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V
äestön muuttuminen etnisesti 

monimuotoisemmaksi maahan-

muuton kautta on merkittävä il-

miö nykypäivän Suomessa. Ulkomail-

la syntyneiden osuus kasvoi vuodesta 

1990 vuoteen 2010 1,� prosentista 4,2 

prosenttiin1. Tämä osuus muodostuu 

lukuisista eri kansallisuuksista, joten 

1 Lähde: Tilastokeskuksen väestörakennetilastot.

voidaan hyvin sanoa, että monimuo-

toisuus on tulossa osaksi myös suo-

malaista yhteiskuntaa. Ei myöskään 

pidä unohtaa, että Suomessa on his-

toriallisestikin ollut useita etnisiä ryh-

miä, kuten suomenruotsalaiset, saa-

melaiset ja romanit2. Monimuotoisuus 

2 Esim. Raento ja Husso (2002) ovat kartoittaneet 
Suomen monikulttuurisuutta.
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Millaisia vaikutuksia 
on etnisellä ja 
kulttuurisella moni-
muotoisuudella?

Maahanmuutto lisää väestön etnistä ja kulttuurista 

monimuotoisuutta. Monimuotoisuudella voi 

olla myös myönteisiä seurauksia, mutta niiden 

saavuttamiseksi maahanmuuttajat on saatava 

työelämään ja estettävä segregoituminen.
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Mari Kangasniemi toteaa, että moni-
muotoisuudella voi olla vaikutuksia mm. 
tuottavuuteen ja yhteiskunnan päätök-

sentekoon.

voi käsitteenä viitata myös monimuo-

toisuuteen suhteessa muuhun kuin et-

nisiin ryhmiin, esimerkiksi uskontoon, 

ammattiin, ikään tai koulutustasoon, 

mutta tässä artikkelissa keskitytään 

etniseen ja kulttuuriseen monimuotoi-

suuteen.

Taloustieteen perinteinen näkökulma 

maahanmuuttoon on perinteisesti kä-

sitellyt sen vaikutusta alkuperäisasuk-

kaiden työllisyyteen ja palkkoihin.� 

Hyvinvointivaltion näkökulmasta huo-

lenaiheena on myös lisäväestön aiheut-

tama painolasti julkiselle taloudelle, eri-

toten jos heidän työllistymisensä ei ole 

kantaväestön tasoa.

On kuitenkin selvää, että maahanmuu-

tolla voi olla paljon muitakin vaikutuksia. 

� Ks. esim. Sarvimäki (2010).

Se, että väestö koostuu suuremmasta 

määrästä jollakin tapaa erilaisia väestö-

ryhmiä, ei ole merkityksetöntä sen pa-

remmin tuottavuuden, innovaatioiden, 

poliittisen päätöksenteon kuin ihmisten 
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subjektiivisen hyvinvoinninkaan kan-

nalta. Maahanmuutto herättää monis-

sa voimakkaita intohimoja, mikä omalla 

tavallaan kertoo siitä, että monimuotoi-

suudella tosiaan on suora vaikutus ihmis-

ten kokemaan hyötyyn. Subjektiivisesti 

koettu hyöty voi toisaalta tarpeettomas-

ti värittää myös havaintoja laajemmista 

yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tieteel-

lisempi lähestymistapa asiaan on hyöty-

jen ja haittojen tarkka punnitseminen ja 

mittaaminen.

Tässä artikkelissa pohdiskellaan vä-

estön monimuotoisuuden lisäänty-

misen erilaisia vaikutuksia yhteiskun-

tatieteellisen kirjallisuuden valossa. 

Pääpaino on taloustieteellä – joskaan 

poikkeamia muihin yhteiskuntatietei-

siin ei voida välttää – ja sillä, mitä ti-

lastoaineistoihin perustuva tutkimus 

pystyy kertomaan erityisesti etni-

sen monimuotoisuuden vaikutuksis-

ta esimerkiksi työn tuottavuuteen. 

Monimuotoisuus on ilmiönä toki hy-

vin monitahoinen: esimerkiksi etnisen 

identiteetin muodostumisesta ja vai-

kutuksista on paljon yhteiskuntatie-

teellistä ja psykologista kirjallisuutta, 

mutta tässä artikkelissa ei tarkemmin 

pureuduta ryhmien muodostumiseen 

tai niiden vaikutukseen vähemmistöön 

kuuluvan yksilön elämään.

