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Hanna Snellman

Suomalaisena työläisenä Ruotsissa

”Meidän työläisten arvo nykyään, ja on ainakin ollut kuin ruotsin kruunu, nimit-
täin hyvin huonossa kurssissa. Ja sen huonon arvonannon olemme valitettavasti 
me työläiset itsekin hyväksyneet ilman suurempia vastalauseita. Onhan se niin, 
että jos nykyään tulee missä tahansa yhteydessä puhe työelämästä ja ammateista, 
niin aina saa kuulla saman idioottimaisen kysymyksen (ainakin vielä keski-ikäise-
nä): ’No, koska sinä aiot alkaa opiskelemaan, sinullahan on hyvät edellytykset tul-
la joksikin.’ Useimmat meistä varmasti reagoivat samalla tavalla tässä tilanteessa: 
katselemme suu ammollaan kysyjää, aivot käyvät tyhjäkäyntiä, ja se vastaus joka 
olisi luonnollinen tässä tilanteessa jää käyttämättä. Meidän on opittava vastaa-
maan tähän tyhmään ja loukkaavaan kysymykseen salamannopeasti. Esimerkiksi: 
’Kuulinko oikein? Mitä oikein tarkoitat kysymykselläsi? Tulla joksikin. ’Ettäkö en 
nyt siis olisi mitään? Kuule olen metallityöläinen, olen ollut ammatissani kymme-
nen vuotta ja olen siitä hyvin ylpeä. Ammattini vaatii enemmän taitoa kuin useim-
mat niistä hommista joissa ei tarvitse käyttää haalareita. Minun ei siis tarvitse tulla 
joksikin, vaan minä todella olen jo jotakin, jotakin suurta mitä sinä et tunnu ym-
märtävän. Olen työmies, ja meidän työmiesten/naisten hartioista tulee suurin osa 
siitä hyvinvoinnista, mistä sitten kaikki muutkin yhteiskunnan asukkaat pääse-
vät nauttimaan. Emme me ole nirsoja. Kyllä me kernaasti jaamme toisillekin niis-
tä hedelmistä, jotka kasvavat hikipisaroidemme kastelusta. Mutta me vaadimme 
myös, että meitä arvostetaan, että meidän työpanostamme arvostetaan, annetaan 
arvoa sille tosiseikalle, että me työläiset, fyysilliset ja psyykilliset voimamme pa-
noksina rakennamme tätä yhteiskuntaa ja toimimme sen tukipilareina. Tehtävä, 
josta toisinaan saamme maksaa sormen, silmän, tai muun ruumiinjäsenen me-
netyksellä, kulumavaurioilla, keuhkojen ja muiden sisäelimien turmelemisella, 
huonon tuurin sattuessa jopa henkemme menetyksellä.”1

Näillä sanoilla eskilstunalainen kärkisorvaaja luonnehti minäkuvaan-

sa suomalaisena työläisenä Ruotsissa vuonna 1987. Hän oli yksi niistä, jot-

ka lähettivät omaelämäkerrallisen kirjoituksen Tukholmassa sijaitsevan 

Ruotsinsuomalaisten Arkiston metallityöläisten perinnekilpailuun. 

Artikkelissani pohdin sitä, miten suomalaiset mielsivät itsensä työläi-

siksi Ruotsissa ja millaista rajanvetoa käytiin työpaikoilla suomalaisten 

ja ruotsalaisten kesken. Lisäksi pohdin sitä, miten puoluepolitiikka näkyi 

Ruotsiin 1950-ja 1970-luvuilla muuttaneiden suomalaisten toiminnassa.2 
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Lähdeaineistona käytän vuosina 2000–2005 Göteborgissa ja Västeråsissa te-

kemiäni haastatteluja sekä jo mainittua Metallityöläisten perinne -kirjoitus-

kilpailun vastauksia vuosilta 1986–1987.3

Orjanpuvussa Olofströmissä

Koulupsykologina toiminut Pertti Toukomaa kuvaili suomalaisten asemaa 18 

000 asukkaan eteläruotsalaisessa Olofströmissä vuonna 1972 seuraavasti:

”Ennen muuta muuttui Olofströmin vuoden aikana käsitykseni ihmisyydestä, ih-
misarvon merkityksestä. Siellä todella sai lähes päivittäin kokea, miltä tuntuu olla 
alempiarvoinen, alempaa kansalaisuutta kuin kantaväestö. Ei ole niin ollen ihme, 
että ruotsinsuomalaiset käyttävät yleisesti itsestään nimitystä ’valkoiset neeke-
rit’. Tosin suhteet työtovereihini paikallisessa kouluhallituksessa olivat moitteet-
tomat, enkä heidän suhtautumisessaan havainnut mitään ylemmyyden merkke-
jä, mutta heti joutuessani kaduilla, kaupoissa, virastoissa yms. tekemisiin kanta-
väestön kanssa sain tuntea kuuluvani halveksittuun vähemmistöön.

– – Tunnusomaista kauppalalle on tehtaan pilli. Sen ääni säätelee arjen elämänryt-
min. Klo 14 vaihtuu työvuoro. Sen kahden puolen, yhteensä noin tunnin ajan, pää-
katu kuhisee elämää. On jalankulkijaa, pyöräilijää, autolla liikkuvaa. Katukuvan 
yleisväri on sininen: useimmilla on siniset haalarit ja lakki. ’Orjanpuku’, sanovat 
siihen pukeutuneet suomalaiset. Lakissa lukee suurin kirjaimin ’Volvo’ [paikka-
kunnan suurimman työnantajan mukaan].

