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Miksi maahanmuutto on tärkeää, 
mitä hyötyä on kansainvälisyydestä

Satu Heikkinen
kansainvälisten yhteyksien päällikkö 

Jyväskylän kaupunki



Muuttoliikkeitä on 
ollut aina

• Merkittävä vaikutus Suomeen 

• Muuttoliike 2000-luvulla 

• Muuttoliikkeiden ennakointi on 
vaikeaa

• Syinä jatkossakin työ, perhe ja 
opiskelu

Video: Kansainvälisten muuttoliikkeiden 
historia Suomessa

Kuva Antti Pänkäläinen, Keski-Suomen museo

https://content.navisec.fi/kotoutuminen/maahanmuutto/#/


Miksi 
maahanmuutto 

on tärkeää

• Suomen väestö ikääntyy, työikäisten määrä 
vähenee

• Väestönkasvu perustuu maahanmuuttoon 

• Osaajapula

• Monikulttuurisuus on potentiaali ja linkki 
maailmaan 



Väestön 
ikärakenne 
31.12.2020

Lähde: Tilastokeskus  
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#V%C3%A4est%C3%B6n%20ik%C3%A4rakenne%2031.12.



Luonnollinen väestönlisäys miinuksella

Lähde: Tilastokeskus



“Maahanmuutto ja 
vieraskielisten
muuttajien
houkutteleminen
on yhä useamman
kunnan ainoa
väestökehityksen
positiivinen
osatekijä”, sanoo
aluetutkija Timo 
Aro.

Väestölisäys 
perustuu 
vieraskielisten 
kasvuun



Osaajatarpeet

• Suomessa toimivan työnantajan edellytetään 
ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa työmarkkinoilla 
jo olevasta työvoimasta huomioiden maassa jo 
asuvat maahanmuuttajat.

• Keski-Suomessa työntekijän oleskelulupien 
myöntämistä ilman erillisselvitystä työvoiman 
saatavuudesta voidaan puoltaa seuraaville 
ammattialoille.
• Metalliala: hitsaajat, CNC-koneistajat
• Rakennusala: rakennusalan työnjohtajat, 

raudoittajat, betonielementtityöntekijät, 
rappaajat, tasoittajat, hiekkatasoitetyöntekijät -

• Asentaja, raskas autokalusto
• Maataloustyöntekijät
• ICT-ala
• Etniset kokit (pl. pizzeriatyöntekijät)
• Terveydenhuolto ja sosiaaliala: lääkärit, 

hammashoitajat, puheterapeutit, sairaanhoitajat, 
lähihoitajat, sosiaalityöntekijät



Suomi kasvaa 
maahanmuutolla 

- millaiset 
kaupungit 
kasvavat?

Miten Jyväskylä 
pärjää? 

• suvaitsevat ja sallivat

• työ- ja opiskelumahdollisuuksia, 
monipuolinen elinkeinorakenne

• löytyy samaan kieliryhmään kuuluvia 
yhteisöjä ja tilaa erilaisista taustoista 
tuleville

• maahanmuuttaneet otetaan osaksi 
yhteisöä

• kotoutumisen eteen tehtyjä hyviä 
käytäntöjä

• vieraskielisen arki on sujuvaa





Vieraskielisten osuus väestönkasvusta oli Jyväskylässä vuosina 2015-2019 25,7%

Jyväskylän asukasluku kasvoi 2020 1100 asukkaalla, josta 25,7% on 286 vieraskielistä.

- Aluetutkija, konsulttitoimisto MDI:n 
johtava asiantuntija Timo Aro on laatinut 
laskelman yli 50 000 asukkaan 
kaupunkien väestönlisäyksestä kieliryhmittäin 
2015–2019. 

- Tulokset kertovat Suomen 
kaupunkiväestön suuresta rakenteellisesta 
muutoksesta.

- Pääkaupunkiseudulla vieraskielisten 
osuus väestönlisäyksestä oli 70,4 prosenttia.

- Tampereella vieraskielisten 
osuus väestönlisäyksestä oli 28,9, Turussa 
55,8, Oulussa 27,7, Kuopiossa 38,7 
ja Jyväskylässä 25,7 prosenttia.

