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JOHDANTO
Pohjoiskalotin neuvosto on Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimpien alueiden 
yhteistyöelin. Suomen ja Ruotsin välinen raja on osa Tornionlaaksoa – monikielinen 
alue, jolla ihmiset, tuotteet ja palvelut liikkuvat luonnostaan. Tietoisuus etäisyyttä 
luovista kansallisista eroista ja mentaalisista rajaesteistä on tärkeää. Koronapande-
mia ja kansalliset rajoitukset ovat korostaneet rajaa ja eroja. 

Ruotsilla ja Suomella on pitkä yhteinen historia yhtenä maana. Vuosien 
1808–1809 sodan seurauksena maat jakautuivat. Samalla jaettiin kahtia yksi koko 
Pohjoiskalotille merkittävä kauppakeskus:

”Kaupungilla on erityisen kaunis ja edullinen sijainti, eikä koko seudulla ole Poh-
joisnapaa kohti mentäessä toista yhtä suosittua kauppapaikkaa. Torniossa kokoon-
tuvat valkovenäläiset, lappalaiset, bjarmit, pohjalaiset, suomalaiset, ruotsalaiset, 
hämäläiset ja helsinglantilaiset. Lukemattomat ihmiset saapuvat Norjasta korkeiden 
tuntureiden yli ja laajojen erämaiden halki.” Piispa Olaus Magnus, 1519

Vuoden 1809 raja oli selkeä. Ruotsin uuteen kaupunkiin Haaparannalle tuli huomat-
tava määrä viranomaisia, ja mm. tullin ja rajavalvonnan toiminta laajeni Tornionlaak-
sossa merkittävästi. Tästä huolimatta ihmiset jatkoivat ystäviensä ja sukulaistensa 
tapaamista rajan yli. Liikkuminen vaikeutui kuitenkin rajan vetämisen jälkeen, ja 
kauppakaupunki Tornion merkitys heikkeni kummankin maan säänneltyä kauppaa 
voimakkaasti. Pohjoismainen passiunioni 1950-luvulla ja myöhemmin Schengen-yh-
teistyö 2000-luvulla palauttivat Tornionlaakson rajattoman elämäntavan. 

Yhdenmukaistetun lainsäädännön avulla rajatonta Pohjolaa edistämään on 
perustettu parlamenttien väliseksi organisaatioksi Pohjoismaiden neuvosto ja halli-
tusten väliseksi organisaatioksi Pohjoismaiden ministerineuvosto. Rajaesteneuvos-
ton tehtävänä on puolestaan edistää olemassa olevien rajaesteiden poistamista ja 
estää uusien muodostumista. 

Meillä on yhteiset passiunioni, työmarkkinat, sosiaaliturvasopimus ja koulutus-
markkinat. Meillä on säännökset rajankävijöille. Pohjoismaiden pääministerien 
visiona on tehdä Pohjoismaista maailman parhaiten integroitunut alue.

Palautetut rajatarkastukset ja Pohjoismaiden kansalaisten ja rajatyöntekijöiden 
kulkemisen rajoittaminen ovat järkyttäneet parhaillaan vallitsevan pandemian aika-
na. Kansalliset määräykset ja niiden seuraukset herättävät kysymyksiä kansalais-
ten keskuudessa. Miten vältetään virheet seuraavan kriisin sattuessa? Luottamus 
pohjoismaiseen yhteistyöhön on palautettava.

”Useimmat rajat ovat ihmisen käden työtä, ne voivat olla kansallisia, alueellisia, 
uskonnollisia tai poliittisia rajoja. Ja rajan psykologia on, että ajattelemme harvoin 
rajan toiselle puolelle.”  Maaherra Ragnar Lassinantti, 1965
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RAJATON ALUE, JOSSA RAJA ON 
KUITENKIN SELVÄ
Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla työmarkkinoihin integroitumiseen 
vaikuttavat sekä kansallinen painovoima että käsitys rajattomasta Tornion-
laaksosta. Vaikka toisiinsa nivoutuva arkipäivä madaltaa kynnystä käydä 
töissä rajan toisella puolella, käsitykset ja kokemukset kansallisista erois-
ta voivat puolestaan luoda etäisyyden tunnetta. Koronakriisi on kohdistanut 
huomion näiden perusedellytysten leikkauspisteeseen.

Tässä tutkimuksessa, jonka on toteuttanut Øre-
sundsinstituttet Interreg-hankkeen Arbeta tillsam-
mans sekä Pohjoiskalotin neuvoston ja Pohjoiska-
lotin Rajaneuvonnan toimeksiannosta ja jonka on 
rahoittanut Euroopan unioni ja Euroopan alue-
kehitysrahasto ja Ruotsin hallituksen kanslia sekä 
ulkoministeriö, tavoitteena on ollut tutkia, mitä 
mentaalisia rajaesteitä Suomen ja Ruotsin välisillä 
työmarkkinoilla on. Tässä joitakin tutkimuksen 
keskeisiä tuloksia: 

• Rajaton raja 
Suomen ja Ruotsin rajan tuntumassa sijaitse-
vien paikkakuntien – erityisesti Haaparannan ja 
Tornion – välillä monet ihmiset elävät tiivistä 
ja integroitunutta arkea, ja heillä on sosiaalisia 
verkostoja rajan toisellakin puolella. Monet haas-
tatellut kertoivat, että Tornionlaaksossa maiden 
välillä ”ei ole rajaa”. 

• ”Me ja muut” 
Samaan aikaan käsitys omasta kansallisuudesta 
elää sekä stereotyyppisissä mielikuvissa ”muista” 
että selkeässä käsityksessä näiden kahden maan 
työkulttuurin eroista: Suomen työkulttuuri koe-
taan hierarkkisemmaksi ja Ruotsin inhimillisem-
mäksi. Esimerkiksi koulutus, media ja uutisointi, 
kulttuuri ja politiikka vahvistavat tietoisuutta 
omasta maasta – kansallinen painovoima saa 
helpommin pysymään omassa maassa. 

• Kielen suuri merkitys  
Haastateltavien suhtautumisella omaan kieli-

taitoonsa on suuri merkitys sille, kuinka he ar-
vioivat mahdollisuuksiaan työskennellä toisella 
puolella rajaa. Suomea ja ruotsia – kieliä, jotka 
hallitsevat monikielistä aluetta – puhutaan ja 
ymmärretään molemmin puolin rajaa, mutta 
vaikuttaa siltä, että suomeksi Ruotsin puolella 
on helpompaa tulla toimeen kuin päinvastoin. 

• Koronakriisin aikaiset matkustusrajoitukset 
provosoivat  
Kansallisvaltion merkitys on tullut selkeäm-
mäksi koronakriisin aikana ja rajaton arki on 
jäänyt tauolle samalla, kun itse valtakunnan 
rajasta on tullut selvempi kuin vuosikymme-
niin. Tämä on vaikuttanut erityisesti Ruotsin 
puolella asuviin Ruotsin kansalaisiin, ja juuri 
nämä haastatellut ilmaisivat voimakkaimmin 
ärtymystään ja pettymystään matkustusrajoi-
tustilanteeseen. Monet haastatelluista uskovat 
kuitenkin, että rajan sulkemisella on vain 
lyhytaikainen vaikutus. 

• Käsitys eroista sekä houkuttelee että 
pelottaa  
Töihin naapurimaahan houkutteleva vetovoima 
ja mentaaliset rajaesteet, jotka estävät ihmi-
siä ottamasta vastaan työtä tai palkkaamasta 
ihmisiä toiselta puolen rajaa, ovat usein saman 
kolikon kaksi eri puolta. Se, onko sosiaalisia 
verkostoja vai ei rajan molemmin puolin, 
vaikuttaa esimerkiksi asenteisiin eli siihen, 
nähdäänkö erot jonakin mielenkiintoisena ja 
jännittävänä vai turvattomana ja pelottavana.

HAASTATELLUT SUOSITTELE-
VAT. Järjestäkää paikallisia rekry-
tointimessuja, joilla naapurimaan 
työnantajat pääsevät esittäytymään, 
panostakaa enemmän koulujen 
kielten opetukseen ja informoikaa 
rekrytoidessanne muustakin kuin 
vain itse työstä. Tässä muutamia esi-
merkkejä haastateltujen antamista 
suosituksista, lisää sivulla 98. 

PIIA OINAS, Keminmaalla 
asuva vanhempainvapaalla 
oleva työnhakija. ”Mielestäni 
suomalaiset tekevät vain töitä, 
töitä ja töitä ja pitävät ehties-
sään vain lyhyitä kahvitaukoja. 
Meno ei ole kovinkaan rentoa. 
Mielestäni Ruotsissa osataan 
ottaa hieman rennommin.”

Raportissa on nimetty seuraavat kuusi Suomen ja 
Ruotsin raja-alueen mentaalista rajaestettä:

• Pitkät välimatkat ja heikot sosiaaliset verkostot hait-
taamassa työssäkäyntiä toisessa maassa   • Kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset kertomukset limittäin   • Kan-
sallisen painovoiman vahvistama oman maan tunte-
mus   • Kielet mentaalisena esteenä   • Inhimillinen ja 
hierarkkinen työkulttuuri – vaikka maiden välillä myös 
paljon yhtäläisyyksiä   • Korkean kynnyksen kokemus

Kaksi kolmasosaa analyysin taus-
talla olevaan kyselyyn vastanneesta 
273 työnhakijasta, työntekijästä ja 
opiskelijasta voisi kuvitella käyvänsä 
töissä toisella puolella rajaa.

2/3

Raportti koostuu 33 haastattelusta, 
joista 21 on työnhakijoiden, opiskeli-
joiden ja työnantajien syvähaastatte-
luita, kuusi organisaatioiden edusta-
jien pitkiä haastatteluita, kaksi pitkiä 
tutkijahaastatteluita ja neljä poliitik-
kojen haastatteluita. Lisäksi kysely-
tutkimukseen saatiin 273 vastausta.

33

KUUSI MENTAALISTA  
RAJAESTETTÄ
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KORONAPANDEMIA  – Tämä on haava, jonka 
kestää kauan parantua. On koettu puhdasta uhkailua, 
paljon Suomen puolelta. Rajavartijoiden toiminta ei 
oikein tunnu reilulta, kertoo Göran Lantto, LKAB:n 
tuotantopäällikkö ja alueen asukas.

KANSALLISET, KULTTUURISET JA KIELELLISET 
RAJAT
Raja muovautuu jatkuvasti, kirjoittaa Åbo Akademin 
etnologian professori Fredrik Nilsson tämän tutki-
muksen loppusanoissa. Tällä hän viittaa niin kansal-
lisiin ja kulttuurisiin kuin kielellisiinkin rajoihin, jotka 
eivät aina ole samoja. Hän nostaa esiin sen, kuinka 
rajat ja ihmisten mentaaliset kartat muotoutuvat ja 
kuinka niitä käsitellään kertomuksina ”muista” ja 
rajasta itsestään, tunteissa, jotka pannaan peliin suh-
teessa alueen kieliin, ja itse liikkumisessa, rutiineis-
sa ja tavoissa rajan tuntumassa. Sivu 112.
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KIELI, KÄSITYKSET KANSALLISISTA 
EROISTA JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
ESTEENÄ TYÖSKENTELYLLE RAJAN 
TOISELLA PUOLELLA
Jäykät ja kotona viihtyvät suomalaiset, avoimet ja kohteliaat ruotsalaiset 
sekä ajatus hierarkkisesta vs. inhimillisestä työkulttuurista. Nämä ovat 
mielikuvia, jotka nousivat esiin haastateltaessa työnhakijoita, työnantajia 
ja opiskelijoita Ruotsin ja Suomen välisellä raja-alueella. Niin rajapaikka-
kuntien jokapäiväisessä kanssakäymisessä kuin ihmisten käsityksissäkin 
rajattomasta Tornionlaaksosta koetaan, että Suomi ja Ruotsi ovat läheisiä 
ja integroituneita. Mutta yhtä selvä on kansallinen painovoima, joka näkyy 
siten, että ihmiset tuntevat heikosti naapurimaataan, että kieli aiheuttaa 
epävarmuutta ja että toisinaan puhutaan ”meistä ja niistä muista”. 

Kaksi toisiinsa kietoutunutta kaupunkia Haaparanta 
ja Tornio ja muut Tornionjoen varrella sijaitsevat 
kaksoispaikkakunnat, kuten Övertorneå ja Ylitornio, 
leimaavat pitkälti käsitystä Suomen ja Ruotsin välisestä 
rajasta. Juuri siellä, missä maat kohtaavat, jokapäiväi-
nen elämä on integroitunutta yhteisine matkakeskuk-
sineen ja rajan yli käytävine kauppoineen, ja sosiaaliset 
verkostot ovat vahvoja.

– Ei ajatella, että ”ai, sinä 
olet ruotsalainen” tai ”olet 
suomalainen”, vaan pikem-
minkin, että ”aijaa, asut tääl-
lä”, kertoo Laura Brännström, 
Haaparannalla asuva opiske-
lija siitä, että jonkun koti on 
siellä tai Torniossa. 

Haaparannalla ja Ruotsin 
raja-alueilla elää paljon Suo-
men kansalaisia ja ihmisiä, 
joilla on suomalaiset juuret ja 
joille sekä suomi että ruotsi 
ovat käypiä kieliä, erityisesti lähellä rajaa.

Tätä analyysiä varten tehtiin 21 opiskelijoiden, 
työnhakijoiden ja työnantajien syvähaastattelua ja 
lisäksi kahdeksan pidempää raja- ja työmarkkina-
järjestöjen edustajien sekä tutkijoiden haastattelua. 

Näissä syntyi yhtenäinen kuva siitä, että Tornion-
laaksossa ei ole lainkaan rajaa – ja näin totesivat 
myös sellaiset henkilöt, joilla ei itsellään ole paljon 
kosketuspintaa naapurimaahaan. Sukua tämän 
käsityksen kanssa on monien haastateltujen käsitys 
”pohjoisen” ihmisten yhteenkuuluvuudesta ja sa-
mankaltaisuudesta, kun verrataan heitä Tukholmas-

sa tai Helsingissä asuviin. 
Vaikuttaa siis siltä, että 

alueella eletään rajan yli 
liikkuvaa käytännön arkea 
ja Suomi ja Ruotsi koetaan 
pitkälle integroituneina. 

Tämä yhdistelmä erottuu 
joukosta vertailuissa muihin 
pohjoismaisiin raja-alueisiin. 
Useilla tahoilla pitkin pitkää 
Norjan ja Ruotsin välistä 
rajaa koetaan esimerkiksi 
vahvaa yhteisöllisyyttä ja 
sosiaalista verkostoitumista, 

mutta kontaktit eivät ole niin tiiviitä kuin kaksois-
kaupungeissa. Tanskan ja Ruotsin välillä sijaitsee 
kolme suurta kaupunkia aivan rajalla – joskin 
hieman kauempana toisistaan – mutta sosiaaliset 
verkostot eivät ole yhtä tiiviitä.

Rajaton maa – vai kaksi erillistä kansakuntaa

Samalla rajaton arki Haaparannan ja Tornion välillä 
ei koske likimainkaan kaikkia, jotka asuvat Suomen 
ja Ruotsin rajan tuntumassa olevalla laajemmalla 
alueella. Muutamia kymmeniä kilometrejä rajalta, 
pidempien kulkumatkojen päässä, myös mentaa-
linen etäisyys on suurempaa, verkostot heikompia 
ja naapurimaan tuntemus huonompaa. Tämä käy 
selkeästi ilmi muun muassa osana analyysiä tehdystä 
kyselytutkimuksesta, johon vastasi rajaseudulta 
273 työnhakijaa, opiskelijaa ja työntekijää. Heistä, 
jotka asuvat 20 kilometrin säteellä rajasta, yhdeksän 
kymmenestä vastasi voivansa kuvitella ottavansa 
vastaan töitä toiselta puolelta rajaa. Mutta myös 
lähellä rajaa elää ihmisiä, jotka käyvät ostoksilla, 
kahvilla tai jopa sukuloimassa naapurimaassa, mutta 
eivät jatkuvasti kulje rajan yli töissä tai tapaamassa 
perhettä ja ystäviä.

Sen lisäksi, että Tornionlaakso mielletään rajatto-
maksi ja suomalaisista ja ruotsalaisista löytyy paljon 
yhtäläisyyksiä, on myös paljon viitteitä siitä, että 
kansallisella kuuluvuudella on kaikesta huolimatta 
tärkeä merkitys alueella. Stereotyyppisistä käsityksistä 
siitä, millaisia toisenmaalaiset – ja omat – ”ovat”, ovat 
useimmat haastatellut kuulleet puhuttavan, vaikka he 
eivät itse käsityksiä välttämättä jakaisikaan. Suoma-
laisten sanotaan olevan jäykkiä, machoja ja kotona 
viihtyviä, kun taas ruotsalaiset ovat stereotyyppisesti 
avoimia ja kohteliaita, mutta ylimielisiä.  

Työkulttuureissa nähdään eroja  
Maiden työkulttuurit mielletään myös selkeästi eri-
laisiksi. Hallitseva mielikuva on, että Ruotsissa työ-
kulttuuri on inhimillisempää ja keskustelevampaa, 
Suomessa puolestaan hierarkkisempaa. Mielikuva 
kansojen välisistä eroista voi perustua molemmissa 
maissa työskennelleiden kulttuurieroista saamiin 
kokemuksiin, mutta perustuu vähintään yhtä paljon 
kertomukseen, jota kertovat toisilleen ihmiset, joilla 
ei ole asiasta käytännön kokemusta. Tämä kävi ilmi 
haastatteluista, joihin osallistuneista harvat olivat 
itse työskennelleet molemmissa maissa.

Toinen näkökulma kansallisuuden merkityk-
sestä myös raja-alueella on, että sekä haastatellut 
että kyselyyn vastanneet tuntevat yleisesti ottaen 

paremmin oman kuin naapurimaan työmarkkinat 
ja tietävät paremmin, miten löytää sieltä työpaik-
ka. Tämäntyyppistä laajempaa tietoisuutta omasta 
maasta saadaan esimerkiksi koulusta ja koulutuk-
sista, kulttuurinkulutuksesta, joka on suurelta osin 
kansallista, sekä uutisraportoinnista, joka keskittyy 
pääasiassa omaan maahan. Haastateltavista harvat 
totesivat oppineensa toisesta maasta koulussa, ja 
suuri enemmistö seuraa harvoin naapurimaan 
uutisia ja kulttuuria – vaikka poikkeuksiakin on. 
Samalla kansallinen lainsäädäntö myös määrittää 
puitteet, joissa alueen asukkaiden on toimittava ja 
jotka vaikuttavat heidän näkemyksiinsä siitä, miten 
työssäkäynti tai palkkaaminen rajan yli toimii. Tässä 
yhteydessä voidaan myös luoda rajatyöntekijöiden 
arjesta ja vaikeuksista kertomuksia, jotka joskus 
alkavat elää omaa elämäänsä – mitä osa haastatel-
luistakin on päässyt todistamaan.

Suurta merkitystä tutkimukseen osallistuneiden 
mielestä mahdollisuudelle käydä töissä tai palkata 
yli rajan on myös kielillä, erityisesti suomella ja 
ruotsilla. Kieli liittyy luonnollisesti kansallisuuteen, 
mutta mielikuva ei ole yksiselitteinen. Jälkisanoissaan 
Fredrik Nilsson, Åbo Akademin etnologian profes-

”Ei ajatella, että ”ai, 
sinä olet ruotsalai-
nen” tai ”olet suoma-
lainen”, vaan pikem-
minkin, että ”aijaa, 
asut täällä.”

Laura Brännström, opiskelija, Haaparanta

KAKSI RAJANÄKÖKULMAA 
TORNIONLAAKSOSTA

Valtakunnanraja Alue – Pääkaupunki

Ruotsi Tornionlaakso
Suomi Tukholma–Helsinki

Suomen ja Ruotsin rajalla kohtaa kaksi eri näkökulmaa 
yhteisöllisyyteen ja rajaan:

Toisaalta on valtakunnanraja, joka kulkee läpi Tornion-
laakson, ja käsitykset siitä seuraavasta yhteenkuuluvuu-
desta ja eroista.

Toisaalta on näkökulma Tornionlaaksosta rajattomana 
alueena, jossa raja kulkee pikemminkin pohjoisen ja ete-
län välillä – isojen pääkaupunkien ja ”meidän pohjoisen 
asukkaiden” välillä.

YHTEENVETO YHTEENVETO
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sori, kuvailee sitä, kuinka kieli- ja kulttuurirajat eivät 
aina noudata kansallisia rajoja – ne liikkuvat hitaasti 
jatkuvassa prosessissa ja pohjautuvat 
paikallisesti tai alueellisesti muotou-
tuneisiin kulttuurisiin malleihin. 

Ruotsin puolella rajaa, jossa 
esimerkiksi elää paljon suomalais-
taustaisia ihmisiä, monet puhuvat 
suomea. Suomen puolella rajaa 
ruotsi on pakollinen kouluaine, 
mutta arjessa kieltä tunnutaan käyt-
tävän harvoin. Haastatteluissa kävi 
ilmi myös, että vaatimus suomen 
puhumisesta Suomen työmarkki-
noilla on suurempi kuin ruotsin 
puhumisen vaatimus Ruotsin työmarkkinoilla. Jopa 
ihmisten asenteet ja käsitykset omasta kielitaidostaan 
muodostavat joskus esteitä, jotka voivat saada heidät 
epäröimään työn hakemista toiselta puolen rajaa.  

Koronakriisi on nostanut kansallisuuden 
parrasvaloihin
Kansakunnan yhteisiä viitekehyksiä ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta luovia tekijöitä kutsutaan analyy-
sissä kansalliseksi painovoimaksi. Ruotsin ja Suomen 
raja-alueella se on sekä vahva että heikko.

Haastateltavien keskuudessa, erityisesti Haaparan-
nalla ja Torniossa, jokapäiväinen vuorovaikutus ja rajan 
yli ulottuvat sosiaaliset verkostot ovat jossain määrin 
sumentaneet sen merkitystä. Toinen esimerkki tästä 
on, että se pieni ryhmä kyselyyn vastanneista, joilla on 
sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus, seuraa muita 
enemmän naapurimaan uutisia ja kulttuuria. Mutta 
kaiken kaikkiaan on silti selvää, että kansallisuudella 
on tärkeä rooli jokapäiväisessä elämässä ja siinä, miten 
rajaa tulkitaan ja miten siihen suhtaudutaan niin 
Suomessa kuin Ruotsissakin asuville.

Koronapandemian aikana kansallisen yhteenkuu-
luvuuden ja kansallisvaltion voima on tullut erityisen 
selväksi johtuen Suomen ja Ruotsin erilaisista 
strategioista käsitellä taudin leviämistä ja maiden 
välisiä matkustusrajoituksia. Haastatteluissa kävi 
ilmi, että jo aiemmin on ollut ilmassa sekä leikkisää 
nokittelua rajalla että suomalaisten näkökulmasta 

hieman ärsyyntyneempää mielikuvaa isovelimäisen 
alentuvasti suhtautuvista ruotsalaisista. Pandemian 

aikana kansallisuuksien väliset 
vastakkainasettelut ovat näkyneet 
selkeämmin esimerkiksi siten, 
että haastatellut ovat kokeneet 
tulleensa leimatuiksi oleskel-
tuaan jommassakummassa 
maassa. Haastatelluista etenkin 
ne, jotka elävät Ruotsin puolella 
rajaa, ovat pettyneet ja ärsyyn-
tyneet siitä, kuinka he kokevat 
tulleensa kohdelluiksi. Samalla 
monet haastatelluista – erityisesti 
Suomessa asuvat – ajattelevat, 

että suljetun rajan vaikutukset ovat lyhytaikaisia, 
koska alue on pohjimmiltaan hyvin yhtenäinen. 

– En usko, että tämä aiheuttaisi siellä asuville ih-
misille suuria muutoksia pitkällä aikavälillä. Tilanne 
normalisoituu rokotteen saamisen jälkeen, sanoo 
Jan Lindfors, aikuisopiskelija, joka asuu Sodankyläs-
sä noin 200 kilometrin päässä Ruotsin rajasta. 

Sosiaalisella verkostolla merkitystä käsityk-
sille toisella puolella rajaa työskentelystä 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Ruotsin ja Suo-
men raja-alue on sekä paikallisesti integroitunut alue, 
jolla ihmiset kokevat, että rajaa ei ole olemassa – että 
alue, jossa kansalliset tekijät ja ajattelutapa luovat 
puitteet sille, minkä ihmiset kokevat olevan mahdol-
lista. Niillä, joiden sosiaalinen verkosto ulottuu rajan 
toiselle puolelle ja jotka ovat nähneet muiden työs-
kentelevän naapurimaassa, on taipumus kokea tämä 
vaihtoehto helpommaksi kuin niiden, joilta vastaavat 
edellytykset puuttuvat. Tämä näkyy muun muassa 
kyselyyn saaduista vastauksista, joissa esimerkiksi 90 
prosenttia vastaajista, jotka ovat kertoneet, että heillä 
on paljon ystäviä ja/tai sukulaisia toisella puolella 
rajaa, ovat valmiita työskentelemään naapurimaassa, 
kun taas vain puolet niistä, jotka eivät tunne naa-
purimaasta ketään, ovat vastanneet näin. Yhtä lailla 
ajatus siitä, että ihmiset ja yhteiskunta ovat saman-
laiset rajan molemmin puolin voi tuntua turvalliselta 
monen vastaajan mielestä. Samanaikaisesti erot voivat 
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Rajat, joita luodaan, ylläpide-
tään ja monistetaan arjessa ja 
jotka – tietoisesti tai tiedos-
tamatta – estävät ihmisiä tai 
yrityksiä liikkumasta maiden 
tai alueiden välillä. Nämä rajat 
voivat yhdistyä, mutta eivät 
välttämättä liity fyysisiin estei-
siin (kuten muuriin), maan-
tieteellisiin esteisiin (leveisiin 
jokiin, vuoriin, läpipääse-
mättömiin metsiin tai pitkiin 
välimatkoihin), oikeudellisiin tai 
poliittisiin esteisiin (kuten tulli- 
ja veropolitiikkaan). Sitä vastoin 
ne liittyvät aina aiempiin ko-
kemuksiin (omiin tai muiden), 
ovat usein kollektiivisia ja niitä 
levitetään edelleen kertomuk-
sina menneisyydestä ja stereo-
tyyppisistä käsityksistä ”niistä 
muista”. Mentaaliset rajaesteet 
ovat siten kulttuurisia (jaettuja 
ja opittuja) ja performatiivisia 
(niitä tehdään).

MENTAALISTEN 
RAJAESTEIDEN 
MÄÄRITELMÄ

toimia houkuttimina, jos on kuullut naapurimaan 
työkulttuurin olevan sympaattisempaa tai työllisty-
mismahdollisuuksien olevan paremmat. 

Mutta toisaalta ne haastatellut, jotka ovat epävar-
moja omasta tai työntekijöidensä kielitaidosta tai jotka 
eivät tunne toista maata, jotka ovat kuulleet tai näh-
neet, että työkulttuuri on rankempaa tai vain erilaista, 
ja ne, jotka kokevat, että suomalaisten ja ruotsalaisten 
välillä on olemassa ristiriitoja – voivat tuntea epäröintiä 
tai vastustusta, joka saa heidät mieluummin työskente-
lemään tai työllistämään omalla puolella rajaa.
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Haastatellut haluavat tehdä naapurimaan 
työnpaikoista näkyvämpiä
Jotta työn löytäminen naapurimaasta olisi helpom-
paa, monet haastateltavat ehdottavat tiedottamisen 
parantamista, rekrytointimessuja ja työvoimapalve-
lujen välistä yhteistyötä niin, että ne tiedottaisivat 
enemmän rajan toisen puolen avoimista työpaikois-
ta. Kielitaidon, niin suomen, ruotsin kuin englan-
ninkin, parantamista ehdotettiin myös useampaan 
otteeseen.
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• Lähellä rajaa, etenkin Haapa-
rannalla ja Torniossa, päivittäi-
nen integroituminen on suurta, 
kauempana rajalta sosiaaliset 
verkostot ovat heikompia, 
harvemmat tuntevat ketään, 
joka käy töissä toisella puolen 
rajaa, ja tiedot naapurimaan 
työmarkkinoista ja säännöistä 
ovat vähäisempiä.

• Työnantajat, jotka rekrytoi-
vat uutta henkilöstöä, ja työtä 
etsivät työnhakijat löytävät 
toisensa toisinaan sosiaalisten 
verkostojen kautta. Siksi sillä 
on merkitystä naapurimaasta 
palkkaavalle ja palkattavalle, 
ulottuvatko verkostot rajan 
toiselle puolelle vai ei. 

Pitkät välimatkat ja 
heikot sosiaaliset 
verkostot haittaamassa 
työssäkäyntiä toisessa 
maassa

• Päivittäisen vuorovaikutuksen 
lisäksi kertomus rajattomasta 
Tornionlaaksosta ja pohjoismai-
sesta yhteisöstä on vahva. Mut-
ta tämän näkemyksen kanssa 
rinnakkain elävät myös ”niistä 
muista” toistetut kansalliset 
stereotypiat ja kertomukset, 
joilla on taipumus luoda maiden 
välisen etäisyyden tunnetta ja 
asennetta, että rajan toisella 
puolella on toisenlaista.

• Stereotyyppiset käsitykset, 
jotka liittyvät kansalaisuuteen, 
liittyvät esimerkiksi jäyk-
kiin, mutta kotia rakastaviin 
suomalaisiin ja avoimiin, mutta 
ikäviin ruotsalaisiin. Tiettyä 
kitkaa kansallisuuksien välillä 
haastatteluissa ilmeni − paikal-
lisesta nokittelusta käsitykseen 
ruotsalaisten isoveliasenteesta. 
Koronapandemian aikana kan-
sallisuusajatus on korostunut.

Kansalliset, alueelliset 
ja paikalliset kertomuk-
set limittäin

• Monet haastateltavat olivat suh-
teellisen samaa mieltä siitä, että 
Suomen ja Ruotsin välillä on eroja 
työkulttuurissa, mikä korostaa 
myös kahden maan välistä rajaa. 

• Yleisin käsitys on, että työkult-
tuuri on Suomessa hierarkkisem-
pi ja Ruotsissa inhimillisempi ja 
keskustelevampi. Toinen ero on, 
että työtahti koetaan ruotsalaisilla 
työpaikoilla rauhallisempana kuin 
suomalaisilla.

• Osa haastatelluista kertoi koke-
neensa erot itse, mutta monilla 
työnhakijoilla ja opiskelijoilla ei 
ole henkilökohtaista kokemusta 
työskentelystä kummassakin 
maassa, ja he ovat vain kuulleet 
toisten puhuvan tästä.

Inhimillinen ja hierarkki-
nen työkulttuuri − vaikka 
maiden välillä myös 
paljon yhtäläisyyksiä

• Haastatellut saattavat seurata 
naapurimaan uutisraportointia 
ja erilaisia kulttuuriasioita, 
mutta harvoin samassa määrin 
kuin omassa maassaan. Tämä 
johtaa siihen, että useimmat 
ihmiset eivät samalla tavoin 
tiedä, mitä naapurimaassa 
tapahtuu tai miltä esimerkiksi 
työmarkkinat siellä näyttävät.

• Kansallinen painovoima luo 
yhteisen viitekehyksen maiden 
sisällä esimerkiksi koulun ja 
koulutuksen, uutisoinnin, kult-
tuurin ja erityisesti lainsäädän-
nön ja säännösten kansallisen 
painotuksen johdosta. 

Kansallisen  
painovoiman vahvista-
ma oman maan  
tuntemus

• Puutteellinen naapurimaan 
kielen osaaminen on todellinen 
este ottaa töitä vastaan naapuri-
maasta, jos työpaikka edellyttää 
sitä. Tämä vaikeus nousi usein 
esiin haastatteluissa ja kyselyssä. 
Mutta suhtautuminen siihen, mitä 
osaamista vaaditaan, vaihtelee eri 
työnantajilla ja jossain määrin mai-
den välillä niin, että vaatimukset 
näyttäisivät yleensä olevan kovem-
pia Suomessa. Myös haastatellut 
näkivät eri tavoin omien taitojensa 
riittävyyden, ja harvat kokivat 
itsensä varmoiksi.

• Kielten osaaminen ei yksise-
litteisesti noudattele Suomen ja 
Ruotsin rajaa, vaan naapurimaan 
kieltä puhuvia − tai ei puhuvia − on 
molemmin puolin rajaa. Niillä on 
suomalais-ruotsalaisella alueella 
erityinen historia, joka on täynnä 
tunteita ja merkityksiä, jotka voivat 
vaikuttaa ihmisten haluun puhua 
niistä.

Kielet 
mentaalisena esteenä

• Haastatteluissa enemmistö 
suhtautui myönteisesti toisella 
puolella rajaa työskentelyyn, 
mutta samalla esiintyi epävar-
muutta kielen suhteen, nega-
tiivisia käsityksiä naapurimaan 
työkulttuurista, tiedon puutetta 
toisen maan työmarkkinoista, 
sosiaalisen verkoston puutetta 
rajan toisella puolella, tietämät-
tömyyttä siitä, mitkä säännöt 
koskevat rajatyöntekijöitä ja/tai 
huolta mahdollisista rajaesteis-
tä. Hankaluuden ei tarvitse olla 
suuri, mutta voi johtaa siihen, 
että tuntuu helpoimmalta ja 
turvallisimmalta pysyä siellä, 
missä on.

• Käsitys byrokratiasta niille, 
jotka haluavat työskennellä rajan 
toisella puolella, voi pelottaa ja 
osa haastatelluista oli kuullut 
"kauhutarinoita" ongelmista. 

Korkean  
kynnyksen kokemus

VE
TO

VO
IM

A
M

EN
TA

A
LI

SE
T 

R
A

JA
ES

TE
ET

Maiden väliset EROT voidaan 
kokea JÄNNITTÄVINÄ, mielen-
kiintoisina ja kehittävinä.

KUUSI MENTAALISTA RAJAESTETTÄ

RAJAT YLITTÄVÄT SOSIAALI-
SET VERKOSTOT voivat vinkata 
työpaikasta tai työntekijöistä, 
ja toimia ”roolimalleina” niiden 
joukossa, jotka jo työskentele-
vät toisella puolella rajaa.

ARKIELÄMÄN INTEGROITUMI-
NEN vähentää naapurimaassa 
työskentelyn ja naapurimaasta 
rekrytoinnin dramatiikkaa.

KAKSIKIELISYYS voi tarjota kilpai-
luetua työmarkkinoilla.

MOLEMPIA KIELIÄ PUHUTAAN 
jonkin verran molemmissa maissa.

Työmahdollisuuksien, työeh-
tojen ja palkkojen EROT voivat 
LUODA VUOROVAIKUTUSTA 
maiden välille. 

RUOTSIN TYÖKULTTUURI, joka 
on tuotu esiin inhimillisempänä, 
vähemmän hierarkkisena ja rau-
hallisempana, näyttää houkutte-
levan suomalaisia.

KÄSITYS, ETTÄ SUOMALAISET 
TEKEVÄT KOVASTI TÖITÄ voi 
saada ruotsalaiset työnantajat 
kiinnostumaan heistä.

KÄSITYS, ETTÄ YHTEISKUNTA 
JA KULTTUURI OVAT SAMAN-
LAISIA Suomessa ja Ruotsissa, 
saa töissä käynnin tai rekry-
toinnin rajan yli tuntumaan 
helpolta.

SUOSITUKSET: Yli rajojen työskentelyn ja rekrytoinnin helpottamiseksi haastatellut ehdottivat muun muassa 
sitä, että viranomaisten pitäisi olla rajalla enemmän läsnä, sekä kielitaidon edistämistä. Lue lisää sivulta 98.
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Osa I:

MENTAALISET 
RAJAESTEET:
• Työmarkkinat 

− taustaa
• Verkostot
• Yhteisö ja erot
• Työkulttuuri
• Kansallinen 

painovoima
• Kieli
• Korkea kynnys
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Suomalaisten töissä käynti Ruotsissa on perinteisesti ollut yleisempää, mutta 
tilastotietoja siitä, kuinka paljon ihmisiä todellisuudessa käy töissä rajan toisella 
puolella, ei ole. Useimmat työpaikat suomalais-ruotsalaisilla työmarkkinoilla 
Lapissa ja Norrbottenissa ovat hoito- ja hoiva-alalla sekä teollisuudessa ja tuo-
tannossa. Kielitaito on työllistymisen kannalta tietyillä aloilla erityisen tärkeässä 
asemassa, ja koska monilla Ruotsin puolella asuvista on suomalaistausta, tämä 
auttaa heitä saamaan töitä Suomesta. 

TYÖMARKKINAT
Suomesta käydään töissä Ruotsissa
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Suuri työmarkkina-alue
Alueen työmarkkinat ulottuvat maantieteellisesti 
hyvin laajalle alueelle, joka alkaa Tornion ja Haa-
parannan kaupunkien ympäristöstä. Luoteisessa 
Suomessa Oulun kunta on suuri työmarkkina-alue. 
Oulu, joka sijaitsee noin 130 kilometrin päässä 
Ruotsin rajalta, on Suomen neljänneksi suurin 
kaupunki noin 205 000 asukkaallaan. Tietoliiken-
neyhtiö Nokian liiketoiminta oli täällä aiemmin 
merkittävä työllistäjä. Yhtiön toimintojen supista-
misen kaupunki on vähitellen toipunut ja nykyään 
sitä pidetään yhtenä Suomen innovaatiokeskuksista. 
Lähempänä rajaseutua sijaitsevat Kemi (noin 21 000 
asukasta) ja Tornio (noin 21 000 asukasta). Ruotsin 
puolella rajan tuntumassa sijaitsevat paikkakunnat 
eivät ole asukasluvuiltaan yhtä suuria. Suurin lähin-
nä rajaa sijaitseva kunta on Haaparanta noin 9 700 
asukkaallaan, kun taas 130 kilometrin päässä rajasta 
sijaitsevassa Luulajassa asuu noin 78 000 asukasta.

Pohjois-Norrbottenin/Haaparannan työnvä-

SUURIMMAT TOIMIALAT
Lappi (Suomi):
1. Hoito- ja hoivapalvelut
2. Tuotanto
3. Kauppa
4. Vuokraus, kiinteistönhuolto, matkailupal-
velut
5. Rakentaminen

Norrbotten (Ruotsi):
1. Hoito- ja hoivapalvelut
2. Tuotanto ja kaivostoiminta
3. Yrityspalvelut
4. Koulutus
5. Rakentaminen

Lähde: Tilastokeskus, Ruotsin Tilastollinen 
keskus-toimisto. Erittely työntekijämäärien 
perusteella, 2019.

litystoimiston johtaja Per-Anders Ruona näkee 
Haaparannan osana tiheään asuttua asutusrypästä, 
joka ulottuu Suomen puolella Torniosta Ouluun.

– Rajalla sijaitseva Haaparanta on pieni paikka-
kunta, joka on suoraan osa tätä aluetta. Välissä on 
vain joki, joka sattuu muodostamaan myös valta-
kunnan rajan. Näin Haaparanta kuuluu myös tähän 
tiheästi asuttuun ryppääseen, hän sanoo.

Eniten työllistävät alat
Metsäteollisuus, kaivostoiminta ja valmistava 
teollisuus ovat alueen perinteisiä suuria toimialoja 
molemmin puolin rajaa. Suomen ja Ruotsin tilasto-
keskusten mukaan suurimmat työnantajat ovat kui-
tenkin hoito- ja hoiva-alalla ja käytännössä kuntia ja 
alueita. Haaparannalla suurin työnantaja on kunta, 
ja aivan rajalla sijaitseva Haaparanta-Tornion Ikea 
on suurin yksityinen työnantaja. Torniossa suurin 
yksityinen työnantaja on Outokummun terästehdas.

Kaivosyhtiö LKAB on yksi Norrbottenin suu-
rimmista yksityisistä työnantajista, jolla on toimin-
taa Kiirunassa, Malmbergetissa ja Svappavaarassa 
pääkonttorin sijaitessa Luulajassa. 

− Suurimpia yksityisiä työnantajia rajaseudulla 
meidän puolellamme Tornionlaaksoa on kolme: Ou-
tokumpu (terästeollisuus), Metsä Groupiin kuuluvat 
yritykset (metsäteollisuus) ja Stora Enso (pakkaus-
teollisuus). Kunnat ovat myös suuria työllistäjiä. 
Yksityisellä sektorilla Lapland Hotels -ketju on yksi 
suurimmista. Mutta matkailualalla toimii tavallisem-
min useita pienempiä toimijoita, kertoo Lapin työ- ja 
elinkeinotoimiston palvelujohtaja Tero Hyttinen.

Ruotsin puolella metsäteollisuus on erityisen 
merkittävä toimiala, jolla toimii paperimassateol-
lisuuden yrityksiä sekä useita sahoja, jotka saavat 
puutavaransa sekä Suomen että Ruotsin puolelta. 
Ruotsissa matkailualalla puolestaan toimii lähinnä 
pienempiä toimijoita.

SCB:n Ruotsin radion Sisuradiolle toimittamien 
tilastotietojen mukaan Haaparannan, Övertorneån 
ja Pajalan rajakuntien väestössä on paljon toisen ja 
kolmannen polven suomalaisia. Uusimpien vuodelta 
2016 olevien tilastojen mukaan 75 prosenttia Haa-
parannan asukkaista oli joko syntynyt Suomessa tai 
toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajia. Över-
torneån ja Pajalan kunnissa osuudet olivat vastaavasti 
55 ja 37 prosenttia. 

Vuonna 2019 Norrbottenin lääniin muutti 
Regionfaktan mukaan 159 Suomen kansalaista, kun 
taas Norrbottenista Suomeen muutti 136 henkeä.

Suomen puolella rajaa asuu suhteellisen vähän 
Ruotsin kansalaisia. Tilastokeskuksen luvut kertovat 
Torniossa asuvan 171 Ruotsin kansalaista. Muissa 
rajakunnissa määrä vuonna 2019 oli 50 henkeä 
tai vähemmän. Ruotsista Suomen Lappiin muutti 
vuonna 2019 yhteensä 152 henkilöä. Lapista Ruot-
siin muuttaneiden määrä oli 104 henkeä.

Suomessa eriasteista ruotsinkielisyyttä
Ruotsin kieli ei ole äidinkielenä levinnyt Suomen 
puolella kovin laajalle alueelle. Vuonna 2019 ruot-
sia äidinkielenään puhuvien osuus Suomen Lapissa 
oli Tilastokeskuksen mukaan 0,3 prosenttia 
väestöstä. Sen sijaan kaikki suomalaiset opiskelevat 
koulussa ruotsia ja osaavat siksi kieltä vaihtelevassa 
määrin.

Ruotsin Tilastollisella keskustoimistolla ei ole 
tilastoja siitä, kuinka laajalle Ruotsiin suomen kieli 
on levinnyt, mutta se näyttää olevan yleinen kieli 
erityisesti raja-alueella. Haastateltujen vastaukset 
indikoivat tätä, mutta myös se, että raja-alueella 
Ruotsin puolella elää suuri määrä suomalaistaustai-
sia ihmisiä.

Monet työnantajat sekä Suomen että Ruotsin 
puolelta kertoivat haastatteluissa, että kieli voi olla 
esteenä naapurimaasta palkkaamiselle. Joillakin 
työpaikoilla työntekijältä vaaditaan kielitaitoa, jotta 
tämä pystyy esimerkiksi perehtymään tarvittaviin 
turvatoimiin. Osalla kansainvälisemmin suuntau-
tuneista työpaikoista englannin osaaminen voi olla 
vaihtoehto. Joillakin muilla aloilla, kuten koulutus- 
tai hoito- ja hoiva-alalla, työpaikkojen ja maiden 
välillä voi olla vaihtelua siinä, kuinka tärkeänä 
työskentelymaan kielen osaamista pidetään.

Työmatkaliikenne yleisempää Suomesta 
Ruotsiin
Sitä, kuinka monta Suomessa asuvaa käy töissä 
Ruotsissa ja Ruotsissa asuvaa Suomessa, on ollut 

Monilla ruotsalaisilla siteitä Suomen − har-
voilla suomalaisilla Ruotsiin

Ruotsin puolella asuvilla hyvin monella on suoma-
lainen tausta. Haaparannan väestöstä 33 prosentilla 
syntymämaana on Suomi. Ruotsin Tilastollisen kes-
kustoimiston SCB:n tilastot kertovat, että kolme−neljä 
prosenttia Norrbottenin läänin asukkaista on syntynyt 
Suomessa, mutta rajakunnissa heitä on eniten.
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Ruotsin puolelta Tornioon kulkeneiden ajoneuvojen 
määrä oli vuoden 2020 huhtikuussa 13 700, kun 
määrä normaalisti on keskimäärin noin 200 000 
ajoneuvoa kuukaudessa. Tämän jälkeen liikenne 
kasvoi vähitellen vuonna 2020 Suomen maahantu-
lorajoitusten helpottuessa ja koska Tornionlaakson 

raja-alueen asukkaisiin alettiin soveltaa erityis-
säännöksiä, jotka mahdollistivat matkustamisen 
rajan yli ilman erityistä syytä. Tammi–helmikuussa 
2021 sekä Suomen että Ruotsin hallitukset kiris-
tivät maahantulorajoituksia uudelleen pandemian 
vuoksi.
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viime vuosina vaikea arvioida, koska Pohjoismaiden 
tilastoviranomaiset eivät enää vaihda tällaisia tietoja 
keskenään. Viimeisimmät saatavilla olevat tilastot 
ovat vuodelta 2015. Työmatkaliikennettä voidaan 
siksi vain arvioida, mutta raporttia varten haasta-
teltujen viranomaisten ja elinkeinoelämän järjes-
töjen edustajien vastauksista välittyy yhteneväinen 
mielikuva siitä, että Suomesta Ruotsiin suuntautuva 
työmatkaliikenne on yleisempää.

– Työskenneltyäni rajakysymysten parissa vuo-
desta 1997 uskallan väittää, että työmatkaliikenne 
Suomen ja Ruotsin välillä on kasvanut joka vuosi. 
Työmatkaliikenne Suomesta Ruotsiin on aina ollut 
suurempaa kuin toisinpäin, mutta viimeisten noin 
viiden–kuuden vuoden aikana Ruotsista Suomeen 
suuntautuva työmatkaliikenne on lisääntynyt, ker-
too Päivi Koivupalo, Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan 
neuvontapalveluiden koordinaattori.

Hän arvioi, että Tornionlaakson alueella kaik-
kiaan 2 000–2 500 ihmistä käy töissä naapurimaas-
sa, ehkä useampikin. Hänen mielestään on myös 
yleistä, että työntekijät työskentelevät molemmin 
puolin rajaa, esimerkiksi aamupäivän Suomessa ja 
iltapäivän Ruotsissa.

Sekä Per-Anders Ruona Pohjois-Norrbottenin/
Haaparannan työnvälitystoimistosta että Tero Hyt-
tinen Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta kertovat, 
että Suomesta Ruotsiin töissä kulkevien määrä on 
suurempi kuin toiseen suuntaan kulkevien, mutta 
tilastotietoja tästä ei ole. Tero Hyttisen mielestä suo-
malaisten työntekijöiden on jo pitkään ollut hieman 
helpompaa löytää töitä Ruotsista.

– Suomesta käsin Ruotsissa työssä käyvät ovat 
enimmäkseen hyvin tyytyväisiä. Arki työpaikalla 
vastaa odotuksia, Tero Hyttinen toteaa.

Rajaliikenne vähentynyt koronapandemian 
aikana
Tornionlaakson asukkaat saattoivat ennen korona-
pandemiaa matkustaa vapaasti rajan yli joko jalan, 
polkupyörällä, autolla tai muulla tavoin. Julkinen 
liikenne rajan yli on rajallista, mutta Haaparan-
nan ja Tornion väliä liikennöi yksi linja-autolinja, 
ja suunnitteilla on myös tulevaisuudessa aloittaa 
uudelleen junaliikenne rajan yli.

Haaparannalla ja Torniossa asukkaat ovat 
tottuneet ostamaan ruokaa, tekemään ostoksia, 
käymään kahvilla tai töissä ja muilla asioilla naa-
purikaupungissa, ja rajan tuntumassa asuville sen 
ylittäminen on ollut helppoa. Mutta koronapan-
demian aikana Suomen viranomaiset ovat ajoittain 
sulkeneet rajan jokapäiväiseltä asioinnilta. Myös 

työmatkalaisille, joiden on ajoittain pitänyt esittää 
työlupa ja / tai Ruotsin veroviraston todistus 
voidakseen kulkea Suomeen. Ruotsin viranomai-
set ovat myös ottaneet käyttöön matkarajoituksia 
tietyksi ajaksi.

Suomen tulliviranomaisten tilastojen mukaan 
kuukaudessa keskimäärin 210 000 ajoneuvoa ylitti 
Haaparannan ja Tornion välisen rajan Tornion 
suuntaan vuonna 2019. Määrä oli hieman suurempi 
kesäkuukausina kuin talvella. Tilastoissa näkyi sel-
keää laskua maalis–huhtikuussa 2020, jolloin Suomi 
otti maahantulorajoitukset käyttöön. Maaliskuussa 
2020 lähes 120 000 ajoneuvoa ylitti rajan ja huhti-
kuussa määrä oli 13 704 ajoneuvoa. Kun Suomen 
hallitus sittemmin helpotti maahantulomääräyksiä, 
määrä kasvoi vuoden aikana asteittain.

27. tammikuuta 2021 Suomi otti käyttöön 
uudet tiukat matkustusrajoitukset, jotka osittain 
sulkivat rajan. Vain työmatkalaiset, joiden katsottiin 
olevan ”välttämätöntä” käydä töissä, saivat ylittää 
rajaa.

Ruotsin hallitus myös alkoi helmikuussa edel-
lyttämään, että kaikkien Suomesta saapuvien oli 
esitettävä enintään 48 tuntia vanha negatiivinen 
covid-testitulos päästäkseen maahan. Hieman suo-
tuisampia sääntöjä sovellettiin rajatyöntekijöihin. 
Ruotsi poisti nämä säännöt ja avasi rajan kaikille 
Suomesta saapuville 31. toukokuuta 2021. 

LIIKENNE TORNION JA HAAPARANNAN VÄLILLÄ ON 
VÄHENTYNYT PANDEMIAN AIKANA

Luvut kertovat Tornioon maitse 
saapuneiden ajoneuvojen määrän 
kuukausittain vuonna 2020. 
Tilastotiedot on saatu Suomen 
tulliviranomaisilta.

Yhden Pohjois-Ruotsin suurimman työnantajan, kaivosyhtiö LKAB:n, tavarajuna.
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maassa. Heille, jotka asuvat kauempana rajalta ja 
joilla on vähemmän yhteyksiä toiselle puolelle rajaa 
sekä sosiaalisten suhteiden muodossa että niin, että 
naapurimaassa käydään harvemmin, on sitä vastoin 
vaikeampaa ottaa vastaan töitä naapurimaasta. He 
eivät koe samalla tavalla mahdolliseksi tehdä näin, 
vaikka moni raporttia varten haastatelluista oli ollut 
kiinnostunut naapurimaassa työskentelystä ja kertoi, 
että olisi ”jännittävää kokeilla jotain uutta”.

Raporttia varten tehdyssä kyselyssä 91 prosenttia 
heistä, jotka elävät 20 kilometrin säteellä rajalta, 
sanoi voivansa harkita työn vastaanottamista rajan 
toiselta puolen, kun taas heistä, jotka asuvat yli 150 
kilometrin päässä rajalta, vain 58 prosenttia vastasi, 
että he voisivat harkita tekevänsä töitä naapurimaassa. 
Heistä, jotka asuvat 20–150 kilometrin päässä rajalta, 
noin 60 prosenttia suhtautui asiaan positiivisesti. 
Fyysisellä etäisyydellä rajalle on varmasti merkitystä, 
mutta kauempana rajalta asuvat eivät maininneet 
matka-aikaa ja työmatkaa merkittävänä esteenä.

Haaparannan ja Tornion välillä ja Tornionlaaksossa jokapäiväinen elämä ja sosi-
aaliset kontaktit ovat hyvin tiiviitä, mikä saa ihmiset helpommin käymään töissä 
toisella puolella rajaa. Mutta kauempana rajalta tämä ei ole niin itsestään selvää, 
ja esteitä on paljon, kuten esimerkiksi kielierot. Mitä kauempana rajalta oltiin, 
sitä useampi vastasi, että ei tunne naapurimaasta ketään ja useampi koki myös 
”epävarmuutta” ottaa työtä vastaan naapurimaasta.  

VERKOSTOT JA ETÄISYYS RAJALLE
Pitkät välimatkat ja heikot sosiaaliset verkos-
tot naapurimaassa työssä käynnin esteenä
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Tornionlaaksossa suuri rajan yli ulottuva 
kontaktiverkosto
Sukulaisten, ystävien, työtovereiden ja muiden tut-
tavien muodostamat sosiaaliset verkostot näyttävät 
erilaisilta ihmisten taustasta, ammatista ja muista 
tekijöistä riippuen. Haastatellut kertoivat, että heillä 
on toisella puolella rajaa sukulaisia, joiden luona he 
käyvät usein tai joskus, ystäviä, joille soittavat, tuttu-
ja, joihin ovat harvakseltaan yhteyksissä, tai naapu-
reita, joiden luona käyvät joskus kahvilla, muutamia 
esimerkkejä mainitaksemme. Ruotsin puolella on 
erityisesti suuri määrä suomalaistaustaisia asukkaita. 
Haaparannalla esimerkiksi joka kolmas on syntynyt 
Suomessa ja SCB:n vuoden 2016 lukujen mukaan 
kolme neljästä asukkaasta joko oli syntynyt Suomes-
sa tai oli toisen tai kolmannen polven suomalaisia. 
Myös muissa rajakunnissa elää paljon suomalais-
taustaisia ihmisiä. Övertorneån kunnassa määrä on 
noin 55 prosenttia asukkaista ja Pajalan kunnassa 37 
prosenttia Ruotsin tilastokeskuksen Ruotsin radion 
Sisuradiolle poimimien lukujen mukaan.

– Yhteisöissä, joissa vartuin, oli valtavan paljon 
suomalaisia. He olivat Suomesta kotoisin olevia 
työtovereita ja työntekijöitä, ja nyt heidän lapsensa 
ovat minulla töissä. Tämä on täysin luonnollista. 
Molempien tytärteni anopit ovat Suomesta ja kolme 
vävyäni on kotoisin aivan rajan tuntumasta. Joten 
suhteet syntyvät luonnostaan, LKAB:n tuotanto-
päällikkö Göran Lantto kertoo.

Suomen puolella ruotsalaistaustaisten tai ruotsia 
äidinkielenään puhuvien osuus ei ole yhtä suuri. 

Suomen Tilastokeskuksen tietojen mukaan ruotsia 
äidinkielenään puhuvien määrä on suhteellisen pieni. 

Tornionlaaksossa on hyvin tavallista, että kontak-
teja on molemmin puolin rajaa. Historiallisesti tar-
kastellen ihmiset ovat jakaneet yhteisen kulttuurin ja 
kielen. Tornionjoki on yhdistänyt molemmin puolin 
jokea eläviä asukkaita, koska se on helpottanut 
kulkemista sen yli tai sitä pitkin. Kun Suomesta tuli 
Venäjän keisarikunnan suuriruhtinaskunta vuonna 
1809 ja Ruotsin raja vedettiin pitkin Tornionjokea, 
yhteydenpito rajan yli jatkui. Joen varrella asuvat 
ihmiset kävivät edelleen kauppaa keskenään, samalla 
kun perheet ja suvut yhtäkkiä jaettiin Ruotsin ja 
Suomen puolelle. Kontaktit rajaseudulla säilyivät 
luonnostaan, ja historiassa rajan yli on totuttu 
tekemään yhteistyötä ja auttamaan toisia, kuten esi-
merkiksi toisen maailmansodan aikana, jolloin suo-
malaisperheet pakenivat rajan yli Ruotsiin. Nykyään 
on olemassa paljon esimerkkejä yhteyksistä rajan 
yli, erityisesti laajalti rajan yli ulottuvien sosiaalisten 
verkostojen muodossa.

Erityisen tiiviitä verkostot ovat Tornion ja 
Haaparannan kaupunkien välillä. Kunnat ovat jo 
pitkään tehneet yhteistyötä eri tavoin, esimerkiksi 
niin, että niillä on yhteinen palolaitostyö ja jäteve-
denpuhdistamo. Monet asukkaat hoitavat päivittäi-
siä asioitaan rajan molemmin puolin ja esimerkiksi 
uimahallissa tai museossa käynti voi tarkoittaa, että 
täytyy ajaa joko Tornioon (21 000 asukasta) tai jois-
sakin tapauksissa Haaparannalle (9 700 asukasta). 
Monet urheilu- ja muut järjestöt toimivat molem-
min puolin rajaa. Kuntien välinen yhteistyöhanke 
Tornionlaakson museo sijaitsee Torniossa aivan 
rajalla, ja Haaparannalla toimii Kielikoulu-niminen 
peruskoulu, joka taas on suomalais-ruotsalaista 
kaksikielisyyttä edistävä kaupunkien yhteistyöhanke, 
josta vastaa Haaparannan kunta.

– Kävin Torniossa ostoksilla viimeksi eilen. Ostin 
joululahjoja ja jouluruokaa. Ja menemme sinne 
jälleen lauantaina leipomaan isoäitini kanssa, kertoi 
esimerkiksi Laura Brännström, joka asuu aivan Haa-
parannan kupeessa, kuvatessaan sitä, kuinka usein 
rajan yli voidaan matkustaa.

Helena Ruotsala, Turun yliopiston kulttuurien 
tutkimuksen professori, on tutkinut Tornio-Haapa-
rannan arkea monipaikkaisuuden käsitteen pohjalta 
sekä rajat ylittävää transnationalismia, jossa funktiolla 
on integroitumisessa tärkeä rooli. Ihmiset kulkevat 
rajan yli mennäkseen esimerkiksi esikouluun, opiske-
lemaan tai töihin, ja hän kuvailee rajan ylittämistä asi-
ana, johon ei sen kummemmin kiinnitetä huomiota. 
Myös ihmiset, joiden koti ja työpaikka on samassa 
kaupungissa, kulkevat usein yli rajan työnsä puit-

Tätä analyysia varten tehdyistä haastatteluista 
ilmenee, että ympäristöllä ja verkostolla on suuri 
vaikutus halukkuuteen ottaa työtä vastaan toisesta 
maasta. Henkilön halukkuuteen ottaa työtä vastaan 
vaikuttaa esimerkiksi se, tunteeko tämä ketään 
naapurimaassa työskentelevää. Työnantajat ovat 
kertoneet, että he rekrytoivat mieluummin verkosto-
jensa kautta kuin yleisiä kanavia pitkin. Mutta mitä 
kauempana rajalta ollaan, sitä suuremmassa määrin 
nämä mahdollisuudet puuttuvat ja sitä vähemmän 
koetaan mahdolliseksi työskennellä naapurimaassa.

Se, että henkilökohtaiset yli rajan ulottuvat 
verkostot näyttävät olevan suurempia lähellä rajaa, 
liittyy Tornionlaakson vahvoihin kulttuuri- ja sosiaa-
lisiin yhteyksiin. Tornion ja Haaparannan välillä ver-
kostot ulottuvat erityisen laajalle rajan yli, ja haas-
tatteluissa vastaajat kuvasivat, miten kaupungit ovat 
pitkälti yhteen kasvaneita. Täällä on myös yleisem-
pää, että ihmiset käyvät töissä rajan toisella puolella 
ja että tunnetaan joku, joka työskentelee naapuri-

SOSIAALISET VERKOSTOT
Kontaktit ja verkostot voivat olla tärkeitä työ-
yhteyksissä, ja ne ovat yksi monista eri tavoista 
saada työtä. Sosiaalinen verkosto on myös ter-
mi, jota käytetään kuvaamaan ihmissuhteiden 
verkostoamme ja joka käsittää tuntemamme 
ihmiset ja ne, joita kohtaamme arjessamme, 
sekä heidän ystävänsä ja tuttavansa. Se ympä-
ristö, jossa liikumme, muovaa näkemystämme 
siitä, mitä on mahdollista tehdä, inspiroimalla 
tai lannistamalla tai yksinkertaisesti avaamal-
la ovia ja ohjaamalla meitä tiettyyn suuntaan. 
Askelta ei koeta niin suurena tai pelottavana, 
kun on myönteisiä roolimalleja, jotka ovat teh-
neet samoin, ja jos ystävä tai tuttava voi myös 
tukea ennen ja jälkeen askelen ottamisen sekä 
sen aikana.
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teissa, toiset viikoittain ja toiset harvemmin. Lisäksi 
rajan yli soitellaan tai tavataan digitaalisesti.

– Rajoilla ei sinänsä ole merkitystä, vaan koko 
alue toimii sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen 
elämän alueena, Helena Ruotsala kertoo.

Ympäristö ohjaa käsitystä naapurimaassa 
työskentelystä
Ympäristö ohjailee sitä, kuinka omat työhakumah-
dollisuudet nähdään, pohtii Pohjois-Norrbottenin/
Haaparannan työvälitystoimiston johtaja Per-An-
ders Ruona. Tornionlaaksossa ihmisten on ollut 
luonnollista liikkua rajan yli. Tällä on merkitystä 
sille, voiko kuvitella ottavansa töitä vastaa rajan 
toiselta puolelta, hän sanoo.

– Jos asuu vaikkapa Haaparannalla ja haluaa 
ottaa huomioon myös Suomen puolen alueet, työn-
hakumahdollisuuksia on paljon. Se tarjoaa näköalo-
ja, ja jos asuu raja-alueella, on luontevaa tarkastella 
koko maantieteellistä aluetta. Tämä koko alue on 
valtavan monelle omaa kotipiiriä. Yhtä luonnollis-
ta on ajella ympäriinsä sekä Suomen että Ruotsin 
puolella ja että tuttavia on molemmissa maissa. 
Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Uusilla ja alueelle 
muuttaneilla ei ole tätä kulttuurista näkökulmaa, 
mutta täältä kotoisin oleville tämä on luonnollista, 
hän sanoo.

Haastatteluvastauksista käy ilmi, että yleinen 
käsitys on, että rajaseudulla asuvien mielestä on 
mahdollista työskennellä naapurimaassa. Näin 
ajattelee myös Kimmo Nurmos, Business Tornion 
yrityskehittäjä, jonka mielestä mitä kauemmaksi 

rajalta mennään, sitä harvempi tiedostaa tällaisen 
mahdollisuuden.

– Täällä rajalla asuneet ihmiset ovat jossain 
vaiheessa törmänneet ajatukseen. Silloin aina joku 
tuntee jonkun, joka on työskennellyt rajan toisella 
puolella, ja jolta voi kysellä asioita. Asia ei ole siis 
useinkaan aivan vieras. Mutta heti, kun mennään 
yli 20 kilometriä kauemmas rajasta, asia muuttuu. 
Silloin ei uskalleta eikä asiaa tunneta, jolloin asia 
tuntuu vieraalta ja kysellään yhtä ja toista: ”miten 
pitäisi toimia ja onko se hankalaa ja mitenkä verotus 
menee?” Rajalla asuvat ihmiset eivät välttämättä 
tiedä kaikkea tarkalleen, mutta heidän asenteensa 
on enemmän sen suuntainen, että ”jos hekin ovat 
tehneet niin, niin miksen minä”. Inhimillisillä teki-
jöillä on tässä melko suuri merkitys, hän sanoo.

Kysymykseen, miksi jotkut ovat valmiita työs-
kentelemään naapurimaassa ja toiset eivät, haasta-
tellut vastasivat eri tavoin. Katri Palosaari opiskelee 
automaatioasentajaksi Koulutus Nordissa Övertor-
neåssa, mutta asuu viikonloppuisin Kittilässä, noin 
200 kilometrin päässä Ruotsin rajalta.

– En osaa sanoa. Oletan, että varsinkin jos olet 
hyvin koulutettu, etsit haastavaa työtä, ja jos löydät 
sen jostakin muualta kuin asuinpaikkakunnaltasi, 
muutat todennäköisemmin työpaikkakunnalle, hän 
sanoo.

Hän kertoo olevansa kiinnostunut työskentele-
mään Ruotsissa ja Norjassa, eikä näe mitään syytä 
olla tekemättä niin, kunhan verotus ja kieli eivät 
muodostu esteeksi. Lisäksi hänen äitinsä on työs-
kennellyt Norjassa, joten hän kuullut jonkin verran 
tähän liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista.

HAPARANDA

Rautatieasema

Ruotsinsuomalainen 
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– Hänen mukaansa Norjassa arvostetaan kovasti 
suomalaisia työntekijöitä, Katri Palosaari kertoo.

Laura Brännströmillä, joka opiskelee kansanta-
loutta Luulajassa ja asuu Haaparannalla, on suoma-
lainen tausta ja paljon Suomessa asuvia sukulaisia. 
Hän ylittää rajan useita kertoja viikossa. Hänen 
ystävänsä suhtautuvat ajatukseen rajan yli työssä 
käynnistä melko neutraalisti, mikä hänen mieles-
tään kertoo, että kyseessä ei ole iso juttu.

– He eivät sano juuta eivätkä jaata. Joten asiaan 
ei suhtauduta ainakaan negatiivisesti, oletan, että 
asia on ok, koska he eivät sano mitään, hän toteaa.

– Täällä on hyvin yleistä käydä töissä toisella 
puolella rajaa. Monet Haaparannalla asuvat käyvät 
töissä teräsyhtiö Outokummulla ja monet Torniossa 
asuvat sairaanhoitajat ja lähihoitajat työskentelevät 
Ruotsissa vanhustenhuollossa, hän lisää.

Kauempana rajasta, Oulussa, asuu Jaakko 
Riihiaho, joka opiskelee 
prosessinohjausta ja olisi 
valmis työskentelemään 
teollisuudessa valmistut-
tuaan. Hänen tietääk-
seen ei ole kovin yleistä 
käydä töissä Ruotsissa.

– Toki Haaparan-
ta-Torniossa tilanne voi 
olla erilainen, mutta 
kauempana en usko sen 
olevan kovin yleistä. 
Ehkä nyt digitalisaation 
myötä siitä voi tulla ylei-
sempää, kun ei tarvitse 
olla paikan päällä töitä tekemässä. Sen vuoksi se 
voisi hieman lisääntyäkin, hän sanoo.

Hän lisää uskovansa, että hänen alallaan on 
hyvät mahdollisuudet päästä töihin sekä Ruotsiin 
että Norjaan.

Useat haastatellut suhtautuivat uteliaasti työs-
kentelyyn toisessa maassa. Näin sanoivat lähellä 
rajaa asuvat, mutta vielä tärkeämpi tekijä se oli 
kaukana rajasta asuville pohdittaessa, ottaisivatko 
he työtä vastaan naapurimaasta. Mutta jos tahtoa 
löytyykin, usein puuttuu sentyyppinen verkosto 
ja yhteydet, joita lähellä rajaa asuvilla ihmisillä 
monesti on. Uteliaisuus asiaa kohtaan voi perustua 
juuri siihen, ettei naapurimaasta tiedetä paljoakaan 
ja rajan ylittävät verkostot ovat harvempia.

He, joilla ei ole säännöllisesti yhteyksiä naa-
purimaahan tai jotka eivät ole kuulleet jostakusta 
tai tiedä jotakuta, joka on työskennellyt naapuri-
maassa, voivat nähdä sellaisia esteitä, joita ei nähdä 
samassa määrin lähellä rajaa. Esimerkiksi suurempi 

osa kauempana rajalta asuvista kokevat raportin 
mukaan kielen esteeksi.

– En sano, etten olisi kiinnostunut. Mutta tällä 
hetkellä puutteellinen kielitaitoni, erityisesti skan-
dinaaviskassa ja ruotsissa on ongelma. Oletan, että 
suurimmassa osassa Ruotsin työpaikkoja on osattava 
ruotsia. Joissakin töissä pärjää englannilla, mutta ei 
kaikissa, kertoi Tomi Kouvala, joka opiskelee metal-
li- ja konetekniikkaa Oulussa, jossa hän myös asuu.

Tomi Kouvala kertoo, ettei tunne kovin montaa, 
joka työskentelisi Ruotsissa. Hänellä ei siksi ole sel-
keää käsitystä siitä, millaista siellä on työskennellä.

– Koska minulla ei ole Ruotsissa töissä käyneitä 
kavereita, en ole kuullut siitä mitään erityisiä enkä 
osaa sanoa, suhtautuako siihen positiivisesti vai 
negatiivisesti, hän toteaa.

Edith Oikarinen, 19 vuotta, asuu Oulussa ja on 
kotoisin Kajaanista, kaupungista, joka sijaitsee lä-

hempänä Venäjän rajaa. 
Hänellä ei käytännössä 
ole yhteyksiä Ruotsiin, 
vaikka hän tietää, että 
jotkut lapsuuden ystävät 
ovat alkaneet käydä 
siellä töissä. Hänen 
yhteytensä Ruotsiin 
ovat enimmäkseen 
lapsuudesta ja muis-
toja siitä, kun hänen 
perheensä matkusti 
tuolloin lomilla usein 
Pohjois-Suomessa ja 
Ruotsissa. Joskus hän 

puhuu mahdollisuudesta työskennellä Ruotsissa 
opiskelukavereidensa kanssa, mutta ne, jotka eivät 
voi kuvitella työskentelevänsä Ruotsissa sanovat, 
että ei tuntuisi mukavalta lähteä töihin maahan, 
joka on erilainen kuin se, johon on tottunut.

