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Muuttuva ulkosuomalaisuus

• Hankkeen keskeinen tavoite on tuottaa luotettavaan 
kyselyaineistoon perustuvaa korkeatasoista tieteellistä tietoa 
muuttuvasta ulkosuomalaisuudesta. Tutkimusta motivoi erityisesti 
tämän päivän nuoriin aikuisiin liittyvän tiedon kartuttaminen, 
koska tämä joukko on varhaisempia muuttajia huonommin 
tunnettu.

• Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto, Suomi-Seura, Suomen 
Merimieskirkko, sekä Kansanvalistusseura

• Hankkeen vastuullisena johtajana toimii instituutin vastaava tutkija 
Miika Tervonen, ja toteuttajana erikoistutkija Tuomas Hovi.



• Nettikysely

• Kaksi väylää:

• Vastauskutsu postitse

• Some-kanavat

• 3195 vastausta
• naisia 2457

• miehiä oli 703 



• Vastaajien ikä vaihteli 16 ikävuodesta 85 ikävuoteen. Suurin osa 
vastaajista oli 31–50-vuotiaita ja seuraavaksi suurin osa oli 18–30-
vuotiaita, kolmanneksi eniten oli 51–65-vuotiaita. Vastaajista 
selkeästi suurin joukko oli alle 50-vuotiaita. 

• Saatekirjeen kautta vastaajissa eniten 18-50-vuotiaita  

• Muuta kautta vastaajissa eniten 31-65-vuotiaita
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• Suurin osa kyselyyn vastanneista on korkeasti koulutettuja
• Ammattikoulu 15%

• Lukio tai ylioppilas 8%

• Yliopisto, alemman asteen tutkinto 14%

• Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto 37%

• Vastauksia ympäri maailmaa, eniten vastauksia Euroopasta
• Iso-Britannia 354

• USA 455

• Saksa 445

• Ruotsi 389



• Tärkeimpiä syitä ulkomaille muuttoon olivat
• Työskentely/puolison työskentely

• Halu asua ulkomailla

• Paluumuuttoa takaisin Suomeen harkitsi vastanneista

• 43% kyllä

• 41 % ei

Muutto ulkomaille ja 
paluuumuutto?



• ”Onko koronaepidemia lisännyt halukkuuttasi palata 
Suomeen?”
• Erittäin paljon 170

• Melko paljon 506

• Ei erityisen paljon 934

• Ei lainkaan 1408

• En osaa sanoa 78



• Ulkosuomalaisparlamentti
• Vastaajista 1404 (44%) vastasi ettei ole osallistunut 

ulkosuomalaisparlamentin toimintaan
• Vain 88 (3%) vastaaja ilmoitti osallistuneensa 

ulkosuomalaisparlamentin toimintaan

• Vastaajista 1675 (52%) vastasi ettei ulkosuomalaisparlamentti ole 
tuttu

• ”USP on hyvä, mutta nuoria ei ollut paljoa toiminnassa. Toivoisin 
enemmän kommunikaatiota ja nuorten mukaanottamista
ulkosuomalaisten tapahtumiin.”

• ”Ulkosuomalaisparlamentti voisi ottaa vielä aktiivisemman roolin.”



• Suomi-Seura 9%

• Merimieskirkko 12%

• Etäkoulukulkuri 2,4%

• Kirkon ulkosuomalaistyö 4,7%

• Kirkko, paikallinen suomalainen srk 14,6%

• Kirkko, paikallinen srk 13,2%

• Suomi-koulu 22,3%

• Paikalliset Suomi-Seurat 19%

Oletko osallistunut jonkun 
seuraavista toimintaan: 



• YLEN ohjelmat vapaasti nähtäväksi ulkomailla

• Sähköinen tunnistautuminen on vaikeaa

• Toimintaa uskonnollisten yhteisöjen ulkopuolella

• Tiedotus, infopaketti

”Miten ulkosuomalaisten 
asemaa voitaisiin parantaa?”



Kiitos!

www.migrationinstitute.fi