Monimuotoisuuden tutkimus on ai-

nakin taloustieteellisestä näkökulmas-

ta aiemmin suureksi osaksi keskittynyt 

”vanhoihin” maahanmuuton kohde-

maihin kuten Yhdysvaltoihin tai histo-

riallisesti monietnisiin maihin. Viime ai-

koina tosin Euroopan osalta on tehty 

myös uutta kiinnostavaa tutkimusta. 

Suomen aineistoihin perustuvaa vas-

taavaa tutkimusta ei tiettävästi vielä ole, 

mikä on paljolti ymmärrettävää, koska 

esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Euroopan 

suurkaupunkien kaltaisia hyvin moni-

muotoisia alueita ei Suomessa ole van-

hastaan ollut.

Mitä on monimuotoisuus?

Monimuotoisuuden vaikutusten arvioi-

miseksi on ensin jotenkin mitattava sitä. 

Monimuotoisuudella eli diversiteetillä 

tarkoitetaan sitä, kuinka monista ja kuin-

ka erilaisista ryhmistä jokin yhteisö koos-

tuu. Monimuotoisuutta voidaan arvioi-

da tarkemmin sitä mittaavien indeksien 

avulla. Yksi tavanomaisimmin käytetyistä 

indekseistä kuvaa sen todennäköisyyttä, 

että kaksi satunnaisesti valittua henkilöä 

ovat eri ryhmistä (ns. fraktionalisaatio). 

Ääripäinä ovat täysi homogeenisuus, 

jossa kaikki kansalaiset kuuluvat samaan 

ryhmään, ja täysi monimuotoisuus, jossa 

jokainen kuuluu eri ryhmään. Monimuo-

toisuus siis riippuu toisaalta siitä, kuinka 

monta erilaista ryhmää väestössä on ja 

toisaalta siitä, kuinka tasaisesti henkilöt 

ovat jakautuneet eri ryhmiin. 

Monimuotoisuuden määritelmä ei kui-

tenkaan ole täysin yksiselitteinen. Tär-

kein kysymys on, miten määritellään ryh-

mä, johon ihminen kuuluu. Tilastollisessa 

tutkimuksessa on kuitenkin väistämättä 

tukeuduttava johonkin suhteellisen yksi-

selitteiseen ja helposti saatavilla olevaan 

tapaan määritellä ryhmät, kuten äidin-

kieli tai johonkin lähdeaineistoon perus-

tuva etnisten ryhmien luokittelu. 

Kun mielenkiinto kohdistuu erityises-

ti maahanmuuton vaikutuksiin ja indek-

sejä lasketaan maahanmuuttajien osal-

ta, alkuperämaa tai äidinkieli on usein 

luonteva luokitteluperuste. Myöhempi-

en polvien maahanmuuttajien kohdal-

la tosin tämäkin peruste voi olla hutera: 

usein maahanmuuttajayhteisöt kuiten-

kin säilyttävät jonkinlaisen oman iden-

titeetin useita sukupolvia, jolloin maassa 

syntynytkin voi olla etnisesti vähemmis-

töä. Kieli ei sekään aina kulje käsi kädessä 

etnisen ryhmän kanssa.

Monimuotoisuuden kehitys maahan-

muuton seurauksena ei riipu ainoastaan 

maahanmuuton kokonaismäärästä, vaan 

myös siitä, tulevatko maahanmuuttajat 

useasta eri ryhmästä vai vain muutamis-

ta maista ja miten he ovat jakautuneet 

näihin ryhmiin. Kun väestö koostuu vain 

muutamasta ryhmästä, kommunikaatio-

ongelmat ovat pienempiä ryhmän sisäl-

lä, mutta yhteisöjen polarisoituminen 

suhteessa toisiinsa tai kantaväestöön voi 

olla vahvempaa. 

On myös muistettava, että identiteetti 

ja etniset ryhmät eivät ole ominaisuuk-

sia, joita ei voitaisi ihmisten toimesta ma-

nipuloida: sisäisten ristiriitojen repimissä 

maissa on usein poliittisin tarkoitusperin 

pyritty korostamaan joidenkin ryhmien 

erilaisuutta ja siten luotu keinotekoisesti 

”etnisiä” ryhmiä (Okediji 2011).

