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Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
Koneen säätiö, 2020–2024
Tutkija: Samira Saramo

Hanke tarkastelee suomalaista siirtolaisuushistoriaa eri näkökulmista ja pyr-
kii näin edistämään dialogia siirtolaisuustutkimuksen ja kanadalaisen asut-
tajakolonialismin tutkimuksen välillä. Hanke rakentaa moniaistisen ja ker-
rostuneen digitaalisen kartan suomalaisesta uudis/asutuksesta Ontariossa. 
Tämä avoimesti saatavilla oleva kartta hyödyntää kartografiaa, kertomuksia, 
valokuvia, äänimaisemia, väestötilastoja, ekologisia kuvauksia ja arkistolähtei-
tä. Tavoitteena on tarjota uusia tapoja nähdä monimutkaisia ja risteäviä/limit-
täisiä suhteita paikkaan, historiaan ja identiteettiin. Tämän lähestymistavan 
ja työkalun avulla suomalaisten siirtolaisten historia sekä sijoittuu yhteisön 
itsemääriteltyihin merkityksellisiin paikkoihin, että ulottuu eri ajanjaksojen 
yli fyysisen ympäristön, alkuperäiskansojen näkemysten, valtion asettamien 
kolonialististen viitekehysten sekä väestö- ja taloushistoriallisten yleiskuvien 
muuttuvissa konteksteissa.

Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Suomen Akatemia, 2019–2022
Tutkijat: Tiina-Riitta Lappi ja Miika Tervonen

Kansainvälinen konsortiohanke tutkii rakenteita ja prosesseja, joiden kautta 
erilaiset asuinsijoiltaan joutuneet pakkosiirtolaiset joko kytkeytyvät osaksi eu-
rooppalaisia ja intialaisia kaupunkeja, tai jäävät niiden marginaaliin. Konsortio 
vertailee siirtolaisten osallisuutta ja hyvinvointia urbaaneissa ympäristöissä In-
tiassa, Suomessa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Tutkimuksessa haastatellaan 
siirtolaisia, viranomaisia ja järjestötoimijoita, vertaillaan paikallistason muut-
toliikepolitiikkaa, sekä kartoitetaan siirtolaisten hyvinvointia ja kaupunkitilan 
käyttöä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kaupunkisuunnittelustudioita, joissa 
tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä haetaan konkreettisia ratkaisuja pak-
komuuttajien osallisuuden vahvistamiseen. Projekti tuottaa tietoa tasa-arvon ja 
hyvinvoinnin vahvistamisen mahdollisuuksista urbaaneissa ympäristöissä. 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET
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Ethnic Stereotypes Over Time – a Nordic Comparison
Future Challenges in the Nordics – People, Culture and Society -tutkimusohjelma, 
2022–2026
Tutkija: Miika Tervonen

Ruotsalais-suomalainen tutkimushanke selvittää, miten ja miksi kansallisiin 
vähemmistöihin ja maahanmuuttajaryhmiin kohdistuvat stereotypiat ovat 
muuttuneet vuodesta 1955 nykypäivään. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä 
ymmärrystä etnisten ryhmien välisistä suhteista ja niiden pitkän aikavälin ke-
hittymisestä. Projektia johtaa Ruotsin Tulevaisuudentutkimuksen instituutin 
tutkija, Ph.D. Moa Bursell. Suomen osalta tutkimusta johtaa vastaava tutkija 
Miika Tervonen. Tutkijat edustavat yhteiskuntatieteiden, Pohjoismaiden tutki-
muksen ja historian aloja.

European Web Site on Integration (EWSI)
Euroopan komissio, 2010–
Suomen maakoordinaattori: Marja Tiilikainen

EWSI-kehittämishankkeessa, joka käsittelee Euroopan unionin alueella olevien 
maahanmuuttajien kotoutumista, tuotetaan yhteisportaaliin erityisteemoista 
maakohtaista vertailevaa analyysia, ns. Special Features ja Integration Dossiers. 
Hanketta koordinoi Migration Policy Group, Bryssel.

Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
NOS-HS, 2020–2022
Tutkijat: Johanna Leinonen (OY) ja Miika Tervonen

Hankkeen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä erilaisten pakkomuuttojen roo-
lista Pohjoismaiden historiassa ja kansallisvaltioiden kehityksessä 1800-luvulta 
lähtien. Hanke järjestää kolme työryhmätapaamista vuosina 2020-2021 Suomes-
sa, Norjassa ja Ruotsissa. Tavoitteena on kehittää aihepiirin pohjoismaista tutki-
musyhteistyötä. Erilaisten pakkomuuttajien – kansainvälisten ja maan sisäisten 
pakolaisten, turvapaikanhakijoiden sekä karkotettujen henkilöiden – koke-
muksien historiallinen tutkimus on ollut Pohjoismaissa suhteellisen vähäistä. 
Pakkomuuttojen tutkimus on painottunut laajemminkin yhteiskuntatieteisiin, 
ja heijastanut usein julkisten keskusteluiden lyhyttä aikajännettä. Kiinnitämme 
tästä lähtökohdasta huomion Pohjoismaihin pitkäaikaisina pakkomuuttojen 
kohdemaina, ja myös niiden tuottajina. Kartoitamme työryhmätapaamisissa 
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pakkomuuttojen historian sokeita pisteitä ja yhteisiä piirteitä, sekä tuoreita me-
netelmiä ja lähdeaineistoja niiden tutkimiseen. Olemme kiinnostuneita myös 
muistamisen politiikasta, ja tavoista, joilla erilaiset pakkomuuttajaryhmät on 
muistettu, ohitettu tai vaiennettu kansallisessa historiankirjoituksessa.

Intimate geographies of bordering: Deportability and its effects on Fin-
nish citizens with foreign spouses and their extended families (INDEFI)
Suomen Akatemia, 2021–2025
Tutkijat: Saara Pellander, Eveliina Lyytinen, Jaana Palander ja Zeinab Karimi

Hankkeessa tarkastellaan kuinka maahanmuuton kontrolli vaikuttaa intii-
meihin suhteisiin ja kuinka intiimit suhteet vaikuttavat maahanmuuton 
kontrolliin. Karkotusuhan kanssa elämisen kielteiset vaikutukset ulottuvat 
ulkomaan kansalaisia pidemmälle. Ne vaikuttavat myös heidän suomalaisiin 
kumppaneihinsa, perheisiinsä ja ystäviinsä. Tutkimus selvittää, kuinka rajat 
ja maahantulon kontrolli sekä intiimi elämänpiiri linkittyvät. Se perustuu et-
nografiselle kenttätyölle (havainnointia, haastatteluja) sellaisten ulkomaan 
kansalaisten lähipiirissä, jotka ovat parisuhteessa Suomen kansalaisen kanssa 
ja joiden oleskeluoikeus on epävarma. Lisäksi hankkeessa tutkitaan maahan-
muuttoviranomaisia ja viranomaisten päätöksiä. Tutkimus tarjoaa välineitä 
tiukentuvan maahanmuuttopolitiikan vaikutusten tarkasteluun. 

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vas-
taavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR), 2021–2023
Tutkijat: Markku Mattila, Toni Ahvenainen ja Mika Raunio

Hanke keskittyy Etelä-Pohjanmaan korkeasti koulutettujen maahanmuutta-
jien koulutusta vastaavaan työllistymiseen. Korkeasti koulutettujen maahan-
muuttajien keskeiseksi työllistymisen esteeksi on tunnistettu heikko suomen 
kielen taito koulutusta vastaavan työpaikan vaatimaan suomen kielen taitoon 
verrattuna. Hankkeessa kehitetään erityistä yksilölliseen opetukseen ja oppi-
miseen perustuvaa kielikoulutusmallia, joka huomio oppijan omat eriytyneet 
tarpeet sekä alueen työmarkkinoiden asettamat vaatimukset. Hanke kehittää 
myös alueellista palvelupolkua, joka auttaa korkeasti koulutettuja maahan-
muuttajia löytämään täydennys- ja jatko-opintoreittejä sekä tunnistamaan 
Suomen ulkopuolella hankittua osaamista ja hankkimaan sille kansallisen 
tunnustamisen. Hanke on konsortiohanke, jota johtaa Siirtolaisuusinstituut-
ti (Seinäjoen toimipiste) ja jonka partnereina ovat Etelä-Pohjanmaan Opisto, 
Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.
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Kuntien kotouttamisohjelmat- selvitys 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kotoutumisen osaamiskeskus, 2021–2022
Tutkijat: Pekka Kettunen ja Laura Koskimies (Innolink)

