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Raportin aihepiiriin liittyviä keskeisiä käsitteitä: 
 

Ulkomaalainen 

Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 

 

Maahanmuuttaja 

Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. 

 

Siirtolainen 

Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. Maastamuuttaja tai 

maahanmuuttaja. 

  

Vieraskielinen 

Suomessa asuva henkilö, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 

 

Pakolainen 

Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, 

tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle 

jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan pakolainen.  

 

Kiintiöpakolainen 

 UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa Suomeen TA:ssa vahvistetun 

pakolaiskiintiön puitteissa. 

 

Turvapaikanhakija 

Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä oleskelulupaa Suomessa. 

 

Kansainvälistä suojelua saava 

Henkilö joka on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella. 

 

Paluumuuttaja 

Ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä 

entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen 

syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia. 

 

Kotoutuminen 

Maahanmuuttajan yksilöllinen kehitys tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa 

kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen.  

 

Kotouttaminen 

Viranomaisten järjestämät kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet, jotka määritellään henkilökohtaisessa 

kotoutumissuunnitelmassa. Kotouttamistyötä tekevät myös muut kuin viranomaiset. 

 

Kotoutumissuunnitelma 

Yksilöllinen tai perheen suunnitelma toimenpiteistä ja palveluista, joilla tuetaan mahdollisuuksia hankkia riittävä 

suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita tarvittavia tietoja ja taitoja. 

 

Kotouttamisohjelma 

Kunnan (tai kuntien yhdessä) on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi 

kunnanvaltuustossa hyväksyttävä kotouttamisohjelma, joka tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma 

otetaan huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Sen laadintaan, toteutukseen ja seurantaan 

osallistuvat alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä muut keskeiset toimijat. 

 

Kotoutumiskoulutus 

Sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka 

edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä muita yhteiskunnallisia valmiuksia. Järjestetään pääsääntöisesti 

työvoimapoliittisena koulutuksena. Omaehtoista opiskelua yleissivistävässä koulutuksessa voidaan myös sisällyttää 

kotoutumissuunnitelmaan, jolloin opiskelua voidaan tukea kotoutumistuella. 
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1.  TIIVISTELMÄ 

 
TAUSTA 

Raportin taustalla on tarjouspyyntö kotouttamisen informaatio- ja verkosto-ohjauksen mallin laatimisesta 

(tilaajatahona TEM). Tavoitteena on tukea kotouttamispolitiikan toimeenpanoa kotoutumislain ja valtion 

kotouttamisohjelman mukaisesti. 

 

Selvitystä varten kuultiin laajasti kotouttamistyöhön osallistuvien toimijoiden edustajia sekä muun muassa 

maahanmuuttajayhdistysten edustajia. Lisäksi tehtiin selvitys Norjan, Portugalin, Alankomaiden ja Ruotsin 

kotouttamiseen liittyvästä informaatio- ja verkosto-ohjauksesta. 

 

TÄYDENTÄVÄ INFORMAATIO- JA VERKOSTO-OHJAUS TEHOSTAA VAIKUTTAVUUTTA 

Informaatio-ohjauksella ymmärretään sellaista tiedon jakamista ja välittämistä, jolla pyritään vaikuttamaan 

ohjauksen kohteena olevaan toimijaan. Tässä tapauksessa kysymys on:  

 kotouttamistyössä toimivan henkilöstön osaamisen edistämisestä sekä eri palveluissa toimivien verkostojen 

vahvistamisesta 

 tiedon ja hyviksi todettujen käytäntöjen välittymisen edistämistä toimijalta toiselle  

 edellytysten luomista sille, että palveluita voidaan kehittää vastaamaan mahdollisimman hyvin myös 

maahanmuuttajaväestön tarpeita 

 

Apuvälineenä ohjauksen kanavoimisessa voi olla esimerkiksi internetissä toimiva sähköinen käsikirja, joka sisältää 

työssä tarvittavaan lainsäädäntöön ja suosituksiin pohjautuvaa tietoa ja ohjeistusta. Informaatio-ohjaus on 

luonteeltaan normiohjausta täydentävää, perustietoa laajempaa tietoa jakavaa ohjausta.  

 

Verkosto-ohjauksella tarkoitetaan tässä puolestaan sellaisia informaatio-ohjauksen tapoja, joissa  

 hyödynnetään moninaisten, eri sektoreilla kotouttamistyössä toimivien ammattilaisten ja muiden 

kotouttamistoimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä 

 luodaan edellytyksiä muodostaa pysyvämpiä alueellisia/paikallisia sekä valtakunnallisia verkostotoiminnan 

yhteisöjä ja toimintatapoja 

 

LISÄÄNTYVÄ MAAHANMUUTTO LISÄÄ TARVETTA KOTOUTTAMISEN KEHITTÄMISEEN 

Yhteiskunnan etuna on, että maahanmuuttajat saatetaan mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.  

 Nopea ja joustava kotoutuminen lisää osallisuutta ja vaikuttaa myönteisesti sekä maahanmuuttaneiden että 

koko yhteiskunnan hyvinvointiin.   

 Päästäkseen kiinni suomalaiseen työelämään ja/tai pystyäkseen rakentamaan elämänsä uudessa asuinmaassa, 

uudet tulijat tarvitsevat kotoutumisensa tueksi tiettyjä tietoja ja taitoja, kuten kielitaitoa ja tietoa suomalaisesta 

yhteiskunnasta.  

 Kuntalaisina maahanmuuttaja-asiakkaat tarvitsevat sekä normaaleja peruspalveluja että joitakin 

erityispalveluja, joiden tarve vähenee kotoutumisen edistyessä.  

 

MONIMUOTOISTUVA ASIAKASKUNTA TUO UUSIA HAASTEITA PALVELUJÄRJESTELMÄLLE 
Asiakaspalvelutyötä tekevät kohtaavat eri-ikäisiä, eritaustaisia ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita.  

 Maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaamiseen liittyy mm. kielitaitoon, ymmärtämiseen, kulttuurisiin tekijöihin ja 

asiointivalmiuksiin liittyviä tekijöitä.  

 Kotouttamistyöhön osallistuu eri ammattiryhmien edustajia ja sitä ohjaavat monet erilaiset, eri 

hallinnonalojen kautta tulevat säädökset.  

 

ESISELVITYS NOSTI ESILLE KOTOUTTAMISEEN LIITTYVÄN TÄYDENTÄVÄN OHJAUKSEN 

TARPEEN 

Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvä toimintakenttä on monitahoinen ja -tasoinen. Suomessa on hyvin laadittu 

uusi kotoutumista ohjaava lainsäädäntö ja suhteellisen toimivat rakenteet sen toimeenpanoa ja seurantaa varten. Tässä 

esitettyä selvitystä varten kerätyn aineiston perusteella normiohjausta täydentämään tarvitaan kuitenkin 

tehokkaampaa, keskitettyä verkosto- ja informaatio-ohjausta:  

 

 kotoutumislain tuntemuksessa on puutteita (työntekijät, kunnat) 

 kotouttamistoimien järjestäminen koetaan haastavaksi 

 maahanmuuttaja-asiakkaita on tiedon puutteen takia hankala ohjata eteenpäin 
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 käytössä olevat toimintaohjeet koetaan riittämättömiksi 

 kotouttamistyötä tukeva tieto on hajallaan ja sitä on hankala hyödyntää 

 henkilöstön osaamistaso on kirjavaa 

 kotouttamistyötä tukevat verkostot ovat heikkoja 

 kotouttamistyötä tukeva koulutustarjonta on puutteellista 

 kotouttamisasioiden hoitoon kaivataan yhteen kokoavaa tahoa 

 kotouttamista tukevaa työtä tekevien kansalaistoimijoiden rooliin kaivataan selvennystä – myös järjestöjen 

toiminataedellytysten kehittämistä tarvitaan 

 

Myös neljän vertailumaan ohjaustilanteesta tehty selvitys osoitti, että yhteen koottua tietoa tarvitaan sekä dialogin 

vahvistamista eri toimijoiden välillä. Erityisen tärkeäksi koetaan palvelujen yhteneväisyyden edellytyksestä 

huolehtiminen, joka on haastavaa ilman toimivaa informaatio- ja verkosto-ohjausta. Suomen kannalta kaikissa 

vertailumaassa oli ohjauksen parantamisen kannalta mielenkiintoisia tekijöitä. Norjassa kotouttamisen resursointi on 

eri tasolla kuin muualla, eikä toiminta ole suoraan kopioitavissa. Siellä tehdään kuitenkin mielenkiintoista sähköisen 

välineen kehittämistyötä, jota on hyvä seurata. Myös valtion rooli ohjaustoiminnassa ansaitsee tarkempaa 

tutustumista. Ruotsissa valtion ja aluetason yhteistyössä on mielenkiintoisia elementtejä. Ruotsissa on myös käynnissä 

hankkeita, joiden avulla pyritään dialogin vahvistamiseen eri toimijoiden välillä. Myös Portugalissa kehitetään 

dialogisuutta sekä satsataan kotouttamistoimien kokonaisvaltaisuuden tehostamiseen. Alankomaissa muun muassa 

kehitetään paikallistason toimintaa sekä pyritään vahvistamaan sähköisen välineen käyttöä valtakunnallisessa 

ohjauksessa. 

 

KOTOUTTAMISEN OSAAMISKESKUS KOKOAA YHTEEN TIETOA JA OSAAMISTA SEKÄ 

PALVELEE LAAJASTI MONIMUOTOISTA TOIMIJAKENTTÄÄ 

Tässä raportissa esitetään kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjaksen järjestämiseksi kotouttamisasioihin 

keskittyvän asiantuntijayksikön, Kotouttamisen osaamiskeskuksen, perustamista.  

