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Siirtolaisuusinstituutin toimintasuunnitelma vuodelle 2017
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1. Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituuttisäätiö on Turkuun vuonna 1974 perustettu muuttoliikkeiden tutkimusja dokumentaatiolaitos. Instituutilla on toimintaa myös Seinäjoella osana Seinäjoen yliopistokeskusta ja Kruunupyyssä erillisellä säätiörahoituksella toimiva Centret för Svenskfinland
(lyh. Centret). Toimitilat tarjoavat Turun kaupunki, Seinäjoen kaupunki ja Kvarnen samkommun.
Instituutin toimialaan kuuluvat maasta- ja maahanmuutto, maan sisäinen muuttoliike ja etnisyyteen liittyvät ilmiöt. Siirtolaisuusinstituutti on monitieteinen, ja se toimii läheisessä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen sekä muiden instituutioiden kanssa. Instituutti ylläpitää arkistokokoelmaa, siirtolaisrekisteriä ja alan erikoiskirjastoa sekä järjestää
näyttelyitä.
Instituutilla on 9 vakinaista työntekijää: johtaja, tutkimusjohtaja, hallintojohtaja, tietopalvelupäällikkö, vastaava tutkija, erikoistutkija, hallinnon assistentti, arkistonhoitaja ja virastomestari. Informaatikon toimi on toistaiseksi täyttämättä. Vakinaisten työntekijöiden lisäksi henkilökuntaan kuuluvat Centretin projektipäällikkö, hankerahoitteiset tutkijat ja määräaikaisia
harjoittelijoita.
Instituutin talous perustuu ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatuun avustukseen, omatoimiseen varojen hankintaan sekä tuotteiden ja palvelujen myyntiin, mukaan lukien tutkimustoiminnasta instituutille tulevat osuudet. Lisäksi säätiöllä on omaa varallisuutta, mikä mahdollistaa pienimuotoisen apurahojen jaon.

2. Katsaus vuoteen 2016
Toimintavuonna 2016 jatkettiin instituutin nykyisen strategian toteuttamista, jonka pohjalta
tutkimustoimintaan on panostettu. Instituutti osallistui lukuisiin tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitushakuihin ja sille myönnettiin uusia hankerahoituksia. Näistä merkittävin oli Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Urbanisation, Mobilities, Immigration konsortion osahanke. Samoin aloitettiin tekemään NordForskille taustaraporttia pohjoismaisesta muuttoliike- ja integraatiotutkimuksesta. Lisäksi hankerahoitusta saatiin mm. työ- ja
elinkeinoministeriöstä ja opetusministeriöstä. Instituutissa vieraili myös kuukauden ajan
professori Alex Stepick Portland State -yliopistosta (USA) Fulbright Specialist -rahoituksella.
Instituutissa toteutettiin organisaatiouudistus, jonka seurauksena Pohjanmaan aluekeskus
lakkautettiin ja toiminta siirrettiin osaksi Seinäjoen yliopistokeskusta. Aluekeskuksen työntekijä jatkaa Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkijana yliopistokeskuksessa ja perustaa sinne
muuttoliikkeisiin, etnisyyteen ja kotoutumiseen keskittyvän tutkimusryhmän. Aluekeskuksen
arkisto siirretään Turkuun.
Päätettiin siirtyä open access -kustantamiseen julkaisutoiminnassa sekä lisätä digitaalisten
palveluiden saatavuutta integroimalla instituutin kirjasto osaksi Turun yliopiston Volter-tietokantaa ja aloittaa valmistautuminen FINNA:an liittymisestä. Toteutettiin graafisen ilmeen
uudistus, jolloin myös instituutin logo muutettiin. Instituutin englanninkielinen nimi muutettiin
muotoon Migration Institute of Finland (ent. Institute of Migration).