Hankkeessa analysoidaan ja arvioidaan kuntien kotouttamisohjelmia. Hank-
keen alkuvaiheessa selvitettiin kaikkien manner-Suomen kuntien ohjelmati-
lanne. Sen mukaan kuntien omat ja seutuohjelmat ovat yhtä yleisiä. Toisessa 
vaiheessa tutkitaan tarkemmin 20 erikokoisen ja eri puolilla maata sijaitsevan 
kunnan ohjelmia sekä ohjelmien laadullisella analyysilla että sitä täydentävil-
lä haastatteluilla. Lisää tietoa hankitaan vielä kolmannessa vaiheessa laajalla 
puhelinhaastattelulla. Hankkeen pääasiallisia kysymyksiä ovat miten ohjel-
mia on valmisteltu, millaisia painopisteitä niissä on sekä miten ohjelmien 
toteutumista seurataan. Lisäksi selvitetään ohjelmien hyödyllisyyttä kunnille 
sekä ohjelmien kehittämistarpeita.  

Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Liikesivistysrahasto 2020, muu rahoitus 2021–2022
Tutkijat: Merja Paksuniemi (LY) ja Elli Heikkilä

Hankkeen tavoitteena on analysoida Lapin ja Koillismaan matkailualan työn ja 
työvoiman kohtaantoa kausimuuton ja pendelöinnin näkökulmasta. Hankkeen 
ensimmäinen tavoite on Suomen nykytilan kartoitus, jonka perusteella muodos-
tetaan käsitys työvoiman alueellisen liikkuvuuden, ts. pendelöinnin laajuudesta 
matkailualalla, sen erityispiirteistä ja maantieteellisistä painotuksista. Toinen 
tavoite liittyy tapaustutkimuksen, Lappi ja Koillismaa, avulla saatavaan tietoon 
alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden seurauksista. Kolmantena ta-
voitteena on muodostaa synteesi alueellisen liikkuvuuden nykytilanteesta ja sen 
esteistä ja ratkaisumalleista. Hanke toteutetaan Siirtolaisuusinstituutin ja Lapin 
yliopiston yhteishankkeena.

Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden 
sosiaalityössä (LAMPE) 
STM:n tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen, 2021–2023 
Tutkija: Maili Malin

Tutkimushankkeessa tutkitaan, minkälaista asiantuntijuutta lastensuojelun 
sosiaalityössä tarvitaan, jotta palvelutarpeen arviointi ja käytettävät mene-
telmät vastaavat maahanmuuttajaperheiden, -nuorten ja -lasten tarpeisiin 
ja noudattavat Lasten oikeuksien sopimusta (LOS). Globalisaation mukanaan 
tuoma muutos näyttäytyy monimutkaisina asiakastilanteina, joissa sosiaali-
työntekijät ilmaisevat asiantuntijuuden riittämättömyyttä. Lisäksi palvelujär-
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jestelmän rakenteelliset esteet jättävät maahanmuuttajaperheitä vaille var-
haista tukea tarjoavia perhepalveluja ja lastensuojelun avohuollon palveluita. 
Tilastollisessa mallissa tutkitaan, mitkä vanhempien/huoltajien ominaisuudet 
esiintyivät riskitekijöinä ennen lapsen sijoittamista lastensuojelun sijaishuol-
toon. Lisäksi arvioidaan suomalaisen lastensuojelun sijaishuollon laatua ja 
sen yhteyttä lasten elämäntilanteisiin nuorena aikuisena (palvelupolkujen 
mallinnus). Lisäksi tuotetaan uutta tutkimustietoa maahanmuuttajataustais-
ten lapsiperheiden, nuorten ja lasten palvelutarpeista ja –kokemuksista ja 
sosiaalityöntekijöiden kokemuksista lastensuojelun palveluiden toimijoina. 
Saatujen tutkimustulosten perusteella konsultoidaan yhteistyötahoja ja mää-
ritellään asiantuntijuuden käytännöllis-teoreettinen tietoperusta lastensuoje-
lun sosiaalityöhön maahanmuuttajalasten ja -perheiden parissa. 