 

Koko maata ja jokaista kuntaa koskettava käytännönläheinen kotouttamistyö tarvitsee riittävät edellytykset saattaa 

maahanmuuttajat mahdollisimman sujuvasti osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 

 

Tätä tavoitetta ajatellen Kotouttamisen osaamiskeskuksen tehtäviin kuuluisi esim.: 

 normiohjauksen täydentäminen sekä kotoutumisen seurantajärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen 

 kuntien kotouttamisohjelmien laadintaa tukeva työ 

 alueellisten/paikallisten tukiverkostojen vahvistaminen 

 valtakunnallisen asiantuntijaverkoston kokoaminen  

 osallistuminen henkilöstön osaamisen kehittämiseen yhdessä esim. koulutusorganisaatioiden kanssa 

 kotouttamiseen liittyvän tiedon hankkija-, tuottaja, suodattaja- ja levittäjätahona toimiminen 

 kotouttamiseen liittyvän sektoritutkimuksen vahvistaminen ja ohjaaminen 

 hankkeiden hyvien käytäntöjen ja tulosten levittäminen sekä tutkimustulosten käyttöön saattaminen  

 alueiden omien kehittämistoimien vahvistaminen  

 tiedon levittäminen saatavilla olevasta kehittämisrahoituksesta ja sen kanavista 

 kotouttamistyötä tukevan sähköisen/digitaalisen välineen kehittäminen ja ylläpitäminen 

 kansalaistoimijoiden tekemän kotouttamistyön tukeminen – esim. järjestöjen voimavaraistamisen edistäminen 

 eri toimijoiden ja hallinnonalojen välisen vuorovaikutuksen, tiedonkulun ja yhteistyön vahvistaminen sekä 

etnisten suhteiden edistämiseen osallistuminen  

 

KOTOUTTAMISEN OSAAMISKESKUKSEN SIJOITTAMINEN JA KUSTANNUKSET 

Kotouttamisen osaamiskeskus voidaan sijoittaa kotouttamisesta vastaavaan ministeriöön (TEM-konserniin) tai 

verkostomaista toimintatapaa hyödyntävän tahon järjestettäväksi. Joka tapauksessa sen toiminnan tulee perustua 

läheiseen yhteistyöhön kotouttamisen normiohjauksesta vastaavan ministeriön kanssa. Sijoituspaikkana voi olla 

esimerkiksi Sosiaalialan osaamisverkoston muodostama rakenne. Suoritettu esiselvitys tukee hyvin viimeksi mainittua 

vaihtoehtoa. Kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää myös erilaisia rakenteellisia 

ratkaisuja, kuten yhdistys- osakeyhtiö tai konsortiopohjaista mallia. Keskuksen kustannukset vuositasolla ovat noin 

1,5 - 2 miljoonaa euroa. 

 

Esityksessä ehdotetaan, että Kotouttamisen osaamiskeskuksen käynnistämiseksi perustetaan EU-rahoitteinen 

valmisteluhanke. Tämän hankkeen toimintakausi voisi olla 10/2012 – 12/2013 ja kustannukset noin 500 000 euroa. 
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2. JOHDANTO 

 

Tässä raportissa esitellään Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa Soccassa kevään 2012 

aikana valmisteltua mallia maahanmuuttajien kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen 

järjestämiseksi Suomessa. Mallia on laadittu yhteistyössä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 

(Vasso Oy) sekä Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella toimivan sosiaalialan 

osaamiskeskuksen (Pikassos Oy) kanssa.  Mukana olleen työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: 

 

Kehittämiskoordinaattori Sari Hammar /Socca (esiselvityshankkeesta vastaava henkilö) 

Johtaja Pirjo Marjamäki/Socca (osaamiskeskusyhteistyö, mallin rakenne) 

Projektiavustaja Vlada Petrovskaja/Socca (avustavat tehtävät, kyselyjen tekninen toteutus) 

Toimistonhoitaja Kaarina Leinonen/Socca (talouskysymykset) 

Toimitusjohtaja Merja Anis/Vasso Oy (osaamiskeskusyhteistyö, alueellinen toiminta) 

Toimitusjohtaja Kristiina Laiho/Pikassos Oy (sähköinen käsikirja) 

Suunnittelija Marianne Aalto-Siiro/Pikassos Oy (sähköinen käsikirja) 

Erikoistutkija Sirkka Komulainen/Siirtolaisuusinstituutti (maavertailuselvitys) 

 

Raportin johdantoluvussa kuvataan lyhyesti Soccan saaman toimeksiannon taustaa siihen liittyvän 

tarjouspyynnön, kuultujen tahojen sekä mallin laatimisessa hyödynnettyjen toteuttamistapojen kautta. 

 

2.1 Raportin taustalla oleva tarjouspyyntö kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallin laatimisesta 

 

Sisäasiainministeriö avasi syksyllä 2011 tarjouskilpailun Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallin 

laatimiseksi. 1.1.2012 hankkeen tilaajatahoksi tuli työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosasto. 

Tarjouspyynnössä hankkeen tavoitteena mainittiin olevan kotouttamispolitiikan toimeenpanon tukeminen 

kotoutumislain ja valtion kotouttamisohjelman mukaisesti koordinoidun verkosto-ohjauksen avulla. 

Kotouttamisen ohjauksen tulisi samalla tähdätä eri ammattiryhmien monikulttuurisuuteen ja kotouttamiseen 

liittyvän osaamisen syventämiseen. Sen tulisi toimia myös eri palvelualoilla, ja erityisesti perus- ja muissa 

palveluissa, toimivien verkostojen vahvistamiseksi siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin 

maahanmuuttajaväestön tarpeisiin. 

 

Tarjouspyynnön mukaan Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallin laatimisessa tuli ottaa huomioon ainakin 

seuraavat sille asetetut tehtävät: 

 kansainvälisen ja kansallisen tutkimus- ja seurantatiedon kerääminen sekä selvitysten toteuttaminen 

politiikan valmistelun ja toimeenpanon tueksi 

 vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta mittaavien indikaattorien ja standardien kehittäminen 

 alue- ja paikallistason henkilöstön osaamisen vahvistaminen 

 alueellisen ohjelmatyön vaikuttavuuden vahvistaminen 

 valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten menetelmien kehittämistyön tukeminen mm. 

kehittämishankkeita toteuttamalla 

 systemaattisten ja vertailukelpoisten mallien luominen kansainvälisten ja kansallisien menetelmien 

arvioimiseksi ja arviointien toteuttaminen 

 hyviksi arvioitujen käytäntöjen levittäminen 

 verkostotyön rakenteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen 

 

Ohjauksen toteuttamisessa käytettäviä välineitä mainittiin tarjouspyynnössä olevan muun muassa tiedotus, 

koulutus ja konsultointi sekä hyvien käytäntöjen levitys ja vertailukelpoisen vaikuttavuuden ja 

kustannustehokkuuden arviointi. Edelleen mainittiin kansainvälinen ja kansallinen tiedon hankinta ja 

tuottaminen sekä sähköisen, monikanavaisen ja vuorovaikutuksellisen tiedonvälityksen kehittäminen. 

 

Valtakunnallinen kotouttamisen ohjaus tulee tarjouspyynnön mukaan toteuttaa yhdessä ministeriöiden, 

keskusvirastojen sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Mukana tulisi olla myös 
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alue- ja paikallistason toimijoita, mukaan lukien maahanmuuttaja- ja muut kansalaisjärjestöt. Edelleen 

painotettiin yhteistyötä osaamiskeskusten, erityisesti sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Ohjauksen 

toteuttamisessa tulisi huomioida eri ministeriöiden ja virastojen kotouttamista koskeva ohjaus. Ohjauksen 

malliin liitettäviä toimenpiteitä suunniteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon kotouttamisen monialaisuus 

sekä viranomaisten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden välinen 

yhteistyö kotouttamisessa. 

 

Tarjouspyynnössä mainittiin kotouttamisen verkosto-ohjauksen rahoituksen toteutuvan varaamalla 

tarvittavat resurssit koordinoivaan ministeriöön. Muiden ministeriöiden osallistuminen vahvistettaisiin 

puolestaan valtion kotouttamisohjelmassa. Muiden mahdollisten toimijoiden (esim. tutkimus- ja 

kehittämisorganisaatioiden) sitoutuminen ohjausjärjestelmään tulisi perustua erillisiin sopimuksiin ja 

toimeksiantoihin.  

 

Tarjouspyynnössä edellytettiin vielä esitettävän Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallin sisältävän 

seuraavat elementit: 

 Selvityksen kotouttamisen informaatio-ohjauksen järjestämisestä Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa 

ja Portugalissa 

 Laajapohjaisen ja koordinoidun kotouttamisen informaatio-ohjauksen mallin 

 ja se käyttöönottosuunnitelman step by step periaatteella 

 Arvion ehdotetun mallin kustannuksista ja muista resurssitarpeista 

 Mallin rahoitussuunnitelman käyttöönottosuunnitelmaan suhteutettuna 

 Sähköisen, monikanavaisen ja vuorovaikutuksellisen kotoutumislain käsikirjan mallin, joka tulisi 

lakia soveltavien viranomaisten ja muiden toimijoiden käyttöön. Tätä mallia suunniteltaessa tulee 

ottaa huomioon, että se toimii arvioitavana pilottina koko ohjausmallin sähköistä tiedonvälitystä 

kehitettäessä. 

 

2.2 Kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen mallin laatimista varten kuullut tahot 

 

Kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen
1
 mallia laadittaessa on pyritty saamaan mahdollisimman 

hyvä kokonaiskuva kotouttamisen järjestämiseen liittyvistä olennaisista kysymyksistä. Siksi valmistelun 

aikana on kuultu laajasti eri tahoja. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu nämä tahot sekä kutakin niistä 

koskevat kuulemisen ja tiedonhankinnan tavat: 

 
Kuva 1. Kuullut tahot ja tiedonhankinnan tavat 
Taho Tapaamiset Kyselyt Muu tiedonhankinta 

Konsultoiva asiantuntijaryhmä 

tutkijat, 3. sektorin edustajat, 

asiantuntijat 

 

useita tapaamisia 

 

 

työpajatyöskentely, 

henkilökohtaiset 

konsultoinnit 

Maahanmuuttajayhdistykset useita tapaamisia kysely sähköpostikonsultointi 

Sosiaalialan 

osaamiskeskusverkosto 

+ alueelliset asiantuntijat 

 

 

 

 

työpajatyöskentely, esittelyt, 

sähköpostikonsultointi 

TEM kotouttaminen ryhmä, Ely-

keskusten 

maahanmuuttovastaavat 

useita tapaamisia  henkilökohtaiset 

konsultoinnit, esittelyt, 

kirjallinen materiaali 

Migri/Euroopan 

muuttoliikeverkosto 

tapaaminen tulosalueen johtaja 

Riikka Asan ja ylitarkastaja 

Rafael Bärlundin kanssa 

  

