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1. Tutkimuksen tausta 

 

”Tämän tutkimuksen käyttökelpoisuus on monitahoinen. Se järjestää tietomme 

merkityksellisesti, viihdyttää ja tarjoaa mielekästä keskusteluainesta.” – Immanuel 

Kant, Physische Geographie (1802), tekijä suomentanut englanninkielisestä 

käännöksestä (Unwin 1992: 66). 

 

Magdalena Jaakkolan Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta – Asennemuutokset 

1987 – 2007 (2009) tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita maahanmuuttajia 

kohtaan.
1
 Tutkimuksen peruslähtökohtana oli, että kielteisesti maahanmuuttoon 

suhtautuvien ihmisten asenteiden taustalla ovat erilaiset uhkakuvat. Jaakkolan mukaan 

maahanmuuttovastaisuudessa on kyse lähinnä tunteista, ei todellisesta huolesta koskien 

esimerkiksi maahanmuuttajien alhaista työllisyysastetta tai yliedustusta rikostilastoissa. 

Myös muiden tutkijoiden mielestä (esim. Huysmans 2006 Kanniaisen 2010: 73 mukaan) 

epätoivotusta maahanmuutosta puhuttaessa kyse ei ole todellisesta uhasta, vaan ennen 

kaikkea harhaluulosta. 

Keväällä 2010 internetissä avattiin sisäministeriön oikeusyksikön ja 

maahanmuuton asiantuntijoiden kehittämä Puhetta maahanmuutosta -sivusto. 

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljasen mukaan sivuston tarkoituksena on antaa 

asiallista tietoa maahanmuutosta, sillä hänen mukaansa suuri osa rasismista ja 

maahanmuuttovastaisuudesta johtuu tietämättömyydestä (Uusi nettisivu jakaa tietoa 

maahanmuutosta 2010). Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja Sampo Terhon (2009) 

mukaan erityisesti maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvien mielestä kriittisyys 

                                                           
1
 Tutkimusta kohtaan on aiheellista esittää metodologista kritiikkiä. Esimerkiksi kysyttäessä mitä mieltä 

vastaaja on väitteestä ”Suomessa ei tulisi sallia islamin uskonnon harjoittamista, koska se uhkaa 

kulttuuriamme”, vastausvaihtoehdot esitettiin viisiportaisella Likert-asteikolla, jossa sama mielipide 

sisältyi kahteen vastausvaihtoehtoon (mt. s. 62): ”osittain samaa mieltä” ja ”osittain eri mieltä”. Vastaaja, 

joka on väitteen kanssa esimerkiksi 90-prosenttisesti samaa mieltä ja vain 10-prosenttisesti eri mieltä, 

kuuluu mielipiteeltään kumpaankin vaihtoehtoon – onhan hän väitteen kanssa ”osittain samaa mieltä” ja 

”osittain eri mieltä”. Jotta tällainen vastausvaihtoehtojen päällekkäisyys vältettäisiin, pitäisi vaihtoehtojen 

luonnollisesti kuulua: ”pääosin samaa mieltä” ja ”pääosin eri mieltä” tai ”suurimmalta osin samaa mieltä” 

ja ”suurimmalta osin eri mieltä”. Oikein suoritetussa kyselytutkimuksessa vastausvaihtoehdot ovat siis 

toisensa poissulkevia (Heiskanen 2010: 89). Jo sosiologi Pierre Bourdieu muistutti eräässä esitelmässään 

(1987: 189), että mielipidemittauksissa rikotaan usein tätä alkeellista sääntöä, jolloin sama 

vastausvaihtoehto esitetään samaan kysymykseen useita kertoja ainoastaan hiukan eri muodoissa. 
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maahanmuuttoa kohtaan johtuu suurelta osin pelosta ja tietämättömyydestä.  Joidenkin 

maahanmuuttoa käsitelleiden tutkijoiden mielestä (esim. Bigo 2002; Huysmans 2006 

Kanniaisen 2010: 13–14 mukaan) ei pitäisi edes kysyä, ovatko maahanmuuttajien 

aiheuttamat ongelmat todellisia vai kuviteltuja, vaan maahanmuuttoon pitäisi jo 

lähtökohtaisesti suhtautua myönteisesti. Näyttää siis siltä, että tutkijoiden, 

viranomaisten ja muiden mielipidevaikuttajien mielestä maahanmuuton ongelmia on 

julkisuudessa vähintäänkin liioiteltu tai uhat ovat jopa kokonaan epätodellisia.  

Usein pidetään itsestäänselvyytenä, että se mitä auktoriteetit väittävät 

totuudeksi, on totuus eikä muulla ole merkitystä. Mutta entä jos niin ei olekaan? 

Tutkimuksellisessa ajattelussa on usein mielekästä päästää epäilys irti ja esittää 

kysymys: mitä jos asia onkin täysin päinvastoin? (Jönssön 2002: 53–56). 

 Keskityn tässä tutkielmassa humanitaarisen maahanmuuton taloudellisiin 

vaikutuksiin maahanmuuttajien työllistymisen kautta. Humanitaaristen 

maahanmuuttajien työllistymisestä on tehty useita eri tuloksiin päätyneitä tutkimuksia 

(Hämäläinen ym. 2005 vrt. Linnanmäki-Koskela 2010). Nähdäkseni näitä ja muita 

maahanmuutosta tehtyjä tutkimuksia on myös tulkittu julkisuudessa väärin ja puheita 

maahanmuuttajien työllistymisestä on kaunisteltu koristuksin. Nämä ovat niitä 

maahanmuuttotutkimuksen hämäriä halkeamia, joiden olemassaoloa en voi kieltää ja 

joihin yritän tutkielmallani tuoda valoa.  

Tutkijoiden (Hämäläinen ym. 2005: 80) mukaan maahanmuuton 

vaikutuksia on järkevää arvioida erikseen humanitaariselle maahanmuutolle, sillä 

humanitaarisen maahanmuuton tarkoitusperät eroavat selvästi muusta maahanmuutosta. 

Vaikka taloudellinen aspekti onkin maahanmuutossa vain yksi puoli, ja suurin osa 

maahanmuuttajista on muista kuin humanitaarisista syistä maahan muuttaneita 

(Martikainen ym. 2013b), humanitaarisen maahanmuuton taloudellisten vaikutusten 

arviointi on mielestäni paitsi tieteellisesti kiinnostavaa, myös yhteiskunnallisesti 

laajakantoista. 
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1.1. Tutkimuskysymykset ja työn tavoitteet 

 

Tärkeimpänä tutkimustehtävänäni on selvittää humanitaaristen maahanmuuttajien 

työllistymistä Suomessa. Eroaako humanitaarisilla perusteilla maahantulleiden 

henkilöiden työllisyys toisistaan esimerkiksi kansalaisuuden tai äidinkielen mukaan ja 

jos eroaa, niin mitkä maahanmuuttajaryhmät työllistyvät ja mitkä eivät? Selvitän myös 

kuinka yleistä yrittäjyys on humanitaaristen maahanmuuttajien joukossa.  

 Tavoitteenani on lisäksi osoittaa, että maahanmuuttotutkimus on vahvassa 

viranomaiskontrollissa ja että se on vapauteen ja kriittisyyteen perustuvalle tieteen 

edistymiselle haitaksi. Väitän myös, että maahanmuuttotutkimus on tosiasioita 

salailevaa ja tutkijat sekä heitä siteeravat toimittajat antavat tutkimustuloksista liian 

myönteisen kuvan. Uskon, että tämä lisää sitä vihan ja rasismin ilmapiiriä, jota yritetään 

välttää niillä sinällään hyvää tarkoittavilla poliittisen korrektiuiden vaateilla, joiden 

mukaan tiettyjä ihmisryhmiä mahdollisesti leimaavaa tietoa pyritään salaamaan. Tämän 

opinnäytetyön yhtenä tavoitteena onkin vähentää maahanmuuttoa koskevia 

ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja vihaa sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä 

maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista ja maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta 

työpanoksesta. Painotan sanaa ymmärrys, sillä esimerkiksi luvut, keskiarvot ja tilastot 

eivät itsessään vielä ole tutkimustuloksia, vaan vasta se, mitä ne kertovat (Töttö 2005: 

161). Mikäli kuitenki kävisi niin, että tutkielmani tavoitteet kääntyisivät päälaelleen ja 

viha ja rasismi heikossa asemassa olevia maahanmuuttajia kohtaan vain lisääntyisi ei 

siitä nähdäkseni olisi mielekästä syyttää viestintuojaa. 

 

2. Maahanmuutto Suomessa – käsitteet selviksi 

 

Empiirisessäkin tutkimuksessa on selvitettävä kysymyksiä, jotka ovat luonteeltaan 

filosofisia (Hirsjärvi ym. 2010: 129). Käsiteanalyysi on yksi näistä filosofian 

perustehtävistä (Mäki & Väyrynen 2000: 29). Käsitteet tulee määritellä, jotta ihmiset 

ymmärtäisivät mitä toiset tarkoittavat, eikä käsitteellistä sekamelskaa pääsisi 

syntymään. Pertti Alasuutarin (2001: 111) mukaan sosiaalisen todellisuuden 
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hahmottamisessa käsitteet nojaavat siihen systeemiseen erotteluiden ja rinnastusten 

kokonaisuuteen, jonka osina yksittäiset käsitteet ovat mielekkäitä ja merkityksellisiä. 

Käsitteet siis rakentuvat erotteluiden ja rinnastusten varaan. En pyri antamaan kaikille 

käsitteille tarkkoja ja aukottomia määritelmiä, sen sijaan tuon pikaisesti esiin muutamia 

tärkeitä huomoita ja määrittelyongelmia asiaan liittyen.   

Maahanmuutosta puhuttaessa käsitteellisen sekaannuksen vaara on 

ilmeinen. Jo itse maahanmuuttajan käsite on nimittäin tulkinnanvarainen, mahdollisesti 

poliittisesti latautunut, tilannesidonnainen ja usein häilyvä termi. Maahanmuuttaja 

määritellään yleensä henkilöksi, joka muuttaa maasta toiseen, ja termi maahanmuuttaja 

voikin sisältää useita eri maahanmuuton osa-alueita. Maahanmuuttoa käsiteltäessä 

voidaan myös puhua siirtolaisuudesta, vaikka sillä usein viitataankin vain 

työperusteiseen maahanmuuttoon. En tässä yhteydessä selvitä, paljonko Suomessa on 

vieraskielistä väestöä tai milloin Suomesta on tullut muuttovoittoinen maa, pelkkä 

maahanmuutto kun on käsitteenä laaja kuin rannaton meri ja tässä työssä keskityn siitä 

vain pieneen osaan. Siksi edellä mainitut tiedot ovat yhdentekeviä tutkielmani 

tavoitteiden kannalta. 

Maahanmuutto voidaan ymmärtää laajana kattokäsitteenä, jolloin sen alle 

jää kaikenlainen maahanmuutto (työn, rakkauden tai opiskelun perässä muutto, 

pakolaisuus, paluumuutto jne.). Toisaalta taas maahanmuutto-termiä käytetään joskus 

puhuttaessa jostain tietystä maahanmuuton osa-alueesta, kuten humanitaarisesta 

maahanmuutosta, joka sekin on erittäin monimuotoista. Humanitaarisesta 

maahanmuutosta puhuttaessa käytetään myös joskus termiä pakkomuutto (ks. Lyytinen 

2007). Tässä tutkielmassa maahanmuuttajalla tarkoitan Suomessa asuvaa henkilöä, jolla 

ei ole Suomen kansalaisuutta. Erotuksena maahanmuuttajista käytän termiä kantaväestö, 

valtaväestö tai yksinkertaisesti suomalaiset. Ymmärrän sen ongelman, mikä liittyy 

käsitteiden maahanmuuttaja ja suomalainen käyttöön. En osaa täysin sanoa, milloin 

maahanmuuttaja on ”muuttunut” suomalaiseksi. Mutta samoin kuin on olemassa värit 

punainen ja keltainen, ilman että oranssin sävyt sekoittavat tätä jakoa, on olemasssa 

ulkomainen maahanmuuttaja ja suomalainen kantaväestö, ja vaikka ajan kuluessa ja 

integraation syventyessä nämä lähestyisivät toisiaan niin, ettei niitä enää selvästi voisi 
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toisista erottaa, pysyvät maahanmuuttajan ja suomalaisen käsitteet kuitenkin olemassa 

olevina ja mielekkäinä. 

Maahanmuuttajataustaisista ihmisistä puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten 

toisen polven maahanmuuttajia, siis Suomessa syntyneitä maahanmuuttajien lapsia 

(Teräs & Kilpi-Jakonen 2013). Kuitenkaan maahanmuuttajataustaisen määrittely näin 

tarkasti ei välttämättä ole järkevää: kuinka monta sukupolvea menee, ennen kuin 

maahanmuuttajataustaisuus häviää – siihen en ota kantaa.  

Tässä tutkielmassa käytän maahanmuuton käsitettä synonyyminä 

humanitaariselle maahanmuutolle. Ellen toisin mainitse, puhuessani maahanmuutosta 

tarkoitan siis juuri humanitaarista maahanmuuttoa. Tätä tutkielman aiheen määrittelyä 

ei voi nähdäkseni liikaa painottaa, sillä usein julkisessa keskustelussa pakolaisten tai 

turvapaikanhakijoiden maahanmuuttoa oikeutetaan vetoamalla esimerkiksi virolaisten 

sydänkirurgien tai muiden korkeasti koulutettujen länsimaalaisten maahanmuuttoon. 

Heillä ei ole mitään tekemistä humanitaarisen maahanmuuton kanssa. Seuraavaksi 

määrittelen humanitaarisen maahanmuuton eri muodot. 

 

2.1. Humanitaarinen maahanmuutto – mitä miehiä, millä asialla? 

 

Maahanmuuttoviraston internetsivujen mukaan (Kiintiöpakolaiset 2013) humanitaarinen 

maahanmuutto käsittää kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat. Kiintiöpakolaiset ovat 

tarkoin valikoituja ja valinta perustuu muun muassa pakolaisleireillä tehtäviin 

haastatteluihin (Miten kiintiöpakolaiset valitaan 2012). Suomen vuosittainen 

pakolaiskiintiö on 750 henkilöä. Turvapaikanhakijat puolestaan ovat henkilöitä, jotka 

pyytävät suojelua ja oleskelulupaa vieraasta maasta. Toisin kuin kiintiöpakolaisilla, 

turvapaikanhakijoilla ei ole maahan saavuttuaan pakolaisasemaa, vaan he ovat 

hakemassa turvapaikkaa ja voivat saada oleskeluluvan myös toissijaisen 

suojeluntarpeen perusteella (Turvapaikka Suomesta 2012). 

Maahanmuuttoa koskevassa kirjallisuudessa (esim. Hämäläinen ym. 2005) 

JIIS-mailla tarkoitetaan entistä Jugoslaviaa, Irania, Irakia ja Somaliaa. 

Yhdeksänkymmentäluvulla juuri näistä maista tuli Suomeen eniten turvapaikanhakijoita 
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(Hämäläinen ym. 2005). AIIS-maat käsittävät puolestaan Afganistanin, Iranin, Irakin ja 

Somalian. Mielestäni nykyään onkin järkevää keskittyä AIIS-maihin, vaikka termi ei 

olekaan tutkimuskirjallisuudessa kovin vakiintunut, sillä Afganistanista tulee Suomeen 

nykyisin enemmän turvapaikanhakijoita kuin entisen Jugoslavian alueelta. 

 

2.1.1. Kiintiöpakolaiset 

 

Seuraavat tiedot perustuvat maahanmuuttoviraston internetsivuihin (mm. 

Kiintiöpakolaiset 2013). Ensimmäisen joukon humanitaarisesta maahanmuutosta 

muodostavat kiintiöpakolaiset. Suomeen otetaan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka 

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön (UNHCR) päävaltuutettu on katsonut 

pakolaisiksi, tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia uudelleen 

sijoitusta varten. Kansainvälisen suojelun tarpeessa on henkilö, joka joutuu pelkäämään 

joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, sosiaalisen 

aseman tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisuuden kriteerit on päätetty Geneven 

pakolaissopimuksessa 1951. Määritelmän mukaan esimerkiksi sota, nälänhätä tai 

ympäristökatastrofi eivät ole pakolaiseksi oikeuttavia syitä. 

Suomessa eduskunta päättää vuosittain montako kiintiöpakolaista 

Suomeen otetaan. Vuodesta 2001 lähtien vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut 750 

henkilöä. Läheskään aina pakolaiskiintiötä ei ole saatu täytettyä (kuva 1). Viime 

vuosina Suomeen on otettu kiintiöpakolaisina muun muassa Kongon demokraattisen 

tasavallan kansalaisia Ruandasta, irakilaisia Syyriasta ja Jordaniasta, myanmarilaisia 

Thaimaasta sekä afganistanilaisia Iranista (Miltä alueilta kiintiöpakolaisia valitaan? 

2013, liite 1). 

 Oleskeluluvan Suomen pakolaiskiintiössä voi saada, mikäli henkilö on 

kansainvälisen suojelun tarpeessa kotimaahansa nähden tai hän on uudelleensijoituksen 

tarpeessa ensimmäisestä turvapaikkamaasta. Lisäksi vastaanoton ja kotoutumisen 

edellytykset Suomeen pitää olla arvioidut. Käytännössä kiintiöpakolaisten valinnat 

tapahtuvat UNHCR:ltä saatujen asiakirjatietojen ja pakolaisleireillä tai UNHCR:n 

paikallistoimistoissa Maahanmuuttoviraston johdolla tehtävien haastattelujen pohjalta. 
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Näissä haastatteluissa perusteet oleskeluluvan myöntämiselle selvitetään ja arvioidaan. 

Haastatteluihin osallistuu myös suojelupoliisin edustajia ja kotoutumisen asiantuntijoita.  

Suomen pakolaiskiintiöstä on vuosittain varattu kymmenesosa kiireisille 

tapauksille ja sellaisille henkilöille, jotka UNHCR on arvioinut olevan kiireellisen 

uudelleen sijoittamisen tarpeessa. Nämä hätätapaukset Suomi valitsee UNHCR:n 

asiakirjojen perusteella. Pakolaiskiintiössä valittuja pakolaisia ei sijoiteta Suomessa 

vastaanottokeskuksiin, vaan heidät sijoitetaan suoraan kiintiöpakolaisia vastaanottaviin 

kuntiin.  

 

 
Kuva 1. Suomeen tulleet kiintiöpakolaiset vuosina 2003–2011. Perustuu 

maahanmuuttoviraston tilastoihin. 
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2.1.2. Turvapaikanhakijat 

 

Turvapaikanhakijat tulevat Suomeen omin keinoin ja anovat Suomesta turvapaikkaa. 

Turvapaikanhakijoiden vuosittainen lukumäärä voi vaihdella paljonkin (kuva 2). 

Esimerkiksi vuonna 2012 Suomeen tuli 2890 turvapaikanhakijaa. 2000-luvun 

huippuvuonna 2009 luku oli puolestaan 5988. Vuodesta 1997 vuoteen 2012 Suomeen 

tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on kuitenki ollut jokseenkin nousujohteista. 

Vuosien 2003 ja 2012 välisenä aikana Suomeen on tullut 

turvapaikanhakijoina eniten irakilaisia (5562), somalialaisia (4430), bulgarialaisia 

(2932), venäläisiä (2853), serbialaisia (2419) ja afganistanilaisia (2124) (liite 2). Eniten 

myönteisiä oleskelulupapäätöksiä samana aikana ovat saaneet irakilaiset (2820), 

somalialaiset (2582), afganistanilaiset (1207), venäläiset (593) ja iranilaiset (460) (liite 

3). Yhdellekään bulgarialaiselle ei ole myönnetty oleskelulupaa. Eniten myönteisiä 

päätöksiä saaneet kansalaisuudet näkyvät kuvassa 3.  

 

 
Kuva 2. Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä. Perustuu maahanmuuttoviraston 

tilastoihin.  
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Kuva 3. Myönteisten oleskelulupapäätösten määrät vuosittain. Perustuu maahanmuuttoviraston 

tilastoihin. 

 

Maahanmuuttoviraston internetsivujen mukaan (Kansainvälistä suojelua... 2013) 

turvapaikan voi saada Suomesta, mikäli hakijalla on perusteltu uhka tulla vainotuksi 

kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan alkuperänsä, uskontonsa, kansallisuutensa, 

tiettyyn yhteskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteensä vuoksi. 

Merkille pantavaa siis on, että esimerkiksi köyhyys, nälänhätä, luonnonkatastrofit tai 

yleinen kurjuus eivät oikeutta turvapaikkaan. Toisaalta esimerkiksi naisiin sukupuolen 

tai seksuaalivähemmistöihin seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella kohdistuva 

vaino voidaan ottaa huomioon turvapaikan perusteena.
2
 Tällöin vainon syynä voidaan 

pitää kuulumista tiettyyn yhteiskunnalliseen luokkaan.  

Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan myös toissijaisen suojelun tai 

humanitaarisen suojelun perusteella (Kansainvälistä suojelua... 2013). Oleskelulupa 

toissijaisen suojelun perusteella eli toissijainen suojeluasema voi tulla kysymykseen, 

mikäli hakijaa odottaa hänen kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan 

kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava 

                                                           
2
 Tshekissä turvapaikanhakijoille, jotka kertovat tulevansa kotimaassaan vainotuksi seksuaalisen 

suuntautumisensa vuoksi, on tehty ”kiihottumistestejä”, joissa mitataan peniksen verenkiertoa, kun heille 

näytetään hetero- tai homoseksuaalisia kuvia. Tarkoituksena on ollut mahdollisen väärinkäytön 

paljastaminen. Euroopan unionin sisäasioiden komissaari Cecilia Malmström on tuominnut testit 

laittomiksi (Homomiesten ”kiihottumistestit laittomia, sanoo EU 2011). 
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kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös silloin, jos hakija ei voi palata 

kotimaahansa joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan 

aseellisen selkkauksen vuoksi. 

Oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella voidaan myöntää, 

mikäli hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä tapahtuneen 

ympäristökatastrofin tai siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen vuoksi. 

Maahanmuuttovirasto tarkentaa (Kansainvälistä suojelua... 2013), että huono 

turvallisuustilanne tarkoittaa esimerkiksi aseellista selkkausta tai vaikeaa 

ihmisoikeustilannetta. Tilapäisen oleskeluluvan voi saada, mikäli turvapaikanhakijan 

palauttaminen kotimaahan ei ole mahdollista esimerkiksi puutteellisten 

liikenneyhteyksien vuoksi. Tilapäinen oleskelulupa tulee nykyisin myöntää myös siinä 

tapauksessa, että hakijan käännyttäminen pakkokeinoin ei ole mahdollista, vaikka hän 

pystyisi palaamaan vapaaehtoisesti kotimaahansa (KHO: Tilapäinen oleskelulupa... 

2013). 

Ainoastaan pieni osa myönteisen oleskeluluvan saaneista Suomeen 

tulleista turvapaikanhakijoista on kansainvälisen pakolaissopimuksen määritelmän 

mukaisia pakolaisia ja siten saaneet turvapaikan Suomesta (kuva 4). Suurin osa 

myönteisistä turvapaikkapäätöksistä on toissijaisen suojelun, humanitaarisen suojelun 

tai muun vastaavan kriteerin mukaan jaettuja. 
3
 

 

                                                           
3
 Oleskelulupia humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella on myönnetty 1.6.2009 alkaen. 

Oleskelulupia suojeluntarpeen perusteella myönnettiin 31.5.2009 asti. 
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Kuva 4. Turvapaikanhakijoiden myönteisten oleskelulupien määrä vuosina 2000–2012. 

Perustuu maahanmuuttoviraston tilastoihin. 

 

Kansainvalistä suojelua hakevan henkilön hakemus voidaan jättää käsittelemättä, mikäli 

ilmenee, että hän on saapunut maasta, jossa hän on voinut anoa turvapaikkaa 

(Tutkimatta jättäminen 2013). Periaatteena siis on, että saman henkilön 

turvapaikkahakemus käsitellään vain yhdessä EU-valtiossa (mukaan lukien Norja, 

Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein). Tätä kutsutaan vastuunsiirtoasetukseksi eli Dublin-

menettelyksi, ja sen tavoitteena on estää järjestelmän väärinkäyttö siten, ettei yksi 

henkilö esitä useita turvapaikkahakemuksia eri valtioissa. Dublin-menettelyn 

nopeuttamiseksi on luotu turvapaikanhakijoiden sormenjälkirekisteri Eurodac, johon on 

tallennettu kaikkien yli 14–vuotiaiden turvapaikanhakijoiden sormenjäljet. Mikäli 

hakija tunnistetaan järjestelmällä, tiedetään hänen hakeneen turvapaikkaa aiemmin 

jostain turvallisesta Euroopan valtiosta ja hänet voidaan palauttaa sinne. 
4
 

                                                           
4
 Jotkut turvapaikanhakijat ovat polttaneet tai muilla keinoin tuhonneet itseltään sormenpäät 

sormenjälkien tallentamisen ja tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Kati Juuruksen tv-dokumentin 

Sormenjäljet (2009) yhdessä avainkohtauksessa Ali ja joukko muita somalialaisia turvapaikanhakijoita 

pohtivat, kuinka päästä sormenjäljistään eroon: polttamalla, happoa käyttämällä vai leikkaamalla. 
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Dublin-menettely on saanut osakseen kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöjen edustajilta. 

Amnesty Internationalin Suomen osaston kampanjapäällikkö Niina Laajapuron mielestä 

menettely ei takaa kaikille tasa-arvoista kohtelua. Sanomalehti Kalevan artikkelissa 

(Dublin-menettelyssä pahoja epäkohtia 2006) hän kertoo tapauksesta, jossa sudanilainen 

mies oli hakenut turvapaikkaa Kreikasta, mutta koska miehelle ei tarjottu minkäänlaista 

sosiaaliturvaa, hän matkusti Britanniaan. Britannian viranomaiset puolestaan palauttivat 

hänet Kreikkaan, jossa hän oli tehnyt ensimmäisen turvapaikkahakemuksensa. Kreikka 

ei kuitenkaan suostunut käsittelemään miehen hakemusta, sillä hän oli jo poistunut 

maasta. 

Kyseisen tapauksen perusteella näyttäisi siltä, ettei miehen motiivina 

hakea turvapaikkaa ollutkaan pelkkä henkilökohtainen vaino hänen lähtömaassaan, vaan 

ehkäpä mahdollisimman korkean elintason saavuttaminen tai sosiaaliturvan hakeminen. 

Olisi tietenkin virheellistä yleistää tämän yhden tapauksen perusteella kaikki 

turvapaikanhakijat ensisijaisesti sosiaaliturvan perässä ravaajiksi, mutta tapaukseen 

kätkeytyy silti totuden itu. Esimerkiksi Suomen eteläiseen naapurimaahan Viroon tulee 

vuosittain vain aivan muutamia turvapaikanhakijoita. Alkuvuonna 2012 Viroon saapui 

15 turvapaikanhakijaa – samana aikana heitä saapui suomeen 615 (Juhola 2012). 

Kuitenkin Suomi ja Viro ovat molemmat kansainvälisellä mittapuulla erittäin turvallisia 

ja vakaita valtioita. Selvä ero on kuitenkin yleisessä elintasossa ja erityisesti 

sosiaaliturvassa; Suomi on hyvinvointivaltio, mutta Viro ei. Mikäli maailman laidoilta 

ja kriisipesäkkeistä tulevat turvapaikanhakijat ovat oikeasti hätää kärsimässä, eivätkö he 

jäisi ensimmäiseen turvalliseen maahan, johon vain suinkin pääsevät? Jos ainoa motiivi 

on päästä pois välittömästä hengen hädästä, miksi he matkustavat kauas pohjoiseen? 

Heitä tuskin houkuttelee Suomen kylmä ilmasto tai vaikea kielemme. Näin ainakin 

arvelee sukunimikaimani, muttei sukulaiseni sisäministeri Päivi Räsänen (Liian kylmä? 

2012). Toisaalta Suomeen tulevia maahanmuuttajia tuskin houkuttelee myöskään 

suomalaisten rasismi ja maahanmuuttajavihamielisyys, ainakin jos on uskominen 

Suomesta Hollantiin rasismin takia muuttanutta toimittaja-kirjailija Umayya Abu-

Hannaa (2012). 
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Tämän argumentointini pohjalta tulee kyseenalaistetuksi käsite pakkomuuttaja. 

Käsitteen käyttöä siirtolaisuusinstituutille tutkineen Eveliina Lyytisen (2007: 111–112), 

mukaan käsitettä käyttävät tutkijat eivät määrittele pakkomuuttoa yhteneväisellä tavalla, 

mutta siihen sisältyvät useimmiten pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Vaikka 

turvapaikanhakijan olisikin pakko lähteä kotimaastaan, hänen tuskin on pakko vaeltaa 

maapallon toiselle puolelle saakka. 

Maahanmuuttokriitikoiden väitteet siitä, että humanitaariset 

maahanmuuttajat tulevat Suomeen pääasiassa sosiaalietuuksien perässä (ks. esim. Halla-

aho 2009: 185–187) voidaan todentaa helposti – ainakin ajatuksen tasolla. Mikäli 

kyseisille maahanmuuttajille lakattaisiin maksamasta sosiaalietuuksia ja rahallisia 

korvauksia ja heille annettaisiin vain katto pään päälle ja ruokaa rahan sijasta, nähtäisiin 

pienenisivätkö maahanmuuttajavirrat Suomeen. Kokeilu voisi kestää vaikkapa vuoden 

ajan. Mikäli maahanmuuttomäärät pienenisivät, voisimme olettaa ainakin yhden 

motiivin juuri Suomeen tulemiselle olevan avokätiset sosiaalietuudet. Mikäli taas 

maahanmuuttajamäärät pysyisivät samoina tai peräti kasvaisivat, 

maahanmuuttokriitikoiksi itseään nimittävien väitteet voitaisiin hylätä virheellisinä. 

Turvapaikanhakijoista voidaan puhua myös laittomina siirtolaisina. 

Laittomasta maahanmuutosta on kyse silloin kun maahantulija käyttää väärennettyä 

passia tai saapuu maahan kokonaan ilman matkustusasiakirjoja. Laittoman 

maahanmuuttajan käsitettä kritisoi muun muassa sosiologi Mervi Leppäkorpi 

pamfletissaan Asiaton oleskelu kielletty. Leppäkorpi huomauttaa (2011: 68), että 

”laiton” ihminen ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen; maahan saapuminen ilman 

matkustusasiakirjoja kun ei ole rikos, josta olisi suoraa vahinkoa yhtään kenellekään. 

Leppäkorpi liittyykin mielipiteillään siihen joukkoon tutkijoita, joiden mielestä 

maahanmuuttoon pitäisi automaattisesti suhtautua myönteisesti, ehdottaapa hän jopa, 

että Suomen pitäisi luopua kokonaan kaikenlaisesta maahanmuutto- ja 

siirtolaispolitiikasta (2011: 187–188).  

Leppäkorpi voi olla oikeassa kritisoidessaan laittoman siirtolaisuuden 

käsitettä, mutta unohtaa mainita ne muut asiat, joihin samaa logiikkaa tulisi 

johdonmukaisuuden nimissä noudattaa. Uhrittomia rikoksia, jotka ovat 
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rikosoikeudellisesti rangaistavia, mutta joissa ei vahingoiteta ketään, on yhteiskunnassa 

muitakin, esimerkiksi huumeidenkäyttö ja vapaaehtoinen prostituutio. En ole edes 

varma voiko laitonta maahanmuuttoa rinnastaa yhteiskunnassa tapahtuviin uhrittomiin 

rikoksiin kuten Leppäkorpi tekee, sillä maahanmuutto – niin laillinen kuin laitonkaan – 

ei tapahdu yhteiskunnan sisällä vaan eri yhteiskuntien välillä. 

 

2.1.3. Perheenyhdistäminen 

 

Kehitysmaista Suomeen suuntautuva maahanmuutto ei rajoitu ainoastaan 

kiintiöpakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Erityisesti maahanmuuttopolitiikkaa 

kritisoineet tahot ovat nostaneet keskustelussa esiin myös perheenyhdistämiskäytännön 

ja sen mahdolliset väärinkäytöt ja epäkohdat (esim. Halla-aho 2010).  

Pakolaisneuvonnan internetsivujen mukaan (Perheenyhdistäminen 2011) 

perheenyhdistämistä voivat hakea vain henkilöt, jotka ovat jo itse saaneet oleskeluluvan 

Suomesta. Minkäänlaista valtakunnallista kiintiötä perheenyhdistämiselle ei ole, vaan 

kuka tahansa, jolla on jatkuva oleskelulupa Suomessa voi hakea sitä. Kuitenkaan 

tilapäisen oleskeluluvan saanut ei voi hakea perheenyhdistämistä (KHO: Tilapäinen 

oleskelulupa... 2013). Siten esimerkiksi puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi 

tilapäisen oleskeluluvan saanut ei voi hakea perheenjäseniään Suomeen 

perheenyhdistämisen kautta. Perheenjäseniksi lasketaan avio- ja rekisteröity puoliso, 

alaikäinen lapsi ja alaikäisen huoltaja. Avopuoliso voi saada luvan, jos puolisot ovat 

asuneet yhdessä kaksi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi. Muu omainen voi saada luvan 

vain poikkeustapauksessa.  

 Kansainvälistä suojelua saavien perheidenyhdistämishakemuksia on 2000-

luvun ajan ollut vuosittain 350–1200 (Hakijamäärät, -maat ja päätökset 2011). Vuonna 

2009 Maahanmuuttovirasto teki päätöksen kokonaisuudessaan 6573 

perheenyhdistämishakemuksesta. Kansainvälistä suojelua saavien 

perheenyhdistämispäätöksistä runsaat puolet eli 443 oli myönteisiä. Kukin hakemus voi 

koskea useampaa kuin yhtä omaista, eli haettavien ja Suomeen saapuvien omaisten 

määrää on vaikea arvioida. Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jorma Vuorio arvioi 
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Helsingin Sanomissa (2009), että yhtä turvapaikanhakijaa kohden maahan tulee 

keskimäärin neljä henkilöä perheenyhdistämisen kautta.
 5

 

 Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Leena Turku kertoi Turun Sanomille 

vuonna 2009 (Viime vuonna... 2009), että arviolta yli 90 prosenttia somalialaisista 

turvapaikanhakijoista tekee perhesidehakemuksen oleskeluluvan saatuaan.  

Pääsääntöisesti oleskelulupa Suomeen perhesiteen perusteella myönnetään, jos 

edellytykset täyttyvät. ”Jos edellytykset täyttyvät entistä useampien kohdalla, on tietysti 

mahdollista, että määrät kasvavat räjähdysmäisesti”, Turku toteaa (Viime vuonna... 

2009).  

 Perheenyhdistämishakemusten käsittely on usein hidasta. Helmikuussa 

2013 pelkästään somalialaisten perheenyhdistämishakemuksia oli jonossa noin 3800 

kappaletta (Somalialaisten perhesidehakemusten jono 2013). Ruuhkan syynä ovat 

somalialaisten perhesidehakemusten nopea lisääntyminen sekä se, että somalialaiset 

kuullaan yleensä suullisesti eli heitä haastatellaan henkilökohtaisesti, koska heidän 

kotimaastaan ei ole saatavissa perhesiteen todentavia asiakirjoja.  

 

2.2. Muu maahanmuutto 

 

Kaikesta Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta vai pieni osa on humanitaarista 

maahanmuuttoa (Martikainen ym. 2013b). Usein maahanmuuttoa kuitenkin käsitellään 

julkisuudessa yhtenä ilmiönä, jolloin yhdenlaista maahanmuuttoa oikeutetaan 

toisenlaisella tai lukijalle jää vähintäänkin epäselväksi mistä maahanmuutosta 

kulloinkin on kyse. Esimerkiksi Suomen suurimmassa sanomalehdessä Helsingin 

Sanomissa kirjoitetiin 28.1.2013 pääkirjoitus otsikolla Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. 

”Suomi tarvitsee lisääntyvää maahanmuuttoa ihan itsekkäistä taloudellisista syistä. 

Onneksi muutto on kiihtynyt, vaikka asiaa ei ole juuri osattu tai uskallettu avittaa.” Näin 

lehden kannan maahanmuuuttoon muotoili nimettömänä pysynyt pääkirjoitustoimittaja. 

                                                           
5
 Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) väitti Aamulehdessä, että enimmillään Suomeen on tullut yhden 

perheenyhdistämisen kautta 42 ihmistä (Kokoomus tiukentaisi turvapaikkasääntöjä 2009). En löytänyt 

vahvistusta Satosen väitteelle, mutta voi olla, että perheenyhdistämiskäytänötä käytetään myös hyväksi 

tuomalla Suomeen muita kuin varsinaisia perheenjäseniä. 
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Kirjoitus uusintaa näkemystä, jonka mukaan kaikenlainen maahanmuutto nähdään 

pikemminkin hyvänä kuin huonona asiana. On oletettavaa, että on olemassa taloudelle 

hyvää ja huonoa maahanmuuttoa, eikä Suomi tarvitse ainakaan aivan kaikenlaista 

maahanmuuttoa taloudellisista syistä. 

Humanitaarisen maahanmuuton ulkopuolelle jäävät ainakin seuraavat 

maahanmuuton muodot: opiskelun, työn tai rakkauden perässä muuttaminen. On tietysti 

täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, että maahanmuuttajalla on useita eri syitä 

muutolleen. Humanitaaristen maahanmuuttajien pääasiallinen syy – ainakin teoriassa – 

on kuitenkin henkilökohtainen vaino kotimaassaan. 

Tähän väliin koen tärkeäksi sanoa sanasen turkkilaisista. Turkkilaisia 

turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen vuosina 2003–2012 vajaa tuhat henkeä (liite 2). 

Myönteisiä oleskelulupia heille on annettu 224 kappaletta (liite 3). Suurin osa Suomessa 

asuvista turkkilaisista tulee siis maahan, muilla kuin humanitaarisilla perusteilla. Silti en 

voi tässä yhteydessä sivuuttaa turkkilaisia täysin. Huomattava osa Suomen 

turkkilaisesta väestöstä on nimittäin itsenäisiä ammatinharjoittajia ravintola- ja 

pikaruoka-alalla ja tämä on tärkeä havainto työllisyyden kannalta. Erityisen aktiivisesti 

turkkilaiset toimivat kebab-yrityksissä. Östen Wahlbeck (2005) on käsitellyt tätä ilmiötä 

ja tutkinut mitkä syyt vaikuttavat turkkilaisten yrittäjien suureen määrään ja miksi he 

ovat päätyneet juuri ravintola-alalle. Wahlbeck huomauttaa, että yksi tärkeä syy tälle on 

se, että Suomeen saapuvien maahanmuuttajien on ylipäänsä vaikea löytää töitä. Jotkut 

tutkijat puhuvatkin niin kutsutusta pakkoyrittäjyydestä (Joronen 2012: 187–189), jossa 

yrittäjäksi hakeudutaan enemmän pakosta kuin palosta.  Wahlbeck kuitenkin jatkaa 

(2009: 39), että itsenäinen yritystoiminta on painottunut tietyjen maiden kansalaisille, 

kuten turkkilaisille.  

Pakkoyrittäjyyden käsite on jokseenkin omituinen, siitä huomauttaa muun 

muassa kolumnisti Tuomas Enbuske (2013). Hän arvelee, että ulkomaalaiset yrittäjät 

ovat perustaneet ihan tavallisia yrityksiä, eivätkä he olisi edes ajatelleet olevansa pakon 

uhreja, ellei suomalainen tutkija sitä heille olisi kertonut. Pakkoyrittäjyydessä ei 

välttämättä ole sen enempää pakkoa kuin työnteossa yleensäkään.  
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3. Tieteenfilosofia tutkimuksen taustalla 

 

Käytän tutkielmani taustalla kvantitatiivisiin metodeihin perustuvia tutkimuksia, joita 

tarkastelen ja arvioin kriittisesti. Kvantifioivat metodit perustuvat ennen kaikkea 

tutkimusyksiköiden eri muuttujilla saamien arvojen välisten erojen selittämiseen 

(Alasuutari 2001: 64).  Analysoin näitä muiden tekemiä tutkimuksia aiheesta ja esitän 

niihin kritiikkiä. Kritiikin kautta osoitan, että olemassa olevat tutkimukset eivät täysin 

vastaa tutkimuskysymyksiini, ja perustelen miksi oman empiirisen aineiston mukaan 

ottaminen tarkastelussa on tarpeellista. 

 Aineistooni ja sen käsittelyyn palaan myöhemmin luvussa 6. Ensin 

selvitän tieteenfilosofiaa tutkielmani ja ajatteluni taustalla. Osoitan myös 

maahanmuuttotutkimuksen ideologisuuden ja viranomaisten vallankäytön, joka ilmenee 

sensuurina tutkimusten teossa, julkaisussa ja julkisessa keskustelussa maahanmuutosta. 

 

3.1. Maantiede kartalle 

 

”Ei maantieteilijä mene laskemaan kaupunkeja, jokia, vuoria, meriä, valtameriä eikä 

erämaita. Maantieteilijä on liian tärkeä herra juoksentelemaan ympäri. Hän ei poistu 

toimistostaan. Mutta hän ottaa siellä vastaan  

 tutkimusmatkailijat.” – Antoine de Saint-Exupéry. Pikku prinssi (2000: 54) 

 

Mikään tiede ei harjoita työtään yksinään, vaan nykyisin tutkimus ylittää yhä useammin 

tieteenalojen rajoja (Mikkeli & Pakkasvirta 2007). Siksi eri (ihmis)tieteiden erottaminen 

toisistaan ei ole useinkaan välttämätöntä tai edes mahdollista. Erityisesti käsittelyssä 

oleva maahanmuuttotutkimus on hyvin poikkitieteellinen tutkimusala ja tutkimusta 

tehdäänkin lähes kaikissa ihmistieteissä (Martikainen ym. 2013a). Filosofi Karl 

Popperia (1995: 67) lainatakseni: ”Emme tutki jotakin tutkimusaihetta, vaan ongelmia. 