Maahan muuttaneiden poliittinen osallistuminen
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 2021–2022
Tutkija: Pekka Kettunen

Hankkeen tarkoituksena on tutkia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden poliit-
tista osallistumista ja sen edellytyksiä. Aikaisemman tutkimuksen mukaan eri 
väestöryhmien kesken on suuria eroja osallistumisen suhteen. Hankkeella on 
kolme päämäärää: 1) Luoda kirjallisuuskatsaus aiheesta, 2) Tehdä empiiristä 
tutkimusta, jossa kontekstina ovat vuoden 2021 kuntavaalit Varsinais-Suomes-
sa. Kohderyhmänä ovat sekä ehdokkaat että valitut henkilöt. Heille tehdään 
kysely ja osaa haastatellaan, tilanteen mukaan ryhmässä, miten he näkevät po-
liittisen osallistumisen rajoitukset ja mahdollisuudet ulkomaalaistaustaisten 
keskuudessa. 3) Koota julkaisu, jossa on sekä alan tutkimusta Suomessa että po-
liittiseen osallistumiseen liittyvää tuoretta tutkimustietoa.

MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local 
Development
Horizon 2020, 2020–2023
Tutkija: Magnus Enlund

Hankkeessa tutkitaan kolmansien maiden maahanmuuttajia ja heidän kotou-
tumistaan 13 vuoristo- ja maaseutualueella Euroopassa. Suomen kohdalta tut-
kitaan Pohjois-Karjalan ja Pietarsaaren seutua Pohjanmaalla. Siirtolaisuusinsti-
tuutin suomenruotsalainen yksikkö toimii paikallisena partnerina hankkeessa. 
Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. 
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Mobile Futures: Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen 
kotoutuminen
Suomen Akatemisen Strategisen Tutkimuksen Neuvosto, 2021–2027
Tutkijat: Saara Pellander, Elli Heikkilä, Eveliina Lyytinen, Mika Raunio ja Sari Vanhanen

Mobile Futures on monitieteinen, osallistava konsortiohanke, jonka tavoittee-
na on edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa suomalaista yhteiskuntaa, ja 
vastata väestörakenteen muutoksen haasteisiin kuten väestön ikääntymiseen 
ja työikäisen väestönosa suhteelliseen vähenemiseen. Kansainvälinen muut-
toliike voi olla yksi vastaus väestörakenteen muutokseen, mutta se edellyttää 
yhteiskunnallisia valmiuksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tavoite on 
kääntää kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä katse koko yhteiskuntaan ja 
tarkastella sosiaalista ja institutionaalista luottamusta. Hankkeessa sovelle-
taan ja kehitetään LivingLab-menetelmää, jossa tutkijat ja hankkeen yhteistyö-
kumppanit etsivät yhdessä ratkaisuja ja rakentavat keskinäistä luottamusta. 
Hanketta johdetaan Åbo Akademissa ja mukana ovat Siirtolaisuusinstituutin 
lisäksi Oulun yliopisto sekä Turun yliopisto.

Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen 
kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
Seinäjoen kaupunkiseutu, 2019–2022
Tutkijat: Markku Mattila, Mika Raunio, Toni Ahvenainen ja Elli Heikkilä

Muuttoliike muovaa voimakkaasti suomalaista yhteiskuntaa ja vaikuttaa kun-
tien elinvoimaisuuteen, jonka keskeisimmät tekijät ovat inhimillinen pääoma 
ja ihmiset. Tällä hetkellä voimakkaimmat muuttovirrat kohdistuvat pääkau-
punkiseutuun ja suurimpiin kaupunkeihin, jotka imevät väestöä sekä ulko-
mailta että muualta Suomesta. Näiden seutuihin kuulumattomat alueet kilpai-
levat kuitenkin samoista resursseista säilyttääkseen elinvoimansa. Kasvun ja 
elinvoiman edellytys on riittävä ja ikärakenteeltaan kasvua tukeva väestöpoh-
ja. Tutkimushankkeen keskiössä ovat tulomuuttajat ja alueelta muuttaneet: 
Miten saada ihmiset valitsemaan asuinpaikakseen Seinäjoen kaupunkiseutu, 
miten sitouttaa heidät alueelle? Hanke perustuu reaaliaikaiseen, usealla mit-
tarilla tehtyyn tilanneseurantaan, tiedon analysointiin, ongelmakohtien tun-
nistamiseen ja tutkimuksellisten ratkaisumallien kehittämiseen. Muuttovir-
taa pyritään ohjaamaan niin, että tulomuutto on lähtömuuttoa suurempaa ja 
tukee seudun kaikenpuolista elinvoimaisuutta.
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Muuttoliikkeet ruotsinkielisillä alueilla Suomessa
Svenska Finlands Folkting, 2020–2022
Tutkija: Dan Sundblom

