydal (T) 

 

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

