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Suomi on perinteisesti ol-
lut väestöä luovuttava maa. 
Ulkomaille on muuttanut 
viimeisten 150 vuoden ai-
kana pysyvästi yli miljoona 

kansalaistamme. Koska muuttajat ovat 
nuoria ja vievät mukanaan syntymättö-
mät sukupolvet, on ulkosuomalaisten 
luku vähintäänkin kaksinkertaistunut 
vuosikymmenien saatossa. 

Suomi on saanut muuttovoittoa yh-
täjaksoisesti 1980-luvun alusta lähtien. 
Tuolloin Ruotsin veto hiipui ja toisaalta 
paluumuutto läntisestä naapurimaastam-
me kasvoi. Nykyisin Suomi saa muutto-
voittoa vuodessa noin 15  000–17  000 
henkeä. Kuluvasta vuodesta (2015) tulee 
poikkeuksellinen, sillä nimenomaan tur-
vapaikanhakijoiden tulo on lisääntynyt 
huomattavasti.

Muista Pohjoismaista poiketen Suo-
meen suuntautuu vähän työvoiman 
muuttoliikettä. Taloudellinen taantuma 
suurtyöttömyyksineen on aiheuttanut 
tilanteen, jossa maahanmuutto nähdään 
mieluummin uhkana kuin mahdollisuu-
tena (vrt. Elo 2015).

Suomen väestötilanne on sikäli haas-
teellinen, että pitkittyneestä taloustaan-
tumasta johtuen syntyvyys on laskenut 
romahdusmaisesti: vuonna 2010 he-
delmällisyyslukumme oli 1,87, nyt se on 
1,71.1 Vuositasolla tämä merkitsee 3 000–
4  000 lasta vähemmän. Aikaisempina 
taantumina hedelmällisyys jopa nousi, 
eli perhepoliittinen järjestelmämme 
toimi tässä suhteessa lastenhankintaa 
tukevana instituutiona. Kaikkiaan vuosi 
2014 oli lähihistoriamme ensimmäinen, 
jolloin kantaväestö (suomen- ja ruotsin-
kieliset) absoluuttisesti väheni. Väestön-
kasvumme on nyt täysin maahanmuuton 
varassa. 

Syntyvyyden laskun takia 
Suomen väestönkasvu on 
nyt täysin maahanmuuton 

varassa.

SUOMEN VÄESTÖ ENNUSTEEN VALOSSA
Tilastokeskuksen viimeisimmän väes-
töennusteen perusmallin mukaan Suo-

messa on vuonna 2050 noin 6,1 miljoonaa 
asukasta eli 700 000 enemmän kuin tänä 
päivänä. Ennusteessa oletettiin syntyvyy-
den olevan koko tarkasteluvälin 1,83 ja 
vuosittaisen muuttovoiton 17 000 hen-
keä. Mikäli muuttovoittoa ei olisi ollen-
kaan, jäisi väkilukumme vuonna 2050 
alle nykyisen tason. 

Tilastokeskus on pyynnöstäni tuotta-
nut ns. vaihtoehtoisen ennusteen. Siinä 
vuosittainen muuttovoitto olisi perus-
malliin verrattuna noin 50 prosenttia 
suurempi. Ennusteen mukaan maamme 
väkiluku vuonna 2050 olisi noin 6,5 mil-
joonaa (Söderling 2013). Käytännössä 
tulos tarkoittaa, että maahanmuuttaja-
väestömme olisi kolminkertainen ny-
kyiseen verrattuna. Nykyisen suuren 
pakolaisaallon huomioiden tulosta voi 
pitää hyvinkin realistisena. Toisaalta on 
tunnettua, että oleskeluluvan saaneissa 
on paljon yksinäisiä, joten perheenyh-
distämisten kautta tulijoiden virta voi 
edelleen lisääntyä. 