– Haluttomuus hakea töitä Ruotsista on yleensä 
liittynyt jonkinlaiseen epävarmuuteen. Pelkoon siitä, 
ettei ei selviä, että ei osaa työtään, kielitaito ei riitä, tai 
yksinäisyyden pelkoon, Edith Oikarinen kertoo.

Noin neljännes kauempana rajalta asuvista kertoi 
raportin kyselyssä pitävänsä naapurimaahan töihin 
menoa mukavuusalueelta poistumisena, kun taas 
hyvin harvat lähellä rajaa asuvat suhtautuivat asian 
näin. Verkostojen ja sellaisten olosuhteiden, joissa 
koetaan normaaliksi työskennellä toisella puolella 
rajaa, puuttuminen aiheuttaa toisin sanoen sen, että 
naapurimaassa työskentely voidaan epävarmaksi. 
Edith Oikarinen suhtautuu asiaan kuitenkin ute-
liaasti ja voisi olla omien sanojensa mukaan valmis 
kokeilemaan jotain uutta.

LÄHELLÄ RAJAA ASUVAT HALUKKAAMPIA TYÖSKENTELEMÄÄN 
NAAPURIMAASSA
Analyysiä varten tehdyssä kyselyssä, johon vastasi 
kaikkiaan 273 henkilöä, suurin osa 20 kilometrin 
säteellä rajasta asuvista vastaajista kertoi heillä 
olevan paljon ystäviä tai sukulaisia rajan toisella 
puolella, eikä kukaan kertonut, ettei tuntisi ketään 
naapurimaasta. 91 prosenttia heistä, jotka elävät 20 
kilometrin säteellä rajalta, voisi harkita ottavansa 
töitä vastaan rajan toiselta puolelta, ja heistä suurin 
osa haluaisi työskennellä toisessa rajakunnassa. 
Yli puolet ilmoitti puhuvansa tai keskustelevansa 
muiden kanssa mahdollisuuksista työskennellä 
toisessa maassa.

Kuva on kuitenkin toisenlainen, kun tarkastel-
laan kauempana rajalta asuvien vastauksia. Heistä, 
jotka asuvat 20–150 kilometrin säteellä rajalta, 40 
prosenttia totesi, ettei voisi harkita työskentelyä 
toisessa maassa. Yli 150 kilometrin päässä rajasta 
asuvilla osuus oli 42 prosenttia. Mitä kauempana 
rajalta asuttiin, sitä useampi vastasi voivansa harki-
ta työskentelyä laajemmalla alueella naapurimaas-
sa eikä vain raja-alueella.

Kauempana rajalta asuvien keskuudessa oli 
yleisempää todeta, etteivät he tiedä, miten voisivat 
löytää töitä naapurimaasta ja että heillä on vain 
vähän tai ei lainkaan kontakteja naapurimaa-
han. Kyselyvastaukset osoittavat myös, että noin 
neljännes kaukana rajasta asuvista kokee, että olisi 
”oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä” 

aloittaa työskentely naapurimaassa. 20 kilometrin 
säteellä rajasta asuvista vain muutama vastasi näin. 
Kyselyvastauksissa useammat lähellä rajaa asuvista 
vastasivat myös tietävänsä paremmin, miten löytää 
kiinnostavia työpaikkoja naapurimaasta.

Voisi ajatella, että työmatkoihin käytetyllä ajalla 
on silloin merkitystä, kun työn vastaanottaminen 
rajan toiselta puolelta tuntuu mahdolliselta, mutta 
suunnilleen yhtä suuri osuus 20 kilometrin säteellä 
asuvista kuin yli 150 kilometrinkin säteellä rajalta 
asuvista vastasi, että se on tärkeä tekijä (noin kol-
mannes). 18 prosenttia heistä, jotka asuvat 20−150 
kilometrin päässä rajalta, ilmoitti työmatkan ja 
matka-ajan yhtenä tekijänä. Sillä, onko työmatkaan 
käytetty aika pidempi vai lyhyempi, ei toisin sanoen 
ole monille paljon merkitystä sen kannalta, ovatko 
he valmiita työskentelemään naapurimaassa vai 
eivät.

Kuva, jonka kyselyvastauksista saa, kertoo että 
raja-alueella asuvat ihmiset elävät sellaisessa 
ympäristössä, jossa useammat ihmiset työskente-
levät tai voivat kuvitella työskentelevänsä naapuri-
maassa ja jossa verkosto rajan yli on laajempi, mikä 
muokkaa heidän asenteitaan ja suhtautumistaan 
mahdollisuuksiin käydä töissä rajan toisella puolel-
la. Kauempana rajalta asuvat ovat epäileväisempiä 
asian suhteen ja näkevät naapurimaan vähemmässä 
määrin houkuttelevana vaihtoehtona. 

LÄHELLÄ/KAUKANA RAJALTA

Kyselyssä 67 vastaajaa kertoi asuvansa 20 ki-
lometrin säteellä rajalta, 130 asuvansa 20–150 
kilometrin säteellä rajalta ja 74 asuvansa yli 
150 kilometrin päässä rajalta. Etäisyys rajalle 
vaikuttaa haluun ottaa töitä vastaan rajan toi-
selta puolelta, mutta merkitystä on muillakin 
tekijöillä kuin pelkällä fyysisellä välimatkalla. 
Useammat lähellä rajaa asuvat kertoivat myös 
tuntevansa ihmisiä naapurimaasta ja että heil-
lä on siellä myös sukulaisia, ystäviä ja tuttavia. 

Valmius työskennellä naapurimaassa sen 
perusteella, kuinka kaukana rajalta asutaan
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naapurimaassa

Ei voi kuvitella 
työskentelevänsä 
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”Koska minulla ei ole 
Ruotsissa työskennelleitä 
kavereita, en ole kuul-
lut siitä mitään erityisiä 
enkä tiedä, onko siellä 
työskentely positiivista 
vai negatiivista.”
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– Minulla ei ole aavistustakaan, miten Ruotsista 
voisi löytää itseäni kiinnostavaa työtä, mutta siitä 
haluaisin tietää enemmän, hän sanoo.

Alan kontaktiverkostot voivat olla vahvoja
Useat raporttia varten haastatellut mainitsivat 
hyödyntävänsä kontaktiverkostojaan konkreettisesti 
töitä hakiessaan, esimerkiksi antamalla ystäville ja 
tuttaville vinkkejä, keskustelemalla työkavereiden 
kanssa tai kysymällä opettajiltaan. Useat haastatel-
luista totesivat myös, että töitä etsiessään he pitävät 
hyvänä tapana ottaa suoraan yhteyttä asianomaiseen 
työnantajaan ja että silloin heillä on mielestään 
paremmat mahdollisuudet saada töitä. Suhtautumi-
nen henkilökohtaisiin kontakteihin ja verkostoihin, 
joihin monet haastateltavat viittasivat, kertoo siitä, 
että sosiaaliset verkostot ovat erittäin tärkeitä.

Saman alan sisäiset verkostot voivat olla myös 
vahvoja rajan molemmin puolin. Useat haastatel-
luista kertoivat, että naapurimaassa työskennelles-
sään he ovat tutustuneet kollegoihin, joiden kanssa 
syntyneitä suhteita voivat nyt hyödyntää. Kai 
Juntura Haaparannalta on työskennellyt teollisena 
muurarina 15 vuotta yrityksessä, jonka pääpaikka 
on Torniossa. Hän kokee tuntevansa hyvin alansa 
työmarkkinat molemmissa maissa. Hänen kaveri-
piirinsä auttaa häntä selvittämään, onko jossakin 
paikkoja avoinna, soittamalla ja vinkkaamalla niistä 
toisilleen, hän sanoo.

– Minulla on aika hyvä käsitys siitä, mistä voi 
löytää kiinnostavia työpaikkoja sekä Suomesta että 
Ruotsista. Olen tehnyt töitä jo 15 vuotta ja minulla on 
hyvät suhteet moniin rakennusliikkeisiin, hän sanoo.

Toisiinsa liittyvät myös se, miten hyvin toisen 
maan työmarkkinat tunnetaan, ja se, kuinka helposti 
ollaan valmiita ottamaan työtä vastaan naapuri-
maasta. Raportin kyselyssä lähes kaikki Ruotsissa ja 
Suomessa asuvat, jotka tuntevat hyvin oman alansa 
työmarkkinoita naapurimaan puolelta, olivat valmiita 
työskentelemään naapurimaassa. Kun taas heistä, 
jotka vastasivat tuntevansa vain vähän tai ei lainkaan 
kyseisiä markkinoita, 60 prosenttia Ruotsissa ja 58 
prosenttia Suomessa asuvista vastasi voivansa harkita 
naapurimaassa töissä käymistä. Lähellä rajaa asuvista 
monet kertoivat tuntevansa omat työmarkkinansa 
toisessa maassa hyvin, toisin kuin kaukana asuvat.

Vaikea saada tietoa kauempana asuttaessa
Raportin haastatelluista monet kertoivat etsivänsä 
töitä erilaisten työnvälityssivustojen (kuten Suomen 
mol.fi tai Ruotsin arbetsformedlingen.se) kautta. Osa 

EDITH OIKARINEN
19 vuotta, opiskelija, Oulu

Edith Oikarinen on kotoisin Kajaanista keskeltä 
Suomea, noin 320 kilometrin päästä Ruotsin rajalta. 
Hän on sittemmin muuttanut Ouluun ja siten 
lähemmäksi Ruotsia, mutta silti hänellä ei vielä ole 
paljonkaan yhteyksiä Ruotsiin.

Sen lisäksi, että hän opiskelee varastopäällikök-
si OSAOn ammattioppilaitoksessa Oulussa, hän 
työskentelee urheiluliikkeessä, jossa saa myymälän 
varastojärjestelmän kautta jonkin verran harjaan-
nusta pohjoismaisissa kielissä, joista hän pitää. Hän 
voisi hyvinkin valmistuttuaan harkita työskentele-
vänsä Ruotsissa ja suhtautuu positiivisesti mah-
dollisuuteen, mutta kokee, että kieli voisi asettaa 
jonkin verran haasteita, eikä hänellä ole kokemusta 
työnhausta Ruotsissa.

– Olen luonnollisesti opiskellut ruotsia koulussa, 
ja vaikka tällä hetkellä olen unohtanut ruotsin, us-
kon että se palautuu mieleen muutaman oppitunnin 
jälkeen. Passiivinen taito toimii, mutta puhuminen 
ja kirjoittaminen kestää aina hieman kauemmin, 
hän kertoo.

Edith Oikarinen on kiinnostunut myös Suomen 
ulkopuolella työskentelystä, mutta kokee, ettei hän 
tunne Ruotsin työmarkkinoita tai tiedä, miten löytää 
sieltä mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.

– Tästä todellakin haluaisin tietää enemmän.
Jotkut hänen Kajaanin aikaisista lapsuuden ystä-

vistään on eri syistä muuttanut Ruotsiin, mutta hän 
ei ole heihin paljon yhteyksiä. Joskus hän juttelee 
mahdollisuudesta työskennellä Ruotsissa koulu-
tovereittensa kanssa, ja aina joidenkin mielestä on 
suuri askel lähteä töihin toiseen maahan.

– Haluttomuus hakea töitä Ruotsista on yleensä 
liittynyt jonkinlaiseen epävarmuuteen. Pelkoon siitä, 
ettei ei selviä, että ei osaa ammattiaan, kielitaito ei 
riitä sekä yksinäisyyden pelkoon. Tällaiseen liittyy 
luonnostaan pelkoja, eikä kyse ole sinänsä työsken-
telystä Ruotsissa itsessään, hän sanoo.

Hän itse on kuitenkin alkanut perehtyä yhä 
enemmän Ruotsiin, ja kävi syksyllä Haaparannalla 
ystäviensä kanssa.

– Oikeastaan käyn Ruotsissa vain, koska asun 
Oulussa. Perheeni on aina matkustanut Poh-
jois-Suomessa, ja olemme käyneet myös Ruotsin 
puolella. Isäni on innostunut moottorikelkkailusta, 
ja se on tietysti helpompaa pohjoisessa, hän sanoo.

”HALUAISIN TIETÄÄ ENEM-
MÄN SIITÄ, MITEN LÖYTÄÄ 
 MIELENKIINTOINEN TYÖ”

KONTAKTIVERKOSTO SUU-
RIN LÄHELLÄ RAJAA

Alle 20 kilometrin päässä rajalta asuvat ker-
toivat kyselyssä enimmäkseen, että 
1. heillä on paljon ystäviä ja sukulaisia rajan 
toisella puolella 
2. heillä on paljon tuttuja rajan toisella puo-
lella 
3. he tuntevat enimmäkseen ihmisiä rajan 
toiselta puolelta työnsä vuoksi.

Yli 150 kilometrin päässä rajalta asuvat ker-
toivat kyselyssä enimmäkseen, että
1. heillä ei ole ystäviä ja sukulaisia rajan 
toisella puolella
2. heillä on joitakin ystäviä ja/tai sukulaisia 
rajan toisella puolella
3. heillä on vähän ystäviä ja/tai sukulaisia 
rajan toisella puolella.

TÄRKEINTÄ HARKITTAESSA 
TYÖPAIKKAA NAAPURI-
MAASTA
Alle 20 kilometrin päässä rajalta asuvien 
näkökulmasta merkittäviä tekijöitä:
1. Paremmat mahdollisuudet saada hyvä työ. 2. 
Palkkataso. 3. Kieli mahdollisuutena. 4. Jonkin 
uuden kokeilu jännittävää. 5. Hyvä, jos kontak-
teja naapurimaassa ja kokemusta ja on perillä 
siitä, millaista on työskennellä naapurimaassa.
 
Yli 150 kilometrin päässä rajalta asuvien 
näkökulmasta merkittäviä tekijöitä:
1. Vaikea kieli. 2. Jonkin uuden kokeilu jän-
nittävää. 3. Palkkataso. 4. Kontaktien puute 
naapurimaassa. 5. Paremmat mahdollisuudet 
saada töitä.

Vastaukset perustuvat kyselytutkimukseen, 
joka tehtiin raporttia varten ja josta voi lukea 
lisää sivulta 100.
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Opastekyltti rajalla.
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haasteita. Näitä ovat erot työehtosopimuksissa, sii-
nä, että työnantajamaksut ovat Suomessa korkeam-
pia kuin Ruotsissa ja nyt koronapandemian aikana 
tukijärjestelmien erilaisuudessa.

– Minulla oli kunnia tavata Suomen presidentti 
Sauli Niinistö, joka kävi vierailulla Torniossa, ja 
esitellä ruotsalaista ja suomalaista työntekotapaa. 
Sain pitää puolen tunnin esityksen siitä, miten me 
täällä rajalla elämme. Nostin esiin teollisuuden työ-
ehtosopimukset Ruotsin ja Suomen näkökulmasta. 
Ja kerroin presidentille, että Suomen sopimuksessa 
on 200 sivua ja Ruotsin 100 sivua. Kerroin, että ehkä 
myös suomalaisille olisi ollut hyvä, jos sivumäärä 
olisi pienempi, koska sen läpi käyminen vie aikaa, 
hän sanoo.

Sen sijaan yrityksen johtaminen molemmin puolin 
rajaa ei aiheuta suuriakaan haasteita työpaikkakult-
tuurien johdosta, Tapio Herajärvi tuumii. Ruotsalai-
set ja suomalaiset työntekijät ymmärtävät toisiaan 
hyvin ja työkulttuurit, jotka hänen mukaansa eroavat 
toisistaan jonkin verran, pikemminkin täydentävät 
toisiaan. Sen hän on huomannut, että nuoremmat 
työntekijät ottavat taukohuoneessa mieluummin pu-
helimen esiin kuin juttelevat työkavereiden kanssa, 
mikä hänen mielestään voi vaikuttaa negatiivisesti 
työpaikan yhteishenkeen.

– Nykyään siellä voi olla täysin hiljaista, ihmiset 
istuvat matkapuhelinta tuijottaen. Toki jutellaankin, 
mutta kyllä tekniikka vie huomion. Tämä työnteki-
jöiden yhteinen aika työpäivän aikana kärsii. Kaikki 
istuvat vain puhelintaan räpeltäen, hän sanoo.

Teräs- ja konepajayritys Corrotechin toimipisteis-
sä Torniossa ja Haaparannalla työskentelee sekä 
ruotsalaisia että suomalaisia, ja henkilökunta voi 
matkustaa rajan yli ristiin rastiin ja tuurata toisiaan, 
kertoo toimitusjohtaja Tapio Herajärvi.

Corrotech on valmistanut 66 vuotta teräsraken-
teita ja tehnyt mm. laserleikkausta, reunahiontaa ja 
jauhemaalausta, ja se valmistaa myös asekaappeja ja 
grillejä. Molempien toimipisteiden välit ovat tiiviit, ja 
sillä on paljon etuja, että toimintaa on molemmissa 
maissa, Tapio Herajärvi kertoo.

– Haaparannan puolella työskentelee viisi–kuusi 
henkilöä, jotka ovat Haaparannalla koko ajan, ja 
Suomen puolella on saman verran suomalaisia, jotka 
työskentelevät vain siellä. Hitsaajia on mahdollis-
ta siirtää tarvittaessa Ruotsiin tai Suomeen. ”On 
erittäin tärkeää, että kaikki työvoimareservit ovat 
joustavia ja käytettävissä molemmin puolin rajaa.” 
Meillä on myös tuotantoa ja kokoonpanoa molemmin 
puolin niin, että meillä on kiertäviä työtehtäviä. Myös 
pitkäaikainen työkokemus on tärkeää, Tapio Herajärvi 
toteaa.

Olemme järjestäneet kaikille myös yhteiset työajat 
niin, että työt alkavat seitsemältä Suomen aikaa ja 
päättyvät puoli neljä, ja VPN-yhteydellä tietokoneella 
voi työskennellä molemmin puolin rajaa. Työpaikko-
jen välillä on noin viidentoista minuutin ajomatka.

Yrityksessä työskentelee ruotsalaisia, suomalaisia ja 
virolaisia työntekijöitä, ja se, että työntekijöitä on eri 
maissa, aiheuttaa Tapio Herajärven mukaan tiettyjä 

”ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KAIKKI TYÖVOIMARESERVIT OVAT JOUSTAVIA 
JA KÄYTETTÄVISSÄ MOLEMMIN PUOLIN RAJAA.”

TAPIO HERAJÄRVI 
toimitusjohtaja, Corrotech

kertoi käyttävänsä kontaktiverkostoaan avoimien 
työpaikkojen etsinnässä. Monet kertoivat myös 
ottavansa suoraan yhteyttä yritykseen, josta ovat 
kiinnostuneita.

– Usein soitan suoraan saadakseni lisätietoja. 
Suorat yhteydet ihmisten kanssa ovat tärkeitä. Työn-
välitystä käytän vähän, kertoi Anders Bergmark, 
työnhakija Hietaniemestä.

Haastatteluissa kävi ilmi myös, että kontakti-
verkostoa ei pidetä yhtä tärkeänä haettaessa töitä 
suurilta työnantajilta, joissa rekrytointiprosessi on 
usein muodollisempi. Alueella on sekä Ruotsin että 
Suomen puolella useita suuria työnantajia pääasial-
lisesti kaivos- ja tehdasteollisuudessa. Muutamia 
esimerkkejä suurista yrityksistä on Torniossa sijait-
seva Outokumpu ja Ruotsissa useilla paikkakunnilla 
toimiva LKAB.

– Nyt tutkisin yrityksen kotisivuja. Viimeisintä 
työpaikkaani hain Kemiralta. En nyt muista, onko 
sillä tehtaita Ruotsissa. Se on tärkein kanava omasta 
näkökulmastani, ja luonnollisesti saamme hyviä 
neuvoja koulusta ja kavereiden kanssa jutellaan, jos 
joku tietää jonkin yrityksen etsivän työntekijöitä, 
kertoo kempeleläinen opiskelija Jaakko Riihiaho.

Mutta työnhakuun voi olla vaikea löytää oikeita 

kanavia, jos asuu kauempana rajalta eikä ole tietoa 
tai mahdollisuuksia hankkia tietoa. Oululaisella 
59-vuotiaalla työnhakijalla Pekalla on pitkä työko-
kemus, josta osa ulkomailta. Analyysissä hän haluaa 
esiintyä pelkällä etunimellään. Hän etsii tällä het-
kellä töitä teollisuudesta. Ei välttämättä johtavasta 
asemasta, vaan työtä, jossa viihdyn, hän tarkentaa.

– Viime vuosina Pohjois-Ruotsissa on ollut hyvät 
työmahdollisuudet, mitä olen televisiouutisista 
ymmärtänyt, hän sanoo.

Hän ei tiedä, kuinka yleistä on käydä naapuri-
maassa töissä siellä, missä hän asuu, mutta hänen 
omalla alallaan se ei ole kovin yleistä. Henkilökoh-
taisen kohtaamisen hän nostaa itselleen tärkeäksi 
asiaksi, ja kertoo, että Ruotsin työhönottojärjestel-
mät ovat vaikeaselkoisia.

– Paikallisissa lehdissä ei ole tietoa naapurimaan 
työpaikoista. Hänen mielestään olisi hyvä, jos tietoa 
olisi enemmän.

Pekka suunnittelee seuraavan kerran Haaparan-
nalla käydessään käyvänsä työnvälitystoimistossa 
saadakseen apua työnhakuun. Hän pyrkii käymään 
myös rekrytointimessuilla, joille ruotsalaiset yrityk-
set voivat tulla Suomeen esittäytymään.

– Kun esimerkiksi Norjaan tarvittiin työntekijöi-
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Haaparannan kunnantalo.

tä, heillä oli rekrytointimessut Oulussa. He haastat-
telivat ihmisiä ja löysivät paljon tekijöitä sitä kautta. 
Itse en tiedä asioista riittävästi, hän kertoo. 

Työnantajat hyödyntävät omia kontaktiver-
kostojaan
Myös työnantajat kertoivat haastatteluissa hyödyn-
tävänsä ystäviä ja kontakteja ja näiden kontakteja 
etsiessään henkilökuntaa. Haastatelluista yrityk-
sistä useat kertoivat olevan tavallista, että heillä 
on työntekijöitä naapurimaasta, kun taas toisilla 

on ollut vain vähän työntekijöitä naapurimaasta. 
Pajalalaisella koneurakointiyrityksellä Snells entre-
prenadilla oli kymmenen–viisitoista vuotta sitten 
paljon toimintaa Suomessa. Mutta muun muassa 
työpaikan kielivaikeuksien ja Ruotsin työmahdol-
lisuuksia kasvattaneen työmarkkinoiden muutok-
sen johdosta he päättivät jatkaa liiketoimintaansa 
pelkästään Ruotsin puolella. Heillä on kuitenkin 
30–35 Ruotsissa työskentelevää, mutta Suomessa 
asuvaa työntekijää. Oma henkilökohtainen ver-
kosto on ollut tärkeä kanava monien suomalaisten 
palkkaamisessa, toimitusjohtaja Patrik Snell kertoo. 
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– Ajat ovat muuttuneet. Ruotsin ja Suomen välil-
le on tullut enemmän yhteisöllisyyttä. Jos tarkastel-
laan aikaa 15–20 vuotta sitten, ei todellakaan ollut 
näin. Silloin Haaparanta-Tornio oli jakautuneempi 
– ajateltiin, että kun ”asut Ruotsissa, olet ruotsalai-
nen” – vaikket ollutkaan. Ennen koronaa mielestäni 
oli paljon yhteisöllisempää kuin silloin, kun olin 
10–15-vuotias. Silloin saattoi olla hieman haasta-
vampaa kulkea Haaparannalta Tornioon ja meitä 
katsottiin ammattikoulussa hieman karsaasti, vaikka 
olimme Suomen kansalaisia, hän kertoo.

Koronapandemia ja matkustusrajoitukset ovat 
kuitenkin merkinneet kaupunkien jakautumista 
uudelleen, hän sanoo. Se, että tartunta on levinnyt 
enemmän Ruotsin puolella, on johtanut siihen, 
että Ruotsissa asuvat ovat kokeneet joutuneensa 
silmätikuiksi, on jopa heitelty munilla ja rikottu 
Ruotsiin rekisteröityjen autojen ikkunoita, Kai 
Juntura kertoo.

– Muistelen, että meidät olisi jopa palkittu maa-
ilman rauhallisimpana rajana. Olemme rakentaneet 
veljeyttä rajalla ja monet ovat rakentaneet suhteita 
yli rajan. Kun raja on nyt suljettu, tuntuu kuin 
tartunta tulisi meiltä Ruotsissa olevilta, hän sanoo.

Suomesta olisi helppo saada töitä. Varsinkin, jos on 
kaksikielinen kuten minä, ja erityisesti täältä rajalta. 
Ja luonnollisesti, jos osaa englantia, hän sanoo, 
mutta lisää:

– Olen tehnyt töitä viisitoista vuotta ja enim-
mäkseen Suomessa ja uskon, että se on nyt nähty. 
Olen nähnyt sen hierarkkisuuden. Omalla alallani 
tekisin töitä mieluiten Haaparannalla.

Kai Juntura puhuu sujuvaa ruotsia, mutta sanoo 
puhuvansa tuttujensa kanssa enimmäkseen suomea, 
vaikka jääpallojoukkuekavereidensa kanssa hän 
puhuu jonkin verran ruotsiakin. Hän seuraa uutisia 
molemmilla kielillä ja katsoo toisinaan tv-ohjelmia, 
lukee lehtiä tai seuraa muuta kulttuuria sekä suo-
meksi että ruotsiksi.

Elämä rajatyöntekijänä Haaparannan ja Tornion 
välillä ja hänen suomalainen taustansa Ruotsissa on 
integroinut hänet hyvin rajaseudulle. Kai Juntura 
muutti perheineen Ruotsiin kaksivuotiaana. Käy-
tännössä koko elämänsä ajan hän on saanut kokea, 
millaista on Suomen kansalaisena kasvaa toisella 
puolella rajaa, vaikka se tuskin on näkynyt, hän 
sanoo.
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”Täällä omakotita-
loalueella kuusi 15:sta 
käy töissä Suomessa”

KAI JUNTURA 
34 vuotta, työntekijä, Haaparanta

Kai Juntura on yksi monista haaparantalaisista, 
joka on syntynyt Suomessa ja jolla on suomalaiset 
vanhemmat. Kaupungissa noin joka kolmas asukas 
on syntynyt Suomessa. Hänen ystävä- ja perhever-
kostonsa ulottuu rakennus- ja teollisuudenaloille 
sekä rajan yli, ja sen ansiosta hän tuntee työelämää 
ja työmarkkinoita niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Sekä hänen isänsä että isoisänsä työskentelivät 
muurareina, ja siksi uravalinta oli melko selvä, kun 
Kai Juntura suuntasi 15-vuotiaana Tornion ammat-
tikouluun. Mutta juuri nyt hän on sairauslomalla 
teollisuusmuurarin työstä torniolaisesta yrityksestä, 
jossa hän on työskennellyt pitkään, ja hän miettii 
etsivänsä jotakin muuta.

– Se, mitä haluan tehdä työkseni, on nyt hyvä 
kysymys, ja olen miettinyt sitä. Toimin rakennus-
alalla jo kolmannessa polvessa, ja 99 prosenttia 
perheestäni on ollut rakennusalalla. Haluan tehdä 
jotain rakentamiseen liittyvää. Mitä se sitten olisi, 
en osaa vielä sanoa, mutta jotain hieman kevyem-
pää, hän toteaa.

Hän asuu haaparantalaisella asuinalueella vaimonsa 
ja tyttärensä kanssa, josta he yrittävät saada kaksikie-
lisen. Monet alueelta käyvät töissä Suomen puolella, 
torniolaisissa yrityksissä, hän kertoo.

– Juuri tällä omakotialueella noin viidestätoista 
työelämässä olevasta kuusi käy töissä Suomessa. Yksi 
suuri työnantaja on Tornion Outokumpu, jossa 
työskentelee monta haaparantalaista.

Ranteen toivuttua pakollisesta leikkauksesta 
hänen pitäisi etsiä uusia töitä, missä hän aikoo 
hyödyntää verkostojaan. Kai Juntura kuulostelee 
avoimia työpaikkoja ystäviltään ja entisiltä kollegoil-
taan. He soittelevat toisilleen ja vinkkaavat töistä. 
Hän tuntee rakennusalalta monia, joilla on yritys 
Haaparannalla ja jotka tietävät rakennusliikkeitä 
kaikkialta Ruotsista.

Juuri nyt hän on kallistumassa Ruotsissa työs-
kentelyyn, koska hän pitää maan työilmapiiristä.

– Ilman koronaviruspandemiaa uskoisin, että 
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ÄHän ei näe myöskään suoraa eroa ruotsalaisten ja 

suomalaisten palkkaamisessa.
– Meillä ei ole täällä riittävästi työvoimaa. 

Siksi olemme melko riippuvaisia Suomesta. Tääl-
lä pohjoisessa meille Suomi ja Ruotsi ovat sama 
asia. Elämme samoilla leveysasteilla, meillä on 
samanlainen ajattelutapa ja ehkä kulttuurikin on 
jossain määrin samanlainen. Joten en näe mitään 
eroa siinä mielessä, hän sanoo.

Ne suomalaiset, jotka ovat tehneet hänelle 
töitä, ovat olleet hänen omia kontaktejaan tai 
ihmisiä, jotka hän on löytänyt omien kontaktien-
sa kautta.

– Sanon myös usein, että jos he tuntevat 
jonkun hyvän tyypin, joka haluaa tulla töihin, 
olemme kiinnostuneita. Näin olemme palkan-
neet paljon ihmisiä. Tunnemme urakoitsijoita ja 
tyyppejä Suomesta, hän sanoo.

Hän on itseoppinut suomea ja voi siksi puhua 
suomea suomalaisten työntekijöiden kanssa, ja 
kertoo, miten oppi suomea 12–13-vuotiaana.

– Yrityksen ensimmäinen työntekijä 50 vuotta 
sitten oli suomalainen. Tein silloin töitä metsäs-
sä suomalaisen kanssa, joka ei osannut ruotsia. 
Silloin oli pakko oppia, joten kesän jälkeen osasin 
suomea, hän kertoo.

Staffpoint on yksi Suomen suurimmista 
henkilöstövuokrausyrityksistä, jolla on toimistoja 
ympäri maata ja jota käytetään muun muassa ho-
telli- ja matkailualalla henkilöstön palkkaamiseen 
Pohjois-Suomeen, erityisesti talvella hiihtokes-
kuksiin. Vuonna 2019 se palkkasi Lappiin 1 000 
kausityöntekijää, joista 230 tuli muista maista. 
Harvat kuitenkin olivat Ruotsista, vaan työnteki-
jöitä tuli sen sijaan Puolasta, Virosta ja Kreikasta, 
kertoo Timo Kärki, Staffpointin matkailu- ja 
sesonkitoimialan johtaja.

– Meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan 
ihmisiä Ruotsista ja Norjasta, mutta emme ole 
onnistuneet siinä vielä, hän sanoo.

Hänen mielestään on oikeastaan omituis-
ta, että he eivät ole yrittäneet etsiä enemmän 
työvoimaa Ruotsista, mutta ei voi osaa selittää, 
miksi eivät. He olivat juuri alkaneet tutkailla 
Pohjois-Ruotsin markkinoita, mutta sitten tuli 
koronapandemia.

Hänen osastonsa 150 työntekijästä kaksi 
puhuu ruotsia.

– Olemme pystyneet rekrytoimaan oudon 
vähän Ruotsista. Esteitä ei ole, tai jos on, ne 
ovat päässämme. Asiakkaamme ovat tottuneet 
työskentelemään monikulttuurisen työvoiman 
kanssa, hän kertoo.
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Rajaseudulla Suomen ja Ruotsin välillä on alue, jossa käsitys kansallisuudesta 
on läsnä, mutta jossa elää myös vahva kertomus alueesta ja rajattomasta Tor-
nionlaaksosta. Se kuuluu tähän analyysiin tehdyistä haastatteluista. Kuva ”meistä 
pohjoisen asukkaista” limittyy kansallisiin stereotypioihin, ja mentaalisia rajoja 
vedetään niin kansallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin.

YHTEISÖSTÄ JA EROISTA
Kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
kertomukset limittäin
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”Me pohjoisen asukkaat olemme kaiken kaikkiaan 
samanlaisia. Jollain tavalla olemme hyvin rentoja 
ja avoimia. Ehkä tottuneita elintasoomme ja melko 
sitkeitä.” Jaakko Riihiaho, opiskelija, Kempele

”Hemmetin ruotsalaiset” – se on asenne, jotakin, joka 
vain putkahtaa suusta.” Edith Oikarinen, opiskelija, 
Oulu

Ruotsalaisten ja suomalaisten, haaparantalaisten ja 
torniolaisten, pohjoisen ja pääkaupungeissa asuvien 
välisellä suhteella on suuri merkitys haastateltaville 
tässä analyysissä. Kertomukset siitä, millaisia ”me ja 
ne” ovat, luovat yhteisöjä, joihin voi kuulua tai joiden 
ulkopuolelle voi jäädä, mikä vaikuttaa myös siihen, 
missä ihmiset voisivat ajatella työskentelevänsä. Aina 
valtakunnan raja ei ole tärkein, kun haastateltavat 
määrittelevät, ketkä muistuttavat toisiaan tai jakavat 
jokapäiväisen elämän. On selvää, että yhteenkuu-
luvuuden tunne voi koskea kaikkea paikallisesta 
alueelliseen, kansalliseen tai jopa kansainväliseen 

ympäristöön, johon koko Pohjoiskalotti kuuluu.
Yrityksissä määritellä ”ne muut” ja mitä ominai-

suuksia muilla on, luodaan ryhmään yhteisöllisyy-
den tunnetta. Se, mikä nähdään yhteisenä ryhmänä 
ja ketkä ovat ”niitä muita”, vaihtelee riippuen siis 
siitä, kuka puhuu ja missä tilanteessa.

Tornionlaaksossa ja sen ympäristössä elää selkeä 
kertomus rajasta, jota ei ole olemassa, yhteenkuu-
luvuudesta ja kitkattomasta yhteiskunnasta: ”Me 
olemme samaa kansaa, meillä on samat geenit.” Osa 
kertoo kokevansa olevansa pohjoisen asukas riip-
pumatta siitä, kummalla puolella rajaa asuu ja että 
Helsingissä ja Tukholmassa elävät ”ne muut”. 

Toisaalta haastatteluissa ilmeni monia kerto-
muksia siitä, millaisia ”nuo suomalaiset” tai ”nuo 
ruotsalaiset” ovat, sekä ystävällisiä että kärkevämpiä. 
Usein kyseessä ei ole kertomus, johon haastateltu 
samaistuu, vaan jotakin, mitä tämä on kuullut. 
Monien mielestä suomalaisten ja ruotsalaisten välillä 
ei ole lainkaan eroja, ei ainakaan rajaseuduilla. 
Joidenkin mielestä kansallisuuksien välillä aiemmin 

vallinneet erot ovat vähenemässä. Monet ovat myös 
sitä mieltä, että stereotypiat eivät vaikuta heihin tai 
että he eivät usko niihin. Mutta kertomukset elävät 
silti ja voivat myös vaikuttaa siihen, kuinka toisessa 
maassa elävät nähdään.

Suomalaiset kuvailevat ruotsalaisia avoi-
miksi, mutta epäkohteliaiksi (ja itseään 
kotona viihtyviksi, mutta jäyhiksi)
Kun tämän analyysin suomalaiset haastateltavat 
kuvasivat ruotsalaisiin liittyviä stereotypioita, 
hallitsivat sellaiset ominaisuudet kuin avoimuus, 
sosiaalisuus, rentous ja helppo jutustelu. He voivat 
olla tuttavallisempia tuntemattomien kanssa kuin 
suomalaiset yleensä, ja he ovat kohteliaita. 

Vähemmän positiivisia ominaisuuksia, joita 
muutamat haastatellut mainitsivat, olivat että 
ruotsalaiset koetaan omahyväisinä ja epäkohteliaina, 
etenkin tukholmalaiset, ja mahdollisesti myös, että 
ruotsalaiset naiset käyttävät 
enemmän aikaa meikkaami-
seen kuin suomalaiset.

– Hyvin yleinen stereo-
typia on, että suomalaiset 
pitävät ruotsalaisia erittäin 
epäkohteliaina, jotka katse-
levat alas päin kaikkia muita 
asenteella ”voi, olemme niin 
paljon parempia”. Mutta 
monet stereotypiat menevät 
ristiin keskenään, esimerkiksi 
niin, ruotsalaiset ovat epä-
kohteliaita / ruotsalaiset ovat 
mukavia. Epäkohteliaita ihmi-
siä on kaikissa maissa, se riippuu siitä, keitä tapaat, 
sanoo Niko Mankinen, joka opiskelee mekaanikoksi 
ja asuu Kiimingissä Oulun ulkopuolella.

Itse suomalaiset ovat – kuvatessaan stereotypioita 
– hiljaisia, jäyhiä ja syrjään vetäytyviä. Toisaalta he 
tekevät paljon töitä ja ovat kotona viihtyviä. 

– Luulen, että ruotsalaiset ovat hieman kiin-
nostuneempia toisistaan kuin suomalaiset. Suurin 
stereotypia suomalaisista on, että olemme hiljaisia 
ja haluamme olla yksin. Mielestäni ruotsalaiset 
ovat ainakin hieman sosiaalisempia ja he haluavat 
viettää enemmän aikaa ystäviensä kanssa, kun taas 
suomalaiset viettävät enemmän aikaa vain perheen 
kanssa tai itsekseen. Mielestäni ruotsalaiset ovat 
kiinnostuneempia muiden ihmisten elämästä. Eivät 
urkkiakseen asioita, vaan he ovat vain yleisesti kiin-
nostuneempia toisistaan, sanoo Katri Palosaari, joka 
opiskelee automaatiotekniikkaa ja asuu Kittilässä. 

Ruotsalaiset kuvaavat suomalaisia jäykkinä 
ja machoina (ja itseään luottavaisina, mutta 
tahdikkaina)
Kun on ruotsalaisten haastateltavien vuoro kuvata 
stereotypioita suomalaisista, käytetään sellaisia sa-
noja kuin syrjään vetäytyvä, jäykkä, kova ja macho. 
Suomalaisten sanotaan kehuskelevan itseään ja 
luottavan huonosti muihin, mutta toisaalta olevan 
myös lojaaleja, kotona viihtyviä ja elinikäisiä ystäviä, 
kunhan heidät ensin oppii tuntemaan.

– He ovat hyvin, miten sen nyt sanoisin, eivät 
ujoja, mutta pidättyväisiä. He eivät luota ihmisiin sa-
malla lailla kuin ruotsalaiset. Mutta se on kuten Tor-
nionlaaksossa, kun tutustut heihin, olette elinikäisiä 
ystäviä. Joten alkuvaikutelma voi olla hieman kankea, 
sanoo Ulf Koskenniemi, luulajalainen työnhakija.

Onko tämä tyypillistä Tornionlaaksolle tai 
Suomelle tai molemmille?

– Tornionlaakso on niin lähellä Suomea, ja suo-
malaisia tuli tänne paljon sodan jälkeen, hän jatkaa.

Toinen ilmiö, jonka monet 
ruotsalaiset toivat esiin, on 
se, että heidän mielestään 
suomalaiset ovat nurkkapat-
rioottisempia ja paremmin 
kotona viihtyviä niin omalla 
alueellaan kuin lähialueilla ja 
elinkeinoelämässäkin.

– Lisäksi elää sellainen 
monien tuntema stereotypia, 
että Suomi suojelee omiaan. 
Suomalaisten yritysten on 
helpompi saada sopimuksia ja 
töitä ja voittaa kilpailutuksia, 
mutta täkäläisille yrityksille 

on täysin mahdotonta saada töitä Suomen puolelta. 
Joten protektionismia on jonkin verran, Övertor-
neån kunnanjohtaja Anna Andersson toteaa.

Nurkkapatrioottisuus voi ilmetä myös siten, että 
suomalaiset tukevat omia paikallisia yrityksiään, mikä 
edistää elinvoimaisempaa maaseutua, sanoo toinen.

Stereotypia ruotsalaisista ruotsalaisten itsensä mu-
kaan on, että he ovat avoimempia ja luottavaisempia 
kuin suomalaiset, mutta myös hiljaisia ja arkoja.

Yhteiskunnan ja politiikan erot – Suomea 
pidetään köyhempänä
Joskus kuva muista ei liity henkilökohtaisiin omi-
naisuuksiin, vaan pikemminkin siihen, miltä yhteis-
kunta tai politiikka rajan toisella puolella näyttää. 
Tässä analyysissä ei tutkittu sitä, missä määrin nämä 
käsitykset pohjautuvat tosiseikkoihin. Riippumatta 

”He ovat hyvin, mi-
ten sen nyt sanoi-
sin, ei ujoja, mutta 
pidättyväisiä. He 
eivät luota ihmisiin 
samalla lailla kuin 
ruotsalaiset.”
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siitä, ovatko käsitykset totta vai eivät, ne edesautta-
vat luomaan mielikuvaa, että jokin on toisin toisella 
puolella rajaa, ja siksi tietyn välimatkan päässä. 

Jotkut ruotsalaiset ottivat esiin esimerkiksi 
sen, että Suomi on ainakin aiemmin ollut hieman 
köyhempi maa kuin Ruotsi, vaikka nyt ehkä on 
pikemminkin päinvastoin. 

– Aiemmin näkökulma työhön oli, että pitää 
olla lojaali. Siinä suomalaiset olivat todella hyviä, 
kun taas Ruotsin puolella asema oli vähän parempi. 
Työtarjonta oli Ruotsissa parempi, joten suoma-
laiset tulivat tänne ja halusivat näyttää pärjäävänsä 
hyvin. Se oli kulttuurinen juttu, joka on sittemmin 
tasoittunut, sanoo Patrik Snell, pajalalaisen Snells 
entreprenadin toimitusjohtaja.

Ne harvat suomalaiset, jotka mainitsivat tällaisen 
ilmiön, olivat paremmin perillä maiden välisistä 
poliittisista eroista. Yksi ajankohtainen esimerkki on 
koronapolitiikka, mutta oululainen opiskelija Tomi 
Kouvala uskoo, että pysyvämpiäkin eroja on.

– Vaikka en seuraa Ruotsin politiikkaa päivittäin, 
olen huomannut, että Suomessa tuntuu, että kyse 
on enemmän siitä, kuka huutaa äänekkäimmin. 
Osa puolueista ei pysty tekemään enää juurikaan 
yhteistyötä, joten ne huutavat ja riitelevät keskenään 
ja tekevät vähemmän yhteistyötä, joten täällä on 
tavallaan negatiivisempaa. Ruotsissa yritetään enem-
män löytää ratkaisu ja tapa tehdä se on positiivisem-
pi ja helpompi, jotta asioita ei tehdä liian vaikeaksi 
kenellekään, hän sanoo.

Vastakohdat – ärsyyntymisestä tuohtumuk-
seen koronapandemian aikana
Lähes kaikki tätä analyysia varten haastatellut 
sanoivat suhtautuvansa myönteisesti toisella puolella 
rajaa olevaan maahan ja sen ihmisiin. Mutta samalla 
on myös selvää, että vaikka yleinen suhtautuminen 
toisiin on hyväntahtoista, vastakkainasettelujakin on. 
Ne ovat osittain enimmäkseen leikillisiä, osittain ta-
vaksi tulleita sanoja, joita vain heitellään, ja toisinaan 
vakavampia.

Paikoin Suomessa näytetään suhtautuvan tietyllä, 
lähes opitulla kielteisellä asenteella Ruotsiin – ainakin 
jotkin haastattelut ja kyselyvastaukset viittaavat tähän.

– Tapaan sanoa, että olen outo suomalainen, kos-
ka pidän Ruotsista, sanoo esimerkiksi Timo Kärki, 
joka asuu Rovaniemellä ja Oulussa ja työskentelee 
henkilövuokrausyritys Staffpointissa.

Edith Oikarinen, Oulussa asuva opiskelija, 
kertoo tietävänsä, että Suomessa on jonkin verran 
kielteistä suhtautumista ruotsalaisia kohtaan. Alun 
perin hänen mielestään asenteet johtuivat käsityk-

sestä, että suomenruotsalaiset olisivat rikkaampia 
kuin muut suomalaiset.

– Suoraan ruotsalaisia vastaan ei ole mitään, 
lähinnä vain on tapana, että ihmiset puhuvat ”hem-
metin ruotsalaisista”. Se on eräänlainen asenne, joka 
vain pamautetaan ääneen, hän sanoo.

Vastaavasti myös Ruotsissa on kielteisiä stereo-
typioita suomalaisista, kuten esimerkiksi että he 
”ryyppäävät”.

Tällaiset negatiiviset käsitykset ovat todennäköi-
sesti yleisempiä eivätkä erityisesti liity kilpailuun tai 
vastakkainasetteluun juuri rajan tuntumassa, missä 
suhteet ovat arkisempia ja suomalaiset ja ruotsalaiset 
kohtaavat toisiaan päivittäin. Lähellä rajaa näyttää 
pikemminkin siltä, että paikkakuntien välillä on 
jonkin verran nokittelua tai kilpailua, lähinnä kuin 
sisarusten välillä. Usein kyse on urheilusta:

– Kun Suomi voittaa jääkiekossa, ajetaan autoilla 
rajan yli Haaparannalle Suomen lippuja heilutellen ja 
vastaavaa. Se on sellaista nuorisohommaa vain, sanoo 
Anders Bergmark, työnhakija Ruotsin Hietaniemestä. 

– Siellä lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneillä 
oli jonkinlaista kilpailua. Heidän mielestään ruotsa-
laiset pojat eivät olisi saaneet tulla viemään heidän 
tyttöjään ja päinvastoin. Mutta ehkä näin ei yleensä 
ole, vaan olen vain kuullut joidenkin puhuvan tästä. 
Ehkä samaa on naapurikylien välillä myös Ruotsis-
sa, toteaa Kenneth Sjaunja Region Norrbottenilta. 

On myös niitä, jotka puhuvat hieman vakavam-
masta härnäilystä tai kilpailusta. Kai Juntura on 
työskennellyt 15 vuotta Suomessa ja on Suomen 
kansalainen, mutta asuu ja on kasvanut Haaparannal-
la. Hänen mielestään naapurikaupunkien välillä oli 
toisenlaiset, kovemmat asenteet hänen ollessaan lapsi.

– Ajat ovat muuttuneet, Ruotsi ja Suomi ovat 
saaneet hieman yhteisöllisyyttä. Jos tarkastellaan 
aikaa 15–20 vuotta sitten, ei todellakaan ollut 
näin. Haaparanta ja Tornio olivat paljon jakaantu-
neempia. Jako oli selvä: ”asut Ruotsissa, joten olet 
ruotsalainen”, vaikket ollutkaan. Ennen koronaa oli 
mielestäni paljon yhteisöllisempää kuin silloin, kun 
olin 10–15-vuotias. Tuolloin oli hieman haastavam-
paa tulla Haaparannalta Tornioon. Ammattikoulus-
sa meitä katsottiin hieman karsaasti, vaikka olimme 
Suomen kansalaisia, hän kertoo.

Pohjois-Norrbottenin/Haaparannan työnvälitystoi-
miston johtajan Per-Anders Ruonan mielestä tällaisia 
vastakkainasetteluja voi toisinaan vieläkin havaita työ-
markkinoilla. Niiden esimerkkien perusteella, joita hän 
on pidemmällä aikavälillä kuullut eri ihmisiltä, hän 
katsoo, että kyse ei välttämättä ole siitä, että työnanta-
jalla olisi ongelmia palkata joku toiselta puolelta rajaa. 
Sen sijaan vastustusta voi tulla työntekijöiltä.

”RUOTSALAISIA ALETTIIN 
KARSASTAA” 

Anders Bergmark ei näe suuria eroja ruotsalaisten 
ja suomalaisten välillä. Hänelle kieli on suuri este 
työllistyä Suomessa, sillä hän haluaa työskennellä 
terveydenhuollossa eikä mielestään puhu suomea 
tarpeeksi hyvin hoitaakseen vanhuksia, jotka 
eivät puhu englantia. Lisäksi Suomessa palkka on 
huonompi, mikä tekee Norjasta kiinnostavamman 
vaihtoehdon, hän tuumii. Mutta ihmisinä hänestä 
ruotsalaiset ja suomalaiset ovat melko samanlai-
sia.

– Ainakin pohjoisessa. Periaatteessa silloin 
puhutaan, kun on sanottavaa. Siitä meidät norrlan-
tilaiset pääasiassa tunnetaan. Ei höpötetä turhia, 
hän sanoo.

Stereotypiat eroavat kuitenkin jonkin verran 
kansallisuuksien välillä, hän sanoo.

– Stereotyyppi ruotsalaisista on kai, että ollaan 
vaatimattomia ja hiljaisia, ainakin Norrbottenissa. 

Ja suomalaiset ovat periaatteessa kovia ja päättä-
väisiä. Machotyyppejä.

Anders Bergmark sanoo, ettei hän itse juurikaan 
piittaa tällaisista stereotypioita, mutta uskoo, että 
niillä voi olla enemmän merkitystä esimerkiksi 
nuorten keskuudessa.

– Nuoremmat haluavat näyttää, mihin pystyvät, ja 
silloin se on ikään kuin suomalaiset vastaan ruot-
salaiset. Ette saa tulla Suomeen ja luulla olevanne 
jotain. Mutta sitten ikää tulee lisää ja tällaisesta 
kasvetaan ulos. Kun Suomi voittaa jääkiekossa, aje-
taan autoilla rajan yli Haaparannalle Suomen lippuja 
heilutellen ja vastaavaa. Ne ovat sellaisia nuorten 
juttuja, hän sanoo.

Samalla hän katsoo, että Tornionlaaksossa raja 
maiden välillä on melko näkymätön, vaikka siitä on 
tullut konkreettisempi viime vuoden aikana korona-
pandemian myötä.

– Norja ja Suomi ovat sulkeneet rajat, koska meil-
lä pandemia on levinnyt, mutta samaan aikaan mo-
lemmista maista on tultu Ruotsiin ostamaan ruokaa 
ja muuta, jolloin pandemialla ei olekaan väliä. Se on 
kaksiteräinen miekka. Lisäksi jotkut ovat Suomessa 
suhtautuneet vihamieliesti Ruotsin kilvissä oleviin 
autoihin. Se on luonut esteitä, hän sanoo.

ANDERS BERGMARK
46 vuotta, työnhakija, Hietaniemi

Tiettyä nokittelua ja kilpailua Haaparannan ja Tornion välillä on, haastatellut kertoivat. Tämä ilmeni köydenvetona kahden 
kaupungin välillä heinäkuussa 1976. .
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– Saamme kuulla esimerkkejä siitä, että työkave-
rit voivat vastustaa sitä, että työpaikalle tulee joku 
toiselta puolen rajaa. Kyseenalaistetaan sellaisia 
asioita kuin: ”Miksi näin tehdään?” Eikö täällä ole 
työvoimaa?” Tämä saattaa näkyä selvemmin Suo-
men puolella, hän sanoo.

Mutta kuva siitä, kuinka voimakkaita tällaiset 
vastakkainasettelut ovat – työmarkkinoilla tai niiden 
ulkopuolella – ja missä niitä on ja miten ne ovat 
kehittyneet, ei ole kristallinkirkas eikä yksiselitteinen. 
Laura Brännström, joka asuu Haaparannalla, mutta 
jonka vanhemmat ovat suomalaisia, kertoo, että kiin-
nostus yhteistyöhön Haaparannan ja Tornion välillä 
on pikemminkin vähentynyt kuin lisääntynyt.

– Vanhempi sukupolvi, isoisovanhempieni 
aikaan, ei suhtautunut vihamielisesti Ruotsia koh-
taan. He pystyivät liikkumaan vapaasti, ostamaan 
suomalaisia ja ruotsalaisia tuotteita ja kokivat 
yhteisöllisyyttä. Nuorempi sukupolvi, kuten minä ja 
hieman vanhemmat, voivat ajatella: ”Miksi Ruotsi? 
Miksi ruotsalaiset kiinnostaisivat meitä, me teemme 
omia juttujamme.”

Mistä luulet eron johtuvan?
– Jos ajattelen itseäni, meillä Ruotsissa ei ole 

kokemusta sodasta ja nälänhädästä. Isoisoisäni oli 
Suomen merivoimien sotilas, isoisoäitini oli kotona 
neljän lapsen ja yhden vastasyntyneen kanssa. 
Kahvin arvostaminen nykyään – juu, juuri nyt en 
juo kahvia, mutta minusta se on täysin normaalia. 
He kokivat sen luonnollisesti eri tavalla, eri asiat saa 
arvostamaan asioita täysin eri tavoin, hän sanoo.

Juuri kahvi oli yksi tuote, jota suomalaiset 
saattoivat saada – usein salakuljettamalla – Ruotsista 
sodanjälkeisenä aikana, kun talous oli siellä parem-
massa kunnossa kuin sodan runtelemassa Suomes-
sa, kirjoittaa Helena Ruotsala, Turun yliopiston 
kulttuurien tutkimuksen professori artikkelissa ”This 
border wasn’t here then.”  Transnationalism and mul-
ti-locality in the twin town of Tornio-Haparanda.

Luulajassa asuvalle Ulf Koskenniemelle, joka 
kasvoi Tornionjoen varrella, josta näki suoraan Suo-
meen, ei ole ollut ajankohtaista harkita töitä toiselta 
puolelta. Hän pitää suomalaisten puutteellista ruot-
sin osaamista syynä Ruotsia kohtaan tunnettuun 
vastenmielisyyteen, joka on juurtunut syvälle.

– En ole koskaan ajatellut käyväni töissä 
Suomessa, koska he suhtautuvat töykeästi Ruot-
sia kohtaan. En ole koskaan kuullut kenenkään 
suomalaisen puhuvan ruotsia, vaikka he lukevat sitä 
koulussa, hän sanoo.

Toisaalta hän näkee, että vastaavaa vastenmieli-
syyttä koetaan työnhaussa jossakin määrin Ruotsin 
puolella rajaa.

– Työpaikoilla katsotaan suoraan nimeä, koska 
niin kaikki ihmiset tekevät. Nainen voi hyvinkin 
olla mennyt naimisiin, mutta miehen nimi leimaa 
suoraan. Kun he kuulevat, että puhut murtaen suo-
mea, se on seuraava merkki, joka vaikeuttaa töiden 
saamista, ellei sinulla ole koulutusta, joka tekee si-
nusta korvaamattoman. Tämä voi kuulostaa hieman 
negatiiviselta, mutta valitettavasti asia on näin. 

Mitä nimestä näkee?
– Sen, onko sukunimi suomalainen. Silloin he 

höristävät heti korviaan, hän sanoo.
Riippumatta siitä, mihin suuntaan tilanne kehit-

tyy, useimmat lähellä rajaa asuvista ovat samaa miel-
tä siitä, että koronakriisi ja osittain suljettu Suomen 

ja Ruotsin välinen raja on lisännyt vastakkainasette-
lua. Erityisesti Ruotsin puolella haastatellut kokivat 
asian näin, ja se näkyi myös julkisessa keskustelussa.  

”Omalta osaltani ajot Suomeen on ajettu. 
Suomalaisten kyllä kelpaa tullaa Systemiin ”maskei-
neen” ostamaan kärryt täyteen. Eivät ne ymmärrä, 
mitä on kaksi metriä, ja luullaan että suusuojat 
auttavat − he he − käytetään yhtä maskia, jota sitten 
käännetään ja väännetään miten huvittaa. [---] Mil-
loin me suljemme Suomen rajan mellakka-aidalla ja 
aseistamme rajapoliisin − nyt on mielestäni meidän 
vuoromme”, kirjoittaa esimerkiksi yksi henkilö 
Debatt Haparanda -Facebook-ryhmässä, vastauk-
sena tämän analyysin haastattelupyyntöön. Yksi 
kommentoija kuitenkin vastusti häntä: ”Älä höpötä. 
Meidän on edistettävä avoimempaa Tornionlaakson 
rajaa, ei päinvastoin.”

Kerrotaan myös, että ruotsalaiset autot ovat 
kohdanneet ilkivaltaa Suomessa ja ruotsia puhuvia 
ei ole päästetty kauppoihin Suomen puolella. Pari 
rajatyöntekijää, joihin otettiin 
yhteyttä tätä analyysiä varten, 
ei uskaltautunut haastatelta-
viksi, koska he kokevat ruot-
salaisina tulleensa huonosti 
kohdelluiksi työpaikallaan 
Suomessa, tai he eivät halua 
mainostaa ajaneensa rajan yli 
töihin Ruotsiin koronapan-
demian aikana.  

Etenkin Ruotsin puolen 
haastatelluilla on huoli siitä, 
miten rajayhteisöjen inte-
graatioon ja yhteistyöhön 
vaikuttavat vihanpito, jonka 
koetaan syntyneen tai nousseen pintaan koronakrii-
sin aikana. Monet haastatelluista uskovat kuitenkin 
toisaalta, että tilanne palautuu normaaliksi melko 
pian, kun raja jälleen avataan kokonaan. 

On syytä mainita, että tämän analyysin haastat-
telut tehtiin vuodenvaihteen 2020/2021 paikkeilla 
ja siitä lähtien molemmat maat ovat tiukentaneet 
matkarajoituksiaan.

Lue tästä lisää koronapandemiaa käsittelevästä 
luvusta sivulta 80.

”Olemme samankaltaisia”
Suomalaisten ja ruotsalaisten välisistä ristiriidoista 
ja heidän eroistaan on siis melko paljon käsityksiä, 
mutta samalla haastateltujen keskuudessa oli tavan-
omaista ajatella, että molemmat kansallisuudet ovat 
hyvin samankaltaisia eikä niiden välillä ole kitkaa. 

Näin näkevät sekä suomalaiset että ruotsalaiset. 
– Mielestäni ruotsalaiset ja suomalaiset eivät eroa 

toisistaan, sanoo toimitusjohtaja Tapio Herajärvi 
torniolaisesta konepajayritys Corrotechista, joka 
toimii myös Haaparannalla.

Hänelle merkitystä on täysin henkilöllä ja tämän 
osaamisella, jotka ratkaisevat, kun hän harkitsee 
jonkun palkkaamista, ja samaa sanovat monet muut 
työnantajat.

 – Nykysukupolvessa ei ole mielestäni mitään 
eroa. Heillä on sama kulttuuri ja samat intressit, jo-
ten eroa ei ole, sanoo Patrik Snell, jolla on Pajalassa 
yritys nimeltään Snells entreprenad.

Pekka, 60-vuotias Oulussa asuva työnhakija, pitää 
suomalaisia ja ruotsalaisia paljon enemmän saman-
kaltaisina kuin esimerkiksi suomalaisia ja venäläisiä, 
kun ajatellaan arvomaailmaa. Hän haluaa esiintyä 
analyysissä pelkällä etunimellään. Joku muu totesi, 
että kiinnostuksen kohteet ja päivittäinen elämä ovat 
suunnilleen samanlaisia molemmissa maissa.

”Me pohjoisessa ja ne 
etelässä”
Osa haastatelluista, joiden 
mielestä suomalaiset ja ruotsa-
laiset ovat samanlaisia, korosti, 
että tämä pätee nimenomaan 
maiden pohjoisosiin.

– Olemme kovin saman-
laisia täällä ylhäällä Poh-
jois-Ruotsissa ja Pohjois-Suo-
messa. Olemme oikeastaan 
veljeskansaa, erona on vain se, 
että heillä on ollut sota, joka 

vaikuttaa edelleen heidän kulttuuriinsa ja luontee-
seensa. Mutta ero pienenee, sanoo Göran Lantto, 
LKAB:n tuotantopäällikkö.

Hän saa tukea Kimmo Nurmokselta, Business 
Tornion liiketoiminnan kehittäjältä, joka näkee, että 
rajaviiva kulkee pikemminkin pohjoisen ja etelän 
välissä.

– Historiallisesti olemme samaa kansaa ja vaikka 
on kulunut 100 vuotta ja maailma on muuttunut, 
niin kun samalla alueella rajan tuntumassa Suo-
messa ruotsalaistutaan hieman ja liikkuminen on 
helpompaa, tullaan tornionlaaksolaisiksi. Pohjoisen 
ihmiset lähellä Tornionlaaksoa kokevat, että toisella 
puolella jokea asuvat ihmiset ovat paljon samankal-
taisempia kuin ne, jotka asuvat Helsingissä tai Tuk-
holmassa. 08-alueen ihmiset ovat ihan oma lajinsa, 
he he. Samoin helsinkiläiset, hän sanoo nauraen.

Useat haastateltavat mainitsivat jollakin sen, että 

MIELIPIDE HAAPARANNAL-
LA ON MUUTTUNUT
Fredriika Jakola, Oulun yliopiston tutkija, on 
tutkinut rajayhteistyötä Ruotsin ja Suomen väli-
sellä rajalla kunnallisesta näkökulmasta. Hänen 
mielestään kuntien välinen yhteistyö Haapa-
rannan ja Tornion välillä on kasvanut ikään kuin 
”alhaalta ylös” – asukkaiden kiinnostuksesta ja 
halukkuudesta yhteistyöhön, mutta hän kertoo, 
että Haaparannan asukkaiden kiinnostus horjui 
kaupunkien yhdistämiseen 20 vuotta sitten. Tor-
niossa sen sijaan poliittinen tuki rajat ylittävälle 
yhteistyölle oli suurta.

– Haaparannalla pidettiin kansanäänestys, 
jonka tuloksena todettiin, että ihmiset eivät 
halua aivan niin paljon yhteistyötä. Silloinen 
kunnanneuvos oli hyvin innostunut yhteistyöstä 
ja joutui äänestyksen jälkeen eroamaan. Haapa-
rantalaiset vastustivat yhteistyötä – ehkä siksi, 
että Tornio on kaksi kertaa suurempi kaupunki 
kuin Haaparanta. Mutta kun Ikea tuli alueelle 
ja raja-aluetta alettiin kehittää, ihmiset alkoivat 
suhtautua positiivisemmin rajat ylittävään yh-
teistyöhön ja panostaa siihen, hän kertoo.

”Olemme kovin 
samanlaisia tääl-
lä ylhäällä Poh-
jois-Ruotsissa ja 
Pohjois-Suomessa. 
Olemme oikeastaan 
veljeskansaa.”
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pohjoisessa koetaan yhteenkuuluvuutta. Kun heitä 
pyysi kuvailemaan, mistä tämä johtuu, kerrottiin, 
että ihmiset pohjoisessa ovat rennompia, avoimem-
pia ja maanläheisempiä. Eivät niin kiireisiä kuin 
etelässä, mutta ei niin ”näennäisen ystävällisiä-
kään”. Useimpien mielestä pohjoisen ihmiset ovat 
yleensä melko hiljaisia, paitsi eräälle haastatellulle: 
Rami Hirvelälle, joka toimii henkilöstöpäällikkönä 
nostopalveluyritys Havatorissa, jolla on toimintaa 
koko Suomessa. Hänellä on päinvastaisia kokemuk-
sia siitä, että työntekijät Pohjois-Suomessa puhuvat 
paljon enemmän kuin etelässä. 

– Ainakin Suomen puolella ihmiset ovat hieman 
toisenlaisia kuin muualla Suomessa. Ennakkoluu-
lottomampia, ja he puhuvat paljon. Ja luultavasti 
rennompiakin. Se on luultavasti suurin ero vertail-
lessamme omia Pohjois-Suomen työntekijöitämme 
etelämmässä asuviin, hän sanoo. 

Toinen ominaisuus, joka pohjoisen asukkailla 
väitetään olevan, on se, että he eivät ota kaikkea 
niin vakavasti, vaan sellaisina kuin asiat ovat. 

– Se on myös suuri syy siihen, miksi en halua 
muuttaa etelään. Haluan pysyä ehdottomasti Lapin 
alueella, joten Suomessa voin kuvitella asuvani 

Lapissa, Ruotsissa Norrbottenissa ja Norjassa 
Tromssassa ja pohjoisempana. Minusta myös 
Norrbottenin ja Tornionlaakson ruotsalaisilla on 
sama mentaliteetti. Hieman rennompi. Koska 
etäisyydet ovat niin paljon pidempiä ja kaikki kestää 
kauemmin, olemme tottuneet siihen, että asiat eivät 
tapahdu hetkessä, sanoo Katri Palosaari, kittilä-
läinen opiskelija, joka voisi kuvitella muuttavansa 
ulkomaille töihin, mutta vain pohjoisille alueille.

Jaakko Riihiaho, opiskelija Kempeleestä, on 
kuullut, että pohjoisen ihmisten on helpompi saada 
töitä Etelä-Suomesta.

– Kun menin ammattikorkeakouluun, kuulin, 
että kesällä voi aina mennä Etelä-Suomeen ajamaan 
kuorma-autoa, varastoon tai muuhun teollisuus-
työhön, koska he pitävät Pohjois-Suomen ihmisiä 
hyvinä työntekijöinä, hän sanoo.

Kertomus rajattomasta Tornionlaaksosta
Sukua ”me pohjoisen ihmiset” -tunteelle on suhtau-
tuminen Suomen ja Ruotsin väliseen rajaan. Tästä 
on syntynyt selkeä kertomus, joka näyttää levinneen 
laajalle tätä analyysiä varten tehdyissä haastatteluis-

sa. Toisinaan on kyse enimmäkseen Tornionlaak-
sosta, toisinaan itse rajasta ja toisinaan Suomen ja 
Ruotsin pohjoisosista. Punaisena lankana mielipi-
teissä voidaan pitää sitä, että rajalla on vain vähän 
tai ei lainkaan merkitystä. 

– Se on sitä rajattomuutta. Elämänpiiri ulottuu 
todellakin rajan yli. Meillä on paljon yhteisiä palve-
luita, kauppoja. Mielestäni ollaan enemmänkin yhtä 
kansaa. Rajaa ei ole nähty rajana. Se on joki, mutta 
historiallisesti sitä ei ole nähty rajana. Vain mahdol-
lisuutena, toteaa esimerkiksi Region Norrbottenin 
hankekoordinaattori Kenneth Sjaunja.

Anders Bergmarkilla, Ruotsin puolella Hieta-
niemessä asuvalla työnhakijalla, on samankaltainen 
käsitys:

– Haaparannan ja Tornion välissä toisella puolel-
la ei ole Suomi, vaan käytännössä vain kaupungin 
toinen puoli. Rajaa ei nähdä varsinaisesti, se on 
lähes näkymätön. Luulen, että niin on koko Tor-
nionlaakson rajalla, hän sanoo.

Kauempaa rajalta tuleville näyttää olevan 
yleisempää suhteuttaa ”olematon” raja mahdol-
lisuuksiin ylittää se. Niko Mankinen, opiskelija 
Kiimingistä Oulun ulkopuolelta, kuvaa raja-aluetta 
siirtymäalueena, jossa vähitellen siirrytään Suomen 
ja Ruotsin välillä – verrattuna Suomen ja Venäjän 
väliseen rajaan, jossa on hyvin selvää, milloin raja 
ylitetään: ”puff, nyt olet Suomessa” tai ”puff, nyt 
olet Venäjällä”. Myös Edith Oikarinen, joka on 
myös oululainen opiskelija, puhuu mahdollisuuksis-
ta kulkea rajan yli.

– Uskon, että koko Tornionlaakson alue on 
tärkeä, mutta erityisesti Haaparanta-Tornion 
rajanylityspaikka on sitä. Se on erityinen kuljetus-
ten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta. 
Rajanylityspaikat ovat myös tärkeitä, jotta ihmiset 
voivat liikkua vapaasti. Niihin tullaan monista eri 
paikoista, ne toimivat solmukohtana. Läpikulku-
liikennettä on paljon, joten pitkäksi aikaa siinä ei 
pysähdytä, hän sanoo.

Lähellä rajaa asuville kertomus alueesta liittyy 
useammin rajattomaan arkeen, siihen, kuinka 
eletään lähellä toisia, perhe- ja ystävyyssuhteisiin, 
yrittämiseen ja kauppaan maiden välillä. Puhutaan 
siitä, että useimmat ihmiset ymmärtävät toisiaan, 
vaikka alue on monikielinen.

– Emme puhu samaa kieltä, kuten on Ruotsin 
ja Tanskan tai Ruotsin ja Norjan välillä. Mutta sillä 
ei ole väliä. Meillä on meänkieli, meillä on kult-
tuurimme ja perinteemme. Tiedäthän, että Ruotsin 
puoli kuului aiemmin Suomeen ja Haaparanta oli 
ennen osa Torniota. On sukuja, jotka elävät rajan 
eri puolilla, ja siksi olemme niin erityisiä. Uskon, 

että sen tekee meidän historiamme ja perinteemme 
sekä se, kuinka helppoa on ajaa yli rajan − meillä 
täällä ei oikeasti ole rajaa, sanoo Tuula Ajanki, Tor-
nionlaakson Neuvoston toimitusjohtaja.

Aivan kuten on käsitys siitä, mitä ominaisuuksia 
pohjoisen ihmisillä, suomalaisilla ja ruotsalaisilla 
yleisesti on, on myös mielikuva siitä, millaisia tor-
nionlaaksolaiset ovat. Piia Oinas asuu Keminmaalla 
ja suunnittelee etsivänsä töitä äitiysloman jälkeen. 
Hänen mielestään Tornionlaaksossa suhtaudutaan 
asioihin rauhallisemmin – ”ajetaan ikään kuin trak-
torilla moottoritiellä”. Joku toinen kertoi itsepäisistä 
ihmisistä, joilla on maalaisjärkeä ja jotka tekevät 
töitä pitkälle vanhuuteen.