Muina aikoina keskustan katukuva on kuin minkä tahansa pikkukaupungin. 
Ruotsi on vallitseva kieli. Suomea kuulee yllättävän vähän kaduilla ja myymälöis-
sä. Syy kyllä selviää pian: suomalaiset puhuvat keskenään etupäässä kuiskaten, 
ikään kuin häpeillen paljastaa kansalaisuuttaan...

– – Varsin vähäistä on se, mitä Olofströmin kaltainen siirtolaispaikkakunta suo-
malaiselle väestölleen työn ja asunnon lisäksi tarjoaa. Virastot ja laitokset ovat 
ruotsinkielisiä, suomenkieltä taitavaa henkilökuntaa ei niissä ole. Kouluopetus 
on ruotsinkielistä, vaikka oppilaiden enemmistö olisi suomalaisia, kuten mones-
sa Vilbokenin koulussa on asianlaita.– –  Huvitukset rajoittuvat lähes yksinomaan 
tansseihin ja elokuvissakäynteihin. – – Suomi-Seuran lisäksi ainoastaan uskon-
nollisilla järjestöillä ja yhteisöillä on suomalaistoimintaa ja suomenkielisiä tilai-
suuksia. – – Sen sijaan esim. ammattijärjestöllä (LO:lla) ei ole lainkaan suomen-
kielisiä osastoja.”4
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Ruotsalaisten ja suomalaisten välisistä suhteista Toukomaan haastatelta-

vat eivät anna kovinkaan mairittelevaa kuvaa. Suurimmiksi epäkohdiksi 

Ruotsissa suomalaiset nimesivät muun muassa ruotsalaisten omahyväisyy-

den, ennakkoluuloisuuden, suomalaisten halveksumisen, painostamisen, 

syrjinnän, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja aliarvioimisen sekä kalliit hin-

nat, kovat verot, kielitaidottomuuden, ammattiliiton välinpitämättömyyden 

ja ”rotupolitiikan” työmaalla.5 

Kun kysyttiin, missä suhteessa Ruotsi ei vastannut odotuksia, liittyivät vas-

taukset palkkoihin, työn raskauteen, ihmissuhteisiin ja ulkomaalaisena ole-

miseen. Erityisen epäoikeudenmukaisena suomalaiset pitivät sitä, ettei heil-

lä ollut samanlaisia mahdollisuuksia vaihtaa työtehtäviä tai edetä urallaan 

kuin ruotsalaisilla. Työ oli raskasta, eikä siinä annettu mahdollisuutta kehit-

tyä.  ”Kun oppi kielen huomas että ruotsalaiset ovat paskoja melkein kaikki”, 

totesi eräs vastaaja toisen kertoessa, että on ”vaikea saada kykyjään vastaa-

vaa työtä, koska ruotsalaiset ovat etusijalla ja luulevat olevansa viisaampia“. 

Ammattiliittoakin kritisoitiin siitä, että ne eivät toimineet työläisen hyväksi.  

Eräs vastaaja kiteytti suurimmaksi epäkohdaksi ”hirveän kovan työtahdin ja 

ammattiliittojen saamattomuuden työpaikoilla”.  Monet suomalaisista koki-

vat olevansa syrjittyjä. ”Ruotsalainen katsoo suomalaista kuin halpaa mak-

karaa”, totesi yksi Toukomaan haastateltavista toisen kertoessa, että ”siirto-

laisia ei täysin hyväksytä, koska ruotsalaiset eivät vielä voi sulattaa sitä, että 

heidän maassaan voisi asua muitakin kuin he itse”.6

Vastauksissa kiinnittyy huomio suomalaisten alhaiseen sosiaaliseen ase-

maan. Yhteinen kulttuurinen tausta ei ole nähtävästi helpottanut suomalais-

ten hyväksymistä. Eräs vastaajista kertoi suomalaisten olevan työpaikoilla 

”halvempia kuin ruotsalaisten palvotut koirat”.7

Suomalaisena työläisenä Ruotsissa
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Vitsien aiheena Virsbossa 

Edellisen kaltaisia 1960- ja 1970-luvulla tehtyjä tutkimuksia on luonnehdittu 

kurjuuskertomuksiksi8 – Toukomaan tutkimuksenkin nimenä on ”Korutonta 

kertomaa”. Kansatieteilijöiden katse suomalaisyhteisöön Ruotsissa puoles-

taan ei tuottanut yhtä lohdutonta kuvaa. 

1970-luvun alussa Jyväskylän yliopiston etnologian laitos, Nordiska mu-

seet ja Uumajan yliopiston maantieteen laitos ottivat tutkimuskohteekseen 

kaksi suomalaisyhteisöä Keski-Ruotsissa, Virsbon Västmanlandsläänissä ja 

Upplands Väsbyn Tukholman pohjoispuolella. Tutkimusraporteissa käsitel-

tiin suomalaisten ruokataloutta ja tapakulttuuria Ruotsissa sekä suomalaisis-

ta kerrottuja vitsejä.9 Virsbo ja Upplands Väsby oli valittu nimenomaan tyy-

pillisyytensä vuoksi tutkimuskohteeksi. Asuihan suurin osa Ruotsiin muut-

taneista suomalaista 1970-luvun alussa Etelä- ja Keski-Ruotsin tehdasalueil-

la. 10 Jostakin syystä ainoastaan Virsbota käsittelevät tutkimusraportit on jul-

kaistu.