Ja ongelmat voivat kulkea minkä hyvänsä tutkimuskohteen tai oppiaineen rajojen 

poikki.” 

Kaikenlaiseen tieteen kehittymiseen ja edistymiseen liittyy tärkeänä osana 

rajojen rikkominen. Erityisesti tieteenfilosofi Paul Feyerabend (1993) on puolustanut 
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vapaan kokeilun ja kekseliäisyyden merkitystä tieteellisen ajattelun edistymisessä.  

Feyerabedin usein väärin tulkittu lause ”kaikki käy”, viittaa lopulta vain siihen, ettei 

tyhjänpäiväistäkään ajatusta kannata heittää suoraa päätä menemään, sillä 

mitättömissäkin ideoissa saattaa piillä viisauden kipinä (Hankamäki 2005: 233). 

Feyerabendin mukaan ilman tieteelliseltä ”polulta poikkeamista” ei synny koskaan 

mitään uutta, vaan tiede kuihtuu rutiininomaiseksi suorittamiseksi ja akateemiseksi 

joutokäynniksi. 

Mielestäni samaa voidaan soveltaa myös tieteenalojen sisällä: ilman 

maantieteelliseltä polulta poikkeamista ei maantieteessä syntyisi mitään uutta, sillä 

mikäli sopiva (maan)tieteellinen käytäntö rajataan ennalta liian ahtaaksi, on vaarana, 

että monet tieteenalaa kehittävät luovat ja omaperäiset ideat jäävät kokonaan 

esittämättä. Toisin sanoen: jos tutkimus on vain valmiiden polkujen kulkemista, siis 

toisten esittämien kysymysten ja toisten tuottaman tiedon toistamista, ei oma tieteenala 

etene eikä hyödy (Hurtig 2010: 22). 

Tulkintani Feyerabendin ”polulta poikkeamisen” vaatimuksesta on se, 

ettei se kosketa ainoastaan tieteellisiä metodeja ja tutkimuksessa käytettäviä aineistoja, 

vaan myös itse (tieteellistä) kirjoittamista ja kielenkäyttöä. Esimerkiksi sanaleikkien, 

kielikuvien ja muiden retoristen keinojen käyttöä voidaan hyvin puolustaa tästä 

näkökulmasta – vaikka se usein ärsyttääkin tieteen valtavirtauksien edustajia.
6
 

Kyseenalaistan siis näkemyksen, jonka mukaan tutkijan tekstissä ei saisi näkyä hänen 

persoonansa (Mäkinen 2005: 10; Hirsjärvi ym. 2010: 309–312). Ensimmäisen 

persoonan karttaminen ei tee tekstistä automaattisesti objektiivista tai tieteellistä vaan 

usein vain epämääräistää tekijän; persoonan korostamisella tutkija voi sen sijaan näyttää 

reilusti oman osuutensa tulkintoihin ja valintoihin (Rahtu 2013: 102, 114). Tutkijan 

persoonan kieltävästä tiedenäkemyksestä on luopumassa myös sosiaalipsykologian 

pioneeri, emeritusprofessori Antti Eskola, joka arvelee (2008: 217), että ”..tieteelliselle 

kirjoittamiselle asetettavat vaatimukset ovat ainakin yhteiskuntatieteissä viimeisen 

                                                           
6
 On hyvä muistaa, että jo Sokrates, Platon ja Aristoteles puolustivat ironian ja metaforien käyttöä 

filosofisessa argumentoinnissa (Sihvola 2002: 113). 
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kymmenen vuoden aikana väljentyneet[.] (...) Tutkijan on mahdollista puhua omalla 

äänellään ja kirjoittaa omalla persoonallisella tyylillään[.]” 

Myös tutkimusmenetelmien professori Suvi Ronkainen (2008: 8) näyttää 

kannustavan luovaan ja vapaaseen kirjoittamiseen: ”Tieteellisen kirjoittamisen 

mahdollisuudet ovat viime vuosikymmenten aikana laventuneet ja kirjavoituneet (...) 

[t]utkija voi esittää tuloksensa runona, ja onpa mahdollista, että (...) gradu tehdään 

sarjakuvana”. Väitän tämän olevan ensisijassa hyvä asia, sillä usein tärkeä havainto tai 

etevä oivallus ajankohtaisestakin aiheesta katoaa keskenään samankaltaisten tarinoiden 

joukkoon kuin kuiskaus tuuleen, mikäli sen sisällössä ja esittämistavassa ei ole yhtikäs 

mitään omaperäistä. 

Maantietelijä David Livingstone on kirjoittanut, että maantieteellisen 

tutkimuksen tehtävä on antaa vastaus kysymykseen, miten ja miksi ilmiöt ovat 

jakaantuneet maapallolla siten kuin ne ovat? (Livingstone 1993). Ennen kuin selitetään, 

miksi tietyt maahanmuuttajaryhmät työllistyvät toisia ryhmiä paremmin, pitää siis 

kuvata ilmiötä ja vastata kysymykseen, miten eri maahanmuuttajien työllisyys eroaa 

toisistaan. Nähdäkseni näihin ja moniin muihin maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin 

ei voida vastata esimerkiksi vain puhtaan sosiologisesti. Mikäli vastaus ensimmäiseen 

kysymykseen sisältää maahanmuuttajien kulttuurisiin tai sosiaalisiin tapoihin liittyviä 

tekijöitä, on mielestäni ihmismaantieteellä tälle teemalle paljon annettavaa. 

Käytän tutkielmassani alueen käsitettä ilmiö(ide)n tapahtumapaikkana. 

Käsittelyssä oleva alue on institutionaalinen ja hallinnollinen alue: Suomi 

kansallisvaltiona. Vertailen myös Suomen tilannetta muihin vastaaviin alueisiin, 

pääasiassa Pohjoismaihin, niiden samankaltaisen yhteiskuntarakenteen ja 

laajamittaisemman maahanmuuton vuoksi. 
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3.2. Positivismin (h)aaveet 

 

”Meissä kaikissa asuu pieni positivisti, sillä ymmärtävinkin sosiaalitieteilijä laskee 

ainakin rahansa.” – Pertti Töttö (1999: 38) 

 

Tieteenfilosofian puolelta käsittelen lyhyesti positivismia. Itä-Suomen yliopiston 

yhteiskuntatieteiden tutkimusmetodien professori Pertti Töttö (1999: 41) on 

huomauttanut, että kvantitatiivisten menetelmien käyttö ei automaattisesti tarkoita 

tutkijan olevan positivisti, tai ettei tieteenfilosofiaa ja metodologiaa tulisi ylipäänsä 

kytkeä liian epämääräisesti yhteen. Väitän silti, että tämän kaltaisella tutkielmalla on 

vahva positivistinen tausta. Erotan seuraavaksi positivistisen tieteenfilosofian ihanteista 

(mm. Häkli 2008: 40) seikat, jotka vaikuttavat ajatteluni taustalla.  

Positivistinen tiede käsittelee sitä, mitä on tosiasiassa olemassa, ei sitä 

minkä kuvitellaan olevan olemassa (Häkli 2008: 40).
7
 En väheksy luonteeltaan 

fenomenologisia tutkimuksia, joissa käsitellään ihmisten tuntemuksia tai kokemuksia eri 

asioista, mutta ihmisten subjektiiviset käsitykset (vaikkapa maahanmuutosta) eivät ole 

tämän tutkielman aihe. Tutkijana en siis konstruoi todellisuutta, vaan kuvaan sitä. 

Samalla pyrin pois ilmiötä koskevasta puheesta kohti itse ilmiötä tutkimalla 

työttömyyttä enkä vain puhetta työttömyydestä. Kriitikko voi tietysti todeta Pekka 

Sulkusen sanoin (1997: 16), että kaikki eivät ymmärrä työttömyyttä samalla tavalla ja 

siksi pitäisikin tutkia puhetta työttömyydestä. Olen samaa mieltä ensimmäisestä; 

työttömyyden ja työllisyyden moninaiset määritelmät tuovatkin omat haasteensa 

työttömyyden määrittelyyn. Tähän palaan myöhemmin. Kuitenkaan puhe säästä ei saa 

sadetta lakkaamaan, eikä puhe työttömyydestä patista maahanmuuttajia töihin – tai jos 

niin tapahtuukin, ei sitä pystytä todentamaan, mikäli voidaan ainoastaan tutkia puhetta 

työttömyydestä, muttei itse työttömyyttä. Puheilla voidaan siis tuottaa todellisuutta, 

mutta se on aina käsitteellisesti eri todellisuus kuin mistä puhutaan (Töttö 2000: 91). 

                                                           
7
 Olen tietoinen siitä hyvinkin kiistanalaisesta ongelmasta, joka liittyy sanan ”tosi” käyttöön. Käsitän 

totuuden objektiivisen, absoluuttisen tai korrespondenssiteorian mukaisen totuuskäsityksen mukaan, 

jolloin sanat ”tosi” ja ”totuus” tarkoittavat vastaavuutta tosiasioiden kanssa (ks. esim. Popper 1995: 222–

228 ja Tarski 1994). Tosiasia tarkoittaa siis tutkielmassani tiedosta riippumatonta tosiasiaa. 
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Positivistinen tiede on hyödyllistä, eli se tarjoaa keinoja yhteiskunnan parantamiseksi ja 

antaa mahdollisuuksia ratkaista tärkeitä ongelmia (Häkli 2008: 40). Positivismin 

ihanteisiin kuuluu myös tavoite poistaa verifikaation avulla tiedosta kaikki sellainen 

spekulaatio, jota ei voida havainnoin todistaa (Raatikainen 2004: 24).
8
 Toisin sanoen 

positivistinen tiede perustuu järkeilyyn ja havainnointiin (Töttö 1999: 40). 

 Jotkut positivismin ihanteet ovat toki yksinkertaisesti virheellisiä oppeja, 

kuten vaatimus tieteiden menetelmällisestä ykseydestä. Samojen metodisten valintojen 

noudattaminen ihmistieteissä ja luonnontieteissä ei selvästikään ole aina mahdollista 

eikä tavoiteltavaa. 

Merkille pantavaa on, että vaikka itse positivismista on tullut lähes 

haukkumasana ja positivismia sen klassisessa muodossa voidaankin pitää kuolleena 

filosofisena oppina (esim. Sintonen 2002: 46), on positivismin ”maltillisten” muotojen 

kuten loogisen empirismin periaatteita tieteellisen tutkimuksen teossa viime aikoina 

puolusteltu (ks. esim. Töttö 1999; Töttö 2000; Roos 2011). Edellä esittelemäni 

positivismin ihanteet eivät siis ole ristiriidassa kriittisen realismin kanssa, sillä 

pyrkiminen hyödyllisyyteen ja olemassa olevien tosiasioiden tutkimiseen ovat 

mielestäni jokaisen tutkijan hyveitä ja siten niitä positivismin haaveita, joihin on 

edelleen järkevää pyrkiä – vaikkei niitä voisikaan aina saavuttaa.  

 

3.3. Tiedonintressit – tekninen ja emansipatorinen 

 

Saksalainen tieteenfilosofi Jürgen Habermas (Habermas 1976: 118–141; Häkli 2008: 

29–35) erottelee erilaisiin tieteen lähestymistapoihin ja inhimillisen toiminnan 

muotoihin perustuvat kolme tiedonintressiä. Käsittelen tässä lyhyesti kahta Habermasin 

tiedonintressiä, jotka sopivat tämän tutkielman tieteenteoreettiseen taustaan. Lyhyesti 

sanottuna tiedonintressien tarkoitus on liittää tietämisen tapamme tiedon 

”merkitykseen” meille (Kannisto 2002). Pohjimmiltaan tiedonintressit siis vastaavat 

kysymykseen: miksi tietoa on olemassa? 

                                                           
8
 Verifikaatioehtoa eli mielekkyyden todennettavuusehtoa ei ole järkevää ymmärtää liian tiukasti. 

Kriittisen realismin pääteesin mukaan tieteellisiä väitteitä ei voida varmuudella todeta oikeiksi, mutta ne 

voivat saada tukea empiriasta, jolloin esitetyt väitteet korroboroituvat, eli saavat vahvistusta havainnoista. 
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Tekninen tiedonintressi liittyy empiiris-analyyttisiin tieteisiin ja pyrkii ennustamaan 

ilmiöitä (Häkli 2008: 29–35). Tällaisella tiedolla on instrumentaalista, välineellistä, 

arvoa. Teknisen tiedonintressin pohjalta todellisuus nähdään ikään kuin potentiaalisten 

kausaaliselitysten kautta: se koostuu ennen kaikkea havainnoitavista ja yleistettävistä 

objektiivisista lainmukaisista tapahtumakuluista ja niihin osallistuvista komponenteista 

(Kannisto 2002: 366–373). 

Tutkielmani käsittelee humanitaaristen maahanmuuttajien työllistymistä, 

joten tarkoituksenani on paitsi kuvata, myös ennustaa miten mahdollisesti lisääntyvä 

humanitaarinen maahanmuutto vaikuttaa Suomen talouteen. Tutkielmallani on siten 

juuri välineellistä arvoa; tiedostamalla maahanmuuton vaikutukset ja kustannukset 

mahdollisimman hyvin, voimme varautua niihin mahdollisimman tehokkaasti. Tiede 

toimii siis kuten kartta: se ei voi kertoa minne pitää mennä, mutta se voi antaa neuvoja 

siitä, miten sinne päästään (Weber 1949: 54). 

Toinen, praktinen tiedonintressi tähtää yhteisen toiminnan ehtona olevan 

yhteisymmärryksen saavuttamiseen kommunikaatioprosessin avulla (Kannisto 2002: 

366–373). Kuitenkin, jos olen oikeassa, maahanmuutosta käytävä dialogi ja 

yhteisymmärrys ovat estyneet, ja julkinen debatti maahanmuutosta on tuottanut 

enemmän lämpöä kuin valoa, syistä, joihin palaan myöhemmin. Tällöin se 

yhteisymmärrys, jonka syntyä praktinen tieto edesauttaisi – vapaan kommunikaation 

pohjalta syntynyt konsensus (Kannisto 2002: 378) – on tavoittamattomissa, ja tarvitaan 

avuksi kolmatta, emansipatorista tiedonintressiä. 

Emansipatorinen, eli vapauttava, tiedonintressi liittyy yhteiskuntaan ja sen 

valtarakenteisiin (Habermas 1976: 118–141; Häkli 2008: 29–35). Tämän kriittisen 

tiedonintressin tavoitteena on saada ihmiset tietoisiksi yhteiskunnan hallinta- ja 

alistussuhteista ja vapauttaa heidät niiden vallasta (Baert 2005: 119–120). Käsitän 

emansipatorisen tiedonintressin tässä tapauksessa suhteellisen laajasti: vallankäytön 

kohteena ovat tietyt tieteellisen tutkimuksen kohteet tai näiden (potentiaalisten) 

tutkimusten tulokset sekä tutkimuksen tekijät. Vallankäyttäjinä näen yhteiskunnalliset ja 

poliittiset instituutiot sekä niissä työskentelevät ihmiset. Seuraavaksi esitän esimerkkejä 

näistä hallinta- ja alistussuhteista, jotka vaikuttavat tieteessä ja tiedepolitiikassa. 
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3.4. Suodatus ja sensuuri vallankäyttönä 

 

”Melkein päivittäin tarvitaan auktoriteettia, joka julistaa ja säätää ilmeisen totuuden, 

ja auktoriteetti voi oppia tekemään tämän mekaanisesti ja kyynisesti.” – Sir Karl 

Popper (1995: 8) 

  

Joidenkin maahanmuuttokriittisiä näkemyksiä esittäneiden poliitikkojen ja 

yhteiskunnallisten vaikuttajien (esim. Hännikäinen 2010) mielestä 

maahanmuuttokeskustelusta on Suomessa – ehkä aivan viime vuosia lukuun ottamatta – 

vaiettu tai sitä on käyty ilman kriittisiä puheenvuoroja. Tutkija Milla Hannulan (2011: 

13–14) kirjassa Maassa maan tavalla – maahanmuuttokritiikin lyhyt historia esitettyjen 

väitteiden mukaan esimerkiksi Helsingin Sanomat tuo esille yleensä vain 

maahanmuuton positiivisia puolia. Myös muissa maahanmuuttokriitikoiden 

haastatteluissa (Väisänen 2011) on havaittu, että heidän mielestään julkisuudessa ei 

sallita myönteisestä linjasta poikkeavia näkemyksiä. Käsittääkseni nykyään tilanne on 

kuitenkin parempi ja maahanmuuttokritiikki onkin politiikan toiminnan osa-alue siinä 

missä esimerkiksi ydinvoimakritiikki. Väitän silti, että viranomaistahot ja poliittiset 

instanssit pyrkivät vaientamaan maahanmuutosta tehtäviä tutkimuksia ja niiden pohjalta 

käytävää keskustelua ja toteuttavat ja uusintavat siten omaa ideologista valtaansa.  

 

3.4.1. Viranomaisia ja ihmisiä 

 

”Ensin viranomainen pani jääkaapin lukkoon ja vaati sitten muita osoittamaan, 

ettei sisällä pala valo.” – Filosofi Jukka Hankamäki (Sananvapaus) 

 

Tiedepolitiikassa yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan tieteen ulkoiset valtaintressit 

voivat johtaa tieteen edistymisen kannalta hedelmällisten ajatusten torjumiseen (esim. 

Sihvola 2002: 115). Kirjassaan Betrayers of the truth (1983) William Broad ja Nicholas 

Wade esittelevätkin kuinka joistakin tutkimustuloksista vaietaan julkisuudessa ja 

tiedeyhteisössä, joitakin painotetaan liikaa ja jopa yksinkertaisesti vältetään tekemästä 

joitain tutkimuksia.  
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Filosofi Michel Foucault puolestaan osoitti jo 1970-luvulla teoksessaan Tarkkailla ja 

rangaista (2000), että kurinpidon ja valvonnan avulla tapahtuvaa vallankäyttöä 

harjoitetaan kaikkialla nyky-yhteiskunnissa: kouluissa ja sosiaalivirastoissa sekä 

tehtaissa ja toimistoissa. Foucault’n mukaan tiedon ja tutkimuksen muodot vastaavat 

aina vallan ja valtasuhteiden muotoja; tiettyyn rajaan asti tieto ja valta ovat 

synonyymeja. Tällöin valta institutionalisoituu, jolloin vallankäyttäjinä eivät ole enää 

yksittäiset ihmiset, vaan heidän edustamansa virastot ja laitokset. Tämä johtaa 

tilanteeseen, jossa viranomainen on pelkkä viranomainen, ei persoona. Näin ihmiset 

vetäytyvät vastuusta ja hakeutuvat joko tietäen tai tiedostamatta yhteiskunnallisten 

rakenteiden taakse piiloon, jolloin kukaan ei oikeastaan tunnusta käyttävänsä tai 

hallitsevansa valtaa. Toista ilmaisutapaa käyttäen: valta karkaa käyttäjiensä käsistä. 

Juuri näin on käynyt vallankäyttäjille maahanmuuton osalta. Veisi liian pitkälle sivuun 

selvittää täysin, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse – se olkoon toisen tutkimuksen aihe. 

Kuitenkaan, jotta väitteni ei jäisi aivan vailla pohjaa, tuon esiin muutamia räikeitä 

esimerkkejä. 

Eduskunnan hallintovaliokunta vaati vuonna 2010 hallitukselta selvitystä 

maahanmuuttajien perheenyhdistämisten kustannuksista. Silloisen 

maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin mukaan hänen ministeriöllään ei ole aikaa eikä 

resursseja tämän kaltaisiin tutkimuksiin (Sharma 2010). Tietämättömyyden verhoja siis 

vedeltiin kiinni sillä perusteella, ettei maahanmuutosta vastaavassa ministeriössä ole 

aikaa eikä rahaa selvittää maahanmuuton kustannuksia. Sittemmin 

maahanmuuttoministerin virka on lakkautettu, ja maahanmuuttoasiat on palautettu 

sisäministerin alaisuuteen. 

Toisena esimerkkinä sensuurista käy tapaus, jossa Turun kaupunki salasi 

itse teettämänsä tutkimuksen maahanmuuton kustannuksista (Turku yritti salata 

tutkimuksen maahanmuuton kustannuksista 2011). Kun laskelmat lopulta vuotivat 

julkisuuteen, Turun apulaiskaupunginjohtaja kertoi, ettei kyse ollut salailusta, mutta 

jatkoi, että tutkimuksesta voi tehdä rasistisia johtopäätöksiä, ja sanoi olevansa 

huolissaan tutkimustulosten mahdollisesta väärinkäytöstä (Maahanmuuton lisäkulut 

Turun vuokrataloille julki 2011). Kyseessä on siis eräänlainen julkaisemisharha, jossa 
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negatiivisia tutkimustuloksia ei päästetä julkisuuteen, vaan tietoa salataan kansalaisilta 

pohjimmiltaan samoista syistä kuin tulitikkuja piilotetaan lapsilta. 

