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Juhlavuodesta eteenpäin
Vuosi 2019 oli Siirtolaisuusinstituutin 45.
toimintavuosi. Samalla vuosi oli instituutin
koko historian ylivertaisesti toimeliain. Menestyksen taustalla on viime vuosien kova
työ toimintamme kehittämiseksi ja lukuisat
rahoitusta saaneet tutkimushankkeet. Mahtava kokeneempi tutkijakuntamme on tehnyt valtavasti työtä, joka on mahdollistanut
lukuisten lisätutkijoiden palkkaamisen ja
sitä kautta myös edellä mainitun toimeliaisuuden kasvun.
On vaikea nostaa mitään yksittäistä asiaa
esiin, vaan pikemmin todeta, että uudistettu
kokonaisuus on alkanut toimia hyvin ja sitä
kautta monet asiat ovat loksahtaneet paikoillensa. Esimerkiksi Siirtolaisuusinstituutin
medianäkyvyys kaksinkertaistui, kuten myös
julkaisutoimintamme ja työntekijöittemme
eri puolilla pitämien esitelmien määrä.
Vuonna 2019 Suomessa keskusteltiin paljon syntyvyyden laskusta ja siitä mahdollisuudesta, että työperusteinen muuttoliike
lienee välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa.
Tähän liittyen instituutti valmisteli Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategian, jotta päättäjillä on käytettävissään paras mahdollinen ymmärrys aihepiiristä.
Vähitellen myös julkisessa keskustelussa
on vähentynyt pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin liittyneen uutisoinnin osuus,
kun Suomen sisäiset väestökysymykset ovat
nostaneet päätään. Koska ainakin toistaiseksi
elämme taloudellisesti hyviä aikoja, niin tämä
keskustelu jatkunee jonkin aikaa. Suomi ei ole
näissä pohdinnoissa yksin, vaan työperustei-

seen muuttoon ja aluekehitykseen liittyvät aiheet ovat tärkeitä kautta länsimaailman.
Vuosi 2020 on alkanut rauhallisemmissa
merkeissä ja olemme kaikki saaneet toipua
viime vuoden hurjasta menosta. Tosin Seinäjoella käynnissä oleva kolmivuotinen aluekehityshanke on nyt päässyt oikein kunnolla
vauhtiin, joten odotamme mielenkiinnolla
sen tuloksia. Seinäjoen seutu on aluekehityksen kannalta kiinnostava paikka, siellä on
kova tekemisen meininki ja aktiivinen ote
löytää ratkaisuja nykyisissä olosuhteissa.
Syksyllä aloittava uusi toimitusjohtaja
(valittava henkilö selviää kevään kuluessa)
pääsee aloittamaan työnsä pohjoismaisessa
muuttoliikekonferenssissa, jonka järjestelyn
päävastuu on Siirtolaisuusinstituutissa. Tapahtuma järjestetään elokuussa Helsingissä
ja paikan päälle odotetaan noin 300 tutkijaa.
Konferenssi toteutetaan joka toinen vuosi ja
se on muuttoliiketutkijoiden tärkein säännöllinen tapaaminen Pohjoismaissa.
Kiitän vielä kerran Pasi Saukkosta, joka
jätti lehtemme kolumnistin tehtävän vuoden
2019 lopussa. Hänen kirjoituksistaan voi nauttia kevään mittaan ilmestyvässä Vimmainen
maailma -kirjassa, johon Saukkonen on koonnut maahanmuuttoa ja kotoutumista käsitteleviä kirjoituksiaan vuosilta 2015–2019.
Lisäksi instituutti on julkaissut monia muita
teoksia, joista Johanna Leinosen pitkään valmistelema, 671-sivuinen Muuttoliikebibliografia
näki päivänvalon joulukuussa. Teoksen lähes
10 000 kirjallisuusviitettä kertovat, että muuttoliiketutkimus on aina ajankohtaista.

Hyvää alkanutta vuotta 2020!
3

After and beyond the 45th
Anniversary
The year 2019 was the 45th for the Migration
Institute of Finland. It was also by far the
most successful in the entire history of the
Institute. We have done several years of hard
word to update our activities and been highly successful in external funding. This would
not have been possible without our excellent
staff of senior researchers.
While I cannot point out to any particular issue last year, I can mention some. The
national media visibility of the Institute
doubled last year, as well our publications
and presentations in various events. Our researchers were even actively participating in
different activities abroad. Amidst all this, we
moved to a new location.
In December, we published the Migration
Bibliography, a project led by Academy Research Fellow Johanna Leinonen. The 671-page
volume is a great remainder of the hard work

we and other researchers have done to improve knowledge about Finnish migrations.
The year 2020 has started with a bit slower
pace, but we will have plenty of activities to
come. The largest event this year is the Nordic
Migration Conference that is held in August
in Helsinki. We expect some 300 participants
from different Nordic countries.
Public discussion in Finland has gradually shifted away from the asylum and refugees
dominated discourse to look more into demographic developments. Declining fertility
and worries about of the availability of workers both now and in the future have become
key issues. As we are still living in economically good times, in particular the need for
workers is acute.
By the time of the next issue, we should
also know who will be the new director of the
Migration Institute.

Instituutti järjesti 18.12.2019 tupaantulijaiset uusissa toimitiloissaan. Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Outi Kähärin (vas.) seurassa projektitutkija Linda Bäckman ja apulaisprofessori Magdalena Kmak Åbo Akademista. Kuva: Siirtolaisuusinstituutin arkisto.
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