Etnisten suhteiden 

neuvottelukunta 

tapaaminen pääsihteeri Peter 

Kariukin kanssa 

 kirjallinen materiaali, 

ETNO-foorumi 

Kuntaliitto tapaaminen erityisasiantuntija 

Anu Wikman-Immosen ja EU-

 kirjallinen materiaali 

                                            
1
 Tarjouspyynnössä puhutaan otsikkotasolla kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallista, kokonaisuuteen sisältyy kuitenkin myös 

informaatio-ohjauksen vahvistaminen. Tässä raportissa otetaan huomioon nämä molemmat, usein limittäiset, ohjauksen 

ulottuvuudet.  
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asiain päällikkö Erja 

Horttanaisen kanssa 

Opetushallitus tapaaminen 

monikulttuurisuustiimin kanssa 

 kirjallinen materiaali 

Koulutus- ja 

kehittämisorganisaatiot, 

korkeakoulut 

Salmia, Aducate, DIAK, Metropolia, 

HY, UEF, VY 

useita tapaamisia  sähköpostikonsultointi, 

kirjallinen materiaali, 

seminaaritilaisuudet 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tapaaminen MAAMU -

hankkeen tiimin kanssa 

 kirjallinen materiaali 

Elinkeinoelämän keskusliitto tapaaminen asiantuntija Riitta 

Wärnin kanssa 

 kirjallinen materiaali 

Ammattijärjestöt  kysely kirjallinen materiaali 

Työnantajat  kysely kirjallinen materiaali 

Järjestöt 

SPR, Väestöliitto, Suomen 

Setlementtiliitto, Suomen 

pakolaisapu, Somaliliitto 

tapaamiset järjestöjen 

avainhenkilöiden kanssa 

 valmisteluhankkeen esittelyt 

Asiakastyötä tekevät henkilöt eri 

aloilla 

useita tapaamisia eri puolilla 

Suomea 

kysely sähköpostikonsultointi 

Kuntapäättäjät  kysely  

Seurakunnat 

ev.lut. ja ort. 

 kysely kirjallinen materiaali 

Hankkeet + muut 

Info-pankki, ALPO, MATTO, NEO-

seutu, Moi, Kotilo, 

Monikulttuurinen Lieksa, POINTTI, 

ALMA  

tapaamiset hankkeiden 

vastuuhenkilöiden kanssa 

 sähköpostikonsultointi, 

kirjallinen materiaali 

 

2.3 Raportin valmistelun tavat – työpajat, tapaamiset ja kyselyt sekä tiimityö ja työnjako 
 

Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallia valmisteltaessa on järjestetty kaksi työpajapäivää. Ensimmäisessä 

työpajassa hankkeen tukena toimiva tutkijoista, kolmannen sektorin toimijoista sekä kuntien ja hankkeiden 

edustajista koostuva konsultoiva asiantuntijaryhmä pohti kotouttamisen ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä ja 

opasti mallin laatijatiimiä muun muassa rajaamaan ja kohdistamaan tekeillä olevaa suunnitelmaa. Toisessa 

työpajassa sosiaalialan osaamiskeskusten edustajat työstivät kentälle lähetettäviä kyselyjä. Sosiaalialan 

osaamiskeskukset ovat osallistuneet myös kyselyjen levittämiseen sekä pohdintaan esitettävän mallin 

sisällöstä, rakenteesta ja sijoituspaikasta. Hankkeen vastuuhenkilö on myös sopinut laajasti tapaamisia ja 

keskustellut henkilökohtaisesti useimpien kuultujen tahojen edustajien kanssa. 

 

Verkosto- ja informaatio-ohjauksen mallin laatimista varten on haluttu lyhyessä ajassa kerätä 

mahdollisimman monipuolisesti tietoa eri toimijoiden edustajilta. Tiedon saamiseksi onkin toteutettu myös 

eri tahoille suunnattuja ja kullekin toimijaryhmälle erikseen kohdistettuja kyselyjä. Omat kyselynsä 

lähetettiin kuntapäättäjille, paikallisviranomaisille, maahanmuuttajayhdistyksille, ammattijärjestöille sekä 

työnantajille. Koska tavoitteena on ollut saada selville myös eri alueiden erityispiirteitä liittyen 

kotouttamisen ohjaamiseen, on kyselyalueet laadittu kattamaan koko Suomen ja ulottumaan erilaisiin ja 

erikokoisiin kuntiin. 

 

Mallia suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan tutustuttu ja otettu huomioon muut parhaillaan toimivat 

tai suunnitella olevat maahanmuuttokysymyksiin liittyvät kehittämispyrkimykset ja -hankkeet, kuten työ- ja 

elinkeinoministeriön hallinnoimat hankekokonaisuudet Osallisena Suomessa, ALPO, MATTO ja HAAPA 

sekä Maahanmuuttovirastossa toimivat Euroopan muuttoliikeverkoston aloittama maahanmuuttopolitiikkaan 

keskittyvä osaamiskeskushanke. 

 

Kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen mallin suunnittelun koordinoinnista on vastannut 

kehittämiskoordinaattori Sari Hammar, joka on perehtynyt erityisesti kulttuurien väliseen viranomaistyön 



9 
 

kehittämiseen. Mallia on kuitenkin valmisteltu tiiviissä yhteistyössä koko valmistelutyöryhmän voimin. 

Tiimistä löytyvää asiantuntemusta on pyritty hyödyntämään järkevästi niin, että erityisosaaminen on 

kohdentunut oikeisiin paikkoihin. Johtaja Pirjo Marjamäki omaa pitkän hallinnollisen kokemuksen ja tuntee 

monimuotoisen toimintakentän rakenteet, toimitusjohtaja Merja Anis on perehtynyt 

maahanmuuttokysymyksiin, toimitusjohtaja Kristiina Laiho, jolla on ollut apunaan suunnittelija Marianne 

Aalto-Siiro, on osallistunut lastensuojelun sähköisen käsikirjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Projektiavustaja Vlada Petrovskajalla on puolestaan laaja kokemus liittyen maahanmuuttajien 

yhdistystoimintaan, siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Sirkka Komulainen on tuottanut useita selvityksiä 

maahanmuuttokysymyksistä ja toimistonhoitaja Kaarina Leinonen vastannut useiden erilaisten hankkeiden 

taloushallinnosta.  

 

 

3.  KOTOUTTAMISEN VERKOSTO- JA INFORMAATIO-OHJAUKSEN TAUSTA JA TARVE 

 

3.1 Maahanmuuttajaväestön kasvu ja lisääntyvä monimuotoisuus 

 
Suomessa asuva ulkomaalaisväestö on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja 

ulkomailta suuntautuva muutto on kasvavaa
2
. Myös maahanmuuton syyt ovat monipuolistuneet painottuen 

nykyisin perhesiteen, työn tai opiskelun perusteella tapahtuvaan muuttoon.  

 
Kuva 2. Maahanmuutto Suomeen  
2000 16 895 henkeä 

2011 29 500 henkeä 

(Lähde: Tilastokeskus) 

 

Kuva 3. Ulkomaan kansalaiset Suomessa 
2000 92 000 henkeä 

2010 168 000 henkeä 

(Lähde. Tilastokeskus) 

 

Yhteiskunnan muuttuessa monimuotoisemmaksi on tärkeää miettiä, miten kaikki – niin kantaväestö kuin 

maahan tulijat – saadaan viihtymään ja miten keskinäinen kanssakäyminen sujuu mahdollisimman 

luontevasti. Onnistumisen edellytyksenä tässä kaksisuuntaisessa kotoutumisessa on, että myös 

kantaväestöllä on mahdollisuus varautua elinympäristössään odotettavissa oleviin muutoksiin.  Näin 

uudempien tulijoiden kohtaama vastaanottoilmapiiri voi muodostua mahdollisimman asialliseksi ja 

maahanmuuttaneilla on mahdollisuus kokea olevansa yhdenvertainen ja tervetullut osa suomalaista 

yhteiskuntaa.  

 

Suomeen muuttajille tulee tarjota tilaisuus päästä mahdollisimman pian muuton jälkeen kartuttamaan 

aktiivisen kansalaisuuden saavuttamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja. Kaikki maahanmuuttajat, tulosyystä 

riippumatta, tarvitsevat kotoutuakseen muun muassa riittävää kielitaitoa, tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta 

sekä opastusta arjen pyörittämiseen uudessa asuinmaassa. 

 

Palvelujärjestelmän haasteena kotoutumisen tukeminen 

Uuteen elinympäristöön sopeutumista voidaan tarkastella sekä maahan muuttaneen henkilön että 

yhteiskunnan näkökulmasta. Sekä hallitusohjelmaan että maahanmuuttopoliittisiin asiakirjoihin, kuten 

syksyllä 2011 voimaan astuneeseen kotoutumislakiin tai tulevaan valtion kotouttamisohjelmaan, on kirjattu 

tavoitteeksi maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Seuraavassa 

lyhyt tiivistelmä kotouttamista ohjaavien asiakirjojen keskeisestä sisällöstä: 

 

                                            
2 Lähde Tilastokeskus. Vuoden 2011 muuttajamäärä on 3 100 enemmän kuin edellisenä vuonna ja samalla suurin luku 

itsenäisyyden aikana. Ulkomaan kansalaisten nettomaahanmuutto vuonna 2011 oli 2 000 henkeä.  
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Kuva 4. Kotoutumislaki ja valtion kotouttamisohjelma   

Kotoutumislaki  Valtion kotouttamisohjelma 

 Laissa huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen muuttavat 

henkilöt. Oikeus kotoutumistoimenpiteisiin pohjautuu 

tarpeeseen, ei maahantuloperusteeseen. 

 Pyritään edistämään kotoutumisen kaksisuuntaisuutta eli 

mahanmuuttajien ja kantaväestön rakentavaa 

yhteistoimintaa. Kunnan ja muiden paikallisten 

viranomaisten vastuulla on edistää alueellaan myönteistä 

kanssakäymistä eri väestöryhmien kesken, hyviä etnisiä 

suhteita sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua. 

 Lisätään kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja 

parannetaan niiden seurantaa. 

 Tehostetaan alkuvaiheen ohjausta: kaikille 

maahantulijoille annetaan tietoa suomalaisesta 

yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 

mahdollisuuksista kotoutumista edistäviin 

toimenpiteisiin. 

 Myös muille kuin työttömille työnhakijoille ja 

toimeentuloa saaville maahanmuuttajille taataan oikeus 

pyytää alkukartoitusta, joka auttaa henkilökohtaisten 

kotouttamistoimien suuntaamista. 

 Ehkäistään haavoittuviin ryhmiin kuuluvien 

syrjäytymistä (vammaiset, vanhukset, vaikeassa 

tilanteessa elävät naiset ja lapset). 