Tässä käsittelemäni esimerkit ovat tietysti kärkevimpiä, mutta eivät 

tavattomia. Yllä sanotulla luulen riittävästi esitelleeni tätä ongelmaa. Esimerkkejä 

ajatuksesta, jonka mukaan tiedon leviämistä on rajoitettava sosiaalisen järjestyksen 

nimessä, löytyy useilta aloilta kautta tieteen historian. Tarkemman historiallisen 

katsauksen näistä saa sosiologi Janne Kivivuoren teoksesta Paha tieto (2003). 

Tieteenfilosofian ja tiedepolitiikan kannalta on mielenkiintoista pohtia, mistä näiden 

edellä mainitsemien puheenvuorojen olemassaolo sinällään kertoo. Ennen kuin liitän 

viranomaissensuurin tarkemmin tutkielmani keskeiseen teesiin, tarkastelen erästä toista 

tieteen edistymiseen liittyvää huolestuttavaa asiaa: tutkijoihin kohdistuvaa uhkailua. 

 

3.4.2. Uhkailu ja tieteen julkisuus 

 

Toinen mahdollinen luovia tieteellisiä ajatuksia vaientava ilmiö on tutkijoihin 

kohdistuva uhkailu. Maahanmuuttoa käsitteleviin tutkijoihin on viime vuosina 

kohdistettu uhkailua ja vihaa, jopa siinä määrin etteivät he välttämättä halua esiintyä 

julkisuudessa omalla nimellään (Honkasalo 2010; Honkasalo 2011). 

Helsingin yliopiston kansleri, filosofi Ilkka Niiniluoto totesi Helsingin 

Sanomien haastattelussa 15.3.2010 (Tutkijat joutuivat rasististen uhkailujen kohteeksi 

2010) maahanmuuttotutkijoihin kohdistuvan uhkailun olevan Suomen tiedehistoriassa 

poikkeuksellisen vakava ja erikoinen ilmiö. Yleisradion uutisessa (Väinämö 2013) 

puolestaan kerrotaan, että tutkijat saavat kotiinsa nimettömiä uhkailukirjeitä.
9
  

                                                           
9
 Mielenkiintoista on, että käytännössä kaikki tutkijat, jotka ovat julkisuudessa valittaneet heihin 

kohdistuneista uhkailuista, ovat myös poliitikkoja. Veronika Honkasalo, Vesa Puuronen ja Antero 

Puhakka ovat kaikki aktiivisia vasemmistoliiton jäseniä ja olleet ehdolla esimerkiksi kunnallisvaaleissa. 

Helsingin Sanomissa (25.2.2013) professori Mikko Lehtonen kertoo, että hänenkin pätevyytensä tutkijana 

on kyseenalaistettu ja erottamista vaadittu. Lehtonen on ollut mukana taistolaisessa liikkeessä (Kylävaara 

2004: 194–196).  
Vaikuttaisi siis siltä, että uhkailun muotoon veistetty kritiikki kohdistuukin tutkimuksen 

politisoimiseen ja siihen, että kyseiset tutkijat eivät näytä olevan kriittisiä yhteiskuntatieteilijöitä tai 

politiikan tutkijoita vaan poliittisia tutkijoita. Puolueen jäsenyys tuskin sellaisenaan estää tutkijana 

toimimista tai objektiivisen tutkimuksen tekemistä, mutta suurelle yleisölle se herkästi näyttää siltä. 
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Tutkija Vesa Puuronen huomauttaa toisaalla (Sivukari 2013), että tällainen tutkijoiden 

huono kohtelu on jo osittain arkipäivää. Itä-Suomen yliopiston ammattijärjestöjen 

yhteisessä kannanotossa korostetaan, ettei yliopiston tule hyväksyä minkäänlaisia 

yrityksiä rajoittaa tutkijoidensa vapautta. Kannanoton mukaan poliittisen ilmapiirin 

koventuminen ilmenee esimerkiksi rasismia, monikulttuurisuutta ja islamvastaisuutta 

käsittelevien tilaisuuksien häirintänä. Kannanotossa myös muistutetaan, että ”Itä-

Suomen yliopiston tavoitteena on kansainvälistyminen sekä kansainvälisten tutkijoiden 

ja opiskelijoiden määrän lisääminen.” Tutkijat eivät ole ainoita, jotka vaikenevat 

maahanmuutosta. Reunasen ja Harjun (2012) tutkimuksen perusteella myös osa 

poliitikoista on alkanut varoa sanojaan ja vähentää puheenvuoroja 

monikulttuurisuudesta, koska vihainen palaute on niin voimakasta ja yleistä. 

Tutkijoihin ja poliitikkoihin kohdistuva uhkailu on tietenkin yksiselitteisen 

tuomittavaa, mutta vihainen palaute voi ainakin osittain johtua siitä, etteivät ihmiset 

enää niele perustelemattomia väitteitä monikulttuurisuuden autuudesta ja 

maahanmuuton välttämättömyydestä. Ainakin osittain kanssani samaa mieltä on 

Suomen Kuvalehden artikkelissa Sensuroitu (Sharma 2012) haastateltu Tampereen 

yliopiston journalismin tutkimusyksikön johtaja, dosentti Pentti Raittila, joka painottaa, 

että toimittajien tulisi kyseenalaistaa myös monikulttuurisuutta puolustavien ihmisten 

näkökulmia.  

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa (2009: 44–47) esitetään 

korkeakoulujen aktiivisiksi tavoitteiksi muun muassa monikulttuurisen yhteiskunnan 

tukeminen. Strategian mukaan Suomeen tulevat ulkomaalaiset ovat voimavara, joka 

tukee kotikansainvälisyyttä. Kun Itä-Suomen yliopiston kannanotossa vielä todetaan 

yliopistojen tavoiteeksi kansainvälisten tutkijoiden ja opiskelijoiden määrän 

lisääminen, ei nuorten suomalaisten miesten viha yliopistoa kohtaan yllätä. Yliopistojen 

ohjenuorien perusteella näyttäisi siltä, että ulkomalaisuus tuo jotain lisäarvoa, jonka 

takia Suomen yliopistot pitäisi täytää ”kansainvälisillä” opiskelijoilla ja tutkijoilla, 

jolloin akateemisen koulutuksen ja sivistyksen ulkopuolelle jätetään oman maan 

kansalaiset. Monikulttuurisuutta puolestaan pidetään virallisissa kannanotoissa selkeästi 

tavoiteltavana ilmiönä, sen sijaan, että aihetta lähestyttäisiin kriittisesti tutkimalla myös 
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monikulttuurisuuden varjopuolia. Kun sitten yliopiston ulkopuolelta kyseenalaistetaan 

nämä monikulttuurisuus on tavoiteltavaa –premissit, tulkitaan se helposti rasismiksi 

tutkijoita kohtaan.  

Tästä näkökulmasta tulee ymmärretyksi se ilmiö, jonka puitteissa 

”[v]erkossa on käynnistetty ’mustamaalauskampanjoita’ (HS 25.2.2013), joiden 

tavoitteena on kyseenalaistaa tutkijan objektiivisuus ja vaikeuttaa siten 

tutkimusrahoituksen saamista jatkossa” (HS 25.2.2013 lainausmerkit lisätty)
10

 

Media toisaalta suhtautuu maahanmuuttopolitiikkaa kritisoiviin 

henkilöihin usein negatiivisesti. Esimerkiksi Mimmi Kytölä pyrki osoittamaan 

opinnäytetyössään (2012), että suomalaiset valtamediat antavat sanavalinnoillaan 

maahanmuuttopolitiikkaa kovasti arvostelleesta perussuomalaisten kansanedustaja Jussi 

Halla-ahosta negatiivisen kuvan, kun taas ulkomainen media kuvaa Halla-ahoa 

neutraalimmin. Myös retoriikan tutkija Antti Mustakallio huomauttaa (2011), että monet 

toimittajat ovat kuvailleet Halla-ahoa negatiivisuudessaan poikkeuksellisen rohkeilla 

ilmaisuilla. Tämä voi osittain johtaa siihen, etteivät myöskään maahanmuuttoa 

kritisoivat tahot halua esiintyä julkisuudessa omalla nimellään. Kun rasismitutkijoita on 

uhkailtu, ”rasisteja” ei ole vain uhkailtu vaan heidät on myös viety oikeuden eteen 

tuomittaviksi.
11

 

Tutkija Veronika Honkasalo (2011) on eri mieltä Hannulan (2011: 51, 

122–123) kirjassa esitetyistä väitteistä, ettei maahanmuuttokriittistä tutkimusta olisi 

tehty yliopistoissa (ks. myös Keskinen ym. 2009: 11). Nähdäkseni mielekästä ei 

kuitenkaan ole taittaa peistä siitä, onko kriittistä maahanmuuttotutkimusta tehty vai ei, 

vaan onko tämänkaltainen tutkimus tuotu kunnolla julkisuuteen. Tieteeseen kuuluu 

olennaisena osana julkisuus. Käytännössä se kuitenkin ilmenee usein julkisuutena 

tiedeyhteisön sisällä. Tiedeyhteisö siis tuppaa jakamaan ajatuksensa lähinnä keskenään, 

mikä on ongelmallista, ja usein paradoksaalisesti tiedettä edistävät tärkeät oivallukset 

onkin esitetty juuri yliopistojen akateemisten ovien ulkopuolella (Sihvola 2002: 106). 

                                                           
10

 Lienee aiheellista huomauttaa, ettei tutkijan objektiivisuuden kyseenalaistamisessa itsessään ole mitään 

väärää, vaan esimerkiksi puoluepoliittisten sidosten paljastamista tulisi jopa pitää tavoiteltavana asiana.  
11

 Ks. esim. Halla-ahon tuomio (Poliitikolle tuomio islaminuskoa ja somaleja loukanneista kirjoituksista 

2012), jota olen itse kritisoinut toisaalla (ks. Räsänen 2012). 
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Edellä antamieni esimerkkien valossa väitän, että joidenkin maahanmuuttotutkimusten 

tulokset ovat jääneet kaikumaan yliopiston tyhjille käytäville tavoittamatta sen 

laajempaa yleisöä. Muutamat aktiiviset tutkijapoliitikot ovat kyllä esiintyneet 

tutkimuksineen julkisuudessa, mutta heidän tutkimusaiheensa käsittelevät lähinnä 

rasismia ei itse maahanmuuttoa. Vaikka akateeminen tieto ja tutkimus olisivatkin 

näennäisesti kaikkien saatavilla, tutkijat ovat usein myös huonoja puhumaan siitä 

selkokielellä ja tuomaan väitteitään julkisuuteen arvioitaviksi.
12

 

Esittämäni tapaukset ovat esimerkkejä foucault’laisesta valtakäsityksestä, 

jossa tieto omitaan vallankäyttöä varten ja jossa valta ilmenee vuorovaikutussuhteissa 

alisteisten ja vallankäyttäjien välillä. Nykyisen sosiaalisen median aikakaudella olisikin 

nähdäkseni järkevää siirtyä vanhakantaisesta käsityksestä tiedon omistamisesta valtana 

kohti käsitystä tiedon jakamisesta valtana. Tämä tarkoittaisi sitä, etteivät tutkijat 

kapuaisi tiedon puuhun ja vetäisi tikapuita perässään, vaan toisivat paitsi tutkimuksensa, 

myös käyttämänsä aineistot ja johtopäätökset julkisen arvioinnin (eikä ainoastaan 

tiedelehtien vertaisarvioinnin) pariin. Maallikon oivallus nimittäin saattaa olla 

tieteellisesti aivan yhtä kantava ja kantavampikin kuin ammattilaisen, muistuttaa Max 

Weber (2009: 35), ja jatkaa, että monista parhaista ongelmanasetteluista ja 

tiedoistamme saamme kiittää nimenomaan harrastelijoita. Filosofian professori Ahti-

Veikko Pietarinen (2012: 57) muotoilee saman Karl Popperin tieteellisten arvausten 

hengesssä: ”Ei ole väliä kuka arvauksen tekee tai mikä asian nimi on, kunhan se on 

tieteen kannalta toimiva ja edistää tutkimuksentekoa.” 
13

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Kyynelten kallio -kirjansa esipuheessa historioitsija Teemu Keskisarja huomauttaa, että ”yleistajuisen 

vastakohta ei ole tieteellinen vaan yleistajuton” (2011: 9–10). Huomio, joka monilta tutkijoilta on 

tekstiensä perusteella jäänyt tekemättä.  
13

 Tästä saimme hyvän esimerkin kun eräs yliopisto-opiskelija osoitti, että Harvardin yliopiston tutkijat 

olivat tehneet virheitä kuuluisassa tutkimuksesssaan. Monet päättäjät olivat jo ehtineet tukeutua 

alkuperäiseen virheelliseen tutkimukseen vaatiessaan julkisen sektorin tiukkoja taloustoimia (ks. Asplund 

2013). 
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3.5. Väitteiden falsifioitavuus ja sananvapaus 

 

”Mitä sitten lopulta ovatkaan ihmisen totuudet? Ne ovat ihmisen kumoamattomia 

erehdyksiä.” – Friedrich Nietzsche (2009: 146) 

 

Itävaltalais-brittiläinen filosofi Karl Popper argumentoi tieteenfilosofiassaan (Popper 

1995) että tieteellisten väitteiden pitää olla edes teoriassa osoitettavissa virheellisiksi. 

Tieteessä todistamisen taakka on aina uusien väitteiden esittäjillä (Kiikeri & Ylikoski 

2007: 39), joten mahdollisimman laaja sananvapaus tukee jo itsessään tieteen kehitystä, 

kun virheelliset ja väärät käsitykset on mahdollista kumota avoimen keskustelun kautta 

syntyneen argumentoinnin avulla. Ihannetilanteessa tieteen näkymätön saapas siis tallaa 

aina tutkimusten yli, kunnes jäljellä ovat vain objektiivisen tiedon rutikuivat jäänteet. 

Tähän käsitykseen perustuu tietoteoreettinen näkemys kriittinen realismi, jonka mukaan 

tieteelliset teoriat eivät vastaa totuutta täydellisesti, mutta tieteen itseään korjaavan 

menetelmän myötä ne lähestyvät sitä. 

Muun muassa filosofi Jukka Hankamäki (Hankamäki 2009b: 209–216, 

264–271, ks. myös Hankamäki 2009a) on tulkinnut Popperin falsifikaatioteesiä siten, 

että myös virheelliset ja suorastaan valheelliset väittämät pitää voida sanoa ääneen, jotta 

ne voidaan kumota. Mikäli tiettyjä väitteitä ei saa julkisesti esittää tai niitä ei voida 

tuoda julkiseen keskusteluun arvioitaviksi, ei kyseisiä väitteitä voida argumentoida 

nurin, jolloin ne saattavat jäädä elämään ihmisten mieliin niin sanottuina kiellettyinä 

totuuksina (Hankamäki 2009b: 2009–216). 

Myös Iris Marion Young (2000) kirjoittaa, että mikäli asioista ei edes 

yritetä keskustella julkisesti, niin osa näkemyksistä saattaa hyvinkin olla vain 

harkitsemattomia hetkellisiä mielipiteitä tai virheellisiä uskomuksia. Siksi kriittistä ja 

avointa keskustelua hankalista tai hyvin konfliktisistakaan kysymyksistä ei filosofien 

mielestä (Gylling & Toppinen 2004) pitäisi vältellä eikä ainakaan kieltää, sillä silloin 

tuo tieteen näkymätön saapas ei enää laskeudu maahan asti, jolloin tieteen ja 

yhteiskunnan kehitys saattaa ajautua kauas väärille poluille.  

On siis käytännössä mahdotonta osoittaa virheellisiksi esimerkiksi 

maahanmuuttokriitikoiden väitteitä maahanmuuton negatiivisista vaikutuksista 
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talouteen ja yhteiskuntaan, mikäli viranomaistahot lukitsevat tilastot ja raportit valtion 

virastojen kassakaappeihin pois ihmisten katseilta ja tutkijoiden tarkastelulta. Jos 

halutaan muuttaa jokin asia tai tilanne, täytyy tietää, mikä sen kyseisen asian tai 

tilanteen aiheuttaa – eikä tätä syytä voida löytää, mikäli tiettyjä väitteitä ei saa edes 

esittää. Ilmiö ei koskea ainoastaan Suomea, sillä myös esimerkiksi Ranskassa ihmetystä 

on herättänyt se, ettei rikollisuutta tilastoida lainkaan tekijöiden etnisyyden tai uskonnon 

perusteella (France 'needs ethnic statistics' 2005). 

Sosiologi J-P Roosin mukaan (2011) tällainen nykyisille postmoderneille 

ihmistieteille tyypillinen poliittinen korrektius, johon liittyy pyrkimys välttää ja kieltää 

erilaisia sosiaalisia ilmiöitä koskevia tosiasiaväittämiä, on johtanut siihen, ettei 

lihavuuden haitoista saa kirjoittaa kielteisesti tai nuoruutta ylistää, koska siten leimataan 

ylipainoisia tai loukataan vanhoja. Filosofi Heta Gylling puolestaan toteaa (2007: 134), 

keskustelukulttuurin menneen poliittisen korrektiuden myötä siihen, ettei yhteisöistä 

juurikaan ole sopivaa sanoa muuta kuin positiivisia asioita. Myös maahanmuuttotutkija 

Tuomas Martikainen (2009) kirjoittaa, että maahanmuuton parissa toimivilla tutkijoilla 

on taipumusta ummistaa silmänsä ikäviltä asioilta, erityisesti mikäli kyseessä olevan 

väestöryhmän asema on yleisesti ottaen heikko. 

Aiemmin mainitsemani ”julkaisemisharha”, jossa positiiviset 

tutkimustulokset julkaistaan negatiivisia tuloksia helpommin, on yleistä erityisesti 

kliinisessä tutkimuksessa kuten lääketieteessä (Keränen & Ylitalo 1999), mutta koskee 

laajemmin myös muita tieteenaloja (Kovanen & Saarelma 2002). Olen kyllä tietoinen 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen eettisistä ongelmista (ks. esim. Heikkilä 2002), 

kuten tutkittavan henkilön yksityisyyden suojasta, mutta mielestäni on silti parempi 

julkaista myös joillekin tahoille kiusalliset tai jopa vahingolliset tutkimustulokset kuin 

jättää ne julkaisematta mahdollisiin väärinkäytöksiin vedoten. Tieto on väline, ja kuten 

kaikki välineet, sen vaikutukset riippuvat yksinomaan käyttäjistä. 
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Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on todennut sananvapautta koskevissa 

päätöksissään, että  

 

Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan 

myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan 

välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, 

järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa (Handyside v. The 

United Kingdom 1976: 49; ks. myös Euroopan syrjinnän vastaisen oikeuden 

käsikirja 2010: 120, kursiivi lisätty). 

 

Tutkielmani yhtenä tiedepoliittisena tavoitteena onkin vapauttaa tieteentekijät kriittiseen 

maahanmuuttotutkimukseen. Tällä tarkoitan, että myös ikävät tutkimustulokset 

maahanmuutosta pitää tuoda julkisuuteen – paitsi sananvapauden itsensä myös tieteen 

kehittymisen vuoksi. Todelliseen demokratiaan ja tieteelliseen debattiin kuuluu avoin 

keskustelu ja mielipiteen ilmaisun vapaus; tätä puolusti jo Karl Popper teoksessaan 

Avoin yhteiskunta ja sen viholliset (1975). 

 

4. Maahanmuutto ja nationalismi 

 

”Aikana, jolloin on niin tavallista, että edistykselliset kosmopoliittiset intellektuellit 

(erityisesti Euroopassa?) korostavat nationalismin liki patologista luonnetta, sen toisen 

pelkoon ja vihaan paikantuvia juuria ja sen läheisyyttä rasismin kanssa, on paikallaan 

muistuttaa, että kansakunnat herättävät myös rakkautta, usein vieläpä syvää 

uhrautuvaa rakkautta” – Benedict Anderson (2007: 201) 

 

Nationalismista on tullut viimeisten kahdensadan vuoden aikana keskeinen 

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö kaikilla mantereilla (Pakkasvirta & Saukkonen 

2005: 8). Vaikka sille onkin ennustettu kuolemaa jo useita kertoja, on se kuitenkin 

osoittautunut sitkeäksi ja elinkelpoiseksi ajattelutavaksi ja sosiaalisen organisoitumisen 

lähteeksi. Kaikesta siihen kohdistetusta kritiikistä huolimatta nationalismi on luonut 

yhteenkuuluvuuden tunnetta eri aikakausina ja erilaisissa tilanteissa – ja luo sitä vielä 

tänäkin päivänä. 
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Nationalismin tarkka määrittely on hankalaa ja sillä voidaankin tarkoittaa lähes mitä 

tahansa. En tässä pyri antamaan kattavaa selontekoa nationalismin eri muodoista, vaan 

avaamaan kansallisvaltioon perustuvaa ajattelua siltä osin, kuin se tutkielmani kannalta 

on tarpeellista. Nationalistit ja nationalismin tutkijat on usein jaettu kolmeen 

koulukuntaan (Pakkasvirta & Saukkonen 2005): primordialisteihin, modernisteihin ja 

etnosymbolisteihin. Jako ei ole tarkka vaan häilyvä, eikä kaikkia tutkijoita tai 

ajattelijoita ole yksinkertaista sijoittaa tiettyyn kategoriaan. Esittelen seuraavaksi 

lyhyesti nämä kolme nationalismin muotoa. 