Indeksejä ei ole helposti saatavilla 

vuosittain laskettuna yksittäisten tutki-

musten ulkopuolelta. Esimerkiksi Okedi-

ji (2011) on laskenut indeksin, joka ottaa 

huomioon sekä etniset, uskonnolliset et-

tä eri kieltä puhuvat ryhmät. Suomi maa-

na sijoittuu hänen indeksillään Euroo-

pan maista lähelle Kreikkaa. Indeksi on 

laskettu 20 Euroopan maalle, ja Suomi 

on näistä 15. Korkeita arvoja näistä mais-

ta saavat Sveitsi, Saksa, Iso-Britannia ja 

Ranska. Vertailun vuoksi mainittakoon, 

että erityisen korkeita arvoja saavat Ka-

nadan ja Yhdysvaltojen lisäksi esimer-

kiksi monet Afrikan maat (seitsemän Sa-

Maahanmuutto voi 
vaikuttaa työllisyyteen, 
palkkoihin ja julkiseen 
talouteen mutta myös 
tuottavuuteen, yhteis-
kunnalliseen päätöksen-
tekoon ja koettuun hyvin-
vointiin.
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haran eteläpuolisen Afrikan maata on 

monimuotoisempia kuin Kanada) sekä 

Myanmar, Intia, ja Singapore, jotka ovat 

monimuotoisempia kuin esimerkiksi Yh-

dysvallat. Monimuotoisuutta voidaan to-

ki tarkoituksesta riippuen arvioida myös 

pienemmän alueen kuin koko maan ta-

solla: hyvin monimuotoisetkin maat 

saattavat pitää sisällään paljon alueellis-

ta vaihtelua.

Euroopan maita voidaan kuitenkin 

helposti verrata huomattavasti karke-

amman mittarin eli ulkomailla synty-

neen väestön osalta (kuvio 1). Suomes-

sa heidän osuutensa on edelleen varsin 

pieni verrattuna siihen, että monissa 

Länsi-Euroopan maissa se on yli 10 pro-

senttia.

Työelämä ja tuottavuus

Seuraavassa pohditaan hieman tarkem-

min monimuotoisuuden vaikutuksia ta-

louteen ja yhteiskuntaan4. Monimuo-

toisuus voi vaikuttaa työntekijöiden 

tuottavuuteen, innovatiivisuuteen ja yh-

teiskunnalliseen päätöksentekoon.

Maahanmuuton ja monimuotoisuu-

den työelämävaikutuksia ei voida si-

vuuttaa, vaikka monimuotoisuutta tu-

leekin katsoa myös laajemmin. Eritoten 

maahanmuuttopolitiikkaa ohjaavat 

usein kansantalouden työvoimatarpeet, 

ja oleellisena maahanmuuttajien kotou-

tumiselle on nähty myös heidän integ-

roitumisensa työelämään. Myös moni-

muotoisuuden mahdolliset positiiviset 

vaikutukset työpaikkojen tuottavuu-

teen realisoituvat vain, jos monimuotoi-

nen väestö työllistyy.  Empiirisessä tutki-

muskirjallisuudessa on tutkittu alueiden 

ja yritysten työvoiman rakenteen vaiku-

4 Aiheesta ovat kirjoittaneet kattavan yleiskatsauk-
sen mm. Alesina ja Ferrara (2005). Tässä artikkelissa 
on pyritty raportoimaan tuloksia myös uudem-
masta tutkimuksesta, johon kyseisessä artikkelissa 
ei viitattu.

tuksia niiden tuottavuuteen ja innovaa-

tioihin.

 Tuotantoon tarvitaan erilaisia taitoja, 

erilaista koulutuksella hankittua osaa-

mista ja kokemusta ja ihmistyyppejä so-

pivassa suhteessa. Oikea työvoiman ra-

kenne parantaa kaikkien tuottavuutta. 

Erilaisista taustoista tulevat työntekijät 

voivat parhaassa tapauksessa yhdistää 

hedelmällisesti erilaisia taitoja, työsken-

telytapoja ja ideoita, jolloin lopputulos 

on ”enemmän kuin osiensa summa”.

Toisaalta työntekijöiden erilaisuus on 

omiaan aiheuttamaan vakaviakin kom-

munikaatio-ongelmia, etnisten ryhmi-

en tapauksessa joko suoranaisen kie-

litaidon puutteen tai kulttuurierojen 

takia. Työntekijät voivat tuntea epäluu-

loa muita ryhmiä kohtaan ja olla haluk-

kaampia tekemään yhteistyötä oman 

ryhmänsä edustajien kanssa. Tässä suh-

teessa voi olla oleellista se, miten ta-

saisesti työvoima jakautuu eri ryhmiin: 

kommunikaatio-ongelmat voivat ol-

la kärjistyneempiä, jos kaikki kuuluvat 

eri ryhmiin, mutta toisaalta klikkiytymi-

nen on todennäköisempää, kun joukko 

muodostuu parista isommasta ryhmäs-

tä. Nämä vaikutukset tulevat esiin myös 

tuonnempana yhteiskunnallisen pää-

töksenteon yhteydessä. 