Västeråsin ja Fagerstan välissä sijaitsevan Virsbon 2000 asukkaasta 28 pro-

senttia oli vuonna 1974 Suomen kansalaisia. Tutkimuksessa tavataan koto-

naan ruisleipää ja pullaa leipovia suomalaisia, joiden ruokataloutta rikastut-

tavat piirakat, kalakukko, mämmi sekä laatikko- ja veriruuat. Suomalaisiin 

ruokiin ei tutkimuksen mukaan suhtauduttu mitenkään nostalgisesti, ne vain 

olivat osa arkipäivää.11 Suomalaiset maahanmuuttajat eivät kyläilleet ruotsa-

laisten kodeissa eikä heillä ollut tapana aterioida ravintoloissa, joten heillä 

ei edes ollut tietoa ruotsalaisesta ruokakulttuurista. Kielivaikeudet eivät tut-

kimuksen mukaan olleet syynä kontaktien puuttumiseen. Tätä perusteltiin 

sillä, että suomenruotsalaisetkaan maahanmuuttajat eivät olleet ruotsalais-

ten kanssa tekemisissä. Syynä oli pikemminkin mentaliteettien ero: suoma-

laiset olivat tottuneet kyläilemään spontaanisti kutsumatta, kun taas ruot-
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salaiset edellyttivät kutsua.12 Toisin sanoen, suomalaiset kantoivat agraare-

ja juuria mukanaan. 

Samaan mentaliteettien erilaisuuteen kiinnitti huomiota Västeråsissa asu-

va suomalaisnainen vuonna 2005: Kun haluaa tavata ruotsalaisen ystävän, 

pitää ottaa kalenteri esiin. Suomalaisen luo voi mennä vaikka ilmoittamat-

ta.13 Vaikka hyvinvointivaltion ideaaleihin sinutteluineen virastoissa on kuu-

lunut muodollisuuksista luopuminen, ruotsalaisten seurustelutavoissa on 

edelleen vuosikymmeniä Ruotsissa asumisen jälkeen suomalaisille vieraita 

elementtejä.14

Ruotsalaisten suomalaista kertovat vitsit ovat yhden Virsbota käsittelevän 

tutkimusraportin aiheena. Suomalaisvitsit kertovat yleensä asuntojen muka-

vuuksista ja siitä, miten suomalaiset maahanmuuttajat olivat mukavuuksiin 

tottumattomia: Suomalaiset porasivat reiän parkettiin saadakseen joulukuu-

sen pysymään pystyssä tai kylpyamme täytettiin suolalla joulukinkkua suo-

latessa. Suomalaiset eivät vitsien mukaan osanneet ulkohuoneisiin tottunei-

na käyttää WC:tä. Kun pönttö tuli muutaman päivän kuluessa täyteen, kut-

suivat he paikalle putkimiehen. Naapuriasunnoissa asuvat suomalaiset po-

rasivat reiän asuntojen välissä olevaan seinään voidakseen käyttää yhteistä 

puhelinta. Suomalaisten väkivaltaisuus ja juoppous olivat myös ruotsalais-

ten suomalaisista kertovien vitsien aiheena. Tässä yksi esimerkki: Kaksi suo-

malaista juhlivat yhdessä. He korkkasivat viinapullonsa, joivat ne hiljaisuu-

den vallitessa ja sammuivat. Aamulla jatkettiin juhlimista. Toinen suomalais-

ta korkkasi uuden pullon sanoen ”kippis”. Toinen vastasi, että ollaanko tän-

ne tultu juomaan vai puhumaan?15

Kolmas keskeinen teema on suomalaismiesten seksuaalinen kyvykkyys 

ruotsalaisiin verrattuna. Vitsien tasolla aihetta lähestyttiin esimerkiksi seu-

raavasti: Suomalainen ja ruotsalainen kilpailivat siitä, kumpi ehtii olla use-

amman naisen kanssa yhden yön aikana. He asuivat viereisissä huoneissa, 
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joten sopimuksen mukaan molemmat kirjoittaisivat aamuun mennessä huo-

neensa oveen saavuttamansa tuloksen. Palattuaan kotiin yölliseltä retkeltään, 

ruotsalainen piirsi oveensa tukkimiehen kirjanpidolla kolme viivaa merkik-

si siitä, että hän oli yön aikana ollut kolmen naisen kanssa. Suomalainen tu-

li kotiin vähän myöhemmin ja totesi järkyttynenä ruotsalaisen olleen sadan-

yhdentoista naisen kanssa yön aikana: ”Hävisin kahdella”, totesi suomalai-

nen.16

Primitiivisistä suomalaista ”maahanmuuttajatolloista” kerrottiin myös to-

tena pidettyjä juttuja. Fagerstassa suomalaismiehen kerrotaan poistaneen 

olohuoneen ikkunan edestä parketin istuttaakseen ikkunan eteen kukkia. 

Samaisen miehen kerrottiin sahanneen keittiön oveen reiän, jotta puolison 

olisi helpompi vahtia olohuoneessa olevia lapsia. Suomalaisten kerrottiin 

tehneen kerrostaloissa saunoja vaatekomeroon tai keittiöön. Sekä vitsien et-

tä huhujen sanoma on selvä: suomalaiset maahanmuuttajat ovat yksinkertai-

sia, vähän tyhmiä, vähäpuheisia, viinaanmeneviä, aggressiivisia, mutta sek-

suaalisesti ylivertaisia.17

Kun Virsbossa asuvilta ruotsalaisilta kysyttiin heidän mielikuvaansa suo-

malaisista, uskoivat nämä suomalaisten olevan aggressiivisempia ja naut-

tivan alkoholia enemmän kuin ruotsalaisten. He olivat kiinnittäneet huo-

miota myös suomalaisten heikkoon ruotsinkielentaitoon mutta myös työ-

teliäisyyteen. Urakkapalkalla työtä tekevät ruotsalaiset eivät välttämättä pi-

täneet suomalaisten tehokkuudesta työpaikalla. Myös suomalaisten intoa 

kulutukseen, varsinkin intoa autonvaihtoon, paheksuttiin.18 Suomalaisista 

kerrottuja juttuja ei kuitenkaan pidä nähdä ainoastaan kielteisenä ilmiönä. 