Suomi siis monikulttuuristuu nopeasti. 
Mikäli oletamme kielisuhteiden säilyvän 
jatkossakin nykyisellään, olisi vuonna 

Suomi tarvitsee jämäkämpää 
maahanmuutto- ja 

kotouttamispolitiikkaa
Suomi kansainvälistyy väestöltään nopeasti. Lainsäädäntömme periaatteessa huomioi maahanmuuton hyvin – Suomi 

on multikulturalistinen maa. Esimerkiksi perustuslakimme 17§ takaa ihmisten oikeudet omaan kieleen ja kulttuuriin. 
Sen sijaan maahanmuuttoon liittyvät lupa- ja kotoutuskäytännöt ovat hitaita ja osin epätarkoituksenmukaisia. 
Maahanmuuttopoliittisen ohjelman sijasta tarvitsemme väestöpoliittisen ohjelman. Suomelta puuttuu myös 

arvojohtajuus maahanmuuttokysymyksissä: suvaitsevaisuuden painottamisen sijasta kaipaamme enemmän tasa-
arvoista kanssakäymistä ja yhdessäoloa. Kyse on huomisen suomalaisista.
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ILKKA SÖDERLING korostaa, että 
Suomessa kantaväestön väkiluku lähti 
laskuun vuonna 2014, joten väestön-
kasvumme on jo nyt maahanmuuton 
varassa.
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SUOMI EI OLE KOVIN MONIKULTTUURINEN VAAN PIKEMMINKIN 
MULTIKULTURALISTINEN.

2050 maassamme neljännesmiljoona ve-
näjää ja noin 135 000 viroa äidinkielenään 
puhuvaa. Uskonnoltaan muslimeja olisi 
reilut 200 000 henkeä nykyisten 60 000 
sijasta (vrt. Sakaranaho 2012; Marti-
kainen ja Tiilikainen 2013, 12).

MUUTTOLIIKKEEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Kullakin maalla on oma tapansa hoitaa 
maahanmuuttokysymystään. Tanner 
(2003) on väitöskirjassaan ryhmitellyt 
kahden muuttujan, kansallisen suvereni-
teetin ja kansallisen intressin avulla val-
tioiden suhtautumista maahanmuuttoon. 
Hän erottelee neljä erilaista politiikan la-
jia: itsekkään, liberaalin, sulkeutuneen ja 
pragmaattisen politiikan.  

Ruotsin tapaan Suomen 
maahanmuuttopolitiikka on 

ollut pragmaattista, mutta se 
voi muuttua itsekkääksi.

Tiivistettynä voidaan todeta, että USA 
käy esimerkkinä itsekkäästä maahan-
muuttomaasta, liberaalia politiikkaa 
toteuttaa taas esimerkiksi Kanada. Sul-
keutuneen politiikan maihin kuuluu lä-
hes koko EU ja sen ulkopuolella olevat 

Pohjoismaat. Työvoima halutaan nähdä 
tilapäisenä (Gastarbeiter-politiikka). 
Maahanmuuttajia ei nähdä resurssina, 
vaan jopa uhkana. 

Pragmaattisena maana Tanner tuo esil-
le Ruotsin, joka on perinteisesti täyttänyt 
työvoimakapeikkonsa siirtolaisilla, mutta 
se ei ole kuitenkaan esimerkiksi USA:n 
tapaan ryhtynyt maksimoimaan maahan-
muutosta saatavaa hyötyä. Tannerin 
(2003, 65–66) mukaan myös Suomen 
työvoimaan liittyvässä maahanmuut-
topolitiikassa on tähänkin kategoriaan 
kytkeytyviä piirteitä. Tutkijan mielestä 
pragmaattisuus saattaa olla kuitenkin 
vain välivaihe kohti itsekästä maahan-
muuttopolitiikkaa. Ajatus lienee oikean-
suuntainen, siirtyihän Ruotsi jokunen 
vuosi sitten valikoimaan maahanmuuttoa 
ammattiin ja ammattitaitoon kytkeyty-
vällä pisteytysjärjestelmällä. Asiasta on 
myös Suomessa viriämässä keskustelua 
(Söderling 2014).