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Instituutti hyväksyttiin jäseneksi eurooppalaiseen IMISCOE-verkostoon (International Migration, Integration and Social Cohesion), joka on eurooppalaisten muuttoliikkeisiin perehtyneiden tutkijoiden ja tutkimuslaitosten verkosto. Siihen kuuluu lähes 40 instituuttia ja 500
tutkijaa eri maissa. Siirtolaisuusinstituutti on tällä hetkellä ainoa suomalainen jäsen verkostossa. Myös muuta verkostoitumista parannettiin ja instituutin toimintaa käytiin esittelemässä useissa koti- ja ulkomaisissa instituutioissa. Instituutti perusti turkulaisten korkeakoulujen ja instituutin tutkijoille suunnatun Turku Ethnicity and Migration Research Network
-verkoston, jonka toimintaan osallistui noin 60 muuttoliikkeisiin, kotoutumiseen ja etnisyyteen keskittyvää tutkijaa.
Instituutti on julkaissut vuoden aikana 7 teosta, jotka käsittelevät muuttoliikkeisiin liittyviä
kysymyksiä laaja-alaisesti. Syksyllä ilmestyy vielä ainakin 2 julkaisua.
1. Toisin silmin – Najma Yusuf. Helena Oikarinen-Jabai (toim.).
2. Maistraatin tiskiltä tilastoksi – Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja tilastoinnin käytännöt
Suomessa. Marja Alastalo, Riikka Homanen, Anitta Kynsilehto, Pekka Rantanen
(toim.).
3. International Degree Students – A survey of studying, working and living in Turku.
Tytti-Maaria Laine.
4. Migration i Finland och Europa. Handbok för lärare. Olavi Hartonen, Krister Björklund, Jouni Korkiasaari & Ismo Söderling (toim.).
5. A Century of Strife: The Finnish Organization of Canada 1901–2001. Edward W. Laine.
Auvo Kostiainen (toim.).
6. Suomen venäjänkieliset. Arno Tanner & Ismo Söderling (toim.).
7. Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina. Elli Heikkilä & Tuomas Martikainen (toim.).
Instituutti on kuluneen vuoden aikana järjestänyt itse ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa
useita tapahtumia: (1) To Stay or Not To Stay? International students’ experiences of studies and socio-economic integration into Turku (15.3.), (2) Sodan pakolaiset: evakuoinnitseminaari (21.4.), (3) Maailman pakolaispäivä -seminaari (20.6.), (4) Mobiilielämät ja liikkuvat arjet -kesäkoulu (22.–23.8.) ja (5) FinnForum XI Transnational Finnish Mobilities -konferenssi (29.–30.9.) ja (6) Sodan pakolaiset: asuttaminen (17.11.). Näiden lisäksi on järjestetty kolme vierailuluentoa, osallistuttu säätiöpäivien ohjelmaan Turussa sekä Turun Kirjamessuihin. Centret järjesti lisäksi kaksi tapahtumaa.
Instituutin arkistokokoelmat ovat kuluneena vuonna kasvaneet noin kahdellakymmenellä
kartutuksella. Huomattavimpana yksittäisenä kartutuksena voinee pitää inkerinsuomalaisen
kuvataiteilija Nikolai Pakin lahjoittamia viittätoista öljyvärimaalausta, joiden aiheet käsittelevät inkeriläisen väestön historiaa 1600-luvulta toiseen maailmansotaan. Omien pysyvien
näyttelyiden lisäksi näyttelytiloissa oli esillä sotalapsia käsittelevä kuvataiteilija Eija Tähkäpään Palasina Maailmalla -installaatio.
Toimintavuoden aikana instituutin vanhempi tutkija Krister Björklund jäi eläkkeelle. Hänen
tilalleen on avoimella haulla valittu uusi vastaava tutkija (maahanmuuttotutkimus) dosentti
Marja Tiilikainen, joka aloittaa vuoden 2017 syksyllä. Tehtävässä siihen saakka toimii dosentti Johanna Leinonen vuoden ajan. Sukututkija Elisabeth Uschanov jäi eläkkeelle.

3. Painopistealueet 2017
Siirtolaisuusinstituutti uusii vuonna 2013 laaditun strategiansa, ja päivityksessä huomioidaan erityisesti digitalisaation mukaan tuomat muutokset toiminta- ja viestintäympäristöön
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sekä Suomen kasvaneesta maahanmuutosta ja pakolaisuudesta johtuvan tarpeen fokusoida tutkimusta. Uudessa strategiassa tulee erityisesti painottumaan digitaalisten open access -palvelujen kehittäminen, tutkimus ja viestintä.