– Ylpeitä, vahvoja ja sisukkaita. Se se taitaa olla. 
Olemme vahvoja yhdessä, olemme ylpeitä Tornion-
laaksosta ja kaikilla on sekoittuneena jonkin verran 
suomalaista sisua. Kuten meänkieli, joka on jotain 
ainutlaatuista. Ja sitten meillä on talvi − he he, 
naurahtaa Kai Juntura Haaparannalta. 

Luonto ja kulttuurimaisema ovat lisäksi jotakin, 
joka yhdistää ihmisiä ja assosioituu Tornionlaak-
soon. Useat haastatellut kuvasivat lyyristä Tornion-
jokea ja rajaa reunustavaa maisemaa. Joku kertoi 

Timo Kärki, vuokratyöyritys Staffpointin matkailu- ja sesonkitoimialajohtaja, nostaa esiin matkailun infrastruktuurin Poh-
jois-Suomessa sekä kauniin luonnon molemmin puolin rajaa. 
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Osa Haaparannan ja Tornion välistä tunnelia.

VA
LO

K
U

VA
: A

LE
XI

S 
LE

IV
IS

K
Ä



40 41

YHTEISÖ JA EROTYHTEISÖ JA EROT

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021

myös baltialaisten työntekijöidensä tulleen takaisin 
lomallaan voidakseen kalastaa ja nauttia luonnosta – 
ja samalla tehdä vähän töitä.

Timo Kärki, vuokratyöyritys Staffpointin mat-
kailu- ja sesonkitoimialajohtaja, palkkaa vuosittain 
noin 1 000 ihmistä matkailualan kausityöhön Suo-
men Lappiin. Neljännes heistä tulee ulkomailta – 
vaikkakin harvat Ruotsista – ja hän kertoo yrityksen 
houkuttelevan heitä alueelle 
samoilla argumenteilla kuin 
matkailijoitakin.

– Näitä ovat uskomatto-
man kaunis luonto, Euroo-
pan puhtain ilma, ja lisäksi 
matkailun infrastruktuuri 
Pohjois-Suomessa on aivan 
ylivoimainen, hän sanoo.

Laura Brännström, opis-
kelija Haaparannalta, kysyy 
kumppaniltaan mielipidettä 
vastatessaan kysymykseen 
siitä, mikä Tornionlaaksolle on ominaista, ja yhdessä 
he maalailevat kuvan koskemattomasta aluees-
ta, jolla on runsas ruokakulttuuri, rakennuksia 
1600–1700-luvuilta, joissa ihmiset asuvat edelleen 
– ja keskiyön aurinko.

– Kuukausi valoisaa kesällä, ah. Jotkut ihmette-
levät, pystymmekö lainkaan nukkumaan, mutta se 
on vain hienoa ja siihen tottuu. Isäni ja veljeni met-
sästävät itse. He eivät ole ostaneet palan palaa lihaa 
pitkään aikaan. Isäni mielestä entrecote on tuhlausta 
silloin, kun hänellä on hirvifilee pakastimessa. Myös 
tämän vuoksi haluamme myös asua täällä. Pystym-
me tarjoamaan lapsille jotakin erityistä, voimme 
olla ulkona ja grillata makkaraa. Asumme aivan 
tunturin kupeessa, jonne voi mennä mehuretkelle. 
Olen asunut Borlängessä ja Uumajassa, mutta en 
aio muuttaa täältä. Jos lapset haluavat tehdä niin, 
niin sen kun, mutta minä kuolen täällä. Sitten se on 
niin, hän sanoo.

Kansallinen, alueellinen ja paikallinen 
limittäin
Suomen ja Ruotsin rajan tuntumassa on siis paljon 
erilaisia mahdollisuuksia olla osallisena sekä identi-
teettejä omaksuttavaksi. 

Kansallinen painovoima on läsnä ja leikkaa 
ihmisten elämää, vaikka se on tietyllä tapaa heikom-
paa aivan lähellä rajaa. Stereotyyppisiä kertomuksia 
kerrotaan siitä, millaisia ”me” tällä puolella ja ”ne” 
toisella puolella ovat, kerrotaan.

Samalla elää selkeä kertomus Tornionlaaksosta 
ja siitä, miten täällä asuvat elävät ilman, että rajalla 
on mitään merkitystä heidän elämässään, ainakaan 

ilman pandemiaa. Tämä ei 
kuitenkaan päde kaikkiin 
– on myös suuri joukko 
ihmisiä, joilla ei ole päivittäin 
yhteyksiä ja vuorovaikutusta 
rajan yli työn tai perheen ja 
ystävyyssuhteiden kautta, 
huomauttaa esimerkiksi 
tutkija Fredriika Jakola. 
Mutta kertomukset kuitenkin 
elävät. 

Lisäksi elää ajatus yhtei-
söllisyydestä pohjoisessa, joka 

on laajempi alue kuin Tornionlaakso. Siinä ”niinä 
muina” ei nähdä niitä, jotka asuvat toisella puolella 
rajaa, vaan etelän, erityisesti Tukholman ja Helsin-
gin, ihmiset, joihin itseä verrataan. 

Tämän lisäksi voi olla paikallista yhteenkuulu-
vuutta, joka vaikuttaa siihen, missä ihmiset tuntevat 
olevansa kotonaan. Fredriika Jakola Oulun yliopistos-
ta on tutkimuksessaan muun muassa nähnyt, kuinka 
samankokoisten Tornion ja Kemin kaupunkien väli-
nen kilpailu on saanut Tornion kääntymään Ruotsiin 
ja yhteistyöhön Haaparannan kanssa. Haaparanta 
on koettu luonnollisempana yhteistyökumppanina 
eikä se ole kilpaillut samoista kansallisista resursseista 
Tornion kanssa, Fredriika Jakola toteaa, mikä myös 
korostaa maantieteellistä läheisyyttä. Toinen tekijä 
tässä yhteydessä on ollut Suomen sisäinen keskustelu 
kuntien yhdistämisestä, jolloin Tornio on halunnut 
välttää Kemiin yhdistymistä.

Sitä, missä tilanteissa alueella asuvat ihmiset esi-
merkiksi tuntevansa itsensä enemmän tornionlaak-
solaisiksi tai enemmän suomalaiseksi/ruotsalaiseksi 
– tai vaikkapa pohjoismaalaiseksi, ei ole tutkittu 
tässä analyysissä tarkemmin. Mutta olemassa olevat 
kertomukset vaikuttavat erittäin todennäköisesti 
myös työmarkkinoihin siten, että sillä on merkitys-
tä, miten ihmiset haluavat liikkua rajan yli. 

”En aio muuttaa 
täältä. Jos lapset 
haluavat tehdä niin, 
niin sen kun, mutta 
minä kuolen täällä. 
Sitten se on niin.

pion jälkeen. Sen Tomi Kouvala huomasi viimeksi 
lukiessaan, mitä Ruotsin iltapäivälehdet kirjoittivat 
Ruotsin hävittyä Suomelle nuorten jääkiekon 
MM-kisoissa.

– Oli mielenkiintoista nähdä, että ruotsalaiset 
tiedotusvälineet ovat paljon negatiivisempia omiaan 
kohtaan näiden hävitessä verrattuna siihen, millainen 
suomalainen media on Suomen hävitessä, hän sanoo.

Stereotypioista ja tarinoista siitä, millaisia nämä 
kaksi kansallisuutta ”ovat”, Tomi Kouvala ei ole 
kiinnostunut, mutta sen sijaan hän uskoo, että mai-
den työkulttuurien välillä voi olla eroja.

– Muistan kuulleni tai lukeneeni Ruotsissa 
työpaikoista, joissa on haluttu kokeilla lyhyempää 
työpäivää. Tuntuu, että Ruotsissa on yleisempää 
ajatella, miten työntekijät voivat, kun taas täällä 
Suomessa yritetään puristaa työntekijöistä mahdol-
lisimman paljon irti eikä heidän taakkansa keventä-
mistä juurikaan pohdita, hän sanoo.

Omalta osaltaan hän ei usko tulevan ajankohtai-
sesi hakea töitä Ruotsista, koska hän kokee kielen 
niin merkittävänä esteenä. 

Tomi Kouvalan, joka opiskelee metalli- ja konetek-
niikkaa Oulussa OSAOn ammattioppilaitoksessa, ja 
suorittaa matematiikan, fysiikan ja energiatekniikan 
kursseja Oulun ammattikorkeakoulussa, mielestä 
on mielenkiintoista verrata Suomea ja Ruotsia eri 
näkökulmista.

Hänen mielestään maiden välillä on eroja 
esimerkiksi politiikassa siten, että Ruotsissa ollaan 
rakentavampia yli puoluerajojen.

– Vaikka en seuraa Ruotsin politiikkaa päivittäin, 
olen huomannut, että Suomessa tuntuu, että kyse 
on enemmän siitä, kuka huutaa äänekkäimmin. 
Osa puolueista ei pysty tekemään enää juurikaan 
yhteistyötä, joten ne huutavat ja riitelevät keske-
nään ja tekevät vähemmän yhteistyötä, joten täällä 
on tavallaan negatiivisempaa. Ruotsissa yritetään 
enemmän löytää ratkaisuja, ja tapa tehdä tämä on 
positiivisempi ja vaivattomampi, jotta asioita ei 
tehdä liian vaikeaksi kenellekään, hän sanoo.

Samalla hän on huomannut, että Ruotsin tiedo-
tusvälineet ovat paljon kovempia omia maanmie-
hiään kohtaan kuin suomalainen media urheilutap-
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”Ruotsin tiedotusvälineet ovat paljon negatiivi-
sempia omiaan kohtaan”

TOMI KOUVALA
29 vuotta, opiskelija, Oulu
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kaiden ahkeruudesta ja lojaaliudesta näyttää olevan 
hieman vahvempi suomalaisten osalta.

– Aiemmin näkökulma työhön oli, että pitää olla 
lojaali. Siinä suomalaiset olivat todella hyviä, kun taas 
Ruotsin puolella asema oli vähän parempi. Työtarjonta 
oli Ruotsissa parempi, joten suomalaiset tulivat tänne 
ja halusivat näyttää pärjäävänsä hyvin. Se oli kulttuuri-
nen juttu, joka on sittemmin tasoittunut, sanoo Patrik 
Snell, pajalalaisen koneurakointialan yrityksen Snells 
entreprenadin toimitusjohtaja, jonka yrityksessä työs-
kentelee noin 30 Suomessa asuvaa työntekijää.

Yhteiset kiinnostuksen kohteet työn ulkopuolella, 
kuten luonto tai urheilu, mahdollistavat sen, ettei 
kulttuurien yhteentörmäyksen työpaikalla tarvitse olla 
kovin suuri, sanoo Tapio Herajärvi, joka toimii toi-
mitusjohtajana Torniossa ja Haaparannalla toimivassa 
Corrotechissa, jossa suomalaiset ja ruotsalaiset tekevät 
töitä yhdessä.

Ruotsin ja Suomen työkulttuureissa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta Suomen 
hierarkkinen ja ruotsalaisten keskusteleva kulttuuri nostettiin haastatteluissa 
yhtenä erona esiin. Käsitys, että ”toisella puolella on toisenlaista” voi vaikuttaa 
siihen, mistä ihmiset päättävät etsiä töitä. Myös sellaisiin ihmisiin, jotka eivät itse 
ole työskennelleet naapurimaassa, vaan ovat vain kuulleet puhuttavan työkulttuu-
rista, tämä voi vaikuttaa. 

TYÖKULTTUURI
Inhimillinen ja hierarkkinen työkulttuuri − 
maiden välillä kuitenkin myös paljon 
 yhtäläisyyksiä
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keja ja alueella luonto on tärkeä. Sellaiset asiat kuin 
hirvenmetsästys ja kalastus ja marjastus ovat samoja 
ruotsalaisille ja suomalaisille, joten kaikissa asioissa 
eroja ei huomaa, hän sanoo.

Työpaikalla Haaparannalla viisi tai kuusi 15 
työntekijästä asuu Ruotsissa ja loput Suomessa, ja 
Tornion toimipisteessä tilanne on päinvastainen. 
Muut työntekijät kulkevat työpisteiden välillä sen 
mukaan, missä tarve on suurin. Tapio Herajärven 
mielestä työkulttuurin erot ovat pieniä ja Haaparan-
ta-Tornio on homogeeninen alue.

Tapojärvi, kaivos- ja tehdaspalveluyritys, jolla 
on noin 550 työntekijää Suomessa ja 50 Ruotsissa, 
näkee myös ruotsalaisten ja suomalaisten välillä 
pääasiassa yhtäläisyyksiä, mitä työntekoon tulee. Yri-
tyksellä ei kuitenkaan ole kovin paljon ruotsalaisia 
työntekijöitä, vaikka se toimii lähellä rajaa, Tornios-
sa. Tämä johtuu pääasiassa erilaisista säännöksistä ja 
kielieroista, kertoo hallintopäällikkö Janne Alatalo.

– Nähdäkseni ruotsalaiset haluavat keskustella ja 
suomalaiset menevät mieluummin suoraan asiaan. 
Tietenkin joitakin eroja on, mutta ei kovin suuria, 
hän sanoo.

Hierarkkinen suomalainen työkulttuuri
Suuressa osassa haastatteluista sekä ruotsalaiset että 
suomalaiset mainitsivat, että Suomessa työpaikoilla 
vallitsee hierarkkinen kulttuuri. Monet kuvaavat 
tätä niin, että pomo päättää, mitä työntekijä tekee ja 
että etukäteen on määritetty, kuka tekee päätökset. 
Joku kuvaili hierarkiaa vanhentuneena ja muinais-
jäänteenä. 

– Suomessa päätöksenteko tapahtuu pääasiassa 
ylhäältä alaspäin ja Ruotsissa keskustellaan usein 
liikaa, mutta toisinaan on hyvä keskustella ratkai-
suista, vaikka ratkaisua ei lopulta hyväksyttäisikään, 
sanoo Kimmo Nurmos, Business Tornion liiketoi-
minnan kehittäjä.

Kai Juntura, joka asuu Haaparannalla ja on 
tehnyt 15 vuotta töitä Torniossa, on Suomen 
kansalainen. Hän työskentelee teollisuusmuurarina, 
mutta on tällä hetkellä sairauslomalla loukattuaan 
ranteensa. Hän kokee hierarkian negatiivisena.

– Olen todennut 15-vuotisen urani aikana, että 
Ruotsissa on positiivisempaa ja avoimempaa. Työ-
maapäällikkö ja työntekijät ovat paljon läheisempiä. 
Suomessa puolestaan työmaapäällikkö määrää. En 
voi sanoa, että kaikki muutkin alat olisivat tällaisia, 
mutta mitä olen nähnyt ja kuullut rakennusalalta, 
näin siellä on, hän sanoo.

Hierarkia työpaikoilla tarkoittaa myös sitä, että 
monet mieltävät, että vaatimukset ja työmäärä ovat 

Suomessa suuremmat. Tämä mielikuva asetetaan 
usein vertailukohdaksi Ruotsin työkulttuurin kans-
sa, jota kuvataan inhimillisemmäksi, kuuntelevam-
maksi ja työtahdiltaan rauhallisemmaksi.

Useat haastateltavat, jotka nostivat hierarkian 
näkyvästi esiin, ovat työskennelleet sellaisilla aloilla 
kuin kaivos-, rakennus- ja konepajateollisuus, mutta 
myös muilta aloilta kerrottiin vastaavaa.

Käsitys on, että hierarkkisuus on hieman löyhen-
tynyt.

– Aiemmin Suomen työpaikoilla oltiin kuin 
armeijassa, mutta ei viime vuosikymmeninä, sanoo 
Kimmo Nurmos. 

Yleisesti myös ajatellaan, että työtahti on Suo-
messa kiireisempi ja töitä tehdään kovemmin, mikä 
voidaan yhdistää hierarkkiseen rakenteeseen. Piia 
Oinas, joka hakee töitä vanhempainvapaalta ja asuu 
Keminmaalla, noin 20 kilometrin päässä Ruotsin 
rajalta, on tehnyt lyhyen harjoittelun Övertorneån 
terveyskeskuksessa. Hän kertoo, että Ruotsissa 
tapaamisissa oli läsnä kaikki saadakseen tietoa ja 
koulutusta eri aiheista, niin lääkärit kuin hoitajat-
kin. Kun samantyyppisiä koulutuksia järjestettiin 
Suomen Pellon ensiapuvastaanotolla, jossa hän on 

Pohjimmiltaan haastatellut kuvaavat Ruotsin ja Suo-
men työkulttuureita samankaltaisina. Työmoraali on 
korkea, ollaan lojaaleja ja rehellisiä. Usein mainittiin 
myös, että Suomessa ja Ruotsissa sovitusta pidetään 
kiinni ja sana pidetään. Haastatteluissa sekä suoma-
laiset että ruotsalaiset vastasivat usein, että erot eivät 
ole kovin suuria, ja että eroja on esihenkilöiden ja 
työntekijöiden välisissä suhteissa. Osa mainitsi eroja 
myös taukojen pitämisessä, suhtautumisessa aikatau-
luissa pysymiseen ja työpaikan työtahdissa.

Monia yhtäläisyyksiä rajan molemmin puolin
Useat haastateltavat korostivat, että maiden poh-
joisosien välillä on merkittäviä kulttuurisia yhtä-
läisyyksiä. Sanotaan, että raja ei näy. Molemmin 
puolin rajaa on käsitys, että ihmiset ovat lojaaleja, 
rehellisiä ja heillä on korkea työmoraali. Kuva asuk-
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myös työskennellyt, niihin saivat osallistua yleensä 
vain lääkärit.

– Mielestäni suomalaiset tekevät vain töitä, töitä 
ja pitävät ehtiessään lyhyitä kahvitaukoja. Meno 
ei ole kovinkaan rentoa. Ruotsissa osataan ottaa 
hieman rennommin. Toisten kanssa ehditään jutella 
ja istua ja juoda kahvia, hän kertoo.

Inhimillinen, ”keskusteleva” ruotsalainen 
työkulttuuri
Haastatteluissa vertailtiin työkulttuureja usein toi-
siinsa ja Ruotsin työkulttuuria kuvattiin Suomeen 
verrattuna inhimillisenä, avoimena ja ”keskusteleva-
na”. Sovitaan yhdessä siitä, miten tehdään. Pyritään 
yhteisymmärrykseen. Samalla monet sanoivat myös, 
että päätöksenteko on hitaampaa. Haastatteluissa 
havaittiin, että on olemassa selkeä käsitys rajan eri 
puolten eroista, ja se voi kertoa alueella elävästä 
narratiivista. 

– Ammatillisesti erot liittyvät päätöksentekoon. 
Täällä me haluamme keskustella paljon enemmän 
ja käydä vuoropuhelua ja Suomen puolella vähem-
män, siellä tehdään nopeampia päätöksiä. Se on hie-
man enemmän ylhäältä alas johtamista, ”asiat vain 
ovat niin”. Toisinaan me emme pääse mihinkään 
päätöksen, mikä on suomalaisten mielestä ongelma. 
Heillä on hieman toisenlainen kulttuuri, sanoo 
Övertorneån kunnanjohtaja Anna Andersson.

– Keskustelukulttuuri on tiedossa ja sitä yllä-
pidetään mielellään, halutaan sopia yhdessä, jotta 
voidaan varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet 
asian, kun taas suomalaiset ovat hieman hiljaisem-
pia. Mutta tämä tekee oikeastaan sen, että työnteki-
jät täydentävät toisiaan, eikä se ole häiritsevää eikä 
iso juttu, sanoo Corrotechin toimitusjohtaja Tapio 
Herajärvi.

Useat haastatellut olivat sitä mieltä, että inhimil-
lisempi kulttuuri houkuttelee monia suomalaisia ja 
että he kokevat, että Ruotsin työelämä on hieman 
rennompaa, työmäärä pienempi ja että taukoja 
ehditään pitää. Terveydenhuollossa sairaanhoitajat 
kertoivat esimerkiksi hoitavansa pienempää määrää 
potilaita, mikä saa monet suomalaiset sairaanhoi-
tajat hakeutumaan töihin Ruotsin puolelle. Lisäksi 
haastateltujen mukaan yleinen käsitys on, että 
työntekijöitä kohdellaan Ruotsissa paremmin.

Samalla ”keskustelukulttuuri” nähdään myös 
heikkoutena, ja että aikaa käytetään liikaa puhu-
miseen ja keskustelemiseen sen sijaan, että oltaisiin 
tehokkaita.

– Monet Ruotsin puolella töissä käyvistä 
kertovat, että ruotsalaisilla työpaikoilla vallitsee 
lempeämpi keskustelukulttuuri. Suomessa pikem-

PEKKA TIKKALA 
62 vuotta, työnhakija, Oulu

Ruotsissa on rauhallisempaa, avoimempaa ja 
vähemmän hierarkkista, sanoo Pekka Tikkala, joka 
näkee töiden haun Ruotsista mahdollisuutena. 
Hänellä on myös käsitys, etteivät suomalaiset työn-
antajat palkkaa yli 60-vuotiaita, mikä myös puhuu 
Ruotsissa työskentelyn puolesta.

Pekka Tikkala on aiemmin työskennellyt Valtion 
rautateillä ja postinkantajana, mutta kouluttautuu 
nyt automaatioasentajaksi Koulutus Nordissa Över-
torneåssa. Hän on aiemmin asunut ja työskennellyt 
Ruotsissa, muun muassa Växjössä ja Tukholmassa.

– Olen työskennellyt Ruotsissa kolme kertaa 
aikaisemmin. Nyt en usko, että voisin saada töitä 
Suomesta automaatioasentajana, joten Ruotsi 
on ainoa mahdollisuus. Se johtuu myös iästäni. 
Suomessa ei palkata näin vanhoja ihmisiä, mutta 

Ruotsista voi olla mahdollista saada töitä. Tämä 
johtuu työnantajista, hän toteaa.

Niiden lisäksi, jotka hän on tavannut koulutuk-
sessa, hän tuntee joitakin, jotka asuvat ja työsken-
televät Ruotsissa. Koulutuksessa he eivät yleensä 
puhu työmahdollisuuksista keskenään. Ensisijai-
sesti hän haluaisi kuitenkin töitä Suomesta.

– Mutta se riippuu siitä, millaista työtä voi saa-
da. Esimerkiksi sairaaloissa tarvitaan automaatio-
asentajia. Täällä Oulussa on suuri sairaala, joten 
ehkä sieltä.

Hän tuntee Ruotsin puolelta Övertorneåsta 
yrityksen, josta voisi saada töitä. He ovat myös 
tehneet kiinnostavia tutustumiskäyntejä Kiirunaan 
ja Kalixiin, hän kertoo.

– Kävimme Kalixissa paperitehtaalla, jossa 
työnjohtaja sanoi, että tule vain tänne. He kertoivat 
heillä olevan Kalixissa monia torniolaisia töissä.

Hänen mielestään myös työkulttuuri on parempi 
Ruotsissa kuin Suomessa aiemmista töistä saatu-
jen kokemusten pohjalta.

– Olen tykännyt töistä Ruotsissa. Täällä Suomes-
sa työntekijöiltä vaaditaan enemmän, hän sanoo.

Övertorneån kunnalla on yli 400 työntekijää, joista 
noin 18 kuukausityöntekijää ja kahdeksan tunti-
työntekijää asuu Suomessa. Joitakin ”työtilanteita” 
voi syntyä, kun Suomen ja Ruotsin työkulttuurit 
kohtaavat, Anna Andersson sanoo.

Kyse on hieman erilaisesta suhtautumisesta 
hierarkiaan, päätöksentekoon ja johtamiseen.

– Täällä me haluamme keskustella paljon enem-
män ja käydä vuoropuhelua ja Suomen puolella 
vähemmän, siellä tehdään nopeampia päätöksiä. 
Se on hieman enemmän ylhäältä alas johtamista, 
”asiat vain ovat niin”. Toisinaan me taas emme 
pääse mihinkään päätökseen, minkä suomalaiset 
näkevät ongelmana. Heillä on hieman erilainen 
kulttuuri, hän sanoo.

– Toinen haaste voi olla, että työpaikoilla pu-
hutaan paljon suomea ja ne, jotka eivät sitä puhu, 
voivat kokea jäävänsä ulkopuolelle, hän sanoo.

Mutta periaatteessa kulttuurierot eivät vaikuta 
siihen, että kunta harkitsisi eri tavoin rekrytoides-
saan henkilöä, joka on Ruotsista tai Suomesta. 
Övertorneån kunnalla töissä olevat suomalaiset 
työskentelevät pääasiassa kotihoidossa ja ovat 
tärkeä lisä, kertoo Anna Andersson.

– Ei, sen lisäksi, mitä aiemmin mainitsin mahdol-
lisista kielivaikeuksista, ei varmaankaan ole muuta. 
Kun kieltä osaa, kaikki sujuu, hän sanoo.

Anna Andersson huomauttaa kuitenkin, että 
kulttuurierot ovat pieniä ja että toisten kulttuuri 
tunnetaan rajan molemmin puolin hyvin.

– Sillä ei ole väliä, oletko Ruotsista vai Suomesta, 
se on meidän naapurikuntamme, aivan kuten Kalix 
ja Haaparanta, hän sanoo. 

Hän uskoo kuitenkin, että kulttuurierot saattavat 
vaikuttaa rekrytointiin joissakin tapauksissa. 
Työnantajan voi olla esimerkiksi helpompi palkata 
ihmisiä, joilla on sama tausta kuin tällä itsellään. 
Työpaikkakulttuuri voi vaikuttaa myös siihen, 
kokeeko työnantaja houkuttelevana palkata ihmisiä 
toisesta maasta vai ei, hän sanoo.
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ANDERSSON 
Övertorneån kun-
nanjohtaja

”SILLÄ EI OLE VÄLIÄ, OLETKO 
RUOTSISTA VAI SUOMESTA”

”SUOMESSA EI PALKATA 
KOVIN MIELELLÄÄN VANHOJA 
IHMISIÄ”

minkin organisaation rakenteet määrittävät sen, 
kuka päättää. Toiset totesivat myös, että lempeämpi 
henkilökuntaan suhtautuminen, keskusteleva kult-
tuuri, on heikkoutta, sanoo Lapin työ- ja elinkei-
notoimiston palvelujohtaja Tero Hyttinen.

Rekrytointiprosessien erot
Ruotsin inhimillisempi asenne näkyy myös rekry-
tointivaiheessa, totesivat monet haastatellut. Heidän 
mielessään Ruotsissa annetaan enemmän paino-
arvoa henkilökohtaiselle soveltuvuudelle, kun taas 
Suomessa pätevyys koetaan tärkeänä. Osan mielestä 
Ruotsissa suhtautuminen vanhempiin henkilöihin 
on positiivisempaa ja osa suomalaisista haastatel-
luista uskoo esimerkiksi, että yli 55-vuotiailla on 
paremmat mahdollisuudet saada töitä Ruotsista 
kuin Suomesta.

– Jos olet yli 55-vuotias, haastatteluun pääsemi-
nenkin on lähes mahdotonta. Olen kuullut, että 
Ruotsissa on helpompaa, kertoo Pekka, 59-vuotias 
työnhakija Oulusta. Hän haluaa esiintyä analyysissä 
pelkällä etunimellään.

Suomalainen käytäntö, että pomolla on ”vii-
meinen sana”, voi myös vaikuttaa mahdollisuuteen 
saada töitä. Osa haastatelluista kuvaili, että aiem-
milla meriiteillä on suurempi rooli työn saamisessa 
Suomessa, kun taas Ruotsissa työpaikan saantimah-

dollisuudet ovat avoimempia ja joustavampia.
– Haastatteluun mennessä on esitettävä, mitä 

olet tehnyt. Että on käynyt intin tai vastaavaa. 
Suomessa tuntuu kuin tarvitsisi kertoa vähintään 
voittaneensa maailmanmestaruuden. Ruotsissa asen-
ne on hieman myönteisempi. Minusta tuntuu, että 
Ruotsissa kiinnitetään enemmän huomiota henkilö-
kemioihin, sanoo Kai Juntura Haaparannalta.

Ruotsin puolella suhtaudutaan ystävällisemmin 
siihen, ettei kieltä osata, samalla kun muutaman 
vastaajan mukaan monet suomalaiset puolestaan 
odottavat pärjäävänsä hyvin suomeksi myös Ruot-
sissa. Tämä voidaan jälleen nähdä kulttuurisena 
erona ja kokea inhimillisempänä Ruotsin puolella. 
Tämän voi huomata esimerkiksi, kun Ruotsiin 
palkataan hoitohenkilöstöä Suomen puolelta, 
sanoo Per-Anders Ruona, Pohjois-Norrbottenin/
Haaparannan työnvälitystoimiston johtaja, kun 
taas Suomessa hakijoilta vaaditaan enemmän kielen 
osaamista.

– Rekrytoimme melko paljon sairaanhoitajia ja 
opettajia. On mahdotonta, että peruskoulun opet-
taja Suomessa ei osaisi täydellisesti suomea. Ruotsin 
puolelta rekrytoitaessa näen, että joskus näistä 
rekrytoivien työnantajien vaatimuksista hieman 
tingitään, mutta samalla pidetään itsestäänselvyyte-
nä sitä, että totta kai minun on voitava päästä töihin 
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JAN LINDFORS
48 vuotta, opiskelija, Sodankylä

Jan Lindfors näkee Suomen hierarkkisen työ-
kulttuurin syyksi siihen, miksi jotkut suomalaiset 
haluavat työskennellä Ruotsissa. Edellisessä 
työpaikassaan hän koki, että pomo päättää, mutta 
työntekijät saavat pomon tekemistä päätöksistä 
usein syyt niskoilleen.

Hän on työskennellyt panostajana kaivos-
teollisuudessa vuosia, mutta sairastui vakavaan 
keuhkosairauteen ja kouluttautuu parhaillaan 
ohjelmoijaksi ja webkehittäjäksi OSAOn ammat-
tioppilaitoksessa Oulussa. Hänellä on koulutusta 
jäljellä yksi vuosi ja sen jälkeen hän hakee töitä 
lähinnä Pohjois-Suomesta, mutta voisi harkita 
töiden vastaanottamista myös Ruotsista, jos 
etätyö onnistuu.

Sodankylästä on noin 200 kilometriä Ruotsin 
rajalle. Hän käy harvoin Ruotsissa, mutta hänen 
sukulaisiaan asuu siellä ja lisäksi hänellä on 
siellä ystäviä ja tuttuja. Hänestä on yleistä, että 
Pohjois-Suomessa käydään töissä rajan toisella 
puolella.

– Mitä koulutusalaltani tiedän, eräs övertor-
neålainen koulu (Koulutus Nord) kertoi, että 
ruotsalaiset yritykset palkkaavat mielellään 
heidän opiskelijoitaan. Uskon, että Ruotsissa on 
paremmat mahdollisuudet, mutta olen päättä-
nyt olla lähtemättä pois ennen kuin lapset ovat 
tarpeeksi isoja ymmärtämään, miksi minun täytyy 
käydä töissä kaukana kotoa, hän sanoo.

Se, että suomalaiset lähtevät Ruotsiin töihin, 
voi hänen mielestään johtua maiden työkulttuu-
reista.

– Hierarkia on erilainen, ainakin mitä tiedän 
Ruotsin työkulttuurista omasta kokemuksestani ja 
mitä olen kuullut uutisista, hän sanoo.

Hänen kokemustensa perusteella Suomessa 
pomot päättävät, ja jos sen jälkeen jokin menee 
pieleen, työntekijä saa ottaa vastuun päätöksestä.

Toisaalta hän uskoo, että suomalaiset voivat 
usein olla ulkomailla arvostettua työvoimaa.

– Olen kuullut, että ulkomailla ajatellaan, että 
suomalaiset ovat ahkeria ja tarkkoja. Uskon, että 
se voi olla syy siihen, miksi jotkut ulkomaiset 
työnantajat mielellään palkkaavat suomalaisia 
työntekijöitä, hän sanoo.

”JOS JOTAKIN MENEE PIE-
LEEN, USEIN TYÖNTEKIJÄT 
SAAVAT SYYN NISKOILLEEN”

ja katsotaan, että ”meitä tarvitaan kipeästi”, mutta 
minun ei kuitenkaan tarvitse osata ruotsia. Rekry-
toitaessa näen nämä erot ajattelussamme. Tietenkin 
tämä perustuu myös ammattitaitoisen henkilökun-
nan kysyntään ja tarjontaan. Jos vaihtoehtona on 
valita kouluttamaton ruotsinkielinen tai koulutettu 
muu kuin ruotsinkielinen, ammattitaito painaa 
vaakakupissa enemmän, hän sanoo.

Kahvitauot, työtahti ja muut erot
Säännökset ja lait sellaisista asioista kuin työaika, 
sairausvakuutus, terveydenhuolto jne. vaihtelevat 
myös maiden välillä, mutta useimmat eivät koe 
tätä esteenä työn vastaanottamiseen rajan toiselta 
puolelta. Ne voivat joissakin tapauksissa jopa tehdä 
töistä toisella puolella houkuttelevia. Joissakin rajat 
ylittävissä rajahankkeissa, joissa työnvälitystoimis-
to on ollut mukana, on tarkasteltu muun muassa 
sellaisia asioita, jotka nähdään huonoina työehtoina 
toisessa maassa ja pidetään siten esteenä tehdä töitä 
rajan toisella puolella, mainittakoon esimerkiksi 
Suomen palkkaehdot. Joissakin tapauksissa pitää 
paikkansa, että palkkaehdot ovat erilaiset, kun taas 
toisissa tapauksissa ne ovat pohjimmiltaan samat, 
ja joissakin tapauksissa ne ovat osoittautuneet jopa 
paremmiksi ehdoiksi kuin aluksi oletettiin, kertoo 
Per-Anders Ruona Pohjois-Norrbottenin/Haaparan-
nan työnvälitystoimistosta.

– Suomen työ- ja palkkaehdot ovat osoittautu-
neet joissakin tapauksissa jopa paremmiksi. Käsitys 
johtuu perustyöehdoista, lisäehdot näyttävät toisen-
laisilta. Suomessa käytäntö lisineen ei näy perusso-
pimuksessa. Joissakin tapauksissa on päinvastoin 
osoittautunut olevan paremmat ehdot toisessa 
maassa kuin alun perin oletettiin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että on nähtävä työehtojen kokonaiskuva, 
Per-Anders Ruona kertoo, mutta lisää katsovansa 
pohjimmiltaan ehtojen olevan melko samanlaisia.

Haastatteluista ilmeni, että Suomessa mielikuva-
na on, että Ruotsissa työpaikoilla puhutaan, keskus-
tellaan ja pidetään paljon kahvitaukoja. ”Ruotsa-
laiset myyvät, suomalaiset valmistavat”, sanoo eräs 
haastateltu viitaten siihen, että ruotsalaiset puhuvat 
mielellään paljon. Haastatelluilla oli myös käsitys, 
että työajat ovat joustavia, ja esiin tuotiin positii-
visena asiana, että on mahdollista tehdä pitkiä tai 
lyhyitä päiviä omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
Suomessa tilanteen sanotaan olevan erilainen.

– Mitä olen kuullut, Ruotsi on ikään kuin 
Suomen ja Norjan välimaastossa, että meno ei ole 
rentoa, mutta ei myöskään niin aikaorientoitunutta. 
Aikataulut eivät ole yhtä tiukkoja kuin Suomessa, 
mikä on hyvä hyvinvoinnin kannalta. Ehkä Ruot-

sissa ja Norjassa on vähemmän loppuun palaneita 
ihmisiä kuin Suomessa, sanoo Katri Palosaari, joka 
opiskelee automaatioasentajaksi Koulutus Nordissa 
Övertorneåssa, mutta asuu Suomen puolella.

Suomalaisessa työkulttuurissa on yleensä tärkeää 
pitää kiinni aikatauluista eivätkä kokoukset veny, 
kuten Ruotsissa voi tapahtua, mutta myös tässä 
mielipiteet voivat erota eri aloilla toimivien ihmis-
ten välillä. Suomalaistaustainen Laura Brännström 
opiskelee kansantaloutta Luulajan yliopistossa ja 
asuu Haaparannalla. Hän ei ole miettinyt erityisen 
paljon työkulttuurien eroja.

– Ihmiset, joita tunnen Suomen puolelta, sano-
vat, että lounas- ja kahvitaukojen osalta on melko 
tarkkaa, säännellympää: nyt on sinun taukosi, piste. 
Eräs tuttuni ei tee ylitöitä.  Muuten en tiedä, onko 
ero kovinkaan suuri, en ole ajatellut eroja, hän 
sanoo.

Erot voivat tehdä alueesta dynaamisen 
Vaikka mielikuva erilaisista työkulttuureista on 
hallitseva, vaikuttavat samankaltaisuudet työssä, 
olemisessa ja työn säännöissä tarkoittavan sitä, että 
kovin suuria kulttuurien välisiä törmäyksiä ei ole 
otettaessa töitä vastaan toiselta puolelta rajaa. Useat 
haastatellut nostivat esiin toisaalta työkulttuurien 
välillä kokemansa erot, mutta ovat toisaalta sitä 
mieltä, että niillä ei ole merkitystä sille, haetaanko 
töitä rajan toiselta puolelta vai ei. Raporttia varten 
tehdyssä kyselyssä juuri kukaan ei maininnut toisen 
maan työkulttuuria esteenä halulle ottaa töitä vas-
taan naapurimaasta.

– Suomesta käsin Ruotsissa työssä käyvät ovat 
enimmäkseen hyvin tyytyväisiä. Arki työpaikoilla 
vastaa odotuksia. Ruotsin puolelta Suomeen töihin 
tulevilla on usein suomalaistausta, minkä vuoksi he 
tuntevat arjen Suomen työmarkkinoilla ja tietävät, 
kuinka siellä toimitaan. En osaa sanoa, kuinka se 
vastaa muiden kuin suomalaistaustaisten odotuk-
sia. En tunne monia sellaisia, sanoo Tero Hyttinen 
Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta.

– Ehkä erojen kanssa oppii elämään melko 
nopeasti, kun pääsee työporukkaan sisään. En usko, 
että valtavan suuria eroja olisi. Kyse on käsittääkseni 
vain pikkuasioista, sanoo Piia Oinas, keminmaalai-
nen vanhempainvapaalla oleva työnhakija.

Sitä vastoin Kai Juntura, joka on sairauslomalla 
työstään teollisuusmuurarina yrityksessä, jonka 
pääpaikka on Torniossa, alkaa etsiä työpaikkaa 
Haaparannalta työskenneltyään viisitoista vuotta 
Suomen puolella. Suurelta osin tämä johtuu siitä, 
että hän on kyllästynyt työpaikkansa hierarkkisiin 
rakenteisiin.

– Been there, seen that. Omalla alallani haluan 
tehdä töitä mieluiten Haaparannalla. Olen nähnyt 
tarpeeksi hierarkiaa, hän sanoo ja jatkaa:

– Huonot puolet ovat juuri hierarkia. Teolli-
suudessa eletään edelleen kuin 60-luvulla. Ruotsin 
puolella työskentelyn huonoja puolia en tiedä, vaan 
näen vain etuja palkan ja työolojen osalta.

Ensimmäisen työpaikan perusteella muodos-
tetaan käsitys maan työkulttuurista ja on hänen 
mielestään ratkaisevassa asemassa sen kannalta, 
haluaako töitä Suomesta vai Ruotsista. Juuri hänen 
omat kokemuksensa kovemmasta työelämästä Suo-
messa on saanut hänet haluamaan jatkossa töihin 
Ruotsiin ja tehnyt Suomesta pelottavan esimerkin.

Kulttuurierot voivat myös merkitä dynamiikkaa 
maiden välillä, jolloin naapurimaa tarjoaa mahdol-
lisuuden kokea ”jotain muuta”, vetovoimaa. Vaikka 
harvat tähän raporttiin haastatelluista sanoivat ole-
vansa haluttomia tekemään töitä Suomessa työkult-
tuurin vuoksi nostaen esiin muita syitä (esimerkiksi 
alhaisemman palkkatason), käsitys eroista näyttää 
kuitenkin aiheuttavan suomalaisten keskuudessa 
uteliaisuutta työskennellä Ruotsissa riippumatta 
siitä, onko asia koettu itse vai luotetaanko vain 
kuulopuheeseen.

– Uskon, että hierarkia on syy siihen, miksi 
suomalaiset etsivät töitä ulkomailta, sanoo Jan Lind-
fors, 48-vuotias opiskelija Sodankylästä. 

On varmasti heitäkin, jotka näkevät Ruotsin 
työkulttuurin myös pelottavana esimerkkinä, mutta 
näitä ääniä ei kuultu tässä tutkimuksessa, vaikka 
osan mielestä päätöksenteko on joskus hieman liian 
hidasta.

Toinen, joka puhui Ruotsista uteliaasti, oli Tomi 
Kouvala, Oulussa asuva opiskelija. Hän on yksi 
monista, jotka asettavat yhtäläisyysmerkin Suomen 
ja Ruotsin työkulttuurien välille. Hän on muun 
muassa kuullut, että Ruotsissa on kokeiltu lyhen-
nettyjä työpäiviä.

– Tuntuu, että Ruotsissa on yleisempää ajatella, 
miten työntekijät voivat, kuinka paljon he voivat teh-
dä töitä, ja kuinka paljon tuottavuus kasvaa, jos esi-
merkiksi joidenkin sallitaan tehdä vähemmän töitä ja 
otetaan sen sijaan lisää ihmisiä töihin. Kun taas täällä 
Suomessa jokaisesta työntekijästä yritetään puristaa 
ulos mahdollisimman paljon, eikä taakkaa haluta ke-
ventää, tai mitään, vaan vain saada 110 prosenttia irti 
kaikista, kunnes he ovat niin vanhoja, etteivät enää 
jaksa. Joten pidän sitä myönteisenä, että Ruotsissa 
huolehditaan työntekijöistä, mutta Suomessa tilanne 
on lähes päinvastainen, hän sanoo.

Lue lisää vetovoimasta, joka saa ihmiset käymään 
töissä tai palkkaamaan toiselta puolelta rajaa sivulta 92.
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Suomen ja Ruotsin väliset rajaseudut ovat kaukana maiden kansallista keskuk-
sista ja useiden rajakaupunkien välillä on paljon erilaisia yhteyksiä. Joissakin 
tapauksissa nämä saattavat heikentää hieman kansallista painovoimaa, mutta 
yleensä se on erittäin läsnä haastateltujen elämässä. Koulutuksella, uutisrapor-
toinnilla ja lainsäädännöllä vahvistetaan tietämystä omasta maasta ja tehdään 
selviytymisestä helpompaa siellä kuin toisella puolella rajaa.

KANSALLINEN PAINOVOIMA
Kansallinen painovoima kasvattaa oman  
maan tuntemusta
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”Onko koulussasi ollut mitään yhteyksiä Suo-
meen, kuten että olisitte oppineet jotakin Suo-
mesta tai saaneet sieltä kontakteja tai vastaavaa? 

– Ei koskaan.” 
Ulf Koskenniemi, työnhakija, Luulaja

”En seuraa aktiivisesti Ruotsin uutisia, mutta jos 
niitä tulee Suomen uutisissa, saatan kiinnittää 
niihin huomiota.” 

Jaakko Riihiaho, opiskelija, Kempele

Sillä, mitä me tässä analyysissä kutsumme kansalli-
seksi painovoimaksi (katso faktalaatikko), on suuri 
merkitys ihmisten elämässä Suomen ja Ruotsin 
rajalla.

Haastattelut osoittavat, kuinka esimerkiksi lain-
säädäntö ja politiikka luovat puitteet ihmisten mah-
dollisuuksille liikkua rajan yli – asia, joka on tullut 
erityisen selväksi koronapandemian aikana. Koulus-

sa hyvin harvat haastatelluista kokevat oppineensa 
paljonkaan naapurimaasta, ja suhteellisen harvat 
osallistuvat kulttuuritapahtumiin tai seuraavat 
uutisia rajan toiselta puolelta useammin kuin kerran 
vuodessa. Tämän kaltaiset tekijät vaikuttavat siihen, 
mitä tietoa ihmiset saavat, mitä mahdollisuuksia he 
näkevät ja mitä esteitä he kokevat rajan yli toimimi-
sessa. Kaiken kaikkiaan haastattelut ja kysely viittaa-
vat siihen, että kansallinen painovoima on Suomen 
ja Ruotsin välisellä raja-alueella merkittävä.

Samaan aikaan on myös merkkejä siitä, että 
parhaiten integroituneet asuvat lähellä rajaa ja sekä 
Suomen että Ruotsin kansalaiset hankkivat tietoa 
molemmista maista ja seuraavat molempien maiden 
tarjontaa. Rajayhteisöissä on tapoja, kontakteja ja 
päivittäistä elämää ristiin rastiin maiden välillä, 
mikä saa kansallisen painovoiman merkityksen 
tietyllä tapaa pienenemään. Tästä voi lukea lisää 
verkostoja koskevasta luvusta sivulta 20.

Kansallinen painovoima on siten sekä vahva että 
heikko Suomen ja Ruotsin välisen rajan tuntumassa.

Lainsäädäntö ja politiikka määrittävät puit-
teet
Suomi ja Ruotsi ovat kaksi eri maata, joissa on eri 
lait ja poliittinen järjestelmä, vaikka ne ovat monin 
tavoin samanlaisia. Erot tekevät elämästä vaikeam-
paa yksittäisille rajatyöntekijöille ja työnantajille, 
joilla on rajaseudulla työntekijöitä naapurimaasta, 
koska niiden on toimittava molempien maiden 
erilaisten säännösten mukaan. Tämä itsessään on 
tekijä, joka voi rajoittaa liikkuvuutta rajan yli.

Haaparannalla asuvan ja Luulajassa kansanta-
loutta opiskelevan Laura Brännströmin tuttava ei 
voinut rajatyöntekijänä jäädä isyysvapaalle. 

– Hän joutui välikäteen, Laura Brännström 
kertoo.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan mukaan normaa-
litapauksessa vanhempainvapaan pitäisi kuitenkin 
onnistua työskentelymaan sääntöjen pohjalta.

Myös maiden erilaiset byrokratiat ja viran-
omaisjärjestelmät voivat joskus aiheuttaa ongelmia. 
Haastatelluista työnantajista esimerkiksi Göran 
Lantto, LKAB:n tuotantopäällikkö, on menettänyt 
yhden työntekijän, joka ei enää halunnut yrittää 
työskennellä Ruotsissa, koska kielivaikeuksien lisäksi 
hänellä oli muun muassa vaikeuksia saada Ruotsista 
pankkitili ja verkkopankkitunnukset.

Samalla Tornionlaakson kunnilla ja ihmisillä on 
pohjoismaisissa piireissä maine, että he ovat käytän-
nöllisiä ja ratkaisevat rajan ylittävät ongelmat välit-
tämättä välttämättä lainsäädännön yksityiskohdista. 
Asenne ja halu tehdä yhteistyötä johtaa siihen, että 
koko joukko maiden erilaisten säännösten aiheutta-
mia vaikeuksia voitetaan tai jätetään huomioimatta.   

– Tiedän, että rajaseuduilla ollaan hyvin riippu-
vaisia toisistaan, joten eri palveluita jaetaan, vaikka 
laki ei aina olisi aivan kohdillaan. Rahansiirto eri 
hankkeissa ei esimerkiksi ole niin yksinkertaista 
verovaroin, mutta usein on nähty, että kustannukset 
ovat suunnilleen yhtä suuret molemmin puolin 
rajaa eri projekteissa ja asiat ovat ratkenneet näin 
käytännön tasolla. Olen myös kuullut, että siellä 
ruotsalaisiin postilaatikoihin voidaan toimittaa 
suomalaisia posteja ja päinvastoin – asia on ratkaistu 
pragmaattisesti, kertoo Kenneth Sjaunja, Region 
Norrbottenin hankekoordinaattori.

Toisaalta tällainen asenne voi olla myös ongel-
mallinen, huomauttaa Oulun yliopiston tutkija 
Fredriika Jakola, jos käytännön ratkaisu osoittau-
tuukin myöhemmin laittomaksi tai aiheuttaa ongel-
mia, koska lakia ei kuitenkaan voida kiertää. 

– Uskon, että ongelma vuosikymmenten ajan 
on ollut, että toimijat ovat ”liian” integroituneita. 
Kerrotaan tarinoita ministereistä, jotka ovat tulleet 
kyselemään, onko tämä toimintanne laillista? 
Minusta on ristiriitaista, että EU:lta saadaan rahaa 
rajat ylittävään yhteistyöhön esimerkiksi Haaparan-
nan ja Tornion yhteisen matkakeskuksen rakenta-
miseen – ja rahojen saamisen ja linja-autoaseman 
rakentamisen jälkeen tulee yllätyksenä, että Suomen 
linja-autoliikenne ja Matkahuollon rahtiliikenne 
ei voi kulkea rajan toiselle puolelle lain mukaisesti 
verotuksellisista syistä. Myöskään asepalveluksen 
suorittajat eivät saa ylittää rajaa bussilla ja se on 
ongelma, koska linja-autoasema sijaitsee Ruotsin 
puolella rajaa, hän sanoo.

Koronapandemian aikana ja jossain määrin 
vuosina 2015–2016, jolloin otettiin käyttöön 
tehostettu rajavalvonta pakolaiskriisin yhteydessä, 

KANSALLINEN PAINOVOIMA

Käsitettä kansallinen painovoima käytetään 
tässä analyysissä kuvaamaan kaikkia niitä 
eri ilmiöitä, jotka antavat samassa maassa 
asuville ihmisille yhteiset viitekehykset. Se voi 
olla koulu ja koulutus, jotka opettavat meille 
enimmäkseen oman maamme maantietoa ja 
historiaa, uutispainotukset, jotka keskittyvät 
lähinnä oman maan asioihin, maan sisällä eni-
ten leviävä kulttuuri, ja lait ja asetukset, jotka 
luovat yhteiset puitteet ja edellytykset toimia. 
Kieli on myös tärkeä tekijä, joka on saanut 
oman lukunsa tutkimuksessa. Lue lisää sivul-
ta 56. Suomen ja Ruotsin välisellä raja-alueel-
la ei voi helposti sanoa, että kielen osaaminen 
noudattelisi valtakunnanrajaa tai sääntö ”yksi 
kieli – yksi maa” pätisi, mutta kielellä on silti 
suuri merkitys ihmisten yhdistämisessä ja 
ajamisessa erilleen. 

Yhdessä näiden ilmiöiden voi sanoa ajavan 
ihmisiä pois raja-alueelta ja kohti valtion 
keskusta, sekä henkisesti että toisinaan jopa 
fyysisesti kohti laajempaa valikoimaa koulu-
tusta ja työpaikkoja. Prosessissa rajasta tulee 
selkeä.
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käytännön ratkaisut raja-alueella ovat kuitenkin 
saaneet väistyä kansallisvaltioiden tultua selkeäm-
min väliin. Selkeimmin se näkyy juuri rajalla, jonne 
Suomi on perustanut tarkastuspisteitä Ruotsista 
saapuville. Kansalaisuudesta on tullut huomatta-
vasti entistä tärkeämpää, sillä Suomen kansalaiset 
päästetään Suomeen, kun taas muiden on täytet-
tävä tietyt ehdot päästäkseen rajan yli – mikä on 
aiheuttanut ärtymystä. Sitä, mikä vaikutus tällä on 
ollut mentaalisiin rajoihin ja miten ihmiset kokevat 
asian, käsittelemme tarkemmin koronapandemiaa 
käsittelevässä luvussa sivulla 80.

Yksi heistä, jotka ajattelevat, että tällaisia rajan 
sulkemisia olisi ehdottomasti vältettävä tulevai-
suudessa, on Tapio Herajärvi, toimitusjohtaja 
Corrotechin konepajayrityksessä, jolla on tuotantoa 
Torniossa sekä Haaparannalla. Hän ymmärtää kyllä 
jossain määrin, että koronapandemia on vaikuttanut 
rajan tilanteeseen, mutta kutsuu törkeyden huipuksi 
sitä, että jompikumpi maa voisi tulevaisuudessa 
säätää lakeja, jotka vaikuttaisivat rajatyöntekijöiden 
tilanteeseen. Jos näin tapahtuisi, hän olisi valmis 
kääntymään EU:n puoleen suojellakseen paikallista 
liikkuvuutta. 

– Mutta en voi kuvitella, että oikeasti haluttai-
siin estää liikkuvuutta tai vaikeuttaa työmarkki-
noita. Se ei ole asia, jota jonkin maan yksittäisellä 
viranomaisella on oikeus ohjata. On naapurimaassa 
töissä käyvän työntekijän oikeus käydä töissä rajan 
toisella puolella, aivan kuten on jokaisen työnanta-
jan oikeus saada työntekijöitä toisesta maasta. Siinä 
tapauksessa on aika suunnata Brysseliin! Jonkun on 
otettava nämä asiat esiin, kyse on näiden yritysten 
selviytymisestä. En halua uskoa, että näin voisi 
tapahtua, mutta jos näin kävisi, olen valmis, hän 
sanoo.

Harvat oppivat koulussa naapurimaasta
Koska Suomessa on kaksi virallista kieltä, kaikkien 
suomalaislasten on pakko opiskella ruotsia (ensim-
mäisenä tai toisena vieraana kielenä) peruskoulussa 
ja lukiossa. Kaikki suomalaiset haastatellut ovat 
siksi saaneet ruotsin opetusta koulussa eri tuloksin 
riippuen muun muassa kiinnostuksesta, opettajista 
ja taustoista.

– Kouluaikoina en kuunnellut enkä puhunut 
kovin paljon. Joten minulla ei ole kovin aktiivista 
sanavarastoa, jotta osaisin puhua. Sanoja on haetta-
va, sanoo Pekka Tikkala, oululainen työnhakija.

Vaikka Suomen ruotsin opetuksella ei oikeas-
taan ole mitään tekemistä Ruotsin kanssa, vaan sen 
tarkoituksena on lähinnä, että kielellä pystyttäisiin 

kommunikoimaan Suomessa, eroaa se Ruotsista 
kuitenkin siten, että Ruotsissa suomea opiskelevat 
lähes ainoastaan kotikielen opetusta saavat lapset. 
Lue lisää kielen merkityksestä alueella sivulta 56.

Myös monissa muissa oppiaineissa lapset oppivat 
yleisesti, miten kaikki toimii ja näyttää siinä maassa, 
jossa he itse asuvat. Esimer-
kiksi maantiedossa, histo-
riassa ja yhteiskuntaopissa 
aletaan usein paikallisesta 
ja opitaan myöhemmin 
koko maasta. Naapurimaat 
tulevat aikaisintaan tämän 
jälkeen.

Mitään opetusta tai 
kontakteja Ruotsista suoma-
laiset haastatellut eivät olleet 
suoraan kokeneet saaneensa 
kouluaikanaan – poikkeuksena historiantunnit, sillä 
mailla on pitkä yhteinen historia.

– Meillä on tietysti historia, jossa kerrotaan, 
kuinka Ruotsi valloitti Suomen, mutta ei paljon-
kaan ruotsalaisesta nykykulttuurista tai asumisesta 
ja elämisestä Ruotsissa, sanoo kittiläläinen opiskelija 
Katri Palosaari. 

Ruotsalaiset haastatellut kertoivat myös, ettei 
heillä ollut kouluaikana Suomeen liittyvää ope-
tusta tai yhteyksiä Suomeen. Jotkut mainitsevat 

jopa edellisen sukupolven saaneen selkäänsä, jos 
he puhuivat suomea koulussa silloisen Ruotsin 
valtion ruotsalaistamispolitiikan johdosta, joka 
oli käytössä monta vuosikymmentä 1800-luvun 
lopulta alkaen.

Mutta poikkeuksiakin on. Laura Brännström, 
joka varttui Haaparannal-
la, kävi peruskouluaikana 
kielikoulussa, jossa Tornion 
ja Haaparannan koululai-
silla oli yhteisiä liikunta- ja 
musiikkitunteja ja jossa opetus 
järjestettiin sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Kielikoulu on edel-
leen olemassa ja suosittu niin 
vanhempien kuin oppilaiden-
kin keskuudessa, hän kertoo.

Patrik Snell, pajalalaisen 
Snells entreprenadin toimitusjohtaja, kokee että 
suomesta on tulossa suositumpi lasten keskuudessa.

– Sen opiskelu on hieman lisääntynyt koulussa 
ja vastaavaa, ja jotkut haluavat oppia suomea. Se on 
alkanut kiinnostaa. Näin olen huomannut. Esimer-
kiksi lastenlasten kanssa puhutaan muutama sana 
suomea. Kun olin nuori, vanhempani eivät puhu-
neet lainkaan suomea. Kyse on varmasti enemmän 
koulun kulttuurista ja vastaavasta, hän sanoo.

Lisäksi useat haastatelluista ovat suorittaneet 

KULTTUURIN- JA UUTISTENKULUTUS LIITTYVÄT 
KIINNOSTUKSEEN KÄYDÄ TÖISSÄ RAJAN TOISELLA PUOLELLA

Ihminen, joka seuraa toisen maan kulttuuria ja 
uutisia, oppii todennäköisesti enemmän toisesta 
maasta, mikä voi helpottaa askelta kohti työsken-
telyä siellä. Kyselyn tulokset osoittavat myös, että 
heistä, jotka seuraavat naapurimaan radiota tai 
televisiota päivittäin tai viikoittain, 90 prosenttia voisi 
harkita työskentelyä rajan yli. Heillä, jotka seuraavat 
naapurimaan radiota tai televisiota kerran vuodessa 
tai harvemmin, vastaava luku on 54 prosenttia. 

Sama suuntaus on nähtävissä siinä, seurataan-
ko toisen maan uutisointia. Heistä, jotka tekevät 
näin viikoittain tai useammin, lähes kaikki eli 95 
prosenttia kertoo voivansa harkita työskentelyä naa-
purimaassa. He, jotka sitä vastoin seuraavat toisen 
maan tiedotusvälineitä vuosittain tai harvemmin, 
ovat vähemmän innokkaita käymään töissä rajan 
toisella puolella – vaikka heistäkin 54 prosenttia 
kertoo voivansa harkita tätä.

Lisäksi näyttää siltä, että naapurimaan uutisia ja 
mediaa seuraavat tuntevat hieman paremmin toisen 
maan työmarkkinoita kuin sellaiset, jotka tekevät 
näin harvoin.

Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että kiinnostus 
naapurimaan televisioon, radioon ja uutisiin korreloi 
haluun työskennellä siellä. Sitä, kumpi tekijä johtaa 
toiseen, on kuitenkin vaikea sanoa: vaikuttaako 
kulttuurin- ja uutistenkulutus kiinnostukseen 
tehdä töitä naapurimaassa vai johtaako kiinnostus 
työskentelyyn naapurimaassa uutisten- ja kulttuu-
rinkulutukseen.

Täysin eri tekijöillä on siis myös merkitystä 
tässä yhteydessä. Esimerkiksi useammin naapuri-
maan radiota ja televisiota seuraavien joukossa on 
enemmän 20 kilometrin säteellä asuvia kuin niiden 
joukossa, jotka seuraavat niitä harvoin.

”EN SEURAA YLEENSÄ OL-
LENKAAN AKTIIVISESTI 
UUTISIA, EN SUOMENKAAN 
UUTISIA”
Niko Mankinen seuraa harvoin Ruotsin uutisia, 
vaikka koronapandemian aikana ehkä hieman 
enemmän.

– Mutta en seuraa yleensä ollenkaan aktii-
visesti uutisia, en Suomenkaan uutisia. Vain 
asioita, joihin törmään sattumalta, hän sanoo.

Niko Mankinen asuu Kiimingissä, noin 
20 kilometriä Oulusta koilliseen, missä hän 
opiskelee mekaanikoksi OSAOn ammattioppilai-
toksessa. Hänen suhteensa Ruotsiin ei ole kovin 
vahva, mutta ei täysin olematonkaan. Hänellä on 
muutamia ruotsalaisia kavereita, joiden kanssa 
hänellä on tapana pelata verkkopelejä, hän on 
suuri ruotsalaisen heavy metal -bändi Saba-
tonin fani ja käy säännöllisesti Haaparannalla 
perheensä kanssa Ikeassa ja makeisostoksilla. 
Mutta hän ei ole esimerkiksi koulussa oppinut 
mitenkään erityisesti Ruotsista, hän sanoo.

– Mutta en usko, että Ruotsin asioista tietämi-
sestä olisi mitään hyötyä, kun työnä on korjata 
autoja. Ei ainakaan öljyjä vaihdettaessa, mutta 
asiakaspalvelussa siitä tietysti voisi olla apua.

Koulu on ainoa paikka, jossa Niko Mankisen 
tarvitsee käyttää ruotsia eikä hän ole miten-
kään erityisen varma kielen käyttäjä. Mutta hän 
voisi silti harkita tulevaisuudessa työntekoa 
Ruotsissa, vaikkei usko, että siitä tulisi kovin-
kaan ajankohtaista tulevana mekaanikkona.

– Voisin luultavasti löytää melko samanlaista 
työtä toiselta puolelta rajaa, Ruotsissa ei ole 
niin kovin erilaista. Ainoa, mikä oikeasti on 
erilaista, on valuutta, jota sinulle maksetaan, 
ja kieli, jota tarvitset työssäsi. Mutta uskon että 
useimmat mekaanikot vain panevat oman pajan 
pystyyn ja kyltin pihaan. En siis usko, että olisi 
kovin yleistä, että mekaanikot kävisivät töissä 
toisella puolella, hän sanoo.

NIKO MANKINEN
16 vuotta, opiskelija, Kiiminki
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”On naapurimaas-
sa töissä käyvän 
työntekijän oikeus 
käydä töissä rajan 
toisella puolella.”
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aikuisina ammatillisen koulutuksen Övertorneåssa 
Koulutus Nordissa, jonka opiskelijat tulevat Suo-
mesta, Norjasta ja Ruotsista ja jossa oppitunnit on 
sovitettu asianomaisten maiden vaatimuksiin. Useat 
haastatellut kertoivat, että tämä on tarkoittanut 
muun muassa sitä, että he ovat saaneet harjoitella 
kielitaitoaan ja tutustua naapurimaiden ihmisiin.

Kulttuuri ylittää rajan harvakseltaan
Kulttuurin ilmiöillä, kuten TV-ohjelmilla, eloku-
villa, musiikilla, kirjallisuudella ja niin edelleen, on 
taipumus levitä laajemmin niiden kotimaassa kuin 
naapurimaissa. Näin ne osaltaan luovat yhteisiä 
kansallisia viitekehyksiä. Vaikka olemassa on tietysti 
monia esimerkkejä kulttuurista, josta tulee suosittua 
yli rajojen, yleisesti ottaen se ei ole tavanomaista. 

Tässä analyysissä oli mukana myös sellaisia haas-
tateltavia sekä Suomesta että Ruotsista, jotka eivät 
suoraan seuraa mitään naapurimaan kulttuuria, 
mutta toisaalta oli paljon sellaisia, jotka seuraavat. 
Joku on löytänyt suosikkibändinsä naapurimaasta, 

joku lukee kirjoja ja monet katsovat televisiosarjoja 
ja elokuvia.

Erityisen yleistä tuntuu olevan seurata naapuri-
maan televisiokanavia ja kuunnella sen radiokana-
via – ja tämä näyttää pätevän molempiin suuntiin. 
Ruotsalaisen Mix Megapol -radiokanavan mainitsi 
moni, samoin yleisradion televisio- ja radio-ohjel-
mat. Monien haastateltujen mielestä yksi ongelma 
on, että naapurimaan television katselusta on tullut 
vaikeampaa, kun lähetykset ovat muuttuneet digi-
taalisiksi. Suomessa Ruotsin yleisradiokanavat ovat 
osittain vakiotarjontaa eri palveluntarjoajilla, mutta 
toisinaan ne on hankittava erikseen. SVT World, 
joka aiemmin kuului tarjontaan, lakkautettiin 2018. 
Jos Ruotsissa haluaa katsella Suomen televisioka-
navia, ne on ostettava erikseen. TV Finland esittää 
joitakin Ylen ohjelmia ja on ilmainen eri puolilla 
Ruotsia, mutta ei Norrbottenissa. Näin kertoo 
raportti Nordisk tv över gränserna, jonka Pohjois-
maiden ministerineuvosto julkaisi vuonna 2019.

– TV4 ja SVT eivät enää lähetä ohjelmaa rajan 
yli, pitäisi olla VPN tai jotain, jotta se toimisi. 

Mutta kun opiskelin Övertorneåssa, katsoin melko 
paljon Ruotsin tv:tä. Nyt emme edes näe täällä 
Ruotsin kanavia, niitä ei ole. Mutta Ruotsin radiota, 
Mix Megapolia, kuuntelen, kertoo Piia Oinas 
Keminmaalta.

Useat haastateltavat myös kuuntelevat radiota tai 
katselevat televisiota naapurimaiden kielillä oman 
maansa kanavien ja ohjelmien välityksellä. 

Haastattelujen rinnalla tätä analyysiä varten 
tehdyssä kyselyssä keskimääräinen kiinnostus 
katsella toisen maan televisiota ja kuunnella sen 
radiota oli kohtuullinen. Useimmat seuraavat 
harvoin naapurimaan televisiota tai radiota, mutta 
poikkeuksena on pieni ryhmä kyselyyn vastanneita, 
joilla on kaksoiskansalaisuus ja jotka pitävät itseään 
sekä suomalaisina että ruotsalaisina. Heistä selvästi 
yleisintä oli tehdä näin joka päivä. He seuraavat 
myös useammin kuin muut ryhmät toisen maan eri 
kulttuurialoja.

Molemmat kansallisuudet lukevat kirjoja ja kat-
sovat televisio-ohjelmia 
ja elokuvia useammin 
kuin seuraavat konsert-
teja, teatteria ja muita 
kulttuuritapahtumia, 
joka vaativat tyypillisesti 
paikan päällä oloa. 

Joten suuri joukko 
seuraa vain harvoin toisen 
maan kulttuuria, ja vain 
pienempi ryhmä tekee 
näin erittäin usein. 

Useimmat seuraavat 
vain valtakunnallisia 
uutisia
Edellä mainitussa kyselytutkimuksessa oli myös 
kysymys siitä, kuinka usein vastaajat seuraavat 
toisen maan tiedotusvälineitä. Yleisin vastaus oli 
”harvemmin kuin kerran vuodessa”, minkä vastasi 
yli puolet vastaajista. Toiseksi yleisin oli ”päivittäin” 
– noin kymmenesosa vastaajista vastasi näin – muut 
vastaukset jakautuivat vaihtoehtoihin viikoittain, 
kuukausittain ja vuosittain – tässä järjestyksessä. 

Vastanneiden suomalaisten ja ruotsalaisten välillä 
oli eroa niin, että ruotsalaiset vastasivat useam-
min seuraavansa Suomen tiedotusvälineitä kuin 
päinvastoin. Toki on huomattava, että vastanneiden 
ruotsalaisten määrä on huomattavasti pienempi 
kuin suomalaisten. Ryhmä, joka useimmiten seuraa 
naapurimaan tiedotusvälineitä – samoin kuin 
kulttuuria – on pienempi ryhmä sekä suomalaisista 

että ruotsalaisista. Se erottuu muista ryhmistä, sillä 
useimmat seuraavat toisen maan uutisia päivittäin. 

Haastatelluista harvat kertoivat seuraavansa jota-
kin naapurimaan paikallista tiedotusvälinettä, mutta 
yksi suomalainen mainitsi aiemmin lukeneensa 
mainokset Haparandabladetista nähdäkseen, olisiko 
siellä ollut jotain mielenkiintoista ostettavaa. Toiset 
kertoivat kuuntelevansa toisinaan radiouutisia, ja 
pienempi ryhmä etsii aktiivisesti uutisia tiedotusvä-
lineistä toiselta puolelta rajaa.

– Aina kun jotain tapahtuu, katson ruotsalaiset 
sanomalehdet ja verkkosivustot: mitä ne kirjoittavat, 
miten kuvaavat tilannetta, miten toisella puolella 
lahtea ajatellaan, kertoo Timo Kärki, Staffpointin 
matkailu- ja sesonkitoimialajohtaja, joka asuu sekä 
Rovaniemellä että Oulussa.

Pääasiassa oman maansa uutisointia seuraavat 
saavat siten lähinnä tietää, mitä omassa maassa 
tapahtuu. Uutisperinteeseen kuuluu, että se, mikä 
tapahtuu lähinnä lukijoita, katselijoita tai kuunteli-

joita, saa eniten huo-
miota. Usein kansalliset 
uutiset jättävän varjoonsa 
kansainväliset uutiset, ja 
kansainvälisissä uutisissa 
etusija annetaan usein 
esimerkiksi Yhdysvaltain 
uutisille Pohjoismaiden 
uutisten sijaan. Tämä on 
toinen tekijä, joka kas-
vattaa eroa sen suhteen, 
mitä tiedämme omasta 
maastamme ja ympäris-
töstä.

Aihe, joka nyt näyttää 
olevan yleisin uutisaihe 
Pohjoismaiden välillä ja/

tai kiinnostaa eniten haastateltuja, on koronapande-
mia. Kysyttäessä, mitä uutinen haastatelluille (ei siis 
kyselyvastaajille) ensimmäisenä tulee mieleen, on 
jotain koronaan liittyvää lähes yksimielisesti.

– Se on korona ja se, kuinka syyllisiä me ruot-
salaiset olemme siihen, että korona on levinnyt 
Suomeen, vastaa kysymykseen esimerkiksi haapa-
rantalainen Laura Brännström.

