Tarvitsemme tietoa maahanmuuttajista
Suomi on merkittävästi monikulttuuristunut viimeisten kymmenien vuosien aikana. Varsinkin suurissa kaupungeissa asuu
paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Esimerkiksi Helsingissä muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia on jo joka
kymmenes koko väestöstä. Meillä on kuitenkin vähäisesti tietoa Suomessa asuvien maahanmuuttajien terveydestä ja
hyvinvoinnista.
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä

edellytyksiä heidän hyvälle elämälle ja sopeutumisessa Suomeen

heidän perusoikeuksiensa toteutumisessa
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi ovat myös ajankohtaisia kansanterveysasioita kaikkialla Euroopassa.
Näistä syistä tarvitsemme tietoa eri maista Suomeen muuttaneiden aikuisten, nuorten ja lasten

terveydestä ja hyvinvoinnista

palvelujen ja hoidon tarpeista

palvelu- ja hoitokokemuksista
THL kerää säännöllisesti tietoa Suomessa asuvan väestön terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä. Suomalaisen
kantaväestön terveyttä selvitettiin monipuolisesti viimeksi kymmenen vuotta sitten ja uusi tutkimus tehdään vuonna 2010
(katso tarkemmin www.terveys2000.fi).

Nyt teemme erillisen tutkimuksen maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista (Maamu-tutkimus).
Omassa tutkimuksessa


maahanmuuttajat voivat vastata omalla äidinkielellään.



voidaan huomioida heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvät erityiset asiat.

Miten Maamu-tutkimus toteutetaan?
Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa selvitetään venäläisten, somalien ja kurdiaikuisten, nuorten ja
lasten terveyttä, hyvinvointia ja palveluiden käyttöä sekä elinoloja Suomessa.
Lasten ja nuorten tutkimuksessa (Ethnokids) selvitetään myös heidän kasvuaan ja kehitystään koulussa,
päivähoidossa ja kotona sekä vanhemmuuden voimavaroja.
Maamu-tutkimus tehdään kuudessa suuressa kaupungissa, joissa asuu yli puolet Suomen ulkomailla syntyneestä
väestöstä.
Tutkimus tehdään

Helsingissä vuonna 2010

Vantaalla ja Espoossa vuonna 2011

Tampereella, Turussa ja Vaasassa vuonna 2012.
Tutkimustietoa keräävät kaksikieliset (suomi-venäjä/somali/sorani) haastattelijat haastattelemalla ihmisiä heidän kotonaan tai
muussa sopivassa paikassa. Lisäksi kaksikieliset tutkimushoitajat tekevät terveystarkastukset terveyskeskuksissa.
Aikuisia tutkitaan noin 3000 sekä lapsia ja nuoria noin 1500.

Maamu-tutkimukseen osallistuvat valitaan arpomalla Väestörekisterikeskuksen asukastiedoista. Väestörekisterissä on
nimi- ja osoitetiedot kaikista Suomessa pysyvästi asuvista ihmisistä.
Terveyttä ja hyvinvointia tutkitaan Maamu-tutkimuksessa


iän, sukupuolen ja etnisen ryhmän mukaan sekä



suhteessa elinoloihin, sosiaaliseen tukeen, stressiin ja syrjintäkokemuksiin.

Mihin tutkimustietoa käytetään?
Maamu-tutkimuksen avulla saadaan tietoa maahanmuuttajaväestön terveydentilasta, hyvinvoinnista, palvelukokemuksista ja
niihin vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimustiedon avulla


Kehitetään toimia, joilla voidaan edistää maahanmuuttaja- aikuisten, nuorten ja lasten terveyttä ja hyvinvointia.







Kehitetään maahanmuuttajien saamien palveluiden laatua ja saatavuutta.
Edistetään terveyspalveluita vastaaman paremmin maahanmuuttajien tarpeisiin.
Vähennetään heikoimmassa asemassa olevien riskiä syrjäytyä.
Selvitetään niitä tekijöitä, jotka edistävät ja estävät maahanmuuttajien työllistymistä.
Lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta monikulttuuristuvassa Suomessa!

.
Tutkimukseen osallistuvien henkilökohtaiset tiedot pidetään ehdottomasti salassa. Kukaan ulkopuolinen ei saa tietää
yksittäisen tutkimukseen osallistuvan tietoja.

Lisätietoja
Tutkimuksen nettisivuilta www.thl.fi/maamu
Maili Malin, erikoistutkija, valtiotieteiden tohtori , THL Väestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi-osasto, Mannerheimintie
166, 00300 Helsinki, maili.malin@thl.fi
Mulki Mölsä, projektikoordinaattori, lääkäri, THL Väestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi-osasto, Mannerheimintie 166,
00300 Helsinki, mulki.molsa@thl.fi
Venäjän, somalian ja kurdinkieliset tutkimuskoordinaattorit 1.6.2010 alkaen puh. 020 610 6000.
Tutkimuksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), jossa tehdään
valtakunnallista tutkimus- ja kehittämistyötä.
THL:n tehtävänä on Suomessa

edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä,

ehkäistä sairauksia ja sosiaalisia ongelmia

sekä kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30 (Mannerheimintie 166), FI-00271 Helsinki,
Puh. 020 610 6000, etunimi.sukunimi@thl.fi
www.thl.fi