MONIKULTTUURISUUS-KÄSITTEESSÄ 
HORJUVUUTTA
Maahanmuuttoon liittyvässä keskuste-
lussa eri termien käyttö on sekavaa. Tämä 
pätee myös monikulttuurisuus-termiin. 
Jopa tiedotusvälineissä näkee monikult-
tuurisuus-sanaa käytettävän siirtolais-
käsitteen synonyyminä (”luokalleni tuli 
monikulttuurinen oppilas”, totesi opet-
taja ja viittasi Venäjältä muuttaneeseen 
lapseen). Maamme väestöstä noin 5 pro-
senttia on ulkomailla syntyneitä ja hei-
dän jälkeläisiään. Voidaan siis sanoa, että 
etniseltä ja kulttuuriselta rakenteeltaan 
nyky-Suomi ei ole kovin monikulttuuri-
nen yhteiskunta. Sen sijaan Suomea voi-
daan pitää yhtenä Euroopan multikultu-
ralistisimmista maista. Multikulturalismi 
tarkoittaa sitä, että yhteiskunta tunnustaa 
sen sisältämän etnisen ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden, arvostaa sitä ja tukee 
monikulttuurisuuden säilymistä erilaisin 
keinoin (Saukkonen 2013, 12).

Suomen multikulturalismin ”lippulai-
vana” voitaneen pitää vuoden 1999 perus-

tuslakiamme, jonka 17§ takaa ihmisten 
oikeudet omaan kieleen ja kulttuuriin: 
”Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä 
romaneilla ja muilla ryhmillä on oi-
keus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään 
ja kulttuuriaan” (Perustuslaki 731/1999, 
17§, vahvennus tämän kirjoittajan). 
Muita Suomea multikulturalistisena 
valtiona vahvistavia säädöksiä ovat mm. 
yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja Yleis-
radiolaki (1380/1993). 

Esimerkiksi yleisradiotamme kos-
kevasta laista löytyy maininta, jonka 
mukaan ”julkisen palvelun ohjelmatoi-
minnan yksi tehtävä on kohdella oh-
jelmatoiminnassa yhtäläisin perustein 
suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuot-
taa palveluja saamen, romanin ja viitto-
makielellä sekä soveltuvin osin myös 
maan muiden kieliryhmien kielellä”. 
Samoin Yleisradion tehtävänä on tukea 
suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuut-
ta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta 
myös vähemmistö- ja erityisryhmille 
(Laki Yleisradio OY:stä, 7§, vahvennukset 
kirjoittajan).

Käytännössä multikulturalistisuus 
jää vajaaksi hallinnon hajanaisuuden 

ja kotouttamisresurssien 
vähäisyyden takia.

Ongelmamme on se, että suomalaisen 
multikulturalismin teoria ja käytäntö 
eivät kohtaa, vaikka lainsäädännöltään 
ja poliittisilta periaatteiltaan Suomi lie-
nee tällä hetkellä todella yksi Euroopan 
multikulturalistisimmista maista. Etni-
sen ja kulttuurisen monimuotoisuuden 
konkreettinen tukeminen on kuitenkin 
melko vaatimatonta (Saukkonen 2013, 
138). Suomalaisen maahanmuuttopoli-
tiikan kompastuskivinä ovat erityisesti 
hallinnon hajanaisuus ja kotouttamis-
politiikan vähäinen resursointi. 

Suomella on lähihistoriansa aikana 
ollut vain yksi ministeri, jolle on selke-

Kieli Ennuste vuodelle 2050
Venäjä 239 000
Viro 135 000
Somali 57 000
Arabia 45 000
Kurdi 37 000
Kiina 37 000
Muut kielet 450 000
Yhteensä 1 milj.