Erilaiset ikkunalautaperinteet
Maiden erilaisissa viitekehyksissä, jotka syntyvät 
esimerkiksi yhdenmukaisesta lainsäädännöstä, kou-
lutuksesta, kulttuurin- ja uutistenkulutuksesta, voi 
toisinaan syntyä erilaisia perinteitä ja tapoja. Mitään 
merkittäviä eroja Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa 

Piia Oinas, Keminmaalla asuva vanhempainvapaalla oleva työnhakija kuuntelee Ruotsin radiota, mutta ei tilaa enää Ruotsin 
tv-kanavia.
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”Aina kun jotain tapah-
tuu, tarkistan ruotsa-
laiset sanomalehdet ja 
verkkosivustot: mitä ne 
kirjoittavat, miten ku-
vaavat tilannetta? Mi-
ten he toisella puolella 
lahtea ajattelevat?”
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ei haastatteluissa tullut esiin, monet pikemminkin 
muistuttivat, että esimerkiksi molemmin puolin 
rajaa ollaan kiinnostuneita luonnosta ja talviakti-
viteeteista – kuten esimerkiksi hirvenmetsästyk-
sestä. Henrik Eneros, Haaparanta-Tornion Ikean 
markkinointipäällikkö, näkee pienen eron kodin 
sisustamisessa.

– Sanoisin, että olemme hyvin samankaltaisia, 
mutta joitakin kulttuurisia eroja on. Kun puhutaan 
kodin sisustamisesta, perinteiset tarinat kertovat 
ikkunalaudoista. Sellaisen löydät jokaisesta ruotsa-
laiskodista ja sille asetetaan mielellään esineitä. Suo-
messa ikkunalautoja ei ole. Lisäksi ikkunavalaisin on 
sellainen asia, että jos asuinkumppanisi on Suo-
mesta, saat luultavasti taistella saadaksesi sellaisen 
ikkunaasi. Nyt olemme siis päässeet stereotypioihin 
ja yleistämme vahvasti, mutta muutamia tällaisia 
asioita toki on, hän toteaa.

Houkutteleva etelä
Osa haastateltavista, erityisesti hieman vanhemman 
sukupolven ihmisistä, ajattelee, että nuoret muutta-
vat mieluummin etelään kuin jäävät Pohjois-Ruot-
siin tai Pohjois-Suomeen. 

– En ole Pohjois-Suomen tyypillisin suomalai-
nen, hän sanoo nauraen.

Hän varttui Kemissä, työläiskaupungissa, jossa 
ruotsin kieli ei Timo Kärjen mukaan ollut kovin 
korkeassa kurssissa. 

– Se sijaitsee vain muutamien kymmenien 
kilometrien päässä rajalta, mutta Kemin ja Tornion 
välissä on korkea muuri. Kemi on pieni kaupunki, 
hyvin teollisuusvaltainen eikä siellä monet puhu 
ruotsia.

Itse hän halusi sieltä pois ja on myöhemmin 
saanut läheiset suhteet Ruotsiin. Hän viettää siellä 
mielellään lomia ja pyrkii ylläpitämään kielitaitoaan. 
Lisäksi hän lukee melko paljon ruotsalaisia sanoma-
lehtiä ja katsoo Ruotsin televisiota.

– Nyt kuulostan vieläkin oudommalta, mutta 
minulla on kanavapaketti, joka sisältää ruotsalaisia 
kanavia. Ainoana Rovaniemellä, luulen. Kuuntelen 
melko usein myös Ruotsin radiota ajaessani lähellä 
rajaa, Megapolia itse asiassa, hän sanoo. 

Viime kaudella Staffpoint, yksi Suomen suurimmista 
henkilöstövuokrausyrityksistä, palkkasi noin 1 000 
henkeä 36 eri maasta matkailualalle Pohjois-Suo-
meen. Suomalaisia ei ole tarpeeksi, eikä kielitaidon 
puute ei ole suuri ongelma, koska useimmat turistit-
kaan eivät osaa sitä. Mutta työntekijöistä suhteellisen 
pieni osuus oli ruotsalaisia. Timo Kärki, matkailu- ja 
sesonkitoimialajohtaja, ei ole varma, miksi.

– Tämä haastattelu oli hyvin käytettyä aikaa, sillä 
nyt heräsin ja reagoin asiaan: olemme unohtaneet 
lähimmät markkinamme. Minun täytyy jutella 
tiimini kanssa siitä, miksi näin on. En tiedä, onko 
Ruotsissa vapaata kapasiteettia – ehkä tilanne Ruot-
sissa palvelualoilla on melko hyvä, mutta en näe 
muuten mitään esteitä, hän sanoo.

Timo Kärki on toinen kahdesta ruotsia pu-
huvasta niistä 150 hengestä, jotka työskentelevät 
Staffpointilla henkilöstö- ja rekrytointiasioissa. Itse 
hän tuntee paljon ihmisiä Ruotsista – sekä ystäviä ja 
entisiä työkavereita. 
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”En ole Pohjois-Suomen tyypillisin suomalainen”

TIMO KÄRKI
Staffpointin matkailu- ja sesonkitoimialajohtaja sekä Pohjois-Suomen aluejohtaja

– Useimmat nuoret suomalaiset katsovat kohti 
Etelä-Suomea, sanoo esimerkiksi Pekka, joka on 
60-vuotias ja asuu Oulussa. Hän haluaa esiintyä 
analyysissä pelkällä etunimellään.

Tässä tutkimuksessa emme ole analysoineet 
maiden sisäisiä muuttoliikkeitä, mutta mainitta-
koon lyhyesti, että Nordregion analyysin mukaan 
väkiluku väheni vuosina 2010–2018 Ruotsin 
puolella koko Suomen vastaiselta rajalta. Näin kävi 
jossain määrin myös Suomen puolella Ruotsin vas-
taisella rajalla, mutta erityisesti rajan eteläosissa. Sen 
sijaan kaukana pohjoisessa Suomen väkiluku kasvoi. 
Tällä alueella on panostettu muun muassa paljon 
talvimatkailuun. 

Toinen kansallisen vetovoiman vaikutus on, 
että joillakin työpaikoilla, koulutuksilla, kulttuu-
reilla ja siten ihmisillä on taipumus liikkua kohti 
kansakunnan ”ydintä”, yleensä pääkaupunkeja 
kohti. Näissä tarjonta ja mahdollisuudet kasvavat. 
Tämä liittyy tietysti myös suurempiin globaaleihin 
voimiin, kuten kaupungistumiseen. Samalla osassa 
haastateltavia on aistittavissa tiettyä etäisyydenottoa 
pääkaupungeista ja kontrastina puhutaan pohjoises-
ta yhteenkuuluvuudesta. Lue lisää tästä yhteisöä ja 
eroja käsittelevästä luvusta sivulta 32.

Tapio Herajärvi, joka on Haaparannalla ja Torni-
ossa toimivan konepaja Corrotechin toimitusjohta-
ja, muistuttaa, että useimmat viranomaispalvelut on 
siirretty pois Suomen ja Ruotsin väliseltä rajalta.

– Ne ovat siirtyneet Luulajaan, Kemiin, Rova-
niemelle. Rajalla nähdään yleensä ensimmäisenä 
erot ja muutokset hyvässä ja pahassa, sillä siellä 
kaikki tapahtuu. Jos meillä olisi tai jos saisimme 
viranomaisia, jotka istuisivat saman katon alla ja 
toimisivat yhdessä, se korostaisi tämän alueen arvoa 
toisella tavalla, hän sanoo.

Esimerkiksi palvelut, valtion virastot ja tietyn-
tyyppiset työt puuttuvat rajaseudulta kokonaan, 
mikä vaikuttaa siihen, millaisena ihmiset pitävät 
mahdollisuuksiaan asua siellä. Vain harvat haasta-
telluista kertoivat olevansa kiinnostuneita muut-
tamaan etelään, mutta haastattelut eivät toisaalta 
myöskään keskittyneet tähän. Laura Brännström, 
joka opiskelee kansantaloutta Luulajan yliopistossa 
ja asuu Haaparannalla, pohti seuraavaa:

– Minua on hieman kiinnostanut lähteä 
Tukholmaan töihin, mutta oikeastaan siellä ei ole 
mitään, mitä haluaisin tehdä nyt, kun minulla on 
pienet lapset ja kumppani täällä emmekä halua 
muuttaa, siksi olen päättänyt pysyä täällä lähellä, 
hän sanoo ja päätyy haastattelun aikana lopulta 
siihen, että Tornionlaakso on hänen paikkansa 
maailmassa.

Laura Brännström, joka opiskelee kansataloutta ja asuu 
Haaparannalla, on jonkin verran miettinyt työskentelyä 
Tukholmassa.

VA
LO

K
U

VA
: Y

K
SI

TY
IN

EN



56 57

KIELIKIELI

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021

Kieliraja suomen ja ruotsin välillä on konkreettinen este sellaiselle, joka ei 
hallitse naapurimaan kieltä, mutta samalla se on myös mentaalinen este. Liik-
kuvuuteen rajan yli vaikuttaa se, millainen kielitaito työmarkkinoilla hyväksytään, 
sekä se, missä määrin ihmiset uskaltavat – tai eivät uskalla – testata ja parantaa 
osaamistaan. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, miten rajaseudun ihmiset ajatte-
levat ja puhuvat kielen merkityksestä.

KIELI
Kieli mentaalisena esteenä
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”Kun puhun, se kuulostaa siltä kuin kuusivuo-
tias puhuisi suomea.” ”Lähinnä kieli estää minua 
hakemasta töitä Ruotsista.” ”Palkkaamme vain 
ihmisiä, jotka puhuvat suomea.” Tätä analyysiä 
varten haastateltujen joukossa kieli mainittiin 
usein tärkeimpänä syynä, miksi ihmiset eivät halua 
työskennellä Suomen ja Ruotsin rajan toisella 
puolella, tai miksi työnantajat eivät palkkaa ihmisiä 
naapurimaasta. Yleisesti uskotaan, että toisessa 
maassa työllistyminen ei onnistu osaamatta toisen 
maan kielen osaamista – ellei kyse ei ole suurem-
mista työnantajista, jotka käyttävät myös englantia. 
Vahvin käsitys näyttää olevan ruotsalaisilla, jotka 
haluaisivat työskennellä Suomessa, mutta käsitys on 
vallalla molemmin puolin.

Monien mielestä kielten ymmärtäminen on 
alueella huonontumassa ja englannin merkitys 
tulevaisuudessa kasvamassa. 

Samanaikaisesti haastateltavien kommenteista 
ilmenee, että kielet eivät juurikaan ole neutraaleja – 

niihin liittyy erilaisia assosiaatioita ja muistoja, jotka 
vaikuttavat niihin suhtautumiseen sekä halukkuu-
teen oppia puhumaan niitä.

Suurta vaihtelua kielitaidossa
Haastateltujen joukossa on sekä heitä, jotka 
puhuvat molempia kieliä sujuvasti, että heitä, 
joilla ei omasta mielestään ole lainkaan toisen 
kielen osaamista. Tämä koskee niin työnhakijoi-
ta ja opiskelijoita kuin työnantajiakin. Tässä on 
havaittavissa selkeä yhteys siihen, kuinka lähellä 
rajaa kukin asuu tai on kasvanut, sekä esimerkiksi 
siihen, kuinka läheisiä sukulaisuussiteitä naapuri-
maassa on.

Laura Brännström, Luulajan yliopiston kan-
santalouden opiskelija, kasvoi aivan Haaparan-
nan ulkopuolella ja asuu nykyään vanhempiensa 
naapurissa. Koska he ovat syntyjään suomalaisia, 
hänen äidinkielensä on suomi ja lisäksi hän asui 

teini-ikäisenä kolme vuotta Suomessa. Mutta hän 
näkee ruotsin ensisijaisena kielenään. 

– Ymmärrän valtavan hyvin, siis äidinkielen 
tasoisesti, ymmärrän kaiken. Lukeminen sujuu 
hieman hitaammin ja puhuminen horjuu nykyään, 
mutta tulen kuitenkin ymmärretyksi. Minun on 
käytävä usein Suomessa, jotta en unohda kieltä, tai 
siis puhumista. Kun puhun suomea, saan kuulla 
puhuvani todellista Tornionlaakson suomea, ei siis 
meänkieltä, vaan omaa erityistä murrettamme. Mi-
nulle on sanottu usein ”juu, kyllä kuulee, että olet 

kotoisin Tornionlaaksosta”, hän sanoo.
Laura Brännströmille on tärkeää säilyttää suo-

men kieli aktiivisena riippumatta siitä, tekeekö hän 
jatkossa töitä Suomessa vai ei.

– Isoäitini ei osaa ruotsia. Tai juu, lapsena opetin 
hänelle ruotsiksi joitakin sanoja, joita hän on pitä-
nyt yllä lasteni takia, jotta hän pystyy puhumaan 
heille aivan perustasolla. Mutta odotan itseltäni 
kuitenkin enemmän, että osaan puhua suomea niin, 
että tulen ymmärretyksi. Enoni ei osaa ruotsia, joten 
hänen kanssaan puhumme vain suomea, hän sanoo. 

MONIKIELINEN ALUE

Tornionlaaksossa ja lähialueilla käytetään useita 
kieliä aktiivisesti. Kaksi suurinta ovat suomi ja 
ruotsi, mutta sen lisäksi puhutaan myös meänkiel-
tä, Tornionlaakson suomea, jota puhuu pienehkö 
joukko lähinnä Pohjois-Ruotsissa. Lisäksi puhutaan 
jonkin verran saamea, koska Sápmi ulottuu yli koko 
alueen. Pohjoisessa aluetta rajaa Norja − jonka 
joskus voidaan katsoa olevan osa sitä − ja siten myös 
norjan kieli on jossain määrin läsnä. Venäjä on myös 
maantieteellisesti lähellä, mutta tässä tutkimuk-
sessa keskitytään analysoimaan suomea, ruotsia 
ja vähäisemmässä määrin meänkieltä, jotka ovat 
haastateltujen käyttämiä kieliä. 

Suomi ja ruotsi kuuluvat tunnetusti eri kieli-
ryhmiin ja ovat siksi hyvin erilaisia keskenään. 
Mutta samalla molempia kieliä esiintyy molem-
missa maissa. Suomessa ruotsi on suomen ohella 
virallinen kieli, ja Ruotsissa suomella, meänkielellä 
ja saamella on vähemmistökielen asema yhdessä 
jiddišin, romanikielen ja viittomakielen kanssa.

Osissa Etelä- ja Länsi-Suomea suomenruotsalaisten 
osuus on niin suuri, että kunnat ovat ruotsinkielisiä 
tai kaksikielisiä, mutta näin ei ole Pohjois-Suomessa 
− Ruotsin kanssa olevasta maarajasta huolimatta. 
Vuonna 2019 ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus 
Suomen Lapissa oli Tilastokeskuksen mukaan 0,3 
prosenttia väestöstä. Aivan rajalla sijaitsevissa 
kunnissa ruotsin osuus äidinkielenä oli hieman 
korkeampi, mutta silti alle yhden prosentin. Se ei 
kuitenkaan välttämättä kerro, kuinka hyvin raja-
seuduilla asuvat puhuvat ja/tai ymmärtävät ruotsia 
− tilastot kertovat siis vain sen, kuinka monella kieli 
on äidinkielenä.

Kaikki suomalaislapset oppivat ruotsia kou-
lussa. Suomenkielisillä pakollinen ruotsinopetus 
alkaa kuudennella luokalla ja kestää yhdeksänteen 

luokkaan. Tämän jälkeen pakollinen ruotsinope-
tus jatkuu lukiossa, mutta itse voi valita, haluaako 
ruotsin suorittaa ylioppilastutkinnossa vai ei. Sama 
koskee vastaavasti ruotsinkielisten suomenopetus-
ta. Kunnat voivat myös vapaasti tarjota enemmän 
ruotsinopetusta kuin on pakollista.

Ruotsissa ei ole tilastoja asukkaiden äidinkielestä, 
mutta muun muassa Tukholman yliopiston tutkijoi-
den tutkimukset (Michael Parkvallin Sveriges språk 
– vem talar vad och var? 2009) ovat osoittaneet, että 
pari prosenttia koko väestöstä puhuu suomea. Hän 
toteaa, että lähinnä Suomen rajaa sijaitsevissa kun-
nissa on suuri ryhmä suomea tai sen sukulaiskieltä 
meänkieltä puhuvia, mutta työperäisen maahan-
muuton johdosta ja ihmisten muutettua ympäri 
maata suomea puhutaan maassa kaikkialla. 

Ruotsin kouluissa ei ole pakollista suomen 
opetusta, mutta niillä, joilla on suomi tai meänkieli 
äidinkielenä, on oikeus saada opetusta kyseisellä 
kielellä. Aiemmin historiassa Ruotsin kouluissa oli 
kiellettyä puhua suomea tai meänkieltä, mikä on 
tässä luvussa toistuva teema.

Useat Suomen rajan läheisyydessä sijaitsevat 
Ruotsin kunnat kuuluvat Ruotsin suomen kielen 
hallintoalueeseen, kuten Jällivaara, Haaparan-
ta, Kalix, Kiiruna, Luulaja, Pajala ja Övertorneå. 
Se antaa kansalaisille oikeuden käyttää suomea 
sekä suullisesti että kirjallisesti hallintoviran-
omaisten ja tuomioistuinten kanssa asioidessaan 
sekä suomenkieliseen varhaiskasvatukseen ja 
suomenkieliseen henkilökuntaan vanhustenhuol-
lossa. Nämä kunnat kuuluvat myös meänkielen 
hallintoalueeseen, jossa samat säännöt pätevät 
meänkieleen, kun taas muun muassa Jällivaara, 
Jokkmokk, Kiiruna ja Luulaja kuuluvat saamen 
hallintoalueeseen.
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Heillä, jotka asuvat kauempana rajasta ja jotka 
eivät tunne ketään tai vain vähän ihmisiä naapuri-
maasta, tilanne on toinen:

– Ymmärrän joitakin asioita, mutta olen unoh-
tanut melkein kaikki ruotsin sanat. Opin ruotsia 
koulussa, mutta en ole harjoituttanut kieltä, kertoo 
Jan Lindfors englanniksi.

Hän on aikuisopiskelija ja asuu Sodankylässä, 
160 kilometrin päässä lähimmästä Ruotsin rajan-
ylityspaikasta, eikä hän ole ainoa. Suurin osa tätä 
analyysiä varten haastatelluista suomalaisista kokee, 
että on harvinaista, että heidän odotetaan puhuvan 
ruotsia ja valtaosa puhuu mieluummin englantia. 
Haastatelluista ruotsalaisista – joita on kuitenkin 
vähemmän kuin suomalaisia – näyttää suurempi osa 
osaavan puhua suomea tai meänkieltä. Haastatelta-
villa oli myös käsitys, että tämä on alueella yleistä, 
vaikka ruotsia siis opetetaan Suomen kouluissa. 
Mutta vaikka suomea ei yleensä opeteta ruotsalaisis-
sa kouluissa, ”naapureiden kieltä” puhutaan enem-
män perheissä Ruotsin puolella rajaa, äidinkielenä.

– Vaikka kaikki opiskelevat ruotsia peruskoulussa 
ja lukiossa, ruotsin taidot ovat todella huonoja Suo-
men puolella. He puhuvat mieluummin englantia. 
Suomalaisten haluttomuuteen oppia ruotsia syynä 
on varmasti trauma, ja onhan se vaikea kieli myös, 
sanoo Päivi Koivupalo, Pohjoiskalotin Rajaneuvon-
nan neuvontapalveluiden koordinaattori.

Tutkimusta varten haastatelluista osa oli sitä 
mieltä, että ruotsin opetus keskittyy enemmän 
ruotsin ymmärtämiseen tai lukemiseen – tai kieliop-
piin – ja vähemmän kielen puhumiseen. Sitä, missä 
määrin tämä vastaa todellisuutta, ei kuitenkaan 
tutkittu tässä analyysissä.

Helena Ruotsalan, Turun yliopiston kulttuuri-
en tutkimuksen professorin, mielestä kielitaidon 
erot liittyvät siihen, että Ruotsin raja-alueilla on 
suurempi tarve osata puhua suomea kuin vastaavilla 
Suomen alueilla puhua ruotsia.

– Torniossa ei asu niin paljon ruotsinkielisiä kuin 
suomenkielisiä Haaparannalla. Vaikka pitäisihän jo-
kaisen suomalaisen pystyä puhumaan ruotsia, koska 
meillä on kaksi virallista kieltä ja me opiskelemme 
ruotsia koulussa. Siksi puhun ruotsia. Mielestäni 
molempia kieliä pitäisi pystyä puhumaan, mutta 
myös Haaparannalla vanhempien mielestä on ylei-
sesti sääli, että heidän lapsensa eivät osaa suomea, 
sillä he eivät saa kesätöitä Haaparannalta sen vuoksi, 
että suomi on siellä niin tärkeä kieli matkailun ja 
asukkaiden vuoksi, hän sanoo.

Yksi näkökohta, joka molemmilta puolilta rajaa 
tuotiin esiin, on se, että ihmiset, jotka muuttavat 
alueelle muualta Suomesta tai Ruotsista, ovat harvoin 
kaksikielisiä. Tätä pohtii myös opiskelija Laura 
Brännström, koska hänen kumppaninsa on kotoisin 
etelämpää Ruotsista. 

– Lapsillani ei ole aivan samaa yhteyttä Suomeen 
kuin minulla, sillä molemmat vanhempani ovat 
niin sanotusti suomalaisia, mutta lasteni isä ei. Siksi 
puhumme käytännössä ruotsia, eikä ole tarvetta 
harkita Suomea vaihtoehtona samalla tavalla, ei ai-
nakaan Torniota. Jos minulla ei olisi perhettä siellä, 
en usko, että minulla olisi samaa sidettä sinne kuin 
nyt, hän sanoo.

Useat haastateltavat ilmaisivat kuitenkin kiin-
nostuksensa parantaa ja ylläpitää kielitaitoaan ja 
tarjota lapsilleen mahdollisuuden osata kahta kieltä. 
Se näyttää liittyvän omaan perheeseen ja sukuun 
tai henkilön omaan haluun voida tehdä töitä rajan 
toisella puolella. Laura Brännström lukee lapsilleen 
suomenkielisiä lastenkirjoja, ja työnhakija Kai Juntu-
ra, joka myös asuu Haaparannalla ja on itse synty-
jään suomenkielinen, yrittää varmistaa, että hänen 
tyttärensä oppii hyvin ruotsia. 

Toiset yrittävät parantaa omia taitojaan. Katri 
Palosaari opiskelee automaatiotekniikkaa ja voisi 
ajatella valmistuttuaan työskentelevänsä Ruotsissa 
tai Norjassa, esimerkiksi kaivoksessa. Juuri nyt hän 
opiskelee Koulutus Nordissa Övertorneåssa, ja sen 
lisäksi, että hän puhuu ruotsalaisten ja norjalaisten 
opiskelutovereidensa kanssa ruotsia, hän yrittää 

puhua sitä myös kaupoissa, vaikka hän voisi hyvin 
käyttää suomeakin.

– Yritän katsoa ruotsalaisia sarjoja ja elokuvia op-
piakseni ruotsia. Joskus, kun katson englanninkie-
lisiä elokuvia, valitsen ruotsinkielisen tekstityksen. 
Ihan vain parantaakseni kielitaitoani, hän sanoo. 

Eroa kielitaitovaatimuksissa
Kieli on se este työn vastaanottamiselle tai työnte-
kijän palkkaamiselle rajan toiselta puolelta Suomen 
ja Ruotsin välillä, jonka useimmat haastatellut 
mainitsivat tässä tutkimuksessa. Sama suuntaus 
näkyy kyselyssä, joka tehtiin joulukuussa 2020 ja 
johon vastasi lähes 300 henkilöä. Kielivaikeudet 
ovat tekijä, jota useimmat pitävät merkityksellisenä 
miettiessään töiden tekoa toisessa maassa. Mutta 
eroja näyttää olevan vaadittavassa kielitaidossa sekä 
maiden että eri alojen välillä. 

Useimmat haastatellut ovat yhtä mieltä siitä, että 
yleensä Suomessa työskentelyyn vaaditaan parempaa 
suomen taitoa kuin Ruotsissa työskentelyyn ruotsin 
taitoa, vaikka molemmissa maissa pidettiin kielen 
osaamista tärkeänä. Syynä tähän on juuri se, että 
Ruotsin puolella rajaa on enemmän suomea puhuvia 
ihmisiä kuin Suomen puolella ruotsia puhuvia. 
Mutta osittain näyttää kyseessä olevan myös asenteet 
ja tavat. Eroa kuvaa muun muassa seuraava tarina, 
jonka Pohjois-Norrbottenin/Haaparannan työnväli-
tystoimiston johtaja Per-Anders Ruona kertoi.

– Monta vuotta sitten meillä oli suuri laajennus 
Tornion terästehtaalla. Meillä oli hyvää paikallista 
yhteistyötä ja järjestimme yhdessä koulutuksia ja 
kehitimme rekrytointitaitoja. Luonnollisesti suuri 
enemmistö oli määrä palkata Suomesta, mutta 
kaikki osapuolet halusivat ehdokkaita myös Ruotsin 
puolelta. Mutta pääsyvaatimus oli päivänselvästi 
se – mikä oli ihan ok – että suomi olisi työkielenä. 
Myöhemmin teimme yhteistyötä samoissa rekry-
tointiaikeissa Ruotsin puolella. Silloin toimimme 
samalla tavalla. Työnantajat kertoivat, että ruotsi 
olisi työkieli. Tästä syntyi paljon kysymyksiä ja 
keskustelua. Huomasin monta kertaa, että se ei ollut 
yhtä itsestään selvää kuin silloin, kun rekrytointi 
tapahtuu toiseen suuntaan. Tämä on esimerkki siitä, 
mitä eroja on siinä, millaiset edellytykset ja ehdot 
kummankin maan rajaseudulla on. Käsityksessä, 
että Ruotsin puolella puhutaan ruotsia, havaitsim-
me vuoropuhelussa ja keskusteluissa ajattelun sä-
vyeroja. Samalla uskon, että ajan mittaan muutosta 
on tapahtunut niin, että nämä erot ovat pienenty-
neet ja todennäköisesti edelleen pienenevät.

Per-Anders Ruonan mielestä nämä sävyerot 
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Päivi Koivupalo, Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan koordinaat-
tori.

”MEIDÄN TÄYTYY MIETTIÄ, 
MILLÄ KIELELLÄ PIDÄMME 
PALAVERIN”

Nostopalveluyritys Havatorille, jonka pää-
konttori sijaitsee Torniossa, mutta joka toimii 
sekä koko Suomen että koko Ruotsin alueella, 
kielierot aiheuttavat jonkin verran haasteita 
päivittäisessä toiminnassa. Esimerkiksi kokous 
voi olla tarpeen järjestää kaksi kertaa, kerran 
suomeksi ja kerran ruotsiksi tai englanniksi, 
jotta kaikki ymmärtävät, mistä puhutaan, kertoo 
yrityksen Suomen henkilöstöpäällikkö Rami 
Hirvelä.

− Tietenkin meillä on kaksikielisiä työnteki-
jöitä, mutta meidän täytyy aina miettiä, millä 
kielellä pidämme palaverin, sillä kaikki ihmiset 
eivät osaa kieltä kovin hyvin.

Käytännön syistä useimmat ruotsalaiset 
työntekijät työskentelevät yrityksen Ruotsin 
toiminnoissa ja suomalaiset Suomen toi-
minnoissa. Joskus suomalaiset matkustavat 
Ruotsiin johonkin projektiin, mutta toisin päin 
näin tapahtuu harvemmin. Tämä johtuu Rami 
Hirvelän mukaan maiden työmarkkinalain-
säädännöstä, ja toisaalta ruotsalaiset ovat 
vähemmän tottuneita matkustamaan työssään. 
Kieliraja voi myös aiheuttaa ongelmia, kun 
työntekijät kohtaavat töissä, hän sanoo.

− Esimerkiksi, jos yhteistyötä tehdään 
Luulajan ja Keminmaan välillä. Tällä hetkellä 
yksikään Luulajan työntekijöistämme ei osaa 
suomea, joten kielen kanssa on vaikeuksia, hän 
kertoo.

Jotta olisi yhtä helppoa palkata ihmisiä rajan 
yli eli ruotsalaisia Suomeen ja suomalaisia 
Ruotsiin, kielitaitoa yrityksen sisällä olisi pa-
rannettava, hän sanoo. Tämä koskee erityi-
sesti Suomea, koska siellä työntekijät osaavat 
yleensä huonommin englantia kuin ruotsalaiset 
kollegansa.

− Jos katson yritystämme, suomalaisten 
työntekijöidemme kielitaitojen olisi muututtava. 
Jos joukkoon tulee ruotsalainen, joka puhuu 
ruotsia tai englantia, suomalaiset eivät osaa 
kommunikoida tämän kanssa. Ja tämä koskee 
melko korkeassa asemassa olevia työntekijöitä. 
Se, että työntekijät osaavat kommunikoida suju-
vasti, on tärkein tekijä, hän sanoo.

RAMI HIRVELÄ
Havatorin henkilöstöpäällikkö
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vaikuttavat liikkuvuuteen raja-alueella niin, että 
suomalaisten työnhakijoiden on helpompi pääs-
tä Ruotsin työmarkkinoille, kun taas Suomen 
työmarkkinoille on paljon vaikeampaa päästä ilman 
hyvää kielitaitoa. Siksi vaikuttaa todennäköiseltä, 
että muilla tekijöillä, kuten esimerkiksi perinteillä 
ja tavoilla, on merkitystä sille, mihin suuntaan 
työmatkaliikenne pääasiassa kulkee ja missä maassa 
kielitaitovaatimukset ovat tiukimmat. 

Kielitaito voi vaikuttaa myös siihen, keitä työn-
antaja haluaa palkata, sekä myös siihen, että työnte-
kijöiden kielitaito voi vaikuttaa yritysten asenteisiin. 
Esimerkkinä tästä on Snells entreprenad, jonka 
liiketoiminta oli aiemmin varsin suurta molemmin 
puolin rajaa, mutta joka toimii enää vain Ruotsissa. 

– Olemme tehneet paljon töitä Suomessa, 
suomalaisissa kaivoksissa. Jonkin aikaa teimme 50 
prosenttia tuloistamme euroina. Mutta viimeisten 
kymmenen vuoden aikana olemme periaatteessa 
toimineet vain Ruotsissa. Tämä johtuu hyvinkin 
siitä, että yrityksessämme on paljon ruotsalaisia 
työntekijöitä, eivätkä he halunneet työskennellä 
Suomessa. Heistä kieli oli vaikea, ja käyttökielenä 
toimikin oli englanti. Kun toimeksiantoja alkoi 
tulla kotimarkkinoillamme lisää, jäimme kokonaan 
kotimarkkinoille.

Eri tarpeita eri aloilla
Maiden välillä näyttää olevan eroja sen suhteen, 
millainen kielitaito hyväksytään, ja sama pätee haas-
teltujen mukaan eri toimialojen välillä. Tärkeintä 
kielitaito näyttää olevan kaivoksissa, tehtaissa ja 
konepajoilla, ainakin siitä näkökulmasta, että on 
tärkeää pystyä lukemaan ja ymmärtämään turval-
lisuusmääräykset – asia, jota monet työnantajat 
korostavat. Patrik Snell, jolla on Pajalassa toimiva 
Snells entreprenad, näkee, että kieli aiheuttaa 
ongelmia:

– Nuorempi sukupolvi täällä ei puhu suomea, ja 
työmailla on ymmärrettävä vaikeita sanoja, tärkeitä 
ammattisanoja. Suomalaiset osaavat huonommin 
ruotsia kuin me suomea, joten se aiheuttaa hieman 
vaikeuksia saada heidät ymmärtämään, että silloin 
on opeteltava ruotsia, kun ollaan Ruotsin puolella. 
Se nostaa vaatimuksia ja on erityisesti turvallisuus-
asia, hän sanoo.

Yritys on ratkaissut tämän varmistamalla, että 
joka työryhmässä on sekä suomen- että ruotsinkieli-
siä ja muut työnantajat näyttävät ajattelevan samalla 
tavoin. Useat nuoret opiskelijat ja työnhakijat 
ajattelevat myös, että heidän pitäisi pystyä pär-
jäämään englannilla, jos he haluavat lähteä töihin 
naapurimaahan.

– Opettajamme sanovat, että on hyvä osata 
ruotsia turvallisuussyistä, sillä jos jotain tapahtuu, 
ohjeet ovat ruotsiksi. Mutta en ole siitä aivan varma, 
uskon että näin on varmasti pienemmissä yrityksis-
sä, mutta suurissa yrityksissä uskoisin, että ohjeet 
on saatavilla paikallisen kielen lisäksi englanniksi. 
Mutta sitä on mietittävä myöhemmin tarkemmin, 
toteaa suomalainen Katri Palosaari, joka opiskelee 
automaatiotekniikkaa ja haluaisi töitä Ruotsista.

Myös koulut ja hoito- ja hoivapalvelut ovat aloja, 
joilla Lapin TE-toimisto, työnantajat ja työnhakijat 
kertovat kielitaidon olevan tärkeää. Mutta näillä 
aloilla tilanne on hieman erilainen eri puolilla rajaa, 
ainakin vanhustenhuollossa. Suomessa on pakollista 
osata suomea, ja sen työnhakijatkin tietävät:

– Jos aion työskennellä terveydenhuoltoalalla Suo-
messa, minun täytyy osata kieltä. En voi puhua eng-
lantia dementiaa sairastavien kanssa. Rakennusalalla se 
toimisi hyvin, koska siellä ei tarvitse puhua niin paljon, 
sanoo Anders Bergmark 
Ruotsin Hietaniemestä.

Mutta koska myös 
Ruotsin puolella asuu paljon 
suomea puhuvia, varsinkin 
vanhempia sukupolvia, 
on tärkeää osata suomea 
myös Ruotsin hoitoalalla ja 
vanhustenhuollossa työsken-
neltäessä, osa haastatelluista 
pohti.

– Kotihoidossa oli val-
tavan paljon apua suomen 
osaamisesta. Kotihoidossa 
ei voinut työskennellä, ellei 
osannut suomea. Joukossa oli pajalalaisia, jotka eivät 
puhuneet sanaakaan ruotsia. Ja heidän luonaan piti 
käydä. Ja täysin suomalaisia vammaisia myös. Jos ei 
osannut suomea, niin... sanoo esimerkiksi luulajalai-
nen Ulf Koskenniemi, joka on nyt työtön, mutta on 
aiemmin työskennellyt muun muassa kotihoidossa.

Sellaisilla aloilla kuin matkailu ja kauppa on jopa 
eduksi – tai jopa vaatimus – osata molempia kieliä. 
Tämä pätee molemmin puolin rajaa, koska kontak-
tit ja kaupankäynti maiden välillä ovat niin runsaita. 
Yksi esimerkki on Haaparanta-Tornion Ikea, jossa 
puolet asiakaskunnasta tulee Suomesta, ja siksi on 
tärkeää pystyä kommunikoimaan heidän kanssaan, 
kertoo tavaratalon markkinointijohtaja Henrik 
Eneros. Samalla hän korostaa, että vaatimuksena on 
myös, että työntekijät puhuvat ruotsia, koska sitä ja 
englantia käytetään yhtiön sisäisessä viestinnässä.

– Ne, jotka ovat aktiivisesti kaksikielisiä ja joilla 
on myös jokin koulutus, työskentelevät melko usein 

myynnissä, kertoo Kimmo Nurmos, Business Torni-
on liiketoiminnan kehittäjä.

Matkailualalla tarvitaan myös englannin taitoa, 
koska asiakkaat tulevat yleensä eri puolilta maail-
maa, kertoo suomalaisen henkilöstövuokrausyritys 
Staffpointin matkailu- ja sesonkitoimialajohtaja 
Timo Kärki. Neljäsosa heidän matkailualan työn-
tekijöistään tulee Suomen Lappiin muista maista – 
mutta suhteellisen vähän Ruotsista.

Kommunikointi työtovereiden kanssa
Mahdollisuuksiin työskennellä naapurimaassa – ja 
vaikutuksiin, joita kielen eri osaamisen tasoilla voi 
olla työpaikalla – eivät vaikuta pelkästään työajan 
aikaiset kielitaitovaatimukset. Myös taukojen aikai-
sella kommunikoinnilla ja sosiaalisen kanssakäymisen 
mahdollistamisessa työpaikalla voi olla merkitystä. 
Tällä näyttää olevan haastattelujen perusteella mer-

kitystä sekä työnhakijoille 
että työnantajille, ainakin 
joidenkin mielestä.

Suomalainen Piia Oinas 
Keminmaalta on parhail-
laan äitiyslomalla, ja hänen 
ruotsalainen poikaystävänsä 
kulkee viikoittain töissä 
Luulajassa. Myöhemmin he 
ovat ajatelleet molemmat 
mahdollisesti työskentele-
vänsä Ruotsissa, jos löytävät 
sieltä työtä ja asunnon. 
Työn löytäminen Suomesta 
osoittautui poikaystävälle 

vaikeaksi, vaikka Piia Oinaasta se olisi ollut kätevää, 
kun muu perhe asuu siellä. 

– Täällä Kemissä on esimerkiksi paperitehdas ja 
tekniikan alan yrityksiä, ja poikaystäväni on IT-kon-
sultti – alan työkielenä on englanti, ja hän osaa sitä 
hyvin. Mutta suomea vaaditaan, että voi seurustella 
kollegoiden kanssa myös − siellä on muutama van-
hempi mies, joka ei osaa englantia. Vaikka suomea 
voisi oppia töitä varten, kun on pakko, on se aina 
tätä kielen kanssa, hän sanoo. 

Hieman pohjoisempana ja rajan toisella puolella 
Övertorneåssa työskentelee noin 25 Suomessa asuvaa 
lähinnä hoito- ja hoiva-alalla. Se toimii pääsääntöises-
ti hyvin kunnanjohtaja Anna Anderssonin mukaan, 
mutta yksi ongelma työpaikoilla voi ilmetä. 

– Yhtenä haasteena voi olla, että työpaikoilla 
puhutaan paljon suomea ja ne, jotka eivät sitä puhu, 
voivat kokea jäävänsä ulkopuolelle. Se voi aiheuttaa 
työpaikalla ikäviä tilanteita, hän sanoo.

Matkailualalla nähdään etuna, että työntekijät ovat kaksikielisiä. Kuvassa Kemin LumiLinna.

VA
LO

K
U

VA
: K

EN
T 

LI
D

M
AN

”Jos aion työsken-
nellä terveydenhuol-
toalalla Suomessa, 
minun täytyy osata 
kieltä. En voi puhua 
englantia dementiaa 
sairastavien kanssa.”
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Työnhakijoilla erilaisia asenteita
Se, mitä kielivaatimuksia työnantajat asettavat 
työntekijöilleen, on eri asia kuin se, kuinka hyvin 
työnhakijat kokevat vastaavansa vaatimuksia. Laa-
jalle levinnyt käsitys siitä, että kieli tekee työnhausta 
rajan toiselta puolelta vaikeaa, voi pahimmassa 
tapauksessa saada ihmiset ajattelemaan, että heidän 
kielitaitonsa ei riitä, vaikka se voisi hyvinkin riittää. 
Päivi Koivupalo Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta 

huomauttaa, että lisäksi on ihmisiä, jotka eivät lain-
kaan ymmärrä kielen osaamisen merkitystä ja saavat 
siitä syystä ongelmia.

Tätä analyysiä varten haastateltujen joukossa on 
suuri kirjo ihmisiä sellaisista, jotka uskovat voivansa 
saada työtä ja oppia kieltä lisää tarvittaessa, aina 
sellaisiin asti, jotka epäilevät taitojensa riittämättö-
myyttä. 

Luultavasti tämä johtuu pitkälti persoonalli-

suudesta, mutta se voi liittyä myös työnantajien 
asettamiin vaatimuksiin − tai erityisesti siihen, mitä 
vaatimuksia työnhakijat kuvittelevat työnantajien 
asettavan.

Aiemmin on mainittu, että monien mielestä 
kielitaitovaatimukset ovat tiukemmat Suomessa, kun 
taas Ruotsissa työllistymiseen ei välttämättä tarvita 
sujuvaa ruotsin taitoa. Tämä näkyy myös suomalaisten 
ja ruotsalaisten haastateltujen käsityksissä omasta kieli-
taidostaan, vaikka täysin varmoja johtopäätöksiä tästä 
on vaikea tehdä, koska vastaajien määrä on suhteellisen 
pieni.

Jaakko Riihiaho, joka asuu Oulussa ja opiskelee 
prosessijohtamista, kokee 
puhuvansa suhteellisen 
hyvin ruotsia, mutta sanoo 
olevansa pettynyt itseensä 
esimerkiksi siksi, ettei 
hän ole oppinut sanastoa 
laajemmin eikä ole varma 
verbien taivutuksesta ja 
sanojen suvusta. Tällä 
hetkellä hän ei puhu kieltä 
kovin usein. Mutta hän 
on melko luottavainen sen 
suhteen, että ruotsilla olisi 
mahdollista pärjätä, jos hän 
saisi töitä Ruotsista.

− Uskon, että Ruotsissa 
kielitaito palautuisi melko nopeasti, kun kuulisin 
sitä ympärilläni koko ajan, hän sanoo. 

Haaparantalainen kansantalouden opiskelija 
Laura Brännström, jonka äidinkieli on suomi, 
puhuu suomea sukulaistensa kanssa viikoittain ja 
on asunut aikanaan kolme vuotta Suomessa, kokee 
puolestaan, että kieli hankaloittaa jonkin verran 
naapurimaassa työskentelyä, vaikka uskoo asian 
helpottuvan melko nopeasti:

− Suuri kysymysmerkki on suomi eli se tuntuu 
hieman pelottavaltakin, kun tällä hetkellä ei ole 
täysin suomenkielinen. Taidot ovat heikentyneet 
myös melko paljon. Mutta kun suomi on jo taustal-
la eli pohjalla, se palaa todennäköisesti hyvin pian 
mieleen.

Latautuneet kielet
Sekä ruotsilla Suomessa että suomella Ruotsissa on 
historia, jota ei voida jättää huomiotta, kun kielen 
merkitystä analysoidaan. On myös mielenkiintoista 
nähdä, miten kielten levinneisyys muuttuu ajan 
mittaan, vaikka tätä vain sivutaan tässä analyysissä. 

Pohjimmiltaan kielten latautuneisuus johtuu 

siitä, että Suomi oli aiemmin osa Ruotsia kaikkine 
ilmiöineen, mitä se toi mukanaan. Tilanne muuttui 
vuonna 1809, kun uusi valtakunnanraja vedettiin 
pitkin Tornionjokea Venäjän valloitettua Suomen, 
josta tuli ensin Venäjän suuriruhtinaskunta ja joka 
itsenäistyi vuonna 1917. Tämä on vaikuttanut kiel-
ten tilanteeseen molemmin puolin rajaa. 

Ruotsi on edelleen toinen Suomen kahdesta 
virallisesta kielestä ja suomalaisille koululaisille 
pakollisesti opiskeltava kieli vähintään neljä vuotta. 
Mutta Pohjois-Suomessa puhutaan pääasiassa suo-
mea. Tätä analyysiä varten haastateltujen joukossa 
ja myös kyselyvastausten valossa toisinaan Ruotsiin 

ja ruotsin kieleen assosioi-
tuu jotakin negatiivista. 
On vaikea sanoa tarkasti, 
kuinka laajasta ilmiöstä 
on kyse, mutta kyselyssä 
näkyi sellaisia komment-
teja kuin ”[...] on oppinut 
vihaamaan kieltä, kun sitä 
on vuosien ajan pakko-
syötetty” ja ”Ruotsi on 
perseestä”. 

Tähän voi liittyä myös 
käsitys ruotsalaisista yli-
mielisinä, mielikuva, jonka 
osa haastatelluista mainitsi. 

− Täällä Pohjois-Suo-
messa ruotsin kieleen on aina ollut hieman erilainen 
suhde. En kutsu sitä isovelisyndroomaksi, mutta on 
koettu, että ruotsalaiset ovat olevinaan hieman ”tär-
keämpiä” jollain tapaa. Lisäksi ruotsi on Suomessa 
ollut hierarkkinen kieli, sillä aikanaan monet ylem-
mistä vallanpitäjistä puhuivat yleensä ruotsia. Mutta 
täällä Pohjois-Suomessa puhutaan vain suomea, 
sanoo Göran Lantto, LKAB:n tuotantopäällikkö. 

Ruotsin puolella tilanne on toinen, mutta kieli-
kysymys on ollut myös siellä latautunut. Kun raja 
Suomen ja Ruotsin välille vedettiin pitkin Tornion-
jokea, se ei mennyt pitkin vanhaa suomen ja ruotsin 
kielen rajaa, joka kulki oletettavasti lähinnä Kalixin 
ja Haaparannan välillä, kertoo kielitieteilijä Mikael 
Parkvall Tukholman yliopistosta. Hänen tutki-
muksensa osoittaa, että uusi valtakunnan raja ei 
välittömästi vaikuttanut kummankaan kielen levin-
neisyyteen tai niihin liittyvään politiikkaan suuressa 
määrin, mutta 1800-luvun lopulla Ruotsin valtio 
alkoi tosissaan tehdä töitä tehdäkseen ruotsista koko 
maan puhutun kielen. Joissakin vaiheissa 1900-lu-
kua Ruotsin kouluissa oli sittemmin kiellettyä pu-
hua suomea − tai muita kieliä, kuten meänkieltä tai 
saamea. Se löi eräänlaisen leiman kieleen ja vaikutti 
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”ISÄNI EI KOSKAAN PUHU-
NUT MINULLE SANAAKAAN 
SUOMEA”

Se, että niin harvat suomalaiset puhuvat ruotsia, 
vaikka he oppivat sitä kouluissa − se osoittaa vas-
tenmielisyyttä ruotsalaisia kohtaan, Ulf Kosken-
niemi toteaa. Hän on syntynyt ja kasvanut aivan 
Tornionjoen rannalla, josta on näkymät Suomeen, 
mutta asuu nyt Luulajassa. Ulf Koskenniemellä on 
kirjava ura takanaan, jonka aikana hän on toiminut 
sähköasentajana, kotihoidossa, liikennetiedottajana, 
puutarhatyöntekijänä, leirintäalueen isäntänä ja ho-
tellissa. Nyt hän etsii uutta työtä. Joitakin kaukaisia 
sukulaisia lukuun ottamatta hänellä ei ole suoria 
yhteyksiä Suomeen eikä mielellään halua työsken-
nellä siellä.

− Se johtuu juuri heidän osoittamastaan vasten-
mielisyydestä ruotsalaisia kohtaan, hän sanoo.

Itse hän puhuu meänkieltä, jonka hän oppi 
lapsena kuuntelemalla isänsä keskusteluja muiden 
kanssa. Ulf Koskenniemen isoisä oli Suomesta.

− Asuimme kahden poikamiehen naapurissa, 
joista vanhempi oli kelloseppä. Isäni tapasi käydä 
siellä, ja minä kävin hänen mukanaan. − Isäni ei 
koskaan puhunut minulle sanaakaan suomea, joten 
en oppinut sitä häneltä. Mutta kun hän sai vieraita, 
minä istuin kuuntelemassa, ja kun menin naapuriin, 
istuin juttelemaan heidän kanssaan. Joten en kos-
kaan lukenut suomea kouluaineena, Ulf Kosken-
niemi kertoo ja muistuttaa, että koululaiset saivat 
ennen hänen aikaansa sormilleen, jos he puhuivat 
suomea koulussa.

Meänkieli on erittäin voimissaan hänelle, koska 
hän puhuu sitä sisarensa ja hyvien ystäviensä kans-
sa. Jollakin tavalla hän kokee suomen helpommaksi 
kieleksi kuin ruotsin.

− Olimme jonkun sukulaisen, serkun tai muun 
hautajaisissa. Silloin sain ensimmäistä kertaa 
virsikirjan käteeni. Miten helppoa oli laulaa. Suomea 
lausutaan juuri niin kuin kirjoitetaankin. Ruotsi on 
tyyppiä banan (rata) tai banan (banaani): kirjoitetaan 
täsmälleen samoin, mutta äännetään eri lailla, joten 
ruotsi on maailman vaikein kieli. Jos kysyt maahan-
muuttajilta siis, hän sanoo.

Kun Ulf Koskenniemi kävi suomalais-norja-
lais-ruotsalaista ammattikoulua Koulutus Nordissa 
Övertorneåssa, hän kertoo suomalaisten kysyneen 
häneltä sellaisia, mitä he eivät ymmärtäneet, koska 
hän itse puhuu meänkieltä. Mutta kommunikointi ei 
aina sujunut täysin kivuttomasti. 

− Sanoin yhtenä päivänä, että olipa haileaa eli 
viileämpi sää. Suomalaiset nauroivat minulle ja 
kysyivät, mitä outoa ruotsi-suomea sinä puhut? 
Ajattelin ”no, tämä on samaa paskaa kuin ennen-
kin, he kiusaavat siksi, etten puhu suomea.” Mutta 
viikon päästä he tulivat sanomaan, että heidän 
täytyy pyytää anteeksi. He olivat puhuneet jonkun 
suomalaisen kanssa ja kuulleet, että hailea on van-
haa suomea. Suomalaisia tuli paljon rajan yli toisen 
maailmansodan aikana, paljon iäkkäämpiä ihmisiä. 
Silloin kieleen tuli tämä vanha sana, jota he eivät 
tienneet. Se oli hauskaa, hän sanoo.

ULF KOSKENNIEMI
57 vuotta, työnhakija, Luulaja

”Täällä Pohjois-Suo-
messa ruotsin kieleen 
on aina ollut hieman 
erilainen suhde. On 
kai ajateltu, että ruot-
salaiset ovat hieman 
”tärkeämpiä” jollain 
tapaa.”
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joihinkin vanhempiin niin, että he eivät halunneet 
välittää kieltä lapsilleen, minkä myös Fredrik Nils-
son tuo esiin jälkisanoissaan sivulla 112. Parilla tätä 
analyysiä varten haastatellulla henkilöllä on tästä 
henkilökohtaista kokemusta.

− Isäni ei koskaan puhunut sanaakaan suomea 
minulle, joten en oppinut kieltä sitä kautta, kertoo 
esimerkiksi Ulf Koskenniemi, Luulajassa asuva 
työnhakija.

Mutta näistä aiemmin historiassa tehdyistä 
toimista huolimatta suomen kieli on säilynyt 
elävänä Tornionlaaksossa ja useammat haastateltavat 
mainitsivat, että nykyään kieliraja kulkee suunnil-
leen Kalixjokea pitkin. Monet haastatelluista olivat 
kuitenkin vakuuttuneita siitä, että suomen osaami-
nen on vähenemässä.

Helena Ruotsala, joka on Turun yliopiston 
kulttuurien tutkimuksen professori ja perehtynyt 
tutkimuksessaan Tornionlaaksoon, uskoo, Poh-
jois-Ruotsiin muuttaneiden keskuudessa asenteena 
on, että ”Ruotsissa on puhuttava ruotsia.” Mutta 
myös jo pidempään 
alueella asuneet ovat 
havainneet muutoksia 
kielijakaumassa.

Göran Lantto 
LKAB:ltä puhuu esimer-
kiksi itse suomea, mutta 
hänen lapsensa eivät. 
Eikä hän ole ainoa, jolla 
on tämä kokemus.

− Minun sukupolveni 
voi keskustella arkisista 
asioista suomalaisten 
kanssa, mutta meidän jälkeinen sukupolvemme ei 
enää sitä osaa, hän sanoo.

Toisaalta monet osaavat nyt puhua ruotsia − lu-
kuun ottamatta suomalaisia, jotka asuvat Suomessa 
tai käyvät urakoitsijoina töissä viikoittain, hän 
sanoo − mikä ei aiemmin ollut itsestään selvää.

− Aikaisemmin saatoit käydä kaupassa täällä 
Malmfältenillä eikä ostoksien teossa ollut ongel-
mia, vaikka et osannut ruotsia. Lisäksi perheissä oli 
usein perinteenä, että perheen äiti hoiti sosiaaliset 
kontaktit: lääkärit, koulut ja muut. Yleensä isä, joka 
työskenteli kaivoksessa, ei oppinut juuri lainkaan 
ruotsia, kun taas äiti oppi sitä melko hyvin. Suku-
puoliroolit olivat silloin tiukempia, hän sanoo.

On kuitenkin heitäkin, jotka pyrkivät pitämään 
suomen kielen elävänä myös Ruotsin puolella, jotta 
ruotsi leviäisi Suomessa. 

− Suomessa monet ajattelevat, että ruotsi ei ole 
tärkeää, vaan panostavat sen sijaan saksaan tai eng-

lantiin. Ei ole ikään kuin ajateltu, että olisi tärkeää 
osata ruotsia. Tornionlaakson Neuvostossa viralliset 
kielemme ovat suomi ja ruotsi, ja käytämme aina 
suomea, ruotsia ja norjaa. Emme käytä englantia, el-
lei se ole välttämätöntä. Mielestäni Suomessa pitäisi 
panostaa enemmän ruotsin opiskeluun, koska se on 
skandinaavinen kieli ja se tarjoaa paljon enemmän 
mahdollisuuksia pohjoismaisessa yhteistyössä. 
Siksi sitä on tärkeää olla unohtamatta, sanoo Tuula 
Ajanki, yhteistyöelin Tornionlaakson Neuvoston 
toimitusjohtaja.

Tutkija Helena Ruotsala on samaa mieltä kat-
soessaan, että on tärkeää, että vanhemmat Ruotsin 
puolella opettavat lapsilleen suomea.

− Melko monet sanovat, että lapsilla, jotka eivät 
puhu suomea, on tulevaisuus jossain muualla. 
Vanhemmat ihmiset taas ajattelevat, että molempia 
kieliä tarvitaan täällä töiden saamiseen. Mutta mo-
net nuoret eivät opiskele nykyään suomea. Minusta 
se on sellainen henkinen lukko, sillä suomen kieli ei 
ole kovin vaikea oppia, hän sanoo.

Haastateltujen jou-
kossa on yksi henkilö, 
joka sitä vastoin on sitä 
mieltä, että lapsilla ja 
nuorilla on tullut tren-
diksi oppia suomea.

– Sen opiskelu on 
hieman lisääntynyt kou-
lussa ja vastaavaa, ja osa 
haluaa oppia suomea. Se 
on alkanut kiinnostaa. 
Näin olen huomannut. 
Esimerkiksi lastenlas-

ten kanssa puhutaan jokunen sana suomea, sanoo 
pajalalainen Patrik Snell.

Meänkielen merkitys näyttää vähenevän
Suomen kielen tulevaisuudesta Tornionlaakson 
ruotsinkielisessä osassa käytävää keskustelua lähellä 
on myös kysymys meänkielestä. Se on suomalais-ug-
rilainen kieli, joka on sukua suomelle, mutta sisältää 
paljon ruotsalaisia sanoja. Meänkieltä puhutaan 
perinteisesti Jällivaaran, Haaparannan, Kiirunan, 
Pajalan ja Övertorneån ympäristössä, vaikka se on 
levinnyt myös muualle Ruotsiin ihmisten muutet-
tua. Se on, kuten aiemmin mainittu, Ruotsissa viral-
linen vähemmistökieli, mutta koska Ruotsi ei pidä 
tilastoja kielistä, tiedossa ei ole, kuinka moni sitä 
puhuu. Monet tätä analyysiä varten haastatelluista 
ovat vakuuttuneita siitä, että kielen leviäminen on 
vähentynyt ja Ruotsin Kielen ja kansanperinteen 

tutkimuslaitoksen mukaan harvat lapset puhuvat 
meänkieltä äidinkielenään. 

– Meänkielen asema ei Tornionlaaksossa valitet-
tavasti ole niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Kielestä 
on kirjoitettu melko paljon, joten tiedämme tämän. 
Nähdäkseni meänkielen asema heikkenee heikkene-
mistään. Yhä harvemmat puhuvat sitä, eivätkä ihmi-
set käytä meänkieltä julkisesti, ja myös kouluissa 
asema on heikentynyt. Tutkijana mielestäni tässä 
merkityksellisintä on se, että vanhemmat eivät välitä 
meänkieltä lapsilleen. Sitä pitäisi puhua kotona, 
mutta niin ei tehdä. Kotona puhutaan useimmiten 
ruotsia. Se köyhdyttää kieltä, kertoo Helena Ruotsa-
la Turun yliopistosta.

Haastateltujen joukossa Ruotsin puolella rajaa 
on kuitenkin hieman vanhemmissa ikäluokissa 
useampia henkilöitä, jotka puhuvat meänkieltä ja 
jotka voivat käyttää sitä kommunikointiin suo-
mea puhuvien kanssa, koska kielet ovat sen verran 
samanlaisia. Suomen puolella useimmat sanovat 
ymmärtävänsä sitä, vaikkeivät puhu sitä. Ei näytä 
kuitenkaan olevan mitenkään itsestään selvää, että 
Suomessa osattaisiin meänkieltä, esimerkiksi tutki-
muksen nuorin haastateltava – joka oli haastattelun 
aikaan 16-vuotias ja asui Oulussa – ei ollut koskaan 
kuullutkaan koko kielestä.

Sekä suomi että meänkieli oli kielletty Ruotsin 
kouluissa, LKAB:n tuotantopäällikkö Göran Lantto 
muistuttaa. Lapsille ruotsi oli pakko – hyvässä ja 
pahassa, hän sanoo.

– Meänkieli ei ole minun ensimmäinen kieleni, 
mutta kun tapaan vanhempia henkilöitä, puhun 

yleensä sitä. Meillä vielä töissä olevien suomea 
puhuvien suomalaisten kanssa puhun meänkieltä ja 
he puhuvat suomea, ja yritämme selittää toisillem-
me ne sanat, joita emme ymmärrä. Minusta oli 
ikävää sille edeltävälle sukupolvelle, jonka äidin-
kieli meänkieli on, että koulussa oli pakko puhua 
ruotsia. Suomea ei saanut puhua lainkaan, koska 
silloin sai korvapuustin tai vastaavaa. Tiedän, että 
Tornionlaakson ja Ruotsin välille suunnitellaan 
totuuskomissiota käsittelemään ihmisten pakotta-
mista puhumaan ruotsia. Samalla voidaan todeta, 
että monet ovat kokeneet kaksikielisyyden hyväksi, 
hän sanoo.

Työnhakija Ulf Koskenniemi asuu nykyään 
Luulajassa, mutta hän kasvoi aivan Tornionjoen 
rannalla, josta näki Suomeen. Hän omaksui meän-
kielen, vaikka hänen isänsä ei halunnut opettaa 
kieltä hänelle.

− Kävin naapurissa, jossa asui kaksi vanhaapoikaa 
− vanhempi heistä oli kelloseppä. Isäni tapasi käydä 
siellä, ja minä kävin hänen mukanaan. − Isäni ei 
koskaan puhunut sanaakaan suomea minulle, joten 
en oppinut sitä häneltä. Mutta kun hän sai vieraita, 
minä istuin kuuntelemassa, ja naapuriin mennessäni 
istuin alas ja aloin jutella heidän kanssaan.

Kielestä on hänelle ollut hyötyä muun muassa 
silloin, kun hän on kohdannut suomalaisia työelä-
mässä, mutta kommunikointi ei ole sujunut täysin 
kivuttomasti. 

− Kun juttelin suomalaisten kanssa koululla, 
Koulutus Nordissa, sanoin yhtenä päivänä, että 
onpa se haileaa eli viileämpi sää. Suomalaiset 

Suomen ja ruotsin kielten välinen kieliraja ei seuraa Tornionjoen rajaa, vaan kulkee syvemmällä Ruotsissa. 
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”Nähdäkseni meänkielen 
asema heikkenee heik-
kenemistään. Yhä har-
vemmat puhuvat sitä, 
eivätkä ihmiset käytä 
meänkieltä julkisesti.”
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suomalaisia sekä työasioissa että henkilökohtaisesti − 
muun muassa kahdella hänen vävyllään on suoma-
lainen äiti. Hän puhuu itse myös meänkieltä toisena 
kielenä, mistä on hyötyä työssä. 

− Meillä vielä töissä olevien suomea puhuvien 
kanssa puhun meänkieltä, ja he puhuvat suomea, ja 
sitten vain yritämme selittää ne sanat, joita emme 
ymmärrä, hän sanoo.

Se, että meänkielen merkitys on vähentynyt, on 
hänestä suurullista, eikä vähiten siksi, että Ruotsin 
valtio on nujertanut sen.

− Minua edeltävän sukupolven, jonka äidinkieli 
meänkieli on ja jonka oli koulussa pakko puhua 
ruotsia, osalta olen surullinen. Suomea ei lainkaan 
saanut puhua, koska silloin saattoi saada korvapuus-
tin. Tiedän, että Tornionlaakson ja Ruotsin välille 
suunnitellaan totuuskomissiota käsittelemään ihmis-
ten pakottamista puhumaan ruotsia, hän sanoo.

Samalla hän korostaa, että mikään ei ole täysin 
mustavalkoista.

− Voidaan todeta, että monet ovat kokeneet 
kaksikielisyyden hyväksi, hän sanoo.

Kielitaito katoaa sitä mukaa kuin työmatkaliikenne 
Suomen ja Ruotsin välillä vähenee. Näin sanoo 
kaivosyhtiö LKAB:n tuotantopäällikkö Göran 
Lantto, joka on työskennellyt suomalaisten kanssa 
koko uransa.

− Voisi sanoa, että ensimmäiset 15 työvuottani 
noin puolet heistä, jotka työskentelivät tuotannossa 
− tehdastyöläisistä − oli suomalaisia ja tulivat usein 
rajaseuduilta ja Rovaniemen ja Muonion suunnalta. 
Sitten määrä väheni ja monet muuttivat Kiirunaan 
ja Malmbergetiin. Pieniin kyliin tuli metsureita, 
mutta ne työt ovat hävinneet. Suomalaiset yritykset 
tarvitsevat omaa työvoimaansa, hän sanoo.

Nykyään Suomesta tulee ennen kaikkea erikois-
osaajia, sanoo Göran Lantto. Samalla nykyään mo-
nien aiempien suomalaisten työntekijöiden lapset 
työskentelevät LKAB:llä, eli toisen ja kolmannen 
sukupolven suomalaiset, mutta koska he ovat kasva-
neet Ruotsissa, he puhuvat pääasiassa ruotsia.

− He osaavat suomea, koska se on heidän äidin-
kielensä, mutta käyttävät enimmäkseen ruotsia ja 
ruotsia käytetään useimmiten töissä, hän sanoo.

Samalla Göran Lantto kokee suomalaisten 
yleisesti ottaen puhuvan ruotsia huonommin kuin 
ennen, minkä hän uskoo johtuvan siitä, että suoma-
laisilla ei ole halua oppia ruotsia. Kasvava kielitaidon 
puute aiheuttaa tämän, varsinkin nuoremmille 
sukupolville, hän sanoo.

− Minun sukupolveni pystyy hoitamaan joka-
päiväisiä asioita suomalaisten kanssa, mutta minun 
jälkeiseni sukupolvi ei osaa kieltä yhtä hyvin, ja 
samoin on Suomen puolella, koska ruotsi on nyt va-
linnainen aine, ja saamieni tietojen mukaan se jäte-
tään usein valitsematta, koska tarvetta oppia ruotsia 
ei ole, koska töitä on Suomessakin. Jonkin verran 
yhteyksiä on Tornionlaakson työmatkaliikenteen 
johdosta, mutta luonnollista työmatkaliikennettä 
Suomen ja Ruotsin välillä ei enää ole, hän sanoo.

Kielierot vaikeuttavat työtiimien muodostamista 
ja turvallisuusmääräyksistä, menettelytavoista ja 
työohjeista viestimistä, pohtii Göran Lantto. Eng-

”Nähdäkseni meidän 
tarvitsee siirtyä yhä 
enemmän käyttämään 
englantia”

GÖRAN LANTTO
Tuotantopäällikkö, LKAB

lanti on vaihtoehto, jonka merkityksen hän uskoo 
kasvavan tulevaisuudessa, mutta se ei toimi aina.

− Työmaillemme tulevat suomalaiset puhuvat 
usein melko huonoa englantia. Joten yritän usein 
palata puhumaan suomea, mutta sitten tulee tek-
nistä sanastoa, joka on vaikeampaa. Kielethän eivät 
yhtään muistuta toisiaan, hän sanoo.

Oletko miettinyt, mitä asialle voisi tehdä vai 
onko kieliin liittyvä kehitys sellaista, jota ei voi 
pysäyttää?

− Uskon, että Suomessa pitäisi keskittyä 
parantamaan englannin kielen taitoja, jos maiden 
välillä halutaan tehdä töitä. Sen sijaan, että ruotsi 
tai suomi olisi pääkieli, luulen että täytyy siirtyä 
yhä enemmän käyttämään englantia. Meillähän on 
työntekijöitä eri puolilta maailmaa, joten englantia 
puhutaan erittäin paljon ja tänne töihin kulkevien 
suomalaisten on panostettava sen opiskeluun.

Itse Göran Lantto käy usein Suomessa, vaik-
ka hän yrittää välttää sitä nyt koronapandemian 
aikana, kun hän kokee, että rajalla suhtaudutaan 
ruotsalaisiin vihamielisesti. Hän tuntee monia 

nauroivat minulle ja kysyivät, mitä outoa 
ruotsi-suomea sinä puhut? Ajattelin ”no, tämä 
on samaa paskaa kuin ennenkin, he kiusaavat 
siksi, etten puhu suomea.” Mutta viikon päästä 
he tulivat sanomaan, että heidän täytyy pyytää 
anteeksi. He olivat puhuneet jonkun suoma-
laisen kanssa ja kuulleet, että hailea on vanhaa 
suomea. Suomalaisia tuli paljon rajan yli toisen 
maailmansodan aikana, jolloin tänne tuli paljon 
iäkkäämpiä ihmisiä. Silloin kieleen tuli tämä 
vanha sana, jota he eivät tunteneet. Se oli haus-
kaa, hän sanoo.

Kaiken kaikkiaan haastattelujen perusteella 
ei tunnu siltä, että meänkielellä olisi kovin suuri 
merkitys Suomen ja Ruotsin välisillä rajat ylittä-
villä työmarkkinoilla. 

Englanti yhä tärkeämpää työpaikoilla
Jos meänkielen merkitys näyttääkin vähenevän, 
näyttää puolestaan englannin merkitys alueella 
kasvavan. Se ei luonnollisesti ole itsestään selvä 
vaihtoehto kaikille sukupolville − erityisesti 
Suomessa, useiden työnantajien mukaan − mutta 
monet pitävät sitä tulevaisuutena.

− Uskon, että englanti tulee olemaan puhe-
kieli välillämme. Tavatessamme puhumme yhä 
useammin englantia. Siitä olen sataprosenttisen 
varma. En näe täällä suomen tai meänkielen kehi-
tystä ja koska ruotsin kielen puhuminen vähenee 
Suomessa koko ajan, meidän täytyy löytää toinen 
yhteinen kieli. Se on hieman surullista, mutta 
samalla hyvin luonnollista. Silti se tuntuu todella 
ikävältä, sanoo Göran Lantto, LKAB:n tuotanto-
päällikkö. 

Tutkija Helena Ruotsala kannattaa sekä suo-
men että ruotsin taitojen parantamista molem-
min puolin rajaa, mutta näkee myös englannin 
nuorten keinona kommunikoida toistensa kanssa 
ilman, että yksi osapuolista on ylä- tai alakynnes-
sä. Sen sijaan he kokevat olevansa kielen puhujina 
samalla tasolla, hän sanoo.

Katri Palosaarelle, opiskelijalle Suomen Kitti-
lästä, englanti on ensimmäinen valinta, jos hänen 
pitää puhua ruotsalaiselle, joka ei osaa suomea. 
Syynä on se, että hän on tottuneempi puhumaan 
englantia kuin ruotsia.

− Olen liian ujo puhumaan ruotsia, koska 
pelkään tekeväni virheitä. Mutta kun puhun 
englantia, en arastele lainkaan, vaikka tiedän 
tekeväni virheitä. Olen vain tottuneempi puhu-
maan englantia, joten se on minulle helpompaa, 
hän sanoo.
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Toiseen maahan töihin menemiseen tai toisesta maasta palkkaamiseen voi usein 
liittyä jonkin verran epävarmuustekijöitä: mistä löytää töitä tai mitä säännök-
siä sovelletaan? Monilta haastatelluista puuttuu tietoa toisessa maassa olevista 
työpaikoista. Jotkut kokevat esteenä myös rajaesteet tai ongelmat, joista ovat 
kuulleet puhuttavan. Kaiken kaikkiaan se voi johtaa siihen, että koetaan että on 
helpompaa ja turvallisempaa pysyä kotimaassa. 

EPÄILYKSEN TUNNE
Korkean kynnyksen kokemus 
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”En tiedä, tuntuuko minusta vain siltä, että on 
vaikeaa käydä töissä rajan toisella puolella, paperi-
töineen ja muineen.” 

Piia Oinas, vanhempainvapaalla oleva työnhakija, 
Keminmaa

”Ihminen on sellainen luonnostaan, että haluaa 
asioiden tapahtuvan helposti, ilman ponnistelua.” 

Kimmo Nurmos, liiketoiminnan kehittäjiä, Busi-
ness Tornio

Tämäntyyppisestä järkeilystä ja tunteista kertovat 
monet haastatelluista Suomen ja Ruotsin rajalla. 
Vastarinta, jota sekä työnhakijat että työnantajat 
voivat kokea rajan yli kulkemisessa perustuu osittain 
siihen, että heillä ei ole tietoa, sekä siihen, mitä he 
todella tietävät − tai toisinaan luulevat tietävänsä. 

