
 

Tutkimus päätöksenteon perustaksi (4/97) 

 

Valtioneuvosto hyväksyi 16.10.1997 maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman, jonka 
lähtökohtana on Suomen jäsenyys Euroopan unionissa ja yli rajojen tapahtuvan muuton 
vilkastuminen. 

Maahanmuuttajat nähdään suomalaista yhteiskuntaa rikastuttavana voimavarana. Siksi 
maahanmuuttoa olisikin syytä edistää maan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. 
EU- ja Schengen-maiden yhteistyöllä pyritään tekemään rajojen yli tapahtuva liikkuminen 
joustavaksi ja torjumaan laitonta siirtolaisuutta. Suomi ottaa vastaan myös pakolaisia, kuten 
kansainvälinen vastuumme edellyttää. Vuosittainen pakolaiskiintiö nostetaan vähitellen 1000 
henkilöön. 

Erityistä huomiota on ohjelmassa kiinnitetty maahanmuuttajien integroitumiseen eli kotoutumiseen 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Lähtökohtana on kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen nopea 
omaksuminen. Samalla maahanmuuttajille annettaisiin myös mahdollisuus vaalia omaa kieltään ja 
kulttuuriaan. Uutta ajattelua on se, että maahanmuuttajat ja heidän järjestönsä voisivat osallistua 
itseään koskevien päätösten tekoon hallinnon eri tasoilla. Muodollinen "kuulemismenettely" on 
aikansa elänyt. 

Tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat muuttuneet aikaisempaa 
kielteisemmiksi. Tämä on johtunut ennen kaikkea Suomen huonosta työllisyystilanteesta. 
Pohjoismaissa, erityisesti Norjassa ja Tanskassa, ulkomaalaisvastaisuudella ratsastavat puolueet 
ovat saaneet lisääntyvää kannatusta. Oikean tiedon levittämiseksi olisikin tärkeätä käydä avointa 
keskustelua ulkomaalaisväestöstämme ja tavoitteestamme kohdella maahanmuuttajia 
yhteiskuntamme tasavertaisina jäseninä. Maahanmuuttajien työllistäminen on avainkysymys,  
onhan lähes puolet heistä työttöminä. Myönteisten asenteiden edistäjänä kansalaisjärjestöillä on 
merkittävä tehtävä, kuten ohjelmassa korostetaan. 

Hyvä suunnittelu ja päätöksenteko edellyttävät luotettavaa tutkimustietoa. Suuri puute ohjelmassa 
on se, ettei siinä esitetä toimenpiteitä alan tutkimus ja tilastotoiminnan kehittämiseksi, jotta riittävää 
ja luotettavaa tietoa olisi käytettävissä päätöksenteon tueksi. Tosin jotkut kappaleet alkavat sanalla 
"selvitetään". Ohjelman luettuaan tutkimuksen edustaja jää kysymään esimerkiksi: 

– Kuinka voidaan perustaa etnisiin ryhmiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan seurantajärjestelmä 
ilman tutkimusta? 

– Kuinka voidaan edistää hyviä etnisiä suhteita, ellei ensin tutkita millaisia ovat toisaalta 
kantaväestön ja maahanmuuttajien ja toisaalta maahanmuuttajien keskinäiset suhteet? 

– Mistä päättäjät saavat tietoa etnisistä asumiskeskittymistä ja niiden sopivasta suuruudesta, mikä 
tulisi ottaa huomioon vuokra-asuntojen jakoperusteissa? 

– Kuinka voidaan parantaa maahanmuuttajien koulutusta, ellei ensin selvitetä tiedontarvetta ja 
nykyisiä koulutusmenetelmiä? 

Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman 29:lle sivulle olisi voitu sisällyttää maininta 
tilastoinnin ja tutkimustoiminnan edistämisen tärkeydestä. Toivottavasti tämä näkökulma 
muistetaan, kun ohjelmaa ryhdytään vähitellen toteuttamaan. 



 

Suomen ulkomaalaisväestö koostuu 80 000 henkilöstä, jotka edustavat 154 eri kansallisuutta. 
Suomi on muuttumassa monien kulttuurien yhteiskunnaksi. Aluksi se aiheuttaa meille kustannuksia 
ja kasvukipuja. Hyöty uusista suomalaisista tulee esiin vasta seuraavalla vuosituhannella. 
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