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Suomen suurlähetystön tiloissa pidetyssä ”Osaajien 
markkinat” -nimisessä seminaarissa keskusteltiin vilk-
kaasti siitä, miten vakava ilmiö aivovuoto Suomelle oike-
astaan on ja mitä sille voisi tehdä. Seminaarin järjestäjinä 
toimivat Suomen Akatemia, Suomen suurlähetystö, 
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari ja suomenruot-
salanen ajatushautomo Magma.

Menettääkö Suomi talenttejaan?
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Maastamuutto Suomesta on kasvanut huomattavasti ja on korkeampi kuin koskaan ennen 
2000-luvulla. Erityisen iso on ruotsinkielisten muuttajien osuus; heistä suurin osa muuttaa naa-
purimaahan Ruotsiin. Tarkoittaako tämä sitä, että Suomesta tapahtuu aivovuotoa ja kuinka vaka-
vasta ilmiöstä on kyse?

Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliike ei sinänsä ole 
mikään uusi ilmiö, mutta läntiseen naapurimaahamme 
muutetaan juuri nyt entistä vilkkaammin. Muuttajat 
tulevat yhä useammin uusista ryhmistä. He ovat nuoria 
mutta eivät kovin korkeastikoulutettuja suomenruotsa-
laisia etelä-Suomesta, sanoo Kaisa Kepsu-Lescelius, 
ajatushautomo Magman selvityspäällikkö. Kepsu-Les-
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celius on kirjoittanut Magman selvityskirjan ”Hjärnflykt 
eller inte” (Aivovuotoa vai ei), joka julkaistiin aikaisemmin 
tänä vuonna.

”Muuttoa ei pitäisi nähdä aivovuotona vaan pikemminkin 
merkkinä siitä, että uusia yhteyksiä luodaan maidemme 
talouksien integroitumisen myötä”, sanoi Suomen suur-
lähettilään sijainen Mikael Antell avajaispuheessaan.

Kykyjen karkaamisen Suomesta ei tarvitse olla ongelma, 
jos aivovuoto korvataan vastaavasti osaajien maahan-
muutolla. Tässä Suomi on seminaarivieraiden mielestä 
epäonnistunut. Suomea ei koeta tarpeeksi houkuttele-
vaksi maaksi, esimerkiksi ruotsalaisten keskuudessa. 
Ruotsin kirkon emerituspiispa Lennart Koskisen 
mukaan maiden omakuvaa voidaan pitää yhtenä syynä 
siihen. Kriisitietoisuus on hyväksi, mutta negatiivisen 
omakuvan jatkuva toitottaminen maailmalla ei välttä-
mättä auta asiaa. Monet muutkin puhujat yhtyivät tähän 
mielipiteeseen. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti paneeli-
keskustelussa, jossa myönteisempää suomikuvaa hakivat 
muun muassa tutkija Bi Puranen Tulevaisuusasioiden 
tutkimuslaitoksesta (Institutet för Framtidsstudier) ja 
Tove Bångstad, Amundin Pohjoismaiden päällikkö.

Ruotsi säilyttää sijansa suomalaisten ja etenkin suo-
menruotsalaisten maastamuuttajien ykkösmaana. Tästä 
olivat monet seminaarin osanottajat yhtä mieltä.

”Ruotsi on jännittävämpi, kiinnostavampi ja houkut-
televampi maa. Se on jo itsestään selvää. Ruotsi on se 
paikka, minne lähdetään”, totesi Morgan Digitalin toimi-
tusjohtaja ja omistaja Lars Rosenblad.

Tukholman kauppakamarin toimitusjohtaja Maria 
Rankka puhui Tukholman alueen suuresta vetovoimasta. 
”Tukholma on Euroopan mopeimmin kasvava pääkau-
punki. Meillä on paljon pääkonttoreita ja startuppeja ja 
laaja toimialakirjo”, hän sanoi.

Miten Suomi pystyy kilpaillemaan tämän kanssa? 
Maailman paras koulu ja tunnustettu sija IT-, terveys- ja 
ceantech-alan kärkimaana pitäisi voida houkutella osaa-
jia Suomeen.