Haastatelluilla eniten tunteeseen Suomen ja 
Ruotsin välisen rajan korkeasta kynnyksestä näyttää 
vaikuttavan osittain se, että he eivät tunne työmark-

kinoita tai tiedä, mistä löytää töitä toisesta maasta, ja 
osittain se, että he ovat kuulleet, että säännökset voi-
vat aiheuttaa ongelmia − tai vain yksinkertaisesti se, 
että he eivät tiedä, miten rajatyöntekeminen toimii. 
Monet haastatellut kokivat myös kielen esteenä.

Samaan aikaan useammilla oli asenne, että he 
eivät anna tietämättömyytensä tai huonon kielitai-
tonsa olla esteenä toisessa maassa työssä käynnille 
− he ovat valmiita oppimaan lisää. Toiset eivät ole 
kovin huolissaan siitä, että he eivät hallitse kaikkea, 
vaan ajattelevat asioiden ratkeavan. Monet tuntevat 
muita, jotka käyvät naapurimaassa töissä ja näkevät, 
että se on mahdollista. Mutta on myös niitä, jotka 
ajattelevat toisenkin kerran, miten erilaista toisella 
puolella olisi työskennellä, etenkin jos he asuvat 
hieman kauempana rajalta. 

Säännökset ja lait voivat pelästyttää
Koska Suomi ja Ruotsi ovat kaksi eri maata eri 

lainsäädäntöineen, tietyt haasteet, hallinnolliset li-
sätoimenpiteet ja rajaesteet voivat vaikuttaa toisesta 
maasta palkkaaviin työnantajiin tai heihin, jotka 
lähtevät töihin toiselle puolelle rajaa. Kahden maan 
eri valuutat vaihtuvine kursseineen voivat myös 
joskus aiheuttaa ongelmia. Tästä monet haastatellut 
työnhakijat ja työnantajat ovat tietoisia ja tieto itses-
sään voi aiheuttaa haluaa pysytellä omassa maassa. 

Jos päätös pidättyä rajan yli töissä käymisestä on 
suoraa seurausta esimerkiksi konkreettisista rajaes-
teistä, siihen ei välttämättä liity lainkaan mentaalisia 
rajaesteitä. Mutta käytännössä päätöksen taustalla 
on useita eri syitä. Yleisesti ottaen hyvin harvoin on 
mahdotonta käydä töissä rajan toisella puolella, mut-
ta useimmiten on kyse siitä, kuinka paljon vaivaa sen 
tekemisessä pidetään kohtuullisena. Lisäksi se, mikä 
kenenkin mielestä esimerkiksi on tärkeää, jännittävää 
tai turvatonta, vaikuttaa päätöksentekoon.

Päivi Koivupalo toimii Haaparanta-Torniossa 
koordinaattorina Pohjoiskalotin Rajaneuvonnas-
sa, jonka tarkoitus on antaa tietoa siitä, kuinka 
työssäkäynti naapurimaassa toimii. Hän tapaa 
paljon ihmisiä, jotka harkitsevat töitä tai ovat juuri 
aloittaneet työt toisella puolella.

− Monen mielestä se on monimutkaista. Ensim-
mäisillä kerroilla, kun ottaa työn vastaan ja aloittaa 
työt toisella puolella, monia asioita on osattava 
ottaa huomioon ja lisäksi on oltava yhteydessä eri 
viranomaisiin. Lähes jokainen ajattelee, että voi, 
miten hankalaa se on. Se ei ole vaikeaa, mutta se 
täytyy tehdä. Mutta kun sen on kerran tehnyt, sen 
osaa, hän sanoo.

Samaa voivat työnantajat hänen mukaansa 
kokea, varsinkin jos kyse on pienemmistä yrittäjistä, 
joilla on vain muutamia työntekijöitä ja joiden täy-
tyy erotella hallinnossaan ne, ketkä työskentelevät 
yhdessä ja ketkä toisessa maassa.

Kokemukset vaikeuksista voivat myös muuttua 
kertomuksiksi siitä, kuinka vaikeaa työskentely ra-
jan toisella puolella on ja ne leviävät sitten ihmisten 
välillä ja aiheuttavat epävarmuutta siitä, miten asiat 
oikeasti ovat.

− On kuultu nuorempana kauhutarinoita kak-
sinkertaisesta verotuksesta: että joudut maksamaan 
veroa sekä Suomessa että Ruotsissa, kertoo esimer-
kiksi Laura Brännström, joka opiskelee kansanta-
loutta ja asuu Haaparannalla. 

Ihmiset, jotka käyvät töissä toisessa maassa, 
voivat todellakin maksaa veroa sekä Suomeen 
että Ruotsiin, jos he saavat esimerkiksi sairaus- tai 
äitiyspäivärahaa. Kyse ei kuitenkaan ole kaksinker-
taisesta verotuksesta, vaan maksut verotetaan ensin 
työskentelymaassa, minkä jälkeen asuinmaalla on 

”EN OLE OIKEASTAAN TUT-
KINUT, MITÄ SE VAATISI”
Tulevaisuus kaivosteollisuudessa houkuttelee 
Katri Palosaarta, kun hän saa automaatiotek-
niikan opintonsa päätökseen. Tällä hetkellä hän 
opiskelee suomalais-norjalais-ruotsalaisessa 
ammattioppilaitoksessa Koulutus Nordissa 
Övertorneåssa ja hankkii itselleen suomalaisen 
ammattipätevyyden. Mutta hän kertoo voivansa 
yhtä hyvin harkita työskentelyä Ruotsissa tai 
Norjassa.

− En näe mitään syytä olla työskentelemät-
tä Ruotsissa, kunhan vain vero-, asumis- ja 
kieliasiat on selvitetty. Mutta en ole oikeastaan 
tutkinut, mitä se vaatisi tutkinnon suoritettuani, 
jotta voisin työskennellä myös Ruotsissa tai 
Norjassa, hän sanoo.

Aiemmin hän on työskennellyt matkailualal-
la, jolla voi loistavasti käydä töissä toisella 
puolella rajaa, jos vain kielitaitoa ja sopivaa 
kokemusta oli. Hän ei usko, että se toimisi 
samalla tapaa automaatioasentajana.

– Matkailualalla ei oikeastaan tarvita tiettyä 
ammattipätevyyttä, joten siksi uskon, että sillä 
alalla on helpompaa, hän sanoo.

Koulussa Katri Palosaari on saanut ruotsa-
laisia ystäviä, joiden hän uskoo voivan vinkata 
hänelle ruotsalaisista työpaikoista ja työnantajis-
ta. Muuten hänellä ei ole selkeää käsitystä siitä, 
mistä naapurimaasta voisi löytää kiinnostavia 
töitä. Hän on katsonut Ruotsin Työnvälityksen 
verkkosivuilta, mutta hänen mielestään olisi 
hyvä, jos Ruotsin ja Suomen puolen työpaikkasi-
vustot voisivat tehdä yhteistyötä. Ne voisi linkit-
tää myös toisen maan työpaikkoihin, hän sanoo.

– Silloin voisi löytää töitä oman tutun sivus-
ton kautta, hän sanoo.

Toinen tapa löytää töitä on etsiä niitä suoraan 
yritysten omilta kotisivuilta, ja Katri Palosaari on 
silmäillyt ruotsalaisia yrityksiä. Mutta vaikka hän 
ymmärtää lähes kaiken lukemansa ruotsiksi, 
hänen mielestään voi olla vaikea löytää etsimän-
sä kokonaan ruotsinkielisiltä sivustoilta.

– Suomalaisille voisi selvittää paremmin, 
mistä voimme etsiä työtä. Jos ruotsin taito ei 
olisi työssä pakollista, työpaikkailmoitukset 
voisivat olla englanniksi. Näin niitä voisi olla 
helpompi ymmärtää ja siten olisi myös helpom-
paa hakea paikkaa, hän sanoo.

KATRI PALOSAARI
31 vuotta, opiskelija, Kittilä
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oikeus vaatia erotuksen maksua siellä voimassa 
olevaan verotasoon. Vastuu verojen maksamisesta 
asuinmaahan on rajatyöntekijällä itsellään, muuten 
vaarana ovat jäännösverot.

Tämän analyysin yhteydessä tehdyssä kyselys-
sä, johon vastasivat Ruotsin ja Suomen välisellä 
raja-alueella asuvat työnhakijat ja opiskelijat, useim-
mat kertoivat tietonsa naapurimaan laeista ja sään-
nöksistä olevan suhteellisen vähäinen. Keskimäärin 
273 vastaajaa arvioi tietojensa olevan noin tasoa 2 
asteikolla 1−5, jossa 5 tarkoittaa erittäin hyvää.

Usein haastatellut, jotka harkitsevat töiden 
hakemista toiselta puolelta rajaa, ovat kuulleet, että 
siihen saattaa liittyä joitakin ongelmia, mutta eivät 
tiedä tarkalleen, millaisia säännökset ovat. Tämä tar-
koittaa sitä, että toisessa maassa työssäkäynti vaatii 
hieman enemmän vaivaa.

− En näe mitään syytä olla ottamatta työtä 
vastaan Ruotsista, kunhan vain vero-, asumis- ja 
kieliasiat on selvitetty. Ja luonnollisesti, koska tulen 
työskentelemään elektroniikan ja automaation pa-
rissa, minun on myös selvitettävä, mitä pätevyysvaa-
timuksia edellytetään. Vaikka opiskelen Ruotsissa, 
opiskelen suomenkielisessä opintolinjalla ja pätevyy-
teni tulevat olemaan Suomen pätevyyksiä. Aiemmin 
työskentelin matkailualalla eikä siellä ole tällaisia 
asioita, joita pitäisi miettiä, kertoo suomalainen 
Katri Palosaari, joka opiskelee automaatiotekniikkaa 
Koulutus Nordissa Övertorneåssa.

Useat haastatellut vaativat saada enemmän tie-
toa, mutta useimpien mielestä myös heillä itsellään 

on velvollisuus ottaa asioista selvää. Samalla osan 
mielestä on vaikea tietää, mistä tietoa löytyy. Piia 
Oinas Keminmaalta on parhaillaan vanhempainva-
paalla, mutta harkitsee työnhakua Ruotsista työhön 
palatessaan, koska hänen poikaystävänsä työskente-
lee Luulajassa. Hän tietää Pohjoiskalotin Rajaneu-
vonnan, mutta ei tiedä, voivatko he auttaa.

− En tiedä, tuntuuko minusta vain siltä, että se 
on niin vaikea käydä töissä rajan toisella puolella, 
paperitöineen ja muineen. Mutta ehkä neuvoa voisi 
kysyä. Mutta tuntuu olevan niin vaikeaa soittaa 
viranomaisille, tarvitsee jonottaa ja odottaa todella 
kauan Työnvälitykseen ja Ruotsin vakuutuskassaan 
ja muualle, hän sanoo.

Lisäksi työantajat ovat hieman epäröivällä kan-
nalla nyt koronapandemian aikana, koska Suomi 
on rajoittanut maahantuloa ja maastalähtöä Ruotsin 
rajalla. Se, että Suomi yhdessä vaiheessa harkitsi rajan 
sulkemista kokonaan työmatkaliikenteeltä Ruotsiin, 
on saanut ruotsalaiset työnantajat miettimään uudel-
leen, mitä suomalaisten palkkaaminen voi tarkoittaa. 

− Tämä on hieman herkkä aihe. Meillä on 30 
Suomessa asuvaa työntekijää, ja siksi kyse olisi ollut 
merkittävästä määrästä työntekijöitä, jotka olisivat jää-
neet töistä pois eikä se käy päinsä, sanoo Patrik Snell, 
pajalalaisen Snells entreprenadin toimitusjohtaja.

Onko se vaikuttanut siihen, miten halukas 
olet palkkaamaan ihmisiä Suomesta?

− No ei, mutta on jäänyt mietityttämään, että 
mitä voisi tapahtua. Meillä ei voi olla kaikki työnte-
kijät suomalaisia ja sitten raja yhtäkkiä suljettaisiin. 

Se ei toimi. Sitä ei tullut ajatelleeksikaan ennen 
koronakriisiä, hän sanoo.

Keväällä 2021 Suomi tiukensi matkarajoituksia, 
joten vain työmatkalaiset, joiden katsotaan tekevän 
”välttämätöntä” työtä, on sallittu ylittää rajan 
Ruotsista Suomeen. Tämä tapahtui kuitenkin vasta 
analyysin haastattelujen jälkeen.

Lue lisää koronakriisin vaikutuksista alueella 
sivulta 80.

Naapurimaan työmarkkinoita ei useinkaan 
tunneta
Tätä analyysiä varten 
haastatelluista työnha-
kijoista ja opiskelijoista 
useimmat tietävät huo-
mattavasti paremmin, 
mistä mielenkiintoisia 
työpaikkoja voi löytää 
omasta maasta kuin 
naapurimaasta. Tätä 
vahvistaa myös kysely-
tutkimus, joka tehtiin 
haastattelujen kanssa 
samanaikaisesti. 

– Minulla ei ole 
aavistustakaan, miten Ruotsista voi löytää kiinnos-
tavaa työtä ja siitä haluaisin itse asiassa tietää enem-
män, sanoo oululainen opiskelija Edith Oikarinen.

Monet tosin kertoivat menevänsä suoraan 
yrityksen tai organisaation verkkosivuille ollessaan 
kiinnostuneita tietystä työnantajasta, mutta koko-
naiskuvaa avoimista työpaikoista voi olla vaikeampi 

saada, vastaajat sanovat. Pekka, työnhakija, joka 
asuu myös Oulussa, etsii yleensä töitä internetistä ja 
sellaisista palveluista kuin LinkedIn.

− Avoimien työpaikkojen hakuun on Suomessa 
monia erilaisia hakujärjestelmiä. Ruotsissa se on haas-
tavampaa, koska heillä on käytössä eri järjestelmät. 
Ruotsista en tunne kaikkia hakumahdollisuuksia.

Pekka, joka haluaa esiintyä analyysissä pelkällä 
etunimellään, peräänkuuluttaa enemmän tietoa 
suomeksi toisella puolella rajaa olevista työpaikois-
ta. Hän ehdottaa esimerkiksi, että paikallislehdissä 
voitaisiin kirjoittaa aiheesta enemmän. 

Myös opiskelija 
Katri Palosaari haluaisi, 
että tietoja Ruotsin ja 
Norjan työpaikoista olisi 
helpommin löytää myös 
Suomessa.

− Olisi hyvä, jos 
maiden kansallisten työ-
voimapalvelujen sivustot 
olisi linkitetty toisiinsa. 
Jotta voisi etsiä työpaik-
koja sen oman tutun 
verkkosivuston kautta, 
johon on tottunut. Link-
ki voisi johtaa Ruotsin 

puolelle, mutta tiedot näkyisivät myös suomeksi. 
Jos etsin sähköasentajan työtä, voisin asettaa ha-
kualueeksi Lapin ja Norrbottenin ja löytäisin kaikki 
työpaikat kerralla ilman, että tarvitsisi tutkia monia 
sivustoja. Se olisi hyvä, hän pohtii.

Muutamat muutkin haastateltavat mainitsivat, 
että työvoimapalvelut voisivat myös kannustaa työn-

Näin suuri osuus olisi valmis työskentelemään naapurimaassa siltä pohjalta, kuinka hyvin 
he tuntevat naapurimaan lainsäädäntöä ja työmarkkinasäännöksiä

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inte alls

Bara lite

Lite

Väl

Mycket väl

Så stor andel vill arbeta i grannlandet uppdelat efter hur 
väl man känner lagar och regler på arbetsmarknaden i 

grannlandet

Serie1 Serie2

5 = tuntee  
erittäin hyvin

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

4

3

2

1

Vastaajia pyydettiin vastaamaan asteikolla 1–5, jossa 5 tarkoittaa, että tuntee hyvin naapurimaan lainsäädännön 
ja säännökset. Vastaajien määrä kussakin luokassa: (5) 12 vastaajaa, (4) 17 vastaajaa, (3) 42 vastaajaa, (2) 53 
vastaajaa ja (1) 146 vastaajaa.

Näin suuri osuus olisi valmis työskentelemään naapurimaassa siltä pohjalta, kuinka hyvin 
he tuntevat oman alansa työmarkkinoita naapurimaassa

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Inte alls eller bara lite

Lite

Väl och mycket väl

Så stor andel vill arbeta i grannlandet efter hur väl man känner 
arbetsmarknaden i sin bransch (svenskbosatta om finska 

arbetsmarknaden)

Serie1 Serie2

Ruotsissa asuvat Suomen työmarkkinoista

4–5, jossa 5 tarkoittaa, 
että tuntee  
erittäin hyvin

2–3

1

Vastaajia pyydettiin vastaamaan 
asteikolla 1–5. Vastaajien määrä 
kussakin luokassa: (5 ja 4) 16 
vastaajaa, (3) 8 vastaajaa, (2 ja 1) 
15 vastaajaa.

”Avoimien työpaikkojen 
hakuun on Suomessa 
monia erilaisia hakujär-
jestelmiä. Ruotsissa se 
on haastavampaa, kos-
ka heillä ei ole käytössä 
samat järjestelmät.”
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hakuun tai vinkata työnhakijoille työpaikoista rajan 
toiselta puolelta.

Itse haku- ja työhönottoprosessista harvat työn-
hakijat ovat huolissaan − useimmat olettavan sen 
olevan suunnilleen samanlaista molemmissa maissa. 
Pikemminkin monilla ongelmana on tiedon puute 
siitä, mitä töitä on ja miten löytää ne, niinpä tiedon 
lisääminen voisi johtaa siihen, että useammat ihmi-
set etsisivät töitä toiselta puolelta, vaikka he näkevät 
sen myös mahdollisuutena.

Myös työnantajille puutteelliset tiedoin toisen 
maan työmarkkinoista voi aiheuttaa sen, ettei 
työvoimaa osata etsiä sieltä. Timo Kärki, suuren 
suomalaisen henkilöstövuokrausyritys Staffpointin 
matkailu- ja sesonkitoimialajohtaja, pohtii, miksi 
ruotsalaisia kausityöntekijöitä ei ole enemmän:

− Sehän olisi helppoa, meillähän on samat 
toimijat molemmissa maissa − esimerkiksi Scandic 
on suuri täällä Suomessa. Onko alalla Ruotsissa 
työttömyyttä? On outoa, että meillä ei ole enem-
män työntekijöitä Ruotsista. Ja lainsäädäntökin on 
hyvin samankaltainen. Sanoisin, että olisi helpom-
paa rekrytoida Ruotsista kuin Puolasta, mutta me 
rekrytoimme Puolasta. Ehkä Ruotsissa tarvitaan 

vain markkinointia, mutten tiedä, millainen siellä 
on työttömyystilanne hotelli- ja ravintola-alalla. 
Onko työntekijöiden etsimisessä Ruotsista jotain 
hyötyä, hän miettii.

Kimmo Nurmos Business Torniosta mainitsee 
myös, että on harvinaisempaa, että työnantajat ak-
tiivisesti yrittäisivät rekrytoida ihmisiä rajan toiselta 
puolelta. Kun näin tapahtuu, se johtuu yleensä 
työvoimapulasta.

− Useimmat vain jotenkin alkavat käydä toisessa 
maassa töissä, mutta terveydenhuollossa Norrbot-
tenin lääninhallitus on ollut aktiivinen Suomessa, 
lähinnä rajakunnissa, hakiessaan työvoimaa hoito-
alalle. Kemin ja Tornion alueella matkailu on melko 
vähäistä, mutta ylempänä joen varrella rekrytointeja 
on kokeiltu Ruotsista. Mutta sitä tapahtuu pienem-
mässä mittakaavassa. Suurin tarve on hoiva-alalla, 
hän sanoo.

Kieli esteenä
Ihmisille, jotka eivät ylipäätään puhu naapurimaan 
kieltä, se on enemmän kuin mentaalinen este. Mut-
ta monet ovat epävarmoja taidoistaan, ja epäröivät 
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”USEIMMAT IHMISET EI-
VÄT HALUA LÄHTEÄ KOVIN 
KAUAS”
Jaakko Riihiaholle ajatus työskentelystä Ruotsis-
sa on varsin kaukainen. Juuri nyt hän opiskelee 
prosessinhallintaa Oulussa ja uskoo voivansa 
löytää töitä vähintään yhtä helposti naapurimaasta. 
Mutta 150 kilometrin työmatka olisi kyllä hieman 

liian pitkä, hän sanoo, varsinkin kun hänellä on 
perhettä.

– Voisin ehdottomasti harkita työskentelyä Ruot-
sissa, mutta en ehkä juuri nyt, erityisesti perhesyis-
tä, hän sanoo.

Hän ei tunne Ruotsin työmarkkinoita kovin hyvin 
eikä koe, että hänen asuinseuduillaan olisi kovin 
tavallista käydä töissä naapurimaassa. Toisaalta 
hänestä tuntuu, että Ruotsissa ja Norjassa on hyvät 
– ellei jopa paremmat – mahdollisuudet löytää töitä 
teollisuudesta tai kaivoksista kuin siellä, missä hän 
asuu.

– Vaikka tämä perustuu vain arveluun, hän sanoo.
Jaakko Riihiahon mielestä on aivan luonnollista, 

että monet ihmiset haluavat pysyä omissa pikku 
ympyröissään.

– Tosiasia on, että useimmat ihmiset eivät halua 
lähteä kovin kauas ja nähdä eri paikkoja. Se on ok. 
Mutta vaikka sitä ei haluaisi, sitä ei pitäisi pelätä 
tehdä tai pitää jonakin vääränä tai huonona, hän 
sanoo.

Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista, että koko 
perhe muuttaisi Ruotsiin, jos myös hänen vaimonsa 
saisi sieltä työpaikan, Jaakko Riihiaho pohtii.

– Emme ole oikeastaan puhuneet siitä, mutta ei 
se mahdotonta ole, hän sanoo.

JAAKKO RIIHIAHO
36 vuotta, opiskelija, Kempele
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siksi ottaa vastaan töitä rajan toiselta puolelta, 
vaikka he ehkä ajattelevatkin voivansa päästä kieleen 
sisään. Syväluotaavampaa keskustelua tästä on kieltä 
koskevassa luvussa sivulla 56.

− Täällä Torniossa työskentelee paljon maahan-
muuttajia, jotka puhuvat ainoastaan englantia, 
mutta ei ruotsalaisia, jotka eivät osaa suomea. 
Suomalaiset ovat arkoja ja ruotsalaiset ovat arkoja, 
joten suurin este on korvien välissä, sanoo Kimmo 
Nurmos.

Yksi heistä, jotka epäröivät toisessa maassa työs-
säkäyntiä, on sodankyläläinen Jan Lindfors, joka 
opiskelee ohjelmointia ja webkehitystä. 

− Täällä Suomessa pärjääminen on helpompaa 
kielimuurin vuoksi, hän sanoo.

Myös työnantajat saattavat olla haluttomia palk-
kaamaan ihmisiä naapurimaasta kielen vuoksi. Kyse 
voi olla esimerkiksi siitä, että työntekijöiden on voi-
tava perehtyä turvaohjeisiin ja koneiden ohjeisiin, 
kertoo muun muassa Göran Lantto, ruotsalaisen 
kaivosyhtiö LKAB:n tuotantopäällikkö.

Kieli voi myös olla este niille, jotka etsivät töitä, 
sanoo automaatiotekniikan opiskelija Katri Palosaa-
ri. Hän ehdottaa, että työnantajat tarjoaisivat tietoa 

avoinna olevista työpaikoista englanniksi, jos ruotsi 
ei ole pakollinen kieli työpaikalla. Se helpottaisi 
tietojen ymmärtämistä ja hakemista, hän sanoo.

Suhtautuminen toisenlaiseen
Työskentelyssä toisessa maassa ei ole kyse pelkästään 
tiedosta siitä, kuinka kaikki siellä toimii, tiedosta, 
mistä työpaikkoja löytää, tai maan kielen osaami-
sesta. Yksi tärkeä näkökohta on se, miten ihmiset 
suhtautuvat työskentelyyn jossakin, missä kaikki 
ei ehkä ole juuri niin kuin on totuttu. Sama pätee 
tietenkin myös työnantajiin, kun on kyse toisesta 
maasta tulevien palkkaamisesta. Haastatellut suh-
tautuivat tähän eri tavoin.

− Olemme puhuneet tästä paljon opiskelukave-
reiden kanssa. Haluttomuus hakea töitä Ruotsista 
liittyy yleensä jonkinlaiseen epävarmuuteen sinänsä. 
Pelkoon, ettei selviä, ettei osaa ammattia tai ei 
pärjää kielitaidollaan. Pelkoon yksinäisyydestä. Tur-
vattomuuteen. Tällaiseen liittyy pelkoja eikä kyse 
ole sinänsä työskentelystä Ruotsissa itsessään, sanoo 
Edith Oikarinen, joka opiskelee varastonhoitajaksi 
oululaisessa OSAOn ammattioppilaitoksessa.
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Tätä analyysiä varten tehdyssä kyselytutkimuk-
sen 273 vastanneesta viidesosa kertoi, että ”muka-
vuusalueen ulkopuolella oleminen” on yksi tärkeim-
mistä tekijöistä heidän miettiessään, haluavatko he 
hakea töitä tai ottaa töitä vastaan toiselta puolelta 
rajaa. Suurin merkitys on kuitenkin sellaisilla teki-
jöillä kuin kielitaito, palkka ja mahdollisuus saada 
hyvä työ, mutta turvallisuusnäkökohta on vastaajille 
tärkeämpi kuin esimerkiksi ”hallinto ja säännösten 
aiheuttama vaiva”.

Monet haastatelluista korostivat, että maiden 
työkulttuurit eroavat toisistaan (lue lisää työkult-
tuuria koskevasta luvusta). Yleensä suomalaiset nä-
kevät Ruotsissa työskentelyn positiivisena, joskin 
hieman erilaisena. Ruotsin puolelta harvemmat 
mainitsivat, missä määrin työkulttuuri vaikuttaa 
siihen, missä maassa he 
haluaisivat työskennellä, 
mutta yksi henkilö mainitsi 
kokevansa, että suomalaiset 
suhtautuvat ruotsalaisiin 
nuivasti. Samalla tavoin 
voivat stereotyyppiset kuvat 
”niistä muista” vaikuttaa 
tunteeseen, että ei ole ollen-
kaan sama asia työskennellä 
naapurimaassa.

Näkemys siitä, vaikutta-
vatko nämä tekijät työnhaki-
joihin heidän etsiessään töitä tai työnantajiin näiden 
harkitessa jonkun palkkaamista, eroaa hieman haas-
tatelluista riippuen. Joidenkin mielestä käsityksellä 
työkulttuurista tai mahdollisista eroista suomalais-
ten ja ruotsalaisten välillä, ei ole merkitystä, mutta 
monet uskovat, että sillä voisi olla vaikutusta. Yksi 
näistä on Anna Andersson, Övertorneån kunnan-
johtaja.

− Uskon, että näin voi olla riippuen siitä, millai-
nen henkilö pitäisi palkata ja mikä rooli tällä pitäisi 
olla. Yrityksessä ja työpaikalla vallitseva kulttuuri 
vaikuttaa, jolloin sillä voi olla merkitystä sen osalta, 
nähdäänkö se houkuttelevana vai ei, hän sanoo.

Työskentely toisessa maassa tarkoittaa usein 
myös sitä, että työpaikalla joudutaan sosiaaliseen 
kontekstiin, jossa keskustelunaiheet kenties jossain 
määrin poikkeavat asuinmaan aiheista. Tämä ei 
huolestuta haastateltuja kovinkaan paljon, vaikka 
yksi henkilö vitsaili, että hän luultavasti joutuisi 
puhumaan vain säästä, koska hän ei ole niin hyvin 
perillä Ruotsin asioista. Interreg-hankkeessa Arbeta 
tillsammans osallistujat ovat voineet varautua tä-
mäntyyppiseen keskusteluun, kertoo siinä opiskellut 
Katri Palosaari.

− He ovat valmistelleet meille tavallisia keskus-
telutilanteita. Olemme tutustuneet ruotsalaiseen 
kulttuuriin ja myös ruotsalaisiin tv-sarjoihin, mu-
siikkiin, elokuviin ja vastaaviin. Ja jopa harrastuk-
siimme. Asioihin, joista voimme puhua ruotsalais-
ten kanssa, hän sanoo.

Toinen seikka, joka voi vaikuttaa siihen, kuinka 
varmaksi henkilö kokee työskentelyn toisessa maas-
sa, on kuinka monta ihmistä hän tuntee sieltä. Tätä 
tutkimusta varten tehty kysely osoittaa, että heistä, 
jotka tuntevat naapurimaasta yli viisi ihmistä, 90 
prosenttia voisi harkita työskentelevänsä rajan 
toisella puolella. Heillä, jotka eivät tunne ketään, 
vastaava luku on 51 prosenttia. 

Kimmo Nurmos Business Torniosta on yksi heis-
tä, jotka uskovat, että sosiaalinen verkosto vaikuttaa 

siihen, miten ihmiset kokevat 
mahdollisuuden käydä 
naapurimaassa töissä. Heille, 
jotka asuvat Tornionlaaksossa 
rajan läheisyydessä, ajatus on 
hänen mielestään läheisempi, 
koska niin olennainen osa 
heidän jokapäiväistä elä-
määnsä on, että ihmiset työs-
kentelevät naapurimaassa.

– Täällä rajalla asu-
neet ihmiset ovat jossain 
vaiheessa törmänneet 

ajatukseen. Silloin aina joku tuntee jonkun, joka 
on työskennellyt rajan toisella puolella, ja jolta 
voi kysellä asioita. Asia ei ole siis useinkaan täysin 
vieras. Mutta heti, kun mennään yli 20 kilometriä 
kauemmas rajasta, asia muuttuu. Silloin ei uskal-
leta eikä asiaa tunneta, jolloin asia tuntuu vieraalta 
ja kysellään yhtä ja toista: ”miten pitäisi toimia 
ja onko se hankalaa ja mitenkä verotus menee?” 
Rajalla asuvat ihmiset eivät ehkä tiedä kaikkea 
tarkalleen, mutta heidän asenteensa on enemmän, 
että ”jos hekin ovat tehneet niin, niin miksen 
minä”, hän sanoo.

Per-Anders Ruona Pohjois-Norrbottenin/Haa-
parannan Työnvälitysestä uskoo, että myös sillä voi 
olla merkitystä, onko kyseessä tulokas alueella vai 
onko sukua asunut siellä sukupolvien ajan. Hänen 
mukaansa rajatyö Ruotsin ja Suomen välillä käsittää 
suurelta osin henkilöitä, jotka ovat kasvaneet Suo-
men puolella ja muuttaneet Ruotsiin tai joilla on 
sukujuuria Haaparannalla ja puhuvat suomea.

− Kun asuu raja-alueella, on luontevaa tarkastella 
koko maantieteellistä aluetta yhtenäisenä työmark-
kina-alueena, jolta etsiä töitä. Alue on meidän 
kotimme. Yhtä luonnollista on ajella ympäriinsä 

Toinen asia, joka pidättelee Laura Brännströmiä 
hakemasta töitä Suomesta, on rajaesteet ja käytän-
nön asiat, joita ilmenee työskenneltäessä naapu-
rimaassa. Koska hän on kasvanut rajalla, hän on 
kuullut mahdollisista ilmenevistä ongelmista. 

− On kuultu nuorempana kauhutarinoita kaksin-
kertaisesta verotuksesta: että joudut maksamaan 
veroa sekä Suomessa että Ruotsissa. En tiedä, miten 
asianlaita todella on, mutta olen kuullut mm. ”ei siel-
lä voi käydä töissä, koska silloin joutuu maksamaan 
verot sekä Suomeen että Ruotsiin”, hän sanoo.

Lue lisää sivulta 69.
Hän kertoo myös tuttavasta, joka ei voinut jäädä 

isyysvapaalle lapsensa kanssa.
– Sama on äitiysloman ja sairaan lapsen hoidon, 

Ruotsin Vakuutuskassan vanhempainetuuksien ja 
sairauslomakorvausten kanssa, mikä voi olla hieman 
pelottavaa. Toisaalta tietoa ei ole ylipäätään, ja uskon, 
että asiaa tunnetaan myös aika huonosti, sitä ei vain 
ajatella, Laura Brännström sanoo.

Samalla hän voi aina kysyä Suomessa työskentele-
viltä ystäviltään.

– He käyvät töissä eikä heillä ole mitään ongel-
mia. He kertovat, että taso on aika samanlainen kuin 
Ruotsissa, eroa ei juurikaan ole. Mutta aloittaessa 
voi olla vaikeuksia verotuksen kanssa, koska täytyy 
soitella Ruotsin verovirastoon ja kysellä työnantajalta 
ja muuta, hän sanoo.

Laura Brännströmille kynnys on monin eri tavoin 
hyvin matala, kun puhutaan naapurimaassa töissä 
käymisestä. Hän on kasvanut Haaparannalla ja asuu 
nyt pienessä kylässä aivan kaupungin ulkopuolella. 
Hän ajaa viikoittain rajan yli useita kertoja ostoksille, 
kahville tai käymään isoäitinsä luona, joka asuu Tor-
niossa. Hänen vanhempansa ovat suomalaisia, vaik-
ka asuvat myös Ruotsissa, ja hän tuntee useampia 
ihmisiä, jotka työskentelevät naapurimaassa, samoin 
kuin niitä, jotka asuvat naapurimaassa. Suomessa 
töissä käyminen olisi kivaa, hän sanoo. 

– Kyllä. Koko sukuni on sieltä, joten en pidä Suo-
mea ulkomaana. Olisi hauskaa asua taas Suomen 
puolella tai vain tulla käymään.

Mutta siitä huolimatta hän kokee kuitenkin, että 
olisi helpompi ottaa töitä vastaan Ruotsista kuin 
Suomesta, kunhan hän saa kansantalouden opinton-
sa päätökseen Luulajan yliopistossa.

Lähinnä kaksi asiaa estää Laura Brännströmiä 
ottamasta töitä toisesta maasta. Ensimmäinen niistä 
on kieli. Hänen äidinkielensä on toki suomi ja hän 
asui teini-ikäisenä kolme vuotta Suomessa, mutta 
ei puhu kieltä päivittäin ja kokee taitojensa olevan 
hieman ruosteessa.

− Ongelma on suomi, se tuntuu hieman pelotta-
valta, kun tällä hetkellä en ole täysin suomenkieli-
nen. Taidot on ruostuneet myös melko paljon, hän 
sanoo.

Ennen opiskelujaan Laura Brännström työskenteli 
hotelli- ja ravintola-alalla ja kaupassa, mutta vain 
Ruotsissa. 

– Olen yrittänyt olla Suomen puolella, mutta se 
on vähän vastenmielistä juuri siksi, että kun olet 
Ruotsin kansalainen, sinun pitäisi kuitenkin osata 
suomea sujuvasti. Osaan toki suomea, mutta se 
takeltelee, kun sitä ei puhu koko ajan.

Ennen kaikkea ehkä itse haku- ja palkkauspro-
sessi huolettaa häntä siten, että löytäisi oikeat sanat 
ottaessaan yhteyttä työnantajaan. Hän uskoo kyllä, 
että jos hän aloittaisi työt Suomessa, kielitilanne 
ratkeaisi melko nopeasti ja että hän pääsisi jälleen 
kieleen sisälle. 

”On kuultu kauhuta-
rinoita kaksinkertai-
sesta verotuksesta”

LAURA BRÄNNSTRÖM
29 vuotta, opiskelija, Haaparanta/Länsi-Nikkala
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”Heti kun mennään 
yli 20 kilometriä 
kauemmas rajasta, 
asia muuttuu. Sil-
loin ei uskalleta eikä 
asiasta tiedetä.”
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sekä Suomen että Ruotsin puolella ja että tuttavia 
on molemmissa maissa. Heillä, jotka ovat uusia 
tulokkaita, ei ole tätä kulttuurista näkökulmaa 
perusasioihin, hän sanoo.

Lue lisää verkostojen ja etäisyyden rajalle merki-
tyksestä sivuilta 20−31.

Käytännön näkökulmat
Monet käytännön näkökulmat vaikuttavat ihmisten 
suhtautumiseen rajan yli työssä käymiseen ja palk-
kaamiseen. Sellaisten seikkojen, kuten säännösten 
ja kielen, lisäksi esimerkiksi etäisyys työpaikkaan on 
tärkeä tekijä useimmille haastatelluille. Kyselyssä 
24 prosenttia vastasi, että työmatka ja matka-aika 
ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä heidän mietties-
sään työskentelyä toisessa maassa. Kyse on myös 
taloudesta, koska matkustaminen tai kakkosasun-
non hankkiminen maksaa, huomauttaa esimerkiksi 
Tomi Kouvala, joka opiskelee metallitöitä ja kone-
tekniikkaa sekä suorittaa matematiikan, fysiikan 
ja energiatekniikan kursseja Oulussa. Hän itse ei 
haluaisi matkustaa liian kauas perheensä vuoksi, 
mutta sanoo, että yhtä kauas kuin Haaparannalle – 
130 km – olisi mahdollista. 

Jaakko Riihiaho, joka opiskelee prosessinjohtoa 
ja asuu Kempeleessä, tuumii, että matka rajalle voi 
olla hieman arveluttava, kun ikää tulee ja haluaisi 
ehkä kumppanin ja perustaa perheen, ja ehkä 
erityisesti naisille. Hänelle perhe on tärkein syy 
siihen, että hän juuri nyt ei haluaisi kulkea töissä 
Ruotsissa. 

– Huonona puolena olisi työmatka. Toisaalta 
ei olisi täysin mahdotonta muuttaa Ruotsiin, jos 
vaimoni saisi myös töitä sieltä. Emme ole oikeastaan 
puhuneet siitä, mutta ei se mahdotonta ole, hän 
sanoo.

Myös Kenneth Sjaunja, Region Norrbottenin 
hankekoordinaattori, mainitsee välimatkan ja töissä 
käymisen yhtenä tekijänä heidän näkökulmastaan, 
jotka miettivät työn vastaanottamista. Mutta hänen 
mukaansa on useampia tekijöitä, jotka vaikuttavat 
siihen, miten välimatkaa arvioidaan.

– Uskon, että matkalla kotoa työpaikalle on 
merkitystä. Lisäksi voi olla mahdollisesti helpom-
paa kulkea pidempiä matkoja Ruotsin sisällä kuin 
vaikkapa Suomeen. Siinä haaste on suurempi kielen, 
kulttuurin ja ehkä tietämättömyyden siitä, millaista 
Suomessa on, johdosta, hän sanoo.

Toinen naapurimaassa työskentelyyn suhtautu-

Luulaja.

VA
LO

K
U

VA
: K

EN
T 

LI
D

M
AN miseen vaikuttava seikka voi olla, että muutettuaan 

Ruotsiin jostakin toisesta maailman maasta voi olla 
haluton käymään läpi sitä kaikkea byrokratiaa, jon-
ka työt uudessa maassa jälleen aiheuttaisivat. Samaa 
miettii Kimmo Nurmos Business Torniosta.

– Jos on vaikeuksia kielen kanssa jo asuinmaassa, 
voi olla vaikeaa aloittaa työssä käynti toisessa maas-
sa. Ja jos on valmiiksi vaikeuksia Verohallinnon ja 
kotimaan byrokratian kanssa niin, että se on vaikeaa 
ja uutta – eikä sitä halua tehdä uudelleen. Mutta 
kun asiat ovat alkaneet rullata, asia tietysti muuttuu. 
Mutta se kestää vuosikymmeniä, kenties sukupol-
ven, hän toteaa.

Samalla hän sanoo, kuten aiemmin mainittiin, 
että toisinaan ruotsalaiset maahanmuuttajat uskal-
tavat syntyperäisiä ruotsalaisia enemmän uhmata 
puutteellisia suomen taitojaan ja ottaa töitä vastaan 
toiselta puolen rajaa.

Tyytyväisyys nykytilanteeseen
Kun tietoisuus toisen maan työmarkkinoista on 
heikkoa ja on kuultu puhuttavan hankaluuksista ja 
verotusasioista ja muusta, mutta ei oikein tiedetä, 
kuinka kaikki toimii, kun maantieteellinen välimat-
ka ja siten työmatka on melko pitkä, kieli hieman 
hankala ja tuntee olevan vaikeaa työskennellä jos-
sakin, missä ei tunne ketään – silloin se on helppo 
ajatella, että täällä, missä olen, on kaikki tarpeeksi 
hyvin. Lisähaasteita ei kaivata.

Tämä tunne voi luonnollisesti liittyä siihen, 
miltä työmarkkinat asuinpaikkakunnalla ja rajan 
toisella puolella näyttävät, mutta liittyvät myös 
omaan suhtautumiseen, tuumivat useimmat haas-
tatelluista. Yksikään heistä, keiden kanssa olemme 
puhuneet, ei itse sanonut – näillä sanoilla – että 
olisivat tyytyväisiä omaan tilanteeseensa, mutta 
muutama mainitsi, että kyseessä on yleisesti ottaen 
melko yleinen asenne.

– Luulen, että jotkut ihmiset yksinkertaisesti 
vain joskus haluavat lähteä maasta ja käydä muissa 
maissa, ja toiset ajattelevat, että miksi lähtisin 
muualle – se ei auta oman maani taloutta millään 
tavalla. On ihmisiä, jotka ajattelevat ”minun maani 
on paras – en voi mennä minnekään muualle”, 
sanoo kiiminkiläinen mekaanikko-opiskelija Niko 
Mankinen.

Tämä tunne on ihan ookoo, sanoo kempeleläi-
nen opiskelija Jaakko Riihiaho, kunhan ei anna 
pelon ohjata itseään. 

Kimmo Nurmos Business Torniosta uskoo, 
että ihmisen luontoon kuuluu tehdä asiat itselleen 
helpoiksi turhia ponnisteluja välttäen. Vastaavasti 

”ULKOPUOLELTA EI OLE 
HELPPO TULLA”
Tapojärvi, suomalainen kaivosteollisuuden 
urakoitsija, jonka työntekijöistä suurin osa 
on suomalaisia. Kielierot ja erilaiset työeh-
tosopimukset ovat kaksi syytä tähän, sanoo 
hallintojohtaja Janne Alatalo. Yhtiössä, jonka 
pääkonttori sijaitsee Torniossa, on noin 650 
työntekijää, joista 550 Suomessa, 50 Ruotsis-
sa ja 50 Italiassa. Noin 30 yhtiön Jällivaaran 
toimipisteen työntekijää käy viikoittain töissä 
Suomesta käsin.

Janne Alatalon mielestä voi olla vaikeaa tulla 
toisesta maasta työskentelemään kaivoksissa, 
ja hän arvelee siksi alan yritysten työllistävän 
ensisijaisesti kotimaasta.

– Kaivosteollisuudessa työskentelee aika 
lailla samat ihmiset. Ulkopuolelta ei varmasti 
ole yhtä helppo tulla. Kaikki ikään kuin tuntevat 
kaikki. Se ei ole helppoa, hän sanoo.

Hän uskoo, että Tapojärven olisi vaikeaa 
alkaa palkata enemmän väkeä Ruotsin puo-
lelta. Aiemmin heillä on kyllä ollut useampia 
Ruotsissa asuvia työntekijöitä, jotka kulkevat 
Suomessa töissä, mutta he ovat käytännössä 
puhuneet sujuvaa suomea.

– Uskon, että olisi hieman haastavampaa, 
jos palkkaisimme enemmän Ruotsin puolelta. 
Toistaiseksi meillä on ollut vaatimuksemme 
Suomen puolella, joten meille se on ollut 
hieman helpompaa. Mutta jos ajattelemme, 
että ruotsalainen yhtiö rekrytoisi Suomen 
puolelta, uskon ettei heille olisi sen helpompaa 
myöskään, vaan että kotimaasta on helpompi 
rekrytoida, hän sanoo.

JANNE ALATALO
Tapojärven hallintojohtaja

tuumii Tomi Kouvala, opiskelija Oulusta.
– Pitäisi olla yhtä helppoa etsiä töitä Suomesta 

sekä Ruotsista. Tärkeintä olisi, että hakuprosessi 
olisi samanlainen ja yhtä helppo molemmissa 
maissa, jotta toisessa maassa ei tarvitsisi tehdä 
mitään ylimääräistä. Jos ihmiset todella haluavat 
tietyn työn, he tekevät kaikkensa saadakseen sen, 
mutta jos he eivät ole kovin kiinnostuneita ja 
voivat päästä helpommalla, eivät he näe vaivaa, 
hän sanoo.
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Osa II:

NÄKYMIÄ:
• koronapandemia
• vetovoima
• suositukset
• kysely
• kolmen  

raja-alueen  
vertailua

• Jälkisanat:  
”Maailman 
rauhallisin raja”

VA
LO

K
U

VA
: N

EW
S 

Ø
R

ES
U

N
D



80 81

KORONAPANDEMIA

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021

KORONAPANDEMIA

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021

vastasi, että pandemia on merkinnyt sitä, että he 
ovat vähemmän innokkaita työskentelemään naa-
purimaassa kuin ennen, ja vain harvat ovat olleet en-
tistä halukkaampia työskentelemään naapurimaassa. 
Suurin osa vastaajista asuu Suomessa. Myös Ruotsin 
puolella lähellä rajaa asuvat ovat kokeneet Suomen 
matkustusrajoitusten aiheuttaneen huomattavia 
rajoituksia jokapäiväiseen elämään. Koska koro-
napandemia on edelleen käynnissä, on epäselvää, 
millaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan rajaseudulla, 
ja se tulee todennäköisesti edelleen vaikuttamaan 
suhtautumiseen naapurimaahan myös tämän rapor-
tin laatimisen jälkeenkin. 

Näkymättömästä rajasta näkyvä
”Avoin seutu, jolla arki yhdistyy.” ”Kaiken kaikkiaan 
me täällä asuvat olemme hyvin samanlaisia.” Näin 

Haastatteluissa nousi esiin, että koronapandemia on tehnyt Tornionlaakson rajan 
näkyväksi, kun ihmiset eivät aiemmin samassa määrin ole tulleet ajatelleeksi 
koko rajaa. Muutamat haastatelluista näkevät, että Suomen suljettua pandemian 
aikana rajan osittain alueella on puhuttu enemmän ”meistä ja niistä” ja että 
tunteet, joita matkustusrajoitukset ovat herättäneet, uhkaavat aiheuttaa haavoja, 
joiden kestää parantua. Samalla monet sanovat siteiden rajan yli olevan tiiviitä 
ja kestäviä. Monet erityisesti Suomen puolella eivät usko, että vaikutukset ra-
ja-alueella jäisivät kovin pitkäaikaisiksi.

KORONAPANDEMIA
Koronapandemian ja matkustusrajoitusten 
vaikutukset mentaalisiin rajaesteisiin
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Tornionlaakson raja-alueen asukkaille koronapande-
mia on merkinnyt suuria muutoksia jokapäiväisessä 
elämässä. Haastateltujen käsityksen mukaan rajaa on 
aiemmin tuskin huomannut. Matkustusrajoitusten 
käyttöönoton myötä asukkaita on koronapande-
mian aikana ajoittain estetty käymästä sukulaisten 
ja ystävien luona, ostoksilla ja asioilla tai menemäs-
tä töihin tai opiskelemaan toiselle puolelle rajaa. 
Vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana alueella raja 
oli auki, mutta Ruotsissa otettiin käyttöön teho-
kas tullivalvonta, joka vaikutti rajaliikenteeseen ja 
matka-aikaan rajan yli. Tätä on kuvattu Øresund-
sinstituttetin raportissa ID- och gränskontroller i 
Norden (2016).

Tätä raporttia varten tehdyssä kyselyssä noin 
kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi, että koronapan-
demia ei ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa 
ottaa töitä vastaan naapurimaasta. Vajaa kolmasosa 

MATKUSTUSRAJOITUKSET KORONAVIRUSPANDEMIAN AIKANA:

19.3.2020: Suomi sulkee rajan matkustuslii-
kenteeltä, tavara- ja välttämätön työmatkalii-
kenne saavat jatkua. Ruotsalaiset ja norjalaiset 
Suomessa vakituisesti työskentelevät työntekijät 
pääsevät rajan yli.

7.4.2020: Rajaliikenteen rajoituksia tarken-
netaan niin, että rajan yli Suomeen tulevalla 
työntekijällä on oltava todistus työnantajalta 
siitä, että työn luonne on välttämätöntä. Rajan 
yli kulkevien on oltava 14 päivän ajan karantee-
nissa tai karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

14.5.2020: Suomeen saa matkustaa erityisestä 
syystä eikä enää tarvitse perustella työmatkan 
välttämättömyyttä, kun työtehtävä tai työpaikka 
on Suomessa.

Kesällä 2020 Suomen viranomaiset helpottivat 
rajaliikenteen rajoituksia ja maahantulo sallittiin 
jälleen ilman erityistä syytä.

24.8.2020: Suomi ottaa uudelleen käyttöön 
maahantulorajoitukset, mutta raja-alueiden 
asukkaille otetaan käyttöön erityispoikkeus. 
Tämä ei koske kokonaisia kuntia, vaan tiettyjen 
alueiden ja Suomen ja Ruotsin rajan lähellä 
sijaitsevien paikkakuntien asukkaita. Rajan yli 
kulkeminen jokapäiväisissä asioissa sallitaan 
ilman erityisiä syitä tai vaatimuksia karan-
teenista, mutta poikkeus ei koske laajempaa 
matkustamista. Raja-alueet joita poikkeus 
koskee ovat Haparanda-Tornio, Övertorneå-Yli-
tornio, Pello-Pello, Pajala-Kolari, Muodos-
lombolo -Muonio, Karesuando-Karesuvanto, 
Skibotn-Kilpisjärvi, Kautokeino-Kivilompolo, 
Karasjok-Karigasniemi, Tana-Utsjok / Nuorgam 
ja Neiden-Näätämö.

24.9.2020: Raja-alueen asukkaiden poikke-
ussääntöä laajennetaan koskemaan kaikkia 
rajakunnan asukkaita. Ruotsissa tämä koskee 
Haaparannan, Övertorneån, Pajalan ja Kiirunan 
(vain Vittangin ja Karesuandon) kuntia ja Suo-
messa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muo-
nion, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, joista 
kahdella viimeksi mainitulla on raja vain Norjan 
kanssa. Matkustusasiakirja, kuten esimerkiksi 
passi, on oltava mukana ja todiste siitä, että 
asuu rajakunnassa.

5.10.2020: Suomen hallitus kiristää edelleen 
maahantulorajoituksia. Ruotsista Suomeen 
saapuvia suositellaan olemaan vapaaehtoises-
sa karanteenissa 14 päivän ajan. Päivittäinen 
rajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä voi jatkua 
ilman karanteenivaatimuksia.

Tämän raportin haastattelut tehtiin 2.12.2020–
21.1.2021.

27.1.2021: Mahdollisuutta matkustaa rajan 
yli rajoitetaan edelleen ja vain ne, joiden työ 
katsotaan olevan ’välttämätöntä’, saavat luvan 
matkustaa töihin Suomeen. Nämä työt ovat 
yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden 
kannalta merkittäviä. Raja-asukkaisiin sovelle-
tut erityissäännöt poistetaan.

6.2.2021: Ruotsin hallitus alkaa edellyttämään, 
että kaikkien Suomen kautta saapuvien on voita-
va esittää enintään 48 tuntia vanha negatiivinen 
covid-19-testitulos päästäkseen maahan. Työ-
matkailijoilla on lupa käyttää testitulosta, joka 
on enintään viikon vanha. Poikkeukset koskevat 
Ruotsin kansalaisia, alle 18-vuotiaita ulkomaan 
kansalaisia ja henkilöitä, joilla on pysyvä osoite 
Ruotsissa.

15.2.2021: Karesuvannon, Kolarin, Muonion 
ja Pellon rajanylityspaikkojen aukioloajat ovat 
rajoitettu klo 07-21 väliselle ajalle. Tornion 
rajanylityspaikka on avoinna ympäri vuorokau-
den. Rajoitus ei koske tavara- ja matkustaja-
liikennettä, mikäli he voivat perustella tarpeen 
matkustaa muina aikoina.

24.5.2021: Maahantulo on jälleen sallittu 
henkilöille, jotka asuvat rajayhteisöissä Suomen 
ja Norjan rajalla, mutta ei Suomen ja Ruotsin 
rajalla. Ruotsin kansalaisille edelleen hyväk-
sytty syy saapua Suomeen on yhteiskunnan 
toimivuudelle tärkeä työ. Perusteltuja syitä 
maahantuloon ovat myös esim. perheenjäsenen 
luona vierailu tai opiskelu. Negatiivinen covid 19 
-testi tai suoritettu rokotus eivät ole hyväksyttyjä 
syitä maahantuloon Ruotsista.

31.5.2021: Ruotsi poistaa kaikki maahantulora-
joitukset muilta Pohjoismailta.
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nyt hieman, kun rajayhteisöä koskevat säännökset 
otettiin käyttöön elokuussa 2020. 

Vaikeuksia arjessa
Suuri osa arkisesta vuorovaikutuksesta Ruotsin 
ja Suomen rajaseudulla asuvien välillä on estynyt 
matkustusrajoitusten johdosta vuosien 2020–2021 
aikana. Ajoittain se on vaikuttanut mahdollisuuk-
siin tavata. Haaparannan ja Tornion välille Suomen 
viranomaiset pystyttivät mellakka-aidan jakamaan 
paikat alueisiin, joissa ystävät ja sukulaiset voivat 
tavata toisiaan ja keskustella keskenään aidan yli 
parin metrin välein. Lyhyet matkat Suomen puolelle 
ostamaan ruokaa tai päivittäistavaroita kiellettiin 
keväällä 2020 ja alkuvuodesta 2021 muilta kuin 
Suomen kansalaisilta, kun taas matkustusta Suo-
mesta Ruotsin puolelle haittasivat karanteenimää-
räykset ja koska Suomen kansalaisten oli näytettävä 

negatiivinen covid-testi, joka 
oli korkeintaan 48 tuntia 
vanha, saapuessaan maahan 
helmikuusta toukokuuhun.

Rajaseudun ihmiset ker-
toivat joulu-/tammikuussa 
suoritetuissa haastatteluissa 
siitä, kuinka rajan eri tavoin 
sulkeminen on vaikuttanut 
heihin konkreettisesti. Monet 
ovat vähentäneet matkojaan 
rajan yli, myös niiden uudel-
leen sallimisen jälkeenkin. 
Päivittäisiä asioita hoidetaan 
harvemmin, eikä toisella 

puolella rajaa asuvia sukulaisia ole tavattu. Joitakin 
käytännön ongelmia on syntynyt, kun esimerkiksi 
tietyntyyppisiä tuotteita ei ole Haaparannalla, vaan 
vain Torniossa. Monien Rajalla-kauppakeskuksen 
myymälöiden myynti on laskenut, kun haaparan-
talaiset eivät ole päässeet ostoksille. Sama koskee 
Ruotsin puolen nuuskakauppoja, joissa käy paljon 
suomalaisia. Muutamia esimerkkejä mainitaksem-
me.

– Olisin halunnut käydä sytyttämässä kynttilän 
isoisäni haudalle keväällä. Niin yksinkertainen asia, 
jonka teemme pyhäinpäivänä ja pääsiäisenä, ei 
onnistunut ennen kuin vasta nyt. Silloin tuli tietysti 
pettynyt olo. Mutta se menee ohi. Se, mistä olen 
huolestunut, on Suomen hallitus, joka muuttaa 
nopeasti mieltään, ”nyt raja on kiinni”, ”nyt se on 
auki”, ”nyt vähän”, sanoi Laura Brännström, Haa-
parannalla asuva opiskelija ja suomalaistaustainen 
Ruotsin kansalainen.

– Aiemmin olin koko viikon Ruotsissa ja yritin 

haastellut mm. kuvasivat ruotsalais-suomalaista raja-
seutua. Monet korostivat ruotsalaisten ja suomalais-
ten yhtäläisyyksiä, mainitsivat yhteisen kulttuurin 
ja historian, ja näkivät itsensä ”pohjoisen” kansana, 
jolla on paljon yhteistä. Monet haastatelluista tote-
sivat, että alueella raja ei aiemmin ole ollut näkyvä 
eikä toiseen maahan menoa ole mielletty rajan 
ylittämiseksi. Erityisesti näin sanoivat lähellä rajaa 
asuvat. Lue lisää rajakäsityksestä verkostoja käsittele-
västä luvusta.

 – Emme ole nähneet rajaa niin selkeästi. Haa-
parannan ja Tornion välissä toisella puolella ei ole 
Suomi, vaan käytännössä vain kaupungin toinen 
puoli. Rajaa ei nähdä varsinaisesti, se on lähes näky-
mätön. Luulen, että näin on koko Tornionlaakson 
raja-alueella, sanoo Anders Bergmark, ruotsalaisessa 
Hietaniemen kunnassa asuva työnhakija.

Monet käyvät rajan toisella puolella ruokaos-
toksilla ja asioilla, ystävien ja 
sukulaisten luona, harrasta-
massa tai töissä tai opiskele-
massa. Jotkut kulkevat rajan 
yli päivittäin, toiset viikoit-
tain tai kuukausittain. Kun 
Suomi osittain sulki rajan 
19. maaliskuuta 2020, suuri 
osa rajaliikenteestä lakkasi, 
koska vain työmatkalaiset 
saivat kulkea Suomeen sa-
malla, kun näiden odotettiin 
olevan karanteenimaisissa 
olosuhteissa Suomen puolel-
la ollessaan. Suomesta Ruot-
siin saapumista ei olla rajoitettu suurimmilta osin 
pandemian aikana ja siksi sillä on ollut vaikutusta 
arkeen lähinnä Ruotsin puolella asuville. Suomen 
kansalaiset ovat tämän raportin laatimisen aikaan 
saaneet koko pandemian ajan esteettömästi ylittää 
rajan, lukuun ottamatta helmikuusta toukokuu-
hun, jolloin Ruotsin hallitus asetti vaatimuksen 
negatiivisestä covid 19 –testistä rajan ylittämiseksi 
Ruotsiin.

Ruotsalaiset työmatkalaiset, joilla on pysyvä 
työpaikka Suomessa, ovat voineet käydä töissä 
pandemian aikana, mutta heidän on täytynyt esittää 
rajavartijoille todistus työpaikalta. 27. tammikuuta 
2021 Suomen hallitus otti kuitenkin käyttöön maa-
hantulokiellon työntekijöille, joiden työtä ei katsota 
”välttämättömäksi”, mikä kiristi matkustussääntöjä 
aiemmasta. Jo aiemmin oltiin oltu huolissaan, että 
raja voidaan sulkea myös työmatkaliikenteeltä, mikä 
näkyy SVT Norrbottenin ja Suomen Ylen uutisista, 
mutta huoli oli haastattelujen perusteella vähenty-
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Useissa haastatteluissa puhuttiin ”meistä ja 
niistä” sekä siitä, että rajan osittainen sulke-
minen on tehnyt rajan näkyvämmäksi. Fredrii-
ka Jakola, Oulun yliopiston rajakysymysten ja 
aluekehityksen tutkija, sanoo, että
kansallisia identiteettejä on ja niitä on ilmaistu 
aiempaa aggressiivisemmalla tavalla rajaseu-
dulla, esimerkiksi vuoden 2015 pakolaiskriisin 
aikaan, jolloin järjestettiin mielenosoituksia, 
joissa oli mukana myös äärioikeistolaisia ryh-
mittymiä. Hän ei halua vetää yhtäläisyysmerk-
kiä koronapandemian aikaisen tunnelman ja 
vuoden 2015 mielenosoitusten välille, ja on 
myös sitä mieltä, että niin hyvin integroitu-
neella alueella kuin Tornionlaaksolla, jossa on 
tiiviit ystävyyssiteet yli rajan ja kaksikielisyys 
on levinnyt laajalle, on paremmat edellytykset 
vastustaa tällaisia negatiivisia vaikutuksia. 

– Se, mitä tunnet muita kansallisuuksia 
kohtaan, ettet osaa kieltä tai sinulla ei ole 
kontakteja, kaikki nämä lisäävät negatiivisia 
vaikutuksia, hän toteaa.

Suomen ja Ruotsin välillä on aina kilpailua, 
jonka ei aina tarvitse olla negatiivista, mitä se 
toisinaan on, hän pohtii. Lue lisää naapuri-
maiden välisestä kilpailusta yhteisöä ja eroja 
käsittelevästä luvusta sivulta 32.

tehdä töitä molemmilla puolilla, ellen ollut työmat-
kalla. Mutta nyt korona-aikaan se on vaikeaa. Olen 
kaksi–kolme päivää viikossa Ruotsissa. Tarvittaessa, 
jos minun on oltava työpaikalla Haaparannalla, 
minulla on vain 15 minuutin matka työpaikkojen 
välillä. Minulla on oma toimisto Haaparannalla, 
joten niin hyvässä kuin pahassakin voin tehdä töitä 
tarvittaessa, sanoo Torniossa ja Haaparannalla toi-
mivan Corrotechin toimitusjohtaja Tapio Herajärvi.

Elokuussa 2020, kun Suomi otti maahantu-
lorajoitukset naapurimaille uudelleen käyttöön 
ympäröivän maailman tartuntatilanteen johdosta, 
alettiin lähellä rajaa asuville soveltaa erityissääntö-
jä. Jokapäiväiset matkat sallittiin Ruotsin tien 99 
varrella olevien paikkakuntien asukkaille sekä tien 
ja valtion rajan välillä asuville. Monille seudun 
ihmisille määrittely oli tyly eikä rajaus ollut loo-
ginen muun muassa poliittisen yhteistyöjärjestön 
Tornionlaakson Neuvoston mukaan, joka kirjoitti 
Suomen sisäasiainministeriölle lausunnon, jossa 
pyydettiin, että ”rajayhteisöjä” koskevat säännöt 
koskisivat kaikkia rajakuntien asukkaita muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Tätä perusteltiin 
seudun merkittävillä kulttuurisilla ja historiallisilla 
yhteyksillä.

– Monet kokivat, että heitä kohdeltiin epäoikeu-
denmukaisesti. Mutta rajayhteisöä koskevan pää-
töksen mukaan kaikki on ollut taas normaalia. Enää 
ei puhuta, että korona siellä ja korona täällä eikä 
syytetä toisia, kertoo Tuula Ajanki, Tornionlaakson 
Neuvoston toiminnanjohtaja.

Sen vastaisesti, että monet asiat toimisivat taas 
normaalisti, puhuivat kuitenkin useat haastatellut, 
joiden mielestä on kuultu uhkailuja ja jotka ovat 
kokeneet leimautuneensa koronapandemian aikana 
maiden erilaisten strategioiden vuoksi.

”Rajayhteisöjä” koskevia sääntöjä on sen jälkeen 
laajennettu koskemaan kaikkia lähellä rajaa sijaitse-
vien kuntien asukkaita. Tämä uusi määritelmä salli 
arjen matkat raja-alueen asukkaille, kunnes uudet 
matkustusrajoitukset tulivat voimaan 27. tammi-
kuuta 2021.

Pettymyksiä ja vastakkainasetteluja
Koronapandemian aikaiset matkustusrajoitukset 
ovat johtaneet monilla tunteenpurkauksiin ja 
lisännyt me ja ne -ajattelua useampien haasta-
teltujen mukaan. Useat Ruotsin puolen haasta-
telluista tunsivat pettymystä, huolta ja jossain 
määrin kiukkua. Tuntemukset perustuvat monissa 
tapauksissa epäoikeudenmukaisuuden ja leima-
utumisen kokemukseen. Mielipiteet, pelottelu 

”Rajayhteisöä koske-
van päätöksen mu-
kaan kaikki on ollut 
taas normaalia. 
Enää ei keskustella 
siitä, onko koronaa 
siellä tai täällä.”
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ja erilaiset hyökkäykset raja-alueiden asukkaiden 
välillä ovat muovanneet rajaseudun vastakkainaset-
teluja. Haastateltujen mukaan vastakkainasetteluja 
ilmenee alueen eri osissa. Ruotsin kansalaiset 
kokevat tulleensa Suomen hallituksen epäoikeu-
denmukaisesti kohtelemiksi, mutta myös Ruot-
sissa asuvat Suomen kansalaiset ovat kokeneet 
olevansa epätoivottuja Suomessa. Suomen puolella 
Suomen kansalaiset kokevat tulleensa leimatuiksi 
niin ruotsalaisten kuin suomalaistenkin taholta 
matkustaessaan Ruotsiin, jossa tartuntamäärät ovat 
olleet suurempia.

Kai Juntura, joka asuu Haaparannalla, on Suo-
men kansalainen ja syntynyt Suomessa. 

– Ystäväni kertoi minulle, että hänen autonsa ik-
kuna oli rikottu, että sitä oli heitelty munilla, mutta 
se on vähän outoa, koska hän on Suomen kansa-
lainen. Eli nyt olemme joutuneet takaisin Ruotsi 
vastaan Suomi -asetteluun. Kun raja suljettiin, eräs 
torniolainen hitsaaja valitti siitä, että tulin sinne 
tartuttamaan, mutta sitten kävi ilmi, että hän oli 
lähtenyt Ruotsiin ostamaan nuuskaa ja jonottamaan 
Systembolagetissa, hän kertoo.

Hän on pettynyt myös siihen, miten rajavartijat 
ovat kohdelleet häntä ja että hän ei ole voinut ottaa 
vaimoaan ja lastaan mukaan rajan toiselle puolelle.

– Minut täytyy päästää rajan yli, koska olen 
Suomen kansalainen, mutta haaparantalaisten on 
osoitettava olevansa Haaparannalta päästäkseen yli 

eikä se tunnu mukavalta. Vaimoni ja tyttäreni eivät 
ole Suomen kansalaisia ja heidän on näytettävä 
paperit. Rajahan on aina ollut auki. Tuntuu iskulta 
vasten kasvoja, että haaparantalaiset eivät pääse 
toiselle puolelle. Tai yli pääsee, mutta se on vaikeaa, 
hän sanoo.

Muutamien haastateltujen mukaan Ruotsin 
puolella on edelleen haluttomuutta rajanylitykseen, 
vaikka raja-alueen asukkaita koskevia määräyksiä 
lievennettiin loppukesästä 2020. Göran Lantto, 
alueen asukas ja LKAB:n tuotantopäällikkö, ajoi 
vuonna 2020 rajan yli yhteensä viisi kertaa.

– Rajoitukset alkoivat maalis–huhtikuussa. Sil-
loin rajan saivat ylittää työmatkalaiset, mutta eivät 
muut, ja ne ovat osittain voimassa vieläkin. Melko 
pian kuitenkin saimme taas mennä toiselle puolelle 
esimerkiksi ostoksille, mutta mielestäni siellä on 
melko vihamielinen tunnelma. Asuinpaikka pitää 
osoittaa asiakirjoin. Kaikenlaista on tapahtunut, 
esimerkiksi autojen päälle on kaadettu maalia ja 
vastaavaa. Juuri nyt ei tunnu hyvältä mennä rajan 
yli, joten yritämme välttää sitä, hän sanoo.

Fredriika Jakola, aluekehitykseen ja raja-aluetut-
kimukseen perehtynyt tutkija Oulun yliopistossa, 
sanoo, että matkustusrajoitukset ovat johtaneet 
luottamuspulaan osapuolten välillä. Ongelmana 
ei hänen mukaansa ole ollut se, että raja on ollut 
suljettu, vaan että Suomessa ja Ruotsissa otettiin 
käyttöön erilaiset strategiat.

– Se, miten ne toteutettiin, oli Torniossa ja Haa-
parannalla hyvin traagista. Ruotsissa suuri asia oli 
se, että ruotsalaiset eivät saaneet ylittää rajaa, mutta 
suomalaiset saivat, hän sanoo.

Joissakin haastatteluissa ihmiset kertoivat 
tulleensa leimatuiksi siksi, että ovat käyneet rajan 
toisella puolella töissä, vaikka se on ollut sallittua. 
Eräs henkilö ei halunnut haastateltaviksi, koska 
monet ovat kommentoineet hänen Ruotsissa työssä 
käyntiään, ja hän on jatkanut töissä käyntiään siitä 
huolimatta, että tartuntalukemat ovat Ruotsissa 
olleet korkeat. Toinenkin henkilö kieltäytyi haastat-
telusta, koska on tullut uhkailluksi työpaikalla.

Negatiivisia mielipiteitä ja huhuja on kuulunut 
myös Ruotsin puolella rajaa suomalaisia kohtaan. 
Suomalaisia on muun muassa kuvattu hysteeri-
siksi Suomen Ruotsia tiukempien toimenpiteiden 
johdosta, eräs haastateltu kertoi. Samalla useat 
yritykset ja kunnat ovat Ruotsin puolella päättäneet 
noudattaa Suomen koronarajoituksia ja ottaneet 
esimerkiksi käyttöön maskin käyttövaatimuksen. 
Haaparannan kunnassa tultiin Suomen säännöksiä 
vastaan ja marraskuussa ilmoitettiin, että maskin 
käyttö täydentää hyvin Ruotsin ohjeistusta.

Vaimeampia tunteita kauempana rajalta
Kauempana rajalta asuvat eivät tätä raporttia varten 
tehdyissä haastatteluissa reagoineet samalla tavoin 
rajan sulkemiseen ja ajatus siitä ole heille kovin 
merkityksellinen. He eivät usko samassa määrin 
myöskään, että koronapandemian pitkän aikavälin 
vaikutukset olisivat kouriintuntuvia.