Huumori toimii myös yhteisön sisäisten ristiriitojen laukaisijana ja puhdis-

tajana. Suomalaiset muuttivat varsinkin työpaikoilla yhteisön sisäisiä status-

järjestelmiä, mikä ei tapahtunut ilman ristiriitoja.19
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Liian ahkerana tai liian laiskana Västeråsissa

Ruotsalaisten sosiologien tutkimus suomalaisnuorten elämästä Västeråsissa 

1970-luvun lopulla antaa jälleen erilaisen kuvan ruotsinsuomalaisten elä-

mästä. Vuonna 1978 Västeråsissa oli lähes 120 000 asukasta, joista lähes 5 000, 

siis neljä prosenttia, oli suomalaisia. Ulkomaalaisista Västeråsin asukkaista 

56 prosenttia oli suomalaisia. Ruotsalaistutkijoiden mukaan Västeråsissa oli-

kin löydettävissä selkeä ”finsk koloni”. Västeråsin 20–25-vuotiaista suomalai-

sista valtaosa työskenteli teollisuuden palveluksessa tai palveluammateissa. 

Paikkakunnan suurimmat työnantajat ASEA ja Nordiska Metallaktiebolaget 

työllistivät valtaosaa. Tutkimuksessa mukana olleista 38 prosenttia kertoi 

viihtyvänsä Västeråsissa hyvin, 52 prosenttia kohtalaisesti ja kahdeksan pro-

senttia huonosti. Kolme prosenttia vastaajista ei joko osannut tai halunnut 

vastata kysymykseen. Monen mielestä Västerås oli ikävä ja vanhanaikainen 

kaupunki, jossa nuorilla ei ollut mitään tekemistä. 

Västeråsin suomalaisnuoret voidaan tutkimuksen mukaan jakaa kolmeen 

kategoriaan. Osa suomalaistaustaisista nuorista identifioitui ruotsalaisiksi – 

valtaosahan oli syntynytkin Ruotsissa –, ja he pitivät mahdollisia ongelmia 

ruotsalaisten ja suomalaisten välillä suomalaisten omana syynä. He syyttivät 

suomalaisia haluttomuudesta oppia ruotsia sekä huonoista elämäntavoista, 

juopottelusta ja kaupungilla amerikanraudoilla ajelusta. Toiseen ryhmään 

kuuluivat ne nuoret, joilla ei ollut selkeää mielipidettä suomalaisten ja ruot-

salaisten välisestä suhteesta. Kolmanteen ryhmään kuuluivat ne joiden mie-

lestä ruotsalaisten joukkoon ei pääse, vaikka kuinka yrittäisi. Heidän mieles-

tään ruotsalaiset pitivät suomalaisia ”finnjäveleinä, alkoholisoituneina sosi-

aalipummeina tai uhkana ruotsalaisten työllisyydelle”, tosin sanoen joko lii-

an laiskoina tai liian ahkerina.20

Suomalaisena työläisenä Ruotsissa
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Västeråsissa asuvat suomalaiset ovat olleet myös suomalaisten sosiolo-

gien tutkimuskohteena, jopa kaksi kertaa väitöskirjatasolla. Ensimmäinen 

ruotsinsuomalaisia käsittelevä tutkimus on Vilho A. Koirasen sosiologian 

väitöskirja ”Suomalaisten siirtolaisten sulautuminen Ruotsissa” vuodelta 

1966. Tutkimuksensa aineiston Koiranen keräsi Tukholmasta, Eskilstunasta, 

Västeråsista ja Kolsvasta yhdeksän kuukauden kenttätöiden aikana. Yksi tut-

kimuksen teemoista on tarkastella suomalaisia työpaikoilla. Koirasen mu-

kaan suomalaisilla oli Ruotsin työmarkkinoilla samat lakisääteiset oikeudet 

kuin ruotsalaisillakin: sama palkka, samat edellytykset eläkkeeseen, samat 

sairaus- ja työttömyyskorvaukset, lapsilisät ja huoltoavustukset. Tästä huoli-

matta suomalaiset eivät tunteneet itseään tasavertaiseksi ruotsalaisten kans-

sa. Suomalaisten sosiaalinen ja poliittinen osallistuminen ruotsalaisessa yh-

teiskunnassa oli Koirasen mukaan vähäistä. Suomalaiset eivät olleet muo-

dostaneet Ruotsiin omia, poliittisiin päämääriin tähtääviä yhdistyksiä, eivät-

kä he osallistuneet myöskään ruotsalaisten muodostamien poliittisia pyrki-

myksiä omaavien yhdistysten toimintaan. Ammattiyhdistykseen suomalai-

set kuuluivat Koirasen mukaan osittain siksi, että siihen kuuluminen oli mo-

nilla työpaikoilla lähes pakollista. Liityttyään joko vapaaehtoisesti tai painos-