On siis selvää, että monimuotoisuus ei 

suinkaan ole ainoastaan siunaus. ja ko-

konaisvaikutusta työn tuottavuuteen on 

mahdoton hahmottaa ilman empiiristä 

tutkimusta. Lazear (2000) on todennut, 

että monimuotoisuuden hyötyjen esiin-

Suomi on vähemmän 
monimuotoinen kuin 
useimmat Länsi-Euroopan 
maat.

Kuvio 1. Ulkomailla syntyneiden osuudet eri Euroopan maissa vuonna 2010.

Lähde: Eurostat.
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Teoriassa työntekijöiden 
monimuotoisuus voi 

vaikuttaa tuottavuuteen 
mihin suuntaan vain.
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tuominen on poliittisesti korrektia, mut-

ta niiden puolesta ei ole juurikaan todis-

teita. Sittemmin tutkimusten määrä on 

jonkin verran kasvanut.

Ottaviano ja Peri (2006) ovat hyödyn-

täneet aluetaloustieteen malleja, joissa 

yhdistetään monimuotoisuuden lisään-

tymisen vaikutukset toisaalta hyötyyn 

ja toisaalta tuottavuuteen. Suoraa hyö-

tyvaikutusta on sinänsä vaikea mita-

ta, mutta malleissa voidaan käyttää 

esimerkiksi tietoa maanvuokrasta. He 

toteavat, että monimuotoisuus lisää al-

kuperäisväestön työn tuottavuutta. Sa-

moilla linjoilla ovat Bellini et al. (2008), 

jotka ovat tarkastelleet monimuotoi-

suutta ja tuottavuutta Euroopan aluei-

den osalta ja todenneet, että tulokset 

tukevat Ottavianon ja Perin johtopää-

töksiä.

Aluemalleja parempi tapa tutkia ni-

menomaan työn tuottavuutta on yri-

tys- tai toimipaikka-aineiston käyttö. 

Brunow ja Blien (2011) ovat soveltaneet 

toimipaikkatason aineistoon saman-

tyyppisiä malleja kuin Ottaviano ja Pe-

ri. He tulkitsevat tuloksensa mm. niin, 

että monimuotoisuus lisää tuottavuut-

ta siten, että tietyllä kansallisuuksien 

määrällä tasaisempi jakauma eli moni-

muotoisuuden lisääntyminen lisää tuot-

tavuutta. 

Toisaalta Parrotta ym. (2011) ovat 

osoittaneet varsin kattavalla tanska-

laisella aineistolla, että etnisen moni-

muotoisuuden vaikutukset yrityksen 

tuottavuuteen ovat korkeintaan merki-

tyksettömiä ja voivat olla jopa negatii-

visia. Longhi (2011) taas toteaa, että Bri-

tanniassa alueen monimuotoisuudella 

ei ole pitkittäistarkastelussa todellista 

vaikutusta palkkoihin, vaikka poikittais-

aineistossa havaitaan positiivinen kor-

relaatio. Työtyytyväisyyteenkään moni-

muotoisuus ei vaikuta.

Uusien keksintöjen ja toimintatapo-

jen luominen kumpuaa myös usein eri-

laisten vaikutteiden yhteen tuomisesta. 

Monimuotoisuuden yhteys innovatiivi-

suuteen onkin yksi esitetty hypoteesi. 

Niebuhr (2010) osoittaa, että aluetasolla 

t&k-ammateissa olevien maahanmuut-

tajien monimuotoisuus on yhteydes-

sä t&k-toiminnan tuottavuuteen, mutta 

tulosta ei välttämättä voi yleistää kaik-

kiin töihin ja osaamistasoihin. Ozgen ym. 

(2011) toteavat, että patenttihakemuk-

set lisääntyvät maahanmuuttajien mo-

nimuotoisuuden myötä, kun se ylittää 

tietyn kriittisen rajan, mutta maahan-

muuttajien osuus sinänsä ei vaikuttanut 

patentteihin.