Vuoden 2017 aikana uusitaan instituutin digitaalinen näkyvyys ja erityisesti kotisivujen palveluja kehitetään. Esimerkiksi kaikki instituutin aikaisemmat julkaisut pyritään samaan avoimen saatavuuden piiriin. Lisäksi yleinen viestinnän kehittäminen on keskeisellä sijalla. Toiminnan kehittämiselle on ensisijaista ulkopuolisen rahoituksen osuuden kasvattaminen,
joka mahdollistaa ajankohtaisiin tiedontarpeisiin keskittymisen. Keskeisiä rahoituslähteitä
ovat säätiöt, ministeriöt, Suomen Akatemia ja eurooppalaiset rahoituskanavat. Tutkimuksessa toteutetaan laaja suomalaisten muuttoliikkeiden bibliografiahanke, josta on mahdollista tehdä täsmäkatsauksia alan tutkimustilanteeseen.
Tavoitteena on myös Centretin toiminnan vakiinnuttaminen, kun sen ulkopuolinen rahoitus
päättyy vuoden 2017 lopussa.
Turun toimitilat paalutetaan vuoden 2017 aikana. Selvitteillä on myös mahdollinen toimitilojen peruskorjaus, joka edesauttaisi toimisto- ja arkistotilojen lisäämisen.

4. Henkilöstö
Instituutin henkilöstön toimenkuvat tarkentuvat edelleen osana strategiatyötä ja niitä painotetaan ydintoimintoihin. Lisäksi panostetaan henkilöstön jatkokoulutukseen, kuten konferensseihin ja erilaisiin koulutuksiin osallistumiseen. Tukitoimintojen järjestämistä ostopalveluna selvitetään. Henkilöstön opastusaineisto päivitetään.
Eläköitymisten johdosta instituutista on poistunut huomattavasti ulkosuomalaisiin liittyvää
osaamista. Tästä johtuen esitämme yhden uuden, dosentti-tasoisen erikoistutkijan palkkaamista, jotta aihepiirin keskeinen osaaminen säilyy instituutissa.
Instituutin kirjaston yhdistyttyä osaksi Turun yliopiston kirjaston Volteria, tulee välttämättömäksi palkata kirjastoon informaatikko, jonka vastuualueena olisi myös viestintä ja sosiaalinen media.

5. Toiminta 2017
ARKISTO: Arkiston keskeisiä tehtäviä ovat asiakaspalvelu sekä lahjoitusten ja muiden aineistojen vastaanotto, aineiston digitointi sekä organisaation oman asiakirjahallinnan koordinointi. Vuoden 2017 painopisteenä on arkiston Siirtolaisuuskokoelmien integroiminen
osaksi kansallista FINNA-aineistohakupalvelua. Aineistojen digitointia jatketaan omin voimin ja lisäksi haetaan rahoitusta laajempien kokonaisuuksien digitoimiseen ulkoistamalla
tai aputyövoimaa palkkaamalla. Lisäksi Seinäjoella sijanneiden kokoelmien sijoittaminen
Turkuun vie aikaa.
JULKAISUT: Vuonna 2017 julkaistaan noin kymmenen tutkimusta ja raporttia (ks. liite 2).
Siirtolaisuus–Migration -lehden julkaiseminen jatkuu. Pyritään nostamaan Siirtolaisuusinstituutin uusi Tutkimuksia-sarja julkaisufoorumin tasolle 1. Tutkimusten lisäksi instituutin henkilökunnan toimesta valmistuu useita tieteellisiä artikkeleita muissa kuin instituutin sarjoissa. Julkaistaan verkkosivustolla mahdollisuuksien mukaan instituutin aikaisemmat julkaisut ja tuodaan ne saataville verkkosivustolla.
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KIRJASTO: Kirjaston perustehtäviä ovat kirjaston ylläpito, hankinnat ja informaatiopalvelu.
Turun yliopiston Volter-hakutietokantaan liittymisen arvioidaan merkittävästi lisäävän kirjaston käyttöä. Informaatikon tärkeänä tehtävänä on myös huolehtia sosiaalisen median päivityksistä (Facebook, Twitter, Instagram), sekä tiedotus (uutiskirje, media).