tuksen jälkeen ammattiyhdistykseen, suomalaisten osallistuminen yhdistyk-

sen toimintaan jäi useimmiten vähäiseksi.21  

Magdalena Jaakkolan vuonna 1984 julkaistussa sosiologian väitöskirjassa 

liikutaan jälleen Västeråsissa. Yksi väitöskirjan artikkeleista käsittelee ruot-

sinsuomalaisten etnistä järjestäytymistä. Joko Koiranen oli sulkenut silmän-

sä poliittiselta toiminnalta tai parissakymmenessä vuodessa oli todella ta-

pahtunut paljon. Jaakkolan mukaan Ruotsin eri puolueilla oli suomenkielis-

tä toimintaa ja ruotsinsuomalaiset olivat järjestäytyneet omiin yhdistyksiin-

sä tai jaostoihin erityisesti vasemmistopuolueissa. Valtaosa ruotsinsuomalai-

sista kuului 1970-luvulla työväestöön tai alempiin toimihenkilöihin, ja valta-
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osa heistä Jaakkolaa lainaten ”näyttää useiden tutkimusten mukaan kannat-

tavan ja äänestävän sosiaalidemokraatteja”. Ruotsiin muuttaminen on mer-

kinnyt monelle myös sosiaalidemokraattistumista. Jaakkolan mukaa siirty-

minen maatalousammateista teollisuustyöhön selittänee keskustapuolueen 

kannattajien siirtymisen sosiaalidemokraattien kannattajiksi. Ruotsin kom-

munististen puolueiden pienuus ja poikkeavaksi leimautumisen pelko saat-

toi Jaakkolan mukaan selittää SKDL:n kannattajien sosiaalidemokraattistu-

mista.22

Erilaisia rajoja

... tieteessä

Edellä esitetyn matkan Oloströmistä Virsbon kautta Västeråsiin voi ymmär-

tää myös matkana kolmen eri tieteenalan – psykologian, etnologian ja so-

siologian – kysymyksenasettelujen erilaisuuteen. Etnologinen katse tuottaa 

erilaista aineistoa kuin psykologinen katse, ja eri tutkimusajankohta tuot-

taa myös erilaisia painotuksia tutkimukseen. Tieteenaloilla on omat kirjoit-

tamattomat lakinsa ja traditionsa, jotka määräävät sen, minkälaisiin asioi-

hin tutkimuksessa kiinnitetään huomiota. Kyse on siis tieteenalojen välisis-

tä rajoista.

Edustamani tieteenalan, kansatieteen, tutkimuskohde, kansa, määriteltiin 

pitkään maaseudulla asuviksi talonpojiksi. Kansankulttuurin määritelmään 

ei ennen 1960-lukua hyväksytty maaseudulla asuvaa muuta väestöä, esimer-

kiksi papistoa, käsityöläisiä tai maattomia. Myöskään kaupunkilaiset eivät 

kansatieteen tutkimuksissa olleet kansaa. Turun yliopiston kansatieteen pro-

fessori Ilmar Talve toi suomalaiseen kansatieteeseen ruotsalaisen tutkimuk-

sen innoittamana ja Turun yliopiston sosiologian professori Esko Aaltosen 
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mahdollistamana laajemman kansa-käsitteen.23 Tutkimuskenttä laajeni, 

mutta edelleen tutkimuksissa väisteltiin tiettyjä asioita, esimerkiksi poliitti-

sen työväenliikkeen tai poliittisten puolueiden käsittelyä. Niiden olemassa-

oloa ei kiistetty mutta ei myöskään analysoitu. Esimerkiksi 1975 julkaistus-

sa kansatieteellisessä tutkimuksessa ruotsinsuomalaisten vuotuisjuhlista ei 

mainita työväenvappua, vaikka vappua on varmasti vietetty tutkimuspaikka-

kunnalla työläisten juhlana.24 Omassa väitöskirjassani (1996) Kemijokivarren 

uittotyöntekijöistä rajaan tutkimusaiheeni kirjoittamalla, että ”omissa haas-

tatteluissani en käsitellyt puoluepolitiikkaa kuin niissä tapauksissa, joissa 

haastateltavat itse niin halusivat”.25

Vaikka kansatiede on näennäisesti kavahtanut kaikkea poliittisuuteen viit-

taavaa, ei se kuitenkaan kerro koko totuutta. Tieteenala on ajoittain valjastet-

tu poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.  Äärimmäisyyksiin tässä mentiin 

Natsi-Saksassa, jossa kansatieteilijöiden tehtäväksi annettiin mystisen arjalai-

sen talonpoikaisen menneisyyden idealisointi.26 Ruotsissa 1940-luvulla alka-

nut työväestön muistitiedon tallennus oli osa kansankodin rakentamista, ko-

din, jonka asukkaat olisivat tasa-arvoisia ja jossa kaikilla olisi yhtäläinen oike-

us omaan historiaansa.27 Suomen ensimmäisen kansatieteen professorin U.T. 

Sireliuksen ryijyjä käsitteleviä tutkimuksia käännettiin valtiovallan kustannuk-

sella useille kielille 1920-luvulla. Syynä tähän oli se, että haluttiin osoittaa vas-

ta itsenäistyneen kansan omaleimaisuus ja taitavuus.28 Ruotsissa puhuttiin jo 

1960-luvulla Fredrik Barthin hengessä poliittisesta etnologiasta, jossa poliitti-

nen (ruots. politik) määriteltiin vaikuttamiseksi (ruots. inflytande).29 Suomessa 

käsitettä ei kansatieteessä ole ainakaan laajassa mitassa käytetty.
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... ja kokemuksissa

Suomalaiset olivat 1950-luvulta 1980-luvulle saakka Ruotsissa työläisiä isol-

la T:llä.

