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kiitän professori Pihkalaa artikkeliani kohtaan 
osoittamastaan mielenkiinnosta. 

kirjoitukseni tavoite oli esitellä maahanmuu-
ton taloustieteen keskeisimpiä teemoja. kieltä 
on tässä yhteydessä käsitelty itsenäisenä tutki-
muskysymyksenä kohtuullisen vähän.1 näin ol-
len aihe rajautui tiiviin katsausartikkelin ulko-
puolelle. 

taloustieteilijät toki pitävät kielitaitoa mer-
kittävänä asiana. kotoutumista käsittelevässä 
tutkimuksessa paikallisen kielen oppimista aja-
tellaan tärkeäksi maahanmuuttajien työllisyyttä 
edistäväksi mekanismiksi. Vastaavasti kantavä-
estön palkkoja tarkastelevassa kirjallisuudessa 
keskeinen kysymys koskee sitä, missä määrin 
maahanmuuttajat ja kantaväestö ovat substi-

tuutteja. suurelta osin tämän ajatellaan riippu-
van juuri kielitaidosta. mainitsen nämä ajatuk-
set myös artikkelissani. 

nämä pohdinnat eivät kuitenkaan välttä-
mättä vastaa sitä, mitä Pihkala tarkoittaa kielel-
lisellä kohtaamisella. aivan täsmällinen tarkoi-
tus jää minulle hieman epäselväksi, mutta esi-
merkeissä tuntuu toistuvan ruotsin kielen ase-
ma suomessa. tämä analogia ei maahanmuu-
ton yhteydessä välttämättä ole erityisen hyödyl-
linen, sillä ruotsin asema tuskin tulee toimi-
maan mallina muiden vähemmistökielten 
kohtelulle. maahanmuuttajia ja monikielisyyttä 
koskevassa keskustelussa olisikin mielestäni 
järkevämpää yrittää oppia muiden maiden ko-
kemuksista kuin omasta historiastamme. 

näistä varauksista huolimatta pidän Pihka-
lan esille nostamia asioita merkittävinä. eten-
kin kysymys siitä, missä määrin maahanmuut-
tajien lapsia pitäisi opettaa heidän äidinkielil-
lään, on tärkeä. Valitettavasti aiheesta on tois-
taiseksi olemassa melko vähän luotettavaa 
empiiristä tutkimusta. suomen oloissa tällaista 
tietoa olisi mahdollista tuottaa lähinnä teke-

1  Ks. kuitenkin esim. Chiswick (1991), Chiswick ja Miller 
(1995), Dustmann ja van Soest (2001), Bleakley ja Chin 
(2004, 2008, 2010), Aspachs-Bracons ym. (2008), Dustmann 
ja Casey (2008) sekä Ortega ja Tangerås (2008). Suomen 
osalta tuloksemme kotouttamissuunnitelmien vaikutuksista 
viittaavat siihen, että kielikoulutuksen tehostaminen paran-
si merkittävästi Suomessa asuvien maahanmuuttajien työl-
lisyyttä (Sarvimäki ja Hämäläinen 2010).
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mällä huolellisesti suunniteltuja (satunnaistet-
tuja) pilottihankkeita.2 

lopuksi on paikallaan korjata artikkelini 
alaviitteeseen 2 eksynyt virhe. aineiston otan-
nassa käytetty määritelmä maahanmuuttajasta 
on henkilö, joka on syntynyt ulkomailla, ei tule 
aineistoon suomen kansalaisena, eikä puhu äi-
dinkielenään suomea. riikinruotsalaiset on siis 
laskettu maahanmuuttajiksi. u
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2  Toinen vaihtoehto on tutkia aikaisempia reformeja. Esi-
merkiksi Angrist ja Lavy (1997) tarkastelevat Marokon 
päätöstä muuttaa opetuskielen arabiaksi 1980-luvun alussa 
(aikaisemmin opetusta annettiin kuudennesta luokasta läh-
tien ranskaksi). Tutkimus vertaa ensimmäisiä arabiaksi 
koulutettuja kohortteja viimeisiin ranskaksi koulutettuihin 
kohortteihin ja päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan re-
formi vähensi koulutuksen tuottoja merkittävästi.