NÄYTTELYT: Toteutetaan suomenkielinen versio vuonna 2014 Britanniaan tehdystä kiertonäyttelystä “To the Land of Gilded Streets – Transmigration of Finns through Great Britain
to North America” sekä siihen liittyvä oheisjulkaisu. Ne voidaan liittää luontevasti Suomi
100-juhlavuoden tapahtumiin. Lisäksi instituutin ruotsinkieliseen yksikköön koostetaan
näyttely suomenruotsalaisten siirtolaisuushistoriasta (”Migrationen i Svenskfinland”). Mahdollisuuksien mukaan tehdään muitakin näyttelyitä. Tärkeä olisi saada instituuttiin Suomen
maahanmuuton ja ulkomaalaistaustaisen väestön historiaa käsittelevä perusnäyttely.
SIIRTOLAISREKISTERI: Siirtolaisrekisterin toiminnan jatkuvuus selvitetään eläköitymistä
johtuen.
SUOMI 100: Instituutin Suomi100-päätapahtuma on 12.–13.6. järjestettävä The Ethnic and
Religious Future of Europe -konferenssi, joka toteutetaan yhdessä Donner-instituutin
kanssa. Lisäksi instituutti on mukana Suomi-seuran koordinoimassa Suomi 100 maailmalla
-hankkeessa, jossa kootaan ulkosuomalaistapahtumia yhteisille verkkosivuille. Samoin
olemme toteuttamassa oheisohjelmaa Pesäpallon Suurleiri ja World Cup -tapahtumaan Turussa heinäkuussa.
TAPAHTUMAT: Keväällä järjestetään instituutin perinteinen muuttoliike ja etnisyysverkoston (MEV) -seminaari. Lisäksi Centret järjestää maaliskuussa maastamuuttoa kaukomaihin
käsittelevän seminaarin yhteistyössä Finlands svenska hembygdsförbundin kanssa ja jatkaa syksyllä 2015 aloitettuja emigraatiokahvila-iltamia Kruunupyyssä. Siirtolaisuusinstituutti
on Suomalaiset Seniorit Maailmalla -seminaarin yksi järjestäjätahoista yhdessä Suomen
merimieskirkon, Suomi-Seuran ja Kirkon ulkomaalaistyön kanssa. Seminaari pidetään Helsingissä kesäkuussa 2017 osana Ulkosuomalaisparlamentin oheisohjelmistoa.
Pohjoismaisen väestötieteen symposium (Nordic Demographic Symposium) pidetään Turussa 14.–16.6.2017. Symposiumin järjestää Suomen Väestötieteen Yhdistys yhdessä Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, Siirtolaisuusinstituutin ja TITA-hankkeen (Tackling
Inequalities in Time of Austerity) kanssa. Lisäksi toteutetaan useita ajankohtaisiin muuttoliikeilmiöihin liittyviä tapahtumia.
TUTKIMUS: Osa instituutin toiminnasta tehdään virkatyönä ja osa hankerahoituksella. Virkatyönä tehtäviä kirjahankkeita ovat suomalaisen muuttoliiketutkimuksen bibliografia ja Immigrants in the labour market in Finland and abroad, joka ilmestyy alkuvuodesta. Ulkopuolisella rahoituksella instituutissa jatkuvat seuraavat seitsemän tutkimus- ja kehittämishanketta. (1) NordForskin rahoittama yhteispohjoismainen Coming of Age in EXILE (CAGE) –
Health and Socio-Economic Inequites in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies
keskittyy pakolaislapsiin ja siihen on palkattu kaksi erikoistutkijaa. Hanke alkoi syksyllä 2015
ja päättyy vuoden 2019 lopussa. (2) ESR:n rahoittama Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana (Polku) -hanke alkoi kesäkuussa 2015 ja jatkuu toukokuuhun 2017. Hankkeeseen on palkattu määräaikainen tutkija. (3) AMIF:n rahoittama Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -hanke alkoi tammikuussa 2016 ja jatkuu helmikuuhun 2018. (4) STN
rahoittaa vuosina 2016–2019 tutkimushanketta Urbanization, Mobilities and Immigration
(URMI), jonka ensimmäiset julkaisut tulevat vuonna 2017, (5) Migrationsbenägenheten hos
österbottniska ungdomar -projekti on käynnistynyt yhteistyössä Åbo Akademin Ung-
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domsenkäten kanssa kesällä 2016 ja jatkuu vuoteen 2017. (6) European Web Site on Integration (EWSI). EWSI-kehittämishankkeen koordinaattorina toimii Migration Policy Group
Brysselissä ja instituutti on hankkeen Suomen partneri. Osana strategiaprosessia mietitään
myös instituutin omia vahvuusalueita ja valmistellaan niihin liittyviä hankkeita.