Monimuotoisuuden roolia innovaati-

oissa on pohtinut esimerkiksi amerikka-

lainen sosiologi Richard Florida (200�), 

joka on tutkinut erityisen paljon kor-

kean teknologian innovaatioita tuotta-

via kaupunkeja Yhdysvalloissa. Hän on 

todennut, että erityisen innovatiiviset 

kaupungit ovat poikkeuksellisen moni-

muotoisia, paitsi etnisten ryhmien myös 

muiden vähemmistöjen kuten seksuaa-

livähemmistöjen osalta. Tilastollisesti on 

kuitenkin vaikea erottaa syytä ja seura-

usta: kyseessä lienee itseään vahvistava 

prosessi, jossa alueen lisääntynyt inno-

vatiivisuus ja suvaitsevaisuus houkutte-

lee monimuotoista luovaa työvoimaa ja 

päinvastoin. 

Toistaiseksi siis näyttää siltä, että mo-

nimuotoisuudella saattaa parhaassa 

tapauksessa olla positiivisia vaikutuk-

sia tuottavuuteen: on kuitenkin mah-

dollista, että kokonaisvaikutukset ovat 

positiivisia vain joissakin olosuhteis-

sa, esimerkiksi koulutustaso voi vaikut-

taa niihin. Monimuotoisuutta voidaan 

mallintaa myös siten, että se itsessään 

jollakin tapaa vaikuttaa suoranaisesti 

ihmisten hyvinvointiin. Ei liene liioitel-

tua ajatella, että ainakin joillekin ihmi-

sille asuinympäristön monimuotoisuus 

aiheuttaa hyödyn vähenemistä ja eri-

tyisesti, mikäli etnisten ryhmien välillä 

esiintyy jännitteitä tai yhteydenottoja. 

Monimuotoisille alueille on ominais-

ta myös etnisten ravintoloiden, liikkei-

den ja palvelujen suuri määrä. Yleises-

ti ajatellaan, että erilaisten palvelujen 

ja tuotteiden tarjolla olevan valikoiman 

lisääntyminen lisää hyvinvointia. Mo-

nimuotoisuuden suorat hyvinvointi-

vaikutuksetkin voivat siis olla kumman 

suuntaisia tahansa.

Yhteiskunta ja politiikka

Vaikka maahanmuuttokeskustelu vel-

loo ennen kaikkea kehittyneissä mais-

sa, kansakuntien monimuotoisuus ei 

ole tuntematonta monissa kehitysmais-

sakaan. Itse asiassa monet kehitysmaat 

ovat vanhastaan monimuotoisempia 

kuin kehittyneet maat, kuten aiemmas-

ta indeksien vertailusta havaitaan. Mo-

nimuotoisuuden erilaisten syiden lisäksi 

kehitysmaissa olosuhteet ovat monin ta-

voin kehittyneistä maista poikkeavat ja 

taistelu niukoista resursseista epäilemät-

tä rajumpaa: voidaan kuitenkin pohtia, 

onko kehitysmaiden esimerkistä johdet-

tavissa jotain myös kehittyneitä maita 

hyödyttävää tietoa. Kehitysmaiden osal-

ta monimuotoisuuden vaikutusta on 

pohdittu jo vanhastaan, kun on etsitty 

selittäviä tekijöitä sille, miksi jotkut maat 

ovat epäonnistuneet talouskasvun saa-

vuttamisessa.

Easterly ja Levine (1997) totesivat 

usein siteeratussa artikkelissaan, et-

On olemassa empiiristä 
näyttöä monimuotoisuuden 
myönteisestä vaikutuksesta 

tuottavuuteen, mutta 
kaikki tulokset eivät ole 

positiivisia.
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tä etninen monimuotoisuus vähentää 

talouskasvua ja on ollut merkittävänä 

osatekijänä estämässä Afrikan kasvua. 

Keskeisenä syynä tulokselle he näkivät 

sen, että liiallinen monimuotoisuus es-

tää tehokkaan politiikan toteuttamista 

ja julkisten hyödykkeiden tarjontaa. Sa-

moilla linjoilla ovat olleet jotkut muut-

kin tutkijat5. Pohjimmaisena syynä voi 

olla etnisten ryhmien haluttomuus yh-

teistyöhön, keskinäisen luottamuksen 

puute tai suoranaiset jännitteet ja kon-

fliktit.

Collier (2001) on kuitenkin joiltakin 

osin kyseenalaistanut nämä johtopää-

tökset, ja todennut, että etninen moni-

naisuus vaikuttaa haitallisesti nimen-

omaan epädemokraattisissa valtioissa, 

joissa hallinto jakaa uudelleen resurs-

seja kasvun kustannuksella, joskus hy-

vin pienen ryhmän etuja silmälläpitäen. 