− Mitä olen lukenut, niin se ei ole vaikuttanut 
kovin paljon rajasuhteisiin. En usko, että tämä 
aiheuttaisi siellä asuville ihmisille suuria muutoksia 
pitkällä aikavälillä. Tilanne normalisoituu rokotteen 
saamisen jälkeen, sanoo Jan Lindfors, aikuisopis-
kelija, joka asuu Sodankylässä noin 200 kilometrin 
päässä Ruotsin rajasta.

Koronapandemia ei näytä vaikuttaneen heidän 
suhtautumiseensa toiseen maahan yhtä paljon kuin 
lähellä rajaa asuvilla. He eivät myöskään viittaa 
välttämättä erityisesti Ruotsin ja Suomen väliseen 
rajaan puhuessaan koronapandemiasta. 

− Rajojen avautumista täytyy ajatella. Monet 
haluavat lähteä lomalle Kanariansaarille, kertoo 
Pekka Tikkala, oululainen työnhakija vastatessaan 
kysymykseen, miten hän uskoo yhteiskunnan kehit-
tyvän kriisin jälkeen. 

− Uskon, että tilanne palaa normaaliksi rajojen 
avautuessa, hän kertoo.

Tätä raporttia varten tehty kysely osoittaa, että 

asukkaiden etäisyydellä rajalle ei ole merkittävää 
vaikutusta siihen, miten koronapandemia on 
vaikuttanut ihmisten käsityksiin lähteä töihin rajan 
toiselle puolelle. Asuinpaikasta riippumatta useim-
mat vastasivat, että pandemia ei ole vaikuttanut 
asenteisiin lainkaan, kun taas muutamat vastasi-
vat sen vaikuttaneen negatiivisesti ja muutamat 
harvat sanoivat, että heitä on alkanut kiinnostaa 
töiden haku naapurimaasta enemmän. Myöskään 
sillä, miten usein naapurimaassa käydään, ei näytä 
olevan vaikutusta suhtautumiseen kyselyvastausten 
perusteella.

Sitä vastoin haastatteluista ilmenee, että lähem-
pänä rajaa asuvat yleisesti ottaen ilmaisevat voimak-
kaammin tunteita koronapandemiasta puhuttaessa. 
Vaikutusta arkeen on ollut enemmän. Mutta vaikka 
moni kertoo pettymyksestä, moni myös ymmärtää 
tilanteen olevan sellainen kuin se on.

Osa ei enää halua käydä naapurimaassa 
töissä
Halukkuus ottaa töitä toisesta maasta vastaan on 
koronapandemian aikana vähentynyt matkusta-
misen vaikeuden myötä. Noin kolmasosa vastasi 
kyselyssä lisäksi, että pandemian vuoksi heitä 
kiinnostaa vähemmän työskennellä naapurimaassa. 
Suuntauksena näyttää olevan myös, että useammat 
ovat kiinnostuneet etätyömahdollisuudesta. Osa 
heistä, jotka olisivat saattaneet olla kiinnostunei-
ta työnhausta naapurimaassa, on myös lykännyt 
suunnitelmiaan. 

– Pitkällä aikavälillä tämä ei vaikuta minuun, 
mutta juuri nyt en etsi aktiivisesti kesätöitä Ruotsis-
ta. Mutta tämä johtuu yleisestä keskustelusta Ruot-
sin tartuntaluvuista. Jos olisin saanut työtarjouksen, 
joutuisin selvittämään Ruotsin kyseisen alueen 
tartuntaluvut, sanoo Jaakko Riihiaho, kempeleläi-
nen opiskelija.

Kai Juntura Haaparannalta, Suomen kansalai-
nen, haluaa mieluummin työskennellä Ruotsissa 
vastedes, ja yksi syy tähän on se, miten hän kokee 
Suomen viranomaisten kohdelleen häntä.

− Se on vaikuttanut valtavan paljon. Haaparan-
talaisena koen hyvin ikävänä sen, kuinka minua on 
muutamissa tapauksissa kohdeltu vain siksi, että 
tulen Ruotsista, sanoo Kai Juntura, ja mainitsee, 
että hänen on täytynyt näyttää tiettyjä asiakirjoja 
rajavartijoille ja että tällainen on joinakin päivinä 
voinut kestää jopa puoli tuntia.

Hän uskoo, että pandemia ei vaikuta haluun 
työskennellä Suomessa niiden osalta, joilla jo on 
työpaikka siellä.
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Ostoskeskus Rajalla – rajalla Torniossa.
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− Mutta töitä etsivien en usko paljonkaan etsivän 
töitä Suomen puolelta, hän sanoo.

Samalla monta haastateltua Ruotsin ja Suomen 
puolelta mainitsi, että siteet rajan yli ovat niin tiivii-
tä, että pitkän aikavälin vaikutukset eivät varmasti 
ole kovin ilmeisiä. Suhtautumisessa naapurimaahan 
näkyy eroa myös sen perusteella, millaisena matkat 
on koettu koronapandemian aikana ja suhtaudu-
taanko toimiin henkilökohtaisesti vai ei. Suomen 
puolella pandemia ja maahantulorajoitukset eivät 
näytä aiheuttaneet yhtä vahvoja tunteita kuin Ruot-
sissa siitä ilmeisestä syystä, että asukkaat ovat lähes 
koko ajan saaneet kulkea rajan yli rajoituksitta.

− En ehkä halua työskennellä Ruotsissa, ennen 
kuin tilanne on hieman rauhoittunut. Erityisesti 
Luulajassa koronatilanne on ollut yhtä sirkusta. 
Mutta toivon, että se menee ohi kuten tavallisesti, 
sanoo Piia Oinas, vanhempainvapaalla oleva työn-
hakija, joka asuu Kemin-
maalla, Tornion itäpuolella.

Palkkaamiskynnys 
mahdollisesti kor-
keampi
Koronapandemian aikais-
ten matkustusrajoitusten 
kynnys palkkaamiseen 
toiselta puolelta rajaa voi 
olla korkeampi muutamien 
haastateltujen työnantajien 
mukaan. Heidän mukaansa 
rajan sulkeminen on lisännyt tietoisuutta siitä, että 
ihmisiä on palkattu toisesta maasta, kun aiemmin 
ei niin mietitty sitä, missä työntekijä asuu. Korona-
pandemia on aiheuttanut jonkin verran huolta siitä, 
että rajan sulkeminen voisi aiheuttaa tilanteen, jossa 
yhtäkkiä oltaisiin ilman työvoimaa.

− Kyllä, tämä on hieman herkkä aihe. Mieleen 
tulee, että raja voitaisiin sulkea myös työmatkaliiken-
teeltä. Meillä on noin 30 suomalaista työntekijää, ja 
se olisi niin suuri määrä tällaisessa tilanteessa, että 
se olisi toivotonta. On jäänyt mietityttämään, mitä 
kaikkea voisi tapahtua. Kaikki työntekijämme eivät 
voi olla suomalaisia, jos raja yhtäkkiä suljettaisiin. Se 
ei kerta kaikkiaan käy. Sitä ei tullut ajateltua ennen 
koronakriisiä, sanoo Patrik Snell, pajalalaisen koneu-
rakointiyritys Snells Entreprenadin toimitusjohtaja.

Mietteet voivat vaihdella toimialoittain, ja sen 
mukaan, kuinka suuri työvoimapula alalla on. 

− Jos ajattelen terveydenhuoltoalaa, meidän on 
hyvin vaikea löytää työvoimaa joka tapauksessa, 
joten kaikki, jotka työstä suoriutuvat, ovat tervetul-

leita. Joten en usko, että ajattelemme toisin. Mutta 
voin kuvitella, että jos tällä hetkellä olisi valinnan-
varaa, voisi tulla valittua ruotsalainen työntekijä, 
koska ei voi tietää, mitä rajalla tapahtuu, Övertor-
neån kunnanjohtaja Anna Andersson sanoo.

Koska Ruotsin Suomen vastainen raja ei ole ollut 
suljettu, suomalaisilla työnantajilla ei näytä olevan 
samaa huolta. Mutta se voi muuttua sen mukaan, 
kuinka kauan pandemia vielä jatkuu, ja tiukempi 
rajan sulkeminen voisi vaikuttaa asenteisiin Suomes-
sakin.

− On ollut rajaesteitä ja tilanne on ollut hieman 
stressaava. Henkilökohtaisesti en tunne ilmiötä, että 
me Suomessa ajattelisimme esimerkiksi jostakusta 
ruotsalaisesta eri tavoin, sanoo Tero Hyttinen Lapin 
työvoima- ja elinkeinotoimistosta.

− Uskon, että korona vaikuttaa vielä pitkälle tu-
levaisuuteen. Työnantajat eivät välttämättä ole kovin 

halukkaita palkkaamaan 
rajan toiselta puolelta. Ja 
myös työnhakijat saattavat 
miettiä kahdesti ennen 
työnhakua rajan toiselta 
puolelta, koska auki ollut 
raja voi mennä kiinni ja 
aueta uudelleen erilaisin 
säännöksin, pohtii Poh-
joiskalotin Rajaneuvonnan 
tietopalveluiden koordi-
naattori Päivi Koivupalo.

Rajan sulkemiset, jotka 
ovat olleet vaihtelevasti 

havaittavissa, voivat vaikuttaa myös toiminta-alueen 
näkymiin, toteaa Region Norrbottenin hankekoor-
dinaattori Kenneth Sjaunja. 

− Siltä osin kuin ruotsalaiset tai suomalaiset yri-
tykset työskentelevät toisessa maassa, tämä on ollut 
tapa löytää uutta liiketoimintaa. Ei ole helppoa, 
kun raja suljetaan, silloin voidaan joutua siirtämään 
toimintaa maan sisällä. Koska väestöpohja on niin 
pieni, yleensä tarvitaan rajan ylittäviä markkinoita, 
hän sanoo.

Harvempi suomalainen uskoo vaikutusten 
olevan pitkäaikaisia 
On viitteitä siitä, että luottamus toisiin on pande-
mian aikana kärsinyt molemmin puolin rajaa. Useat 
haastatellut mainitsivat, että rajasta on yhtäkkiä 
tullut näkyvä, mitä se ei ollut ennen, ja Ruotsin 
puolella useat puhuivat siitä, kuinka pettyneitä he 
ovat olleet epäluottamuksen osoituksesta ja rajan 
ylittämisen kieltämisestä. Kerrotaan, että joka-

päiväistä elämää on rajoitettu ja että esimerkiksi 
naapurilla ei voida käydä kahvilla saman kylän 
toisella puolella rajaa olevassa osassa. On selvää, että 
monilla rajan lähellä asuvilla on ystävien, tuttavien 
ja perheenjäsenten verkostoja, jotka ulottuvat yli 
rajan. Haastatteluissa kuului erilaisia näkemyksiä 
siitä, kuinka kauan keskinäisen luottamuksen palau-
tuminen kestää.

− Rajayhteisöä koskevan päätöksen jälkeen lähes 
kaikki on ollut taas normaalia. Enää ei keskustella 
siitä, onko koronaa siellä tai täällä. Toisia ei syytellä. 
Mutta jos raja olisi pysynyt kiinni, olisi varmasti 
alettu syytellä toisiaan. Monet Ruotsin puolella oli-
vat myös järkyttyneitä siitä, että suomalaiset tulivat 
Ruotsin puolelle ostoksille, kun he puolestaan eivät 
saaneet mennä Suomen puolelle, kertoo yhteistyö-
elin Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtaja 
Tuula Ajanki.

− Uskon ja toivon, että palaamme normaaliin. 
Vaarana on kuitenkin, että olemme menettäneet 
jonkin verran luottamusta toisiimme, sanoo Övertor-
neån kunnanjohtaja Anna Andersson.

Kuten edellä on mainittu, usko vahvoihin rajan 
ylittäviin siteisiin antaa Tornionlaakson alueelle erityi-
sen hyvät valmiudet tällaisiin haasteisiin eivätkä pitkä-
aikaiset vaikutukset tule olemaan kovin merkittäviä.

− Ei, en usko niin. Olemme niin hyvin sekoittu-
neet, monien juuret ovat Suomessa, mutta asuvat täällä 
ja päinvastoin, vähitellen palataan normaaliin, jos 
kaikki säännöt ovat samat, Anna Andersson jatkaa.

Tunteet ja se, missä määrin henkilökohtaisesti 
ollaan pettyneitä naapurimaahan, voivat kuitenkin 
vaikuttaa siihen, missä määrin vaikutukset näkyvät 

rajan ylittävässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 
pandemian jälkeen.

– Tämä on haava, jonka kestää kauan parantua. 
On koettu puhdasta uhkailua, paljon Suomen puo-
lelta. Rajavartijoiden toiminta ei oikein tunnu rei-
lulta, kertoo alueella asuva Göran Lantto, LKAB:n 
tuotantopäällikkö.

Merkittävä johtopäätös on, että niistä, jotka eivät 
usko koronapandemian vaikutusten olevan pitkä-
aikaisia, suurin osa on suomalaisia. Haastatelluista 
suurin osa kokee, että nykytilanne on väliaikainen 
ajanjakso, joka toivottavasti palaa normaaliksi.

− Uskon, että kaikki palaa normaaliksi, kun rajat 
aukeavat, oululainen Pekka Tikkala sanoo.

− Luulen, että ihmiset ovat normaalia aktiivisem-
pia useita viikkoja rajan aukeamisen jälkeen. Kun 
se avattiin viikoksi, ihmiset menivät heti seuraavana 
päivänä Haaparannalle ostoksille. Mutta muutaman 
viikon kuluttua se palautuu taas normaaliksi, uskoo 
Keminmaalla asuva Piia Oinas.

Analyysiä tehtiin pandemian aikana, ja joitakin 
vaikutuksia voitiin havaita, miten pandemia oli 
vaikuttanut alueen asukkaiden päivittäiseen elämään 
ja työelämään jo tuolloin, mutta sitä, miten tilanne 
tulee kehittymään jatkossa, ei voitu tietää tätä 
kirjoitettaessa. Haastattelut raporttia varten tehtiin 
joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021, eli ennen 
kuin sekä Suomen että Ruotsin hallitukset olivat 
ottaneet käyttöön uudet tiukemmat maahantulos-
äännöt. Tiedossa ei vielä myöskään ollut, saivatko 
raja-asukkaat arkeaan helpottamaan vastaavia 
helpotuksia, jotka olivat voimassa elokuun 2020 ja 
tammikuun 2021 välillä.
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E4-tie Suomen suuntaan.

”En ehkä halua työs-
kennellä Ruotsissa, 
ennen kuin tilanne on 
hieman rauhoittunut. 
Erityisesti Luulajassa 
koronatilanne on ol-
lut yhtä sirkusta.” 
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ULRICA HAMMARSTRÖM
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, Pajala

1. – Aiemmin raja ei ole ollut näkyvä. Esi-
merkiksi Pajalasta käydään paljon Kolarissa 
ja päinvastoin. Nyt on ollut ongelmia käydä 
sukuloimassa, mökillä ja vastaavaa.

2. – Epäluulo toisia ihmisiä kohtaan on 
suurempaa molemmin puolin rajaa. Käsi-
tykseen, että olemme tornionlaaksolaisia 
molemmin puolin rajaa, on tullut särö. Se 
on vaikuttanut eri yhteistyökuvioihin nega-
tiivisesti.

3. – Paikallisella tasolla meidän tarvitsee 
aloittaa yhteistyö uudelleen, esimerkiksi 
yhteisten kunnanvaltuutettujen muodossa.

ANNE-MARI KEIMIÖNIEMI
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, Muonio

1. – Raja ei ole koskaan elinaikanamme ollut 
niin näkyvä kuin nyt. Monet ihmiset ovat 
eläneet elämäänsä samanaikaisesti kah-
dessa maassa niin, että koti on toisella ja työ 
toisella puolella. Rajan ylittäminen on ollut 
ainoastaan joen yli kulkemista. Tähän asti.

2. – En usko, että tällä tilanteella tulee ole-
maan pitkäaikaisia vaikutuksia. Kun tämä 
on ohi, mitä se jossakin vaiheessa tulee 
olemaan, ihmiset ajattelevat, ettei voida 
palata ”normaaliin”. Mutta näimme jo viime 
kesänä, ettei vaadi paljon, kun homma alkaa 
taas pyöriä. Tulemme muistamaan tämän 
ajanjakson lopun elämäämme, mutta emme 
anna sen vaikuttaa meihin ikuisesti. 

3. – Moni asia on jäänyt odottamaan tänä 
aikana. Sen sijaan meidän pitäisi miettiä, 
miten voimme tehdä asioita tästä tilanteesta 
huolimatta. Ruotsilla on ollut melko toisen-
lainen strategia kuin Suomella. On kiinnos-
tavaa nähdä, mitkä erilaisten strategioiden 
vaikutukset tulevat olemaan vaikkapa viiden 
vuoden sisällä. Täällä Suomessa puhumme 
paljon vaikutuksista lapsiin. Monet eivät pää-
se harrastamaan ja koulussa saa olla vain 
oman luokan kanssa tai sitten ollaan etäkou-
lussa. Mitkä vaikutukset tällä on mielenter-
veydelle? Tämä on vain yksi esimerkki siitä, 
miten mielestäni jokaista päätöstä pitäisi 
tarkastella laajemmasta näkökulmasta.

Haastattelut rajaseudun poliitikkojen kanssa

Kysymykset:
1. Kuinka koronapandemia ja matkustus-
rajoitukset ovat mielestäsi tehneet Suo-
men ja Ruotsin välisen rajan näkyväksi?

2. Uskotko, että koronapandemialla ja 
matkustusrajoituksilla on pitkäaikaisia 
vaikutuksia? Jos, niin mitä?

3. Mitä toimenpiteitä mielestäsi tarvit-
taisiin lieventämään rajatyöntekijöihin 
ja työnantajiin kohdistuvia vaikutuksia 
koronapandemian aikana paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla?

TOMAS MÖRTBERG
Kunnanhallituksen puheenjohtaja,  
Övertorneå

1. – Tilanne on kiinnostanut enemmän alu-
eellisia medioita kuin valtakunnan medioita.

2. – Uskon, että jo nyt valtakunnan ta-
solla puhutaan siitä, kuinka Pohjoismaat 
voivat tehdä paremmin yhteistyötä, jotta 
esimerkiksi pandemian vuoksi ei tarvitsisi 
sulkea rajoja. Me täällä rajan tuntumassa 
palaamme luultavasti melko nopeasti pan-
demian asettumisen jälkeen normaaliin.

3. – Uskon, että jo nyt valtakunnan tasolla 
puhutaan siitä, kuinka Pohjoismaat voivat 
tehdä paremmin yhteistyötä, jotta esimer-
kiksi pandemian vuoksi ei tarvitsisi sulkea 
rajaa. Paikallisesti uskon, että jonkinlainen 
rajankävijöille tarkoitettu rajapassi (Tornion-
laakson passi) voisi helpottaa kulkemista 
mahdollisten tulevien sulkujen osalta.

SVEN TORNBERG
Kunnanhallituksen puheenjohtaja,  
Haaparanta

1. – Totta kai tämä on tehnyt rajasta näky-
vän puhtaan fyysisesti. On vaikea välttyä 
näkemästä rajaa, kun se on varustettu 
mellakka-aidoilla, univormupukuisella ja 
aseistetulla henkilökunnalla, hidasteilla ja 
vastaavilla. Se on tehnyt näkyväksi myös 
mentaalisen rajan väestön osien välillä 
sekä maiden välillä että niiden sisällä. Mo-
lemmin puolin rajaa näkyy nationalistisia 
piirteitä siten, että osa väestöstä omistau-
tuu syyttelylle ja toiset nousevat puolusta-
maan avoimen rajan merkitystä. 

2. – Kyllä, jos tämä on pitkäkestoista, mitä 
se alkaa jo olemaan, tulee se vakavasti 
vaikuttamaan mahdollisuuksiin kehittää 
yhteistyötä ja innostaa investointeja ja 
sijoittumista rajalle, jossa meillä on ollut 
ainutlaatuisen avoimet ja omia markkinoi-
tamme suurempi markkina-alue, mikä on 
ollut meille kilpailuetu. 
– Vaarana on myös, että jos yrityksiä 
kaatuu asiakaskunnan rajarajoitusten ai-
heuttamasta voimakkaasta vähenemisestä 
johtuen, että asiakkaat eivät enää palaa, 
kun rajoituksia helpotetaan. 
 – Lisäksi ilmeinen riski on, että nationa-
listiset ajatukset vaikeuttavat yhteistyöaja-
tusten kehittämistä tulevaisuudessa ja että 
yhteiset työmarkkinamme supistuvat.

Koronapandemia on vaikuttanut Tornionlaakson liikkuvuuteen negatiivisesti, toteavat neljän 
rajakunnan poliitikot. Monien mielestä raja on tullut fyysisesti – mutta ei mentaalisesti – näkyviin 
eri lailla kuin koskaan ennen. Mutta poliittinen yhteistyö on myös osittain kärsinyt. On puhuttu 
erityisestä ”Tornionlaakson passista” mahdollisuutena raja-asukkaille minimoida negatiiviset 
vaikutukset tulevaisuudessa. 
Poliitikkoja pyydettiin vastaamaan kysymyksiin koronapandemiasta sähköpostitse. Kaikkien Suo-
men ja Ruotsin rajakuntien poliitikoille annettiin mahdollisuus vastata kysymyksiin. 

3. – Meidän täytyy kehittää ajatuksia Tor-
nionlaakson Neuvoston pilottihankkeesta 
ottaa käyttöön rajapassi meille, jotka 
asumme ja toimimme rajaseudulla. Mutta 
myöhemmin tämä ei myöskään enää riitä. 
Syntyperäisenä ja täällä kasvaneena tor-
nionlaaksolaisena olematon raja kuuluu 
tänne eikä sitä saa rajoittaa hallinto, joka 
ei tunne täkäläistä elämää.



90 91

KORONAPANDEMIAKORONAPANDEMIA

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021

VA
LO

K
U

VA
: I

K
EA

 H
AP

AR
AN

D
AT

O
R

N
IO

”Pandemian johdosta 
meidän tarvitsee pon-
nistella pysyäksemme 
ajan tasalla”

VA
LO

K
U

VA
: I

K
EA

 H
AP

AR
AN

D
AT

O
R

N
IO

HENRIK ENEROS
Haaparanta-Tornion Ikean markkinointipäällikkö

Haaparanta-Tornion Ikealle on tärkeää peilata sekä 
Suomen että Ruotsin markkinoita henkilöstön ja 
viestinnän osalta, toteaa markkinointipäällikkö 
Henrik Eneros. Hänen mukaansa asiakasvirta Suo-
mesta on yhtä suurta kuin Ruotsistakin.

– Haluamme, että tavaratalomme kuvastaa kaikis-
ta näkökohdista markkinoitamme, hän toteaa.

Haaparannan Ikea-tavaratalo sijaitsee muutaman 
sata metriä Ruotsin puolella rajaa, ja tavaratalossa 
käynti on yhtä luonnollista niin haaparantalaisille kuin 
torniolaisillekin. Se on Ikean pohjoisin tavaratalo, ja 
sen lisäksi, että asiakkaita tulee koko alueelta Suomen 
ja Ruotsin puolelta, kävijöitä on myös Norjasta ja 
Venäjältä, vaikka heitä onkin vähemmän. Seuraavaksi 
lähin Ikea sijaitsee Uumajassa, joten toiminta-alue on 
suuri. Vuosittain kävijöitä on noin miljoona.

– Suomalaisten ja ruotsalaisten osuus on melko 
tasainen meillä käyvästä suuresta massasta. Suomen 
osuus saattaa jopa jossain määrin painottua ainakin 
tiettyinä vuodenaikoina. Ja koska sijaitsemme rajalla, 
tilanne elää hieman esimerkiksi valuuttakurssien 
mukaan. Kun euro vahvistuu suhteessa Ruotsin 
kruunuun, näemme, että väki liikkuu tänne päin, ja 
hieman hiljenee kruunun vahvistuessa, sanoo Henrik 
Eneros.

Haaparannan Ikean 250 työntekijästä 17 henkilöä 
käy töissä Suomen puolelta, kertoo Henrik Eneros. 
Suuri osa henkilöstöstämme puhuu suomea, koska 
monella Ikealla työskentelevällä haaparantalaisella 
on suomalaistausta ja he osaavat suomea. On tär-

keää voida rekrytoida henkilöstöä toiselta puolelta 
rajaa juuri siksi, että tavaratalo voi heijastella koko 
markkinoita, hän sanoo.

– Yrityksenä pyrimme aktiivisesti turvaamaan 
monimuotoisuuden ja silloin on heijasteltava niitä 
markkinoita, joilla me toimimme. Haluaisimme 
saada enemmänkin henkilökuntaa Suomen puolel-
ta, mutta silloin luonnollisesti kieli voi muodostua 
esteeksi, koska ruotsin osaamisen pitäisi olla parem-
paa. Konsernin kielenä käytössä oleva englanti tekee 
asiat helpommiksi, mutta ruotsin osaaminen pohjal-
la on eduksi, hän toteaa, ja selittää että vaatimukse-
na Ikealla työskentelylle on ruotsin taito ja suomen 
osaaminen katsotaan ”merkittäväksi eduksi”.

– Kaikki sisäinen viestintä hoidetaan ruotsiksi tai 
englanniksi, hän kertoo.

Koronapandemian aikana tavaratalon henkilökun-
taa ei ole tarvinnut lomauttaa, koska työvoimaa on 
voitu jakaa yrityksen sisällä uudelleen. Osa henki-
löstöstä pystyi työskentelemään kevään aikana kotoa 
käsin samoin kuin syksyllä 2020, jolloin Suomen 
maahantulorajoitukset olivat tiukimmillaan. Henrik 
Enerosin mielestä yritysten on tärkeää seurata, mitä 
sellaisia uusia päätöksiä tehdään, jotka voivat vai-
kuttaa rajatyöntekijöihin, jotta rajatyöntekijöitä voi-
daan auttaa. Viimeisin saatu tieto oli, että Ruotsin 
hallitus otti rajatyöntekijöille käyttöön vaatimuksen 
enintään viikon vanhan negatiivisen covid-19-testin 
näyttämisestä voidakseen matkustaa Ruotsiin.

– On tietysti selvää, että kun vuosien varrella on 

totuttu kulkemaan rajan yli vapaasti, niin nyt rajaa 
valvotaan molemmin puolin. Sinulta kysellään en-
nen kulkemista Ruotsiin ja vielä sen jälkeen, miksi 
olet ollut Ruotsissa, kun haluat iltapäivällä vain 
päästä kotiin. Yritämme olla yhteyksissä molem-
pien maiden viranomaisiin, jotta tiedämme, mitä 
rajan ylittämiseen vaaditaan, ja että voimmeko me 
työnantajana tehdä tästä mahdollisimman juohevaa, 
hän sanoo ja jatkaa:

– Kun (Ruotsin) hallitus ilmoitti rajarajoituksista, 
aloimme heti tutkimaan, mitä todistuksia tarvitaan ja 
kuinka voimme tukea ja auttaa. Ja miten meidän pi-
tää toimia esimerkiksi, jos joku sairastuu, hän kertoo.

Koronapandemian aikaiset matkustusrajoitukset 
Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla ovat sitä vastoin 
muuttaneet asiakkaiden tapaa ostaa kodin sisustus-
tarvikkeita, ja monet tekevät ostoksensa verkossa.

– On selvää, että tämä vaikuttaa myös meihin 
aivan, kuten kaikkiin muihinkin alueisiin. Sitä vas-
toin näemme, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen 
on muuttunut. Ostoksia tehdään kotoa käsin, ja 
me toimitamme ostokset perille. Mehän pystymme 
toimittamaan molempiin maihin ja siksi suomalai-
set asiakkaat voivat tilata ostoksensa meiltä, Henrik 
Eneros kertoo.

Ikea-tavaratalo on avaamisestaan lähtien tunnettu 
ainutlaatuisesta sijainnistaan rajalla. Tavaratalossa 
kaikki asiakasviestintä tapahtuu kahdella kielellä 
ja tavaroita voidaan tila kotiin ja toimitukset sekä 
Ruotsin että Suomen puolelle hoituvat. Henrik 

Eneros on paljon yhteyksissä Suomen puolelle ja 
seuraa alan ja elinkeinoelämän kehitystä Suomes-
sa. Hän on syntynyt ja kasvanut Haaparannalla ja 
hänen molemmat vanhempansa ovat Suomesta. 
Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat hyvin samankaltai-
sia, vaikka joitakin kulttuurisia eroja on, hän toteaa. 

– Kun puhutaan kodin sisustamisesta, perin-
teiset tarinat kertovat ikkunalaudoista. Sellaisen 
löydät jokaisesta ruotsalaiskodista, ja sille asetetaan 
mielellään esineitä, mutta Suomessa ikkunalautoja 
ei ole. Ikkunavalaisin on toinen asia, että jos asuin-
kumppanisi on Suomesta, saat luultavasti taistella 
saadaksesi sellaisen ikkunaasi. Nyt olemme siis pääs-
seet stereotypioihin ja yleistämme vahvasti, mutta 
muutamia tällaisia asioita siis toki on, hän toteaa.

AVAJAISET 2006
Haaparannan Ikea-tavaratalo avattiin marras-
kuussa 2006 Ingvar Kampradin ja Haaparannan 
silloisen kunnanneuvoksen, myöhemmän maa-
talousministerin, Sven-Erik Buchtin välisen yh-
teistyön ansiosta. Nykyään Bucht toimii Ruotsin 
edustajana yhteispohjoismaisessa Rajaesteneu-
vostossa. Aluksi asiakaspohjan uskottiin olevan 
Ikea-tavaratalolle liian pieni, mutta muutamia 
vuosia myöhemmin tavarataloa oli jo laajennet-
tava. Ingvar Kamprad on sittemmin lahjoittanut 
suurehkon osan omaisuudestaan Norrlandin 
yrityskehitystyöhön.
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Samalla lailla kuin on mentaalisia rajaesteitä, jotka estävät työnhakijoita ja työn-
antajia toimimasta yli rajan, on päinvastaisia tekijöitä, jotka puolestaan houkut-
televat työskentelemään rajan toiselle puolelle. Naapurimaassa olevat verkostot, 
hyvä kielitaito ja muiden rajatyöntekijöiden tunteminen toimivat vetovoimatekijöi-
nä Suomen ja Ruotsin välillä. Yli neljäsosa 273 kyselyyn vastaajasta näkee kielen 
mahdollisuutena. Haastatellut mainitsivat lisäksi maiden kulttuurien ja yhteis-
kunnan samankaltaisuuden sekä positiivisen kuvan toisen maan työkulttuurista 
syinä palkata tai ottaa töitä vastaan toiselta puolelta rajaa.

VETOVOIMA
Vetovoima, joka saa ihmiset käymään 
töissä toisella puolella rajaa
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Suomen ja Ruotsin välisen rajan yli työskentelevillä 
mentaaliset rajaesteet ja vetovoima ovat toisinaan sa-
moja ilmiöitä, jotka toimivat eri tavoin: Verkostojen 
puuttuminen estää työskentelemästä naapurimaassa 
– mutta mahdollinen verkosto voi myös houkutella 
ottamaan töitä vastaan toiselta puolelta. Se, että pu-
huu tiettyä kieltä, voi olla este, jos tiettyyn työhön 
naapurimaassa vaaditaankin muuta kieltä – mutta 
se voi olla myös etu, jos työnantaja tarvitsee sitä 
joissakin muissa toimenkuvissa. 

Monet tässä analyysissä esiin nostetut mentaali-
set rajaesteet toimivat tällä tavoin kahdessa roolissa 
ja eri edellytykset määrittävät sen, onko kyseessä 
este vai vetovoimatekijä. 

Toisinaan perspektiivi vaihtelee myös rajan eri 
puolilla. Esimerkiksi käsityksen siitä, että Ruot-
sissa työkulttuuri on rauhallisempaa ja keskuste-
levampaa, moni suomalainen nostaa positiiviseksi 

asiaksi Ruotsissa työskentelystä. Toisaalta ei ole yhtä 
tavanomaista nostaa esiin suomalaista työkulttuuria, 
vaikka joku nimesi sen ongelmaksi.

Se, että kyseessä on kaksi pohjoismaista hyvin-
vointivaltiota, joilla on vastaavat demokraattiset 
perusarvot ja joiden hallinnolliset järjestelmät 
vastaavat toisiaan, tekee naapurimaassa työskente-
lystä myös monien mielestä helpompaa, aivan kuten 
se, että toisessa maassa töissä käyminen on perinne 
ja tapa. Toisaalta toiset kokevat, että toisessa maassa 
työskentelyn erilaisuus ja jännittävyys voi houku-
tella.

Kielitaito ja laajempi osaaminen
Jos naapurimaan kieltä ei osata, tämä voi muodostaa 
konkreettisen esteen rajan toisella puolella työs-
kentelylle, mutta toisessa tilanteessa oman kielen 

osaaminen voi olla työmarkkinoilla kilpailuetu. 
Tämän nosti esiin erityisesti kummankin maan 
työnvälitystoimistot. Kaksikielisillä on luonnollisesti 
vielä edullisempi asema. Koska Haaparannalla ja 
muilla ruotsalaisilla paikkakunnilla puhutaan hyvin 
yleisesti suomea, ja samalla suomalaiset opiskelevat 
koulussa ruotsia, edellytykset ovat hyvät. Kääntei-
sesti tämä on myös etu työantajille, joilla on pa-
remmat mahdollisuudet löytää työntekijöitä, joilla 
on oikeaa osaamista. Monet haastatelluista olivat 
tietoisia tästä ja pitivät sitä etuna.

– Suomen puolella teollisuudessa ollaan hyvin 
halukkaita ottamaan suomea osaavia työntekijöitä, 
jolloin turvallisuussyistä työkielivaatimuksena on 
suomi. Mutta jos tarkastellaan muita elinkeinoja, 
kuten kuljetusliikkeitä, tavarankuljetuksia ja muita, 
joissa saatetaan ajaa paljonkin Ruotsin puolella, 
silloin ollaan erityisen kiinnostuneita palkkaamaan 
ruotsinkielisiä kuljettajia. Myös matkailualalla voi-
daan tarvita kielitaitoa. Rajan tuntumassa kaupalla 
on merkittävä rooli ja kauppiaat palkkaavat mielel-
lään ruotsalaisia, kertoo Pohjois-Norrbottenin/Haa-
parannan työnvälitystoimiston johtaja Per-Anders 
Ruona.

Työnhakijoiden ja opiskelijoiden keskuudessa 
tätä analyysiä varten tehdyssä kyselyssä lähes puolet 
pitää kieltä esteenä töiden tekemiseen toisella 
puolella rajaa ja katsoo, se on yksi tärkeimmistä 
tekijöistä heidän miettiessään työskentelyä toisella 
puolella. Neljännes 273 kyselyyn vastaajasta näkee 
sen sijaan (tai myös) kielen mahdollisuutena. Näin 
tekevät erityisesti lähellä rajaa asuvat – siellä useam-
mat pitävät kieltä pikemminkin mahdollisuutena 
kuin esteenä. 

Lisäksi toisen maan kansalaiset voivat tuoda 
yleisesti laajempaa osaamista työpaikalle, muistuttaa 
Kimmo Nurmos Business Torniosta.

– Kun toiseen maahan mennään töihin, 
menijöillä on usein parempi kielitaito, jota usein 
tarvitaan. Ja ehkä jotain muutakin, että tunnetaan 
myös hieman erilaisia järjestelmiä. Ollaan hieman 
joustavia monella tapaa, hän sanoo.

Samanlaiset kulttuurit ja yhteiskunnat
Monet haastatelluista mainitsivat, että Suomen ja 
Ruotsin yhteiskunnat ja kulttuurit ovat samanlaiset. 
Rajan toisella puolella työskentely ei siten merkitse 
kovin suurta askelta tuntemattomaan, he totesivat.

– Suomalaiselle on melko helppoa työskennellä 
Ruotsissa tai Norjassa tai muuttaa sinne, koska kult-
tuurit ovat niin samankaltaisia, ei tarvitse sopeutua 
suuriin kulttuurieroihin. Ja aikavyöhyke on melkein 

”OLEN KUULLUT, ETTÄ 
RUOTSISSA ON HELPOM-
PAA” − 55+-IKÄINEN USKOO 
TYÖLLISTYVÄNSÄ NAAPURI-
MAASSA
59-vuotias Oulussa asuva työnhakija Pekka 
uskoo löytävänsä helpommin töitä Ruotsista kuin 
Suomesta. Hänen aiemmat kokemuksensa työ-
elämästä tarkoittavat sitä, että ulkomailla työs-
kentely tuntuu pieneltä askeleelta, hän sanoo.

– Olen työskennellyt 30 vuotta elektroniik-
ka-alalla. Siinä työssä minulla oli paljon 
globaaleja kontakteja ja matkustin paljon. Siksi 
Ruotsissa työskentely ei olisi ongelma.

Lisäksi Pekka on itse asiassa jo työskennellyt 
jonkin aikaa Ruotsissa, nimittäin LKAB:llä, jossa 
hän työskenteli hitsauksessa ja kokoonpanossa. 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen 
työtön.

– Se on hieman outo tunne. Olen tehnyt töitä 
koko ikäni, hän sanoo.

Viime vuosina Pohjois-Ruotsissa on ollut 
hyvät työmahdollisuudet, sen perusteella, mitä 
Pekka on televisiouutisista ymmärtänyt. Hän ei 
puhu kylläkään ruotsia, vaikka hän ymmärtää 
kielestä suurimman osan, mutta aikoo käydä 
kurssin ja verestää taitojaan, jos saa töitä 
Ruotsista.

− Ruotsissa on myös käytännön eroa. Jos 
olet yli 55-vuotias, Suomessa haastatteluun 
pääseminenkin on lähes mahdotonta. Ruotsissa 
olen kuullut sen olevan helpompaa.

Huomautus: Pekka haluaa esiintyä analyysissä 
pelkällä etunimellään.

PEKKA
59 vuotta, työnhakija, Oulu

sama. Välimatkat eivät ole liian pitkiä, niin että on 
helppo ajaa kotiin käymään, sanoo automaatiotek-
niikkaa opiskeleva Katri Palosaari, joka on kotoisin 
Kittilästä.

Myös työnantajat saattavat palkata mieluummin 
naapurimaasta kuin kauempaa. Yksi esimerkki on 
Timo Kärki, henkilöstövuokrausyritys Staffpointin 
matkailu- ja sesonkitoimialajohtaja.

– Ulkomaisten työntekijöiden ottaminen ja 
auttaminen maksaa aina, se on aina kalliimpaa, 
mutta yhteiskunnissamme ei ole juurikaan eroja, ne 
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ovat hyvin samankaltaiset. On helpompaa palkata 
Ruotsista kuin Kroatiasta tai Puolasta. Ulkomai-
sia työntekijöitä on autettava monissa asioissa: 
pankissa, Ruotsin vakuutuskassassa tai vastaavassa, 
väestörekisterissä ja niin edelleen, mutta uskon että 
yhteiskuntiemme ja etujemme samankaltaisuus 
auttaa, hän toteaa.

Arjen integroituminen poistaa draaman 
rajatyöskentelystä
Arkinen integroituminen esimerkiksi Haaparannan 
ja Tornion ja muiden rajapaikkakuntien välillä 
tarkoittaa monille sitä, että on yhtä itsestään selvää 
työskennellä toisella puolella rajaa kuin omassa 
maassakin. Lue tästä lisää verkostoja käsittelevästä 
luvusta.

– Juuri tällä omakotialueella noin viidestätoista 
työelämässä olevasta kuusi käy töissä Suomessa. 
Yksi suuri työnantaja on Tornion Outokumpu, 
jossa työskentelee monta haaparantalaista. Juuri 

rajan tuntumassa tämä on melko tavallista. Monet 
suomalaiset työskentelevät Haaparannalla tervey-
denhuollossa ja monet myös Kalixissa, Kai Juntura 
sanoo. 

Itse hän on Suomen kansalainen, mutta kasvanut 
Haaparannalla ja suomi on hänen äidinkielensä. 
Tällä hetkellä hän on sairauslomalla, mutta sitä 
ennen tehnyt töitä Suomessa 15 vuotta, mikä on 
tullut luonnostaan, hän sanoo. 

– Ilman koronapandemiaa uskoisin, että Suo-
mesta olisi helppo saada töitä. Varsinkin, jos on 
kaksikielinen, kuten minä. Erityisesti täältä rajalta.

Laura Brännströmillä on Kai Junturan tapaan 
suomi äidinkielenä, ja hän on myös kasvanut Haa-
parannalla. Hänen mielestään ei suoraan puhuta, 
millaista naapurimaassa työskentely on, mitä voi 
pitää merkkinä siitä, ettei se ole niin ihmeellistä.

– Tosiasiassa ei oikeastaan yhtään, vaan asenne 
on hyvinkin neutraali eli ei huono eikä hyvä. Joten 
asiaan ei suhtauduta ainakaan negatiivisesti, joten 
oletan, että asia on ok, koska ei sanota mitään. 

Olemme melko neutraaleja toisillemme, sillä useim-
milla taitaa ollakin sukua molemmilla puolilla, hän 
sanoo. 

Kyselystä käy myös ilmi, että 20 kilometrin 
säteellä rajalta asuvat voisivat helpommin harkita 
ottavansa töitä vastaan rajan toiselta puolelta (91 
prosenttia) kuin kauempana asuvat (58–60 prosent-
tia).

Töitä sosiaalisten verkostojen kautta ja 
helppouden tunne
Monille töitä etsiville kontaktit ja sosiaaliset verkos-
tot ovat tärkeä tekijä, osittain työpaikoista vinkkaa-
jina, osittain kertomassa omista kokemuksistaan. 
Siksi kontaktien ja sosiaalisten verkostojen puute 
naapurimaassa voi muodostaa mentaalisen rajaes-
teen, kun taas monille kontaktit ja suuri sosiaalinen 
verkosto voivat toimia vetovoimatekijänä.

– Yhteisöissä, joissa vartuin, oli valtavan paljon 
suomalaisia. He olivat Suomesta kotoisin olevia 
työtovereita ja työntekijöitä, ja nyt heidän lapsensa 
ovat minulla töissä. Tämä käy täysin luonnostaan. 
Molempien tytärteni anopit ovat Suomesta. Kolme 
vävyäni on kotoisin aivan rajan tuntumasta. Joten 
suhteet syntyvät luonnostaan, LKAB:n tuotanto-
päällikkö Göran Lantto kertoo. 

Pajalalaisella Snells Entreprenadilla, joka hoitaa 
kaivosteollisuuden kuljetuksia, lastauksia ja murska-
usta, on paljon työntekijöitä, jotka asuvat Suomes-
sa − noin 25 prosenttia. Monet ovat saaneet työn 
verkostonsa kautta, kertoo toimitusjohtaja Patrik 
Snell.

− Se johtuu ehkä siitä, että tunnen paljon suo-

malaisia ja tulee työllistettyä ihmisiä, jotka tuntee 
ja tietää. Sanon yleensä usein, että jos he tuntevat 
jonkun hyvän tyypin, joka haluaa tulla töihin, 
olemme kiinnostuneita. Näin olemme palkanneet 
paljon ihmisiä, hän kertoo.

Tarkempi kuvaus siitä, millaisia verkostot ovat 
rajaseudulla, niiden merkityksestä ja miten ne 
eroavat toisistaan lähellä ja kaukana rajalta, löytyy 
verkostoja käsittelevästä luvusta sivulta 20.

Toisenlainen työkulttuuri voi houkutella
Monet tätä analyysia varten haastatelluista katsoo, 
että Suomen ja Ruotsin välillä työkulttuurissa on 
eroja. Useimmiten mainittiin se, että Suomessa 
työkulttuuri on hierarkkisempi ja Ruotsissa keskus-
televampi. Lisäksi ruotsalaista työtahtia pidetään 
rauhallisempana. Lue lisää tästä sivuilta 42−47. 
Usein − joskaan ei aina − työnhakijoista Ruotsin 
työkulttuuri on houkuttelevampi kuin Suomen.

− Mielestäni Ruotsissa on hieman erilaista 
työskennellä kuin Suomessa. Siellä työkulttuuri 
eroaa jonkin verran täkäläisestä. Luulen, että heillä 
arvostetaan työntekijöitä enemmän kuin meillä. 
Suomessa on hierarkkisempaa, sanoo sodankylä-
läinen Jan Lindfors, joka opiskelee ohjelmointia ja 
webkehitystä.

Se, mikä sitten voi olla mentaalinen rajaeste 
toisella taholla − on joitakin esimerkkejä ihmisistä, 
jotka eivät halua työskennellä Suomessa tämän 
vuoksi − voi olla vetonaula toisella puolella.

Monet suomalaiset uskovat myös, että heillä on 
kovan työntekijän maine, joka voi olla eduksi Ruot-
sin työmarkkinoilla. Työnantajien haastattelujen 

Näin suuri osuus olisi valmis työskentelemään naapurimaassa siltä pohjalta, kuinka heillä 
on sukua, ystäviä tai tuttuja rajan toisella puolella
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”SITÄ TULEE TYÖLLISTETTYÄ 
IHMISIÄ NIISTÄ, JOTKA TUN-
TEE JA TIETÄÄ”
Patrik Snell, jolla on koneurakointiyritys Snells 
Entreprenad Pajalassa, tuntee paljon suomalaisia ja 
uskoo, että siksi yrityksessä on paljon työntekijöitä 
Suomesta.

− Silloin tulee työllistettyä ihmisiä, jotka tuntee 
ja tietää. Sanon myös usein, että jos he tunte-
vat jonkun hyvän tyypin, joka haluaa tulla töihin, 
olemme kiinnostuneita. Näin olemme palkanneet 

paljon ihmisiä. Tunnemme urakoitsijoita ja tyyppejä 
Suomesta, hän sanoo.

Yritys ostaa muun komponentteja suomalaisilta 
konepajoilta, ja saa apua huoltoon ja kunnossa-
pitoon Suomesta, ja siksi sillä on paljon yhteyksiä 
rajan toiselle puolelle. Toinen tärkeä syy on siihen, 
että monet työntekijät käyvät töissä rajan toisella 
puolella, on se, että työvoimaa ei Ruotsin puolella 
ole riittävästi saatavilla ja siksi olemme riippuvaisia 
suomalaisista työntekijöistä, sanoo Patrik Snell. 

Noin 30–35 Snells Entreprenadin 130 työnteki-
jästä asuu Suomen puolella. Koronakriisi on saanut 
Patrik Snellin miettimään, mitä rajan sulkeminen 
voisi tarkoittaa yritykselle, mutta muuten sillä ei ole 
suurta merkitystä, mistä maasta työntekijät tulevat, 
hän sanoo. Täällä pohjoisessa meillä on samanlai-
nen ajattelutapa ja kulttuurikin on jossain määrin 
samanlainen, hän pohtii.

Hän ei ole kuullut muiltakaan mitään erityisiä 
mielipiteitä naapurimaasta palkkaamisesta.

− En ole kuullut myönteistä enkä kielteistä. Se on 
melko tavallista, hän sanoo. 

Yksi tekijä on kuitenkin tärkeä, hän sanoo, ja se 
on, että kaikki työntekijät ymmärtävät kieltä. Muu-
ten esimerkiksi turvallisuusmääräysten ymmärtä-
misessä voi olla ongelmia. Toisaalta Patrik Snell on 
myös löytänyt tavan ratkaista ongelman.

− Meillä on aina vuorossa joku ruotsalainen, joka 
osaa suomea, hän sanoo.

PATRIK SNELL
toimitusjohtaja, Snells Entreprenad
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perusteella on vaikea sanoa, missä määrin se pitää 
paikkansa, mutta on epätodennäköistä, että sitä 
kuitenkaan pidettäisiin haittana. Anna Andersson, 
Övertorneån kunnanjohtaja, ei erityisesti puhunut 
juuri tästä, mutta on sitä mieltä, että eri työkult-
tuureilla voi olla tärkeä rooli työnantajille, jotka 
miettivät, haluavatko he palkata jonkun naapuri-
maasta. Hän korostaa, että työpaikalla tai yrityksen 
kulttuurilla on merkitystä sille, millaista työkulttuu-
ria pidetään houkuttelevana.

Työmahdollisuuksien ja palkkojen erot vuo-
rovaikutustekijöinä
Koska työmarkkinat Pohjois-Suomessa ja Poh-
jois-Ruotsissa ovat tietyllä tapaa erilaisia, voi tiettyjen 
alojen töihin olla paremmat työmahdollisuudet rajan 
toisella puolella. Tästä työnhakijat ovat usein tietoisia.

− Olen kuullut, että jos työskentelet koneiden 
parissa, teollisuudessa, on hyvät mahdollisuudet 
löytää töitä tietyltä alueelta tiettyyn aikaan. Muistan 
kuulleeni, että ainakin Kiirunan−Jällivaaran alueella 
on hyvät mahdollisuudet saada töitä, kun työsken-
telee koneiden parissa, ja ajaa suuria dumpereita 
tai traktoreita, sanoo Tomi 
Kouvala, joka opiskelee 
OSAOn ammattiopilaitok-
sessa ja Oulun ammattikor-
keakoulussa. 

Lisäksi vallalla on 
käsitys, että palkkatasossa 
ja työehdoissa on maiden 
välillä eroja, mikä saattaa 
lisätä halukkuutta käydä 
töissä toisella puolella rajaa, 
jos se sopii omaan tilantee-
seen paremmin. Esimerkiksi 
työaika on yleisesti hieman 
lyhyempi Suomessa kuin Ruotsissa − yleensä 37,5 
tuntia viikossa verrattuna Ruotsin 40 tuntiin viikos-
sa. Palkkatasot vaihtelevat eri toimialojen mukaan 
ja ovat esimerkiksi Ruotsissa terveydenhuollossa 
työskentelevillä hieman korkeammat, kertoo 
Päivi Koivupalo, Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan 
koordinaattori. Hoitoala on myös ala, jolla monet 
suomalaiset käyvät töissä Ruotsissa. Myös ruotsalai-
set työnantajat ovat aktiivisesti pyrkineet rekrytoi-
maan Suomesta, sanoo Kimmo Nurmos, Business 
Tornion liiketoiminnan kehittäjä.

− Hoitohenkilökunta kertoo aika usein, että 
Ruotsissa työnteko on helpompaa, koska potilasta 
kohden on enemmän työntekijöitä, kertoo Tero 
Hyttinen, Lapin työ- ja elinkeinotoimiston palvelu-

johtaja.
Mahdollisuudet hyvään työpaikkaan ja palkkata-

soon ovat − kielivaikeuksien jälkeen − kaksi tekijää, 
joita pidetään tärkeimpinä harkittaessa naapu-
rimaassa työskentelyä analyysiä varten tehdyssä 
kyselytutkimuksessa.

Toisinaan kyse on ylipäätään mahdollisuuksien 
saamisesta työmarkkinoilla. Haastatelluista pari 
vanhempaa työnhakijaa, jotka asuvat Suomessa, 
mainitsi kuulleensa, että Ruotsissa työnantajat suh-
tautuvat positiivisemmin 60-vuotiaisiin ja vanhem-
piin työntekijöihin. 

Raja ja erot, joita se tarkoittaa, tarjoaa alueen 
ihmisille enemmän valinnanvaraa. He oppivat 
navigoimaan raja-alueella ja hyödyntämään molem-
pien puolien etuja. Heitä kutsutaan regionauteiksi, 
joka on etnologi Tom O'Dellin luoma termi. 

Erot voivat olla jännittäviä ja kehittäviä
Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä moni tätä 
analyysiä varten haastatellusta sanoi, että olisi 
jännittävää ja mielenkiintoista käydä töissä toisella 
puolella rajaa. Tällöin näkökulma on siirtynyt siitä, 

että naapurimaa on niin lähellä 
ja arkipäiväinen, että sillä ei ole 
väliä millä puolella työskentelet, 
siihen, että se nähdään erilaise-
na ja kehittävänä. Raja voi siis 
luoda epävarmuuden tunnetta 
− ja herättää uteliaisuutta ja 
seikkailunhalua. 

Kolmasosa kyselyyn vas-
tanneista katsoi, että uuden 
kokeilemisen jännitys on yksi 
tärkeimmistä tekijöistä heidän 
miettiessään työskentelyä toises-
sa maassa. 

− Hyötyä saisin siitä, että oppisin lisää ruotsia ja 
näkisin elämää Ruotsissa ja ihmisiä yleisesti, ainakin 
omassa pikku kuplassani, jos kävisin siellä töissä, 
sanoo prosessijohtamista Oulussa opiskelija Jaakko 
Riihiaho. 

Samasta teemasta puhuu yksi haastateltava 
puhuessaan mahdollisuudesta oppia tuntemaan 
uusia ihmisiä rajan toiselta puolelta, ja toinen siitä, 
miten tärkeää saada kokeilla jotain uutta uudessa 
ympäristössä. 16-vuotias Niko Mankinen, joka 
opiskelee mekaanikoksi ja asuu Kiimingissä, on sitä 
mieltä, että olisi jopa hieman hienoa käydä töissä 
ulkomailla.

− Voisi ylpeillä sillä, etten kävisi töissä Suomessa, 
hän sanoo.
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”MIELESTÄNI RUOTSISSA OSA-
TAAN OTTAA HIEMAN RENNOM-
MIN.”

Ruotsalainen poikaystävä, hyvä kielitaito ja myön-
teinen suhtautuminen Ruotsin työkulttuuriin ovat 
kolme tekijää, jotka saavat Piia Oinaan suunnitte-
lemaan työpaikkaa ja tulevaisuutta Ruotsissa. Par-
haillaan hän on vanhempainvapaalla ja sai juuri en-
nen sitä lähihoitajan opintonsa valmiiksi. Koulutus 
vastaa melko lailla Ruotsin alihoitajan koulutusta, 
mutta antaa paremman pätevyyden, muun muassa 
lääkkeiden annosteluoikeuden.

− Olemme ajatelleet, että kun vauvamme kasvaa, 
muutamme Ruotsiin. Mutta meidän täytyy tutkia, 
mitä työpaikkoja on tarjolla ja muuta. Lähihoitajien 
tehtävät poikkeavat Ruotsissa ja Suomessa jonkin 
verran, hän sanoo.

Piia Oinas ei ole vielä alkanut tutkia, mitä Ruot-
sissa työskentely edellyttää ja miltä työmarkkinat 
näyttävät. Hän on hieman epävarma siitä, miten 
asiat ovat. Samalla hänellä on hyviä kokemuksia 
lyhyestä käytännön työpätkästään opiskeluajalta 
Ruotsin Övertorneån terveyskeskuksesta, ja hän 
uskoo monien asioiden toimivan Ruotsissa samalla 
tavoin kuin Suomessa.

− Övertorneån terveyskeskuksessa oli esimer-
kiksi joka viikko koulutus tietyistä viikosta toiseen 
vaihtelevista aiheista. Kaikki lopettivat työt ja 
menivät koulutukseen. Se oli hauskaa. Mielestäni 
suomalaiset tekevät vain töitä, töitä ja töitä ja pitävät 
ehtiessään vain lyhyitä kahvitaukoja. Meno ei ole 
kovinkaan rentoa. Mielestäni Ruotsissa osataan 
ottaa hieman rennommin. Toisten kanssa ehditään 
jutella ja istua ja juoda kahvia. Se voi olla ammat-
ti- ja toimialakohtaista, mutta työpaikalla työsken-
telee paljon enemmän ihmisiä kuin olen nähnyt tai 
kokenut Suomessa, hän sanoo.

Piia Oinaksen lähipiirissä on myös useita ihmisiä, 
jotka työskentelevät toisella puolella rajaa. Yksi esi-
merkki on hänen naapurinsa, joka ajaa kuorma-au-

toa Ruotsissa, toinen hänen poikaystävänsä, joka sai 
äskettäin työpaikan Luulajasta. Hän työskentelee 
siellä viikon ja tulee viikonlopuksi kotiin.

− Vaikka ei asutakaan aivan rajalla, voi töitä tehdä 
Ruotsissa, joten se on täällä suosittua.

Piia Oinas puhuu myös ruotsia poikaystävänsä 
ja hänen sukulaistensa kanssa, joten kielitaito 
tarjoaa mahdollisuuksia. Lapsena hän katsoi 
Ruotsin televisiota, ja lisäksi hänellä oli sukulai-
sia, jotka asuivat Ruotsissa ja puhuivat ruotsia. 
Hän on pyrkinyt aktiivisesti säilyttämään koulussa 
oppimansa taidot, esimerkiksi silloin, kun hän on 
käynyt Ruotsissa.

− Lähes kaikki Haaparannalla työskentelevät 
osaavat myös suomea, mutta olen yrittänyt puhua 
ruotsia, etten unohtaisi sitä. Nyt emme edes näe 
täällä Ruotsin kanavia, niitä ei ole. TV4 ja SVT eivät 
enää lähetä ohjelmaa rajan yli, pitäisi olla VPN tai 
jotain, jotta se toimisi. Mutta Ruotsin radiota, Mix 
Megapolia, kuuntelen. Ja Netflixissä on joitakin 
tv-sarjoja ja elokuvia, hän sanoo.

PIIA OINAS
40 vuotta, vanhempainvapaalla oleva työn-
hakija, Keminmaa

”Hoitohenkilökunta 
kertoo aika usein, 
että Ruotsissa työn-
teko on helpompaa, 
koska potilasta 
kohden on enem-
män työntekijöitä.”
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On monta eri tapaa yrittää pienentää mentaalisia rajaesteitä. Seuraavas-
sa on suosituksia, ideoita ja parhaita käytäntöjä, joita haastatellut nostivat 
esiin, seitsemässä eri kategoriassa.

SUOSITUKSET

Töiden ja työntekijöiden löytämisen 
helpottaminen rajan toiselta puolelta

• Suomen ja Ruotsin työnhakusivustojen pi-
täisi olla linkitettyjä suoraan myös rajan toisen 
puolen työpaikkoihin, jotta avoimia työpaik-
koja voisi löytää naapurimaasta sen palvelun 
kautta, jota on totuttu käyttämään. Näin 
ehdottaa Katri Palosaari, opiskelija Kittilästä.

• Jos ruotsin taito ei ole työssä pakollista, voisi 
työpaikkailmoitus olla englanniksi. Se helpot-
taisi suomalaisten työnhakua, Katri Palosaari 
ehdottaa.

• Olisi hyvä, jos paikallislehdet kertoisivat 
mahdollisuuksista tehdä työtä naapurimaassa 
ja mitä se voisi tarkoittaa, miettii Pekka, työn-
hakija Oulusta, joka haluaa esiintyä analyysissä 
pelkällä etunimellään.

• Oulussa voitaisiin järjestää rekrytointimessu-
ja ruotsalaisten työntekijöitä etsivien yritysten 
kanssa samalla tavoin kuin norjalaiset yritykset 
ovat aiemmin tehneet. Näin pohtii oululainen 
Pekka. 

• Työnantajien, jotka haluavat palkata ihmisiä 
naapurimaasta, pitäisi rekrytointiprosessissa 
puhua muustakin kuin työstä − vaikkapa siitä, 
millaista naapurimaassa on asua. Näin esittää 
Kimmo Nurmos, Business Tornion yrityske-
hittäjä.
 

Kielitaidon parantaminen
• Suomessa pitäisi panostaa enemmän ruotsin 
opetukseen niin, ettei ruotsin osaaminen kuih-

du kokonaan, sanoo Tuula Ajanki, Tornion-
laakson Neuvoston toiminnanjohtaja. Hänen 
ajatuksensa jakaa Helena Ruotsala, Turun 
yliopiston kulttuurien tutkimuksen professori, 
jonka mielestä molempia kieliä on vaalittava 
molemmissa maissa. Myös Patrik Snellin, Snells 
Entreprenadin toimitusjohtajan, mielestä on tär-
keää, että molemmissa maissa opitaan ymmärtä-
mään molempia kieliä, jotta kommunikointi on 
mahdollista ilman työtapaturman vaaraa.

• Voidakseen työskennellä Ruotsissa suoma-
laisten pitäisi keskittyä parantamaan englannin 
taitojaan, jos he eivät puhu ruotsia. Näin suosit-
telee Göran Lantto, LKAB:n tuotantopäällikkö.

Tiedon lisääminen 
• Enemmän tietoa siitä, miten Suomen ja 
Ruotsin välisen rajan toisella puolella työsken-
tely vaatii, peräänkuuluttaa Piia Oinas, työnha-
kija Keminmaalta. Pohjoiskalotin Rajaneuvon-
ta voisi olla näkyvämpi, hän kokee. 

Viranomaisyhteistyön lisääminen 
• Järjestetään viranomaiset olla paikallisesti 

saman katon alle, jotta ne voivat toimia yhteis-
työssä. Se lisäisi alueen merkitystä ja vähentäisi 
käytännön ongelmia asukkaiden näkökulmas-
ta, sanoo Corrotechin toimitusjohtaja Tapio 
Herajärvi.

Konkreettisten rajaesteiden ratkaise-
minen
• Jos ammattitutkintojen validointi toimi-
si joustavammin, olisi työnhaku rajan yli 
houkuttelevampaa, esimerkiksi ruotsalaisille 
sairaanhoitajille, jotka voisivat olla valmiita 
työskentelemään Suomessa. Tämän nostaa 
esiin Tero Hyttinen, Lapin työ- ja elinkei-
notoimiston palvelujohtaja.

Rajan ylittävä yhteistyö 
• Suomella ja Ruotsilla pitäisi olla yhteinen 
kriisistrategia, jotta koronapandemian aikai-
nen tilanne − mellakka-aidat rajalla − ei voisi 

toistua. Näin toteaa Region Norrbottenin 
hankekoordinaattori Kenneth Sjaunja.

Koulutus Nord − hyvä esimerkki
Useat haastatellut opiskelevat suomalais-nor-
jalais-ruotsalaisessa ammattioppilaitoksessa 
Koulutus Nordissa Övertorneåssa. He kerto-
vat oppineensa tuntemaan ihmisiä naapuri-
maasta ja saaneensa harjoitella kielitaitoaan 
heidän kanssaan. Lisäksi opettajat tuntevat 
kaikki kolme maata. Kaiken kaikkiaan haas-
tatellut näyttävät olevan tyytyväisiä opiske-
luun tällä tavalla yhdessä. 

− Minulla on koulusta kaveri, joka on 
sähköasentaja ja kouluttautuu nyt auto-
maatioasentajaksi, joten hänellä on todella 
hyvät kontaktit Pohjois-Ruotsin sähköalalle. 
Joten voisin ehkä saada häneltä vinkkejä, 
jos haluan. Ja tietysti opettajat ovat anta-
neet joitakin vinkkejä, mutta enimmäkseen 
harjoittelupaikoista, kertoo esimerkiksi Katri 
Palosaari. 

Koulutus Nord Övertorneåssa.
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Tuula Ajanki, Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtaja.
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Kaksi kolmasosaa sanoo suhtautuvansa myönteisesti rajan toisella puolella työs-
kentelyyn tätä raporttia varten tehdyn kyselyn mukaan. Kiinnostus on suurinta 
niiden joukossa, jotka elävät 20 kilometrin säteellä rajalta. Kyselyyn vastasi 273 
työnhakijaa, työntekijää ja opiskelijaa, suomalaista ja ruotsalaista, jotka asuvat, 
työskentelevät tai opiskelevat alueella tai lähellä sitä.

KYSELYSTÄ
Kyselyyn vastasi 273 henkilöä, joista 248 oli 
suomalaisia, 35 ruotsalaisia (mukana 14, joilla on 
kaksoiskansalaisuus) ja neljä muuta kansallisuut-
ta. Suurempi osa asuu Suomessa (229) kuin Ruot-
sissa (43). Useimmat asuvat 20−150 kilometrin 
säteellä rajalta (130), kun taas lähempänä rajaa 
asuvia (67) ja kauempana rajalta asuvia (74) on 
suunnilleen sama määrä. Suurin osa työskentelee 
tai opiskelee Suomessa (207). Useimmilla on am-

matillinen koulutus (164) tai korkeakoulututkinto 
(64). Suurin ikäryhmä haastateltujen joukossa oli 
alle 21-vuotiaita (103) ja loput melko tasaisesti 
jakautuneita muihin ikäryhmiin. Kaiken kaikkiaan 
suurin osa on alle 35-vuotiaita (174). Vastaajissa 
oli hieman enemmän naisia kuin miehiä (60 pro-
senttia). Kyselyä jaettiin Pohjoiskalotin Rajaneu-
vonnan kanavien ja eri oppilaitosten kautta ja se 
toteutettiin joulukuussa 2020.

INTEGRAATIO JA LIIKKUMINEN YLI RAJAN

Useimmat, 73 prosenttia, ilmoittivat 
käyvänsä ostoksilla tai asioilla naapuri-
maassa. Suomalaisista 73 ja ruotsalaisista 
80 prosenttia vastasi käyvänsä ostoksilla 
tai asioilla naapurimaassa. Useampi 
ruotsalainen käy sukulaisten ja ystävien 
luona ja kulkevat töihin ja opiskelemaan 
naapurimaahan. Ruotsalaisista 54 prosent-
tia käy sukulaisten ja ystävien luona, kun 
suomalaisista näin tekee 20 prosenttia. Se, 
että suurempi osa kyselyyn vastanneista 
ruotsalaisista asuu lähellä rajaa, on voinut 
vaikuttaa tulokseen jonkin verran.

Enemmistö, 67 prosenttia, vastaajista voisi 
ajatella työskentelevänsä rajan toisella puo-
lella, ja 33 prosenttia ei. Suomessa asuvista 
64 prosenttia voisi kuvitella työskentelevänsä 
Ruotsissa, ja 36 prosenttia ei. Ruotsissa 
asuvista 81 prosenttia voisi kuvitella työsken-
televänsä Suomessa, kun taas 19 prosenttia 
ei. Henkilöistä, jotka työskentelevät alalla, 
jolla on yleistä tai erittäin yleistä käydä töissä 
toisella puolella rajaa, suurempi osa (84 
prosenttia) suhtautuu myönteisesti työsken-
telyyn naapurimaassa.

Mitä teet naapurimaassa? 

Kuinka usein käyt naapurimaassa?

Lähes päi-
vittäin

3−5 kertaa 
viikossa

Muutaman 
kerran 
viikossa

Muutaman 
kerran 
kuussa

Harvoin

KYSELY
Monet tekijät vaikuttavat haluun työskennellä 
naapurimaassa
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tai ys-
tävien 
luona

Käyn os-
toksilla tai 
asioilla

Käyn va-
paa-ajan 
harras-
tuksissa Muuta

Voitko kuvitella työskenteleväsi naapuri-
maassa? 

En

Kyllä

Tämä raporttia varten tehty kysely, joka tehtiin 
haastattelujen ohella, kertoo, että kiinnostusta 
työskentelyyn naapurimaassa on. Mutta monet 
mainitsivat myös, että maiden välillä on eroja, jotka 
aiheuttavat haasteita. Kyselyssä piirtyvässä kuvassa 
myös etäisyydellä rajalle on suuri merkitys sille, 
kiinnostaako työskentely naapurimaassa vai ei. Sekin 

vaihtelee vastaajien kesken, kuinka usein naapu-
rimaassa käydään, ja suurin osa kertoi kulkevansa 
harvoin rajan yli. Sellaiset tekijät kuin kielitaito ja 
osaaminen työmarkkinoilla toisella puolella rajaa 
vaikuttavat myös suhtautumiseen naapurimaassa 
työskentelyyn.

68 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti 
käyvänsä naapurimaassa harvemmin kuin 
kerran kuukaudessa. 23 prosenttia ilmoitti 
käyvänsä naapurimaassa yhden tai useam-
man kerran viikossa.

Useat vastaukset olivat mahdollisia.
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Kan du tänka dig att arbeta på andra sidan gränsen?
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TEKIJÄT, JOTKA VAIKUTTAVAT HALUUN TYÖSKENNELLÄ TOISELLA PUO-
LELLA RAJAA

Näin suuri osuus voisi kuvitella työskentelevänsä naapurimaassa sen perusteella, kuinka 
usein he käyvät naapurimaassa

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Inte alls eller bara lite

Lite

Väl och mycket väl

Så stor andel vill arbeta i grannlandet efter hur väl 
man känner arbetsmarknaden i sin bransch 
(finskbosatta om svenska arbetsmarknaden)

Serie1 Serie2

Suomessa asuvat Ruotsin työmarkkinoista

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Så gott som varje dag

3-5 gånger per vecka

Någon gång per vecka

Någon gång i månaden

Mer sällan

Så stor andel vill arbeta i grannlandet uppdelat 
efter hur ofta man är i grannlandet

Serie1 Serie2

Ylempi kaavio:
Vastaajien määrä kussakin luokassa: Tun-
tee yli 11 naapurimaassa työskentelevää 
henkeä: 42 vastaajaa,  
Tuntee 6–10 henkeä: 23 vastaajaa, Tuntee 
1–5 henkeä: 111 vastaajaa, Ei tunne 
ketään naapurimaassa työskentelevää: 95 
vastaajaa.

Alempi kaavio:
Vastaajia pyydettiin vastaamaan asteikolla 
1–5, jossa 5 tarkoittaa, että tuntee hyvin 
naapurimaan lainsäädännön ja säännök-
set. Vastaajien määrä kussakin luokassa: 
(5) 12 vastaajaa, (4) 17 vastaajaa, (3) 42 vas-
taajaa, (2) 53 vastaajaa ja (1) 146 vastaajaa.

Vastaajia pyydettiin vastaamaan 
asteikolla 1–5. Vastaajien määrä 
kussakin luokassa: (5 ja 4) 24 
vastaajaa, (3) 19 vastaajaa, (2 ja 
1) 180 vastaajaa.

