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14.45 Kahvi 
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Maili Malin 
Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi meillä ja muualla 

Esityksessä käydään lyhyesti läpi sitä mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttajien terveyteen ja 
hyvinvointiin ja mitä niistä tiedetään meillä ja muualla tutkimusten perustalta. 

 
Kaija Ruotsalainen 
Tilastopäällikkö, Tilastokeskus 
Ulkomainen työvoima - tuntematon resurssi 

Väestön muuttaminen työn perässä ei ole uusi ilmiö, mutta se on jatkuvasti lisääntynyt 
globalisaation ja rajojen avautumisen vuoksi. Tilastoinnille tämä kehityssuunta luo haasteita sekä 
mittaamisen että analysoinnin näkökulmista. Useimmissa, ainakin rekistereitä laajemmin 
hyödyntävissä maissa, tilastoissa kuvataan maassa vakinaisesti asuvaa väestöä ja sen toimintaa. 
Henkilöperusjoukko määräytyy väestörekisterin perusteella ja siten tilastojen ulkopuolelle 
rajautuvat lähes väistämättä maassa tilapäisesti oleskelevat, niin työn, työnhaun tai opiskelunkin 
perusteella. Talouden ja työmarkkinoiden seurannan kannalta on ongelmallista, että tilapäisen 
ulkomaisen työvoiman tilastointi on nykyisellään puutteellista. Tässä esityksessä pohditaan 
mahdollisuuksia tuottaa rekisteripohjaista tilastoa tilapäisesti Suomessa työskentelevistä 
ulkomaalaisista. 

 
Matti Sarvimäki 
Erikoistutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 
Kotouttamissuunnitelmien vaikutus maahanmuuttajien työmarkkinamenestykseen 

Arvioimme kotouttamissuunnitelmien vaikutusta maahanmuuttajien työmarkkinamenestykseen. 
Empiirinen strategiamme hyödyntää ohjelman aloittamiseen liittyvää epäjatkuvuutta, joka teki 
suunnitelman vastaanottamisen pakolliseksi vain Suomeen 1.5.1997 jälkeen saapuneille 
maahanmuuttajille. Tulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat parantavat huomattavasti 
maahanmuuttajien työllisyyttä ja ansiotuloja ja vähentävät heidän riippuvuuttaan tulonsiirroista. 

 
Jarkko Rasinkangas 
Tutkija, tohtorikoulutettava, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto 
Maahanmuuttajien asumiskeskittymät - tapausesimerkkinä Turku 

Maahanmuuttajien asuminen on yksi keskeinen yhteiskuntaan integroitumista edistävä tai 
ehkäisevä tekijä. Laajamittaista segregaatiota on pidetty usein ongelmallisena, kun taas 
pienimuotoista segregaatiota kaupunkien sosiaalista ja kulttuurista monimuotoisuutta 
rikastuttavana tekijänä. Esityksessäni tulen käsittelemään maahanmuuttajien asumiseen liittyviä 
kysymyksiä etenkin asumiskeskittymien näkökulmasta. Esitystä tukeva empiria koostuu Turkua 
koskevista tilastoista ja turkulaisille maahanmuuttajille suunnatusta kyselystä. 

 
Katja Vilkama 
Tohtorikoulutettava, projektitutkija, Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto 
Vieraskielisen väestön alueellinen sijoittuminen ja muuttoliike pääkaupunkiseudulla 

Maahanmuuton vilkastuttua pääkaupunkiseudulle on alkanut muodostua vieraskielisen väestön 
asumiskeskittymiä. Esityksessä tarkastellaan asumiskeskittymien tiivistymiseen vaikuttaneita 
muuttoliikeprosesseja 2000-luvulla. Kaupunkikehityksen kannalta kiinnostava kysymys on, miten 
muuttoliike suuntautuu asuinalueiden välillä: muuttaako vieraskielinen väestö kohti 
asumiskeskittymiä, vai näyttäisikö muutto suuntautuvan keskittymistä poispäin. Esityksessä 
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tarkastellaan lyhyesti myös kantaväestön muuttoliikkeen vaikutusta asuinalueiden etniseen 
eriytymiseen pääkaupunkiseudulla. 

 
Heli Sjöblom-Immala 
Tutkija, Siirtolaisuusinstituutti 
Maahanmuuttajien Suomen sisäiset muutot 2000-luvulla 

Esityksessä tarkastellaan, minne vuosina 1998–2000 Suomeen muuttaneet ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt ovat aluksi muuttaneet ja missä he asuvat nykyisin. Erityisesti tarkastellaan muuttoa 
suurimpien kaupunkien välillä. 