 Primordialistit (Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 23–25) uskovat 

kansakunnan ja siihen kuuluvan kansan olevan ainakin jollain tapaa ”ikuinen”. Tämän 

ajattelun mukaan kansakunnat välillä kukoistavat ja loistavat, välillä taas katoavat – 

mutta vain joksikin hetkeksi. Nationalismia tutkineiden ihmisten joukossa 

primordialismi ei ole nykyisin kovinkaan yleinen kanta. Nationalistien joukosta on sen 

sijaan helpompi löytää todellisia primordialisteja utopioineen ikuisista kansakunnista. 

 Modernistiset nationalismiteoriat kehittyivät vastauksena primordialismin 

ongelmiin (Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 25–35)  Tämän kritiikin mukaan 

kansallisvaltiot ovat syntyneet erityisesti modernismiin liitettyjen yhteiskunnallisten, 

taloudellisten ja kulttuuristen ilmöiden tuotteena. Näitä ovat muun muassa 

koulutusjärjestelmän kehittyminen, teollistuminen sekä joukkoviestimien ja 

liikennejärjestelmän kehitys. Modernismin eri painotuksia ovat talodellinen, poliittinen 

ja kulttuurinen modernisaatio riippuen siitä, mitä tekijöitä nationalismin synnyssä 

korostetaan. 

 Etnosymbolismi on syntynyt kritiikiksi paitsi primordialismia, myös 

modernismia kohtaan (Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 35–37)  Etnosymbolismissa 

korostuu ajatus siitä, että kansallisvaltiot ja kansakunta-ajattelu ei ole pelkästään 

moderniin sidottu ilmiö. Kansat ammentavat vaikutteita kansalliseen identiteettiinsä 

jatkuvasti menneisyydestä; historiasta, symboleista, kaunokirjallisuudesta ja monesta 

muusta. Etnosymbolismi yrittääkin luovia primordialismin ja modernismin 

välimaastossa sovitellen näitä kantoja toisiinsa. Samalla korostuu käsitys nationalismin 

subjektiivisesta puolesta eli siitä miten ihmiset itse kokevat nuo aatteet ja heidän oman 
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jäsenyytensä kansallisissa tai etnisissä yhteisöissä (Smith 1999 Remyn 2005: 55 

mukaan). 

 Seuraavaksi käsittelen erään modernistin, Benedict Andersonin, ajatusta 

kansallisvaltioista kuviteltuina yhteisönä. Pyrin osoittamaan, että modernismi ja 

etnosymbolismi jakavat lopulta saman kansakunnan subjektiivisuuden idean, ja ovat 

siten teorioina lähempänä toisiaan kuin mitä yleensä on ajateltu. 

 

4.1. Kuviteltu valtio 

 

Suurelle yleisölle ehkäpä tunnetuin nationalismista kirjoittanut tieteilijä on Benedict 

Anderson. Hänen teoksensa Kuvitellut Yhteisöt (suom. 2007) on luetuimpia 

nationalismia käsitteleviä kirjoja ja yksi yhteiskuntatieteiden moderneista klassikoista. 

Andersonin mukaan kansallisvaltiot ovat kuviteltuja yhteisöjä, sillä kukaan sen jäsenistä 

ei tule koskaan tapaamaan kaikkia muita kanssakansalaisiaan, mutta silti he uskovat 

toistensa olemassaoloon, ja vieläpä, että he ovat jollain hyvin perustavalla tavalla 

keskenään samanlaisia. Kansallisuusajattelu siis perustuu kuvittelulle. 

 Kuviteltu on usein tulkittu jollain tavalla huonommaksi tai vähemmän 

aidoksi kuin joku konkreettisesti ja ”aidosti” olemassa oleva. Kansallisvaltio kuviteltuna 

on keinotekoinen, ts. sosiaalinen konstruktio, silti se ei tee siitä sen automaattisesti 

kelvotonta asiaa. Kansallisvaltio on yhtä keinotekoinen ja ”keksitty” kuin 

ihmisoikeudetkin. Tieteen tutkijat Kiikeri ja Ylikoski huomauttavatkin (2007: 218), että 

on varsin yleinen lukihäiriö ymmärtää sosiaalinen konstruktio pelkäksi sosiaaliseksi 

konstruktioksi. Anderson itse ei ole nationalismin vastustaja, vaan hänet voidaan jopa 

tulkita kansallisvaltion kannattajaksi, kirjoittaa Kuviteltujen yhteisöjen suomennoksen 

esipuheen kirjottanut Jouko Nurmiainen (Anderson 2007: 12). 

Erilaisen suhtautumisen kansallisvaltioon esittää kirjailija Jarkko Tontti, 

joka kirjoittaa (2011: 84): ”nationalismi on osoittautunut keinotekoiseksi ja harvinaisen 

epäonnistuneeksi tavaksi järjestää ihmiskunnan yhteiseloa.” Nationalismin ja 

kansallisvaltion vaihtoehdoksi Tontti tarjoaa jonkinlaista eurooppalaista identiteettiä. 

Kuitenkaan Euroopan unioniin tai Eurooppaan perustuva identiteetti ei ole sen aidompi 
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tai luonnollisempi rakennelma kuin monien parjaama suomalaisuuskaan. Lisäksi 

kansallismielisyyden ja EU-kriittisyyden kasvattaessa suosiotaan lähes joka puolella 

Eurooppaa (ks. esim. Bjurwald 2011, Koivulaakso ym. 2012), eurooppalaisuus näyttäsi 

myös ainakin yhtä epäonnistuneelta tavalta järjestää ihmiseloa. Päinvastaisen 

näkökulma kansallisvaltioon ja nationalismiin antaakin esseisti Timo Hännikäinen, joka 

toteaa nationalismin olevan ”[y]ksi ihmiskunnan raa’an ja kaoottisen historian 

hienoimmista keksinnöistä, joka on ehdottomasti saanut aikaan enemmän hyvää kuin 

pahaa” (2011: 77). 

  Oli kansallisvaltion hyödyllisyydestä mitä mieltä tahansa, Andersonin 

teoksen suurin anti on juuri kansakunnan subjektiivisen kokemisen ideassa: Ihminen ei 

ole kansakuntansa jäsen, ellei hän itse miellä itseään sellaiseksi. 

 

4.2. Kansallistunne yhteenkuuluvuutena 

 

Ymmärtääkseni kaikkia nationalismin muotoja ja teorioita tärkein ja mahdollisesti ainoa 

yhdistävä tekijä on se, että nationalismissa kansalaiset tuntevat solidaarisuutta toisia 

kanssakansalaisia kohtaan. Anthony D. Smith (1999 Remyn 2005: 56 mukaan) 

määrittelee tämän solidaarisuuden kansalaisten yhtenäisyyden tunteeksi ja haluksi 

puolustautua ainakin ulkoisia uhkia vastaan. Sosialismi, eurooppalaisuus tai 

maailmankansalaisuus eivät ole saaneet ihmisiä niin sankoin joukoin kuolemaan 

omiensa puolesta kuin nationalismi ja tietty kansalaisuus. Sotilaiden haudat ovat aina 

ensisijassa suomalaisten, ranskalaisten, venäläisten tai yhdysvaltalaisten sotilaiden 

hautoja. Andersonin sanoin (1991: 9): haudat ovat ”kyllästetty aavemaisilla kansallisilla 

kuvitteluilla.” 

On kuitenkin täysin mahdollista, että ihminen kokee kuuluvansa 

useampaan eri (etniseen)kategoriaan. Maahanmuuttajataustainen voi kokea samalla 

vetoa sekä omaa ryhmäänsä, että suomalaisuutta kohtaan, muistuttaa tutkielmaansa 

maahanmuuttajia haastatellut Veronika Honkasalo (2001: 59). Toisaalta esimerkiksi 

Honkasalon haastattelemista maahanmuuttajista kukaan ei halunnut varsinaisesti 

muuttua suomalaiseksi (2001: 66). 
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Kuinka suomalaiseksi sitten muututaan tai tullaan? Suomalaisuus voidaan mielestäni 

ymmärtää Wittgensteinin perheyhtäläisyyden käsitteen kautta. Suomalaisilla ei ole vain 

yhtä yhteistä piirrettä, jonka perusteella kutsumme joitain suomalaisiksi, vaan useita 

yhtäläisyyksiä, niin suurissa kuin pienissäkin asioissa.
14

 Wittgenstein itse kysyy (2001: 

64–65), mitä yhteistä on peleillä: pallopeleillä, lautapeleillä, korttipeleillä, otteluilla jne. 

Näitä, mitä nimitämme peleiksi, yhdistää monimutkainen päällekkäinen ja ristikkäinen 

yhtäläisyyksien verkosto (Wittgenstein 2001: 64–65). Wittgenstein nimittää näitä 

perheyhtäläisyyksiksi, sillä samoin kuin perheenjäsenten yhtäläisyydet menevät 

päällekkäin – vartalo, kasvonpiirteet, temperamentti jne – myös pelit muodostavat 

yhteisen "perheen". Uskoakseni, myös suomalaiset muodostavat yhteisten piirteidensä 

mukaan "perheen" – vaikka osa näistä yhteisistä piirteistä olisikin kuviteltuja. 

Joku tietysti sanoo: "et kerro kuinka suomalaiseksi muututaan tai tullaan, 

kerrot vain ketkä ovat suomalaisia". Mutta minäpä sanon: suomalaiseksi tullaan 

hankkimalla noita piirteitä. Ehkäpä yksi tärkeimmistä on kielitaito. 

Amartya Sen puolestaan kirjoittaa vastakkaisista ja ei-vastakkaisista 

identiteeteistä (2009: 52) Kun on kyse ryhmistä, jotka luokitellaan erilaisin perustein 

(esimerkiksi kansalaisuus ja ammatti) ei niiden välillä tarvitse olla 

”yhteenkuuluvuuteen” liittyvää vastakkaisuutta. Saman kategorian sisällä sen sijaan 

ilmenee vastakkaisuutta eri ryhmien välillä ja siten myös näiden identiteettien välillä. 

Senin mukaan nämä ei-vastakkaiset identiteetit voivat kilpailla toistensa huomiosta 

vaikka ne eivät olisikaan ristiriidassa keskenään. ”Kun ihmisen täytyy tehdä sitä tai tätä, 

lojaliteetit saattavat määrittää eri tavoin sitä, kuinka tärkeitä ovat esimerkiksi rotu (sic), 

uskonto, poliittiset sitoumukset, ammatilliset velvollisuudet tai kansallisuus”, kirjoittaa 

Sen (2009: 52). 

Tästä seuraa, että esimerkiksi työelämään liittyvissä tilanteissa uskonto tai 

kulttuuri voivat olla ammatillista identiteettiä määräävämpiä kategorioita. Käytännössä 

tämä voi johtaa keskusteluun ja konflikteihin esimerkiksi huntujen tai muiden 

uskonnollisten symboleiden käytöstä työpaikoilla. Helsingin Sanomat uutisoikin 3.5. 

                                                           
14

 Voidaan tietysti sanoa, että suomalainen on hän, jonka passissa lukee Suomen kansalainen. Tässä 

yhteydessä puhun suomalaisuudesta kuitenkin passikansalaisuutta laajemmin. 
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tapauksesta, jossa sikhiläinen bussikuski vaatii oikeutta pitää turbaania päässään töiden 

aikana (Olá 2013). Erityisesti joillain islamilaisilla maahanmuuttajilla kulttuurinen ja 

uskonnollinen identiteetti vaikuttaisi olevan kovin voimakas. Maahanmuuttajien 

haastatteluissa on muun muassa havaittu (Virtanen 2008), että osa somalialaisista ei 

halunnut ottaa asuntolainaa, koska islamilainen laki kieltää koron ottamisen ja 

maksamisen. Saman tutkimuksen mukaan osa somaleista myös kieltäytyi ottamasta 

tarjottua asuntoa vastaan, sillä asuntojen pohjaratkaisut eivät sopineet heidän 

kulttuuriseen käsitykseensä tilan ja sukupuolen jakautumisesta. Nämä tekijät ovat 

omiaan vahvistamaan sitä kehitystä, että eri etniset ryhmät alkavat suhtautua toisiinsa 

kielteisesti. Itse asiassa jo pelkkä etninen monimuotoisuus vähentää ryhmien välisen 

luottamuksen määrää. Mitä etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisempaa yhteiskunnassa 

on, sitä vähemmän luottamusta näiden ryhmien välillä – ja sisällä – on (Putnam 2007). 

Altruismi, solidaarisuus, toisten auttaminen ja ihmisten välinen yhteistyö ovat heikointa 

etnisesti monimuotoisilla alueilla, toteaa aihetta tutkinut sosiologi Robert D. Putnam 

(2007: 137). 

 Mikäli maahanmuuttajat eivät koe kuuluvansa suomalaisiin tai heillä ei ole 

yhteenkuuluvutta suomalaisten kanssa, voi se vaikuttaa myös työhalukkuuteen. 

Yhteenkuuluvuuden tunne kannustaa siihen, että jokainen antaa oman panoksensa 

yhteisen hyvinvoinnin eteen. Yhteen hiileen puhaltaminen on nähdäkseni 

todennäköisempää silloin, kun ihmisiä motivoi (kuvitellun) samankaltaisuuden ja 

yhteisöllisyyden tunne. Tällöin vapaamatkustajaksi heittäytyminen ja muiden 

työpanoksella eläminen tulee epätodennäköisemmäksi kuin tilanteessa, jossa jotkut ovat 

ulkopuolisia eivätkä saman kuvitellun kansakunnan jäseniä. Olisi hätäistä väittää, että 

maahanmuuttajat vain haluavat elää suomalaisten rahoilla ja yhteiskunnan tuilla, mutta 

suomalaisten veronmaksajien rahoilla eläminen voi olla vaivaannuttavampaa 

suomalaisille kuin ulkomaalaisille, koska suomalaiset kokevat rahat yhteisiksi ja 

yhteisillä varoilla elämistä useimmat pitävät kiusallisena. Tämä moraalipsykologinen 

seikka, jonka mukaan vieraiden taskusta on helpompi ottaa rahaa kuin omien, voi 

osittain selittää sitä, miksi niin pieni osa tietyistä humanitaarisista maahanmuuttajista 

elättää itsensä omalla työpanoksellaan. 
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5. Aikaisemmat tutkimukset maahanmuuton taloudellisista 

vaikutuksista 

 

Seuraavaksi esittelen humanitaarisen maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia ja 

maahanmuuttajien työllisyyttä käsitteleviä tutkimuksia Suomesta ja ulkomailta. 

Tarkastelun pääpaino on Suomea koskevissa tutkimuksissa, mutta myös katsaus muihin 

Pohjoismaihin on tarpeen, sillä esimerkiksi Ruotsiin on jo pitkään saapunut enemmän 

maahanmuuttajia kuin Suomeen ja vuonna 2008 Ruotsissa asuvista ihmisistä peräti 14 

% oli ulkomailla syntyneitä (Integration – ett regionalt pespektiv 2010: 196).  

 

5.1. Suomalaisten maahanmuuttotutkimusten ruumiinavaus 

 

Suomessa on tehty aiempia maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia käsitteleviä 

tutkimuksia, joita käsittelen seuraavaksi. Pääasiassa nämä tutkimukset keskittyvät 1990-

luvulla Suomeen tulleisiin maahanmuuttajiin. Toisaalta maahanmuuton 

kokonaiskustannusten arviointi puuttuu edelleen. Popperin falsifikationismin ja 

kriittisen realismin hengessä työnnän kritiikin seipään näiden tutkimusten kylkiin ja 

osoitan, mitä virheitä ja puutteita niissä on. Jo pelkästään kyselemällä ja epäilemällä voi 

saada paljon aikaan. 

 

5.1.1. 1990-luvun maahanmuuttajien työllisyys, tuloverot ja tulonsiirrot 

 

Humanitaarisen maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia on käsitelty muun muassa 

tutkimuksessa 1990-luvun maahanmuuttajien työllisyys, tuloverot ja tulonsiirrot 

(Hämäläinen ym. 2005).   Tutkimuksessa arvioitiin 1990-luvulla maahan muuttaneiden 

taloudellisia vaikutuksia suomalaiselle yhteiskunnalle tarkastelemalla 

maahanmuuttajien maksamien suorien verojen ja heidän saamiensa tulonsiirtojen 

suhdetta. Tutkimuksen mukaan tyypillinen maahanmuuttaja saa ensimmäisen 

maassaolovuoden aikana yhteiskunnalta sosiaalietuuksia noin 700 euroa enemmän kuin 
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mitä hän maksaa veroja. Tilanne paranee nopeasti maassa oleskeltujen vuosien 

kuluessa. JIIS-maista muuttaneilla vero-tulonsiirtotase on kuitenkin jatkuvasti 

negatiivinen ja paranee vain vähän ensimmäisen kymmenen maassaolovuoden aikana. 

Toisaalta tutkimuksessa huomautetaan (2005: 72), että maahanmuuttajien pienten 

tulojen vuoksi suuri osa heidän maksamistaan veroista muodostuu arvonlisäverosta. 

Tämän verokertymän määrää ei tutkimuksessa arvioitu.  

  Tutkimuksen mukaan taloudellisessa mielessä humanitaarinen 

maahanmuuttaja on suomalaiselle yhteiskunnalle rasite vielä vuosia maahanmuuton 

jälkeenkin. Vuosina 2007–2010 vähemmistövaltuutettuna toiminut Johanna Suurpää 

totesi 1990-luvun alussa Helsingin Sanomissa: ”Kestää parikymmentä vuotta ennen 

kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. 

Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta (sic!). Siksi pidän puheita 

pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.” 

(Himma 1991). Suurpään väite on ainakin tämän tutkimuksen perusteella silkkaa 

hyväuskoista ennakkoluuloa vailla todellista pohjaa. Kyseinen tutkimus kuitenkin 

käsittelee vain 1990-luvulla Suomeen tulleita maahanmuuttajia, joten tulosten 

yleistämisessä nykyisiin maahanmuuttajiin pitää olla varovainen. 

 

5.1.2. Linnanmäki-Koskela: Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio 

 

Yksi uusimmista maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevistä tutkimuksista on Suvi 

Linnanmäki-Koskelan Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio – Vuosina 1983–

1993 Suomeen muuttaneiden tarkastelua vuoteen 2007 asti (2010), jonka tuloksista 

muun muassa verkkolehti Uusi Suomi uutisoi erittäin myönteisesti (Iloinen yllätystieto 

Suomen maahanmuuttajista 2010). Vaikka tutkimuksen otsikosta havaitaan, että 

tässäkin tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan yhdeksänkymmentäluvun alussa ja 

kahdeksankymmentäluvun lopulla Suomeen muuttaneita maahanmuuttajia, eikä 

lainkaan 2000-luvulla maahan muuttaneita, on jo tutkimuksen saaman julkisuuden 

kannalta syvempi tarkastelu paikallaan. 
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Merkille pantava tulos tutkimuksessa on, että havaittiin ”...erityisesti Somaliasta, 

Iranista, Irakista, Afganistanista ja Vietnamista tulleiden työllisyysasteen nousseen 

merkittävästi. (...) Edellä mainituista maista tulleiden työllisyysasteet olivat nousseet 

hyvin matalilta lähtötasoilta vuoden 2007 loppuun mennessä samalla tasolle kuin muilla 

maahanmuuttajaryhmillä.” (Linnanmäki-Koskela 2010: 63). Nähdäkseni kaksi tärkeää 

huomiota on tehtävä. 

Ensinnäkin, tutkimuksessa useita kansallisuuksia on yhdistetty yhdeksi 

muuttujaksi, jonka nimi on pakolaiset (Linnanmäki-Koskela 2010: 39). AIIS-maiden 

kanssa samaan ryhmään on näin niputettu myös vietnamilaiset. Linnanmäki-Koskela 

huomauttaa, että tämä uusi luokkamuuttuja pakolaiset on muodostettu, jotta tulosten 

vertaileminen aikaisempaan tutkimukseen (Forsander 2002) olisi helpompaa. Hän 

muistaa myös mainita (2010: 39), että tämän kaltainen luokittelu on ongelmallista, sillä 

esimerkiksi entisestä Neuvostoliitosta tulleisiin henkilöihin luetaan sekä venäläiset että 

virolaiset, joista venäläiset ovat keskimäärin virolaisia heikommin suomalaisilla 

työmarkkinoilla menestyneitä (Liebkind ym. 2004: 274). Linnanmäki-Koskela ei 

kuitenkaan mainitse, että myös vietnamilaisten työllistyminen on yleensä ollut AIIS-

maista saapuneita parempaa (esim. Pohjanpää ym. 2003). Tällä tavalla suoritettu 

havaintoaineiston aggregointi piilottaa siis mahdolliset työllisyyserot esimerkiksi 

vietnamilaisten ja AIIS-maista tulleiden väliltä ja saa näin muun muassa somalialaisten 

työllistymisen näyttämään todellista paremmalta.  