VERKOSTOT JA SIDOSRYHMÄT: Siirtolaisuusinstituutin hallituksessa ja hallintoneuvostossa on laajat yhteiskunnalliset verkostot, joiden kanssa yhteistyötä jatketaan vuoden 2017
aikana. Instituutti tekee tutkimusyhteistyötä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
sekä keskeisten koti- ja ulkomaisten tutkimusyhteisöjen kanssa. Näistä mainittakoon Suomen Väestötieteen Yhdistys, IMISCOE, Nordic Migration Research -verkosto sekä Etnisten
suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU. Paikallisesti jatketaan yhteistyötä Turun yliopiston, mukaan lukien John Morton -keskus, ja Åbo Akademin
kanssa. Siirtolaisuusinstituutti on vuodesta 2012 lähtien ollut jäsenenä Arkistolaitoksen yksityisarkistoasian neuvottelukunnassa. Seinäjoen ja Kruunupyyn toiminta on verkostoitunut
kumpikin erilaisiin oman ympäristönsä kannalta tärkeisiin tahoihin. Lisäksi instituutin toimintaa käydään esittelemässä sekä paikallisesti että kansallisesti toimialan kannalta keskeisissä paikoissa. Kansainvälistä raportointiyhteistyötä tehdään EU-komission kanssa ylläpitämällä Suomen EWSI-tietokantaa. Yksintulleita ja muita pakolaislapsia koskevaa yhteistyötä jatketaan pohjoismaisessa Network for Research Cooperation on Unaccompanied
Refugee Minors (NordURM) -verkostossa. Instituutin Migration Fellows -ohjelman kautta
tehostetaan myös kansainvälistä verkostoitumista sekä haetaan Fulbright-ohjelman kautta
vierailijoita.
VIESTINTÄ: Instituutin viestintästrategia uudistetaan osana strategiaprosessia, jossa keskeisessä osassa ovat instituutin verkkosivujen uudistaminen, open access -julkaiseminen
ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram). Muutoin nykyinen
joukkosähköpostitus ja aktiivinen yhteydenpito medioihin pidetään yllä. Näkyvyyttä haetaan
myös osallistumalla ulkopuolisiin tapahtumiin ja esittelemällä niissä instituutin toimintaa.
Tutkimustietoa levitetään ja markkinoidaan käyttäen yhtenä keskeisenä lähteenä instituutin
METTI -tutkimustietokantaa.
MUU TOIMINTA: Instituutin henkilökunta pitää tarpeen mukaan luento- ja muuta opetusta
korkeakouluissa ja eri oppilaitoksissa sekä asiantuntijaluentoja kutsusta. Instituutin johtaja,
tutkimusjohtaja sekä muu tutkimushenkilökunta ohjaavat väitöstutkimuksia ja toimivat erilaisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä.