 Lisätään maahanmuuttajien osallisuutta. 

 Vahvistetaan pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista. 

Kunnille vastaanotto säilyy vapaaehtoisena, mutta 

valtionosuusjärjestelmän lisäksi korvattavien 

kustannusten maksaminen edellyttää 

kotouttamisohjelman ja ELY-keskuksen kanssa tehdyn 

sopimuksen olemassaoloa.  

 Ohjelmassa asetetaan kotouttamiseen liittyvät hallituksen 

painopistealueet sekä esitellään hallituskauden tavoitteet 

ja toimenpiteet. 

 Tehostetaan kotouttamistoimenpiteiden valtakunnallisen 

tason suunnittelua ja seurantaa. 

 Vaikutetaan kotoutumisen edistämiseen sekä pyritään 

kokonaisvaltaisempaan ja tavoitteellisempaan 

kotoutumislain toimeenpanoon, jossa eri hallinnonaloilla 

määritellään selkeästi miten maahanmuuttajien palveluja 

kehitetään ja resursoidaan.  

 Ohjelmassa otetaan huomioon muut keskeiset 

valtakunnalliset ohjelmat ja kehittämishankkeet (lapsi ja 

nuoriso, sote, liikunta ja kulttuuri, asunto, työllisyys, 

kasvatus ja opetus jne.). 

 Hallituksen ohjelman kotoutumista koskevat kirjaukset 

liittyvät valtion ja kuntien väliseen yhteistyöhön, 

työllisyyteen, kieli-, kotoutumis- ja muuhun 

koulutukseen, 3. sektorin toimintaedellytyksiin, 

asumiseen, segregoitumisen ehkäisyyn sekä 

kotouttamista edistävien toimenpiteiden rahoitukseen. 

 Ohjelmassa korostetaan tarvetta tehostaa 

kotouttamistoimia maahanmuuton kasvaessa. 

 Ohjelman painopistealueet ovat:  

 yhteisöllisyyden vahvistaminen (mm. 

osallisuus ja hyvät etniset suhteet, 

asuinyhteisöjen sosiaalinen pääoma, kulttuurin, 

liikunnan ja nuorisotyön merkitys) 

 kotoutumisen tukeminen peruspalveluilla 

(alkuvaiheen ohjaus, neuvonta ja palvelut, 

varhaiskasvatus ja koulutus lasten ja nuorten 

kotoutumisen edistäjänä, tehostettu tieto sote-

palveluista.)   

 maahanmuuttajien saaminen 

työmarkkinoille (työllisyyden edistäminen, 

työttömyyden puolittaminen, 

monimuotoituusosaamisen vahvistaminen, 

kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuuden 

lisääminen) 

 tietoon perustuvan kehittämistyön ja 

osaamisen vahvistaminen (hyvien etnisten 

suhteiden, kotoutumisen sekä kotouttamisen 

vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden 

seurantajärjestelmä, kotouttamisen koordinoitu 

ja poikkihallinnollinen informaatio-ohjaus) 

 Ohjelman tavoitteiden toteutumista edistetään 

lainsäädäntömuutoksilla sekä resurssi- ja informaatio-

ohjauksella. 

(Lähde: Kotoutumislaki (1386/2010) sekä Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2012 - 2015) 

 

Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että maahanmuuttaja pääsee nopeasti kiinni koulutukseen ja työelämään. 

Tämä ”tuottavan kansalaisen” rooli auttaa myös suurta yleisöä suhtautumaan tulijaan myönteisesti. 

Henkilökohtaisesti kotoutuja tarvitsee hyvän elämän rakennusaineiksi lisäksi tarpeeksi eri elämän alueille – 

niin sosiaaliseen elämään, talouteen, vaikuttamismahdollisuuksiin kuin aktiiviseen vapaa-aikaan ja 

harrastamiseen – ulottuvia kiinnekohtia tunteakseen elinympäristönsä turvalliseksi ja hyvää elämää 

tukevaksi itselleen ja perheelleen. 

 

Lisääntyvä maahanmuuton myötä suomalainen yhteiskunta monikulttuuristuu, mikä näkyy arvojen, 

käytänteiden ja tapojen monimuotoistumisena.  Ilmiö ulottuu luonnollisesti myös julkisiin palveluihin, joilla 
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on merkittävä rooli toimivan arjen rakentamisessa. Jokainen kuntalainen käyttää elämäntilanteestaan 

riippuen erilaisia peruspalveluja. Varsinkin maahantulon alkuvaiheessa maahanmuuttajan palvelutarve 

saattaa olla korostunut. Joku tarvitsee tukea enemmän ja eri asioissa kuin joku toinen, mutta joka 

tapauksessa elämän järjestäminen kuntoon eri osa-alueineen on vaativa prosessi, jossa tarvitaan apua ja 

ohjausta eri viranomaistahoilta. Uuteen asuinmaahan muutettaessa täytyy huolehtia lupa-asioiden, asunnon, 

päivähoidon, eri-ikäisten koulu- ja koulutusasioiden, terveydenhuollon, mahdollisten sosiaalipalvelujen 

lisäksi myös kielen ja uusien käytänteiden oppimisesta ja omaksumisesta.  

 

Peruspalveluiden henkilöstö on avainasemassa saattamassa maahanmuuttajaa aktiiviseksi yhteiskunnan 

jäseneksi. Henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan myös maahanmuuttajaväestön tarpeita onkin 

siksi ensiarvoisen tärkeää. Vaikka maahanmuuttaja-asiakkaiden palveleminen on suurelta osalta aivan 

tavallista arkityötä, jossa normaalipalveluiden kautta pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, tarvitaan 

asiakaskunnan monimuotoistuessa yhä enemmän myös erityisiä kotouttamistoimenpiteitä. 

 

On myös muistettava, että maahanmuuttajien asiakaspalveluun liittyy piirteitä, jotka täytyy erikseen 

huomioida: kieleen sekä keskinäiseen kommunikaatioon ja ymmärtämiseen liittyvät haasteet, kulttuuristen 

tekijöiden vaikutukset, mahdolliset erilaiset palveluille asetetut odotukset sekä toisistaan poikkeavat 

käsitykset palvelutarpeesta ja niin edelleen. Erilaisuuden kohtaaminen lisää herkästi työntekijöiden 

epävarmuutta palvelutilanteessa ja aiheuttaa stressiä. Maahanmuuttaja-asiakkaiden palveleminen vie usein 

myös enemmän aikaa. On tärkeää ottaa nämä asiakaskunnan monimuotoistumisen tuomat erityispiirteet 

huomioon palveluja kehitettäessä ja niiden toteuttamista suunnitellessa sekä henkilöstöresursseja 

kohdennettaessa. Lisäksi on muistettava, että maahanmuuttaja kotoutuu ensisijaisesti paikallisesti, omalle 

asuinpaikkakunnalleen. Paikalliset toimijat ovat siis suuressa roolissa kotouttajina. 

 

Mitä joustavammin maahanmuuttaneelle pystytään järjestämään onnistuneita kotouttamistoimia, sitä 

nopeammin hänellä on mahdollisuus päästä mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Onnistunut 

kotoutumisprosessi lyhentääkin sitä aikaa, jolloin maahanmuuttaja tarvitsee erityispalveluja. Riittävien 

kotouttamistoimien järjestäminen puolestaan edellyttää toimivaa moniammatillista ja poikkihallinollista 

yhteistyötä.  

 

3.2 Nykyinen maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä ohjausrakenne 

 

Kotouttamisasiat ovat melko uusi politiikan sektori, jota on voimakkaasti kehitetty viimeisten kahden 

vuosikymmenen aikana: ensimmäinen kotouttamislaki astui voimaan vuonna 1999. Vielä kymmenisen 

vuotta sitten maahanmuuttoasioita käsiteltiin myös palvelujen tarjonnan osalta hyvinkin yhtenä 

kokonaisuutena, nykyisin tiedostetaan jo paremmin, että erikoistunutta osaamista tarvitaan monella alalla. 

Maahanmuuttajaväestön tarpeet tuleekin ottaa läpäisyperiaatteella huomioon eri hallinnonalojen, etenkin 

työllisyys-, koulutus-, asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa, 

seurannassa ja arvioinnissa niin valtakunnallisella kuin alueellisella ja paikallisella tasolla. Myös eri 

ammattiryhmien perus- ja jatkokulutuksessa on tarpeen huolehtia kulttuurien välisen työn valmiuksien 

opetuksesta ja sen kehittämisestä. 

 

Kotoutumisen edistäminen koskee kaikkia ikäluokkia ja erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviä tarpeita. 

Kotouttamispolitiikka onkin jo sisällöltään vahvasti monialaista, joten sen toimeenpano edellyttää tiivistä 

yhteistyötä ja koordinaatiota eri hallinnonalojen ja -tasojen välillä. Niin ikään onnistunut 

kotouttamispolitiikka edellyttää kaikkien hallinnonalojen sitoutumista yhdenvertaisuuteen, 

syrjimättömyyteen, rasismin ehkäisyyn ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen. Maahanmuuttajamäärien 

kasvaessa poikkihallinnollista yhteistoimintaa tulee edelleen vahvistaa ja pyrkiä näin lisäämään 

kotouttamisen vaikuttavuutta. 

 

Maahanmuuton moniulotteisuuden vuoksi työnjako niiden hallinnossa ja ohjauksessa on sekin 

monitahoinen: 
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Kuva 5. Maahanmuuttoasiat Suomessa 
Kotouttaminen TEM vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja siihen 

liittyvästä lainsäädännöstä. 

ELYt hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotouttamiseen 

ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä. 

Te-toimisto tarjoaa maahanmuuttajille työllistymispalvelujen 

lisäksi suomen kielen koulutusta ja ammatillista koulutusta. 

Kunnalla on omalla alueellaan yleis- ja 

yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen 

kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunta järjestää 

kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluja 

maahanmuuttajille. 

Koulutus- ja kulttuuripalvelut OKM kehittää maahanmuuttajakoulutusta eri 

koulutusasteilla. Sen toimialaan kuuluvat myös 

maahanmuuttajien kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä sekä 

uskontoa koskevat asiat. 

OPH vastaa maahanmuuttajien koulutusasioista ja 

ulkomaalaisten tutkintojen tunnustamisesta. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
STM vastaa kotoutumisen kannalta keskeisestä 

palvelukokonaisuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluista ja tuesta. 