Taulukko 1. Väestöennusteeseen perustuva las-
kelma vieraita kieliä puhuvien määristä. 

Lähde: Oma laskelma.
Huom. Tarkasteluun liittyy kaksi olettamusta: vuon-
na 2050 maahanmuuttajien lukumääräksi oletetaan 
yksi miljoona, ja puhuttujen kielten jakosuhde on sama 
kuin nykyisin.
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ästi osoitettu maahanmuuttoasiat. Astrid 
Thors toimi Vanhasen II-hallituksessa 
maahanmuutto- ja eurooppaministeri-
nä. Maahanmuuttoasiat on perinteisesti 
jaettu sisäministerin ja työministerin 
kesken. Sisäministerille ovat kuuluneet 
lähinnä lupa-asiat ja työ- ja elinkeinomi-
nisterille kotouttaminen. Uudessa Juha 
Sipilän hallituksessa yhdelle ministerille 
eli Jari Lindströmille tulivat sekä oikeus- 
että työministerin tehtävät. On selvästi 
havaittavissa, että maahanmuuttoasiat 
jäävät entistä vähäisemmälle huomiolle. 
Hyvä hallinto edellyttää vankkaa poliit-
tista selkänojaa.

MAAHANMUUTTOASENTEET HYVÄT, 
MUTTA POLARISOITUNEET
Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden 
edistämisen esteenä eivät ainakaan ole 
suomalaisten maahanmuuttoasenteet. 
Heikki Ervasti (2012, 2013) on lukuisil-
la European Social Survey -aineistoihin 
perustuvilla artikkeleillaan tarkastellut 
suomalaista asenneilmastoa läntisen 
Euroopan kontekstissa. ESS-aineistoilla 
saadut tulokset osoittavat, että suomalai-
nen asenneilmasto kestää hyvin euroop-
palaisen vertailun. Samanlaisen tuloksen 
on saanut myös Minna Säävälä (2008). 
Myös EU:n komission julkaisemassa Eu-
robarometrissä Suomen asenneilmasto 
on tarkastelun kärjessä (vrt. esim. EU-
Commission 2012, 98). ESS-aineistoa 
ovat käyttäneet myös Söderling ja 
Kiiveri (2015). Heidän mukaansa suo-
malaisten asenneilmasto oli selkeästi 
parantunut vuosien 2010 ja 2012 välillä.

Korkeakouluopiskelijoille tehdyssä 
suuressa asennekyselyssä havaittiin, 
että maahanmuuttovastaisia opiskeli-
joita oli noin 11 prosenttia vastanneista 
(N = 14 568; Söderling ja Uppa 2015). 
Ryhmittelyanalyysillä saatuun ”täysin 
kielteisten” ryhmään kuului keskimää-
räistä enemmän ammattikorkeakou-
lujen opiskelijoita ja erityisesti poikia. 
Ryhmään kuuluvien vanhempien koulu-
tustausta oli alhainen, samoin ryhmään 

kuuluvien kansainvälinen kokemus oli 
vähäistä mitattuna asumisella ulkomailla 
tai ulkomaisilla ystävillä.

MAAHANMUUTTOKESKUSTELU 
VIRIÄMÄSSÄ
Viime eduskuntavaalien yhteydessä 
maassamme julkaistiin raportteja, joilla 
koetettiin luoda puhtia tuleviin vaaleihin. 
Alexander Stubbin hallitus tilasi Ruotsin 
entiseltä valtiovarainministeriltä Anders 
Borgilta raportin, jossa luotaisiin suunta-
viivoja Suomen nostamiseksi taantumas-
ta. Aisaparikseen kirjoittaja sai dema-
reista kokoomukseen siirtyneen Juhana 
Vartiaisen. Raportissa painotettiin, että 
Suomen maahanmuuttopolitiikkaa olisi 
syytä liberalisoida ns. saatavuusharkin-
nasta luopumalla (Borg ja Vartiainen 
2015). Saatavuusharkinta liittyy EU:n ja 
ETA-alueen ulkopuolelta eli ns. kolman-
sista maista tulevaan työvoimaan.