Projektissa tutkitaan maastamuuttoa, maahanmuuttoa ja maan sisäisiä muut-
toliikkeitä ruotsinkielisillä alueilla Suomessa. Projekti koostuu asiatuntija-
haastatteluista, joissa selvitetään, miten erilaiset keskeiset toimijat näkevät 
haasteet ja mahdollisuudet liittyen muuttoliikkeisiin ruotsinkielisillä alueilla. 
Tämän lisäksi projektin aineisto koostuu tilastoista ja taustatiedoista muutto-
liikkeistä. Hankkeesta tulee raportti, jota voidaan käyttää strategisessa kehitys-
työssä koskien suomenruotsalaisia. 

Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: 
haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita
Suomen Akatemia, 2018–2022
Tutkijat: Marja Tiilikainen, Johanna Hiitola, Abdirashid Ismail ja Jaana Palander

Hanke tutkii  tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen tur-
vallisuuden kokemuksiin ja organisoimiseen haavoittuvien maahanmuutta-
jien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa. Tarkastelemme 
yhtäältä sellaisia somalialaisia, joilla ei maahanmuuttostatuksensa vuoksi 
ole oikeutta perheenyhdistämiseen, ja toisaalta afganistanilaisia, irakilaisia 
ja somalialaisia pakolaisia, joilla on jatkuva oleskelulupa ja jotka yrittävät 
täyttää perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksen. Erityinen alaryhmä 
jälkimmäisessä kategoriassa ovat yksintulleet alaikäiset. Lisäksi selvitämme 
yksintulleiden alaikäisten perheenyhdistämistä lainsäädännön näkökulmas-
ta. Tutkimus tuottaa uutta tietoa maahanmuuttopolitiikan sekä haavoittuvien 
maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kokemusten risteyskohdista. 

Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway 
and the Scotland
NordForsk, 2020–2024
Tutkijat: Marja Tiilikainen, Fath E. Mubeen ja Mervi Kaukko (TaY)

Hankkeessa tutkitaan alaikäisinä yksin tulleiden pakolaisnuorten hyvinvoin-
tia Suomessa, Norjassa ja Skotlannissa.  Hankkeen lähtökohtana on ajatus siitä, 
että hyvä elämä oleskeluluvan saamisen jälkeen rakentuu sosiaalisten verkos-
tojen muodostumisen avulla. Tutkimuksen keskiössä ovat vastavuoroisuus ja 
vieraanvaraisuus. Noin kolmen vuoden seurantajakson aikana nuoret tuotta-
vat taidetyöpajoissa kuvia ja esineitä, joilla he kuvaavat sosiaalisten suhteiden 
tuottamaa hyvinvointia elämässään. Aineistoa kerätään myös yksilö- ja pari-
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haastatteluilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä taideterapeuttien ja taiteilijoi-
den kanssa. Hanketta koordinoi Bedfordshiren yliopisto. Hankekumppaneita 
Siirtolaisuusinstituutin ohella ovat Tampereen yliopisto sekä NORCE Norwegi-
an Research Centre.

Siirtolaisuus ennen ja nyt -podcast 
Tieteen tiedotus ry, 2021–2022
Tutkijat: Saara Pellander, Miika Tervonen ja Samira Saramo

Podcast pyrkii monipuolistamaan siirtolaisuudesta käytyä keskustelua ja tuo-
maan siihen liittyvää uusinta tutkimustietoa viihdyttävään ja helposti omak-
suttavaan muotoon. Ihmiset, jotka muuttavat tällä hetkellä Suomeen, nähdään 
usein pyrkimyksineen ja tavoitteineen hyvin erilaisina kuin suomalaiset, jotka 
muuttivat aiemmin tai muuttavat nykyään muualle. Lopulta ihmisten liikkeelle 
lähtöjen välillä on kuitenkin enemmän samankaltaisuuksia kuin eroja. Tämän 
podcastin avulla ihmisten liikkuvuuden pääsee näkemään eri valossa – suo-
malaisten siirtolaisuuteen suhteutettuna. Podcast-jaksojen sisällön suunnit-
telussa hyödynnetään instituutin tutkijoiden olemassa olevaa tutkimustietoa 
sekä instituutin ainutlaatuista siirtolaiskirjeiden, video-, äänitallenteiden ja 
muiden arvokkaiden arkistoaineistojen kokoelmia. Hankkeessa tuotetaan 10 
podcast-jaksoa ja koulutetaan instituutin henkilökuntaa podcast-tuotantoon.