Maahanmuuttopolitiikan ja hallinnon ohjaus 
Valtioneuvosto ohjaa maahanmuuttopolitiikkaa ja -hallintoa 

hallitusohjelmaan sisältyvien tavoitteiden ja valtioneuvoston 

hyväksymien periaatepäätösten avulla. 

Maahanmuuttopoliittiset linjaukset, toiminnan 

painopisteet 

Sisäasiainministeri ohjaa maahanmuuttopolitiikkaa 

valtioneuvoston linjausten mukaisesti. 

Maahanmuuttohallinto- ja politiikka SM 

Maahanmuuttolainsäädännön kehittäminen SM 

Maahanmuuttoviraston tulosohjaus SM 

Viisumipolitiikka, viisumit UM, Edustustot 

Oleskelulupa, Suomen kansalaisen perheenjäsen Poliisi 

Oleskelulupa, Suomessa asuvan ulkomaalaisen 

perheenjäsen 

Maahanmuuttovirasto 

EU-kansalaisen ja häneen rinnastettavan oleskelulupa Poliisi 

Työntekijän oleskelulupa Työvoimapoliittinen harkinta: TE-toimisto; muut 

edellytykset: Maahanmuuttovirasto 

Elinkeinoharjoittajan oleskelulupa Elinkeinon kannattavuuden edellytykset: ELY; muut 

edellytykset: Maahanmuuttovirasto 

Turvapaikka 

Oleskelulupa toissijaisen suojelun tai humanitaarisen 

suojelun perusteella 

Puhuttelut ja päätös: Maahanmuuttovirasto 

Vastaanoton käytännön toiminnan ohjaus ja suunnittelu: 

Maahanmuuttovirasto 

Vastaanottokeskusten perustaminen ja lakkauttaminen: 

Sisäasiainministeriö 

Kiintiöpakolaisten ja myönteisen oleskeluluvan saaneiden 

turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittaminen: ELYt. 

Oleskelulupien jatkaminen Poliisi, erityistapaukset: Maahanmuuttovirasto 

Käännyttäminen Esitys: Poliisi, rajatarkastusviranomainen 

Päätös: Maahanmuuttovirasto 

Täytäntöönpano: Poliisi 

Kansalaisuushakemus ja -ilmoitus Maahanmuuttovirasto 

Muutoksenhaku Hallinto-oikeudet (turvapaikka-asiat: Helsingin hallinto-

oikeus) 
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Korkein hallinto-oikeus 

Etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asema, 

yhdenvertaisuus, oikeusturva, hyvät etniset suhteet 

Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on edistää etnisten 

vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta 

ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. 

Vähemmistövaltuutettu on myös kansallinen 

ihmiskaupparaportoija. 

Etnisten suhteiden neuvottelukunnat 

Viranomaistoimien täydentäminen 
Kansalaisjärjestöt osallistuvat kotouttamistoimien 

järjestämiseen mm. antamalla apua ja neuvontaa 

maahanmuuttajille, kehittämällä maahanmuuttajatyötä sekä 

kouluttamalla ja työllistämällä maahanmuuttajia. 3. sektorin 

maahanmuuttajatoiminta voi olla kansallista, alueellista tai 

paikallista. Suomessa toimii monipuolisesti 

maahanmuuttajien omia järjestöjä ja yhdistyksiä. 

Maakuntaliitot osallistuvat toiminta-alueellaan 

maahanmuuttoasioita koskevaan strategiatyöhön, niiden 

kautta myös rahoitetaan alueellista kehittämistoimintaa. 

Työelämän toimijat – työ on tärkeä kotoutumista edistävä 

tekijä. Työnantajilla ja ammattijärjestöillä onkin merkittävä 

asema työelämän monimuotoistumisen ja samalla 

kotoutumisen edistäjinä. 

Korkeakoulut sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot 

Tekevät tutkimusta ja järjestävät monimuotoista koulutusta 

sekä maahanmuuttajille että maahanmuuttajia työssään 

kohtaavalle henkilöstölle. 

Hankkeet ja tutkimus tuottavat hyviä käytäntöjä ja 

monipuolista tietoa kotoutumisen ja kotouttamisen tueksi. 

(Lähde: Maahanmuuttovirasto, SM) 

 

Kotouttamisesta sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja siten myös normiohjauksesta vastaa työ- ja 

elinkeinoministeriö, aluetasolla ohjauksen vastuuviranomainen on ELY, ja kunnat puolestaan huolehtivat 

kotouttamistoimien käytännön toteuttamisesta. Kotouttamista ei voi kuitenkaan erottaa 

maahanmuuttoasioiden sisällä omaksi saarekkeekseen, vaan se ulottuu koskemaan laajasti yllä kuvattua 

kokonaisuutta. Monimuotoisen kotoutumisen kentän kohtaavat niin kotoutuja kuin kotouttajakin. 

Kotouttamiseen osallistuu monia ammattiryhmiä. Monitasoinen ja -ammatillinen toimintakenttä tarkoittaa 

myös sitä, että työtä ohjaavat monet eri ministeriöt, säädökset ja toimintaohjeet. 

 

3.3 Kentältä esille noussut täydentävän ohjauksen tarve 

 

Vaikka Suomessa on hyvin laadittu, uusi kotoutumista ohjaava lainsäädäntö ja suhteellisen toimivat 

rakenteet sen toimeenpanon ja seurannan varalle, vahvistaa valtakunnallisen kotouttamisen verkosto- ja 

informaatio-ohjauksen mallia varten kerätty aineisto näkemystä siitä, että kotouttamistyön alueella on 

selkeää tarvetta nykyistä ohjauksen rakennetta täydentävälle toiminnalle. Tämä tarve koskee koko maata, 

niin pieniä kuin isojakin kuntia ja kaupunkeja. 
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Seuraavassa on esitetty pääkohdittain selvitysaineistosta
3
 esille nousseita, tätä ajatusta tukevia seikkoja: 

 

Kotoutumislain tuntemuksessa on puutteita 

 Tämä koskee sekä asiakaspalvelutyötä tekeviä että kunnissa päättävässä asemassa olevia. 

 Normiohjauksen tueksi tarvitaan kotoutumislaista enemmän sen käytäntöön viemiseen soveltuvaa 

ohjausta.  

 Kaikissa kunnissa ei ole voimassaolevaa kotouttamisohjelmaa, joka ohjaa kotouttamistoimien 

järjestämistä.  

 Laintuntemuksen puutteet heikentävät paikallisen ohjauksen ja yhteistyön sujuvuutta. 

 

Kotouttamistoimien järjestäminen koetaan haastavaksi 

 Yhteistyö eri tahojen välillä on haastavaa => tämä koskee esim. kotoutujalle tarkoitetun 

alkukartoituksen järjestämistä, joka tulee toteuttaa joko kunnan tai te-toimiston toimesta. 

 Kotouttamistoimet koetaan osin riittämättömiksi => esim. maahanmuuttaja-asiakkaiden 

huomioimiseen peruspalveluissa ei ole riittävästi mahdollisuuksia. 

 Kuntien tehtävät kotouttamistoimien järjestämisessä ovat lisääntyneet ja ne kaipaavat lisää resursseja 

palvelujen järjestämiseen. 

 Toimijoiden välisessä työnjaossa tarvitaan selventämistä. 

 Varsinkin kolmannen sektorin rooli kaipaa täsmentämistä => järjestöt ja yhdistykset ovat kunnille 

tärkeitä kumppaneita kotouttamistoimien järjestämisessä. Niiden rahoitusjärjestelyt ovat kuitenkin 

lyhytjänteisiä, mikä vaikeuttaa työn kehittämistä ja pidempiaikaisten kumppanuussopimusten tekoa. 

Kolmannen sektorin alle mahtuu myös hyvin kirjava joukko toimijoita, joka tekee yhteistyön 

kehittämisen kuntien näkökulmasta haastavaksi. 

 Erilaisissa kunnissa on erilaisia haasteita kotouttamistoimien järjestämisessä. Pienissä kunnissa 

voidaan teoriassa järjestää yksilöllisiä toimenpiteitä, mutta toisaalta osaamisvaje voi olla suuri ja 

esim. koulutuksen järjestäminen haastavaa. Suurissa kaupungeissa puolestaan volyymi aiheuttaa 

painetta selviytyä palvelujen tarjoamisesta oikea-aikaisesti. 

 

Maahanmuuttaja-asiakkaita on haastavaa ohjata eteenpäin 

 Käytännön asiakastyötä tekevät kokevat omaavansa liian vähän tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia 

tai vaihtoehtoja on tarjolla maahanmuuttaja-asiakkaiden eteenpäin ohjaamiseksi. 

 Puutteellinen lainsäädännön tai kotouttamistoimien järjestämiseen liittyvä tieto estää jatkotoimien 

suunnittelemista. 

 

Käytössä olevat toimintaohjeet ovat riittämättömiä 

 Kaivataan lisää konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön sovellettavia toimintamalleja => tarvitaan 

normiohjauksen ”suodattamista”. 

 Kotouttamiseen liittyvä normipohja on laaja ja siihen sisältyy usean ministeriön kautta tulevia 

säädöksiä => haasteena toteuttaa selkeää informaatio-ohjausta. 

 Kentällä toimii monia eri tason toimijoita, joilla on erilaisia tarpeita ohjauksen suhteen => esim. 

maahanmuuttoasioista vastaavat henkilöt eivät varsinkaan suurissa kaupungeissa koe 

valtakunnallisen ohjauksen lisäämiseen kovin suurta tarvetta, mutta myös näillä paikkakunnilla 

toimivat asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt kokevat tarvitsevansa lisää käytännön tason ohjausta. 

 

Työtä tukeva tieto on hajallaan ja sitä on hankala hyödyntää 

 Kaivataan olemassa olevan tiedon yhteen kokoamista ja järkevää levittämistä. 

 Tiedon tarve koskee kaikkia kotouttamiseen liittyvän ohjauksen ja toteuttamisen tasoja. 