Vaalien alla maahanmuuttopoliittinen 
keskustelu oli varsin vaatimatonta. Edel-
lisiin vaaleihin verrattuna maahanmuut-
tokysymykset olivat toki muuttaneet 
muotoaan ja samalla konkretisoituneet: 
nyt vaaliohjelmien ja -keskustelujen kes-
kiössä olivat mm. terrorismi, työvoiman 
maahanmuutto ja ulkomaisten opiskeli-
joiden lukukausimaksut. Puolueiden into 
avata maahanmuuttokantojaan vaihteli 
suuresti. Laajimmin kantojaan avasivat 
perussuomalaiset kuusisivuisella maa-
hanmuuttopoliittisella ohjelmallaan. 
Myös RKP, vasemmistoliitto ja kristil-
lisdemokraatit toivat esille yksilöityjä 
näkemyksiään. Toisessa ääripäässä oli-
vat kokoomus, sosialidemokraatit ja kes-
kusta, jotka kuittasivat maahanmuuton 
vaaliohjelmissaan parilla rivillä. 

Erityisesti puolueita erotteli saata-
vuusharkinta. Jos alalla on kotimaista 
työttömyyttä, työlupa ei nykykäytännön 
mukaan pyrkijälle irtoa helposti. Saata-
vuusharkinnan poistamista esittivät vaa-
liohjelmissaan kokoomus, keskusta, RKP, 
vihreät ja kristillisdemokraatit. Vasem-
mistopuolueet eivät ilmaisseet vaalien 

alla asiaan selvää kantaansa. Perussuo-
malaisten asenne oli tiukka, ja puolueen 
mukaan saatavuusharkinnasta oli syytä 
pitää kiinni. 

Borgin ja Vartiaisen näkökulmasta 
poikkeavan eli varsin maahanmuutto-
kriittisen näkemyksen esitti perussuoma-
laisten puoluetta lähellä olevan ajatus-
pajan ”Suomen Perustan” tutkija Samuli 
Salminen (2015). Hän tarkasteli maahan-
muuttoon ja erityisesti pakolaisuuteen 
liittyviä yhteiskunnallisia kustannuksia. 
Aineistot ja tutkimuskysymykset Salmi-
sen raportissa ovat asiallisia, sen sijaan 
tutkimusasetelma sisältää maahanmuut-
tokriittisille asiantuntijoille tyypillisen 
mustan pisteen. Edelliseen liittyen Sal-
misen tutkimuksen tulokset on eritelty 
10 suurimman maahanmuuttajaryhmän 
(so. syntymävaltion) perusteella. Näh-
däkseni ei ole tarkoituksenmukaista 
rinnastaa esimerkiksi Saksasta ja Soma-
liasta tulleista koituvia kustannuksia, 
koska kyseessä on kaksi täysin erilaista 
muuttajaryhmää sekä motiiveiltaan että 
demografiselta taustaltaan. Sinällään on 
hyvä, että maahanmuuton kustannuk-
sista keskustellaan: onhan meillä tietoa 
esimerkiksi perhepolitiikan, terveyden-
huollon ja koulutuksen kustannuksista, 
joten toki on asiallista selvittää myös 
maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liit-
tyvät tulot ja menot. Julkisista varoista-
han siinä on kysymys.

 SIPILÄN HALLITUS JA MAAHANMUUTTO
Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa 
”Ratkaisujen Suomi – neuvottelutulos 
strategisesta hallitusohjelmasta” on maa-
hanmuuttopolitiikalle omistettu 11 riviä. 
Teksti on ympäripyöreää jargonia ilman 
poliittisia sitoumuksia: ”Hallitus edistää 
Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vah-
vistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä 
talouden kansainvälistymistä edistävää 
työperäistä maahanmuuttoa” (Valtio-
neuvosto 2015). Edellisen perusteella 
hallitus voi toki avata keskustelun saata-
vuusharkinnan tulevasta asemasta. 