SPRING – Sustainable practices of integration
European Union, Horizon 2020, 2022
Tutkija: Sari Vanhanen

The SPRING initiative is a two-year project (2021–2023) will pioneer new appro-
aches to transnational know-how sharing. The EU-funded research project (see 
SPRING Sustainable Practices of Integration) will create an innovative portal 
through which practitioners can access validated good practices, toolkits and 
guidelines for integration, focusing on the recently arrived migrants in the 
post-2014 context. Above all, it will help to connect with the people working on 
similar challenges across Europe at national, regional and local levels. Migra-
tion Institute of Finland is participating in the project as a national expert to 
support in gathering and validating integration good practices, by conducting 
desk research and drawing on existing good practice repositories at Member 
State level. The evaluation is carried out during spring 2022 and it will be based 
on the specific grid of assessment designed by Migration Policy Group. 
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STRATEGI – Stannare på landsbygden i Svenska Österbotten
Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stiftelse, Svenska Österbottens 
Kulturfond, 2021–2022
Forskare: Magnus Enlund och Dan Sundblom

Forskning på urbanisering undersöker i regel utflyttarna, det vill säga omstän-
digheterna kring att människor väljer att flytta. Projektet STRATEGI (Stannare 
för hållbar utveckling på landsbygden) studerar istället stannarna – varför män-
niskor väljer att stanna och omständigheterna som gör det möjligt att stanna. 
På så sätt sätter projektet fokus på de faktorer som gör landsbygdsorter långsik-
tigt livskraftiga. Utgångspunkten är att livskraften är beroende dels av de lokala 
samhällenas inre kvaliteter, dels av samhälleliga utvecklingsstrategier. Projektet 
genomför fem fallstudier i Österbotten (Terjärv, Jeppo, Munsala, Maxmo och Mol-
pe) där även utvecklingsinsatser genomförs på basen av de resultat som tas fram. 
Projektet genomförs som ett samarbete mellan Åbo Akademi/Regionalvetenskap,  
Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland och Yrkeshögskolan Novia.

The Regions for Migrants and Refugees Integration, REGIN Project
Euroopan unioni, AMIF, 2020–2022
Suomen liitännäispartneruus: Elli Heikkilä

REGIN -hankkeessa on 10 partnerin, joista Pohjoismaita edustaa Partnership 
Skåne Ruotsista, lisäksi liitännäispartnereita ja Suomen edustaja on Siirtolai-
suusinstituutti. Hankkeen koordinaattorina toimii The Conference of Periphe-
ral Maritime Regions (CPMR). Hankkeen tavoitteena on parantaa kotouttamis-
toimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa. Tavoitteena on myös identifioida 
kotouttamisindikaattoreita alueellisella tasolla. Hankkeessa kehitetään työka-
luja mahdollistamaan alueellista suorituskykyä vahvistaa maahanmuuttajien 
ja pakolaisten kotoutumista. Hankkeessa edistetään dialogia, yhteistyötä käy-
tännössä ja aloitekykyä partnereiden välillä.

Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (ARADE) 
Suomen Akatemia (tutkijatohtori), 2018–2022
Tutkija: Eveliina Lyytinen

”Pakolaiskriisin” seurauksena Suomesta karkotettavien ihmisten kirjo ja mää-
rä ovat nopeasti kasvaneet. Karkotuksiin liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutki-
mus on kuitenkin vielä vähäistä Suomessa. Tässä tutkimushankkeessa tehdään 
turvapaikanhakijoiden karkotuksiin liittyvää toimintatutkimusta kolmesta te-
maattisesta näkökulmasta: 1) karkotuksiin liittyvät lait, politiikat ja käytännöt, 
2) luottamus ja epäluottamus karkotuksiin liittyvässä kansalaisaktivismissa, ja 
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3) turvapaikanhakijoiden karkotusmatkat. Monitieteisen tutkimuksen tavoit-
teena on tarjota uusia yhteiskunnallisia, teoreettisia ja menetelmällisiä ava-
uksia turvapaikanhakijoiden karkotettavuuden kriittisen arvioinnin tueksi. 
”Taistelevan tutkimuksen” lähestymistapa edistää tätä tavoitetta vahvistamalla 
tutkimukseen osallistuvien toimijuutta ja kanssatutkijuutta.

Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa
Argumenta-hanke, Suomen Kulttuurirahasto, 2019–2022
Tutkija: Marja Tiilikainen

Monitieteinen tutkimushanke pureutuu uskontoihin ja suomalaiseen yh-
teiskuntaan liittyviin kysymyksiin. Uskontolukutaidolla tarkoitetaan tietoa, 
ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten 
näkemysten ristipaineissa. Hankkeessa tarkastellaan aihepiiriin liittyvän tut-
kimuksen nykytilaa ja etsitään väyliä entistä monitieteisempään uskonnon-
tutkimukseen Suomessa. Hankkeen työryhmään kuuluvat lisäksi hankkeen 
johtaja Tuula Sakaranaho ja Johanna Konttori Helsingin yliopistosta, Martin 
Ubani Itä-Suomen yliopistosta, Aini Linjakumpu ja Tapio Nykänen Lapin yli-
opistosta, Inkeri Rissanen Tampereen yliopistosta ja Ruth Illman Donner-insti-
tuutista. Lisätietoa: https://katsomukset.fi/argumenta/
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Amerikan- ja Ruotsin suomalaisten tarinoita 1800-luvulta alkaen
Juha Tainio ja Jouni Korkiasaari

Siirtolaisuusinstituutille siirtyneet Ragnar Lassinantti 100 juhlavuoden kotisi-
vut  www.lassinantti.se päivitetään ja vuoden 2017 ”Oskari Tokoi ennen ja jäl-
keen 1917” Suomi 100 seminaarien anti kootaan julkaisuksi, jossa vanha ja uusi 
materiaali kerätään myös virtuaalisesti Siirtolaisuusinstituutin uusille koti-
sivuille.  Juha Tainio ja Jouni Korkiasaari olleet parin vuoden ajan Tokoin jäljillä 
keräten materiaalia ja molemmilla on tietoa myös ruotsinsuomalaisuudesta. 

Den finlandssvenska emigrationens historia
Krister Björklund

Boken beskriver den finlandssvenska emigrationen ur ett brett, historiskt per-
spektiv. Finlandssvenskarnas flyttningsbenägenhet har genom tiderna varit 
mycket omfattande. Benägenheten att flytta utomlands har varit betydligt stör-
re än bland de finskspråkiga finländarna. 

Emigrationen från Svenska Österbotten till Amerika och Sverige 1893–1976 
Magnus Enlund

Doktorsavhandlingen handlar om erfarenheter av emigrationen från svensk-
språkiga delen av Österbotten till Amerika och Sverige. Som empiriskt material 
används amerikabrev från perioden 1893–1937 och intervjuer gjorda i Sverige 
2011 om emigrationen till Sverige under perioden 1953–1976.

Historiken Norden
Kjell Herberts

Historiken dokumenterar tidningen Finska Amerikanaren i USA, och dess olika 
skeden från slutet av 1800-talet till 2010-talet.

Maahan muuttaneiden poliittinen osallistuminen
Pekka Kettunen (toim.) 

Kirja kokoaa yhteen artikkeleita jotka lähestyvät aihetta eri näkökulmista, 
niin suoran osallistumisen kuin vaaliosallistumisen kautta. Kirja tarjoaa sekä 
teoreettista ja metodologista tietoa aihepiiristä että tuoretta tietoa maahan 
muuttaneiden poliittisen osallistumisen muodoista ja tilanteesta Suomessa 
tällä hetkellä. Aihetta tarkastellaan muun muassa turvapaikanhakijoiden ak-
tivismin, järjestötyön, poliittisen osallistumisen muotoutumisen sekä äänestä-
misen ja vaaliehdokkuuden näkökulmaista. Kirja ilmestyy alkuvuodesta 2022. 

KIRJAHANKKEET
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Suomalaiset siirtolaiset maailmalla
Ismo Söderling ja Jouni Korkiasaari

Kahden kokeneen tutkijan yleiskatsaus suomalaisiin maailmalla luo ajankoh-
taisen ja päivitetyn kuvan ulkosuomalaisista, heidän vaiheistaan ja viime vuo-
sikymmenien muutoksista siirtolaisuudessa.