                                            
3
 Selvitystä varten tehtyihin kyselyihin vastasi 293 asiakaspalvelutyötä tekevää työntekijää, 25 kuntapäättäjää (vastaajana joko 

kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen tai valtuuston puheenjohtaja) ja muutamia maahanmuuttajayhdistysten edustajia. Vastaajat 

edustavat koko maata ja erikokoisia kuntia. Asiakastyötä tekevät edustavat lisäksi laajasti viranomaiskenttää (päivähoito, 

perusopetus, sosiaalityö, poliisi, terveydenhuolto, nuorisotyö, kirjasto, asuminen, työhallinto, kela, maistraatti). Tässä 

tarkoitettuun aineistoon sisältyy myös erillisissä tapaamisissa, keskusteluissa ja sähköpostikirjeenvaihdossa kertynyttä tietoa. 
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 Hankkeista ja tutkimuksista halutaan saada enemmän hyötyä kentälle => oleelliset asiat kokoavia 

tiivistelmiä, tiedon tarjoamista helposti sovellettavassa muodossa, selkein kriteerein arvioituja hyviä 

käytäntöjä jne. 

 Myös tiedon kulkuun tarvitaan lisää tehokkuutta. 

 

Henkilöstön osaamistaso on kirjavaa 

 Kirjava osaamistaso vaikeuttaa yhdenvertaisuuden toteutumista. 

 Puutteelliset valmiudet ja tietotaito estävät asiakkaiden ohjaamista eteenpäin ja jo kehitettyjen 

toimivien menetelmien hyödyntämistä. 

 Epävarmuus lisää väärinkohdistettujen erityistoimien mahdollisuutta => nämä eivät auta asiakasta 

eteenpäin ja tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. 

 Henkilöstön perus- ja jatkokoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen kaivataan lisää voimavaroja. 

 

Kotouttamistyötä tukevat verkostot ovat heikkoja 

 Suomessa toimii monilla alueilla kotouttamistyötä tukevia verkostoja. Ne voivat olla jonkin 

ammattiryhmän omia tai moniammatillisia. Alueellinen/paikallinen tuki sopiikin usein parhaiten 

oman alueen tarpeisiin. Nämä verkostot ovat kuitenkin usein helposti hajaantuvia, koska niiden 

koordinointivastuu on esim. määräaikaisten hankkeiden varassa.  

 Paikallisten/alueellisten verkostojen koordinoinnin ohella tarvitaan sellaista valtakunnallista 

asiantuntijapoolia, jonka kautta voidaan saada vastauksia esille tuleviin erityiskysymyksiin. 

 

Kotouttamistyötä tukeva koulutustarjonta on puutteellista 

 Kaikilla alueilla ei ole järjestetty riittävästi kotouttamiseen liittyvää koulutusta. 

 Koulutus ei aina vastaa työntekijöiden tarvetta => se voi olla joko liian yleistä tai liian erikoistunutta. 

 Ajan puute estää koulutukseen osallistumisen. 

 

Kotouttamisasioiden hoitoon kaivataan yhteen kokoavaa tahoa 

 Mikään olemassa oleva taho ei pysty helposti ottamaan hoitaakseen kokonaiskoordinointia => 

vastuutehtäviä on jo paljon ja käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset. 

 Kotouttamistyötä tekevät kaipaavat myös kipeästi välittäjätahoa, joka voi kootusti ja selkeästi 

välittää kentältä nousseet tarpeet eteenpäin päättäjäportaalle. 

 Valtionhallinnossa puolestaan tarvitaan viestiä paikallistoimijoilta mm. lain toimivuudesta, 

täsmennetyn ohjauksen tarpeesta tai lainsäädäntöön liittyvistä mahdollisista muutostarpeista. 

 

Seuraavassa kahdessa kuvassa on yhteenvetoa siitä, miten asiakastyötä tekevät työntekijät vastasivat heille 

kohdennetussa kyselyssä siihen, minkä tyyppistä tukea he tarvitsisivat kotouttamistyön tueksi ja mikä olisi 

heidän mielestään sopiva tuen ja ohjauksen kanava: 
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Kuva 6. Millaista tukea tarvitaan kotouttamistyön tueksi? 

18%

28%

26%

8%

15%

5%

1. lisää tietoa lainsäädäntöön ja 

toimintaohjeisiin 18 %

2. enemmän ohjausta ja neuvontaa 
kotouttamiseen ja maahanmuuttajille 
suunnattuihin palveluihin liittyvissä 
asioissa 28 %

3. lisää tietoa muualla toteutetuista 

hyvistä käytännöistä 26 %

4. lisää tietoa aiheeseen liittyvistä 
tutkimuksista ja selvityksistä 8 %

5. lisää resursseja 15 %

6. muuta 5 %  mm. kulttuuritulkkeja, 

poikkihallinnollista yhteistyötä, 

paikallista koordinointia 

 
Kuva 7. Mikä on käyttökelpoisin tuen ja tiedonvälityksen kanava? 
 

24%

13%

19%

6%

17%

8%

11%

2%

1. seminaarit ja koulutustilaisuudet 24 %

2. kirjallinen informaatio (tiedotteet, 
selvitykset, julkaisut) 13 %

3. paikallinen/alueellinen vertaistuki 19 %

4. valtakunnallinen vertaistuen verkosto 6 %

5. sähköinen tietopankki 17 %

6. sähköinen vuorovaikutteinen 
tiedonhankinta ja välityskanava 8 %

7. valtakunnallinen kotouttamiskysymyksiin 

erikoistunut tietoa jakava yksikkö 11 %

8. muu 2 %     mm. henkilökohtainen 
konsultointi, säännölliset verkostotapaamiset, 
täsmäkoulutus, jalkautuva työ
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Koko selvitysaineistossa korostui keskitetyn tiedon tarve sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön 

vahvistaminen. Todettiin myös, etteivät erilaiset verkostot pysty toimimaan ilman koordinointia, joka 

puolestaan on haastavaa toteuttaa kotouttamisen ”kaleidoskooppimaisessa” ympäristössä: pieni muutos 

jossain kohdin liikuttaa koko kuvaa, jolloin tarvitaankin taas erilaisia toimia – ja erilaisia verkostoja. 

 

Kyselyjen avovastauksissa sekä eri tahojen kanssa käydyissä keskusteluissa kiinnitettiin huomiota myös 

siihen, että viime vuosina on toteutettu vaikuttavia suuria hankkeita (esim. Osallisena Suomessa, ALPO, 

MATTO), joissa on kehitetty ja joissa edelleen kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista ja 

kotouttamistyötä tukevia malleja. Tiedot näiden hankkeiden tuloksista ja hyvistä käytännöistä halutaan saada 

kentälle mahdollisimman pian ja selkeässä muodossa. Toivotaan, että tämä informaatio olisi hankkeiden 

päättymisen jälkeen löydettävissä helposti ja keskitetysti. Toisaalta oltiin jo väsyneitä hanketoimintaan ja 

toivottiin kotouttamisen alueelle pitkäjänteisemmän kehittämistyön mahdollistavaa mallia. 

 

Kuulemisen aikana esitettiin joitakin kommentteja siitä, että täytyisi varoa tuomasta maahanmuuttaja-

asioiden kenttään lisää kirjavuutta. Myös päällekkäistä toimintaa tulee välttää. Yhtä mieltä oltiin siitä, että 

kotouttamistyössä kaivataan yhtenäistämistä ja sellaisia yhteisiä valtakunnallisia raameja käytännön työn 

toteuttamiseen, jotka kuitenkin ottavat alueellisten ja paikallisten olosuhteiden vaihtelun huomioon. 

 

 

4. OHJAUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

4.1 Poikkihallinnollinen ja koordinoitu kotouttamisen ohjaus 

 

Täydentävällä ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kotouttamisen vastuuministeriön (TEM) ja omalta 

osaltaan muiden kotouttamistoimia hallinnoivien ministeriöiden antaman normiohjauksen lisäksi tehtävää 

tiedon jakoon ja käytännön työhön suuntautuvaa informaatio-ohjausta sekä erilaisiin kotouttamistyön 

verkostoihin ulottuvaa verkosto-ohjausta.  

 

Informaatio-ohjauksella ymmärretään sellaista tiedon jakamista ja välittämistä, jolla pyritään vaikuttamaan 

ohjauksen kohteena olevaan toimijaan. Tässä tapauksessa kysymys on kotouttamistyössä toimivan 

henkilöstön osaamisen edistämisestä sekä eri palveluissa toimivien verkostojen vahvistamisesta 

siten, että tiedon ja hyviksi todettujen käytäntöjen välittymistä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla 

edistää siirtymään toimijalta toiselle. Samalla pyritään luomaan edellytyksiä sille, että palveluita voidaan 

kehittää vastaamaan mahdollisimman hyvin myös maahanmuuttajaväestön tarpeita. Informaatio-ohjaus on 

luonteeltaan normiohjausta täydentävää, perustietoa laajempaa tietoa jakavaa ohjausta.  

 

Verkosto-ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä puolestaan sellaisia informaatio-ohjauksen tapoja, joissa 

hyödynnetään moninaisten, eri sektoreilla kotouttamistyössä toimivien ammattilaisten ja muiden 

kotouttamistoimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Samalla pyritään luomaan entistä parempia 

edellytyksiä muodostaa pysyvämpiä alueellisia/paikallisia sekä valtakunnallisia verkostotoiminnan yhteisöjä 

ja vahvistaa niiden keskinäistä työskentelyä. 

 

Poikkihallinnollisuus tarkoittaa muun muassa eri hallintokuntia ohjaavien säädösten huomioimista sekä 

tarpeeksi hyvää vuorovaikutusta ja vuoropuhelua, jotta kotouttamisasioihin saadaan tarvittavaa yhtenäisyyttä 

ja joustavuutta.  

 

Koordinointiin sisältyy muun muassa kotouttamisen laaja-alainen ymmärtäminen ja sen eri osa-alueiden 

kehittämiseen tarvittavan ohjauksen kanavoiminen eri tavoin ja monien eri kanavien välityksellä. 
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4.2 Tiedon kokoaminen, lisääminen ja levittäminen 

 

Koordinoituun toimintaan sisältyy tiedon kerääminen yhteen paikkaan, sen suodattamisesta, arvioinnista ja 

levittämisestä huolehtiminen kaikkiin suuntiin kulkevaksi sekä tarvittavan ”täsmätiedon” hankkiminen 

muun muassa tutkimuskenttää ja kehittämisorganisaatioita hyödyntämällä.  

 

4.3 Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien osaamistason nostaminen 

 

Kotouttamisen tehostelulla ohjauksella tavoitellaan maahanmuuttaja-asiakkaan kotoutumisen edistämistä 

muun muassa palvelun sujuvoittamisen avulla. Tähän tavoitteeseen sisältyy myös palvelujen yhtenäisempi 

toteuttaminen, jonka tulisi ulottua henkilöstön perusosaamistason kehittämiseen. Osaamistason nostamisessa 

tulee puolestaan huomioida eri ammattiryhmien perus- ja jatkokoulutuksen kehittämistarpeet. Tavoitteeseen 

tulee pyrkiä yhteistyössä korkeakoulujen sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. 