Vastaajien määrä kussakin luokassa:
(Harvemmin) 186 vastaajaa, (Muutaman kerran kuussa) 20 vastaajaa, (Muutaman kerran viikossa) 14 vastaa-
jaa, (3–5 kertaa viikossa) 11 vastaajaa ja (Lähes päivittäin) 38 vastaajaa.

4–5, jossa 5 tar-
koittaa, että tuntee 
erittäin hyvin

2–3

1

Harvoin

Muutaman kerran 
kuussa

Muutaman kerran 
viikossa

3–5 kertaa 
viikossa

Lähes 
päivittäin

Näin suuri osuus voisi kuvitella työskentelevänsä naapurimaassa sen perusteella, kuinka 
monta ihmistä he tuntevat naapurimaasta

Ei voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

Voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

Tuntee yli 
11 henkilöä

6–10

1–5

Ei tunne 
ketään

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ingen

1 till 5

6 till 10

Fler än 11

Så stor andel vill arbeta i grannlandet uppdelat efter 
hur många man känner i grannlandet

Serie1 Serie2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Näin suuri osuus olisi valmis työskentelemään naapurimaassa siltä pohjalta, kuinka hyvin 
he tuntevat lainsäädäntöä ja naapurimaan työmarkkinoiden säännöksiä

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inte alls

Bara lite

Lite

Väl

Mycket väl

Så stor andel vill arbeta i grannlandet uppdelat efter hur 
väl man känner lagar och regler på arbetsmarknaden i 

grannlandet

Serie1 Serie2

5 = tuntee  
erittäin hyvin

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

4

3

2

1

Ei voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

Voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

Näin suuri osuus olisi valmis työskentelemään naapurimaassa siltä pohjalta, kuinka hyvin 
he tuntevat oman alansa työmarkkinoita naapurimaassa

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Inte alls eller bara lite

Lite

Väl och mycket väl

Så stor andel vill arbeta i grannlandet efter hur väl man känner 
arbetsmarknaden i sin bransch (svenskbosatta om finska 

arbetsmarknaden)

Serie1 Serie2

Ruotsissa asuvat Suomen työmarkkinoista

4–5, jossa 5 tarkoit-
taa, että tuntee  
erittäin hyvin

2–3

1

Vastaajia pyydettiin vastaamaan 
asteikolla 1–5. Vastaajien määrä 
kussakin luokassa: (5 ja 4) 16 
vastaajaa, (3) 8 vastaajaa, (2 ja 1) 
15 vastaajaa.
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1 2 3 4 5 = Mycket väl

Inom två mil från gränsen Mellan två och 15 mi l från gränsen Längre än 15 mil från gränsen

Vastaajia pyydettiin vastaamaan asteikolla 1–5, 
jossa 5 tarkoittaa, että tuntee hyvin naapurimaassa 
työskentelyä koskevat lainsäädännön ja säännök-
set. Vastaajien määrä kussakin luokassa: (5) 12 
vastaajaa, (4) 17 vastaajaa, (3) 42 vastaajaa, (2) 53 

vastaajaa ja (1) 146 vastaajaa. Lähellä rajaa asuvat 
kertoivat suuremmassa määrin tuntevansa naapu-
rimaassa työskentelyä koskevat lait ja säännökset.

Näin suuri osuus tuntee naapurimaassa töissä käyntiä koskevat lait ja säännökset siltä poh-
jalta, kuinka lähellä tai kaukana rajalta asutaan

Asuu 20 kilometrin säteellä 
rajalta

Asuu 20–150 kilometrin säteellä 
rajalta

Asuu yli 150 kilometrin päässä 
rajalta

1 2 3 4 5 = Tuntee 
erittäin hyvin

Useimmat vastasivat miettivänsä kieltä haasteena 
miettiessään, ottaisivatko he työtä vastaan naapu-
rimaasta. Sen jälkeen tulee palkka, joka nähdään 
enemmän mahdollisuutena saada hyvä työpaik-
ka naapurimaasta. Vastaajat molemmin puolin 
rajaa ovat maininneet kielen sekä vaikeutena että 

mahdollisuutena, mutta suomalaiset jonkin verran 
useammin vaikeutena. Suurempi osuus Ruotsis-
sa asuvista vastasi, että heillä on kokemusta siitä 
tai hyvä tuntuma siihen, millaista on työskennellä 
naapurimaassa, mikä voi johtua siitä, että useampi 
vastaaja asuu lähempänä rajaa. 
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 Språket som
svårighet

Lönenivån  Större
möjlighet att få

ett  bra jobb

Spännande att
testa något nytt

Språket som
möjlighet

Saknar
kontakter  i

grannlandet

Pendling och
restider

Vet inte var
man hittar  jobb

i grannlandet

Utanför min
trygghetszon

Jag har  redan
erfarenhet av
och/eller bra

koll på hur det
är att jobba i
grannlandet

Det finns
tillräck ligt med
jobb där  jag bor

Har kontakter i
grannlandet

Administration
och krångel
med regler

Mindre
möjlighet att få

ett  bra jobb

Tärkeimpinä mainitut tekijät harkittaessa työpaikkaa naapurimaassa

Parem-
mat 
mahdol-
lisuudet 
saada 
hyvä työ

Pie-
nemmät 
mahdol-
lisuudet 
saada 
hyvä työ

Kieli 
haas-
teena

Kieli  
mahdol-
lisuutena

Työmatka 
ja mat-
ka-ajat

Hallinto 
ja sään-
nösten 
haasta-
vuus

Jännit-
tävää 
kokeilla 
jotain 
uutta

Ei tiede-
tä, mistä 
naapu-
rimaan 
työpaik-
koja voi 
löytää

Kon-
takteja 
naapuri-
maassa

Kon-
taktien 
puute 
naapuri-
maassa

Palkka-
taso

Oman 
muka-
vuus-
alueen 
ulkopuo-
lella

On koke-
musta ja 
hyvin pe-
rillä siitä, 
millaista 
on työs-
kennellä 
naapuri-
maassa

Asuin-
paikas-
sani on 
riittävästi 
töitä

Useat vastaukset olivat mahdollisia.
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Näin suuri osuus olisi valmis työskentelemään naapurimaassa siltä pohjalta, kuinka heillä 
on sukua, ystäviä tai tuttuja rajan toisella puolella

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag har  många
vänner och/eller

släktingar på
andra sidan

gränsen

Jag har  några
vänner och/eller

släktingar på
andra sidan

gränsen

Jag har  få vänner
och/eller

släktingar på
andra sidan

gränsen

Jag har  få bekanta
på andra sidan

gränsen

Jag har  inga
vänner eller

bekanta på andra
sidan gränsen

Stor skillnad på om man känner många eller få på 
andra sidan gränsen

Nej - jag kan inte tänka mig arbeta på andra sidan gränsen

Ja - jag kan tänka mig arbeta på andra sidan gränsen

Minulla on 
paljon ystäviä 
ja/tai sukulaisia 
rajan toisella 
puolella

Minulla on 
joitakin ystäviä 
ja/tai sukulaisia 
rajan toisella 
puolella

Minulla on 
vähän ystäviä 
ja/tai sukulaisia 
rajan toisella 
puolella

Minulla on 
vähän tuttuja 
rajan toisella 
puolella

Minulla ei ole 
ystäviä tai 
tuttuja rajan 
toisella puolella

Ei voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

Voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Useat vastaukset olivat mahdollisia.

LÄHELLÄ/KAUKANA RAJALTA

Kyselyssä 67 vastaajaa kertoi asuvansa 20 ki-
lometrin säteellä rajalta, 130 asuvansa 20–150 
kilometrin säteellä rajalta ja 74 asuvansa yli 
150 kilometrin päässä rajalta. Etäisyys rajalle 
vaikuttaa haluun ottaa töitä vastaan rajan toi-
selta puolelta, mutta merkitystä on muillakin 
tekijöillä kuin pelkällä fyysisellä välimatkalla. 
Useammat lähellä rajaa asuvat kertoivat myös 
tuntevansa ihmisiä naapurimaasta ja että heil-
lä on siellä myös sukulaisia, ystäviä ja tuttavia. 

Valmius työskennellä naapurimaassa sen 
perusteella, kuinka kaukana rajalta asutaan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inom två mil från gränse

Mellan två och 15 mil från
gränsen

Längre än 15 mil från gränsen

Så stor andel vill arbeta i grannlandet uppdelat efter avstånd 
till gränsen

Kauempana 
kuin
150 kilometrin 
säteellä rajalta

20–150 
kilometrin 
säteellä 
rajalta

20 kilomet-
rin säteellä 
rajalta

Voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

Ei voi kuvitella 
työskentelevänsä 
naapurimaassa

90
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Inte alls Jag har  mindre lust att börja
jobba på andra sidan gränsen

Jag har  större lust att börja
jobba på andra sidan gränsen

Annat

KORONA

Kuinka koronakriisi on vaikuttanut siihen, miten suhtaudut mahdollisen uuden työn vas-
taanottamiseen naapurimaasta?

Näin koronakriisi on vaikuttanut siihen, kuinka voidaan kuvitella aloittavansa työt naapuri-
maassa sen perusteella, kuinka monta naapurimaassa työskentelevää ihmistä tunnetaan

Muuta

Ei lainkaan

Minua kiinnostaa 
vähemmän ottaa 
töitä vastaan 
naapurimaasta

Minua kiinnos-
taa enemmän 
ottaa töitä 
vastaan naapu-
rimaasta

Tuntee 
yli 11 
henkilöä

6–10

1–5

Ei tunne 
ketään

Minua 
kiinnostaa 
enemmän 
ottaa töitä 
vastaan naa-
purimaasta

Minua 
kiinnostaa 
vähemmän 
ottaa töitä 
vastaan naa-
purimaasta

Ei lainkaan

Muuta

TV/MEDIAT/KULTTUURI

Näin suuri osuus seuraa tv:tä tai radiota naapurimaan kanavien kautta Suomen tai Ruotsin 
kansalaisuuden perusteella jaoteltuna

Näin suuri osuus seuraa naapurimaan uutisia Suomen tai Ruotsin kansalaisuuden perus-
teella jaoteltuna

Raporttia varten tehdyissä haastatteluissa sekä 
suomalaiset että ruotsalaiset vastasivat seuran-
neensa viime aikojen uutisraportoinnissa pääasias-
sa naapurimaan koronapandemiaa koskevia uutisia. 
Esimerkkejä televisio-ohjelmista ja radiolähetyksis-
tä toiselta puolelta rajaa, joita muuten seurataan, 

ovat ruotsalaiset rikossarjat, urheilu sekä radio Mix 
Megapol. Henkilöt, joilla on kaksoiskansalaisuus ja 
joita oli vain 14 henkilöä kyselyyn vastaajista, ovat 
vielä suuremmassa määrin kertoneet seuraavansa 
vähintään kerran viikossa naapurimaan tv:tä/radiota 
tai uutisia. 

Seuraa naapurimaan 
tv:tä tai radiota vähintään 
kerran viikossa

Seuraa naapurimaan 
tv:tä tai radiota kerran 
vuodessa tai harvemmin

Suomalaiset Ruotsalaiset

Seuraa naapurimaan 
uutismedioita vähintään 
kerran viikossa

Seuraa naapurimaan 
uutismedioita kerran 
vuodessa tai harvemmin

Suomalaiset Ruotsalaiset
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90%

Finsk Svensk Dubbel

Tar del av tv eller radio i grannlandet minst en gång i veckan …. Tar del av tv eller radio i grannlandet en gång per år eller mer sällan….
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100%

Finsk Svensk Dubbel

Tar del av nyhetsmedier i grannlandet minst en gång i veckan …. Tar del av nyhetsmedier i grannlandet en gång per år eller mer sällan….

Useimmat eli 62 prosenttia ilmoitti, ettei korona-
kriisi ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa 
työn vastaanottamiseen toiselta puolelta rajaa. 28 
prosenttia sanoi, että heitä kiinnostaa vähemmän 
aloittaa työskentely naapurimaassa pandemian 
vuoksi, ja neljä prosenttia sanoi olevansa kiinnos-

tuneempia. Heistä, jotka tuntevat naapurimaassa 
työskenteleviä, useammat ovat vähemmän kiin-
nostuneita aloittamaan työskentelyn rajan toisella 
puolella pandemian johdosta, kun taas he, jotka 
eivät tunne ketään, vastasivat, ettei tällä ole ollut 
vaikutusta.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ingen

en till fem

6 till 10

fler än 11

Jag har  större lust att börja jobba på andra sidan gränsen Jag har  mindre lust att börja jobba på andra sidan gränsen Inte alls Annat



108 109

KOLMEN RAJA-ALUEEN VERTAILUA

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021

KOLMEN RAJA-ALUEEN VERTAILUA

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTAALISET RAJAESTEET • Helmikuu 2021

Alueella pitkin Ruotsin ja Suomen rajaa on samanlaisia läheisiä rajan ylittäviä 
sukulaisuus- ja ystävyyssuhteita kuin Norja ja Ruotsin rajalla, mutta se eroaa sekä 
raja-alueesta että Tanskan ja Ruotsin välisestä alueesta siten, että kieli on suurem-
pi ongelma. Kolme pohjoismaista rajaseutua Suomi–Ruotsi, Norja–Ruotsi ja Tans-
ka–Ruotsi muistuttavat toisiaan monin tavoin, mutta ne myös eroavat toisistaan. 

VERTAILU 
Mentaaliset rajaesteet kolmella pohjoismai-
sella rajaseudulla

Mentaalisiin rajaesteisiin, kuten puuttuviin sosiaa-
lisiin verkostoihin, korkean kynnyksen tunteeseen 
ja mielikuviin ”niistä muista”, vaikuttavat muun 
muassa kielen ymmärtäminen, kulkeeko raja 
kaupunkien välillä vai maaseudulla ja millaisia 
perinteitä rajan yli liikkumisessa on. Tämän kertoo 
Øresundsinstituttetin kolme tutkimusta pohjois-
maisten raja-alueiden mentaalisista rajaesteistä.

Eroja edellytyksissä
Jotta mentaalisia rajaesteitä raja ja kulttuurisia 
rajoja voidaan verrata Tanskan ja Ruotsin, Suomen 
ja Ruotsin ja Norjan ja Ruotsin rajojen välillä, on 
tärkeää suhteuttaa ne näiden kolmen pohjoismaisen 
rajaseudun erilaisiin olosuhteisiin.

Suomen ja Ruotsin välinen maaraja kulkee harvaan 
asutuilla alueilla kaukana pääkaupungeista ja siellä on 
useita pienempiä ”kaksoispaikkakuntia” pitkin jokea, 
joka erottaa nämä maat pitkältä matkalta. Lähimpänä 
Pohjanlahtea sijaitsee kaksi toisiinsa kietoutunutta kau-

siis jopa Tanskan pääkaupunki. Toisin kuin kahdella 
muulla mainitulla alueella, maita erottaa meri, ja rajan 
yli kulkeminen on siksi rajallista. Öresundin alueella 
kulkee lauttayhteys Helsingborgin ja Helsingørin 
välllä, ja vuonna 2000 otettiin käyttöön Juutinrauman 
silta. Työmatkaliikenne ja lomamatkailu ovat lisään-
tyneet huomattavasti sen jälkeen, mutta integraatio 
sukulaisuus- ja ystävyyssiteiden muodossa ei maiden 
välillä ole kovin suurta. Tutkimusten mukaan kielten 
ymmärtäminen on vähenemässä, mutta elinkeino-
elämän mentaalisia rajaesteitä koskevassa analyysissä, 
jonka Øresundsinstituttet teki 2018–2019, haastatellut 
eivät yleensä kokeneet kieltä ongelmana.

Kaikkien maiden välillä on vahvoja liikesuhteita, 
sekä molemmissa maissa toimivien yritysten kautta 
että kaupankäynnin johdosta. 

Kaikki mainitut rajat ovat myös jossakin vaihees-
sa viimeisten vuosisatojen aikana olleet olemattomia 
– siinä mielessä, että molemmin puolin nykyistä 
rajaa olevat alueet ovat kuuluneet samaan maahan.  

Erilaisia yhtäläisyyksiä ja eroja
Eri alueiden välillä on siis sekä yhtäläisyyksiä että 
eroja, jotka vaikuttavat mentaalisiin rajaesteisiin. 
On esimerkiksi selvää, että rajan yli ulottuvat sosi-
aaliset verkostot ovat paljon vahvempia Suomen ja 

Ruotsin ja Norjan ja Ruotsin välillä kuin Tanskan ja 
Ruotsin välillä. Tanskan ja Ruotsin välinen vesiraja 
näyttää estävän tämän, tai ainakin tehneen niin 
viimeisimpien 100 vuoden ajan. 

Toisaalta on mahdollista nähdä samankaltaisuut-
ta Tanskan ja Ruotsin ja Suomen ja Ruotsin välillä 
työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän dynamiikassa, 
joka syntyy siitä, että molemmin puolin rajaa on 
kaupungit. Toki Haaparanta ja Tornio ovat paljon 
pienempiä kuin vaikkapa Malmö ja Kööpenhami-
na, mutta ne ovat tiiviimmin integroituneita, mikä 
helpottaa entisestään rajan yli töissä käymistä. 

Kielen ymmärtäminen yhdistää Norjaa ja Ruot-
sia ja Tanskaa ja Ruotsia, joissa puhutaan skandinaa-
visia kieliä. Tiettävästi ymmärrys on vielä parempaa 
Norjan ja Ruotsin kuin Tanskan ja Ruotsin välillä, 
mutta ainakaan Suomeen ja Ruotsiin verrattuna 
kieltä ei koeta ongelmana. Lisäksi englanti vaikuttaa 
olevan käyttökelpoisempi Tanskan ja Ruotsin rajalla 
kuin Suomen ja Ruotsin rajalla, mikä entisestään 
helpottaa tilannetta eteläisellä rajaseudulla.

Kansallinen painovoima ja kertomus kansal-
lisuudesta vaikuttaa kaikkiin rajaseutuihin
Kansallisia stereotypioita ja kertomuksia ”niistä 
muista” esiintyy kaikilla kolmella rajaseudulla. 

TUTKIMUKSET MENTAALISISTA RAJAESTEISTÄ RAJASEUDUILLA 
SUOMI–RUOTSI, NORJA–RUOTSI JA TANSKA–RUOTSI
Øresundsinstituttet on vuosista 2017–2018 alkaen tehnyt kolme analyysiä mentaalisista rajaesteistä Poh-
joismaiden välillä eri toimeksiantajille. Tutkimuksissa on ollut samansuuntainen lähestymistapa, mutta kun 
Suomen ja Ruotsin välinen tutkimus on keskittynyt työmarkkinoihin, työnhakijoihin ja työnantajiin, Norjan ja 
Ruotsin ja Tanskan ja Ruotsin tutkimuksissa on keskitytty elinkeinoelämään. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä 
kolme analyysiä eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta monin tavoin niissä on mentaalisten rajaesteiden ja 
kulttuuristen rajojen välillä myös kiinnostavia yhtäläisyyksiä ja eroja, joita on mahdollista nostaa esiin.

punkia Haaparanta ja Tornio, joiden välillä yhteistyö, 
työmatkat ja päivittäinen vuorovaikutus ovat suuria. 
Suomea ja ruotsia ymmärretään hyvin lähellä rajaa, 
mutta ymmärtäminen heikkenee kauempana rajalta. 

Norjan ja Ruotsin välinen raja on hyvin pitkä ja 
siten myös vaihteleva. Se kulkee pääasiassa harvaan 
asutulla alueella, mutta aivan etelässä on kaksi 
kaupunkia, Halden ja Strömstad, melko lähellä 
toisiaan, mutta silti jonkin matkan päässä toisistaan 
Svinesundsbron-sillan erottamana. Ne sijaitsevat 
myös lähellä Osloa ja Göteborgia. Rajalla on useita 
integroituneita alueita, joilla perhesiteet ja kauppa 
ulottuvat rajan yli, mutta rajaa lähellä olevat yhtei-
söt ovat yleensä pieniä. Kauimpana pohjoisessa, Kii-
runan ja Narvikin välillä, vaikuttaa olevan erityistä 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työmatkaliikennettä 
on maiden välillä paljon ja kielen ymmärtäminen 
yleensä hyvää, sekä lähellä että kauempana rajalta.

Tanskan ja Ruotsin välinen raja kulkee kahdella 
tiheään asutulla alueella, joilla on suuria kaupunkeja 
kuten Kööpenhamina, Malmö ja Helsingborg – ja 

Mentala gränshinder - en 
studie av hur norska och 
svenska företagare erfar 
och uppfattar arbete över 
gränsen (2017/2018)
Interreg-hankkeen Grän-
smöjligheter. En 161 mil 
integrerad arbetsmarknad 
längs norsk-svenska grän-
sen toimeksiannosta

Mentala gränshinder 
Öresund - danska och 
svenska företagares syn 
på hinder och möjlig-
heter vid arbete över 
gränsen (2018/2019)
Tietopalvelu Øresunddi-
rektin toimeksiannosta

Aiempia tutkimuksia:
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Osittain kertomukset ja stereotypiat kertovat siitä, 
millaisia ”ne muut” ovat yleisesti, osittain siitä, 
kuinka he käyttäytyvät työssä tai elinkeinoelämässä. 
Kolmeen eri analyysiin tehdyissä haastatteluissa voi 
mahdollisesti nähdä, että kertomuksissa Suomen 
ja Ruotsin ja Tanskan ja Ruotsin rajaseuduilla on 
tietty painotus toimimisesta työ- ja elinkeinoelä-
mässä, kun taas Norjan ja Ruotsin välillä kerrotaan 
tasaisemmin yleisistä stereotypioista ja liiketoimin-
takulttuurista. On kuitenkin vaikeaa tehdä yleisiä 
johtopäätöksiä tältä pohjalta, koska otanta on 
kaikesta huolimatta pieni, eivätkä erot ole suuria.

Suomen ja Ruotsin raja erottuu kahteen 
muuhun rajaseutuun verrattuna kertomuksellaan 
rajattomasta Tornionlaaksosta. Oikeastaan mitään 
vastaavaa ei ole muiden maiden välillä – paitsi ehkä 
Narvikin ja Kiirunan välillä, jonka monet mainit-
sivat pitkälle integroituneena alueena Norjan ja 
Ruotsin välillä. Mutta Tornionlaakson kertomuksen 
voima erottuu alueena, jossa valtakunnanrajalla ei 
ole merkitystä.

Muutamien Suomen ja Ruotsin välisten haasta-
teltujen käsitys ”meistä pohjoisessa” voidaan jossain 
määrin verrata Öresundin alueeseen, sillä molem-
missa tapauksissa Tukholmaa pidetään vihollisena 
(kuten Helsinkiä Suomen ja Ruotsin ollessa kysees-
sä). ”Me pohjoisessa” näyttää kuitenkin kattavan 
hieman laajemman käsityksen yhtäläisyyksistä yli 
rajojen, kun taas Öresundin alueella kyse on ehkä 
pikemminkin poliittisesta halusta kuin kansan 
käsittämästä yhteisöllisyydestä. 

Kansallinen painovoima toimii pitkälti samal-
la tavalla kaikilla kolmella rajaseudulla, pieniä 
vaihteluita lukuun ottamatta. Koulutus, uutisointi 
ja kulttuuri ovat suurelta osin kansallisia ja luovat 
yhteisen viitekehyksen omassa maassa asuville. Ha-
ja-asutusalueella ilmiönä on, että ihmiset siirtyvät 
fyysisesti pois rajalta esimerkiksi töihin tai opiske-
lemaan, joihin mahdollisuuksia on usein ”keskem-
mällä” maata – mikä ei ole yhtä yleistä silloin, kun 
pääkaupunki sijaitsee aivan rajalla, että Tanskan ja 
Ruotsin välillä.

Selkeä käsitys työ- ja yrityskulttuurista
Kertomuksia siitä, millainen työkulttuuri toisella 
puolella rajaa on, kuten kokemuksia yrityskulttuuri-
en tai työpaikkojen eroista esiintyy kaikilla kolmella 
rajaseudulla. Toinen yhtäläisyys on, että asiasta on 
hyvin selkeitä käsityksiä. Voi olla hieman hankalaa 
verrata kolmessa eri analyysissä esiin tulleita kerto-
muksia, koska elinkeinoelämän mentaalisiin raja-
esteisiin keskittyneissä tutkimuksissa on keskitytty 
yrityskulttuuriin, kun taas Suomi-Ruotsi-tutkimuk-
sessa – joka keskittyi työmarkkinoihin – käsiteltiin 
työkulttuuria. Samalla näiden käsitteiden välillä ei 
ole selkeitä jakolinjoja ja monissa tapauksissa niillä 
kuvataan samaa asiaa. 

Yhteinen käsitys Tanskassa, Suomessa ja Norjassa 
on, että Ruotsissa päätöksentekoprosessit ovat hitai-
ta muun muassa siellä vallitsevan keskustelukulttuu-
rin johdosta. Tanskan ja Ruotsin välisellä rajalla sekä 

Norjan ja Ruotsin välillä yhteinen nimittäjä on se, 
että mielikuvassa siitä, missä maan hierarkiat ovat 
vahvempia, on jonkin verran hajontaa. Suomen ja 
Ruotsin välillä kuitenkin kaikki haastatellut, jotka 
ottivat tämän esiin, olivat yhtä mieltä siitä, että 
työkulttuuri on hierarkkisinta Suomessa.

Kahteen muuhun rajaseutuun verrattuna Tans-
kan ja Ruotsin rajasta nousee esiin monien ruotsa-
laisten negatiivinen käsitys Tanskan yrityskulttuu-
rista. Monet haastatellut ruotsalaiset kunnioittivat 
suuresti, jopa huolestuneesti tai pelokkaasti, 
Tanskan liiketoimintaosaamista, ja yleinen käsitys 
oli, että liikesopimuksissa tanskalaisiin ei voi luot-
taa. Vastaavia yhtä voimakkaan negatiivisia tunteita 
tai käsityksiä yritys- tai työkulttuurista rajan toiselta 
puolelta ei näkynyt Suomen ja Ruotsin eikä Norjan 
ja Ruotsin välillä. On kuitenkin mahdotonta sanoa 
varmasti, olisiko tämä näkemys noussut selvästi 
esiin, jos yritysjohtajien sijasta tanskalais-ruotsalai-
sella rajaseudulla olisi haastateltu työnhakijoita ja 
työnantajia. Siksi vertailua voi tehdä enintään hyvin 
varovasti.

Korkea kynnys
Kaikilla kolmella rajaseudulla haastatelluilla esiintyy 
haluttomuutta lähteä naapurimaahan, esimerkiksi 
siksi, että markkinoiden, työpaikkojen, lakien ja 
säännösten tuntemus on heikompaa, ja koska se 
tuntuu turvattomalta tai verkostot puuttuvat. Nämä 
muodostavat selkeän mentaalisen rajaesteen kaik-

kialla. Mutta sen laajuutta on vaikea verrata, erityi-
sesti Suomen ja Ruotsin ja kahdella muun alueen 
välillä, koska haastatellut edustivat eri ryhmiä. Yri-
tys, joka harkitsee etabloitumista naapurimaahan, 
ottaa usein suuremman riskin kuin työnhakija, joka 
miettii ottaisiko töitä vastaan naapurimaasta. Siksi 
on vaikea verrata korkean kynnyksen kokemusta 
analyysien välillä, kun yhdessä tutkittiin työmarkki-
noita ja muissa elinkeinoelämää.

Sama pätee todennäköisesti jossain määrin 
siihen, miten haastatellut suhtautuivat muodollisiin 
rajaesteisiin. Mutta Norjan ja Ruotsin sekä Tanskan 
ja Ruotsin välillä, joissa analyysien painopiste oli 
elinkeinoelämässä, on kuitenkin havaittavissa eroa 
siinä, että muodollisista rajaesteistä puhuttiin enem-
män Norjan ja Ruotsin rajalla. Tämä luultavasti 
johtuu siitä, että kyseessä on EU:n raja, toisin kuin 
kahden muun kohdalla.

Paljon samankaltaisuutta mentaalisten 
rajaesteiden välillä
Yhteenvetona voidaan todeta, että kolme pohjois-
maista rajaseutua Suomi–Ruotsi, Norja–Ruotsi ja 
Tanska–Ruotsi muistuttavat toisiaan monin tavoin. 
Yleisesti ottaen samat mentaaliset rajaesteet ovat 
vallalla kaikilla kolmella alueella, vaikka ne voivat 
hieman erota toisistaan ja joskus ilmetä eri tavoin. 
Mikään yksittäinen rajaseutu ei erotu joukosta eikä 
eroa erityisen paljon kahdesta muusta, vaan yhtäläi-
syyksiä ja eroja on usealla eri taholla. 

Juutinrauman silta Malmön ja Kööpenhaminan välillä yhdistää Tanskan ja Ruotsin suurkaupunkialueita.
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Minun on vaikea nähdä, että kummallakaan 
puolella rajaa työnantajat näkisivät jotakin ne-
gatiivista toisesta maasta palkkaamisessa. Kyseessä 
yrityksen tarve, ja jos löydät jonkun, jolla on 
kaikki tarvittava, ei siinä ajatella mitään muuta 
kuin sitä, että palkataan henkilö, jonka uskotaan 
vastaavan parhaiten yrityksen tarpeisiin.

Ylikansalliset rajaseudut, kuten Tornionlaakso, mai-
nitaan usein onnistuneina esimerkkeinä lisäänty-
neestä eurooppalaisesta integraatiosta (Jaakola 2019: 
16). Täällä valtakunnan raja ei ole enää este, vaan 
ihmiset, tavarat ja pääoma liikkuvat saumattomasti 
rajan yli. Tällainen suhtautuminen rajaan näkyy 
myös Øresundsinstituttetin tutkimuksessa mentaa-
lisista rajaesteistä Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa vas-
tanneiden keskuudessa. Edellä mainitussa lainauk-
sessa työnantaja kuvaa työmarkkinoiden rajatonta 
luonnetta ja haastattelun aikana hän painotti myös 
sitä, että alueelle on ominaista erityinen ilmapiiri: 
”Tätähän kutsutaan myös maailman rauhallisim-
maksi rajaksi.”1 Tornionlaaksossa on toisin sanottu-
na harmonista sekä hyvät edellytykset dynaamiselle 
kehitykselle.

Øresundsinstituttetin tutkimuksen mukaan 
puolestaan rajan läpäisevyys vaihtelee. Muodolliset 
rajaesteet lakien ja säännösten muodossa vaikuttavat 
vaihtelevassa määrin ihmisten edellytyksiin vakiin-
nuttaa rajaton tai rajat ylittävä arki. Läpäisevyyteen 
vaikuttaa myös epämuodolliset rajaesteet, jotka 
perustuvat kokemuksiin, perinteisiin, muistoihin 
ja käsityksiin rajasta. Tällaiset rajaesteet ovat usein 
kollektiivisia ja muodostuvat muun muassa rajasta 
tai rajaseudusta kerrottavista kertomuksista.2 Tämä 
tarkoittaa sitä, että valtakunnan raja ei ilmene 

pelkästään konkreettisena rajana, vaan samalla on 
käynnissä siirtynyt, narratiivinen rajatyö (Rumford, 
2014:69, vrt. myös Reeves, 2014:6). Tällaisen 
rajatyön ei tarvitse kuitenkaan koskea vain esteitä, 
vaan se voi käsittää myös kertomuksia merkitykset-
tömistä, näkymättömistä tai, kuten edellä, rauhal-
lisista rajoista. Narratiivinen rajatyö voi tällä tavoin 
herättää tunteita, jotka auttavat luomaan positiivista 
(tai negatiivista) ilmapiiriä (Nilsson 2019), mikä 
puolestaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset liikkuvat 
raja-alueella. 

Tämän osuuden tarkoituksena on tutkia narra-
tiivista ja emotionaalista rajatyötä erityisesti Ruotsin 
ja Suomen väliseen rajaan keskittyen. Analyysissä 
käsitellään hankkeen puitteissa tehtyjen haastattelu-
jen toistuvia teemoja. Osittain käytän samoja haas-
tatteluja, jotka on jo mainittu tutkimuksessa, mutta 
en mainitse lainattujen henkilöiden nimiä. Haluan 
näin korostaa sitä, että lainaukset ovat esimerkkejä 
narratiivista, joka näkyy samankaltaisena useiden 
tutkimukseen vastanneiden keskuudessa. Tavoittee-
na ei ole siis anonymisoida vastauksia, vaan yleistää 
ja paljastaa kollektiivisia malleja. Mutta ennen 
varsinaista analyysiä palaan vielä niihin tekijöihin, 
jotka vaikuttavat rajan läpäisevyyteen, ja tarkennan 
näin myös tutkimuksen rajakäsitettä.

Muodolliset ja epämuodolliset rajaesteet liittyvät 
kahdentyyppisiin rajoihin – toisaalta valtionrajaan 
ja toisaalta kulttuuriseen rajaan. Niiden välinen ero 
on merkityksellinen. Ensin mainittu markkeeraa 
eroa: tästä alkaa ja tähän loppuu kansallisvaltio sen 
oikeudellisessa merkityksessä. Tämä on raja, jota 
rajoittavat muodolliset rajaesteet, mutta se on myös 
tuottelias raja. Esimerkiksi veropolitiikkaa koskevat 
erot voivat luoda perustan ylikansallisille kauppa-

sopimuksille tai rajat ylittäville kulutusmalleille.3 
Valtion raja voi myös luoda kulttuurista dynamiik-
kaa, kun elämä toisella puolella rajaa voi vaikuttaa 
erilaiselta, eksoottiselta ja siten houkuttelevalta 
(tai huolestuttavalta) (Löfgren & Nilsson 2010). 
Kulttuurinen raja sitä vastoin markkeeraa yhteisön 
olemassaoloa, joka usein perustuu käsitykseen yhtei-
sestä historiasta, yhteisestä kulttuurista ja yhteisestä 

tulevaisuudesta (vrt. Fjellström 1997:52). Lars-Erik 
Edlund, pohjoismaisten kielten professori, tähden-
tää tämän kanssa samansuuntaisesti, että kulttuuri-
set rajat ovat lujia, usein henkisiä, rakenteita, joilla 
on syvälle ulottuvat historialliset juuret maantieteel-
lisellä alueella (Edlund 1997:7).4 

Kansalliset ja kulttuuriset rajat voivat olla samat, 
mikä ilmenee kokiessamme ylpeyttä (tai pettymys-

”MAAILMAN RAUHALLISIN RAJA”
Rajatyö pohjoisen kansallisten, kulttuuristen 
ja kielellisten rajojen tuntumassa

Fredrik Nilsson, Åbo Akademin etnologian professori, kirjoittaa tämän tut-
kimuksen jälkisanoissa kolmenlaisista rajoista, jotka muovautuvat jatku-
vasti Suomen ja Ruotsin kohdatessa: valtakunnan raja, kulttuurinen raja ja 
kielellinen raja. 

Haaparanta keskipisteenä.
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tä) kansakunnan urheilullisista saavutuksista (vrt. 
Ehn 1993). Kansallisten ja kulttuuristen rajojen 
nivoutuminen yhteen ei kuitenkaan ole itsestään 
selvää eikä stabiilia, vaan se tulisi nähdä seurauk-
sena hitaasta ja jatkuvasta prosessista, jossa rajat 
liikkuvat ja asettuvat suhteessa toisiinsa. Julkaisussa 
Svensk byggnadskultur och dess geografi uraauur-
tava etnologi Sigurd Erixon korosti (1922), että 
valtion rajat eivät historiallisesti tarkasteltuna ole 
toimineet esteenä. Esimerkiksi hän nosti muun 
muassa ”tiiviin kulttuurisen yhteyden” Ruotsin 
Värmlandin ja Norjan Östlandetin välillä (Erixon 
1922:254). Samanlaisia rajan ylittävää kulttuurista 
yhteyttä oli pitkään myös Tornionlaaksossa (Edlund 
2000:20–21). Mutta 1900-luvulla tapahtui muutos. 
Etnologi Orvar Löfgren (1993) on esimerkiksi 
osoittanut, miten Ruotsin Norjan vastaisesta rajasta 
tuli vähitellen kulttuurinen raja unionin hajottua 
vuonna 1905. Ruotsin ja Suomen välisestä rajasta 
tuli samaan aikaan eli 1900-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla myös kulttuurinen raja muun muassa 
Ruotsin yksikielisyyttä korostaneen kielipolitii-

kan johdosta (Winsa 1997).5 Kulttuurinen raja ei 
siten ole välttämättä sama kuin valtakunnan raja, 
mutta se voi muodostaa paikallisesti tai alueellisesti 
muotoutuneen kulttuurimallin, joka ulottuu yli 
kansallisten rajojen. Tämä tarkoittaa, että rajatyö 
ylikansallisilla raja-alueilla on monimutkaista ja 
muuttuvaa, mutta sitä leimaa yhtä lailla niin kitka 
kuin harmoniakin (Nilsson 2018, 2019).

Tähän monimuotoisuuteen voidaan lisätä vielä 
yksi raja eli kielellinen raja. Kieli ja identiteetti 
liittyvät läheisesti toisiinsa (ks. esim. Kuczynski 
2017), mikä tarkoittaa, että kielelliset rajat ovat 
usein sidoksissa kulttuurillisten ja kansallisten rajo-
jen kanssa. Tämän osoittaa erityisesti 1800-luvun 
konfliktien runteleman Euroopan historia.6 Koska 
Tornionlaakson alueella käytetään ruotsia, suomea 
ja meänkieltä (muun muassa), on tarpeen tutkia, 
miten kieli-, mutta myös kulttuuriset ja kansalliset 
rajat voidaan haastaa suhteessa toisiinsa jokapäiväi-
sessä elämässä. Usein ihmisten arjessa rajat nimittäin 
aktualisoituvat, tuntuvat, ovat neuvoteltavissa ja 
tulevat merkityksellisiksi. Tästä arkipäiväisestä rajoja 

koskevasta pelistä tarvitaan enemmän tietoa, koska 
se vaikuttaa ylikansalliseen aluekehitykseen liittyviin 
seikkoihin. Kulttuurimaantieteilijä Fredriika Jaakola 
toteaa esimerkiksi, että niin kutsutut pehmeät arvot, 
kuten identiteetti, normit ja kulttuuriset odotusar-
vot, vaikuttavat alueen taloudelliseen kehitykseen, 
mutta että tätä näkökohtaa ei usein huomioida alue-
kehitystä koskevissa tutkimuksissa. Jos paikallisella 
ja alueellisella tasolla on voitava hallita tulevaisuu-
den haasteita, tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten 
pehmeät arvot vaikuttavat talouteen ja politiikkaan 
(Jaakola 2019:83). Øresundsinstituttetin tutkimus, 
joka keskittyy alueella asuvien ja toimivien pehmei-
siin arvoihin, on tässä valossa tähdellinen, koska se 
paljastaa mentaalisia karttoja, joita ihmiset käyttävät 
täällä navigointiin. 

Aluksi valotan sitä, miten ylikansallinen, 
saumaton, rajaton alue nousee haastatteluissa esiin 
ihanteellisena ja käytännöllisenä. Tämän jälkeen kä-
sittelen sitä, millä tavoin kansallinen ja kulttuurinen 
raja yhtenevät, mutta myös sitä, miten ne pidetään 
erillään. Keskustelun lähtökohta on kulttuurisissa 
stereotypioissa, jotka ovat tulleet tutkimuksessa esiin 
ja ovat merkityksellisiä nykyiselle rajatyölle. Tämän 
jälkeen analysoin, miten kielellinen raja suhteutuu 
kulttuuriseen ja kansalliseen rajaan. Lopuksi teen 
yhteenvedon siitä, miten rajat vaikuttavat eri tavoin 
niihin haasteisiin, joita ylikansallinen rajaseutu 
kohtaa.

”Olemme varmaan niin tottuneita.” Regio-
nautin rajaton arki

Valmistamme varusteita ja teemme hitsauksia 
Suomen puolella. Kun osat on hitsattu, ne tuodaan 
Haaparannalle takaisin jauhemaalattavaksi. [...] 
Suomen puolella [Torniossa] meillä on noin 15 
työntekijää ja Haaparannalla 12–15.

Monille rajaseudun työpaikoille leimallista on 
arkinen vuorovaikutus yli kansallisten rajojen. 
Edellä olevassa lainauksessa yrityksen omistaja 
kuvaa yrityksen työprosessia, eikä pelkästään tuote 
liiku vapaasti rajan yli. Sama koskee työntekijöitä: 
”Vaihtelua tulee siitä, että Haaparannalla asuvat 
työskentelevät Torniossa.” Lisäksi työtehtävät voivat 
saada työntekijät liikkumaan arjessa yli kansallisten 
rajojen: ”On erittäin tärkeää, että kaikki työvoima-
reservit ovat joustavia ja käytettävissä molemmin 
puolin rajaa.”7 

Haastatteluissa kuvataan juuri Haaparanta-Tor-
niota, joka on pääosin homogeeninen alue, jossa 

liikkuminen rajan yli lähes itsestäänselvyys. Jossain 
määrin tämä itsestään selvä liikkuminen perustuu 
sellaiseen, jota voidaan kutsua rajattomaksi olemuk-
seksi eli sellaiseen lähtökohtaiseen suhtautumiseen 
ympäröivään maailmaan, joka näkyy ihmisten rutii-
neissa ja tavoissa. Yrityksen omistaja ja ehkä myös 
työntekijät näkevät maailman regionautin silmin. 
Regionautti-termi tunnetaan etnologi Tom O'Del-
liltä (2002), joka on tutkinut vastaavia prosesseja 
Öresundin alueella. Termillä O'Dell kiinnittää 
huomion arjen taitoihin, joita ihmisiltä vaaditaan 
ylikansallisessa arjessa, jossa on osattava ymmärtää 
kahta kansallista järjestelmää ja pieniä, mutta mer-
kityksellisiä eroja, jotka liittyvät esimerkiksi työlain-
säädäntöön, veropolitiikkaan, eläkejärjestelmään ja 
kiinteistöjä koskeviin säännöksiin. Lisäksi vaaditaan 
kulttuurista osaamista, jossa on kyse toisenlaisten 
arvojen, keskusteluilmaston ja sävyjen ymmärtämi-
sestä ja hallitsemisesta (vrt. Nilsson 2019). Myös 
Tornionlaaksossa arvostetaan näitä taitoja – ainakin 
se on teema, joka toistuu haastatteluissa yritysten 
omistajien ja aluekehityksen parissa työskentelevien 
ihmisten kanssa.

Työnantajalle sillä ei ole merkitystä, missä sinä 
asut, vaan vain sillä, että osaat asiasi. Kun toiseen 
maahan mennään töihin, menijöillä on usein 
parempi kielitaito, jota usein tarvitaan. Ja ehkä 
jotain muutakin, että tunnetaan myös hieman 
erilaisia järjestelmiä. Ollaan hieman joustavia 
monella tapaa.8

Osaaminen ja joustavuus ovat tärkeitä tekijöitä 
regionauttina menestymisen kannalta, mutta lisäksi 
tarvitaan myös muita ominaisuuksia: ”On oltava 
hieman rohkea tai sellainen, joka haluaa kokeil-
la jotain uutta, joka on utelias. Haluaa kokeilla 
onneaan.” Varmasti voidaan ajatella, että tällaiset 
ominaisuudet ovat synnynnäisiä, mutta regionaut-
tien habitus kumpuaa pikemminkin perityistä 
perinteistä ja sukulaissiteistä. Suomalainen ylempi 
toimihenkilö huomautti esimerkiksi, että Suomessa 
työskentelevillä ruotsalaisilla on usein suomalainen 
tausta, mikä tarkoittaa, että he ”tietävät, mitä todel-
lisuus Suomen työmarkkinoilla on ja miten siellä 
toimitaan.” 9 Kyky toimia molemmin puolin rajaa 
siis sisäistetään oppimalla epämuodollisesti, mikä 
näkyy ylikansallisena lähestymistapana. On itsestään 
selvää suuntautua kohti rajaa ja sen yli. Ruotsa-
lainen opiskelija ei esimerkiksi kokenut Suomea 
”ulkomaana”, osittain siksi, että koko suku oli sieltä, 
ja osittain siksi, että rajan ylittävistä kulkemismal-
leista oli tullut tapa: ”Luulen, että olemme vain 

Siian lippousta Kukkolankoskella.
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niin tottuneita.”10 Päivää ennen haastattelua hän oli 
käynyt Torniossa ostamassa joululahjoja ja jouluruo-
kaa. Seuraavana lauantaina hän oli jälleen menossa 
Tornioon leipomaan isoäitinsä kanssa.

Tavat muotoilevat siis regionauttien olemusta 
epämuodollisessa prosessissa ja sukulaissiteet tai 
sosiaaliset suhteet ovat tässä suhteessa merkitykselli-
siä. Mutta tavat voivat myös, kuten edellä mainit-
tiin, kummuta siitä erityisestä dynamiikasta, joka 
raja-alueille muodostuu. Kansalliset rajat ovat ”en-
gines of connectivity” (Rumford, 2014:3) siten, että 
erot esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen verotukses-
sa auttavat luomaan liikettä rajan yli; ihmiset ja yri-
tykset oppivat hyödyntämään alueen eroja. Tällaista 
dynamiikkaa on tutkittu laajasti Öresundin alueella 
(Berg, Linde-Laursen & Löfgren 2000, Nilsson, 
Sanders & Stubbergaard 2007) ja sama dynamiikka 
on tärkeä teema Øresundsinstituttetin tekemissä 
haastatteluissa. Raja-alueella asuvat ovat oppineet 
hyödyntämään rajaa heille suotuisalla tavalla.

Se on sitä rajattomuutta. Elämänpiiri ulottuu 
todellakin rajan yli. Meillä on paljon yhteisiä pal-
veluita, kauppoja. Mielestäni ollaan pikemminkin 
yhtä kansaa. Rajaa ei ole nähty rajana. Se on joki, 
mutta historiallisesti sitä ole nähty rajana. Kieli 
mahdollisuutena. Se, mikä on ollut parempaa Suo-
messa tai Ruotsissa, on viety rajan yli tai ajettu sen 
luo. [...] Se nähdään enemmän mahdollisuutena.11

Sitaatissa ruotsalainen Region Norrbottenin toi-
mihenkilö kuvaa sitä erityistä dynamiikkaa, joka 
raja-alueille muodostuu, mutta kuvaa samalla jotain 
näennäisesti paradoksaalista: Rajaton arki edellyttää 
kansallisen rajan näkymätöntä läsnäoloa (vrt. myös 
Jaakola 2019:14). Ruotsissa asuva työnhakija, jolla 
on suomalaiset juuret, sanoo esimerkiksi: ”Emme 
ole nähneet rajaa niin selkeästi. Haaparannan ja 
Tornion välissä toisella puolella ei ole Suomi, vaan 
käytännössä vain kaupungin toinen puoli. Rajaa 
ei ole ikään kuin nähty, se on lähes näkymätön.”12 
Samalla kun regionautit kehittävät näin erityisen 
lähestymistavan valtion rajaan, se on näkymättö-
mästi läsnä, käy ilmi, että kulttuurinen raja ei kulje 
Tornionlaaksossa: Kyläyhteisö ulottuu yli kansalli-
sen rajan ja Tornionlaaksossa ollaan ”melkein yhtä 
kansaa”.13 

Seuraavassa kappaleessa syvennetään keskustelua 
siitä, miten kulttuurinen raja suhtautuu valtakun-
nan rajaan, mutta sitä ennen on huomattava, että 
regionauttien olemuksesta eivät kaikki raja-alueella 
ole samaa mieltä. Eräs tutkimukseen osallistunut 
suomalainen, jonka työ liittyy alueelliseen yritys-

kehitykseen, kertoo esimerkiksi, että on ”ihmisiä, 
jotka ovat asuneet täällä rajalla”, ja jotka ovat ke-
hittäneet erityisen suhtautumistavan rajaan. Heille 
ylikansallinen arki ”ei ole mitään ihmeellistä”, 
mutta heti kun mennään ”yli 20 kilometrin päähän 
rajalta”, tilanne muuttuu: ”Silloin ei uskalleta eikä 
asioita tunneta, jolloin asia tuntuu vieraalta ja ky-
sellään yhtä ja toista: miten pitäisi toimia ja onko se 
hankalaa ja mitenkä verotus menee?”Käsityksen sii-
tä, että epävarmuus kasvaa, mitä kauemmaksi rajalta 
mennään, jakavat myös ruotsalaiset toimihenkilöt, 
vaikka kilometrimäärää ei eritelty. ”Raja-alueella 
asuvat” voivat kuvitella työskentelevänsä naapu-
rimaassa, mutta innostus ”vähenee sitä mukaan, 
mitä kauemmas rajalta mennään”. Epävarmuus 
liittyy tässäkin haastattelussa lähinnä muodollisiin 
rajaesteisiin.

On kuitenkin hieman erilaista työskennellä toisessa 
maassa, ja eläkkeet, vakuutukset jne. aiheuttavat 
hieman enemmän oikeudellisia kysymyksiä. [...] Jos 
haluaa muuttaa töihin toiseen maahan, on oltava 
selvillä monista asioista. Veroista, ja mitä tapah-
tuu eläkkeiden, irtisanomisten kanssa, luetaanko 
Suomen ansiot hyväksi?15 

Samanlaisia kertomuksia liikkuu tutkimukseen 
osallistuneiden opiskelijoiden ja työnhakijoiden 
keskuudessa, kuten tämä työnhakija Keminmaalta 
toteaa: ”En tiedä, tuntuuko minusta vain siltä, 
että on vaikeaa käydä töissä rajan toisella puolella, 
paperitöineen ja muineen. [...] Mutta tuntuu olevan 
niin vaikeaa soittaa viranomaisille, tarvitsee jonottaa 
ja odottaa todella kauan.”16Muodolliset rajaesteet li-
säävät näin epävarmuutta ja jarruttavat ylikansallista 
integraatiota, mutta samaan aikaan valtakunnan raja 
on siis joissakin suhteissa näkymätön, huokoinen. 
Seuraavassa osassa keskitytään valtakunnan rajan 
näkymättömyyteen keskittyen erityisesti käsityksiin 
ylikansallisesta yhteisöstä.

”Me olemme samaa kansaa, meillä on sa-
mat geenit.”  
Historiaan peilaten
Käsitys ylikansallisesta yhteisöstä kansallisvaltioiden 
pohjoisimmilla reuna-alueilla toistuu haastatteluissa 
säännöllisesti. Eräs suomalainen opiskelija sanoi esi-
merkiksi: ”Me pohjoisen asukkaat olemme kaiken 
kaikkiaan samanlaisia. Jollain tavalla olemme hyvin 
rentoja ja ennakkoluulottomia. Olemme tottuneita 
elintasoomme ja olemme melko sitkeitä.”17Lähes 
säännönmukaisesti tätä yhteisöä selitetään viittaa-

malla menneisyyteen, joka osittain käsittää Ruotsin 
ja Suomen pitkän yhteisen historian.

Lisäksi on muistettava, että Suomi oli osa Ruotsia 
vuosisatojen ajan. Monilla on suomi äidinkielenä 
ja monet unohtavat, että kulttuurisesti ja historial-
lisesti suomi oli yksi suurimmista ja puhutuimmista 
kielistä Ruotsin suurvalta-ajalla [...] Tällä haluan 
sanoa, että mennyt kulttuurihistoria on sidoksissa 
Tornionlaaksoon. Aikaperspektiivissä siitä ei vielä 
ole niin kauan, kun menetimme Suomen.18 

Ajatus menneisyyden merkityksestä nykyajan 
yhteisölle ei ole Tornionlaaksossa ainutlaatuinen. 
Tutkimukset muista pohjoismaisista transnatio-
naalisista rajaseuduista osoittavat, että käsityksiä 
menneisyydestä käytetään ymmärtämään nykyisyyt-
tä samalla, kun kompassi suunnataan kohti yhteistä 
tulevaisuutta (esim. Nilsson 2018, 2019). Nykyisyys 
vaikuttaa aina siihen, mitä 
menneisyyden lukematto-
mista tapahtumista halutaan 
nostaa esiin. Menneisyys 
palvelee siis aina nykyisyyt-
tä jopa Tornionlaaksossa. 
Joissakin haastatteluissa 
pidempi historiallinen 
perspektiivi oli siirretty ala-
viitteeseen ja toimi lähinnä 
ääneen lausumattomana 
itsestäänselvyytenä, joka toi-
mii nykyajan rajat ylittävien 
työmarkkinoiden selittävänä 
tekijänä. Eräs suomalainen 
toimihenkilö totesi: 

Haluaisin sanoa Tornionlaaksosta, että täällä raja 
ei ole ollut kovin näkyvä, mikä on helpottanut 
töissä käymistä rajan toisella puolella. [...] Eikä 
heillä, jotka käyvät töissä toisella puolella, ole ollut 
esteitä. Historiallisesti ja kulttuurisesti olemme 
olleet tornionlaaksolaisia.19 

Historialliset narratiivit, jotka selittävät rajan lä-
päisevyyttä, toistuvat haastatteluissa, jotka selven-
tävät, miksi yhteisö ei ole muuttunut epävakaaksi 
1900-luvun monimutkaisista historiallisista tapah-
tumista huolimatta. Erään suuremman ruotsalaisen 
yrityksen johtaja uskoo, että ”täällä Pohjois-Ruotsis-
sa ja Pohjois-Suomessa olemme hirveän samanlaisia” 
ja että kyse on veljeskansoista. Toinen maailman-
sota ja sodan jälkeiset vuosikymmenet vaikuttivat 
varmasti suomalaisten ”kulttuuriin ja luonteeseen”, 

mutta tällä ei ole ollut haitallista vaikutusta syvem-
mällä olevaan yhteisöllisyyteen: ”Kaikki muistuttaa 
toisiaan. Eroavaisuuksia on vain kielessä”.20 Syy sii-
hen, että sodan jälkeiset vuosikymmenet nostetaan 
esiin merkittävänä ajanjaksona, liittyy tosiasialliseen 
historialliseen kehitykseen. Toisen maailmansodan 
jälkeen kesti ennen kuin Suomen talous ja teollisuus 
elpyivät, mikä johtui osittain siitä, että Suomi joutui 
maksamaan huomattavia sotakorvauksia Neuvos-
toliitolle, sekä siitä, että talous perustui pitkälti 
maatalouselinkeinoon (Meinander 2016:122, 130). 
Koska Ruotsi modernisoitui ja teollistui eri tahtiin, 
materiaaliset erot näkyivät selvästi raja-alueella. 
Tämä kehitystahdin ero vaikutti siten mahdollisesti 
suomalaiseen kulttuuriin ja luonteeseen, mutta ei 
ylirajaiseen yhteisöön.

Myös muut tutkimukseen osallistuneet ovat ku-
vailleet 1900-lukua aikana, jolloin yhteisöä hieman 
haastettiin, mutta pohjoismainen passiunioni (joka 

perustettiin 1951) ja myö-
hempi liittyminen EU:hun 
mahdollistivat jo olemassa 
olevan kulttuuriyhteisön säi-
lymisen. ”Tämä on merkinnyt 
vahvoja siteitä, niin suku-, 
perhe- kuin työmarkkinasitei-
täkin.” 21 Lainaus on peräisin 
ruotsalaiselta tutkimukseen 
osallistuneelta, mutta vas-
taavia kertomuksia tuli esiin 
myös Suomen puolella. Muu-
tamissa yksittäisissä tapauk-
sissa, esimerkiksi ruotsalaisen 
yrityksen johtajan haastat-

telussa, vahvistui myös narratiivi homogeenisesta 
rajaseudusta biologisella selitysmallilla: ”Se, mikä 
tästä tekee ainutlaatuista, on se, että me olemme 
samaa kansaa, meillä on samat geenit.” Sanotaan, 
että kaikilla tornionlaaksolaisilla on sukulaisia 
Suomessa.” 22 Korostamalla sukulaisuuden geneet-
tistä pohjaa kiedotaan yksilöiden henkilökohtainen 
historia yhteen koko alueen biografian kanssa.23 

Ajatus vahvasta, rajan ylittävästä yhteisöstä 
näkyy myös silloin, kun tutkimukseen osallistuneet 
pohtivat pandemian pitkäaikaisia vaikutuksia raja-
seutuun. Pandemia merkitsi sitä, että rajahallinto 
muuttui siten, että valtakunnan raja suljettiin vuo-
den 2020 aikana ajoittain kokonaan tai osittain.24 
Valtakunnan rajan terävöittäminen on ruotsalaisen 
rajakunnan kunnanjohtajan mukaan varmasti 
vaikuttanut arkisiin tapoihin, mutta ei yhteisöön: 
”Olemme niin hyvin sekoittuneet, monien juuret 
ovat Suomessa, vaikka asuvat täällä ja päinvastoin. 

”Mennyt kulttuuri-
historia on sidoksis-
sa Tornionlaaksoon. 
Aikaperspektiivissä 
siitä ei vielä ole niin 
kauan, kun mene-
timme Suomen.
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Vähitellen palataan normaaliin.”25 Nuoret opiske-
lijat kuvasivat vastaavia tulevaisuudenkuvia: ”En 
usko, että tällä on pysyviä seurauksia ihmisille, 
jotka ovat asuneet rajaseudulla jo pitkään.”26 Toinen 
opiskelija painotti kyläyhteisön sitkeää rakennetta: 
”Toisinaan se on kuin yksi kylä [...] ja niin pian 
kuin mahdollista ihmiset palaavat normaaliin [rajan 
ylittävään] arkeen takaisin”.27 Kulttuurisen rajan 
sietokykyyn viittaamalla odotetaan siten transnati-
onaalisen alueen selviävän pandemiasta ja valtakun-
nan rajan näkyvästä, kovasta läsnäolosta, kulttuu-
rinen raja yhdistää rajan ylittävää yhteisöä, jolla on 
syvälle ulottuvat historialliset juuret.

Historiallisia takautumia käytetään siis ymmärtä-
mään rajan ylittävää yhteisöä, sen kriisinkestävyyttä 
ja tulevaisuutta. Kertomukset menneisyydestä ovat 
tällä tavoin merkityksellisiä rajatyön kannalta, mikä 
koskee myös muita kertomuksia, jotka selittävät 
rajaseudun erityispiirteitä ja mahdollisuuksia.

In the mood: ”He tervehtivät toisiaan”

Suurkaupunkien ympäristöön on keskittynyt 
vähemmän mukavia ihmisiä. He ovat itsekeskeisiä, 
mikä saa heidät vaikuttamaan epäkohteliailta. 
Maaseudulla on rennompaa ja ihmiset ovat muka-
vampia toisiaan kohtaan. He tervehtivät toisiaan 
eivätkä kulje vain ohi.28 

Nuoren oululaisen opiskelijan kuvatessa eroa maa-
seudun ja kaupunkien elämäntapojen ja asenteiden 
välillä, asetetaan myös rajaseudun yhteisö vastakkain 
suurkaupunkien yksinäisen elämän kanssa. Tämä 
kaupungin ja maaseudun ja myös keskustan ja 
periferian välinen jännite muodostaa haastatteluissa 
merkittävän teeman sekä ruotsalaisten että suomalais-
ten keskuudessa: ”Pohjoisen ihmiset lähellä Tornion-
laaksoa kokevat, että toisella puolella jokea asuvat 
ihmiset ovat paljon samankaltaisempia kuin ne, 
jotka asuvat Helsingissä tai Tukholmassa. 08-alueen 
ihmiset ovat ihan oma lajinsa. He he. Ja helsinkiläiset 
myös.”29 Nauru kertoo, että asia mainitaan leikillään, 
mutta pohjimmiltaan ollaan tosissaan. Pohjoisessa 
ihmiset ovat erilaisia myönteisellä tavalla. ”Mielestäni 
täällä on rauhallisempaa”, kertoo suomalainen työn-
hakija ja jatkaa: ”Sellaista hillbilly-asennetta, jos sitä 
verrataan suurkaupunkiin. Kiirettä ei ole minnekään, 
ajetaan kuin traktorilla moottoritiellä.”30 Kertomuk-
set elämästä pohjoisessa voitaisiin leimata stereotyyp-
pisiksi yleistyksiksi, mutta ne ovat merkityksellisiä 
kulttuurisesti, koska ne herättävät yhteisöllisyyden 
tunnetta. Lisäksi kertomuksiin sisältyy kuva ihanteel-

lisesta maaseudusta sitkeässä perinteessä, jonka juuret 
ovat romantiikassa. Kuulemme kaikuja Jean-Jacques 
Rousseaun (1712−1778) ajatuksista, että luonto ta-
kaa aitouden, terveyden ja moraalin, kun taas elämä 
kaupunkiympäristössä liittyy moraalittomuuteen, 
kiireeseen, stressiin, heikkouteen ja pinnallisuuteen 
(Nilsson 2011). Elämään pohjoisessa on ladattu siten 
voimakkaan positiivinen lataus, toisin kuin kaupun-
kielämään.

Luulen, että yleisesti ottaen ihmiset täällä pohjoi-
sessa ovat rennompia, ei niin aikaorientoituneita. 
Osaamme paremmin varata aikaa omille harras-
tuksillemme. Olemme rennompia. Kun verrataan 
Pohjois- ja Etelä-Suomen ihmisiä, emme ole täällä 
ylhäällä niin kiireisiä. [...] Meillä on mentaliteetti, 
että otamme asiat sellaisina kuin ne tulevat. Se on 
suuri syy siihen, miksi en halua muuttaa etelään. 
Käsittääkseni myös Norrbottenin ja Tornionlaakson 
ruotsalaisilla on sama mentaliteetti. 

Rajan ylittävä yhteisö saa kontrastivaikutuksen an-
siosta terävämmät ääriviivat samalla, kun kulttuuri-
nen raja vedetään pohjoisen ja etelän välille. Joissakin 
haastatteluissa tälle rajatyölle annettiin lisäpontta 
määrittelemällä keskus ongelmaksi ja mahdolliseksi 
uhaksi pohjoisen kulttuuriyhteisölle: ”Juuri se, että 
ollaan väsyneitä siihen, että Tukholman ja Helsingin 
herrat laativat pähkähulluja sääntöjä. Emme ole min-
kään ulkomaan kanssa tekemisissä, vaan rajakunnan, 
kunnan, jossa elävät naapurimme.”32 Turhautumista 
vahvistaa mahdollisesti tässä tapauksessa se, että haas-
tateltu työskentelee yhteistyössä rajakuntien kanssa 
alueelliseen yrityskehitykseen liittyvien asioiden 
parissa. Syrjäseudun ja keskuksen, pohjoisen ja etelän 
välinen raja, saa lisäksi osassa haastatteluja (joista 
seuraavassa yhden ruotsalaisen yrityksen johtajan 
haastattelu) selittää, miksi alue ei ole vielä saavuttanut 
täyttä potentiaaliaan.

Haluan myös antaa kenkää molempien maiden 
johtajille, mitä tulee paikallisiin, alueellisiin ja 
kansallisiin viranomaisiin. Täältä on poistettu lähes 
kaikki viranomaispalvelut, ne on siirretty Luula-
jaan, Kemiin, Rovaniemelle. [...] Jos meillä olisi tai 
jos saisimme viranomaisia, jotka istuisivat saman 
katon alla ja toimisivat yhdessä, se korostaisi tämän 
alueen arvoa toisella tavalla. Aiemmin, 10−15 
vuotta sitten, oli halua ja ymmärrystä sille, miten 
käydään töissä rajan toisella puolella, mutta se on 
nyt kadonnut ja on kamalaa, että niin tapahtuu. 
[...] Yhteistyötä on lisättävä, sitä meiltä puuttuu, 
kaikki on viety.33 

Tässäkin suhteessa yhtäläisyyksiä on muiden Poh-
joismaisten rajaseutujen kanssa. Kertomus ymmär-
tämättömästä valtakeskuksesta toistuu esimerkiksi 
Öresundin alueella, jolla Tukholma lähes refleksin-
omaisesti mainitaan ongelmana, ainakin Skånessa 
(Persson 2008).

Edellä olen kuvannut pääasiassa rajatyötä, joka 
häivyttää valtakunnan rajaa eroja luovana tekijänä ja 
korostaa sen sijaan rajan ylittävää yhteisöä. Ihmiset 
tuntuvat olevan, Sara Ahmedia lainatakseni (2014), 
in the mood tehdä rajan ylittävää yhteistyötä ja 
arkea. Seuraavassa kappaleessa on problematisoitu 
rajattomuuden narratiivia tutkimalla, miten kansal-
linen ja kulttuurinen raja nivoutuvat yhteen kerto-
muksissa kansallisista stereotyypeistä. Tämä nivou-
tuminen voi johtaa rajan ylittävään dynamiikkaan ja 
edistää siten mahdollisesti rajan ylittävää luonnetta, 
mutta aiheuttaa myös mentaalisia rajaesteitä.

Avoimet ruotsalaiset ja hiljaiset, työteliäät 
suomalaiset

 
Mielestäni suomalaiset ovat hieman kireämpiä, 
ei niin vapautuneita ja rentoja kuin ruotsalaiset. 
Mielestäni se näkyy myös suhtautumisessa töihin, 
he ovat rauhallisempia. Suomalaiset ovat ehkä 
enemmän kuin muurahaisia, jotka vain tekevät 
töitä, töitä ja töitä.34 

Lainaus heijastelee haastatellun nuoren kemin-
maalaisen työnhakijan näkemyksiä stereotypioista 
kysyttäessä suoraan ruotsalaisten ja suomalaisten 
eroista. Hän palaa kertomukseen ahkerista suoma-
laisista ja rennoista ruotsalaisista: ”Mutta mielestäni 
suomalaiset tekevät vain töitä, töitä ja töitä ja pitä-
vät ehtiessään vain lyhyitä kahvitaukoja. Meno ei 
ole kovinkaan rentoa. Mielestäni [Ruotsissa] osataan 
ottaa hieman rennommin.” Erot hän kokee strategi-
sena etuna rajan ylittävillä työmarkkinoilla.

Olen kuullut, että suomalaiset ovat suosittuja 
työntekijöitä Norjassa ja Ruotsissa. [...] Ei kaikki 
suomalaiset ole kovia työntekijöitä, mutta yleisesti 
ottaen kyllä. Olemme ahkeria muurahaisia. Joten 
uskoisin, että on etua olla suomalainen Ruotsin tai 
Norjan työmarkkinoilla.35 

On hyvä huomata, että haastateltu mainitsee useita 
kertoja, että hän ”uskoo”, että eroja on, että ”ehkä” 
eroja on ja että hän on ”kuullut”, että eroja on. Tätä 
varovaisuutta voidaan tulkita niin, että hän haluaa 
myötäillä haastattelijaa ja vastata jotakin, josta hän 
ei ole täysin vakuuttunut, mutta jonka hän olettaa 
haastattelijan haluavan kuulla.36 Mutta epävarmuus 
perustuu myös suhteellisen vähäiseen työkoke-
mukseen Ruotsin puolella, se, mitä hän kertoo, on 
sellaista, mitä ystävät ja tuttavat ovat kertoneet. Sitä 
kiinnostavampi vastaus on, koska vastaavia eroja 

Elämään pohjoisessa ladataan voimakkaan positiivinen lataus monien haastateltujen kertomuksissa, toisin kuin kaupunkielä-
mään esimerkiksi Tukholmassa.
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mainitsivat myös tutkimukseen osallistuneet, mikä 
viittaa siihen, että kyseessä on kiertävä teema, joka 
käytetään toistuvasti rajan muodostamisessa (yhteen 
nivoutuneen kansallisen ja kulttuurisen rajan 
merkityksessä): Toisella puolella kulttuuri, ilmapiiri 
tai mieliala on toisenlainen, toisella puolella alkaa 
Toisenlainen Maa.

Ajatus rennosta ruotsalaisesta ja ahkerasta 
suomalaisesta ei ole ainoa ilmi tullut stereotypia. 
Toinen toistuva kertomus, joka elää molemmin 
puolin rajaa, kertoo sosiaalisista ruotsalaisista ja 
sisäänpäin kääntyneistä suomalaisista: ”Suomalaiset 
ovat hieman sisäänpäin vetäytyneitä, olematta hiljai-
sia – he ovat pikemminkin mind your own business 
-tyyppejä. Ruotsissa asenne on hieman myön-
teisempi. Enemmän ”'Hei, tarvitsetko apua?”.37 
Haastatteluista ei käy ilmi, koskeeko tämä väitetty 
avoin, sosiaalinen ruotsalainen käyttäytyminen 
myös välittömässä läheisyydessä eläviä tai ei, mutta 
kertomukset luovat toiseuden tunnetta. Kuten 
aiemminkin, tutkimukseen 
osallistujat eivät ole täysin 
vakuuttuneita siitä, ovatko 
nämä kertomukset ”niistä 
muista” ristiriidassa todel-
lisuuden kanssa. Joissakin 
haastatteluissa tuli aktiivisesti 
esiin epävarmuutta pohdis-
keltaessa kansallista ja kult-
tuurista rajaa. Yksi oululai-
sista haastatelluista mainitsi 
esimerkkinä suomalaisten 
stereotyyppisen käsityksen 
siitä, että ruotsalaisilla on 
ylimielinen asenne ja että he 
ovat epäkohteliaita tai röyh-
keitä.38 Kun tästä kansallises-
ta stereotypiasta keskusteltiin, stereotypia ja käyt-
täytyminen kohdennettiinkin sen sijaan Tukholman 
alueelle, mikä tarkoitti kulttuurisen rajan vetämistä 
paljon etelämmäksi: ”Heidän mielestään Suomi 
haisee ja Ruotsi on parasta maailmassa.” Sijoitta-
malla ongelman poliittiseen kaupunkikeskukseen 
haastatellut voivatkin kuvitella työskentelevänsä 
Pohjois-Ruotsissa: ”Yksi syy työskennellä Ruotsissa 
voisi olla kohteliaammat asiakkaat”.39 Refleksiivinen 
rajatyö, jota haastattelun aikana tehdään, korostaa 
sitä, että rajat, tässä tapauksessa kulttuuriset rajat, 
eivät ole vakaita, vaan jatkuvasti muuntuvia (vrt. 
Sandberg 2012:119−120). Se osoittaa myös, että 
kerronta luo erityistä tunnelmaa, joka voi vaikut-
taa siihen, miten rajan ylittäviin työmarkkinoihin 
suhtaudutaan, voidaan olla in the mood tai out of 

tune (ks. Ahmed 2014:17). Jälkimmäinen vaikuttaa 
olevan kyseessä silloin, kun haastattelut koskettavat 
käsityksiä organisaatiokulttuurista.