 
Markus Rapo 
Yliaktuaari, Tilastokeskus 
Maahanmuuttaja - ulkomaalainen - ulkomaalaistaustainen? 

Kuinka paljon Suomessa on maahanmuuttajia? Kuka on maahanmuuttaja? Vai tulisiko 
puhua ulkomaalaisista? Lehtijutuissa Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrät vaihtelevat 
riippuen siitä, mitä määritelmää käytetään. Esityksessä pohdiskellaan ulkomaalaisen määritelmää 
ja tarkastellaan lisäksi ulkomaalaistaustaisuutta. Kuka on "2. polven maahanmuuttaja"? Paljonko 
heitä Suomessa on? 

 
Minna Säävälä 
Erikoistutkija, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos 
Mikä saa muuttamaan? Perhesyyt maahanmuuton perusteina ja motivaationa 

Perhesyyt ovat yksi merkittävimpiä oleskeluluvan myöntämisen perusteita kolmansien maiden 
kansalaisille. Muuton motivaatiot ovat kuitenkin moninaisempia kuin oleskeluluvan (kolmansien 
maiden kansalaiset) tai rekisteröitymisen (EU-maiden kansalaiset) hallinnolliset perusteet. 
Esitelmässä tarkastellaan Suomeen muuton syitä venäläis- ja kosovolaisnaisten elämäkerrallisen 
haastatteluaineiston analyysin pohjalta. Tapaan, jolla perhesuhteet esitetään muuttosyinä 
vaikuttavat suomalainen asenneilmasto, maahanmuuttopolitiikka ja -säännökset, lähtökulttuurin 
sukupuolikäytännöt sekä muuttajan nykyelämäntilanne. Koska menneen kuvaaminen tapahtuu 
nykyisyyden näkökulmasta rekonstruktiona, muuton menneistä motiiveista ei yksilön kohdalla 
voida saada kiistatonta tai yksiselitteistä kuvaa. 
 

Elina Kilpi-Jakonen 
Postdoctoral Research Fellow, Oxford Network for Social Inequality Research 
Junior Research Fellow, New College, University of Oxford 
Maahanmuuttajien lasten koulutus 

Esittelen rekisteriaineistoihin pohjautuvaa tutkimustani maahanmuuttajien lasten koulutuksesta 
Suomessa. Tutkimuksessani olen tarkastellut oppilaiden keskiarvoja peruskoulun päättyessä sekä 
toisen asteen koulutukseen jatkamista ja pyrkinyt selittämään yksilöiden ja ryhmien välisiä eroja 
oppilaiden kotitaustalla. Peilaan tuloksiani vastaaviin kansainvälisiin tutkimuksiin. 
 

Pekka Myrskylä 
Kehittämispäällikkö, Tilastokeskus 
Ulkomaalaiset Suomen työmarkkinoilla 

Suomi on nopeasti muuttunut siirtolaisia voittavaksi maaksi, heilahtelut ovat kuitenkin suuria ja 
tulevaisuuden ennustaminen hyvin epävarmaa. Maahanmuuttajien integroituminen Suomen 
työmarkkinoille sujuu muutamista maista melko vaivattomasti, mutta osalla maita se on edelleen 
hyvin hankalaa. Esityksessä tarkastellaan ulkomaalaisväestön merkitystä Suomen työmarkkinoilla. 
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Pasi Saukkonen 
Tutkija, Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus, CEREN, Helsingin yliopisto 
Monikulttuurisen yhteiskunnan väestörakenteet 

Esityksessä tarkastellaan Euroopan eri maiden vähemmistö- ja kotouttamispoliittisia periaatteita ja 
käytäntöjä sekä niiden vaikutuksia väestörakenteisiin ja tilastointiin. Muuttoliike haastaa 
perinteisiä tapoja ymmärtää etninen ja kulttuurinen erilaisuus Suomessa sekä seurata kehitystä 
tilastollisesti. Poliittisten päätöksentekijöiden ja julkisen hallinnon piirissä ei vielä ole selvää 
käsitystä siitä, minkälaisia vähemmistörakenteita Suomeen on syntymässä ja miten niihin pitäisi 
poliittisesti ja tietohallinnossa suhtautua. Esityksessä herätellään keskustelua näistä aiheista ja 
tuodaan esille joitain vaihtoehtoisia malleja. 