 

4.4 Vuoropuheluun perustuva kotouttamistyön kehittäminen 

 

Kotouttamistoimia ja kotouttamistyötä tulee kehittää koko ajan. Kehittämistoimien oikeasuuntaisuus vaatii 

kaikki osapuolet osallistavaa työskentelyä. Mukana vuoropuhelussa tulee olla maahanmuuttaja-asiakkaat, 

paikalliset ja alueelliset viranomaiset – niin asiakaspalvelutyötä tekevät kuin päättävässä asemassa olijatkin 

– valtionhallinto, kolannen sektorin toimijat, työelämän edustajat, tutkimuskenttä sekä koulutus- ja 

kehittämisorganisaatiot. 

  

 

5. KOHDERYHMÄT  

 

Kotouttamistoimien tehostamisella pyritään viimekädessä edistämään ja nopeuttamaan maahanmuuttajien 

pääsyä suomalaisen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Tässä raportissa esitettävää kotouttamisen 

informaatio- ja verkosto-ohjauksen mallia on kuitenkin mietitty painotetusti maahanmuuttaja-asiakkaita 

kohtaavien työntekijöiden ja maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa toteuttavien tahojen näkökulmasta. 

Olemassa ja kehitteillä olevat maahanmuuttajille suunnatut ohjaus- ja neuvontapalvelut (mm. INFO-pankki, 

ALPO- ja Osallisena Suomessa -hankekokonaisuudet) on huomioitu täydentävän ohjauksen mallia 

suunniteltaessa. Mallia mietittäessä on kuultu monella tavalla maahanmuuttajien edustajia. Myös 

täydentävän ohjauksen järjestämisessä on tärkeää huolehtia asiakkaiden osallistumisesta sen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. 

 

5.1 Asiakaspalvelutyötä tekevät virkailijat sekä kunnat ja alueelliset viranomaiset 

 

Maahanmuuttajat kotoutuvat asuinpaikkakuntaansa, joten paikalliset asiakaspalvelutyötä tekevät virkailijat 

ovat kotouttajina avainasemassa. Yhtälailla kotouttamistoimien järjestämisestä vastaavat kunnat sisältyvät 

mallin ensisijaiseen kohderyhmään. Myös alueelliset viranomaiset – ELYt, jotka hoitavat alueellisesti 

maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä sekä AVIt, joilla on omat 

valvontatehtävänsä – hyötyvät muun muassa lisätiedosta, tehostuneista ohjauksen ja tiedonkulun kanavista 

sekä alueellisen yhteistyön vahvistumisesta.  

 

5.2 Kolmas sektori, työelämän toimijat sekä maakuntataso 

 

Kolmannella sektorilla on tärkeä asema kotouttamistoimien kehittämisessä ja järjestämisessä.  Paitsi 

viranomaiset, myös kansalaistoimijat tarvitsevat lisää ohjausta ja tietoa toimintansa ja oman asiakastyönsä 

tueksi. 

 

Työelämään pääsy on tärkeä kotoutumista edistävä tekijä. Siksi työelämän toimijat, esimerkiksi työnantajat 

ja ammattijärjestöt, on huomioitava kotouttamisen ohjausta mietittäessä. Viranomaiset ja kansalaistoimijat 

tarvitsevat lisää tietoa työelämän tarpeista pystyäkseen ohjaamaan ja valmentamaan maahanmuuttaja-
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asiakkaitaan. Toisaalta työnantajat tarvitsevat tietoa kotoutumisprosessista ja kotouttamistyötä tekevien 

mahdollisuuksista ohjata maahanmuuttajia työelämään. Vuoropuhelun ja tiedonkulun lisääminen hyödyttää 

kaikkia toimijoita. 

 

Maakuntatasolla maakuntaliitot osallistuvat toiminta-alueensa kehittämiseen sekä strategiatyön että 

esimerkiksi hankerahoittamisen kautta.  Nämä molemmat toiminnot ulottuvat myös maahanmuuttopolitiikan 

alueelle. Alueelliselta kannalta katsottuna on hyvä muistaa, että maahanmuuttoon liittyy peruspalvelujen tai 

erityisten kotouttamista tukevien toimien lisäksi runsaasti muitakin näkökulmia, kuten alue- ja 

yhdyskuntasuunnittelua, turvallisuuskysymyksiä, kansainvälisyys- ja vetovoimatekijöitä ja niin edelleen. 

Maahanmuuttajien sopeutumiseen ja osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä tarvitaankin tietoa kaikilla 

alueellista suunnittelua ja kehittämistä toteuttavilla tahoilla.  

 

5.3 Valtionhallinto, tutkimuskenttä sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot 

 

Valtionhallinnossa on monta ministeriötä, virastoa ja laitosta, joilla on kotouttamiseen liittyviä 

vastuutehtäviä tai joita kotouttamisasiat muuten koskettavat. Ne hyötyvät täydentävästä ohjauksesta, joka 

muun muassa tukee normiohjausta, tuo lisää tietoa, antaa välineitä jo toteutettujen kehittämistoimien 

kanavoinnille, mahdollistaa tehokkaamman seurannan sekä välittää ajantasaista informaatiota alueellisen ja 

paikallisen tason toimista ja tilanteesta. Yhteen tahoon keskitetty kotouttamisen kehittämistoiminta 

vahvistaa myös eri valtiontason toimijoiden välisen yhteistoiminnan mahdollisuuksia sekä niiden välistä 

tiedonkulkua. 

 

Suomessa tehdään monipuolista maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvää tutkimusta. Tutkimustulosten 

hyödyntäminen käytännön työssä tai maahanmuuttopolitiikan valmistelussa on kuitenkin haastavaa: 

tutkijoilla ja tutkimuksista mahdollisesti hyötyvillä ei ole tarpeeksi kosketuspintaa keskenään ja siksi 

tutkimusten tulokset jäävät hyödyntämättä. Tarvetta olisikin kiinteämmille suhteille sekä politiikkaa 

valmistelevan tason, käytännöntyön tason että korkeakoulujen ja tutkijoiden välillä.  

 

Koulutus- ja kehittämisorganisaatioissa suunnitellaan ja toteutetaan sekä maahanmuuttajille että 

henkilöstölle suunnattua koulutusta ja valmennusta. Henkilöstön osaamistason kehittäminen vastaamaan 

monimuotoistuvan asiakaskunnan tarpeita on tärkeää, jotta maahanmuuttaja-asiakkaat voitaisiin entistä 

paremmin huomioida palveluissa ja jotta voitaisiin vielä tehokkaammin hyödyntää hyviksi arvioituja 

käytäntöjä ja jo testattuja toimivia toimintamalleja. Henkilöstön perus- ja täydennyskoulutusta tulee kehittää 

yhdessä hallinnon, käytännön toimijoiden sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. 

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu muutamia esimerkkejä tehostetun informaatio- ja verkosto-ohjauksen 

tuomasta lisäarvosta eri toimijoiden näkökulmasta: 

 
Kuva 8. Tehostetun informaatio-ohjauksen tuoma lisäarvo 

 

Tiedon saannin ja kulun 

paraneminen hyödyttää 

Paikallisten, alueellisten ja 

valtakunnallisten verkostojen 

vahvistaminen koordinoinnin 

avulla 

 

Henkilöstön osaamistason 

nostaminen lisää 

 asiakastyötä tekevää: välineitä 

arkityön tueksi, työn tarpeet 

nopeammin ja tehokkaammin eri 

tasoille tiedoksi 

 kotouttamistoimista vastaavaa 

kuntaa: tietoa laista ja hyvistä 

käytännöistä, kanava välittää tietoa 

paikallisista tarpeista 

 kansalaistoimijoita: helpottaa 

työn suuntaamista, tietoa 

toimintaedellytyksistä saadaan 

vietyä eri tasoille 

 alueviranomaisia: vahvistaa 

 edistää alueellista kotouttamiseen 

liittyvää kehittämistyötä 

kokoamalla eri toimijatahot yhteen 

entistä pysyvämmin 

 

 järkevöittää eri toimijoiden ja 

toimijatasojen työnjakoa sekä 

tehostaa seurannan mahdollisuutta 

 

 edistää kotouttamiskysymysten 

huomioimista paikallisessa ja 

alueellisessa strategiatyössä 

 

 asiakkaan saaman palvelun 

valtakunnallisesti yhtenäisempää 

laatua 

 

 yhdenvertaisuuden toteutumisen 

mahdollisuutta 

 

 kehitettyjen toimintamallien ja 

välineiden tehokkaampaa 

hyödyntämistä 

 

 yhtenäisempien toimintamallien 

syntymisen mahdollisuuksia 
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tiedollista pohjaa, joka auttaa 

ohjaus- ja valvontatehtävän 

toteuttamisessa 

 ministeriötasoa: tuottaa kentältä 

ajantasaista viestiä havaituista 

kehittämistarpeista, antaa 

tehokkaamman kanavan tiedon ja 

ohjauksen levittämiselle 

 kaikkia tahoja: uusin tutkimus- ja 

tilastotieto saadaan esille ja 

sovellettavaksi toiminnan 

kehittämisessä 

 tukee kotouttamispolitiikan 

valmistelua 

 

 takaa paikallisten/alueellisten ja 

valtakunnallisten verkostojen tuen 

 lähellä oleva apu omaan 

toiminta-alueeseen 

liittyvien kysymysten 

käsittelemiseen 

 valtakunnallinen 

asiantuntija-apu 

erityiskysymyksissä 

 

 mahdollisuutta ohjata asiakas 

oikeaan aikaan oikeisiin 

toimenpiteisiin 

 

 tehokkuutta kotouttamistoimien 

järjestämisessä ja siihen liittyvässä 

työnjaossa 

 

 

6. MAAVERTAILUSELVITYS:  

Selvityksen taustaksi kerätty tieto Ruotsin, Norjan, Alankomaiden ja Portugalin ohjaustoiminnasta 

 

Kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen mallin laatimisen tueksi selvitettiin, miten kotouttamisen 

ohjausta toteutetaan Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa ja Portugalissa. Seuraavassa on esitetty tiivistelmä 

tämän maavertailuselvityksen tuloksista.  Kattavampi raportti aiheesta on raportin liitteenä. 