Ruotsin puolella katsotaan organisaatiokult-
tuurin olevan demokraattisempaa, sallivampaa, 
keskustelevampaa. Ylempi ruotsalainen virkamies 
sanoi esimerkiksi, että:

Ammatillisesti erona on päätöksenteko, täällä me 
haluamme keskustella paljon enemmän ja käydä 
vuoropuhelua ja Suomen puolella vähemmän, ja 
päätöksiä tehdään nopeammin, hieman ylhäältä 
ohjatusti. Täällä toisinaan me taas emme pääse 
mihinkään päätökseen, minkä suomalaiset näkevät 
ongelmana. Heillä on hieman erilainen kulttuuri.40 

Vaikka erot organisaatiokulttuurissa näyttävät 
luovan jonkinlaista kitkaa rajan ylittävässä vuoro-
vaikutuksessa, haastatellut eivät anna arvostelevaa 
tuomiota, ei Suomen eikä Ruotsin organisaa-

tiokulttuurista. Sävy on 
pikemminkin kuivan toteava 
ja toisenlainen verrattuna 
siihen, miten työnhakijat 
käsittelevät samaa teemaa. 
Yksi heistä, haaparantalais-
mies, toteaa esimerkiksi, 
että Ruotsissa ”kohtaaminen 
on positiivisempaa” toisin 
kuin Suomessa, jossa on 
”edelleen sellainen hierar-
kia, että pomo on pomo ja 
työntekijät työntekijöitä”. 
Tämä yhdistetään Suomen 
vanhanaikaiseen, vanhen-
tuneeseen johtamistyyliin: 
”Teollisuudessa eletään 

edelleen kuin 60-luvulla. [...] Suomessa työmaapääl-
likkö määrää.”41 Väitetyille organisaatiokulttuurin 
kansallisille eroille annetaan negatiivinen sävy, ja 
tältä pohjalta vaikuttaa siltä, että työnhakijoiden 
kiinnostukseen hakea töitä rajan toiselta puolelta 
vaikuttaa muukin kuin pelkkä alueellinen siirtymi-
nen: Toisaalta aika on pysähtynyt ja työnhaku liittyy 
siten negatiivisesti varautuneeseen aikamatkaan. 
Suomalaiset haastatellut mainitsivat valtakunnan 
rajan aikamarkkerina, mutta tärkeillä vivahteilla. 
Nykyään katsotaan modernin, demokraattisemman 
organisaatiokulttuurin hallitsevan, vaikka jäänteitä 
vanhasta järjestelmästä on edelleen: ”Jos mainitaan 
joitakin toimialoja, terveydenhuollossa Suomessa ol-
laan mielestäni varsin vanhanaikaisia. Sitä ohjataan 
ylhäältä käsin.”42 

Stereotyyppisten tarinoiden esiintyvyys naapu-
ri- tai veljeskansasta ei ole ainutlaatuista Suomen ja 
Ruotsin raja-alueella, vaan niitä esiintyy myös Ruot-
sin ja Tanskan sekä Ruotsin ja Norjan rajalla (Nilsson 
2018, 2019). Kertomukset ovat osa pitkää perinnet-
tä, jota yleisesti pidetään hellänä sisaruskateutena, 
samalla kun erot keskittyvät tai vahvistuvat (vrt. 
Alsmark 2010), kun valtakunnan raja ja kulttuuri-
nen raja punoutuvat yhteen. Usein hyväntahtoinen 
kinastelu voi kuitenkin, mitä käsitellään seuraavaksi, 
muuttua yllättävän nopeasti kovempisävyiseksi, ja voi 
vaikuttaa kielteisesti rajan ylittäviin työmarkkinoihin 
ja ihmisten haluun olla regionautteja.

Out of tune: ”Protektionismiakin on”
Ruotsin puolella suomalaisten katsotaan olevan tai-
puvaisia puolustamaan suomalaista. Tutkimuksessa 
tämä kertomus saa erilaisia ilmiasuja ja vaihtelevassa 
määrin kovuutta. Jotkut eivät koe sitä lainkaan 
ongelmana.

Suomalaiset ovat enemmän sidoksissa omaan maa-
hansa. Ruotsi ei ole koskaan ollut epäitsenäinen, 
suomalaiset arvostavat enemmän omaa maataan ja 
he tukevat enemmän paikallisia yrityksiä eivätkä 
halua tehdä ostoksia verkossa. Suomessa on pieniä 
kauppoja, joten he voivat kävellä ostoksille lähte-
mättä kauas. [...] Suosi suomalaista.43 

Todennäköisesti tämä suhteellisen neutraali näke-
mys on tulosta siitä, että haastellulla, opiskelijalla 
Haaparannalta, on läheiset sukulaissuhteet Suomen 
puolella rajaa. Hieman terävämpi sävy näkyy muissa 
haastatteluissa. Ruotsalaisen yrityksen johtaja sanoo 
esimerkiksi, että: ”Suomalaiset ovat enemmän 
kotona viihtyviä. Suomalainen on yleensä parasta. 
Ei yleisesti, mutta he ovat kotiuskollisempia. Jokin 
ruoka on parasta, koska se on Suomesta, vaikka 
niin ei olisi todellisuudessa.” 44 Kotona viihtymisen 
tai kotiuskollisuuden ei välttämättä tarvitse olla 
negatiivista, mutta varovaista kritiikkiä nousee ehkä 
pintaan ruokamaininnan myötä. Hän kertoo, että 
oikeastaan suomalainen ruoka ei ole parasta. Kitka 
näennäisesti rajattomalla alueella on selkeämpää 
muissa haastatteluissa: ”Suomalaisten yritysten 
on helpompi saada sopimuksia ja töitä ja voittaa 
kilpailutuksia, ja täkäläisille yrityksille on täysin 
mahdotonta saada töitä Suomen puolelta. Joten 
protektionismiakin on.”45 Suomen protektionismin 
nähdään näin vaikuttavan negatiivisesti rajan ylit-
tävään elinkeinoelämään ja työmarkkinoihin, mikä 
toistuu teemana haastatteluissa.

Suomen puolella on myös vahvaa protektionismia, 
minkä vuoksi mahdollisuus rekrytoida ruotsalaista 
työvoimaa [ei ole houkuttelevaa tai mahdollista]. 
Sen ei tarvitse olla välttämättä työnantaja, jolla 
näitä näkemyksiä on, sillä ajoittain saamme esi-
merkkejä siitä, millaista suhtautuminen on töissä. 
Muun muassa työkaverit voivat vastustaa sitä, että 
työpaikalle tulee joku toiselta puolen rajaa, ja se 
kyseenalaistetaan. Miksi näin tehdään? Eikö täällä 
ole työvoimaa? Tämä saattaa näkyä selvemmin 
Suomen puolella. Näin sen perusteella, mitä kuul-
lut muilta ihmisiltä vuosien varrella.46 

Tässä on jälleen korostettava, että haastatteluissa, 
kuten tässä, paljastuu tunteikkaita kertomuksia ja 
kollektiivisia käsitemaailmoja. Tällaiset kertomuk-
set ovat merkityksellisiä, mutta se ei tarkoita, että 
suomalaista protektionismia todella olisi olemassa. 
Sen, missä määrin Suomessa (tai Ruotsissa) on pro-
tektionismia tai ei ole, vaatii eri tutkimuksen kuin 
tämän. Sitä vastoin voimme Øresundsinstituttetin 
tutkimuksen johdosta todeta, että negatiivisesti 
varautuneita stereotyyppejä niistä muista sisältyy 
merkityksellisinä elementteinä kertomuksellisessa 
rajatyössä.47 Joissakin tapauksissa käsitykset niistä 
muista vaikuttaa lisäksi suoraan halukkuuteen hakea 
työtä Suomesta: ”En ole koskaan ajatellut käyväni 
töissä Suomessa, koska he suhtautuvat töykeästi 
Ruotsia kohtaan. En ole koskaan kuullut kenenkään 
suomalaisen puhuvan ruotsia, vaikka he lukevat sitä 
koulussa.”48 On syytä korostaa, että haastatellulla, 
jonka juuret ovat Tornionlaaksossa, ei ole henki-
lökohtaista kokemusta tästä töykeydestä, vaan se 
perustuu tunnepohjaiseen kertomukseen: ”Se joh-
tuu juuri heidän osoittamastaan vastenmielisyydestä 
ruotsalaisia kohtaan [...] Se on luultavasti juurtunut 
syvälle heihin. Se on sellainen tunne, joka tulee.”49 

Uuden koronaviruksen saavuttua Pohjoismaihin 
vahvistui mahdollisesti käsitys siitä, että suomalaiset 
puolustavat rajaa ruotsalaisilta. Pandemian myötä 
muuten näkymättömästä rajasta tuli konkreettisesti 
läsnä oleva aitoineen ja rajatarkastuksineen, jotka 
Ruotsin puolella käsitettiin suomalaisen nationalis-
min konkretisoitumisena. Jotkut ilmaisivat petty-
myksensä siitä, että eivät ajoittain ole pystyneet käy-
mään ystäviensä luona tai ostoksilla. Toisiin uudet 
rajajärjestelyt vaikuttavat syvemmällä tasolla, koska 
se lajittelee ihmisiä uudella ja odottamattomalla 
tavalla: ”Mutta haaparantalaisten on osoitettava 
olevansa Haaparannalta päästäkseen rajan yli. [...] 
Tuntuu iskulta vasten kasvoja, että haaparantalaiset 
eivät pääse toiselle puolelle.”50 Tässä tapauksessa 
haastateltu on Ruotsissa asuva Suomen kansalainen, 

”Täällä toisinaan me 
taas emme pääse 
mihinkään päätök-
seen, minkä suo-
malaiset näkevät 
ongelmana. Heillä 
on hieman erilainen 
kulttuuri.”
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jolla on ruotsalainen perhe, ja tämä vaikuttaa hänen 
suhtautumiseensa uusiin rajajärjestelyihin.

Koska ihmiset ovat tottuneet sujuvaan liikkumi-
seen valtakunnan rajan yli, uudet rajajärjestelyt ai-
heuttavat näin epäjärjestystä. Kun sen lisäksi kaikki 
ruotsalaiset määriteltiin tautia tartuttaviksi uhiksi, 
ajatus rajan ylittävästä yhteisöstä horjui.

Rajalla on melko vihamielinen tunnelma, mie-
lestäni se on myös peittelemätöntä, joten en halua 
mennä toiselle puolelle. Koska heillä tartunnat 
eivät ole levinneet kuten meillä, olemme kuin mus-
tia demoneita tullessamme Suomeen. Koska meihin 
suhtaudutaan, että ”tulemme tartuttamaan”, se ei 
tunnu hyvältä, joten olemme päättäneet olla mene-
mättä Suomeen, ennen kuin tämä on ohi.51 

Tartuntojen kulttuurinen lataus, joka liittyy moraa-
littomuuteen, on merkittävä, ja joissakin haas-
tatteluissa vahvistettiin tunnetta leimautumisesta 
vertaamalla tartuntoja kulttuurisesta näkökulmasta 
vahvasti negatiivisesti latautuneeseen sairauteen, 
ruttoon: ”Ruotsalaisia on joissakin piireissä ja jopa 
mediassa, [...] kohdeltu kuin ruttoa. Ruotsalaisiin 
ja siihen, kuinka he levittävät tartuntaa, on ajoittain 
suhtauduttu melko aggressiivisesti.”52 Pandemia on 
siis kyseenalaistanut kansallisen ja kulttuurisen rajan 
yllättävän voimakkaalla tavalla, mikä luo erilaista 
tunnelmaa raja-alueelle: ”Enää ei voi mennä koput-
tamaan naapurin ovelle ja juomaan pullakahveja, 
kuten on ollut tapana. He ovat alkaneet karsastaa 
ruotsalaisia. Se on ollut uutta. Aiemmin rajan toisel-
la puolella on ollut kiva käydä.”53 In the moodin on 
korvannut out of tune.

Samalla, kun on hyvin vahvoja mielipiteitä ja 
suhtautumisia uusiin rajajärjestelyihin, on huo-
mattava, että rajan läpäisevyys tarkoitti sitä, että 
läheskään kaikki eivät jakaneet näitä näkemyksiä. 
Suomen tiukemmat rajasäännöt, jotka yhtenä 
ajanjaksona esti ruotsalaisia menemästä Suo-
meen, aiheuttivat pikemminkin levollisuutta kuin 
ahdistusta: ”Siksi en ole käynyt Ruotsissa, täällä 
Suomessa on rauhallisempaa tiukemman hallituksen 
ja muun vuoksi. [...] Erityisesti Luulajassa korona-
tilanne on ollut yhtä sirkusta.”54 Sen sijaan että se 
tuntuisi iskulta vasten kasvoja, raja suojaa. Toiset, 
erityisesti ne, jotka tarkastelivat rajaa suomalaisesta 
näkökulmasta, katsoivat ettei uudet rajajärjestelyt 
vaikuttaneet arkeen merkittävästi.

Tietenkin on ollut hieman vaikeampaa, mutta 
mielestäni se on oikeastaan se vaikuttanut vain 
niin, että asioita tehdään ehkä hieman eri tavalla, 

eli että esimerkiksi viivytään hieman pidempään. 
Työmatkalaisiin se ei ole vaikuttanut kovin 
paljon. Voisin kuvitella, että joillakin aloilla on 
ollut hieman vaikeampaa tehdä etätyötä, mutta 
kokonaisuutena se ei ole vaikuttanut niin paljon. 
Työntekijöitä on toki palkattu paljon vähemmän, 
mutta raja ei ole sille esteenä, vaan pandemia.55 

Ei ole yllättävää, että mielipiteet uusista rajajär-
jestelyistä eroavat, mutta sitä selvempää on, että 
pandemia tuottaa alueelle selkeästi erittäin räjäh-
dysalttiin ilmapiirin. Joidenkin mukaan yhteisöön 
puuttuminen on haavoittanut sitä.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vie aikaa 
ennen kuin tilanne paranee. Tarkoitan sitä, miten 
Suomi on kohdellut meitä haaparantalaisia. 
Tiedän monia, jotka sanovat, etteivät halua kulkea 
nyt rajan yli. Kun se avautuu jälleen kokonaan, 
uskon että vie jonkin aikaa, ennen kuin ihmiset 
menevät Suomeen ostoksille tavalliseen tapaan. Se 
vie oman aikansa.56 

Haava on erittäin voimakas metafora, joka vahvistaa 
käsitystä rajan ylittävän yhteisön horjumisesta. Sen 
sijaan nationalistinen ajatusmalli on muistuttanut 
olemassaolostaan: ”Passivapaus ja vapaa liikkuvuus 
ovat aina olleet Pohjoismaiden tunnusmerkki. Mut-
ta onko sitä todellisuudessa olemassa, se ei olekaan 
niin yksinkertaista. Uskon, että erilaisten tapahtu-
mien yhteydessä muututaan melko kansallismieli-
siksi.”57 Lisäksi regionautteja ei leimattu mahdol-
lisiksi tartuntaa levittäviksi uhiksi pelkästään rajan 
tuntumassa, vaan näin tehtiin myös työpaikoilla, 
kun ruokaloiden tai taukotilojen järjestelyjä muu-
tettiin: ”He siirsivät ruokalassa pöydän pois, eivät 
kollegoitteni, mutta muiden. Se on myös yksi syy 
siihen, miksi se on minusta surullista.” Kaikkiaan 
muodollinen rajatyö (rajalla) ja epämuodollinen 
rajatyö (työpaikoilla) tarkoitti sitä, että yhteenkuu-
luvuuden tunne heikkeni: ”Niinpä en enää halua 
työskennellä Suomessa. Vaikka olen Suomen kan-
salainen, he kohtelivat minua kuin jonkun muun 
maan kansalaista, se otti koville.”58 

Pandemia ja uudet rajajärjestelyt näyttävät siten 
vahvistavan stereotypiaa kansallismielisistä suoma-
laisista. Ei pitäisi yllättää, että veljeskansaa pidetään 
kansallismielisenä. Ruotsalaisten omakuva on 
tiiviisti sidoksissa käsitykseen Ruotsista kansainvä-
lisesti suuntautuneena kansakuntana, joka arvostaa 
solidaarisuutta, suvaitsevaisuutta ja kansainvälisyyt-
tä. Tämä omakuva perustuu merkittäviin humani-
taarisiin panostuksiin ensimmäisen ja toisen maail-

mansodan aikana (Lundin & Nilsson, 2020), ja se 
on sisällytetty kertomukseen Ruotsista moraalisena 
suurvaltana (Öhman 2008).59 Tässä mielessä kerto-
muksista kansallismielisemmästä Suomesta syntyy 
emotionaalisesti sävytetty rajatyö, jossa kansallinen 
raja ja kulttuurinen raja nivoutuvat yhteen. Tämä 
rajanmuodostus on monimutkaista, moniulotteista 
ja ristiriitaista: Rajat kyseenalaistetaan ja niiden 
keskinäisistä suhteista voidaan neuvotella ja niitä 
voidaan siirtää ja muuttaa. Seuraavissa kappaleissa 
valotan siirroksia ja neuvotteluja kielellisen rajan nä-
kökohdista. Lähtökohtana keskustelulle on, että kie-
lessä ei ole ainoastaan kyse siitä, että ymmärretään, 
mitä sanotaan, vaan syvemmällä, emotionaalisella 
tasolla kieli liittyy identiteettiin ja asemaan. Kielillä 
on nimittäin, kuten kansallisuudella, etnisyydellä tai 
rodulla, taipumus tulla luokitelluksi hierarkkisesti, 
mikä johtuu kollektiivisista asenteista tai arvoista. 
Arvojärjestys puolestaan vaikuttaa siihen, missä 
määrin kieltä käytetään yksityisissä ja julkisissa 
yhteyksissä (vrt. Winsa 1997:22, myös Kuczynski 
2017). Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi- tai monikie-
lisillä alueilla voi olla erityistä dynamiikkaa, mutta 
myös haasteita, mikä tekee niistä erityisen kiinnos-
tavia tutkimuskohteita.

Valikoivasti läpäisevä kielellinen raja

Suomen puolella asuvista monille uskon sen olevan 
vahva kannustin ottaa töitä vastaan Ruotsin 
puolelta ja raja-alueelta. Kieltä osataan. Mutta 

ruotsalaisille kieli on este töiden tekemiselle Suomen 
puolella. Jos kieltä ei osaa, on varmasti vaikeaa.60 

Rajan valikoiva läpäisevyys on toistuva teema tutki-
muksessa, tässä esimerkkinä haastattelu työnvälityk-
sessä toimivan ruotsalaisen toimihenkilön kanssa. 
Länteen liikkuminen näyttää olevan helpompaa 
kuin itään liikkuminen. Kieli nivoo tällä tavoin yh-
teen kansallisen ja kulttuurisen rajan, mikä johtuu 
epäsymmetrisestä liikkumisesta kansallisen rajan yli: 
”Ruotsissa asuville suomea osaamattomille Suomen 
työmarkkinat eivät ole tavoitettavissa samassa mää-
rin.”61 Region Norrbottenin toimihenkilö pohtii 
vastaavasti, että raja on läpäisevämpi länteen, koska 
suomalaiset ovat usein ”lukeneet ruotsia koulussa 
ja osaavat ruotsia”.62 Tämän mukaisesti suomalaiset 
työnhakijat ja opiskelijat eivät pidä kielirajaa kovana 
rajana, vaikka he ovat liikuttavan yksimielisiä siitä, 
että kielitaitoa täytyy parantaa, jotta he soveltuisivat 
ylirajaisille työmarkkinoille: ”Kaikki suomalaiset 
ymmärtävät ja puhuvat hieman ruotsia, koska se on 
pakollinen aine koulussa. Mutta koska meidän ei 
tarvitse käyttää kieltä, taito unohtuu. [...] Mutta on 
hyvä osata ruotsia, jos tarvitsee etsiä töitä.”63 Ruot-
salaiset työnhakijat puolestaan nostavat kielen esiin 
esteenä: ”Suomessa kielen kanssa on niin vaikeaa. 
He osaavat ruotsia ja me suomea, mutta ei niin 
paljon, että tulisimme ymmärretyksi. [...] Syntyy 
kielimuuri.”64 Muuri voi olla myös merkittävä syy 
siihen, että potentiaaliset regionautit jäävät kansal-
lisen rajan tuntumaan, ainakin tietyillä aloilla: ”Jos 
aion työskennellä terveydenhuoltoalalla Suomessa, 

Osa haastatelluista uskoo, että kestää kauan, ennen kuin ostoksilla käyminen ja muu yhteydenpito rajan toiselle puolelle 
käynnistyy uudelleen koronapandemian ja matkustusrajoitusten jälkeen − toisten mielestä se tapahtuu nopeasti.
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minun täytyy osata kieltä. En voi puhua englantia 
dementiaa sairastavien kanssa.”65 Rajan läpäisevyys 
ei vaihtele pelkästään maiden välillä, vaan myös eri 
toimialojen välillä.

Siinä voi olla eroja. Suomen puolella teollisuudessa 
ollaan hyvin halukkaita työllistämään suomea 
osaavia työntekijöitä, jolloin sanotaan, että se on 
turvallisuusvaatimus ja että työkielenä on suomi. 
Mutta jos tarkastellaan muita elinkeinoja, kuten 
kuljetusliikkeitä, tavarankuljetuksia ja muuta, 
joissa saatetaan ajaa paljonkin Ruotsin puolella, 
silloin ollaan erityisen kiinnostuneita palkkaamaan 
ruotsinkielisiä kuljettajia. Myös matkailualalla 
voidaan tarvita kielitaitoa. Rajan tuntumassa kau-
palla on merkittävä rooli ja kauppiaat palkkaavat 
mielellään ruotsalaisia.66 

Øresundinstituttetin 
tutkimus osoittaa siis selek-
tiivisesti läpäisevän rajan, 
jolla kieli voi muodostaa 
merkittävän esteen tietyillä 
aloilla ja ehkä erityisesti 
idän suuntaan. Mutta 
tarkoittaako rajan valikoiva 
läpäisevyys sitä, että ruot-
salais-suomalaiset työpaikat 
ovat integroituneita vai onko käynnissä ulkoistettu 
rajatyö, jossa kielellä on merkityksellinen asema? 
Onko raja läpäisevä työpaikoilla?

Suuremman pohjoisruotsalaisen yrityksen 
johtajan haastattelussa näyttää, että yritys rekrytoi 
”erityisosaamista” Suomesta. Lisäksi ruotsalaisten 
rakennusalan yritysten alihankkijat ovat usein 
Suomesta. Tämä ei toisaalta tarkoita, että rajatto-
muus leimaisi työpaikan arkea, vaan ”esimiehet 
ovat suomalaisia, he tekevät töitä seitsemän päivää 
viikossa ja ovat sen jälkeen kotona seitsemän 
päivää.”67 Raja alihankkijoiden ja muiden työnte-
kijöiden välillä konkretisoituu myös erillisalueen 
kaltaiseen olemassaoloon: ”Tulijat ovat alihankki-
joita ja heillä on omat parakkinsa, joissa he syövät, 
ja he nukkuvat asuntovaunuissa. He tekevät hyvin 
pitkiä vuoroja, joten heillä ei ole oikeastaan mitään 
oikeita yhteyksiä yhteiskuntaan.”68 Mahdollisesti 
pandemia vielä vahvisti tällaisten erillisalueiden 
muodostumista: ”[poikaystäväni] käy joka sun-
nuntai Suomessa ostoksilla suuren kylmälaukun 
kanssa ja hän elää työkavereidensa kanssa.”69 Kie-
len roolin merkitystä tässä rajatyön ulkoistamisessa 
ei pidä aliarvioida. Eräs ruotsalainen toimihenkilö 
sanoi esimerkiksi: 

Monilla työpaikoilla suomesta on tullut hallitseva 
kieli ja se aiheuttaa vaikeuksia ja voi olla haaste. 
Työpaikoilla vähemmistö voi olla ruotsinkielisiä ja 
enemmistö suomenkielisiä.70 

Kieli näyttää panevan väitetyn normaalin järjes-
tyksen päälaelleen: ruotsalaisella työpaikalla pitäisi 
ruotsin olla hallitseva kieli eikä vähemmistöasemas-
sa. Tämä vaihtoehtoinen järjestys luo tarpeen siirtää 
rajatyö osalle työpaikoista, mikä tarkoittaa, että raja 
on vain osittain läpäisevä.

Valitettavasti näyttää siltä, että suomalaiset 
seurustelevat vain keskenänsä työpaikoilla. Puhuin 
kiirunalaisen kollegani kanssa ja hän sanoi, että 
emme halua olla epäystävällisiä, mutta emme 
halua luoda ongelmia työtiimissä. Heille, jotka 

eivät ymmärrä suomea. Siis 
ei siksi, että haluaisimme 
ottaa etäisyyttä teistä, vaan 
että ette tuntisi itseänne 
ulkopuolisiksi. Näin hän 
ainakin sanoi.71 

”Kuuleman mukaan” rajoja 
vedetään huolenpidon 
vuoksi, mikä tarkoittaa, 
että rajoja kyseenalaiste-

taan hieman yllättävällä tavalla: vähemmistö rajaa 
enemmistön pois välttääkseen ulkopuolelle jäämisen 
tunteita. Miksi tällainen huoli ruotsalaisten tunteista?

Muodollinen ja epämuodollinen kielipoli-
tiikka
Kuten aiemmin mainittiin, kielessä ei ole kyse vain 
toiminnallisuudesta; sanotun ymmärtämisestä. Kieli 
on tunnetasolla sidoksissa kysymyksiin kansallisesta 
kuuluvuudesta, etnisyydestä tai rodusta ja järjestäy-
tynyt hierarkkisesti (vrt. Kuczynski 2017). Miten 
ruotsi ja suomi sitten ovat latautuneet rajaseudulla? 
Tiedämme, että  raja ja rajaseutu organisoidaan 
kielen perusteella, mutta mitkä taustalla vaikuttavat 
arvot vaikuttavat jokapäiväiseen vuorovaikutukseen? 
Tähän kysymykseen vastaamiseksi on hahmotettava 
muodollinen kielipolitiikka, vähintään pääpiir-
teittäin, ja kuinka tämän näkyy siinä, mitä kutsun 
epämuodolliseksi, arkiseksi kielipolitiikaksi.72 Tämä 
epämuodollinen kielipolitiikka voi auttaa meitä 
ymmärtämään huolta, joka ilmeni edeltävässä 
lainauksessa ja epäjärjestyksessä, joka syntyy, kun 
enemmistö yhtäkkiä määritetään vähemmistöksi.

1800-luvulla luvun viime vuosikymmeninä ja 

1900-luvun alussa nationalismi vahvistui Euroopas-
sa, ja siten yhtälailla myös Ruotsissa ja Suomessa. 
Suomessa tämä näkyi fennomaniana, joka pyrki 
itsenäistymään Venäjästä ja suomenkieliseen yksi-
kielisyyteen (katso esim. Lönnqvist 2001). Tämän 
lisäksi äärifennomaanit katsoivat myös, että suurelta 
osin suomenkielinen Pohjois-Ruotsi olisi ollut lii-
tettävä Suomeen: kansallinen raja olisi pitänyt vetää 
kielellistä rajaa pitkin eli pitkin Kalixjokea (Elenius 
2001:242). Ruotsissa oli samaan aikaan käynnissä 
ruotsalaistaminen, jossa kielikysymys oli tärkeässä 
asemassa, millä oli merkittäviä vaikutuksia Tor-
nionlaaksossa. Samanaikaisesti kun väestö Ruotsin 
puolella rajaa säilytti yhteytensä rajan yli, valtiolliset 
ja kunnalliset toiminnot kohdistuivat omaa kansaa 
vastaan. Ylikansallisia yhteyksiä vastustettiin ja alen-
tuva suhtautuminen suomeen juurtui. Tämä asenne 
muuttui Birger Winsan (1997) mukaan vähitellen 
suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen stigmati-
soinniksi. Syyt stigamatisointiin ovat monimutkai-
sia, mutta käsitys siitä, minä kansakunta nähtiin, oli 
merkittävä tekijä: kansakunnan katsottiin pohjautu-
van perustukseen, joka koostuu kielestä, kulttuuris-
ta ja kansasta. Tämä käsitettiin itsestäänselvyytenä, 
lähes luonnonlakina (siksi fennomaanien vaatimus 
Ruotsin osien osalta oli täysin looginen), ja poik-
keamat tästä ajatusmallista koettiin ongelmana, 
poikkeuksena, jolle oli tehtävä jotakin. Väestö Tor-
nionlaakson Ruotsin puolella määriteltiin tällaisena 
interventiota vaativana ongelmana. Kaksikielisyyden 
katsottiin estävän kognitiivista kehitystä ja tornion-
laaksolaisia pidettiin siksi vähemmän lahjakkaina. 
Muun muassa tästä syystä alueen ruotsalaistamista 
kielellisessä merkityksessä pidettiin tärkeänä. Väestö 
sisäisti ajatuksen siitä, että kaksikielisyys on ongel-
ma, ja osa päätti olla puhumatta suomea lastensa 
kanssa (Winsa 1997:30).

 Stigmatisointi vahvistui 1900-luvulla ja sai 
lisäpontta Ruotsin ja Suomen epätasaisesta kehityk-
sestä toisen maailmansodan jälkeen. Ruotsin kielen 
asema oli korkea, Suomen alhainen. Lisäksi sodan 
aikana suuri määrä suomalaisia pakeni Ruotsiin, ja 
heidän joukossaan oli sotaveteraaneja, jotka toden-
näköisesti kärsivät psykologisista ongelmista, mikä 
johti sosiaalisiin ongelmiin ja päihteiden väärinkäyt-
töön. Suomalaisuuteen, kieli mukaan lukien, yhdis-
tettiin sellaisia ongelmia kuin työttömyys, sosiaaliset 
ongelmat, moraalittomuus ja vähälahjaisuus, mikä 
johdosta valtion rajasta kehittyi vähitellen kulttuuri-
nen raja.73 Suomen alhaisen aseman johdosta syntyi 
tarve luoda etäisyyttä, mitä kutsun epämuodolli-
seksi, arkiseksi kielipolitiikaksi, joka on läheisesti 
sidoksissa identiteettikysymyksiin. 1970-luvulla 

esimerkiksi pois muuttaneet tornionlaaksolaiset 
välttelivät kertomasta, mistä olivat kotoisin, ja Luu-
lajassa ei mieluummin puhuttu suomea julkisissa 
tiloissa. Jos sitä ei voinut välttää, keskustelu käytiin 
kuulemma kuiskaten. Vielä 1990-luvulla ei ollut ta-
vatonta, että ihmiset pyrkivät piilottamaan suomen 
kielen tai suomalaisen aksenttinsa Ruotsissa (Winsa 
1997:27−30).74 Haastavissa tilanteissa vähemmistöt 
vahvistuvat, toisin sanottuna kehittävät selviyty-
misstrategioita selvitäkseen enemmistöyhteiskunnan 
todellisista tai kuvitteellisista reaktioista, mitä myös 
suomenruotsalainen etnologi Anna-Liisa Kuczynski 
on käsitellyt (2017). Ulkoistettu rajatyö, jota tehtiin 
huolenpidon perusteella, voidaan tulkita tällaiseksi 
strategiaksi: vierailevana vähemmistönä ei haluta 
loukata paikallista enemmistöä ja siksi pysytään 
keskenään, luodaan erillisalue. Epämuodollinen, 
arkinen kielipolitiikka vetää tällä tavalla rajat työpai-
koille, mikä korostaa sitä, että rajan läpäisevyydessä 
ei ole kyse vain toiminnallisesta kielen ymmärtämi-
sestä, vaan myös identiteetistä ja tunteista, joihin 
keskitytään seuraavaksi.

Rajaseudun epävarma ilmapiiri
Rajaseudut muodostavat yleensä kasvualustan 
ristiriitaisille tunteille, koska erilaisuus, se muu, on 
kouriintuntuvan lähellä (vrt. Nilsson 2010). Täällä 
kukoistavat pelot, epäilys ja huoli, mutta myös 
jännittynyt uteliaisuus ja kaipuu. Tunteita ei pidä 
mieltää pelkiksi passiivisiksi reaktioiksi, vaan ne 
ovat myös tuottavia (Ahmed 2004:119), he pitävät 
kietoa yllä ylirajallisilla alueilla, mutta luovat myös 
kitkaa ja esteitä (Nilsson 2019). Tätä Orvar Löfgren 
kutsuu mood workiksi (2015), tasaisesti toimivaksi 
emotionaaliseksi työksi, jossa tässä tapauksessa on 
kyse siitä, kuinka rajat muutetaan kertomuksiksi. 
Tunne, josta Øresundsinstituttetin tutkimukseen 
osallistuneet useaan otteeseen mainitsivat, oli epä-
varmuus kielestä, mutta epävarmuudelle annettiin 
erilaisia merkityksiä. Haastatteluissa ruotsalaiset 
osallistujat mainitsivat usein suomalaisten epävar-
muuden ruotsin kieltä kohtaan.  

On selvää, että Suomen puolella monet osaavat 
ruotsia, mutta eivät ole niin innokkaita puhumaan 
ruotsia. Kieltä on opittu koulussa, mutta sitä ei ha-
luta kovin innokkaasti puhua, ja ehkä tunnetaan 
itsensä epävarmaksi. Suomen puolen työmarkki-
noille pääsyä vaikeuttaa, jos puhuu vain ruotsia.75 

Haluttomuuden puhua ruotsia ei tarvitse siis 
pohjautua nationalismiin ja haluun suojella suomea 

”Siis ei siksi, että ha-
luaisimme ottaa etäi-
syyttä teistä, vaan 
että ette tuntisi itseän-
ne ulkopuolisiksi.”
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ruotsin kustannuksella. Haastatteluissa suomalaiset 
osallistujat puhuivat myös epävarmuudesta, mutta 
tässä korostettiin lisäksi ruotsalaisten työntekijöiden 
pelkoa Suomen työmarkkinoita kohtaan: ”Suomessa 
työskentelee lähinnä ihmisiä, joiden äidinkieli on 
suomi. [...] Niin, että sellainen, jolla ei ole lainkaan 
suomalaisia juuria, ei puhu suomea, ei uskalla tulla 
Suomeen.”76 Muissa haastatteluissa, tässä esimerk-
kinä toinen suomalainen tutkimukseen osallistuja, 
liittää epävarmuuden kontrollin puutteeseen: ”Sit-
ten on myös pienyrittäjiä, 
jotka jossain määrin eivät 
uskalla ottaa sitä riskiä, ettei 
toisia ymmärrettäisi. Uskon, 
että huolta aiheuttaa se, ettei 
pysty johtamaan.”77 

Edellä olevissa esimer-
keissä puhuu esimiehet ja 
ylemmät toimihenkilöt 
työntekijöiden epävarmuu-
desta ja peloista. Jossain 
määrin heidän kuvansa 
todellisuudesta vastaa 
sitä, mitä potentiaaliset 
työntekijät sanoivat. Eräs 
suomalainen opiskelija sanoi esimerkiksi, että hän ei 
puhu ruotsia mielellään arastelunsa vuoksi:  ”Olen 
liian ujo puhumaan ruotsia, koska pelkään tekeväni 
virheitä.”78 Toisille kielitaidon puute oli pettymyk-
sen aihe: ”Olen pettynyt itseeni, etten ole oppinut 
sanoja paremmin [...] Siinä mielessä en koe oloani 
kovin mukavaksi, erityisesti jos on kyse jostakin 
tärkeästä”.79 Muiden tavoin tämä opiskelija oli 
vakuuttunut siitä, että taidot paranisivat, jos ruotsin 
kieltä tulisi käytettyä säännöllisesti.

Epävarmuus toistui myös opiskelijoiden haas-
tatteluissa Ruotsin puolella riippumatta siitä, onko 
toisella puolella lähellä läheistä sukua. Työehdot 
eivät pelottaneet hakemasta töitä toiselta puolelta, 
mutta kieli teki sen: ”Mutta suuri kysymysmerkki 
on suomi eli se tuntuu hieman pelottavaltakin, kun 
tällä hetkellä ei ole täysin suomenkielinen.”80 Tästä 
ilmeisestä epävarmuudesta huolimatta oltiin va-
kuuttuneita suomalaisten opiskelijoiden tavoin, että 
taidot paranisivat, jos kieltä käyttäisi säännöllisesti.

Ei oikein voi sanoa, että heidän pitäisi alkaa 
puhua ruotsia. Tai kyllä, se olisi todella mukavaa, 
mutta olisi erittäin itsekästä ajatella niin. Se on 
kai suurin tekijä, joka voi olla hieman pelottava, 
mutta kun suomi on jo taustalla eli pohjalla, se 
palaa todennäköisesti hyvin pian mieleen. Mutta 
ruotsalaisena, joka ei osaa kovin hyvin suomea, on 

todennäköisesti hyvin vaikeaa oppia suomea, koska 
suomi on hyvin vaikea kieli, uskoisin näin.81 

Kielikysymys herättää siten sekä epävarmuutta että 
pelkoa, se voi tuntua pelottavalta ja se saa tunte-
maan sekä ujoutta että häpeän tunteita. Kaiken 
kaikkiaan tämä viittaa siihen, että tunteet luovat 
ilmapiiriä, joka vaikuttaa osittain negatiivisesti rajan 
ylittävään integraatioon. 

Puutteellinen kielitaito voi myös luoda tappion 
tunnetta. Ainakin tämä 
on teema, joka toistuu 
ruotsalaisten tutkimukseen 
osallistuneiden keskuudessa. 
Rajan ylittävä yhteisö on 
kadonnut, ja sen seurauk-
sena kansallisesta rajasta 
on tullut entistä enemmän 
läsnä oleva: ”Arkipäiväi-
sessä keskustelussa minun 
sukupolveni voi keskustella 
arkisista asioista suomalais-
ten kanssa, mutta meidän 
jälkeinen sukupolvemme ei 
enää sitä osaa, ja samoin on 

myös Suomen puolella.”82 Yhteisen kielen menet-
tämisen seurauksena kulttuurisen rajan sijainti on 
siirtynyt, ja vain välittömällä raja-alueella elää vielä 
”luonnollinen” yhteisö: ”Me rajaseudulla asuvat, 
joilla on yhteyksiä Suomeen, syömme ja ostamme 
suomalaisia tuotteita ja suomalaiset tulevat meille 
ostamaan ruotsalaisia tuotteita. Se on se yhteys, 
mikä meillä nykyään on.”83 Eikä ainoastaan huono 
ruotsin ja suomen kielen osaaminen herätä yhteisön 
menettämisen tunnetta, vaan sama pätee meänkie-
leen: ”En näe täällä suomen tai meänkielen kehi-
tystä ja koska ruotsin kielen puhuminen vähenee 
Suomessa koko ajan [...] Se on hieman surullista, 
mutta samalla hyvin luonnollista. Mutta se tuntuu 
todella surulliselta.”84 Lainaus osoittaa, että rajat pi-
kemminkin vahvistuvat kuin heikentyvät, mikä on 
hieman huolestuttavaa eurooppalaisesta näkökul-
masta. Pitäisikö tämä ymmärtää niin, että rajaton 
Eurooppa on utopiaa?

 

Yhteenveto: Rauhallisen kelluva ja konflik-
tintäyteinen raja
Rajan ylittävät rajaseudut, kuten Tornionlaakso, 
ovat eurooppalaisen rajattoman yhteisön vision tes-
tipenkkejä. Øresundsinstitutttetin tutkimus on siksi 
tärkeä, koska se mahdollistaa tämän eurooppalaisen 
hankkeen asettamisen luupin alle. Pohjois-Ruotsissa 

ja Pohjois-Suomessa kyse on kolmesta rajasta: kult-
tuurisesta, kansallisesta ja kielellisestä rajasta. Tämän 
kirjoituksen tavoitteena on ollut keskustella siitä, 
miten ihmiset kokevat, käsittelevät ja järjestävät 
jokapäiväistä elämäänsä tällaisella monimutkaisella 
rajaseudulla, tutkia, miten kerronnallinen ja emo-
tionaalinen raja muotoilee tätä monimuotoisuutta 
ja miten se muotoutuu sen johdosta, sekä tutkia, 
miten rajan ylittävään alueeseen suhtautumiseen 
vaikuttavat muodolliset ja epämuodolliset rajaes-
teet. Kun meidän tarvitsee ymmärtää mentaalisten 
rajaesteiden järjestäytymistä, Tornionlaakso on 
erinomainen koelaboratorio, sillä se mahdollistaa 
tiedon tuottamisen siitä, miten kulttuuriset, kielelli-
set ja kansalliset rajat toimivat, miten niiden välistä 
suhdetta sovitellaan, siirretään ja muutetaan.

Tornionlaaksossa regionautteja liikkuu yli rajan 
tavanomaisella itsevarmuudella, vaikka kaikki eivät 
jaakaan tätä olemusta. Tämä rajan ylittävä liikku-
vuus edellyttää valtion rajan näkymätöntä läsnäoloa: 
Raja-alueella asuvat ovat oppineet hyödyntämään 
rajan poissa olevaa läsnäoloa heille suotuisalla ta-
valla. Joidenkin mukaan osissa rajaseutua on lisäksi 
rajan ylittävä yhteisö, ja tätä yhteisöä selitetään 
viittaamalla syviin historiallisiin ja kulttuurisiin juu-
riin. Ollaan in the mood rajan ylittävälle yhteistyölle 
ja verkostoitumiselle. Tämä syvä yhteisö tarkoittaa 
myös sitä, että rajan ylittävä alue osoittaa kriisin-
kestävyyttä, kun kansalliset ajatusmallit nousevat 
pintaan, kuten pandemian aikana. Maailman rau-
hallisin raja on olemassa rajan ylittävän kulttuurisen 
yhteyden johdosta.

Toisten mielestä taas rajan ylittävä yhteisö on 
vähitellen heikentynyt kahden erillisen kansallis-
valtion vakiinnuttua eri hallinnollisine, taloudelli-
sine ja lainsäädännöllisine järjestelmineen. Rajan 
ylittävä kulttuurinen yhteys heikkenee. Liittyminen 
EU:hun on ilman muuta, tämän kertomuksen 
mukaan, tehnyt kansallisen rajan näkymättömiksi 
varsinaisella rajanylityspaikalla, mutta rajatyö on sen 
sijaan siirtynyt työpaikoille, joille syntyy eräänlaisia 
paikallisesti vakiintuneita erillisalueita. Eron tekee 
kansallisuuteen pohjautuva työlainsäädäntö ja/
tai kieli, taukojen aikana ei istuta pöydän ääressä 
niiden muiden kanssa, ja joissain tapauksissa myös 
järjestetään pöytien väliin fyysistä välimatkaa. 
Ollaan lisääntyvässä määrin out of tune muiden 
rajaseudulla elävien kanssa. Tämä rajatyön ulkoista-
minen ilmenee myös joukossa stereotyyppisiä niistä 
muista kerrottavia kertomuksia, jotka kiertävät ja 
joita käytetään ja kierrätetään. Tämä on kelluva raja, 
jonka kulku, ideologinen lataus ja ilmapiiri voivat 
jatkuvasti muuttua. Tämä näkyy erityisesti silloin, 

kun pandemia varaa rajaseudun hyvin räjähdys-
herkällä ajatuksella: kun vakiintuneita rutiineita 
horjutetaan, vahvistuu samalla kansalliset käsitykset 
niistä muista.

Eurooppalainen visio rajattomasta, kitkattomasta 
arjesta vaikuttaa siten joissakin suhteissa antavan 
odottaa itseään Tornionlaaksossa, mutta toisissa 
suhteissa se on todellisuutta. Raja on sekä läpäisevä 
että suljettu, se on epäsymmetrinen kalvo, joka 
päästää toiset läpi, toisia ei. Kansallisia, kulttuurisia 
ja kielellisiä rajoja haastetaan jatkuvasti suhteessa 
toisiinsa ja toisinaan voimme yllättyä siitä, kuinka 
nopeasti rajan luonne voi muuttua tai kuinka huo-
mattavan sitkeä se on. Eri rajojen elämisen johdosta 
esiintyy ristiriitaisuutta, epävarmuutta, ja rajaseutu 
vaikuttaa epäyhtenäiseltä: maailman rauhallisimman 
rajan ohella on kelluva, mahdollisesti konfliktin-
täyteinen raja. Tämä korostaa sitä, että rajoja ei 
pidä pitää ikuisina, vakaina, vaan ne ovat jatkuvassa 
muutoksessa.
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Alaviitteet
 
1 Mies, Haaparanta.
2 Perinpohjaisessa ja kiinnostavassa tutkimuksessa Culture, Institutions 
and Power: Institutionalisation of cross-border co-operation as a mu-
nicipal development strategy in Northern Finland myös kulttuurimaan-
tieteilijä Fredriika Jaakola osoittaa, että kansallinen raja muistuttaa 
olemassaolostaan virallisten ja epävirallisten rajaesteiden johdosta. 
Jaakolan mielestä myös kuntien, kuten Tornion ja Kemin, välisellä 
suhteella on myös merkitystä rajan ylittävän yhteistyön kehittymiselle 
(2019:17−18).
3 Aiemmissa rajaseutua koskevissa tutkimuksissa on keskusteltu 
tällaisista vaikutuksista. Julkaisussa Paradoxen Haparanda – ett grän-
sfall muistutettiin muun muassa siitä, että Suomen ja Ruotsin välinen 
verosopimus tarkoitti sitä, että suurituloisille oli taloudellisesti edullista 
asua Ruotsissa ja käydä töissä Suomen rajakunnissa. Se nosti esiin 
myös, että alhaisemmat asuntojen hinnat ja kaksikielinen arki oli luonut 
kannustimia muuttaa Torniosta Haaparannalle (Johansson, Lundgren & 
Reinholdt 2008:12−13, 23).
4 Katso Edlund & Greggas (2000) sekä Edlund (1994) keskusteluista 
pohjoisen Skandinavian kulttuurisista rajoista.
5 Kysymys siitä, miten Pohjois-Ruotsin, erityisesti Tornionlaakson, 
vähemmistöt sisällytettiin kansalliseen hankkeeseen, on kiistanalai-
nen ja monimutkainen. Perusteelliseen tutustumiseen siihen, miten 

kielikysymystä värittivät nationalismi ja Ruotsin modernisointi viittaan 
historioitsija Lars Eleniuksen väitöskirjaan (2001).
6 Ajatuksen kulttuurisista, kielellisistä ja kansallisista rajoista juuret 
ulottuvat aina 1800-luvulle asti, jolloin kansallisromanttiset aatteet 
yhteen kansaan, yhteen kulttuuriin, yhteen historiaan ja yhteen kieleen 
perustuvasta kansakunnasta juurtuivat (Nilsson 2000). Tämä ajatusmalli 
oli kansakuntien toistuvien konfliktien ja sotien taustalla, ja synnytti 
myös vallankumouksia.
7 Mies, yrityksen johtaja, Haaparanta.
8 Mies, Tornio.
9 Mies, Suomi.
10 Nainen, opiskelija, Haaparanta.
11 Mies, toimihenkilö, Ruotsi.
12 Mies, työnhakija, Hietaniemi. Raja mainitaan siis paitsi rauhallisena, 
myös näkymättömänä. Aiemmat tutkimukset Pohjoiskalotin työmarkki-
noista osoittavat, että työnhakijoiden halukkuutta muuttaa kotoaan, vaik-
ka siellä ei olisi töitä, rajoittaa se turvallisuus, jota paikalliset sosiaaliset 
verkostot tarjoavat (Piippola 2003).
13 Mies, toimihenkilö, Ruotsi. Samanlaisia käsityksiä esiintyy Skånessa, 
missä maantieteellistä läheisyyttä ja historiallisia siteitä Tanskaan 
pidetään erityisen yhteisön perustana (Persson 2008).
14 Mies, Tornio.
15 Toimihenkilö, Ruotsi.
16 Nainen, työnhakija, Keminmaa.
17 Mies, opiskelija, Kempele.
18 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
19 Mies, palvelujohtaja, Suomi.
20 Mies, tuotantopäällikkö, Ruotsi.
21 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
22 Mies, yrityksen johtaja, Pajala.
23 Aiempien tutkimusten mukaan tornionlaaksolaiset ovat ongelmal-
lisessa tilanteessa kahden kansallisvaltion välissä. Ruotsin puolella 
heidät yhdistetään suomen kieleen ja suomalaisuuteen ja Suomen puo-
lella tornionlaaksolaisia pilkataan omalaatuisen puheenpartensa vuoksi. 
Tällä on identiteettipoliittisia vaikutuksia: ”Ristiriitainen identiteetti 
heijastuu puhetavassa, joka korostaa sitä, että ”tornionlaaksolainen 
on muukalainen Ruotsissa ja vieras Suomessa” (Winsa 1997:23−24). 
Øresundsinstituttetin tutkimuksessa tämä välitila ilmenee tämänkaltai-
sista kertomuksista. 
24 Tilanne on kirjoitushetkellä, helmikuu 2021, sama.
25 Nainen, kunnanjohtaja, Ruotsi.
26 Mies, opiskelija, Sodankylä.
27 Nainen, opiskelija, Kittilä.
28 Mies, opiskelija, Oulu.
29 Mies, Tornio.
30 Nainen, työnhakija, Keminmaa.
31 Nainen, opiskelija, Kittilä. Tutkimus Ungdom i gränsland (Waara 
1996) osoitti vastaavia suuntauksia: paikallista arvostettiin yleisesti hyvin 
rajaseudun nuorten keskuudessa. 
32 Mies, Tornio.
33 Mies, yrityksen johtaja, Haaparanta.
34 Nainen, työnhakija, Keminmaa.
35 Nainen, työnhakija, Keminmaa.
36 Suhde, joka muodostuu haastattelutilanteessa on aina epäsymmet-
rinen, mikä tarkoittaa, että haastateltava joko tietoisesti tai tiedosta-
mattaan mukauttaa vastauksiaan, koska haastateltava haluaa antaa 
”oikean” vastauksen.
37 Mies, työnhakija, Haaparanta.
38 Mies, opiskelija, Oulu. Ajatus ylimielisistä ruotsalaisista on vanha, ja 
sitä on luultavasti vahvistanut maiden epätasainen kehitystahti toisen 
maailmansodan jälkeen. Ruotsin kieli on Suomessa pitkään yhdistetty 
yläluokkaan (vrt. Klinkmann 2014).
39 Mies, opiskelija, Oulu.
40 Nainen, kunnanjohtaja, Ruotsi.
41 Mies, työnhakija, Haaparanta.
42 Mies, Tornio. Hierarkkista ylhäältä alas johtamista sivuaa myös 
Fredriika Jaakola, jonka mielestä Suomea leimasi 1970-luvulle asti 
valtiollinen ohjaus, jossa kaikkea suunnittelua ja kehitystä johdettiin 
ylhäältä alas. Muutosta alkoi näkyä 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla, 
mikä vastaa samankaltaista suuntausta Euroopassa (2019:62).
43 Nainen, opiskelija, Haaparanta.
44 Mies, yrityksen johtaja, Pajala.
45 Nainen, kunnanjohtaja, Ruotsi.

46 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
47 Koska käsitys kansallismielisestä suomalaisesta toistuu tutkimukses-
sa säännöllisesti, on syytä mainita, että useat tutkimukseen osallistujat 
korostivat, että stereotypia ei vaikuta siihen, miten he suhtautuvat rajan 
ylittävään arkeen.
48 Mies, työnhakija, Luulaja.
49 Mies, työnhakija, Luulaja.
50 Mies, työnhakija, Haaparanta. Tässä on huomautettava, että lainaus 
on Ruotsissa asuvan Suomen kansalaisen, jolla on ruotsalainen vaimo, 
haastattelusta.
51 Mies, työmaapäällikkö, Ruotsi.
52 Mies, toimihenkilö, Ruotsi. Vastaavalla tavalla suhtauduttiin aasialai-
siin tartuntojen levitessä Kiinasta Eurooppaan.
53 Mies, työnhakija, Hietaniemi.
54 Nainen, työnhakija, Keminmaa.
55 Mies, Tornio.
56 Mies, työnhakija, Haaparanta.
57 Mies, toimihenkilö, Ruotsi.
58 Mies, työnhakija, Haaparanta.
59 Tämä ei tarkoita, että Ruotsi olisi itse asiassa vähemmän kansallis-
mielinen.
60 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
61 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
62 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
63 Katri Palosaari, opiskelija, Kittilä.
64 Mies, työnhakija, Hietaniemi.
65 Mies, työnhakija, Hietaniemi. Kulttuurimaantieteilijä Fredriika 
Jaakola valottaa myös kieliasian monimutkaisuutta ja rajan valikoivaa 
läpäisevyyttä. Jaakolan mukaan lähinnä Ruotsin tornionlaaksolaiset, he, 
jotka puhuvat sekä meänkieltä että ruotsia, sekä suomenruotsalaiset, 
jotka voivat täysin hyödyntää rajan ylittävän alueen mahdollisuuksia 
(2019:14–16). Suomenruotsalaisten muuttoliikkeitä, keskittyen erityisesti 
nuorten Ruotsiin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen, on kuvattu aiemmin 
(esim. Kepsu & Henriksson 2019).
66 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
67 Mies, tuotantopäällikkö, Ruotsi.
68 Mies, tuotantopäällikkö, Ruotsi.
69 Nainen, työnhakija, Keminmaa.
70 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
71 Mies, työnhakija, Hietaniemi.
72 Kuten aiemmin on mainittu, kielipolitiikka ja kielen muutokset liittyvät 
monimutkaiseen historiaan, jota on käsitelty useissa tutkimuksissa. 
Syvällisemmän keskustelun osalta viitataan historioitsija Lars Eleniuk-
seen (2001). 
73 1900-luvulla viimeisinä vuosikymmeninä tämä vahvistui entisestään 
siksi, että yhä useammalla nuorella suomen osaaminen oli heikkoa 
(Winsa 1997:28).
74 Suhtautuminen suomen kieleen muuttui 1900-luvun jälkipuoliskolla. 
Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset perustettiin 
1981 tavoitteenaan edistää kaksikielisyyttä ja ajaa pakollista suomen / 
Tornionlaakson suomen opetusta peruskouluihin. Liitto on toiminut ak-
tiivisesti parantaakseen suomen asemaa rajaseudulla ja siten edistänyt 
alueellista etnistä identiteettiä, joka ei ole ruotsalainen eikä suoma-
lainen. Tornionlaakson suomi, tai meänkieli, sai tältä osin merkitystä 
identiteettimarkkerina (Winsa 1997:38).
75 Mies, toimihenkilö, Haaparanta.
76 Mies, Tornio.
77 Mies, palvelujohtaja, Suomi.
78 Nainen, opiskelija, Kittilä.
79 Mies, opiskelija, Oulu.
80 Nainen, opiskelija, Haaparanta.
81 Nainen, opiskelija, Haaparanta.
82 Mies, tuotantopäällikkö, Ruotsi.
83 Mies, tuotantopäällikkö, Ruotsi.
84 Mies, tuotantopäällikkö, Ruotsi. Tornionlaakso näyttää olevan me-
nossa kohti metamorfoosia, jossa englanti on itsestään selvä vaihtoehto 
rajan ylittävässä vuorovaikutuksessa.
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Raportista
Tämän tutkimuksen on tehnyt Øresundsinstituttet 
suomalais-ruotsalaisen Interreg-hankkeen Arbeta 
tillsammans toimeksiannosta. Hankkeesta vastaavat viisi 
oppilaitosta, Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja Pohjoiska-
lotin neuvosto. Tutkimusta on tukenut Euroopan unioni 
ja Euroopan aluekehitysrahasto ja Ruotsin hallituksen 
kanslia sekä ulkoministeriö. Myös Fredrik Nilsson, Åbo 
Akademin etnologian professori, on osallistunut työhön 
analyyttisillä jälkisanoillaan. Tutkimuksen tarkoituksena 
on selvittää, miten työnhakijat ja työnantajat suhtautuvat 
töiden vastaanottamiseen, työskentelyyn ja palkkaamisen 
rajan toiselta puolelta, sekä tunnistaa ne tekijät, jotka – 
käytännön ja muodolliset rajaesteet pois lukien – haittaa-
vat liikkumista ja voivat saada ihmisiä olemaan liikkumat-
ta yli rajan, toisin sanoen mentaaliset rajaesteet.

Analyysi pohjautuu pitkälti 29 haastatteluun, joista 21 
syvähaastatteluun osallistui työnhakijoita, opiskelijoita, 
työnantajia ja työntekijöitä Suomesta ja Ruotsista, kuu-
teen pidempään haastatteluun työmarkkina- ja rajaorga-
nisaatioiden edustajia sekä kahteen pidempään haastat-
teluun asianomaista aluetta tutkineita tutkijoita. Lisäksi 
tehtiin kyselytutkimus, johon osallistui työnhakijoita, 
työntekijöitä ja opiskelijoita. Siihen vastasi 273 henkeä. Li-
säksi haastateltiin neljää rajakuntien kunnallispoliitikkoa 
sähköpostitse rajan tilanteesta koronapandemian aikana. 
Fakta- ja tilastotietoja kerättiin myös seudun työmarkki-
noita käsittelevään lyhyeen lukuun.

Tutkimuksen taustalla oli Øresundsinstituttetin ja Fredrik 
Nilssonin aiemmin tekemät kaksi vastaavaa tutkimusta 
Norjan ja Ruotsin sekä Tanskan ja Ruotsin rajalta, joissa on 
keskitytty elinkeinoelämän mentaalisiin rajaesteisiin. Norja-
lais-ruotsalainen tutkimus tehtiin 2017–2018 Interreg-hank-
keen Gränsmöjligheter. En 161 mil integrerad arbetsmark-
nad längs norsk-svenska gränsen toimeksiannosta, kun 
taas Tanskan ja Ruotsin rajaa koskeva tutkimus tehtiin 
2018–2019 tietopalvelu Øresunddirektin toimeksiannosta. 
Tämä tutkimus Suomen ja Ruotsin välisistä rajaseuduista 
perustuu mentaalisten rajaesteiden määritelmään, joka 
kehitettiin norjalais-ruotsalaisessa tutkimuksessa (katso 
määritelmä sivulta 11), ja kaikki kolme analyysiä perustuu 
pääosin syvähaastatteluihin. Lue lisää eri analyysien tulos-
ten samankaltaisuuksista ja eroista sivuilta 108–111.

Haastattelut
Haastattelut on toteutettu enimmäkseen videohaastatte-
luin, koska koronapandemian vuoksi ei ollut mahdollista 
tavata henkilökohtaisesti. Pieni määrä haastatteluja 
tehtiin puhelimitse. Useimmat haastattelut tehtiin ruot-
siksi, osa englanniksi, ja joissakin tapauksissa haastat-
telut tehtiin tulkin avustuksella, joka tulkkasi suomesta 
englanniksi tai ruotsiksi. Raportin kaikki lainaukset on 
käännetty ruotsiksi ja raportin valmistumisen jälkeen 
koko analyysi on käännetty suomeksi. Haastatellut ovat 
raportin kirjoittamisen aikana saaneet mahdollisuuden 

tarkistaa lainaustensa paikkansa pitävyyden ja tekstin 
osat, joissa on viitattu heidän sanomisiinsa. Ilmoitetut iät 
tarkoittavat haastateltujen ikää haastatteluhetkellä.

Koska käsite mentaaliset rajaesteet ei vielä hyvin 
tunnettu, minkä vuoksi voi olla väärinymmärtämisen ja 
väärinkäsitysten vaara, sitä ei ole käytetty tätä tutkimusta 
varten tehtyjen haastattelujen yhteydessä. Kysymysten 
sisältö on kuitenkin ollut sama. 

Syvähaastattelujen haastatellut on valittu/löydetty 
siten, että he itse ovat ilmaisseet kiinnostuksensa haas-
tatteluun toteutetussa kyselyssä. Haastateltavia haettiin 
myös esimerkiksi paikallisissa Facebook-ryhmissä, 
Työnvälityksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja 
ruotsalaisessa P4 Norrbotten -paikallisradiossa, mutta 
haastateltavia tuli ainoastaan kyselyn kautta.

Noin kolmasosa kustakin haastatellusta on työnhaki-
joita, opiskelijoita ja työnantajia, ja vain yksi henkilö on 
työntekijä. Hieman suurempi osuus, erityisesti opiskelijoi-
den keskuudessa, asuu Suomessa kuin Ruotsissa, koska 
suurempi määrä Suomessa asuvia ilmaisi kiinnostuksensa 
tulla haastatelluksi. Samasta syystä suurempi osa haasta-
telluista on miehiä kuin naisia. Pyrkimyksenä molemmissa 
tapauksissa oli pitää tasainen määrä. Haastateltujen 
ikäjakauma oli hyvä, teini-iästä lähes eläkeikäiseen. Myös 
maantieteellinen hajonta alueella oli suurta. Työnantajien 
joukossa on edustettuina sekä suurempia että pienempiä 
yrityksiä sellaisilta toimialoilta kuin kaivosteollisuus, kone-
pajateollisuus, urakointi ja kunnossapito, terveydenhuolto 
(kunnallinen), matkailu ja kauppa.

Kysely
Kyselyyn vastasi 273 henkilöä, ja sitä jaettiin työnhaki-
joille, opiskelijoille ja työnantajille Ruotsin ja Suomen 
välisellä raja-alueella. Kyselylinkkiä jaettiin Arbeta 
tillsammans -hankkeen, Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan ja 
Øresundsinstituttetin verkkosivujen kautta, toimeksian-
tajien Facebook-sivuilla, alueen paikallisissa Face-
book-ryhmissä, Haaparannan työnvälitystoimiston kautta, 
Tornion työ- ja elinkeinotoimiston kautta, sekä oppilai-
toksissa, kuten Övertorneån Koulutus Nordissa, Oulun 
OSAOssa (koulutuskuntayhtymä), Luulajan teknillisessä 
yliopistossa, OAMKissa Oulussa (Oulun ammattikorkea-
koulu Oy) ja Lappiassa (Kemi-Tornion koulutuskuntayhty-
mä). Kysely oli avoinna joulukuun 2020 ajan. 

273 kyselyyn vastanneesta 248 oli suomalaisia, 35 
ruotsalaisia (mukana 14, joilla on kaksoiskansallisuus) ja 
neljä muuta kansallisuutta. Suurempi osa asuu Suomes-
sa (229) kuin Ruotsissa (43). Useimmilla on ammatilli-
nen koulutus (164) tai korkeakoulututkinto (64). Suurin 
ikäryhmä haastateltujen keskuudessa oli 21-vuotiaita 
tai nuorempia (103) ja loput jakautuivat melko tasaisesti 
muiden ikäluokkien kesken. Kaiken kaikkiaan suurin osa 
on alle 35-vuotiaita (174). Vastaajissa oli hieman enem-
män naisia kuin miehiä (60 prosenttia).

Haastatteluluettelo

• Ajanki, Tuula, Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjoh-
taja. 12.7.2020, videohaastattelu.

• Alatalo, Janne, hallintopäällikkö, Tapojärvi. 18.1.2021, 
videohaastattelu

• Andersson, Anna, Övertorneån kunnanjohtaja. 
17.12.2020, videohaastattelu

• Bergmark, Anders, työnhakija, Hietaniemi. 16.12.2020, 
videohaastattelu

• Brännström, Laura, opiskelija, Haaparanta. 17.12.2020, 
videohaastattelu

• Eneros, Henrik, markkinointipäällikkö, Ikea Haaparan-
ta-Tornio. 16.2.2021, videohaastattelu

• Hammarström, Ulrica, Pajalan kunnanhallituksen 
puheenjohtaja. 2.2.2021, sähköpostihaastattelu

• Herajärvi, Tapio, toimitusjohtaja, Corrotech, Tornio/
Haaparanta. 14.1.2021, puhelinhaastattelu

• Hirvelä, Rami, henkilöstöpäällikkö, Havator. 21.1.2021, 
videohaastattelu

• Hyttinen, Tero, Lapin työ- ja elinkeinotoimiston palvelu-
johtaja. 09.12.2020, videohaastattelu

• Jakola, Fredriika, kulttuurimaantieteen tutkija, Oulun 
yliopisto. 19.11.2020, videohaastattelu

• Juntura, Kai, työntekijä, Haaparanta. 18.12.2020, puhe-
linhaastattelu

• Keimiöniemi, Anne-Mari, Muonion kunnanhallituksen 
puheenjohtaja. 4.2.2021, sähköpostihaastattelu

• Koivupalo, Päivi, Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan koordi-
naattori. 02.12.2020, videohaastattelu

• Koskenniemi, Ulf, työnhakija, Luulaja. 14.12.2020, vide-
ohaastattelu

• Kouvala, Tomi, opiskelija, Oulu. 08.1.2021, videohaastattelu
• Kärki, Timo, matkailu- ja sesonkitoimialan johtaja, Staff-

point. 20.1.2021, puhelinhaastattelu

Lähdeluettelo
• Rajavartiolaitos (Suomi)
• Sisäministeriö (Suomi)
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Suomi)
• Ruotsin Kielen ja kansaperinteen tutkimuslaitos
• Pohjoismainen ministerineuvosto 2019: Nordisk tv över 

gränserna
• Nordregio 2020: Internal net migration as percentage of 

population 2010–2018. 
• Parkvall, Mikael 2009: Sveriges språk - vem talar vad och 

var? Institutionen för lingvistik, Tukholman yliopisto.
• Parkvall, Mikael 2016: Här var det mångfald!, Språktid-

ningen nr 3.
• Hallitus (Ruotsi):
• Ruotsala, Helena 2012: ’This border wasn’t here then’. 

Transnationalism and multi-locality in the twin town 
of Tornio-Haparanda. Budapest, HAS RCH Institute of 
Ethnology.

• Lantto, Göran, tuotantopäällikkö, LKAB. 10.12.2020, 
videohaastattelu

• Lindfors, Jan, opiskelija, Sodankylä. 21.12.2020, puhe-
linhaastattelu

• Mankinen, Niko, opiskelija, Kiiminki. 07.1.2021, vide-
ohaastattelu

• Mörtberg, Tomas, Övertorneån kunnanhallituksen 
puheenjohtaja. 5.2.2021, sähköpostihaastattelu

• Nurmos, Kimmo, yrityskehittäjä, Business Tornio. 
02.12.2020, videohaastattelu

• Oikarinen, Edith, opiskelija, Oulu. 14.1.2021, vide-
ohaastattelu

• Oinas, Piia, työnhakija, Keminmaa. 15.12.2020, vide-
ohaastattelu

• Palosaari, Katri, opiskelija, Övertorneå/Kittilä. 
09.12.2020, videohaastattelu

• Pekka, työnhakija, Oulu. 17.12.2020, videohaastattelu 
Haluaa esiintyä pelkällä etunimellään.

• Riihiaho, Jaakko, opiskelija, Kempele. 07.1.2021, 
videohaastattelu

• Ruona, Per-Anders, Pohjois-Norrbottenin/Haaparan-
nan työnvälitystoimiston johtaja. 09.12.2020, vide-
ohaastattelu

• Ruotsala, Helena, kulttuurien tutkimuksen professori, 
Turun yliopisto. 04.12.2020, videohaastattelu 

• Sjaunja, Kenneth, Region Norrbotten hankekoordi-
naattori. 07.12.2020, videohaastattelu 

• Snell, Patrik, toimitusjohtaja, Snells Entreprenad, 
Pajala. 12.1.2021, puhelinhaastattelu

• Tikkala, Pekka, työnhakija, Oulu. 14.12.2020, vide-
ohaastattelu

• Tornberg, Sven, Haaparannan kunnanhallituksen 
puheenjohtaja. 10.2.2021, sähköpostihaastattelu 

• Tilastokeskus (Suomi)
• Tilastollinen keskustoimisto (Ruotsi)
• Ruotsin radion Sisuradio 2017: Nu har var fjortonde 

person i Sverige finländskt påbrå. 2.2.2021.
• SVT Norrbotten 2020: Dråpslag mot Tornedalen om 

gränsen stängs helt: ”Katastrof”. 28.1.2021.
• Tornionlaakson Neuvosto 2020: Ställningstagande an-

gående lokala gränssamhällen vid landsgränsen mellan 
Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge.

• Tulli (Suomi)
• Olaus Magnus (s. 2) - käännös teoksessa ”Suomalaiset 

Pohjoisten kansojen historiassa. Osa 2, s. 547.” Käännös: 
Kimmo Linnilä, Meri Utrio, Kaari Utrio ja Kai Linnilä.

• Ragnar Lassinantti (s. 2) - käännös artikkelista, jonka 
ovat kirjoittaneet Sven-Erik Bucht, Bertel Haarder ja 
Kimmo Sasi, ”Pohjoismaista yhteistyötä on vaalittava 
myös pandemiassa”. Helsingin Sanomat 2.6.2020.
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