Suomalaisten jäljillä Australiassa
Satu Beverley

Australiassa asuu nykyisin noin 30 000 suomalaista. Suomalaiset ovat levittäyty-
neet työn perässä  eri puolille maata omiin yhteisöihinsä. Lähes poikkeuksetta 
Suomesta lähteneet ovat perustaneet erilaisia seuroja yhteisöllisyyden edisrä-
miseksi. Satu Beverleyn tulevassa kirjassa käydään läpi seurojen toimintaa do-
kumenttien ja henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Kirja antaa hyvän 
läpivalaisun australiansuomalaisten elämästä  ja järjestötoiminnasta viimeisen 
sadan vuoden aikana.

Unelma paratiisista Brasiliassa – Niilo Valtonen Penedon utopiayhteisössä
Ismo Söderling ja Jarmo Hietarinta

Suomalaiset perustivat 1900-luvun alussa useita utopiayhteisöjä Etelä-Amerik-
kaan. Tunnetuimat olivat Argentiinan Colonia Finlandesa ja Brasilian Penedo. 
Kasvissyöntiin ja luontaishoitoon keskittynyt utopiayhteisö Penedossa pe-
rustettiin 1920-luvun lopussa. Niilo Valtosen käsikirjoitus Penedon vaiheista 
1930-luvulta vuosituhannen loppuun valmistui vuonna 1996. Tätä käsikirjoi-
tusta on hyödynnetty ja tarkasteltu suuren suomalaisen utopiayhteisön moni-
polvisia jännitteitä. 

Writing the Past White: Nation, Race and Coloniality in Finnish National 
Histories
Tutkija: Miika Tervonen

Miten suomalaista menneisyyskuvaa on rakennettu, ja millaisia toiseuksia ja 
sokeita pisteitä siihen on sisältynyt? Koneen Säätiön rahoittama kirjahanke 
käsittelee suomalaisen kansallisen kertomuksen rakentumista 1800-luvulta 
nykypäivään kirjoitetuissa kansallishistorioissa. Miika Tervonen tutkii, kuin-
ka historioitsijat ovat häivyttäneet liikkuvuuden, vähemmistöt ja globaalit 
kytkökset Suomen kansallisesta kertomuksesta. Kirja käsittelee samalla histo-
riantutkijoiden roolia poliittisina toimijoina, ja luotaa historiankirjoituksen, 
nationalismin ja rotuajattelun ylirajaisia kytköksiä.
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sakaupungissa. 2018.

22. Karin Lindfors & Asta Lumikero (toim.): Den första veckan grät jag... 2018.
23. Dan Sundblom & Pia Liljeroth: Morgondagens skärgårdsbo. 2018.
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25. Marjo Mela & Markku Mattila: Latvialaiset Suomessa. 2019
26. Merja Paksuniemi, Minna Körkkö, Pigga Keskitalo & Katja Norvapalo (toim.): Opas-

kirja oppilaan kohtaamiseen monikulttuurisessa koulun arjessa. 2019.
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29. Rolle Alho & Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.): Mobiilsus, ränne ja hargmaised kon-

taktid Eesti ja Soome vahel. 2020.
30. Reijo Rautajoki: Vaiettu vaellus. 2020.
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kotoutumisen edistäminen Turun seudulla. 2020.
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33. Pekka Kettunen, Matti Välimäki ja Tuomas Zacheus: Varsinais-Suomen maahan-

muuttostrategia 2020-luvulle: Tausta-aineistot. 2020.
34. Anne Häkkinen: Ylirajainen avioliitto. Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa 

asuvien kurdien keskuudessa. 2020.
35. Pasi Saukkonen: Vimmainen maailma. 2020.
36. Merja Paksuniemi, Minna Körkkö, Pigga Keskitalo & Katja Norvapalo (eds.): Guide to 

Culturally Responsive Teaching and Diverse Learners in the Daily Life of Schools. 2020.
37. Tuomas Martikainen & Pirkko Pitkänen (toim.): Muuttoliikkeiden vuosisata. 2020.
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2021.
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Siirtolaisuus–Migration

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaisemme artikkeleita ja uutisia 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lehdet: journal.fi

Finnish Yearbook of Population Research

Kerran vuodessa ilmestyvää, englanninkielistä vertaisarvioitua aikakauskirjaa 
julkaisevat Suomen Väestötieteen yhdistys, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja 
Siirtolaisuusinstituutti. Lue lisää: journal.fi
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