SUOMALAISTEN ASENTEET MAAHANMUUTTAJIA KOHTAAN KESTÄVÄT 
EUROOPPALAISEN VERTAILUN.



28 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2015

Pakolaispolitiikkaan liittyvät asiat 
on ohjelmassa kuitattu kahdella rivillä: 
”Kiintiöpakolaisten määrä pidetään ai-
nakin viime vuosien tasolla ja tällä osal-
listumme kansainväliseen taakanjakoon. 
Valtio lisää yhteistoimintaa kuntien 
kanssa ja käytössä on riittävät resurssit” 
(Valtioneuvosto 2015). Hallitusoh-
jelman liitteessä esitetään täsmennykset 
varsinaiseen ohjelmaan. Maahanmuutto 
ja pakolaisuus eivät ole liitteessä erik-
seen mainittuina. Esimerkiksi biotalo-
utta (tarkoittaa mm. perinteistä maa- ja 
metsätaloutta) on käsitelty hallitusoh-
jelmassa 2,5 sivun verran, ja biotaloutta 
on tarkoitus kehittää 42:llä eri toimen-
piteellä. Suomessa on maahanmuuttaja-
taustaisia työntekijöitä noin 100 000 eli 
suunnilleen saman verran kuin maa- ja 
metsätaloudesta elantonsa saavia. Maa-
hanmuuton ja kotoutumisen kannalta ar-
vioituna Sipilän hallituksen ohjelma on 
ylimalkainen, eikä tee oikeutta nykyiselle 
maahanmuuttotilanteelle. 

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Suomessa asuu tällä hetkellä reilut 
300 000 ulkomailla syntynyttä maa-
hanmuuttajaa. Suomi on sekä maahan-
muuttoon että kotoutumiseen liittyvissä 
kysymyksissä ollut paljolti ajopuu. Maa-
hanmuutto on sivuroolissa hallitusoh-
jelmassa, toisaalta maahanmuuttokes-
kustelumme on sensaatiohakuista ja 
some-vetoista. Suomella on myös selkeä 
johtajuusvaje maahanmuuttoon liittyvis-
sä kysymyksissä – kyse on sekä poliitti-
sesta että moraalisesta johtajuudesta. 
Kun kansanedustaja Olli Immosen rasis-
miin viittaavaa kirjoittelua vastustettiin 
15  000 hengen kansalaistapahtumalla, 
tyytyi poliittinen eliittimme lähettämään 
tilaisuuteen twiittien kautta terveisensä. 

Suomella on johtajuusvaje 
maahanmuuttoon liittyvissä 

kysymyksissä.

Maamme kantaväestö on vähenemässä – 
väestönkasvumme on jo nyt maahanmuu-
ton varassa. Maamme pitäisi käynnistää 
pikaisesti toimet laajan väestöpoliittisen 
ohjelman tai strategian toteuttamiseksi. 
Edellisen valtakunnallisen ohjelman 
tuotti Väestöliitto vuonna 2004.

Hallitusohjelmassa on esitetty maa-
hanmuuttoon liittyvien kustannusten ja 
vaikutusten laskemista. Ajatus on kanna-
tettava. VATTin (2014) työryhmän ja toi-
saalta aikaisemmin mainitun Salmisen 
(2015) selvitykset ovat hyvä lähtökohta 
keskustelulle. Suomelta kuitenkin puut-
tuu tällä hetkellä akateeminen tutkimus 
maahanmuuton taloudellisista kysymyk-
sistä. Esimerkiksi Ruotsilla on aiheeseen 
liittyviä huippuyksikköjä ja instituutioi-
ta; professoreiden Jan Ekbergin ja Eskil 
Wadensjön viitoittamalla tiellä on paljon 
seuraajia läntisessä naapurimaassamme. 
Esimerkkinä olkoon Scoccon ja 
Anderssonin (2015, 5) saama tulos, jon-
ka mukaan Ruotsi on hyötynyt maahan-
muutosta 900 miljardia kruunua (noin 90 
mrd. euroa) sitten vuoden 1950. Ruotsa-
laiset ovatkin tutkimuksissaan tarkkoja 
esitellessään maahanmuutossa erikseen 
pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutukset 
(vrt. Strömbäck 2015, 54).