Omakuvan negatiivisuuden lisäksi on tietenkin olemassa 
myös vakavia, rakente-
ellisia ongelmia.  Muun 
muassa maahanmuut-
topolitiikan alueella.

”Työvoiman tarvehar-
kinnan poistaminen 
ja tärkeiden, kansan-
talouden alueella val-
litsevien  voimakkaiden 
epätasapainojen oikai-
semiseen tähtäävien 
rakennemuutosten 
tekeminen on kasvun 
kannalta elintärkeää”, 
sanoi kansaedustaja ja 
taloustieteilijä  Juhana 
Vartiainen.

Synkät luvut ja positiivinen omakuva kulkevat harvoin 
käsi kädessä. Tähän tosiseikkaan päädyttiin seminaarin 
aikana useasti. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja 
Risto E.J. Penttilä huomautti, ettei varsinaista talous-
kasvua ole talouskriisin jälkeen nähty Suomessa lain-
kaan, kun taas Ruotsin vuosittainen talouskasvu on ollut 
noin kahden prosentin luokkaa.

”Ennen kriisiä olimme melkein saavuttaneet Ruotsin. 
Nyt ero kasvaa vuosi vuodelta yhä suuremmaksi. Siksi ei 
ole mikään ihme, jos Ruotsin talous houkuttelee nuori-
amme.”

Synkkyyden keskeltä pilkottaa kyllä valoakin. Penttilän 
mukaan yrittäjyys ei koskaan aikaisemmin ole ollut niin 
aktiivista kuin nyt.
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Lennart 
Koskinen, 
Ruotsin 
kirkon emeri-
tuspiispa.

Bi Puranen, tulevaisuus-
asioiden tutkimuslaitoksen 
tutkija.
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Lumimyrskyn aiheuttamasta liikennekaaoksesta huoli-
matta seminaariin tuli yli sata osallistujaa, joista monella 
oli suomalainen tausta. Seminaarin aihe herätti paljon 
mielenkiintoa, ja loppukeskustelussa käytiin vilkasta 
keskustelua myös kieliasiasta.

Suomenkielisen enemmistön yhä huonommat ruotsin 
kielen taidot muodostavat luonnollisesti esteen, joka vai-
keuttaa osaajien rekrytointia Suomeen muista Pohjois-
maista. Se, että suomenruotsalaiset ovat erityisen 
halukkaita lähtemään Ruotsiin opiskelemaan tai töihin, 
tuskin myöskään tulee kenellekään yllätyksenä. Monet 
suomenruotsalaiset tuntevat suurta yhteenkuuluvuutta 
Ruotsin ruotsinkielisen kulttuurin kanssa.

Seminaarin lopuksi voitiin todeta, että tarvitaan sekä 
konkreettisia toimenpiteitä, kuten rakennemuutoksia ja 
sääntelyjen purkamista, että positiivisempaa ajatteluta-
paa, jotta Suomesta tulisi attraktiivisempi maa osaajien 
globaaleilla markkinoilla.

Luennoitsijat: 

•	 Lennart	Koskinen,	tutkija,	 
Ruotsin hallituksen arvoperustadelegaatio

•	 Risto	E.J.	Penttilä,	toimitusjohtaja, 
Keskuskauppakamari

•	 Maria	Rankka,	toimitusjohtaja,	 
Tukholman kauppakamari

•	 Kaisa	Kepsu-Lescelius,	tutkija,	 
ajatushautomo Magma

Juhana Vartiainen, taloustieteilijä ja Valtion taloudellisen 
tutkimuskeskuksen ylipäällikkö.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin tiedottaja  
Martin von Pfaler teki yhteenvedon ja kiitti järjestäjiä.
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•	 Tove	Bångstad,	Pohjoismaiden	päällikkö,	
Amundi.

Seminaarin puheenjohtaja:

•	 Jesper	Brandt,	toimitusjohtaja, 
King Street PR,  
aikaisemmin YLE:n uutispäällikkö