Käsittääkseni tällaiselle havaintoaineiston aggregoinnille ei 

todellisuudessa ole sen enempää metodologista kuin laajempaa filosofistakaan perustaa, 

eikä Annika Forsanderin väitöskirjassa (2002) tehtyä virhettä tulisi toistaa vain 

vertailtavuuden takia. Toisin sanoen: jotta lähtömaan ja työmarkkina-aseman yhteys 

saataisiin selvästi esille, tulisi jokaista kansalaisuutta tarkastella omana yksittäisenä 

ryhmänään. 

Toiseksi, vaikka unohdettaisiin, että pakolaiset-ryhmän sisäiset 

työllisyyserot on saatu piilotettua ja näiden maahanmuuttajaryhmien työllisyys 

näyttääkin näennäisesti parantuneen, ei se silti yllä kuin muiden 



42 
 

maahanmuuttajaryhmien, ei kantaväestön ts. suomalaisten tasolle. Tutkimuksen 

mukaan tämäkin vie aikaa 14–17 maassaolovuotta (Linnanmäki-Koskela 2010: 62). 

Lisäksi on mainittava se tärkeä seikka, että 1990-luvun alussa Suomeen 

pakolaisina saapuneet somalialaiset olivat jo maahan tullessaan suhteellisen hyvin 

koulutettuja. Esimerkiksi somalialaisista 14 % oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon 

(Linnanmäki-Koskela 2010: 43) kun taas 2000-luvulla maahantulleista somalialaisista, 

eräiden arvioiden mukaan (Turvapaikanhakijoita tulvii Suomeen 2009) jopa 90 % on 

luku- ja kirjoitustaidottomia. Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän johdolla 

valmistellun maahanmuuttopoliittisen työryhmän väliraportin mukaan (Raportti 

maahanmuuttopolitiikasta 2009) Somaliasta perheenyhdistämisellä tulevista henkilöistä 

70–80 % on lukutaidottomia. 1990-luvun alussa Suomeen tulleiden somalialaisten 

työllistymisestä ja työmarkkina-asemasta ei siten voida juurikaan päätellä viime vuosina 

tulleiden somalialaisten tulevaa työllistymiskehitystä. Tämän on huomannut myös 

Linnanmäki-Koskela, joka muistuttaa (2010: 66) että tulosten yleistämisessä 

myöhempiin maahanmuuttajakohortteihin tulee tehdä varautumia, sillä erityisesti 

pakolaistausten kohdalla on osoitettu, että ajallisesti aikaisemmat kohortit ovat lähtöisin 

vahvemmasta sosioekonomisesta asemasta kuin myöhemmin tulleet (Kunz 1973 

Linnanmäki-Koskelan 2010 mukaan).
15

 

Palaan vielä hetkeksi siihen dosentti Raittilan väitteeseen, että toimittajien 

pitäisi kyseenalaistaa voimakkaammin monikulttuurisuutta (ja nähdäkseni myös 

maahanmuuttoa) puolustavien ihmisten näkökulmia. Helsingin maahanmuuttoasioiden 

johtaja – ja tutkimuksessa siteeratun väitöskirjan tekijä – Annika Forsander kommentoi 

Linnanmäki-Koskelan tutkimusta verkkolehti Uuden Suomen uutisessa toteamalla, että 

hän uskoo työllisyyserojen tämän päivän maahanmuuttajilla tasoittuvan vielä 

nopeammin (Iloinen yllätystieto Suomen maahanmuuttajista 2010). Verkkouutisille 

Forsander puolestaan arvioi, tutkimustulosten olevan yleistettävissä myös myöhemmin 

tulleisiin maahanmuuttajiin – siitä huolimatta, että itse tutkimuksessa tulosten 

                                                           
15

 Linnamäki-Koskelan tutkimuksen puutteellisen lähdeluettelon vuoksi en ole varma, mihin hän viittaa 

merkinnällä ”Kunz 1973”, mutta kyseessä lienee Kunz 1973 The Refugee in Flight: Kinetic Models and 

Forms of Displacement. 
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yleistämistä nykyisiin maahanmuuttajiin varoiteltiin (Verkkouutiset: Vuosien mittaan 

yhä useampi maahanmuuttaja työllistyy 2010). 

En ole varma siitä, huijaako Forsander tahallaan lukijoita vai vahingossa 

itseään, mutta näyttäisi siltä, että Forsanderin lausuntoja ohjaavat lähinnä hänen 

toiveensa ja unelmansa, eivät niinkään saadut tutkimustulokset. 

 

5.1.3. Reini: Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset 

 

Tuorein maahanmuuttoa käsittelevä tutkimus lienee Kaarina Reinin Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitokselle tekemä raportti Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset 

(2012). Tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien työpanoksen kansantaloudellista 

merkitystä ja aluetaloudellista merkittävyyttä Pohjanmaan maakunnalle. Aineistona 

tutkimuksessa käytettiin tilastokeskuksen väestö-, muuttoliike- ja työssäkäyntitilastoja 

vuodelta 2009 ja menetelmänä yleisen tasapainon mallia (CGE) (2012: 24).  

Tulosten mukaan (Reini 2012: 56, kursiivi lisätty): ”[M]aahanmuuttajien 

työpanosta voidaan pitää merkittävänä talouden kannalta niin koko maassa kuin 

Pohjanmaan alueellakin. Varsinkin, jos oletuksena on, että maahanmuuttajien tekemälle 

työlle ei löydy korvaajia kantaväestön työttömistä tai työvoiman ulkopuolella olevista 

työn kannusteita lisäämällä.” Jälkimmäinen virke lainauksesta voidaan hyvinkin 

kyseenalaistaa, vaikka tutkija perustelee (2012: 56) oletustaan sillä että, tutkimusten 

mukaan ”maahanmuuttajien vaikutus on todettu vähäiseksi kantaväestön työllisyyteen 

tai työttömyyteen kansantaloudellisella tasolla”. Maahanmuuton vähäiset vaikutukset 

työllisyyteen eivät tarkoita, etteikö maahanmuuttajien tekemälle työlle löytyisi tekijöitä 

myös kantaväestön joukosta. 

Tärkein huomioni tutkimusta kohtaan on kuitenkin se, että tutkimuksessa 

käsitellään maahanmuuttajia yhtenäisenä ryhmänä. Humanitaarista maahanmuuttoa ei 

eroteta omaksi käsiteltäväksi lohkokseen, vaan tutkimuksessa käsitellään kaikkia 

vieraskielisiä ryhmiä samassa paketissa. Tätä seikkaa tutkija ei tuo esille sen enempää 

tutkimuksen tiivistelmässä kuin tutkimuksen tuloksia käsittelevässäkään osiossa. Tämä 

on jokseenkin omituista, sillä Reini on aivan oikein havainnut (2012: 33) 
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tilastokeskuksen aineiston perusteella, että OECD-maista tulevien maahanmuuttajien 

työllisyys on parempaa kuin muista maista tulleiden maahanmuuttajien. 

Osa maahanmuuttajista (ehkä jopa suurin osa) on varmasti hyödyllisiä 

kansantaloudelle. Kaikkien maahanmuuttajien käsitteleminen yhtenä ryhmänä on 

kuitenkin joko tutkimuksen teon tietoista vääristelyä tai muuten pahasti virheellistä. 

Vaikka Reini ei suoraan perustelekaan humanitaarisen maahanmuuton hyödyllisyyttä 

muun maahanmuuton taloudellisilla hyödyillä, ovat raportin ongelmat pohjimmiltaan 

samoja kuin Linnanmäki-Koskelalla. 

 

5.2. Mihin maahanmuuttajat työllistyvät, jos työllistyvät? 

 

Mihin tehtäviin ja ammatteihin töitä saaneet maahanmuuttajat sitten työllistyvät? 

Useiden maahanmuuttokriitikoiden mukaan huomattava osa maahanmuuttajista 

työllistyy tehtäviin, joita ei olisi edes olemassa ilman humanitaarista maahanmuuttoa 

(esim. Ellilä 2009; Halla-aho 2012). Tällöin maahanmuutto nähdään itseään 

oikeuttavana järjestelmänä: maahan tarvitaan lisää maahanmuuttajia, jotka auttavat 

maassa jo olevia maahanmuuttajia kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.  

 

5.2.1. Etnospesifit ammatit – tempputyöllistämistä? 

 

Edellä mainittuja ammatteja kutsutaan etnospesifeiksi ammateiksi ja niillä tarkoitetaan 

maahanmuuttajapalveluiden mukana syntyneitä tehtäviä, jotka edellyttävät tietyn kielen 

ja kulttuurin hallintaa sekä usein käytännössä kyseisen etnisen ryhmän jäsenyyttä (Lutz 

1993: 137–141 Forsanderin 2002: 43 mukaan). Tällaisia ammatteja voivat olla 

asioimistulkin, äidinkielisen opettajan tai ohjaajan sekä kouluavustajan tehtävät.  

Forsanderin tutkimuksessa (2002: 209) havaittiin sekä tilastollisen että 

laadullisen aineiston perusteella, että monet paremmin koulutetut somalialaiset ovat 

työllistyneet julkisiin palveluihin – erityisesti maahanmuuttajien 

kotouttamispalveluihin. Forsander painottaakin, että he ovat työllistyneet juuri siihen 

yhteiskunnan lohkoon, jossa samaa etnistä ryhmää edustavia maahanmuuttajia autetaan. 
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Toisessa samankaltaisessa tutkimuksessa (Valtonen 1999: 23) todettiin, että yksikään 24 

haastateltavasta somalialaisesta ei osannut nimetä ensimmäistäkään maanmiestään, joka 

olisi työllistynyt maahanmuuttosektorin ulkopuolelle. Myös muissa tutkimuksissa on 

havaittu, että nämä maahanmuuttajien palveluihin liittyvät etnospesifit ammatit ovat 

varsinkin somalialaisten (Paananen 2005) ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien 

(Haapakorpi 2004) keskuudessa hyvin yleisiä. 

 

5.3. Maahanmuuttotutkimus ulkomailla 

 

Humanitaarisen maahanmuuton kustannuksia ja taloudellisia vaikutuksia on tutkittu 

myös muualla Euroopassa. Suomen kannalta erityisesti muiden Pohjoismaiden tilanne 

on huomioitava, sillä esimerkiksi Ruotsi on yhteiskuntarakenteeltaan pitkälti 

samankaltainen hyvinvointivaltio kuin Suomi ja siellä maahanmuuttajien määrä on 

suurempi kuin Suomessa. Näiden tekijöiden takia on mielekästä tarkastella lyhyesti 

muualla Pohjoismaissa tehtyjä tutkimuksia ja raportteja maahanmuuttajien 

työllisyydestä ja kansantaloudellisista vaikutuksista. 

Tanskassa tehdyn tutkimuksen (Nannestad 2004) perusteella ei-

länsimaisista maista (non-western countries) muuttaneet maahanmuuttajat ja heidän 

lapsensa ovat tanskalaisia ja länsimaisista valtioista tulleita maahanmuuttajia useammin 

työttöminä ja siksi sosiaalietuuksien nettosaajia – vielä yli kymmenen maassaolovuoden 

jälkeenkin. Samassa tutkimuksessa todetaan, että maahanmuutto ei-länsimaisista maista 

on ollut Tanskalle taloudellisessa mielessä yksiselitteisen haitallista, eikä mikään viittaa 

siihen, että tämä tulisi lähitulevaisuudessa muuttumaan. 

Ruotsalaisen taloustieteen professorin mukaan maahanmuutto maksaa 

vuosittain Ruotsille n. 40 miljardia kruunua (Professor: Invandringen kostar Sverige 40 

miljarder om året 2008). Suurimmat kustannukset tulevat maahanmuuttajien korkeista 

työttömyysluvuista, sillä alle puolet Ruotsiin tulleista pakolaisista on työllistynyt 

yhdeksän vuoden maassaolon aikana (Jastrzebska 2011). Kustannuksia tulee myös 

muun muassa maahanmuuttajien terveydenhuollosta, sillä humanitaarisen 

maahanmuuton on todettu vaikuttavan paitsi pakolaisen myös hänen perheenjäsentensä 
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terveydentilaan (Samarasinghe & Arvidsson 2002). Ruotsin metropolialueilla asuvien ja 

ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen on havaittu olevan 30 prosenttiyksikköä 

Ruotsissa syntyneiden työllisyysastetta pienempi (Integration – ett regionalt pespektv 

2010: 199) ja toisen Ruotsia käsittelevän tutkimuksen mukaan (Storesletten 2003), 

keskimääräisen Ruotsiin saapuneen maahanmuuttajan arvioitiin aiheuttaneen julkiselle 

sektorille noin 18 000 euron nettotappion. 

Göteborgin yliopiston entinen lehtori Lars Jansson on puolestaan käsitellyt 

Ruotsin maahanmuuton kustannuksia kirjassaan Mångkultur eller Välfärd (2002) jossa 

hän toteaa, että maahanmuuton kustannuksiin menee 22 % Ruotsin koko 

verokertymästä (MOT: maahanmuuton hinta 2010).  Janssonin mukaan valtavat 

kustannukset johtuvat pääasiassa maahanmuuton volyymista ja maahanmuuttajien 

matalasta työllisyysasteesta, ja kirjassa esitettyjen väitteiden mukaan maahanmuutto on 

nostanut jokaisen ruotsalaisen verorasitusta keskimäärin viidellä prosenttiyksiköllä. 

Hollannin yleisradio Radio Neatherlands Worldwide ja sanomalehti NRC 

Handelsblad uutisoivat (Hoebink 2010, Immigration comes at hefty price 2010) 

hollantilaisen matemaatikko ja kulttuuriantropologi Jan van de Beekin väitöskirjasta 

(2010) jossa hän käsitteli kahta tutkimuskysymystä: minkälaisia vaikutuksia 

massamaahanmuutolla oli Hollannin taloudelle vuosina 1960–2005 ja miksi 

maahanmuuton taloudellisten vaikutusten käsittelemistä pidetään tabuna. Van de Beekin 

tutkimuksen mukaan maahanmuuttoon liittyviä kustannus-hyötyanalyysejä ei 

Hollannissa ole juurikaan tehty, eikä maahanmuuttajien työttömyystilastoja tai 

sosiaaliturvatilastoja ole saatavilla. Tämä tilastojen ja tutkimusten puute on van de 

Beekin väitöskirjan perusteella seurausta niin kutsutusta poliittisesta korrektiudesta – 

jota itsekin käsittelin lyhyesti jo aiemmin. 

Vuonna 2009 Hollannin vapauspuolue vaati hallitusta selvittämään 

maahanmuuton kustannuksia (Wilders: immigrants cost billions a year 2010). Samoin 

kuin Suomen maahanmuuttoministeri, myös Hollannin hallitus kieltäytyi tekemästä 

kyseistä selvitystä. 
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Näiden ulkomaisten tutkimusten perusteella Suomeenkaan muuttaneiden 

maahanmuuttajien työllisyystaso tuskin saavuttaa suomalaisten työllisyystasoa – 

ainakaan kovin nopeasti. 

 

6. Aineisto 

 

Tutkielmani aineistona käytän tilastokeskuksen työttömyys- ja työllisyystilastoja 

kansalaisuuden ja äidikielen mukaan jaoteltuina.  Tässä luvussa esittelen aineistoni, 

perustelen sen valinnan, tuon esiin aineiston rajoitteet ja kerron aineiston käsittelystä 

saadut tulokset. 

 Aineistona on tilastokeskuksen taulukkotietokannan työsskäyntitilastot. 

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta 

toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden 

viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa 

hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston 

yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tutkielmani 

kirjottamisen aikaan uusimmat tilastot koskevat vuotta 2011 ja ne on julkaistu 

22.03.2013. Aineisto on saatavilla maksutta tilastokeskuksen internetsivuilta. 

 

6.1. Aineiston käsittely ja tulokset 

 

Tilastokeskus laskee työttömiksi henkilöt, jotka ovat 15–74-vuotiaita ja työttömiä 

vuoden viimeisenä työpäivänä (Käsitteet ja määritelmät 2013). Työllisiksi puolestaan 

luetaan kaikki 18–74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat 

ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana tai varusmies- tai siviilipalvelusta 

suorittamassa. Tilastokeskuksen tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja 

veroviranomaisten tietoihin. Työvoimaan luetaan sekä työlliset että työttömät henkilöt. 

Työvoiman ulkopuoliset käsittää ne, jotka eivät kuulu työllisiin eivätkä työttömiin. 
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6.1.1. Kansalaisuus 

 

Yksinkertaisin keino tarkastella eri maahanmuuttajaryhmien työllistymistä on verrata 

työllisten määrää koko väestön määrään kansalaisuuksittain Tarkasteltaviksi 

kansalaisuuksiksi valitsin kiintiöpakolaisten ja myönteisen oleskeluluvan saaneiden 

turvapaikanhakijoiden suurimmat kansalaisuusryhmät.
16

 Aineistona ovat siten tilastot 

koskien Afganistanin, Irakin, Iranin, Myanmarin, Somalian, Turkin, Venäjän ja 

Vietnamin kansalaisia. Suurimmista kiintiöpakolaisryhmistä jätin pois Sudanin, sillä 

sudanilaisia kiintiöpakolaisia ei ole tullut Suomeen viime vuosina lainkaan. 

Syyrialaisten turvapaikkahakemukset ovat viime vuosina olleet hurjassa kasvussa, mutta 

ilmeisesti Syyrian kansalaisten lukumäärä Suomessa jää vielä alle 500 henkeen, sillä 

heitä ei tilastoihin ole eritelty, eivätkä syyrialaiset siksi ole tarkastelussani mukana. 

Turkkilaiset otin mukaan vertailun vuoksi. Heidän tilanteestaan kerroin tarkemmin 

kappaleessa 2.2. Vietnamilaiset ovat mukana, jotta esittämäni kritiikki aikasempia 

tutkimuksia kohtaan tulee vahvistetuksi – tai kumotuksi. 

Tarkastelen työllisten osuutta koko väestöstä kansalaisuuksittain. Tätä 

työllisten prosenttiosuutta väestöstä ei pidä sekoittaa työllisyysasteeseen, joka kuvaa 

työllisten osuutta samanikäisestä (15–64-vuotiaasta) väestöstä. Samoin työttömien ja 

työvoiman ulkopuolisten prosenttiosuus tarkoittaa heidän osuuttaan koko 

kansalaisuusryhmästä. 

Työllisten osuutta koko väestöstä tarkasteltuna havaitaan erityisesti turkin 

kansalaisten erottuvan positiivisesti edukseen (taulukko 1). Turkkilaisista lähes yhtä 

suuri osuus väestöstä on työllisiä kuin suomalaisista (41,45 % vrt. 43,73 %). Vietnamin 

ja Venäjän kansalaiset pärjäävät myös työmarkkinoilla melko hyvin; joka kolmas 

vietnamilainen (33,67 %) ja venäläinen (34,4 %) on työelämässä. Näiden kolmen 

kansalaisuuden joukossa työvoiman ulkopuolisten määrä on myös maltillinen, 

venäläisistä (51,55%) ja turkkilaisista työvoiman ulkopuolisia (44,19 %) on suhteessa 

                                                           
16

 Humanitaarisen maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaiskustannuksia arvioitaessa tulee 

kuitenkin huomioida, että myös kielteiset oleskelulupapäätökset tulevat maksamaan yhteiskunnalle, sillä 

turvapaikanhakijalla on oikeus toimeentulotukeen siltä ajalta kun hänen hakemuksensa on käsittelyssä. 
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vähemmän kuin suomalaisista (51,74 %). Työttömiä näistä kansalaisuuksista on 

kuitenkin suhteellisesti enemmän kuin suomalaisista. 

 AIIS-maita näyttää yhdistävän pieni työllisten määrä ja korkea työvoiman 

ulkopuolisten määrä (kuva 5). Esimerkiksi Somalian kansalaisista käytännössä kolme 

neljästä on työelämän ulkopuolisia (74,33 %). Myös Myanmarin ja Kongon 

demokraattisen tasavallan kansalaisista huomattava osa on työvoiman ulkopuolisia. 

Nämä kansallisuudet käsittävät kuitenkin kumpainenkin vain noin puolitoista tuhatta 

henkeä, joten kansantaloudellinen rasite heistä on pieni. Iranilaisia lukuun ottamatta 

AIIS-maiden kansalaisten työllisyys on hyvin heikkoa, ja iranilaisistakin vain noin joka 

neljäs henkilö on työllinen. 