Maahanmuuttotarkastelussa 
pitää erotella pitkän ja 

lyhyen aikavälin taloudelliset 
vaikutukset.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa 
ei juurikaan tarkastella saatikka resursoi-
da kotoutumiseen liittyviä teemoja. Syytä 
olisi, sillä ensimmäiset merkit retuperälle 
jätetystä kotoutumisesta ovat ilmesty-
neet. Suomi on perinteisesti menestynyt 
erinomaisesti ns. PISA-tutkimuksissa. 
Selitys lienee kahtalainen: meillä on mo-
tivoituneet ja pätevät opettajat, toisaalta 
maahanmuuttajien osuus kouluissamme 
on ollut vähäinen. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 
viimeisimmässä tarkastuskertomukses-
saan selvittänyt maahanmuuttajaoppi-
laiden perusopetuksen tuloksellisuutta 
(VTT 2015). Raportissa todetaan, että 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
osaaminen luonnontieteissä on kantavä-
estöä heikompaa. Osaamiserot säilyvät, 
vaikka taustatekijät, kuten sukupuoli, 
luokka-aste, sosioekonominen asema, 
kieli ja maahantuloikä vakioidaan. Hä-
lyttävintä maamme kannalta on, että 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
osaamisero kantaväestöön verrattuna on 
suurempi kuin muissa Pohjoismaissa tai 
monissa Pohjois-Euroopan maissa (VTT 
2015, 13).

”Maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden osaamisero kanta-

väestöön verrattuna on suurempi 
kuin muissa Pohjoismaissa tai 

monissa Pohjois-Euroopan maissa.”

Mutta toki tunnelin päässä on valoakin. 
Närpiön kunnassa on jo parinkymmenen 
vuoden ajan toivotettu maahanmuuttajat 
tervetulleiksi. Kunnan taloudellisen ja 
väestöllisen menestyksen takana on oma-
ehtoinen kotouttamispolitiikka (Mat-
tila ja Björklund 2013). Aktiivinen 
maahanmuuttajien rekrytointi ja toisaal-
ta kunnan asukkaiden, viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen saumaton yhteistyö 
ovat olleet menestyksen takana. 

Toisena esimerkkinä olkoon Alhon 
(2015) uunituoreessa väitöskirjassaan 
esittämät tulokset ay-liikkeen maa-
hanmuuttajastrategioista. Ristikarin 
(2013) samaa teemaa aikaisemmin tar-
kastelleessa väitöskirjassa ay-liikkeellä 
oli paljolti kontrolloiva ja torjuva suhtau-
tuminen maahanmuuttajatyövoimaan. 
Alhon (2015, 9–10) havaintojen perus-
teella tarkastellut liitot (Rakennusliitto ja 
PAM) ottavat järjestötyössään huomioon 
myös maahanmuuttajat, eivät pelkkänä 

SIPILÄN HALLITUKSEN OHJELMA ON MAAHANMUUTON SUHTEEN 
YLIMALKAINEN EIKÄ TEE OIKEUTTA NYKYISELLE TILANTEELLE. 
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uhkana, vaan myös resurssina suomalai-
selle yhteiskunnalle.

Maahanmuuttokeskustelussamme 
ja siihen liittyvässä päätöksenteossa 
maahanmuuttajien ääni on jäänyt kuu-
lumatta. Tilanne on tältäkin osin muut-
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