
 

Aktiiviseen ulkomaalais- ja pakolaispolitiikkaan (4/95) 

 

Sisäasiainministeriö asetti 18.10.1995 toimikunnan laatimaan hallitukselle ulkomaalais- ja 
pakolaispoliittista ohjelmaa. Tämä toimikunta olisi tullut asettaa jo useita vuosia sitten - ainakin 
siinä vaiheessa, kun Neuvostoliiton hajoaminen v. 1991 avasi tien kolmansista maista tuleville 
turvapaikanhakijoille ja helpotti inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaissyntyisten muuttoa 
Suomeen. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Hallituksen toimenpide on yritys 
jämäköittää Suomen ulkomaalaispolitiikkaa sen jouduttua kritiikin kohteeksi usealta taholta. 
Yhtenä arvostelun aiheena on ollut myös se, että ulkomaalaisasioiden hoito on liiaksi hajaantunut 
eri ministeriöihin ja virastoihin. 

Uudessa ulkomaalais- ja pakolaispolitiikassa, erityisesti läntisessä Euroopassa, korostuu 
muuttovirtojen kokonaistarkastelun merkitys. Ohjelman lähtökohtana tulee olla se, että Suomen 
ulkomaalais- ja pakolaispolitiikka on osa eurooppalaista ja kansainvälistä kokonaisuutta. Tähän 
liittyy yhteistyö lähialueiden, ennen kaikkea Venäjän kanssa, Suomeen kohdistuvan muuttopaineen 
säätelemiseksi. 

Seuraavassa esitän eräitä olettamuksia ja ajatuksia Suomen ulkomaalaispolitiikan lähtökohdiksi: 

 

1. Euroopan unioni etenee pienin askelin kohti yhteistä ulkomaalais- ja pakolaispolitiikkaa, kuten 
ilmenee Maastrichtin sopimuksesta. Soveltaminen käytäntöön voi olla vaikeata. Tavoitteena on 
saada maahanmuuttajat tasavertaiseen asemaan maan kansalaisten kanssa. 

2. Työvoima liikkuu EU:n alueella vähän. Tilanne tulee jatkumaan tällaisena, mikäli Euroopan 
taloudellisessa kehityksessä ei tapahdu olennaista muutosta parempaan suuntaan. 

3. Suomeen kohdistuva muutto jäänee vähäiseksi jos ja kun Suomi liittyy Schengenin sopimuksen 
piiriin. Muuttopainetta esiintyy entisen Neuvostoliiton alueelta. Inkerinsuomalaisten      
paluumuuton säädöksiä saatetaan kiristää. 

4. Minkä verran suomalaisia, lähinnä nuoria ja hyvin koulutettuja, muuttaa ulkomaille, riippuu 
ensisijaisesti taloudellisesta kehityksestä Suomessa ja läntisessä Euroopassa. Esimerkiksi 
suomalaisilla sairaanhoitajilla ja rakennusalan ammattilaisilla on kysyntää Euroopan 
työmarkkinoilla. 

5. Suomen nykyinen korkea työttömyys jatkuu vuosikymmenen lopulle saakka. Samanaikaisesti 
esiintyy kuitenkin rakenteellista työvoimapulaa. Seuraavalla vuosituhannella työvoimatarve saattaa 
kasvaa ikäluokkien pienetessä, mutta tällöinkin Suomen omien työvoimavarojen tulee olla 
etusijalla. 

6. Edelliseen liittyen Suomi tarvitsisi eduskunnan hyväksymän väestöpoliittisen ohjelman. Sen 
yhden osan muodostaisi puheena oleva ulkomaalais- ja pakolaispolitiikka painopisteen ollessa 
väestön syntyvyydessä ja uusiutumisessa. 

7. Suomessa on noin 100 000 ulkomailla syntynyttä ihmistä, joista ulkomaan kansalaisia on yli 67 
000. Tarvitaan monia toimenpiteitä ulkomaalaisväestömme integroimiseksi suomalaiseen 
yhteiskuntaan tasavertaisina jäseninä. Tähän liittyy myös asennekasvatus, jotta suomalaisten 



 

asenteet saataisiin ymmärtäväisiksi ja suvaitsevaisiksi eri roduista ja kulttuureista tulevia ihmisiä 
kohtaan. 

8. Suomeen tulisi laatia vähemmistöpoliittinen ohjelma, jossa otettaisiin laajasti huomioon 
vähemmistöjen asemaa, oikeuksia ja identiteettiä sekä vähemmistöjen ja enemmistön kohtaamista 
koskevat kysymykset. Samalla tavoin painotetun kulttuuripolitiikan avulla voitaisiin helpottaa 
ulkomaalaisväestömme sopeutumista ja edesauttaa ihmisten tasavertaista kohtaamista. 

9. Hyvä ulkomaalaispolitiikka ja sitä koskeva päätöksenteko edellyttävät riittävää panostusta 
tutkimukseen ja suunnitteluun. Kansainvälinen yhteistyö muualta saatujen kokemusten 
hyödyntämiseksi on osa sitä. 

 

Toivotan menestystä toimikunnan tärkeälle työlle keskustelun avaajana. 

Olavi Koivukangas 