Maahanmuuttajien keskuudessa kerätyt elämäkerrat alkavat tyypillisesti 

sanoilla ”kotini oli tavallinen työläiskoti”.30 Matka Ruotsiin ei useinkaan mer-

kinnyt matkaa sosiaaliryhmässä (ruots. klassresa), sillä suomalaiset työllistyi-

vät ruumiillisissa töissä. Vuonna 1956 Ruotsissa asuvista Suomen kansalai-

sista 43 prosenttia oli teollisuuden palveluksessa. Vuonna 1964 vastaavasta 

väestöryhmästä 60 prosenttia oli teollisuus- tai kaivostyössä ja vuonna 1970 

osuus oli 69 prosenttia. Suomalaisia työskenteli etenkin valimoissa, autoteh-

taissa, telakoilla ja muilla metallialan yrityksissä sekä kumi-, tekstiili-, vaate-

tus- ja paperiteollisuudessa.31 Myöhemmin työläisten osuus on vähentynyt, 

eivätkä monet Ruotsissa asuvista suomalaisista pidä siitä, että ruotsinsuoma-

laisten agraaria taustaa tai dominanssia teollisuusammateissa korostetaan. 

Syynä tähän ei välttämättä ole se, että suomalaisyhteisöjen työläistaustaa ei 

arvostettaisi vaan se, että suomalaiset haluavat pois suomalaisten tehdasyh-

teisöihin liitetystä puukko, viina, sisu -noidankehästä.32

Suomalaisten poliittista passiivisuutta on selitetty myös sillä, että suo-

malaisten keskuudessa liikkui sitkeästi huhu, jonka mukaan poliittinen ak-

tiivisuus ja varsinkin poliittisiin järjestöihin kuuluminen oli suomalaisilta 

Ruotsissa kiellettyä.33 Tähän huhuun törmäsi myös helsinkiläinen kansatie-

teen opiskelija haastatellessaan Upplands Väsbyn suomalaisia vuodenvaih-

teessa 1969–1970. Haastateltavan mukaan suomalaisten poliittista toimintaa 

ei Ruotsissa hyväksytty. Osa miehistä, haastateltavan puoliso mukaan lukien, 

aikoi perustaa vanhojen rintamamiesten kerhon, mutta haastateltavan mu-

kaan se kiellettiin. Ristiriitaiseksi tilanteen teki haastateltavan mukaan se, et-

tä suomalaiset joutuvat maksamaan ammattiliiton jäsenmaksun, josta osa 

meni sosiaalidemokraattisen puolueen tukemiseksi. Toinen haastateltava, 
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joka oli työskennellyt Suomessa poliittisena kirjeenvaihtajana, kertoi haas-

tattelussa, ettei hän ollut osallistunut Ruotsissa poliittiseen elämään, koska 

se oli kiellettyä. Häntä oli pyydetty sosiaalidemokraattien nuoriso-osaston 

puheenjohtajaksi, mutta hän oli kieltäytynyt.34 

Huhussa vedottiin ns. Undénin traktaattiin, jonka sanottiin kieltävän ul-

komaalaisten poliittisen toiminnan Ruotsissa.35 Virolaissyntyinen Ruotsiin 

vuonna 1945 paennut jo edellä mainittu kansatieteilijä Ilmar Talve kertoo 

muistelmissaan ruotsalaisten pelänneen pakolaisten ryhtyvän Ruotsissa 

poliittiseen toimintaan, ”ja niinpä se olikin pakolaispassissa kielletty”. 

Aatteellisten yhdistysten perustaminen ei ollut Talven mukaan kiellettyä.36 

Pitkäaikaisen Ruotsin ulkoministerin Östen Undénin nimeä kantavan so-

pimuksen tarkoituksena oli aikaisemman tutkimuksen mukaan estää balt-

tilaisen pakolaishallituksen perustaminen Ruotsiin sodan jälkeen.37 Östen 

Undénia koskevissa ruotsalaisissa tutkimuksissa sopimusta ei kuitenkaan mai-

nita. Elämäkerrassa on viitteellinen maininta Troijan hevosen pelosta sodan-

jälkeisessä Ruotsissa, mutta ei mainintaa ulkomaalaisten poliittisen toiminnan 

kieltämisestä. Östen Undénin nimi liitetään toki baltteihin: Neuvostoliitto vaa-

ti sodan jälkeen 167 balttia palautettavaksi Ruotsista, ja näin tehtiinkin. Koska 

Undén oli ulkoministeri, oli hän keskeisessä roolissa ”baltutlämning”-kiistas-

sa. Lehdistössä Undénin toimintaa kritisoitiin ankarasti.38 

Työväenliikkeen alkuvaiheista lähtien Ruotsissa on ollut käytäntönä, että 

ammattiyhdistysliike on ankkuroitu hyvin kiinteästi sosiaalidemokraattiseen 

työväenpuolueeseen. Ammattijärjestöjen keskusliiton LO:n jäsenet on ryh-

mäliitäntämenetelmän avulla rekisteröity puolueen jäseniksi. Puolueen jä-

senmaksu on näin sisältynyt ammattiyhdistyksen jäsenmaksuun, ja sen pe-

rimisen ovat hoitaneet ammattiliitot. Tästä syystä moni suomalainen joutui 

puolueen jäseneksi tietämättään, ja myöhemmin monelle maahanmuutta-

jalle tieto sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenyydestä tuli yllätyksenä.39 
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Vuosina 1969 ja 1976 suomenkielisessä maahanmuuttajille suunnatussa 

opaskirjasessa ”Suomalainen Ruotsissa” esitellään ammattijärjestöjen toi-

mintaa. Kirjasen mukaa yksityinen ammattiliiton jäsen voi esittämällä vasta-

lauseen kieltäytyä sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenyydestä.40 Vuonna 