 

Taulukko 1. Pääasiallinen toiminta kansalaisuusryhmittäin vuonna 2011. Perustuu 

Tilastokeskuksen Statfin-tilastotietokantaan. 

kansalaisuus työlliset työttömät työvoiman ulkopuoliset yhteensä 

suomi 

2 281 736 

(43,73%) 236 625 (4,53%) 2 699 773 (51,74%) 

5 218 134 

(100%) 

afganistan 411  (14,44%) 586 (20,59%) 1 849 (64,97%) 2 846 (100% 

irak 635 (11,06%) 1 371 (23,88%) 3 736 (65,06%) 5 742 (100%) 

iran 687 (25,35%) 514 (18,97%) 1 509 (55,68%) 2 710 (100%) 

kongon dt 203 (14,58%) 193 (13,86%) 996 (71,55%) 1 392 (100%) 

myanmar 127 (8,03%) 274 (17,32%) 1 181 (74,65%) 1 582 (100%) 

somalia 640 (8,62%) 1 265 (17,05%) 5 516 (74,33%) 7 421 (100%) 

turkki 1 724 (41,45%) 597 (14,35%)  1 838 (44,19%) 4 159 (100%) 

venäjä 9 519 (32,4%) 4 743 (16,03%) 1 5251 (51,55%) 29 585 (100%) 

vietnam 1 038 (33,67%) 398 (12,91%) 1 647 (53,42%) 3 083 (100%) 
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Kuva 5. Pääasiallinen toiminta kansalaisuuksittain 2011. Perustuu Tilastokeskuksen Statfin-

tilastotietokantaan. 

 

Taloudellisessa huoltosuhteessa verrataan työssäkäyvien henkilöiden määrää muuhun 

väestöön (Nieminen 2003). Ajatuksena on, että työssäkäyvät kustantavat elannon niille, 

jotka eivät käy työssä. Näitä elätettäviä ryhmiä ovat esimerkiksi lapset, opiskelijat, 

työttömät, eläkeläiset ja varusmiehet. Mikäli taloudellinen huoltosuhde on esimerkiksi 

2,00 tarkoittaa se, että yksi työssäkäyvä joutuu elättämään kaksi työssä käymätöntä. 

Jotta maahanmuutto olisi taloudellista huoltosuhdetta parantavaa, tulisi 

maahanmuuttajaryhmän huoltosuhteen olla pienempi – ja siten parempi – kuin 

kantaväestön. Huoltosuhde lasketaan jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella 

olevien lukumäärä työllisten määrällä. 

 Huoltosuhdetta tarkasteltaessa ensimmäinen huomoni kiinnittyy siihen, 

että kaikkien tarkasteltavien ryhmien huoltosuhde on heikompi kuin suomalaisten 

(taulukko 2). Huoltosuhteen kannalta kaikki kyseiset maahanmuuttajaryhmät siis 

kasvattavat kansantaloudellista taakkaa. Huolestuttava tilanne on erityisesti Somalian ja 

Myanmarin kansalaisilla, joilla huoltosuhde on yli 10. Myanmarin pieni otos kuitenkin 

kasvattaa erehdyksen määrää. Esimerkiksi Somalian kansalaisten kannalta tilanne on se, 
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että teoriassa yksi työssäkäyvä somali elättää 10 maanmiestään. Käytännössä heidät 

kuitenkin elättävät työssäkäyvät suomalaiset. Turkkilaisten huoltosuhde 1,41 elätettävää 

yhtä työssäkäyvää kohden on lähimpänä kantäväestön huoltosuhdetta (1,29), mutta silti 

sitä huonompaa. 

 Erityisesti Somalian, Myanmarin, ja Kongon demokraattisen tasavallan, 

mutta myös Irakin ja Afganistanin kansalaisista huomattava osa on työelämän 

ulkopuolella (taulukko 1). Seuraavaksi tarkastelen ketä nämä työvoiman ulkopuolella 

olijat oikein ovat. 

 

Taulukko 2. Huoltosuhde kansalaisuuksittain vuonna 2011. Perustuu Tilastokeskuksen Statfin-

tilastotietokantaan. 

kansalaisuus työlliset ei-työlliset huoltosuhde 

suomi 2 281 736 2 936 398 1,29 

afganistan 411 2 435 5,92 

irak 635 5 110 8,05 

iran 687 2 023 2,94 

kongon dt 203 1 189 5,86 

myanmar 127 1 455 11,46 

somalia 640 6 781 10,60 

turkki 1 724 2 435 1,41 

venäjä 9 591 19 994 2,08 

vietnam 1 038 2 045 1,97 

 

Otettaessa selvää ketä työvoiman ulkopuolisiin kuuluu, huomataan kaikkien 

tarkasteltavien ryhmien olevan ikärakenteeltaan nuorta (taulukko 3 ja kuva 6). Kongon 

demokraattisen tasavallan kansalaisista jopa yli puolet on alle 14-vuotiaita. Ainoastaan 

Iranin ja Vietnamin kansalaisista pienempi osuus on lapsia kuin Suomen kansasta. 

Myös opiskelijoiden suhteellinen osuus on kaikilla ryhmillä suomalaisia suurempi. 

Venäläisten joukossa on suhteellisesti eniten eläkeläisiä, mutta kuitenkin eläkeläisten 

määrä on kaikissa ryhmissä hyvin pieni. 

 Ihmetystä itselleni herättää muiden työvoiman ulkopuolisten suuri määrä. 

Turkkilaisista työvoiman ulkopuolisista käytännössä puolet kuulu ryhmään muut 

työvoiman ulkopuoliset ja kaikilla muillakin kansalaisuuksilla tämä ryhmä on 

suhteelliselta kooltaan suurempi kuin suomalaisilla. Epäselväksi jää ketä he lopulta 
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ovat. Tilastokeskuksen mukaan "muut työvoiman ulkopuolella olevat" muodostuu 

henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin 

ryhmiin: 0–14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset. Toisaalta varusmiehiä 

tai siviilipalvelusmiehiä ei aineistosta voinut erotella omaksi ryhmäkseen, joten uskon 

heidän olevan mukana ”muissa työvoiman ulkopuolisissa.” Arvelen kyseiseen ryhmään 

kuuluvan myös esimerkiksi vangit ja äitiys- ja muilla vapailla olevat henkilöt, jotka 

eivät ole töissä, mutta eivät myöskään ole ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi. 

 

Taulukko 3. Työvoiman ulkopuoliset kansalaisuuksittain vuonna 2011. Perustuu 

Tilastokeskuksen Statfin-tilastotietokantaan. 

kansalaisuus 0–14v opiskelijat eläkeläiset muut 

yht 

(%). 

suomi 

861 876 

(31,92%) 

394 404 

(14,61%) 

1 287 649 

(47,69%) 

155 844 

(5,77%) (100%) 

afganistan 666 (36,02%) 590 (31,91%) 92 (4,98%) 501 (27,10%) (100%) 

irak 1 256 (33,62%) 829 (22,19%) 170 (4,55%) 1 481 (39,64%) (100%) 

iran 412 (27,30%) 505 (33,47%) 96 (6,36%) 496 (32,87%) (100%) 

kongon dt 527 (52,91%) 239 (24,00%) 12 (1,20%) 218 (21.89%) (100%) 

myanmar 551 (46,66%) 325 (27,52%) 25 (2,12%) 280 (23,71%) (100%) 

somalia 2 134 (38,69%) 1 141 (20,69%) 144 (2,61%) 2 097 (38,02%) (100%) 

turkki 599 (32,59%) 284 (15,45%) 40 (2,18%) 915 (49,78%) (100%) 

venäjä 4 069 (26,68%) 3 376 (22,14%) 2 598 (17,03%) 5 208 (34,15%) (100%) 

vietnam 507 (30,79%) 580 (35,22%) 74 (4,49%) 486 (29,51%) (100%) 
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Kuva 6. Työvoiman ulkopuoliset kansalaisuuksittain vuonna 2011. Perustuu Tilastokeskuksen 

Statfin-tilastotietokantaan. 

 

Kiinnostavaa on arvella, mihin työllistyneet maahanmuuttajat työllistyvät. Eräs 

mielenkiintoinen mittari tälle on yrittäjyysaste, joka kuvaa yritäjien osuutta työllisistä. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu yrittäjyyden olevan maahanmuuttajien 

keskuudessa yleisempää kuin kantaväestöllä (Light & Gould 2000 Forsanderin 2013: 

226 mukaan). 

 Irakin (16,54 %), Iranin (15,28 %) ja Turkin kansalaisilla yrittäjyysaste on 

korkeampaa kuin suomalaisilla (taulukko 4.). Erityisesti turkkilaisten yrittäjyysaste on 

huima: useampi kuin joka kolmas turkkilainen toimii yrittäjänä (38,23 %). Toisaalta 

kongolaiset (1,97 %), myanmarilaiset (0 %) ja somalialaiset (0,94 %) yrittäjät ovat 

laskettavissa kahden käden sormilla. Venäläiset, vietnamilaiset ja afganistanilaiset 

jäävät näiden ääripäiden välille. Yrittäjänä toimiminen näyttää siis vahvasti jakavan 

maahanmuuttajaryhmiä. Ainakin joidenkin kansalaisuuksien kohdalla aineiston pieni 

koko kuitenkin hankaloittaa pidemmälle menevien johtopäätösten tekemistä. 

 Mikäli yrittäjien määrää verrataan koko väestön määrään, näyttää  

maahanmuuttajien ahkera yrittäjyys katoavan (taulukko 5). Tämä johtuu 
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maahanmuuttajien matalasta työllisyydestä. Tosin turkkilaiset ovat edelleen edukseen: 

yli 15 % kaikista Suomessa asuvista turkkilaisista toimii yrittäjinä. 

 

Taulukko 4. Yritäjien osuus työllisistä kansalaisuuksittain 2011. Perustuu Tilastokeskuksen 

Statfin-tilastotietokantaan. 

kansalaisuus yrittäjät työlliset 

suomi 242 367 (10,62 %) 2 281 736 

afganistan 43 (10,46 %) 411 

irak 105 (16,54 %) 635 

iran 105 (15,28 %) 687 

kongon dt 4 (1,97 %) 203 

myanmar 0 (0 %) 127 

somalia 6 (0,94 %) 640 

turkki 659 (38,23 %) 1 724 

venäjä 929 (9,76 %) 9 519 

vietnam 92 (8,63 %) 1 038 

 

Taulukko 5. Yrittäjien osuus koko väestöstä kansalaisuuksittain. Perustuu Tilastokeskuksen 

Statfin-tilastotietokantaan. 

kansalaisuus yrittäjät yhteensä 

suomi 242 367 (4,64 %) 5 218 134 

afganistan 43 (1,51 %) 2 846 

irak 105 (1,83 %) 5 742 

iran 105 (3,87 %) 2 710 

kongon dt 4 (0,28 %) 1 392 

myanmar 0 (0 %) 1 582 

somalia 6 (0,08 %) 7 421 

turkki 659 (15,85 %) 4 159 

venäjä 929 (3,14 %) 29 585 

vietnam 92 (2,98 %) 3083 
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6.1.2. Äidinkieli 

 

Kansalaisuuden mukaan tehty jaottelu ei välttämättä ole paras keino kuvata 

maahanmuuttajien työllisyyttä, sillä maahanmuuttajalle on voitu antaa Suomen 

kansalaisuus, jolloin hän luokittuu tilastoissa suomalaiseksi. Ihmisen äidinkieli ei 

muutu, joten äidinkielen perusteella tehty jaottelu mahdollistaa kansalaisuutta paremmin 

eri maahanmuuttajaryhmien vertailun kantaväestöön, sillä silloin ei ”kadoteta” 

maahanmuuttajia, jotka ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden. En ota kantaa siihen, 

milloin maahanmuuttaja on suomalainen tai miten ”maahanmuuttajuutta” voisi 

järkevästi mitata – näitä ongelmia käsittelin aikaisemmin. 

 Käsittelen seuraavia kieliryhmiä: afgaani ja pastu, arabia, burma, kurdi, 

persia, somali, turkki, venäjä ja vietnam. Osaa kielistä puhutaan useamman valtion 

alueella, kuten persia tai arabia, joita puhutaan hyvin laajoilla alueilla, mutta osa kielistä 

rajoittuu lähes täysin kyseisen valtion alueelle. Esimerkiksi Somalia on kielellisesti 

varsin yhteinäinen valtio, eikä somalia puhuta muualla Afrikassa kuin selvänä 

vähemmistökielenä. Kongon demokraattisen tasavallan kansalaiset puhuvat useita eri 

kieliä (muun muassa ranskaa), joten jätin kyseisen valtion suosiolla kieliryhmiä 

koskevan tarkastelun ulkopuolelle. 

Samoin kuin kansalaisuutta tarkasteltaessa, turkinkieliset pärjäävät 

tarkasteltavista maahanmuuttajista parhaiten suomalaisilla työmarkkinoilla (taulukko 6). 

Venäjänkieliset ja vietnaminkieliset työllistyvät lähes yhtä hyvin kuin turkinkieliset, ja 

nämä kolme ryhmää työllistyvätkin lähes yhtä hyvin kuin suomenkieliset (kuva 7). 

Muut kieliryhmät pärjäävät selvästi heikommin. Kaikista huonoimmin työssä ovat 

somalinkieliset (12,03 %), myös työvoiman ulkopuolisten määrä on heidän joukossa 

suhteellisesti suurin (75,12 %). Burman- ja afgaaninkielisten ryhmät käsittävät vain 

muutamia satoja ihmisiä, joten ainakaan näiden ryhmien kohdalla ei voi tehdä pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä. 
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Taulukko 6. Pääasiallinen toiminta kieliryhmittäin 2011. Perustuu Tilastokeskuksen Statfin-

tilastotietokantaan. 

äidinkieli työlliset työttömät työvoiman ulkopuoliset yhteensä 

suomi 

2 126 616 

(43,73%) 

2 24 513 

(4,62%) 2 512 222 (51,66%) 

4 863 

351(100%) 

afgaani,pasto 120 (19,58%) 107 (17,46%) 386 (62,97%) 613 (100%) 

arabia 2 419 (21,50%) 1 973 (17,53%) 6 860 (60,97%) 11 252 (100%) 

burma 76 (13,79%) 103 (18,69%) 372 (67,51%) 551 (100%) 

kurdi 2 146 (24,89%) 1 577 (18,29%) 4 900 (56,82%) 8 623(100%) 

persia 1 345 (24,05%) 912 (16,31%) 3 336 (59,65%) 5 593(100%) 

somali 1 690 (12,03%) 1 805 (12,85%) 10 550 (75,12%) 14 045(100%) 

turkki 2 449 (42,81%) 722 (12,62%) 2 549 (44,56%) 5 720(100%) 

venäjä 24 062 (41,25%) 8 031 (13,77%) 26 238 (44,98%) 58 331 (100%) 

vietnam 2 346 (38,71%) 709 (11,70%) 3 005 (49,59%) 6 060 (100%) 

 

 
Kuva 7. Pääasiallinen toiminta kieliryhmittäin 2011. Perustuu Tilastokeskuksen Statfin-

tilastotietokantaan. 

 

Huoltosuhteen perusteella maahanmuutto kaikista tarkasteltavista kieliryhmistä 

kuormittaa kansantaloutta (taulukko 7). Turkinkielisten (1,34) huoltosuhde on 

lähimpänä suomenkielisiä (1,29). Somalinkielisten huoltosuhde paranee tarkasteltaessa 

huoltosuhdetta äidinkielen mukaan kansalaisuuden sijasta, mutta on silti korkea 7,31. 
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Taulukko 7. Huoltosuhde kieliryhmittäin vuonna 2011. Perustuu Tilastokeskuksen Statfin-

tilastotietokantaan. 

äidinkieli työlliset ei-työlliset huoltosuhde 

suomi 2 126 616 2 736 735 1,29 

afgaani,pasto 120 493 4,11 

arabia 2 419 8 833 3,65 

burma 76 475 6,25 

kurdi 2 146 6 477 3,02 

persia 1 345 4 248 3,16 

somali 1 690 12 355 7,31 

turkki 2 449 3 271 1,34 

venäjä 24 062 3 4269 1,42 

vietnam 2 346 3 714 1,58 

 

Eläkeläisten osuus työvoiman ulkopuolisista on kaikissa kieliryhmissä pienempi kuin 

suomenkielisissä (taulukko 8). Lasten ja opiskelijoiden määrä on puolestaan kaikissa 

kieliryhmissä – turkinkielisiä opiskelijoita lukuun ottamatta – suomenkielisiä suurempi 

(kuva 8). Äidinkielen ja kansalaisuuden perusteella tehdyissä jaoissa on molemmissa 

mukana sama kummajaisuus: turkkilaisten ja turkinkielisten suuri osuus ryhmässä 

”muut työvoiman ulkopuoliset”. 

 

Taulukko 8. Työvoiman ulkopuoliset kieliryhmittäin. . Perustuu Tilastokeskuksen Statfin-

tilastotietokantaan. 

äidinkieli 0–14v opiskelijat eläkeläiset muut yht. 

suomi 

793 810 

(31,60% 

366 366 

(14,58%) 

1 209 518 

(48,15%) 142 528 (5,67%) 

2 512 

222 

afgaani, pasto 184 (47,67%) 79 (20,47%) 21 (5,44%) 102 (26,42%) 386 

arabia 3 043 (44,36%) 1 185 (17,27%) 499 (7,27%) 2 133 (31,09%) 6 860 

burma 191 (51,34%) 96 (25,81%) 11 (2,96%) 74 (19,89%) 372 

kurdi 1 951 (39,82%) 1 226 (25,02%) 284 (5,80%) 1 439 (29,37%) 4 900 

persia 1 130 (33,87%) 1 060 (31,77%) 271 (8,12%) 875 (26,23%) 3 336 

somali 5 247 (49,73%) 1 955 (18,54%) 292 (2,77%) 3 056 (28,97%) 10550 

turkki 977 (38,33%)  364 (14,28%) 239 (9,38%) 969 (38%,01%) 2 549 

venäjä 8 723 (33,25%) 6 343 (24,17%) 3 551 (13,53%) 7 621 (29,05%) 26 238 

vietnam 1 120 (37,27%) 871 (28,99%) 306 (10,18%) 708 (23,56%) 3 005 
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Kuva 8. Työvoiman ulkopuoliset kieliryhmittäin vuonna 2011. Perustuu Tilastokeskuksen 

Statfin-tilastotietokantaan. 

 

Yrittäjyysastetta äidinkielen mukaan tarkasteltaessa tehdään samoja havaintoja kuin 

kansalaisuuksittain tarkasteltuna. Monilla kieliryhmillä yrittäjyys on suhteessa 

suomenkielisiä yleisempää ja turkinkielisten yritäjyysaste (36,14 %) on kaikista korkein 

(taulukko 9). Koko väestöön suhteutettuna turkinkielisten lisäksi kurdinkielisten ja 

vietnaminkielisten joukossa on suhteessa enemmän yrittäjiä kuin suomenkielisissä 

(taulukko 10). 

Taulukko 9. Yrittäjien osuus työllisistä kieliryhmittäin 2011. Perustuu Tilastokeskuksen Statfin-

tilastotietokantaan. 

äidinkieli yrittäjät työlliset 

suomi 222 932 (10,48 %) 2 126 616 

afgaani, pasto 14 (11,67 %) 120 

arabia 350 (14,47 %) 2 419 

burma 2 (2,63 %) 76 

kurdi 527 (24,56 %) 2 146 

persia 180 (13,38 %) 1 345 

somali 27 (1,60 %) 1 690 

turkki 885 (36,14 %) 2 449 

venäjä 2 138 (8,89 %) 24 062 

vietnam 298 (12,70 %) 2 346 
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Taulukko 10. Yrittäjien osuus koko väestöstä kieliryhmittäin 2011. Perustuu Tilastokeskuksen 

Statfin-tilastotietokantaan. 

äidinkieli yrittäjät yhteensä 

suomi 222 932 (4,58 %) 4863 351 

afgaani, pasto 14 (2,28 %) 613 

arabia 350 (3,11 %) 11 252 

burma 2 (0,36 %) 551 

kurdi 527 (6,11 %) 8 623 

persia 180 (3,22 %) 5 593 

somali 27 (0,19 %) 14 045 

turkki 885 (15,47 %) 5 720 

venäjä 2 138 (3,67 %) 58 331 

vietnam 298 (4,92 %) 6 060 

  

6.2. Aineiston rajoitteet 

 

Mahdollisten selittävien muuttujien puutteesta johtuen en ole tehnyt tilastollisia testejä 

aineistolle. Tämän takia syy-seuraussuhteiden todentaminen ei ole mahdollista. 

Maksulliset aineistot tarjoaisivat monipuolisempia tilastoja kuten aikasarjoja ja 

yksityiskohtaisempia tietoja. Juuri maksullisuuden takia nämä aineistot eivät ole olleet 

käytössäni. Aineiston rajoitteita ovat muun muassa erilaisten taustamuuttujien puute. 

Näitä ovat esimerkiksi koulutustaso ja kielitaito, joita ei voida vakioida eikä siten 

selvittää niiden merkitystä työllisyyttä selittävänä tekijänä.   

