Maahanmuutto
1. Voitte halutessanne perustella sanallisesti edellistä vastaustanne. Jos haluatte, että voimme
siteerata teitä nimellänne, voitte kirjoittaa nimenne, puolueenne ja kotikuntanne avoimen
vastauksen loppuun.
Vastaajien määrä: 21
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No olipas ihmeellinen kysymys. Henkilö määrittelee suomalaisuutensa itse. Lain näkökulmasta asia taas on
täysiin selkeä.
Toisen polven maahanmuuttajia voidaan kutsua suomalaiseksi, jos he ovat syntyneet ja kasvaneet Suomessa.
- Yleensä kai tämän määrittää kansalaisuus. Miksi tällaisia rajanvetoja pitäisi erityisesti tehdä? Me olemme kai
kaikki ennen muuta ihmiskunnan jäseniä.
Antero Eerola, Vantaan kaupunginvaltuutettu, Vasemmistoliitto
Maila Hölttä
Vasemmistoliitto
Kerava
Hän on yhteiskunnan täysivaltainen jäsen.
Kai Muukkonen Vas. Valkeakoski
Tärkeämpää lienee se, milloin henkilö itse kokee olevansa suomalainen.
Kysymys on usein siitä, miten maahanmuuttaja itse itsensä kokee, monilla itsellään on vahva kansallinen
identiteetti ja mieltävät itsensä joksikin muuksi kuin suomalaiseksi. Toki kansalaisuuden tunnusmerkit täyttävät
ovat lain silmissä aina suomalaisia.
En pysty valitsemaan näistä vaihtoehdoista yhtäkään. Asia riippuu mistä kontekstista puhutaan. Puhutaanko
ihmisen itsemäärittelystä vai tutkimuksen käsitteistä? Totta on se, että suomalaisuuden kriteerit ovat Suomessa
liian tiukat ja maahanmuuttajaksi leimataan ihmisiä, jotka ovat asuneet Suomessa jo pitkään.
Veronika Honkasalo, Vasemmistoliitto, Helsinki
Ei mikään noista. Suomalainen on suomalainen ensisijaisesti sen takia, että kokee olevansa suomalainen. Se
taas koostunee useimpien osalta siitä, että kokee tämän maan kodikseen ja on omaksunut täältä riittäväksi
kokemansa määrän kulttuuripiirteitä.
Kansalaisuus ratkaisee, eivät mitkään nyanssit. Ihmisiä kaikki olemme.
Siinä vaiheessa milloin Suomen kulttuuri, käyttäytymismallit ja tavat toimia on ymmärretty täysin.
Suomalaiseksi tulee kutsua henkilöä, joka kokee itsensä suomalaiseksi ja suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi.
Antti Knuuttila Vasemmistoliitto Seinäjoki
Suomi ? Ajatukseni perustuu siihen, että lapsuuden kotimaa on aina ensimmäinen kotimaa-> koko ikänsä on
kaukokaipuu kotimaahan huolimatta esteistä. Ehkä tämä on idealismia.
Ihan milloin maahanmuuttaja itse kokee olevansa enemmän suomalainen kuin maahanmuuttaja/oman
kulttuurinsa edustaja.
Toisen polven maahanmuuttajan luulisi puhuvan suomea tai ruotsia, jos kotoutus on onnistunut
Ulkomailta Suomeen muuttanut lapsi joka saa kansalaisuuden on Suomalainen ja kaikki jotka syntyvät
Suomessa ovat myös. Aikuisilla pelkkä kansalaisuuden saaminen ei ole peruste Suomalaisuudelle ennen kuin
alkaa elämään kuin Suomalaiset ja jotka hyväksyvät saman kohtelun kuin Suomen omakin kansa.
Eniten minusta vaikuttaa maahanmuuttajan oma tunne.
Eri tilanteissa käytetään eri ilmaisuja. Suomalainen on Suomen kansalainen, oli tausta mikä hyvänsä. Toki
ihmiset itsekin haluavat joskus korostaa omaa alkuperämaataan tai syntymäkansallisuuttaan. Kati Tyystjärvi,
vas, Vantaa.
Ihmisellä on itsemäärittelyn oikeus. Joku voi kokea olevansa suomalaine nopeasti ja joku ei koskaan.
Jukka Saari, Vasemmistoliitto, Akaa
Viimeistään siinä vaiheessa, kun ihmisellä on Suomen kansalaisuus, häntä voi kutsua suomalaiseksi.
Kaksoiskansalaisuuden omaavalla on mahdolisuus tulla kutsutuksi molempien maiden kansallisuudella.
Kutsumalla ihmisiä mahdollisimman pian suomalaisiksi, he kokevat olevansa osa tätä yhteiskuntaa ja näin

kotoutuminen onnistuu aina paremmin.
Ei ole tarkoitus unohtaa alkuperäänsä ja kokea ylpeyttä siitä, mitä me kukin olemme.
Itse olin ylpeä lappilainen, kun asuin Helsingissä, Satakunnassa tai jopa Pohjanmaalla, vaikka silloin olinkin
helsinkiläinen, porilainen ja seinäjokelainen.
Meidän pitäisi osata arvioida ihmisiä enemmän yksilöinä kuin pelkästään perimän, uskonnon tai rotunsa kautta.
Elämme kuitenkin jo vuotta 2015, joten luulisi ihmisten tottuneen erilaisiin ihmisiin omassa elinpiirissään ja
yhteisössään.
Sari Ekorre-Nummikari
Kemi Vasemmistoliitto