1984 tehdyn selvityksen mukaan Ruotsissa työskentelevät ulkomaan kansa-

laiset kuuluivat yhtä usein ammattiliittoon kuin Ruotsin kansalaiset, mutta 

puolueisiin he kuuluivat harvemmin.41

Suomalaisia maahanmuuttajia pidettiin 1970-luvulla ammattiyhdistys-

vastaisina. Syiksi vastahakoisuuteen mainittiin suomalaisten maahanmuut-

tajien agraari tausta ja nuoruus muuttovaiheessa. Ammattiyhdistystoiminta 

ei ollut heille kotipuolesta tuttua.42 Tai jos oli, eivät kokemukset välttämät-

tä olleet positiivisia. Kalle kertoo kirjoituskilpailuvastauksessaan, että koti-

puolessa Pohjanmaalla eräässä työpaikassa annettiin lopputili yli kymme-

nelle työläiselle, kun nämä olivat liittyneet ammattiliittoon. Kun uudessa työ-

paikassa Ruotsissa suomalaisia kehotettiin maksamaan ammattiliittoon tiet-

ty summa joka kuukausi, miehet säikähtivät: ”Mitäs me tehdään, minkälai-

nen ammattiliitto täällä on, jos vaikka saadaan potkut kun juuri on saatu 

työtä. Koetetaan kysyä tältä työmaan pomolta – – niin koitimme huonolla 

Ruotsinkielellä kysyä, voimmeko me mennä ammattiliittoon. Hän viittoili ja 

puhui ja saimme sen käsityksen että se on hänelle samantekevää.”43

Myös muistitietoaineistosta välittyy ammattiyhdistysvastaisuus. Märstassa 

asuva sähköasentaja muisteli alkutaipalettaan Ruotsissa artikkelin alussa 

mainitulla Volvon tehtaalla Olofströmissä. Aloitettuaan työt tehtaalla hän sai 

kuulla, että syksyn tullessa urakkoja kovennetaan tehtaalla, koska työpaikan 

vaihtaminen juuri ennen talvea oli mahdotonta. ”Nuo saatanan kuovit tule-

vat joka syksy kun talvi on edessä. Ne tietää, ettei jätkät voi vaihtaa työpaik-

kaa talvella”, muisteli Erkki. Hän sai lopputilin, koska ei suostunut urakkahin-

tojen muuttamiseen, mikä olisi merkinnyt lisätöiden tekemistä samaan an-
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siotasoon pääsemiseksi. Hän koki, ettei ammattiliitto ollut hänen tukenaan: 

”Saisin lähteä nyt välittömästi niin ettei jäisi pölyäkään tehtaan lattialle muis-

tuttamaan minusta. Siinä liehakoi pienet ja isot nilkit. Ammattiliiton miehet 

tanssivat samassa tahdissa.”44 

Kaikilla ei kuitenkaan ollut yhtä negatiivinen mielikuva ammattiyhdistys-

liikkeestä. L M Ericssonilla työskennellyt Sirkka kertoi ammattiliiton miehen 

pitäneen huolta ammattiliittoon liittymisestä heti töiden alkaessa tehtaassa 

vuonna 1971. Sirkan mukaan ammattiliitto toimi hyvin. Työntekijöille pidet-

tiin kursseja ja informoitiin tärkeistä asioista.45 Ammattiliiton edustaja saat-

toi toisaalta auttaa myös vain väljästi työhön liittyvissä asioissa, esimerkiksi 

päivähoitopaikan saamisessa lapselle.46

Kielitaidon puute oli monelle esteenä muuhun kuin pelkän jäsenmak-

sun maksamiseen. Ne, jotka oppivat kielen, olivat usein aktiivisia myös 

ammattiliitossa. SKF:n tehtaalla Göteborgissa työskennellyt Inkeri päät-

ti, että Ruotsiin muutettuaan hän opettelee kielen heti. Jo vuoden kulut-

tua Ruotsiin muutosta hän olikin tulkkina työpaikalla ja sitä kautta muka-

na ammattiliiton toiminnassa.47 Osalle ammattiliitossa toimiminen oli tut-

tua jo Suomesta. Göteborgissa SKF:llä työskennellyt Jouko sai kutsun ammat-

tiliittoon kirjoittautumiseen muutaman päivän päästä töiden alkamisesta. 

Jouko oli jo ehtinyt odotella kehotusta, sillä hän oli hankkinut siirtopaperit  

Suomesta lähtiessään.48 Myös Sandvikenissä työskennellyt Heikki oli järjes-

täytynyt Metalliliittoon jo Suomessa.49 Aktiivisuus Suomessa heijastui myös 

aktiivisuutena Ruotsissa. Kielitaidon kartuttua miehet osallistuivat aktiivi-

sesti Metallin toimintaan vaikuttaen myös suomenkielisen toiminnan aloit-

tamiseen. 

Ammattiyhdistysaktiivisuus ei aina ollut helppoa. Juho liittyi opintopii-

riin, jossa käsiteltiin työehtosopimusta. Toimiessaan työpaikkansa lähival-

tuutettuna hän huomasi pian, ettei tiennyt tarpeeksi työehtosopimuksesta 
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saati sitten ammattiyhdistyksen organisaatiosta ja lainsäädännöstä, ja niin-

pä hän hakeutui LO:n yhden viikon kurssille ”Ny i Sverige” ja jatkossa muil-

le LO:n kursseille. Työtoverit naljailivat kursseilta palaavalle kollegalleen tä-

män olleen ylimääräisillä kesälomilla.50 

Kurssien iltapuhteina virisi useilla tahoilla ajatus suomenkielisten yhdis-

tysten perustamisesta.51  Sekä Suomen että Ruotsin  sosiaalidemokraattisten 

puolueiden edustajat olivat mukana, kun Tukholman suomenkielisen am-

mattiyhdistyksen sosiaalidemokraattista kerhoa perustettiin vuonna 1965. 