Vieraskielinen = muu kuin suomea, ruotsia 
tai saamea äidinkielenään puhuva



Kansainvälinen 
toimintaympäristö

• Jyväskylässä ulkomaalaisia  4600 (2020)

• vieraskielisiä 7400 (2019), 123 puhuttua kieltä

• ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita: 3100 (2019), 
2200 (2020)

• Jyväskylän seudulla ulkomaalaisten matkailijoiden 
yöpymiset (2018): 81 900

• kv kongresseja ja tapahtumia n. 20 / vuosi

Kuntaliiton selvityksen (2020) mukaan Jyväskylässä 
vieraskielisten määrä kasvaa hitaasti ja vähemmän kuin 
muissa suurissa kaupungeissa.



Tunnistettuja maahanmuuttaneiden ryhmiä

Maahanmuuttajapalveluiden selvitys (2019), 

Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki

Humanitääristen 
syiden takia 

maahanmuuttaneet 
10 %

Työperäiset 
maahanmuuttaneet 

30 %

Opiskelijat 
30 %

Perheisyiden 
perusteella tulleet 

30 %



Mitä hyötyä on kansainvälisyydestä

Globaali talous Tunnettuus ja vetovoima

Haasteet ja ratkaisut 
globaaleja

Maahanmuutto, kasvu ja 
innovatiivisuus



Jyväskylän kaupungin kansainvälisen 
toiminnan tavoitteet - hyöty

• Kv-investoinnit, kv-rahoitus, 
matkailutulot, vientitulot, 
sijoittuvat yritykset

€  

• Näkyvyys, maine, verkostot, 
vaikuttavuus, aktiivinen 
vaikuttaja-rooli, edunvalvonta

Tunnettuus

• Suomen väestönkasvu perustuu 
maahanmuuttoon, kv-osaajat, 
saavutettavat palvelut,  
monikulttuurinen ja 
yhdenvertainen Jyväskylä

Veto- ja 
pitovoima



Millä asioilla
Jyväskylän kaupunki
pelaa
kansainvälisellä
pelikentällä?

Missä voimme olla maailman parhaita
Mistä olemme innostuneita
Mikä vaikuttaa taloudelliseen tulokseen



Jyväskylän 

mahdollisuudet

ja vahvuudet



Jyväskylän kaupungin
kansainvälisen toiminnan
lähivuosien painopisteet

Visit Jyväskylä Region

Yritysten kansainvälistyminen ja kv yritysten sijoittuminen

Kansainväliset osaajat

Maahanmuuttaja- asiat

EU-vaikuttaminen, näkyvyys ja hankkeet

Kansainvälinen tunnettuus, markkinointi ja viestintä

Kansainvälisyys 
toimintatapana



Kansainvälinen 
toimintatapa on

• Kotikansainvälisyyttä 
• Monikulttuurisuus arjessa, kv. ihmisten 

potentiaali
• Kv taidot edistävät myös työllistymistä ja 

yritysten kansainvälistymistä

• Yhteistyötä kansallisella tasolla
• kansainvälisyyttä ja vaikuttavuutta edistävät 

kumppanuudet ja hankkeet esim. yhteistyö 
Business Finland kanssa.

• Yhteistyötä kansainvälisesti
• esim. hankkeet, partnerit, arvoverkot, 

tapahtumat, kv sijoittumiset, parhaat 
käytännöt



Kansainvälisyys läpileikkaava 
teema

• n. 50 kv verkostoa ja yhteistyötahoa ja n. 30 kv-
ja EU-hanketta (Kv verkostokysely toukokuu 
2020).

• Ulkomaalaistaustaista henkilökuntaa n. 100.

• Monikulttuurisia työyhteisöjä esim. Jyväskylän 
Sinfonia, Kansalaisopisto sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. 

• Työyhteisöt ja koulut hyödyntävät hyvin 
kotikansainvälistymismahdollisuuksia. 

• Kansainvälisyyden arkipäiväistyminen, mm. 
online työryhmät. 



Kiitos!

Satu Heikkinen
satu.heikkinen@jyvaskyla.fi

p. 050 325 5110

• Kansainvälisyys on 
toimintatapa ja 
kilpailukyvyn kirittäjä

• Maahanmuutto on 
elinvoimatekijä

Millainen on sinun 
unelmien 

kansainvälinen 
Jyväskylä?


