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Siirtolaisuusinstituutti 45 vuotta
Avainsanat: muuttoliike, aluekehitys
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 45 vuotta Siirtolaisuusinstituutin perustamisesta. Instituutti perustettiin aikana, jolloin siirtolaisuus Suomesta Ruotsiin oli päivän polttavin
kysymys. Muuttoliike oli osa maan suurta rakennemuutosta maatalousvaltaisesta maasta kaupunkien, teollisuuden ja palvelujen
Suomeksi. Maatamme ei nykymuodossaan
olisi olemassa ilman menneisyyden mittavia
väestöliikkeitä.
Suomalaiseen historialliseen itseymmärrykseen kuva liikkuvasta kansasta istuu
hieman nihkeästi. Olisi jo aika unohtaa kuvitelma kannolla istuvasta kansasta ja ikiaikaisesta suomalaisuudesta. Se on toki ollut
olemassa ohikiitävinä hetkinä ja joskus tasaiselta vaikuttavana. Ihmiselämän ja sukupolvien perspektiivissä pysyvyyden rinnalla
on alati jatkuva muutos, joka joskus tekee elämästä mukavampaa ja joskus jotain muuta.
Siirtolaisuusinstituutti on kiinni ajassa
ja seuraamme sitä miksi maailma ja Suomi
siinä mukana muuttuvat. Tänään asiat näyttävät aina mutkikkaammilta kuin eilen, sillä
kaikkia valintoja ja tekoja ei ole vielä tehty.
Tutkimus ja tieto auttavat tässä, samoin kuin
ymmärrys siitä miten asiat aikaisemmin sujuivat. Historiallinen ymmärrys ei toki yksinään riitä, koska tapahtuu myös uusia asioita.
Kotimaisessa keskustelussa ja politiikassa
pakolaisasioiden lisäksi keskiöön on noussut
työperusteisen muuton kysymykset. Nyt nousukauden huipulla työvoiman saatavuudesta
on tullut ongelma, joka yhdessä ikääntyvän

väestön kanssa on herättänyt uudelleen työperusteisen muuttoliikkeen tarpeen. Monin
paikoin haikaillaan työntekijöiden perään ja
yhä useammin katse kohdistuu ulkomaille.
Juhlavuotenamme haluamme tuoda esiin
tätä jatkuvaa liikkuvuuden ja asettumisen,
pysyvyyden ja muutoksen tilaa. Instituutin
ainutlaatuinen asema ja osaaminen yhdistävät historiallisen muistamisen nykypäivän
tarkasteluun. Tuleva vuosi tuo mukaan lukuisia tapahtumia, uusia julkaisuja ja monia alkavia hankkeita.
Erityisen hienoa on Seinäjoen kaupunkiseudun panostus kolmivuotiseen aluetutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena on
tukea alueen työllisyyden kehitystä. Aluekehitys onkin viemässä Suomen eri seutuja
varsin eri suuntiin. Vaikuttaa siltä, että vain
muutamien kaupunkiseutujen elinvoimaisuus vetää uusia asukkaita.
Vuoden aikana terästämme instituutin
viestintää ja verkkosivumme uudistuvat
kevään aikana. Kokeilemme myös tapahtumiemme suoratoistoa, jotta hyvää ohjelmaamme olisi mahdollista seurata nykyistä
laajemmin. Mikäli olemme tyytyväisiä suoratoistokokeiluun, niin tarkoitus on jatkossa toteuttaa sitä useammissa tapahtumissamme.
Ulkomailla asuvia suomalaisia haluamme
omalta osaltamme kannustaa äänestämään
kevään vaaleissa. Kirjeäänestys ulkomailla
tulee ensimmäistä kertaa käyttöön, kiitos siitä kuuluu Suomi-Seuralle, Ulkosuomalaisparlamentille ja muille asiaa edistäneille.

3

Migration Institute of Finland - 45 Years
The Migration Institute of Finland was
founded 45 years ago. It was a time of great
mobility between Finland and Sweden. Finland experienced also great internal migrations, as people moved from the countryside
to cities. Finland as we know it today would
not exists without these massive population
movements.
The mission of Migration Institute is to
keep alive the memory of historical migrations as well as to look at the world of movement today. Today’s world looks always more
complex than the past, as many decisions
that form tomorrow have not yet been done.
History helps us to put things into perspective, even though it does not forecast the future or fully explain today’s world. That is why
we need ongoing research.
We want to celebrate our 45th anniversary through events, publications and new

projects. Also our webpages will be renewed,
and we aim to serve better online those interested I our field. We are particularly happy
about a new three year project to study population movements in the Seinäjoki region
that starts now in March 2019.
Regional development is alongside immigration the main migratory phenomenon of
today, as only a handful of larger city region
grow. The majority of the country is experiencing a difficult population transition
including shrinking birth rates, aging population and constant outmigration, as well as
workforce shortages.
We want to encourage Finns abroad to use
their right to vote in the forthcoming elections, as postal voting is now available for the
first time.

Politics of Migration
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