Toisaalta myös tilastokeskuksen määritelmät työlliselle, työttömälle ja 

työvoiman ulkopuoliselle ovat kaikessa selkeydessään ongelmallisia. Kun työlliseksi 

määritellään henkilö, joka on työsuhteessa vuoden viimeisellä viikolla, voi työllisten 

ulkopuolelle jäädä henkilöitä, jotka ovat töissä osan aikaa vuodesta – ehkäpä jopa 

suurimman osan – mutta joilla ei ole työsuhdetta vuoden lopussa. Sama ongelma 

sisältyy työttömän käsitteeseen: vuoden lopussa työttömänä olevat, mutta vuoden 

muuna aikana työssä käyvät luokittuvat työttömiksi. Ongelmaton ei ole myöskään 

työvoiman ulkopuolisten ryhmä, johon luultavasti kuuluu piilotyöttömiä, jotka 

haluaisivat työtä, mutta eivät syystä tai toisesta ole ilmoittautuneet työttömiksi 

työnhakijoiksi.  
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Huoltosuhteen käsitteessä puolestaan oletetaan, että työssäkäyvät elättäisivät 

työssäkäymättömät. On aiheellista kysyä, eikö työn määrällä tai laadulla ole tekemistä 

tämän kanssa? Huomioon kun ei oteta esimerkiksi sitä, kuinka paljon henkilö tekee töitä 

tai mitä työtä hän ylipäänsä tekee. Nämä kielenkäyttöön ja tilastointiin liittyvät 

ongelmat koskevat toki enemmän tai vähemmän kaikkia käsiteltäviä kansalaisuuksia, 

eivätkä siten nähdäkseni ammu tutkielmani empiiristä osuutta täysin alas, vaikkakin 

juuri somalialaisten keskuudessa määräaikaiset työsuhteet ovat kovin yleisiä (Pohjanpää 

2003 Sutelan 2005: 90 mukaan). Mikäli nämä määräaikaiset työsuhteet ovat 

vuodenvaihteessa katkolla, saattaa se osittain selittää somalialaisten pientä työllisten 

osuutta. 

Käsitteiden ongelmallisuuden ja vapaasti käytettävissä olevan aineiston 

vajauden vuoksi kirjoitukseni on saattanut osaltaan jäädä vain tanssiksi salaisuuksien 

ympärille. Toisaalta tutkielmani ajatuksia voivat muut jatkaa empirialtaan 

kattavimmissa töissä. Omalta osaltani empiirinen aineisto on ollut pikemminkin osa 

tutkielmassani esitettyjen ajatusten, ideoiden ja ajankohtaisen kritiikin jatkumoa, ei 

kirjoitukseni ydin. 

 

7. Pohdinta 

 

Jos maahanmuuttajat ovat työikäisiä ja työllistyvät yhtä hyvin kuin niin sanottu 

kantaväestö, maahanmuutto on selvästi julkista taloutta vahvistavaa, sillä tällöin 

vastaanottavan maan ei ole tarvinnut rahoittaa heidän koulutustaan (Koski 2011: 18). 

Tietyt maahanmuuttajaryhmät erottuivat aineiston perusteella toisistaan kuin kultakalat 

sardiineista. Suurimmat erot työllisyydessä olivat somalialaisten ja turkkilaisten välillä. 

Tulos oli samanlainen kansalaisuuksia ja kieliryhmiä tarkasteltaessa. 

 Kaikilla tutkielmassani käsiteltävillä maahanmuuttajaryhmillä huoltosuhde 

oli kantaväestön huoltosuhdetta heikompaa. Hultosuhteen kannalta maahanmuutto 

näistä maista on siten kansantaloutta kuormittavaa. Erityisen haitallista se on Somaliasta 

ja Myanmarista tulevien kohdalla (tosin Myanmarin pieni aineisto oletettavasti vääristää 

tilannetta). 
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Kaikissa kansalaisuusryhmissä eläkeläisten määrä oli pienempi kuin suomalaisten 

eläkeläisten määrä ja lapsia ja opiskelijoita puolestaan oli näissä ulkomaalaisryhmissä 

enemmän kuin suomalaisten joukossa. Maahanmuuttajaväestön nuori ikärakenne on 

toisaalta hyvä asia tulevaisuuden kannalta, sillä potentiaalisia työntekijöitä ja 

veronmaksajia on paljon suhteessa vanhempaan väestöön. Suomi toisaalta joutuu 

maksamaan näiden lasten ja nuorten koulutuksen, toisin kuin silloin kun 

maahanmuuttajat ovat jo valmiiksi työikäisiä ja koulutettuja. Ja mikäli tätä nuorta 

maahanmuuttajasukupolvea ei edes saada mukaan työelämään, luo se omat 

yhteiskunnalliset ongelmansa lisääntyneen rikollisuuden, asuinalueiden eriytymisen ja 

erilaisten kulttuuristen konfliktien muodoissa – vain muutamia esimerkkejä 

mainitakseni. Nämä ongelmat ovat jo valitettavasti arkipäivää muualla Euroopassa.
17

 

Työllistyneiden maahanmuuttajien sijoitumista eri ammateihin ja 

yhteiskunnan sektoreihin en voinut tarkastella kuin yrittäjyyttä mittaamalla. 

Tilastokeskuksen aineisto siitä, työskentelevätkö henkilöt yksityisellä vai julkisella 

sektorilla ei nimittäin sisällä jakoa kansalaisuuden mukaan.  

Uskallan luulla, että maahanmuuttajien omat kulttuuriset ja uskonnolliset 

tavat vaikuttavat oletettua enemmän heidän työllistymiseen ja erityisesti yrittäjyyteen. 

Yrittäjyys vaatii oma-aloitteisuutta ja uskaliaisuutta ja sen tielle voi tulla monia 

sosiokulttuurisia esteitä. Somalimiehet eivät useinkaan työskentele keittiössä, ja vaikka 

Suomessa asuvien somalien keskuudessa esimerkiksi kotitöiden jako on tasaisempaa 

kuin Somaliassa (Degni ym. 2006), voi tämä kulttuurinen seikka osittain selittää sitä, 

miksi Suomen katukuvassa on kyllä intialaisia, venäläisiä, italialaisia ja japanilaisia 

ravintoloita, muttei juurikaan somalialaisia ruokapaikkoja. Turkkilaiset puolestaan ovat 

tulleet tutuiksi pitseria- ja kebabravintoloistaan, mikä näkyy heidän korkeana 

yrittäjyysasteena. 

Haluan tuoda vielä tuoda lyhyesti esiin myös kysymyksen siitä, voidaanko 

ihmisiä pitää kollektiivisesti vastuussa esimerkiksi maanmiestensä työttömyydestä tai 

rikollisuudesta. Yleensä ajatellaan, että ihminen on vastuussa vain omista teoistaan, eikä 

                                                           
17

 Hyvän yleistajuisen katsauksen epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan ja hyvinvointivaltion 

kohtaamisesta saa historioitsija Walter Laquerin teoksesta Euroopan viimeiset päivät (2009). 
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muiden viiteryhmänsä jäsenten kuten kanssakansalaistensa tekemisistä. Toisaalta usein 

ajatellaan myös, että länsimaisilla ihmisillä on jonkinlainen kollektiivinen vastuu 

kehitysmaiden auttamisesta ja suomalaisia puolestaan saatetaan pitää kollektiivisesti 

vastuussa maahanmuuttajiin kohdistuvasta rasismista. Vähintä mitä itsenäisesti 

ajattelevalta ihmiseltä voin vaatia, on johdonmukaisuuden periaate. Edellä mainitulla 

tavalla ajattelevan ihmisen olisi siis myönnettävä, että myös maahanmuuttajia voidaan 

pitää kollektiivisesti vastuullisina ainakin oman etnisen ryhmän jäsenten työttömyydestä 

tai rikollisuudesta. Tai ainakin olisi perusteltava, miksi kollektiivisen vastuun vaippa ei 

yletäkään kattamaan alleen kaikkia yhteisöjä ja ryhmiä. 

Kollektiivista vastuuta sivuaa myös se seikka, että maahanmuuttajat 

saattavat vedota kulttuurisiin tai uskonnollisiin sääntöihin ja perinteisiin kertoessaan, 

miksi eivät voi tehdä tiettyjä asioita ikään kuin abstrakti kulttuuri hallitsisi ja määräisi 

heidän tekojaan ja tekemättä jättämisiään. Yhdyn siihen Heta Gyllingin ihmettelyyn 

(2007), miksi tiettyjen etnisten ryhmien on soveliasta vaatia perinteisen elämäntapansa 

säilyttämistä, kun kautta aikojen ihmiset ovat joutuneet sopeutumaan muuttuneisiin 

olosuhteisiin. Mikäli länsimainen valtaväestö joustaa ja antaa kulttuurisisissa 

kysymyksissä maahanmuuttajaväestölle periksi tarjoamalla uimavuoroja uskonnon 

perusteella tai antamalla bussikuskien pukeutua turbaaneihin ja sallimalla myyjän 

esiintyvän kasvot peittävässä hunnussa laitetaan, kulttuurinen kollektiivi yksilön edelle. 

Silloin on hankalaa – ellei mahdotonta – suhtautua ihmiseen yksilöllisenä persoonana. 

 Mitä maahanmuuton kustannuksiin tulee, kunnille koituvia kuluja voidaan 

kiertää niin, että valtio korvaa kunnille pakolaisista aiheutuvat kustannukset. 

Maahanmuuttotyönjohtaja Pirjo Puolakka muistuttaa Ylen uutisessa (Tahkokorpi 2013), 

että kunta saa valtiolta 100-prosenttisesti takaisin pakolaisille maksamansa 

toimeentulotuen. Tämä on kuitenkin vain sitä hölmöläisten viltin pidennystä, jossa 

peiton toisesta päästä leikatulla kuteella jatketaan samaa peitettä, sillä niin kunnan kuin 

valtionkin verorahat ovat peräisin suomalaisten työläisten ja yritysten rahapusseista. 

Siirtämällä tällä tavoin rahaa valtion sisällä taskusta toiseen, saadaan korkeintaan jaettua 

kustannuksia tasaisemmin koko Suomelle sen sijaan, että niiden kuntien asukkaat 

joutuisivat maksumiehiksi, joissa pakolaiset oleskelevat.  
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Vaikka maahanmuuttajien työllisyys paranisikin, kuten joissain muissa tutkimuksissa on 

esitetty, on se yhdentekevää, mikäli maahanmuuttomäärät vain jatkavat kasvuaan. 

Humanitaarisen maahanmuuton kansantaloudellinen kokonaistilanne menee 

huonompaan suuntaan, jos maahan tulee nopeammin työtöntä väestöä, kuin mitä maassa 

jo olevaa väestöä saadaan töihin.  

 

7.1. Johtopäätökset 

 

Aineiston käsittelyn jääminen kuvailun tasolle asettaa tiettyjä rajoituksia pidemmällä 

menevien johtopäätösten tekemiseen. Käsittääkseni aineistoni on kuitenkin riittävä 

ilmiön kuvailemiseen – johon olen pyrkinytkin. Mikäli yhteiskunnallisena tavoitteena 

on parantaa taloudellista huoltosuhdetta, on humanitaarinen maahanmuutto siihen 

huono keino, sillä maahanmuuttajista suuri osa on työvoiman ulkopuolisia ja 

työvoimaan kuuluvatkin työllistyvät heikosti. Näin esimerkiksi humanitaarinen 

maahanmuutto ei toimi ratkaisuna työvoimapulaan. Ja vaikka työvoimapulasta on 

kirjoitettu paljon 1990-luvulta lähtien (esim. Kanervo 2010), ei todellisesta 

työvoimapulasta oikeastaan edes ole näyttöä. Se, mikä voi näyttää työvoimapulalta on 

nähdäkseni vain työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma. Työttömien määrä kyllä kattaa 

vapaiden työpaikkojen määrän, mutta jostain syystä työpaikat ja työttömät eivät kohtaa 

halutulla tavalla. 

Humanitaarista maahanmuuttoa voidaan toki perustella muilla kuin 

taloudellisilla syillä, mutta ei voida myöskään sivuuttaa kysymystä siitä, onko tällä 

hetkellä Suomeen suuntautuva humanitaarinen maahanmuutto lopulta sitä, mitä sen 

luullaan olevan. Tällä tarkoitan humanitaaristen maahanmuuttajien motiiveja 

maahantulolle. Lopulta ainoastaan pieni osa heistä kohtaa kotimaassaan 

henkilökohtaista vainoa (kuva 4) ja olenkin esittänyt epäilyn, että osa heistä tulee 

länsimaihin vain paremman elämän perässä. Tavoite, jota ei sinällään voi pitää 

tuomittavana, mutta joka muuttuu kyseenalaiseksi, jos se tapahtuu suomalaisen 

yhteiskunnan kustannuksella, ilman todellista mahdollisuutta – tai edes tavoitetta – 

yhteiskuntaan sopeutumisesta.  
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7.2. Jatkotutkimus 

 

Mahdollisessa jatkotutkimuksessa erilaisen aineiston käyttäminen on jokseenkin 

välttämätöntä. Valitettavasti sen kaltaista aineistoa ei tietääkseni ole helposti saatavilla, 

jolla voitaisiin paljastaa työllistymiseen vaikuttavat syyt. Näiden syiden löytämiseen 

tarvittaisiin yksityiskohtaisempaa tilastotietoa tai muunlaista aineistoa. Esimerkiksi 

koulutuksen vaikutuksesta työllisyyteen tarvittaisiin aineistoa, jossa maahanmuuttajien 

koulutustaso voitaisiin vakioida. Tai jos maahanmuuttajien kokeman rasismin 

vaikutukset työllisyyteen haluttaisiin todentaa, tulisi rasismia ensinnäkin pystyä 

mittaamaan ja muodostaa siitä aineisto työssäkäyntitilastoihin liittyen.  

Mutta kuten yleensäkin, asia ei ole niin yksinkertainen kuin miltä se 

näyttää. Niin kauan kun rasismia pidetään luonteeltaan täysin subjektiivisena, ts. 

rasismia tapahtuu, mikäli rasismin kohde niin kokee, jää näiden rasismisyytösten 

selitysvoima epämääräiseksi kuin tuulen humina. Lisäksi täyty huomoida se seikka, että 

rasismin ja työttömyyden syy-seurassuhde on kaikkea muuta kuin selvä. Johtuuko 

maahanmuuttajien huono työllisyys rasismista vai johtuuko heihin kohdistuva rasismi 

korkeasta työttömyydestä? Kysymys on siis pohjimmiltaan muna vai kana -kysymys, ja 

siten tässäkin tapauksessa syy ja seuraus kietoutuvat toisiinsa lähes selvittämättömäksi 

vyyhdiksi – kuin rakastavaiset toistensa ympärille.  

Eräs ehdotus – jonka tässä esitän – olisi kerätä maahan tulevilta 

turvapaikanhakijoilta kyselyillä tietoja heidän kulttuurisista tavoistaan ja mielipiteistään 

liittyen esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, sillä mikäli maahan tulee ihmisiä, joiden 

käsitykset vaikkapa naisten työssäkäynnistä ovat suomalaisittain vanhanaikaisia, ei 

heidän työllistymistäkään kannata odotella.  

 

8. Viimeisiä ajatuksia 

 

Tavoitteenani on ollut pukea sanoiksi ajatuksia ja huomoita, joita muutkin ovat varmasti 

ajatelleet kuitenkaan lausumatta niitä julki – ainakaan yliopistollisessa opinnäytetyössä. 

Olen tutkielmallani halunnut kyseenalaistaa sokean auktoriteettiuskon ja mielestäni 
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varsin naiivin suhtautumisen humanitaariseen maahanmuuttoon ja sen tutkimiseen. Olen 

argumentoinut, että eräs suurista virheistä maahanmuuttoa käsittelevissä tutkimuksissa 

on ollut tapa niputtaa saman käsiteltävän joukon sisään hyvin monenlaista 

maahanmuuttoa. Uskon, että tähän on usein syynä poliittinen korrektius ja tutkijoiden 

sekä viranomaisten hyväntahtoisuus, joka on kuitenkin saanut 

maahanmuuttotutkimuksen näyttämään ideologiselta ja tosiasioita piilottelevalta sekä 

samalla tukahduttanut mahdolliset oivalliset selitykset kuin perhoset lasikuvun alle. 

Tarkoituksenani on ollut omalla esimerkilläni rohkaista tutkijoita arkailun 

ilmapiiristä kriittiseen maahanmuuttotutkimukseen, jossa joillekin ihmisryhmille 

kiusallisetkin tutkimustulokset ja ajatukset tuodaan julkisuuteen kaikkien arvioitaviksi – 

toimintaan, jota viranomaisvalta ja auktoriteetit eivät aina hyväksy tai johon ketään ei 

ainakaan tietoisesti kannusteta. Samalla olen yrittänyt omalla kirjoitustyylilläni tuoda 

hiukan väriä tieteelliseen kirjottamiseen. 

Tämä kaikki, minkä puolesta olen kirjoittanut, on lopulta vain positiivista 

kapinaa kahleiden katkomiseksi. Poliittinen korrektius ja viranomaisvalta ovat luoneet 

tieteen ja tutkimuksen teon ympärille pimeyden, joka on ilmeinen, mutta josta moni on 

mieluummin kääntänyt katseensa pois. Mikäli olen edes osittain onnistunut 

tavoitteessani, kirjoitukseni tuo toivottavasti hiukan kirkkautta tähän synkkyyteen. Olisi 

tietenkin liian kunnianhimoista sanoa, että tämä tutkielmani toimisi paremman 

maahanmuuttotutkimuksen airueena. Enkä sitä edes halua. Ehkäpä oma vaatimaton 

panokseni kuitenkin antaa pienen sysäyksen siihen suuntaan. Kuitenkaan mikään teos ei 

voi sellaisenaan saada mitään aikaan, vaan vasta jos se herättää lukijassa jotain. 

Menettelytapani tarkoitus onkin ollut mitä suurimmissa määrin herättää huomiota ja 

panna yksittäinen lukija kuuntelemaan, harkitsemaan, arvostelemaan ja selvittämään 

asioita itse. Tai kuten Ludwig Wittgenstein kerran kirjoitti (2001: 19): ”En haluaisi 

säästää kirjoituksellani ketään ajattelemisen vaivalta, vaan sen sijaan, jos mahdollista, 

innostaa muita omiin ajatuksiin.” Niinpä tutkielmani viimeisen ajatuksen saakin lukija 

itse. Mitä mieltä asiasta sinä olet? Ja ennen kaikkea: miten perustelet väitteesi? 
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Liite 1. Kiintiöpakolaiset kansalaisuuksittain. Perustuu maahanmuuttoviraston tilastoihin. 

  

kansalaisuus2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 yhteensä

Afganistan 221 153 156 17 0 0 0 153 265 965

Irak 3 3 0 3 159 282 301 144 0 895

Iran 137 109 117 53 92 2 1 0 0 511

Kongo 0 0 0 1 147 156 151 126 92 673

Myanmar 0 0 324 416 230 150 125 131 119 1495

Sudan 278 226 0 0 0 0 0 0 0 504

useita kansalaisuuksia, kansalaisuudettomia ym.89 85 75 177 94 99 100 63 100 882
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Liite 2. Turvapaikanhakijoiden määrä. Perustuu maahanmuuttoviraston tilastoihin. 

 
 
  

kansalaisuus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 yht

Afganistan 51 166 237 97 96 254 461 265 284 213 2124

Azerbaidžan 34 25 93 22 1 2 9 9 11 8 214

Bosnia 74 115 72 24 22 11 13 9 17 91 448

Bulgaria 287 238 570 463 13 82 739 485 48 7 2932

Irak 150 123 289 225 327 1255 1195 575 586 837 5562

Iran 47 99 79 91 79 144 162 142 124 129 1096

Kongon dt 38 46 37 38 36 31 56 47 1 47 377

Kosovo 0 0 0 0 0 67 284 148 83 82 664

Makedonia 83 279 191 28 3 5 9 20 16 32 666

Nigeria 77 92 73 64 41 77 131 84 105 99 843

Romania 109 132 56 20 9 18 54 94 5 0 497

Serbia 285 693 457 286 152 172 43 173 72 86 2419

Somalia 91 253 321 92 82 1181 1180 571 356 203 4330

Sri Lanka 14 11 15 32 18 36 102 21 25 33 307

Syyria 39 15 11 17 8 24 36 41 110 183 484

Turkki 185 140 97 41 73 65 140 117 69 62 989

Valko-Venäjä 46 58 57 97 48 68 95 66 84 34 653

Venäjä 288 215 233 176 172 209 602 436 296 226 2853
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Liite 3. Myönteiset turvapaikkapäätökset. Perustuu maahanmuuttoviraston tilastoihin. 

 
 

 

kansalaisuus2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 yht

Irak 21 207 95 113 221 268 495 607 396 397 2820

Somalia 75 85 158 184 232 148 548 653 266 233 2582

Afganistan 17 33 100 132 122 72 95 196 180 260 1207

Venäjä 14 61 39 25 31 41 73 61 116 132 593

Iran 39 37 17 25 37 37 31 58 55 124 460

Turkki 56 36 32 12 10 13 13 7 16 29 224

Syyria 11 10 0 3 6 4 2 7 35 142 220

Kongon dt 19 25 16 11 20 28 13 21 20 38 211

Serbia 0 30 45 31 16 22 0 0 0 0 144

Nigeria 5 13 4 7 6 8 8 22 17 24 114

Sri Lanka 6 4 7 1 6 41 10 20 11 4 110

Bosnia/Her 28 19 0 9 5 1 1 0 0 0 63

Valko-Venäjä 10 2 39 0 3 1 1 2 1 0 59

Azeb. 8 21 0 2 4 0 0 4 0 3 42

Kosovo 0 0 0 0 0 1 0 19 0 9 29

Makedonia 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 9

Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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