Vuonna 1982 suomenkielisiä sosiaalidemokraattisia yhdistyksiä oli eri puo-

lilla Ruotsia yhteensä 82. Valtaosa niistä oli perustettu vuosina 1975–1977 

– siis heti sen jälkeen kun kunnallinen äänioikeus oli myönnetty maahan-

muuttajille vuonna 1975. Suomenkielisten kommunistien järjestäytyminen 

alkoi vuonna 1971 kokouksessa, johon osallistui sekä Ruotsin että Suomen 

kommunistisen puolueen johtajia. Ensimmäiset suomenkieliset jaostot pe-

rustettiin Göteborgiin, Södertäljeen ja Tukholmaan. Valtaosa kommunistisen 

puolueen suomenkielisistä jaostoista syntyi Suomen vuoden 1975 eduskun-

tavaaleja ja Ruotsin vuoden 1976 kunnallisvaaleja koskevan vaalikampanjan 

aikana. Muiden puolueiden suomenkielinen toiminta oli vähäistä, eikä puo-

lueilla ollut erityisiä suomenkielisiä yhdistyksiä.52 

Monet Metallityöläisten perinnekilpailuun vastauksensa lähettäneiden 

ruotsinsuomalaisten kokemukset liittyvät sosiaalisiin suhteisiin työpaikoil-

la. Vastauksissa on tietty ristiriitaisuus. Osa korostaa työläisten välistä soli-

daarisuutta työpaikalla yli kansallisuusrajojen, toisen puolen kertoessa epä-

oikeudenmukaisesta kohtelusta työpaikalla. Useimmiten suomalaiset ovat 

kokeneet tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi nimenomaan suo-

malaisuutensa vuoksi, mutta päinvastaisiakin kokemuksia on. Suomalaiset 

saivat kärsiä kielitaidottomuudestaan monella tavalla: ”Urakkahinnoittelija 

suhtautui vaatimukseemme hyvin ylimielisesti ja yhdeksi syyksi, miksi emme 
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olisi oikeutettuja samaan palkkaan kuin paarpuurin urakkaporukka oli se, et-

tä meiltä kuulemma kului pitempi aika asioida työkaluvarastossa, koska em-

me osaa kyllin hyvää ruotsia.– – Jo iltapäivällä sain tiedon, että aiempi urak-

kahinta on laskettu uudelleen ja ”laskuvirhe” tullaan korjaamaan.”53

Lopuksi

Suomalaistutkimuksissa korostetaan yleensä suomalaisten suurta lukumää-

rää ja merkitystä Ruotsin tehtaissa. Ruotsalaisten tutkimuksissa työpaikat 

puolestaan nähdään monikulttuurisina yhteisöinä, joissa maahanmuutta-

jien lähtöalue ei niinkään korostu.54

Maahanmuuttajia ensimmäisenä ruotsalaisena etnologina tutkineen 

Billy Ehnin mukaan maahanmuuttajien käsitykset ruotsalaisista ovat yh-

tä stereotyyppisiä kuin ruotsalaisten käsitykset maahanmuuttajista. Maa-

hanmuuttajien – myös suomalaisten – mielestä ruotsalaiset kokevat ylem-

myyttä suhteessa maahanmuuttajiin, ruotsalaiset ovat ulkomaalaisvihamie-

lisiä, ruotsalaiset pitäytyvät omaan seuraansa ja ruotsalaiset ovat henkisesti 

köyhiä.55 Samantapaisia vitsejä ja huhuja, joita kerrotaan suomalaisista maa-

hanmuuttajista Ruotsissa, kerrotaan myös muista maahanmuuttajaryhmis-

tä.56 Stereotyyppisillä käsityksillä omasta tai naapurin ”kansanluonteesta” ei 

kuitenkaan ole mitään todellisuuspohjaa.57 Toimintatavat ovat toki erilaisia, 

mikä tuli edelläkin ilmi suomalaisten ja ruotsalaisten vierailutapoja vertail-

taessa. Kyse on kuitenkin opituista tavoista, ei synnynnäisestä kansanluon-

teesta.

Kun kuuntelee suomalaisten kertomuksia kokemuksista maahanmuutta-

jana, ei voi olla pohtimatta sitä, minkälaisia kokemuksia Suomeen tulevilla 

maahanmuuttajilla on. Uskoisin, että yhtä lailla he vaikeuksia välttääkseen 
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puhuvat kaduilla hiljaisella äänellä ja kokevat olevansa työelämässä syrjittyjä. 

Suomalainen harvoin tulee ajatelleeksi suomalaisten itse olleen samassa ase-

massa Ruotsissa.  Ruotsissa asuvat suomalaiset ovat itse kokeneet, että hei-

dän vaikeuksistaan voisi olla hyötyä Suomessa. Ruotsinsuomalaiset poliitikot 

julkaisivat jo vuonna 1971 teoksen ”De finska invandrarnas problem” osal-

listuakseen Ruotsin maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun. Seuraavana 

vuonna julkaistussa suomenkielisessä versiossa kirjoittajat totesivat moni-

en kirjassa esitettyjen toivomusten ja vaatimusten otetun Ruotsin maahan-

muuttopolitiikassa huomioon. Mielenkiintoista on, että perusteluna teoksen 

julkaisemiseen he suomeksi kirjoittavat: ”Suomesta epäilemättä on tulossa 

siirtolaisia vastaanottava maa ja että Suomessa joudutaan ratkaisemaan mo-

nia pulmia, jotka Ruotsissa on jo ratkaistu tai joiden ratkaiseminen kuuluu 

lähiajan tehtäviin”.58 
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