Vastaavasti yhden ryhmän dominoiva 

asema voi aiheuttaa saman lopputu-

loksen jopa demokratiassa. Collier tar-

joaa ratkaisuksi vähemmistöjen oikeuk-

sien suojelua tällaisissa yhteiskunnissa, 

joskin toteaa myös että julkisen sekto-

rin tehokkuus voi olla väistämättä hie-

man heikompi heterogeenisissa yhteis-

kunnissa.

Kehittyneiden maiden osaltakin voi-

daan hyvästä syystä pohtia, voiko lisään-

tyvällä monimuotoisuudella olla mer-

5 Esim. Alesina et al. (1999) sekä Alesina ja Ferrara 
(2005).

kitystä yhteiskunnan päätöksenteon 

kannalta. Alesinan ym. (2001) mukaan 

yhtenä syynä sille, että Yhdysvalloissa 

ei ole eurooppalaistyylistä hyvinvointi-

valtioita, on sen rodullinen heterogee-

nisuus ja vähemmistöjen köyhyys yhdis-

tettynä rotujen väliseen jännitteeseen. 

Haluttomuus uudelleenjakoon kumpu-

aa siis ehkä osin siitä, että altruismia tun-

netaan vähemmän toista rotua kohtaan. 

Hieman lähempääkin on tehty aihee-

seen liittyviä tutkimuksia: Dahlberg ym. 

(2011) ovat todenneet ruotsalaisaineis-

toa analysoimalla, että pakolaisten mää-

rän lisääntyminen alueella vähentää 

asukkaiden halua tulojen uudelleenja-

koon.

Sosiologit Portes ja Vickstrom (2011) 

ovat myös tarkastelleet monimuotoi-

suuden osuutta sosiaalisen pääoman 

muodostumisessa. Aiemmin on väitet-

ty, että monimuotoisuus vähentää so-

siaalista pääomaa eli sellaisia seikko-

ja kuten yhteisöllisyyttä ja luottamusta 

muihin yhteisön jäseniin. Aiheesta on 

tehty verrattain suuri määrä tutkimus-

ta, mutta syy-seuraus-suhteiden hah-

mottaminen on vaikeaa, etenkin kun 

erimielisyyttä vallitsee sosiaalisen pää-

oman tarkasta mittaamisesta ja mää-

rittelystä. Portes ja Vickstrom kuitenkin 

toteavat, että kaikesta päätellen moni-

muotoisuus yksinään ei ole yhteiskun-

tajärjestystä rapauttava tekijä, vaan nii-

tä ovat epätasa-arvo ja segregaatio. 

Vanhanaikainen yhteisöllisyys, jota mo-

nimuotoisuus saattaa heikentää, ei ole 

heidän mukaansa välttämätön toimi-

van yhteiskunnan ehto. 

Johtopäätökset

Väestön monimuotoisuus on maahan-

muuton ansiosta kasvamassa monissa 

maissa. Vaikka kestää kauan ennen kuin 

Suomessa saavutetaan samanlainen 

monimuotoisuuden taso kuin historialli-

sesti multietnisissä maissa, on syytä poh-

tia mitä vaikutuksia monimuotoisuudel-

la voi olla.

Osa empiirisestä tutkimuksesta viittaa 

siihen, että parhaassa tapauksessa moni-

muotoista maahanmuuttajaväestöä voi-

daan hyödyntää kasvattamaan kaikkien 

työn tuottavuutta ja innovatiivisuutta. 

Tämä kuitenkin edellyttää vähintään si-

tä, että maahanmuuttajat saadaan integ-

roitua työelämään. Mahdollinen positii-

vinen tuottavuusvaikutus ei siis vähennä 

tehokkaan kotouttamisen ja työllistymi-

sen tarvetta.

Pitkällä aikavälillä on otettava myös 

huomioon monimuotoistumisen vaiku-

tukset yhteiskunnalliseen päätöksente-

koon. Päätöksenteko voi hankaloitua ja 

suhtautuminen tulojen uudelleenjakoon 

muuttua. On kuitenkin muistettava, et-

tä ryhmien erilaisuus ja suhtautuminen 

toisiinsa ei ole välttämättä pysyvä ulkoa 

annettu ominaisuus. Tehokkaan kotout-

tamisen toivoisi vähentävän myös ryh-

mien välisiä jännitteitä. 
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