6. Talous
Siirtolaisuusinstituutin taloudenpitoa on rationalisoitu huomattavasti viime vuosien aikana ja
tehokkuutta lisätty. Osana instituutin strategiapäivitystä tulemme edelleen kohdentamaan
voimavaroja instituutin ydintoimintoihin. Jotta pystyisimme kohdentamaan voimavaroja täysimääräisesti, niin esitämme seuraavat lisäykset nykyiseen rahoitukseen:
Viestintästrategia (yhteistyössä viestintätoimiston kanssa)
IMISCOE-jäsenmaksu
Osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin
(IMISCOE-kokoukset ja konferenssi)
Erikoistutkija (dosentti, ulkosuomalaistutkimus)

10 000 €
3 000 €/vuosi
2 000 €/vuosi
62 000 €/vuosi
Yhteensä

77 000 €
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Liite 1: Ulkopuolisen rahoituksen hankkeet
Rahoitus instituutin kautta, myönnetty
1. Coming of Age in EXILE (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequites in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies (NordForsk)
2. Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana (Polku) (ESR)
3. Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi (AMIF)
4. Urbanization, Mobilities and Immigration (URMI) (STN, Suomen Akatemia)
5. Migrationsbenägenheten hos österbottniska ungdomar (useita rahoittajia)
6. European Migration Web Site on Integration (Euroopan komissio)
Rahoitus instituutin kautta, haku meneillään
7. Koneen Säätiön Lähinaapuri -teemahaku syyskuussa
8. Muuttoliikkeiden vuosisata (Argumenta, Suomen kulttuurirahasto)
9. Skrivtävling på svenska för ungdomar med invandrartema (EU-Leader-haku)
10. Työvoimaltaan kansainvälinen eteläpohjalainen yritys: Tutkimus- ja kehittämishanke
Skaala, Pohjanmaan aluekeskus (Työsuojelurahasto)

Yhteistyössä instituutin kanssa, myönnetty
11. Digital Humanities ja etnografisen aineiston tulevaisuus digitalisoituvassa maailmassa
(FT Lotta Weckstöm)
12. Monikulttuurinen lapsuus Lapissa (KT Merja Paksuniemi ja KT Pigga Keskitalo)
13. Opintie sujuvaksi (KT Merja Paksuniemi)
14. KOTONA RUOTSISSA – Suomalaisia askelia Göteborgissa (kulttuuritieteilijä Inkeri Lamér)
15. Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä - Näkökulmana poliisin työ (YTM Sari
Vanhanen)
16. Third culture kids in Finnish educational system (KT Merja Paksuniemi)
17. Transnationalism and globalisation: Chinese immigrant entrepreneurs in Finland and the
State Soft Power (VTM Jukka Aukia)
18. Inkerinsuomalaisten paluumuuttoon johtanut päätöksenteko Suomessa Neuvostoliiton hajoamisen aikaan (VTM Kristiina Häikiö)

Yhteistyössä instituutin kanssa, haku meneillään
19. Ajankuvia 60 vuoden perspektiivillä – Radion välittämänä vuosilta 1957–2017 (Emeritustoimittaja Juha Tainion ja tietokirjailija Risto Pekkalan)
20. Hengeltään samanlaiset ovat sukua keskenään. Suomalaisen älymystön paineita Suomessa ja Neuvostoliitossa Euroopan poliittisen ja henkisen kehityksen taustalla ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä (dos. Toivo Flink)
21. Strategies and outcomes of language and culture maintenance among recent Finnish migrants to Australia (Ph.D. Tiina Lammervo aloittaa)
22. Espanjan kielelle Suomalaista sisua ja espanjalaista mañanaa - Espanjan Aurinkorannikon
suomalaisten siirtolaisuuden ja elinympäristön muutos (KT Paula Könnilä)
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Liite 2: Julkaisusuunnitelma vuodelle 2017
1. The Asylum Seekers of 2015, Marko Juntunen, Osama Al Aloulou & Yousif Haddad
2. Pakolaisuus Suomessa, Eveliina Lyytinen (toim.)
3. Brasiliansuomalainen Niilo Valtonen, Ismo Söderling & Kirsi Sainio (toim.)
4. Elämää suomalaismetsissä. Vermlannin metsäsuomalaisten agraari kulttuuri ja sen muuttuminen 1600-luvulta 1900-luvulle, Eero Sappinen
5. Tidningen Norden, Kjell Herbets
6. Migrationsbenägenheten hos österbottniska ungdomar, Patrik Söderberg
7. Immigrants in the Labour Market in Finland and abroad, Elli Heikkilä (toim.)
8. Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi, Tytti Laine
9. Siirtolaisuuden historia kokoomateos, Ismo Söderling
10. Ulkosuomalaisen miesalkoholistin elämä ja kohtalo – Vertaileva kvalitatiivinen tutkimus miehistä, siirtolaisuudesta ja alkoholin ongelmakäytöstä, Leena Vuorinen

Edellisten teosten lisäksi julkaistaan 4 Siirtolaisuus–Migration-lehteä ja muita mahdollisesti
instituutin työntekijöiden laatimia teoksia ja instituutille tarjottuja käsikirjoituksia.

