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Kansainväliset muuttoliikkeet 
• Määritelmä: 

”Movement of persons who leave their country of origin, 
or the country of habitual residence, to establish 
themselves either permanently or temporarily in another 
country. An international frontier is therefore crossed” 

•  IOM (2004) Glossary on Migration.  
http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_1_EN.pdf 

• YK:n tilastot, yli 12 kuukautta 











Maailma 2025 
• Väestö 8,1 miljardia (nyt 

7,4) 
• Kaupungeissa lähes 5 

miljardia (nyt 3,9) 
• Kansainvälisiä muuttajia yli 

260 miljoonaa ?? (nyt 244) 

•  Ihmiset muuttavat, kun… 
- vaurastuvat 
- elämä käy 
sietämättömäksi  





Kansainväliset muuttoliikkeiden 
tutkimuksen pääpiirteet 

• Tyypillisesti keskittyy 

- (yksilöiden) muuttoliikkeisiin alueiden/valtioiden 
välillä 
   -> metodologinen individualismi 

- kotoutumisen tarkastelun keskiössä 
kansallisvaltio 
   -> metodologinen nationalismi 



Transnationalisuus 
• “A set of sustained long-distance, border-crossing 

connections.” 

Vertovec, S. 2004 “Trends and impacts of 
transnationalism”, Centre on Migration, Policy and 
Society. Working Paper No. 3, University of Oxford, s. 3 

• Lisää: Vertovec (2009), Transnationalism. 

• -> Haastaa metodologisen nationalismin 



Superdiversiteetti 
•  Superdiversity is a term intended to underline a level and kind of 

complexity surpassing anything previously experienced in a particular 
society. 

•  Sisältää: country of origin; migration channel ; legal status; migrants’ 
human capital ; access to employment; locality ; responses by local 
authorities, services providers and local residents 

•  > Vertovec, S. (2007) Super-diversity and its implications, Ethnic and 
Racial Studies, 29(6): 1024-54 

•  Haastaa: metodologisen etnistämisen 



Liikkuvuus 
•  “analyses that have been historically static, fixed and concerned with 

predominantly a-spatial 'social structures'. (...) Around the world to this 
mobility turn, a turn that emphasizes how all social entities, from a single 
household to large scale corporations, presuppose many different forms of 
actual and potential movement. The mobility turn connects the analysis of 
different forms of travel, transport and communications with the multiple ways 
in which economic and social life is performed and organized through time 
and space across various spaces.” 

Urry (2007) Mobilities, s. 6. 

•  Myös Lehtonen (toim. 2013) 

•  -> haastaa metodologisen (rakenteellisen) nationalismin 



Tulevaisuuden lähtökohdat 
• Maailman väestö kasvaa  
> potentiaalisten muuttajien määrä kasvaa 

• Globaali talous luo globaalia liikettä 
- silti vahvasti alueellista 

• Kaupungistuminen jatkuu 
• Muuttoliikkeiden vaikutukset vaihtelevat paikan 
mukaan 

• Mustat joutsenet:  
talous, politiikka, ympäristö 
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Henkilöä 

Huom! Sisältää myös ulkomaalaiset 
maahan- ja maastamuuttajat 
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Yhteenveto 

• Väestönkasvu yhdistyy tällä hetkellä globaaliin 
kaupungistumiseen sekä laajaan ja monimuotoiseen 
kansainväliseen liikkuvuuteen 

• Kansallisvaltiokeskeinen lähestymistapa ei huomioi 
riittävästi transnationaalisuutta ja superdiversiteettia 

• Ympäristönäkökulma heikosti integroitu tutkimukseen 
• Tarjoaako mobiliteetti/liikkuvuus riittävät lähtökohdat 
uuden tilanteen ymmärtämiseen? 



Suomi muuttuu kun Suomeen muutetaan. 

Martikainen, Saukkonen & Säävälä 
MUUTTAJAT: Kansainvälinen muuttoliike ja Suomi 
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