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a1jalau tutklınus
laitoksessa on työs
lceıuıelty alctüvisesti 
ınaaseutualueideu 

maalıaıunuuttokysyınysten 
parissa. EU:u rahoittamassa 
l'ıtatilde-lıaııkkeessa selvlte-
1:aan Euroopan ulkopuolelta 
suuutautuvaıı maalıaıımuuton 
vaikutuksia Polıjois-Karjalan 
ınaaseutualueille. 

Tutldjat ovat koouneet 
tietoa maalıa11ınuuton vai
kutuksista Polıjois-Karjalaa11 
ja haastate!let kycn uıeuia 
ınaahaııı:nuutou parissa työs
lcentelevili ja maahaıııuuutta
jia .  Hankkeessa on selvitetty, 
kuinka ınaabanuıuutto nlikyy 
ja vailmttaa alueen elinvoi
maisuııteeu arjeu ja rakentei 
den tasolla. 

MaahanmuutfaJat, jotka ovat 
tulleet Pohjois-Kaıjalaan 
lıyvin eri syist1\ ja lillıtökolı 
dista - turvapaikanhakijoiııa, 
pal<olaisina, perheenjasenina, 
työntekijöinli, opiskelijoita -
ınuodostavat keskeisen osan 
Pohjois-Karjalan nykyarkea ja 
elinvoitnaisu utta. 

ıı.ıı:aahanmuuttajieıı ı>otenti
aali alueen elinvoiınalle tulee 
Hih ivııosina todeıın1\köisestl 
erı:tisestaan kasvaınaan. 

Kun ınaak.ıntan1111e p lk 
lmhiljaa pliasee jaloilleen lco
ronapandemiasta, o n  ıuoııilla 
yrittlljilla 'v-ailceuksia saada 
uusia työntekijöltli. 

Erityisesti palvelu- ja ktın
ııossapltoalat ınutta ınyös tie
tyt teollisuuden alat karsivlit 
työvo imapulasta. 

Taına nakyytyönvalityk
sessa avo inteıı. työpa ikkojeo 
ınlilirln llsalintyıniseuıı sekli 
esimerkiksi ilmoi:tuksina 
kauppojen ja ravintoloiden 
ilınoittb'tauluilla. 

MaahanmuutfaJataustaısten ja 
eri1yisesti nuorteu asettııın i 
nen Pohjois-Kaıjalaan on ollut 
v-aivalloista, koska alueella ei
ole ollut tarjolla työpalkkoja,
jotka olisivat pltaneet nuoria
tai perlıeellisia ınaalıanmuut
tajia maalrunııassa.

Maalıanmuuttajat ovat 
llihteneet etela.n suurün 
kaupuukeihi n parempieu 
työWstyın isın ahdollistııtksien 
ja omankielisten verl<ostojeu 
perassa. 

Tunııelin paassa kuiteııldn 
on valoa, silla viimeail,aisis
sa keslnısteluissa maahan
ıııuuttotyöta tekevat ovat 
keıtoneet, etta maaseudulla 
ınaahanınuuttajataustaiset 
ovat työllistyneet vlime ai
koina selvlisti aikaisetnpaa 
pareınınitı. 

Työvoitnapu lauja maahan
ınuutou arkipaivaisty1niseu 
ansiosta Pohjois-Karjala11 
maaseuttı nliyttliytyy tallll l ıe t 
kella maahaıımuuttajataustai
sille i hınisille potentiaaliseıı 
tulevaisuuden pa!kkana. 

ra1111e on ınabdollista so
peutua, asettua ja kotoutua, 
koska alueen työllistyınis-
11aky1nat erityisesti palvelu-, 
hoi:va-ja kunnossapitoaloilla 
nlly'ttlivat parem mllta ku:in 
aikaiseıntnin. 

Maahan

muuttaJlen 
arjen sujuvuuden 
edesauttamlnen on 
maaseutuaıueiden 

elinvoimaisuuden 
ellnehto. 

l\ıfaaseutualueet puolestaan 
tarvitsevat eneıntnaıı nıaa
hauınuuttajataustaista vaestöa 
työhöıı ja kansalaistoiınü1taa11 
alueiden elinvoiman yllapita
miseksL 

Kyse on kaksisuuııtaisesta 
prosessista. jossa k)'k-yli 
mukautua ja  oppia vaaditaan 
sekil uusilta tulij o!lta ettli 
vastaa uottavalta ylıteiskun
nalta. 

ıcunnıssa ıa ylıclistyksissa 
telıdlian monenlaista arjen 
työta, jolla edesautetaau vaes
töryhmien valistli kanssakay
mista ja sopu!saa ylıteis
elaınaa esiınerkiksi jalkapal
lon pelaauılsen. kielen opis
kelun, ınoniktılttuurisuus-
to iıninnao ja laksykerlıoj en 
vlilltyksella. 

Jı.ı[aahaomuuttajlen arjen 
sujuvııudeu edesauttam i -
nen on ınaaseutualııeiden 
elinvoiınaisuuden elinehto. 
Matilde-bankkeen viiıueises
sli vaiheessa ınaalıanmuutou 
ja maaseudun eliııvoiman va
lista yhteytta pyıitlilin edista
ına an kehittamistutkiıııul<sen 
keiııoin. 

• pirjo.pollanen@uef.fi, tutkija
• jussi.laine@uef.fi. Matilde
hanl<keenkoordinaattori
• l(irjoittajat työskentelevat
lta-Suomen yliopiston ı<arjalan
tut ki muslaitoksessa.