 

Maavertailussa kartoitettiin kotouttamistyön informaatio- ja verkosto-ohjausta Ruotsissa, Norjassa, 

Alankomaissa ja Portugalissa. Vertailussa kartoitettiin kunkin neljän edellä mainitun maan 

kotouttamislainsäädäntöä, keskeisiä kotouttamistoimijoita, rahoituslähteitä, informaatio- ja verkosto-

ohjauksen muotoja sekä kotouttamistoimijoiden koulutuksen järjestämistä. Vertailu toteutettiin kansallis- ja 

alueellisen tason toimijoille suunnatuilla sähköpostikyselyillä ja internet-hauilla. 

 

Kotouttamistyön kehittämisen haasteet näyttäytyvät vertailumaissa samantyyppisiä kuin Suomessakin: 

toimijoita on paljon, lainsäädäntö on monimutkaista ja muuttuvaa sekä eri ammateissa tarvittava tieto 

moninaista. Selvitys antoi vahvan signaalin siitä, että tarvitaan koordinoivaa ja verkostoivaa tahoa, joka 

ylläpitäisi ja päivittäisi kotouttamistyössä tarvittavaa tietoa sekä kokoaisi ja verkostoisi toimijoita yhteen. 

Tämän työn tueksi on hyvä kehittää monikanavaisia malleja. Esimerkiksi sähköisen välineen hyödyntäminen 

tässä työssä on kannatettavaa. 

 

Kaikkien vertailumaiden informaatio- ja verkosto-ohjauksen mallit ovat muotoutuneet omanlaisikseen 

liittyen maiden historiaan ja yhteiskunnallisen tilanteen kehittymiseen. Yhtä selkeää mallia kotouttamisen 

ohjaukselle ei selvityksen perusteella löytynyt yhdestäkään em. maasta, mutta aihepiiriin liittyviä 

suuntaamistoimia toteutetaan niissä kaikissa myös osana yleistä poliittista ja hallinnollista ohjausta – 

sisäänrakennettuna vakiintuneisiin hallinnollisiin rakenteisiin. 

 

Erityisessä kotouttamisen ohjauksessa seminaarit, kokoukset ja verkostotapaamiset sekä eri toimijoiden ja 

toimijatasojen välinen sähköpostiviestintä ovat tyypillisiä tiedonvaihtokeinoja kaikissa vertailumaissa. 

Maanlaajuiseen kaikki toimijat kattavaan informaatio-ohjaukseen kaivataan tehostamista, mutta sitä 

pidetään yleisesti haastavana toteuttaa. 

  

Kotouttamistyöhön liittyvä koulutus näyttäytyi kaikissa neljässä maassa pitkälti samantyyppisenä kuin se 

tilanne, mikä vallitsee tämän päivän Suomessa, eli henkilöstöä perehdytetään muun muassa osana 

ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta, eri tahojen osallistuessa sen toteuttamiseen. Yhtenäisen 

koulutuksen puutetta pidetään ongelmana. Esimerkiksi Portugalissa onkin saatu hyviä tuloksia 

ostopalveluina toteutetuista kotouttamistyötä tekeville räätälöidyistä koulutuksista. 

 

Kaikissa vertailumaissa kotouttamistoiminta ja sen ohjauksen tehostaminen on parhaillaan kehittämisen 

kohteena. Kehittämisen ja muutoksen painotukset ovat yhteydessä maiden poliittisiin ja taloudellisiin 

tilanteisiin. Erityisesti Norjassa ja Portugalissa painotetaan dialogia viranomaisten, kansalaisjärjestöjen 

sekä eri väestöryhmien kesken. Ruotsissa ja Alankomaissa korostuu puolestaan tavoite kotouttamisen 
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nopeuttamisesta ja kotouttamistoimien ”tiukentamisesta” muun muassa integroimalla eri ryhmille 

suunnattuja erityispalveluita niin sanottujen normaalipalveluiden sisälle. Ruotsissa ja Alankomaissa 

kotouttamistoimien järjestämistä ollaan myös entistä painokkaammin siirtämässä paikallistasolle eli lähinnä 

kuntien vastuulle. Laajoja paikallistason arviointeja ei voitu toteuttaa tämän selvityksen puitteissa. 

 

Norjassa informaation välitys ja verkostotoiminta näyttäytyvät vertailtavista maista kehittyneimmiltä. 

Kotouttamisen kehittäminen on siellä yleisesti ottaen valtion taholta huomattavasti vahvemmin resursoitua 

kuin muissa vertailumaissa. Norjassa verkosto- ja informaatio-ohjauksen välineinä hyödynnetään erityisesti 

toimiviksi koettuja strategiapalavereita eri tason toimijoiden välillä. Myös sähköistä informaatio-ohjausta 

ollaan voimakkaasti kehittämässä. Suunnitteilla on Internet-pohjainen ohjattu infopankki, joka tulee 

toimimaan vuorovaikutteisesti valtion- ja aluehallinnon, kuntien sekä kansalaistoimijoiden jne. välillä.  

 

Portugalissa on ministeriöjohtoinen kotouttamisen infopankki- ja koordinaatiojärjestelmä, jossa tarjotaan 

laaja-alaisesti ja sektorienvälisesti myös seurantatietoa ja tutkimusta. Sähköpostilla tapahtuva tiedonvaihto 

on siellä todettu toimivaksi ja tehokkaaksi. Portugalissa on hyödynnetty kotouttamisen kehittämisessä 

laajoja EU-rahoitteisia hankkeita. 

 

Alankomaissa kehitetään uutta sähköistä käsikirjaa kotouttamistoimijoille. Käsikirja liittyy ohjelmalliseen 

kehittämiseen, jolla pyritään kotouttamistyön valtavirtaistamiseen, integraation vahvistamiseen sekä 

seurannan ja viestinnän edistämiseen. Keskus- ja paikallishallinnon sekä kansalaisjärjestöjen kesken 

järjestetään verkostotapaamisia, joissa päämääränä on informaation jakaminen. Kotouttamisen vastuuta 

ollaan lähivuosina siirtämässä selkeämmin paikallistasolle. 

 

Ruotsin toimintamalli ja kotouttamisen toimijat ovat lähinnä Suomen käytäntöjä. Ruotsissa 

koordinaatiovastuu alkuvaiheen kotouttamisesta on työhallinnolla. Lääninhallitukset ovat alueellisesti 

vastuussa kotouttamisen seurannasta. Informaatiota jaetaan siten, että alueelliset työryhmät käyvät läpi 

valtakunnallisten työryhmien tavoitteita ja ehdottavat muutoksia tarvittaessa. Ruotsissa lääninhallitusten 

tasolla toimii koko maan kattavasti temaattisia työryhmiä, jotka tuottavat raportteja ministeriöille. 

Kotouttamisen seuranta ja kehittäminen on ollut siellä voimakkaasti hankeluonteista, joka on aiheuttanut 

tempoilevuutta ja käytäntöjen kirjavuutta. Tällä hetkellä Ruotsissa ei ole selkeää tietoa keskitetysti 

välittävää tahoa. Valtion, kuntien ja järjestöjen rooleja kotouttamistyössä pyritään meneillään olevassa 

uudistuksessa selkeyttämään, ja tavoitteena on dialogin paraneminen eri toimijoiden kesken.  

 

Alankomaiden ja Ruotsin kehityssuunnat, joissa kotouttamistyön toteuttamista ja ohjausta siirretään 

paikallistasolle, vähentävät näennäisesti valtakunnallisen ohjauksen merkitystä. Käytännöistä voi kuitenkin 

näin muodostua paikallisesti hyvinkin vaihtelevia, jolloin lainsäädännön seurannalle ja yleensäkin 

normatiiviselle ohjaukselle aiheutuu lisää haasteita. Yksilötasolla kirjavat käytäntömallit puolestaan 

vaikeuttavat yhdenvertaisen palvelun toteutumista. Valtakunnallisen kotouttamistyön toteutumisen 

seurannan ja ohjauksen tueksi tarvitaankin silloin esimerkiksi kattavan sähköisen järjestelmän luomista 

mahdollistamaan yhdenmukaisten toimintamallien systemaattinen kehittäminen. 

 

Maavertailuselvityksen antaman informaation perusteella Suomessa tehtävässä kotouttamisen ohjauksen 

kehittämistyössä kannattaa hyödyntää erityisesti: 

 meneillään olevia sähköisen käsikirjan kehittämishankkeita (Norja, Alankomaat) 

 alue- ja paikallistason koordinointi- ja verkostokehittämishankkeista saatavia kokemuksia (Ruotsi) 

  eri väestöryhmien ja toimijoiden välisen dialogisen toimintatavan vahvistamiseen pyrkiviä 

toimintamalleja (Norja, Portugali) 
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Kuva 9. Joitain maavertailuselvityksessä esille nousseita huomioita 

 
 yht. kun. ja 

pol.kont. 

ominaispiir-

teitä 

Lainsää-

däntö 

Ohjausmallit  Keskeiset valtion 

vastuutahot 

Koulutus Arvioita 

Huom! 

Euroopan 

finanssikriisi  

Norja Maahan- 

muutto 

lisääntynyt 

1970 -luvulta. 

Paljon 

työvoiman 

muuttoa. 

Monimuot. 

suhtaudutaan 

myönteisesti 

valtion taholta. 

Kotouttamis-

työ hyvin 

resursoitua. 

 

The 

Introduction 

Act 2005 

ImDi: 

Projektien, 

kumppanuuksien 

järjestäminen, 

suorituskyvyn 

parantaminen, 

verkostoitum., 

tiedonlevitys. 

Tulossa 

uusi ohjaus-

järjestelmä 

tiedonlevityksen 

manuaaliseen 

hallintaan eri 

toimijoiden 

välillä (Impact) 

The Directorate of 

Immigration and 

Diversity (ImDi, 

jolla useita 

taloudellisia 

instrumentteja); 

Norwegian 

Directorate of 

Immigration 

(UDI); 

National 

Introduction 

Register (NIR) 

auttaa 

työntekijöitä 

tulkitsemaan 

monimutkaista 

kotouttamislainsää

däntöä 

Ei erityisiä 

kommentteja 

kotouttamiseen 

liittyvästä 

koulutuksesta; ei 

selkeää tietoa 

saatavilla. 

Norjassa 

havaittu 

puutteita 

verkostoviestin

nässä – siksi 

luodaan esim. 

uutta sähköistä 

Impact 

järjestelmää 

Portugali Selkeämmin 

maahanmuutto

maaksi vasta 

1990 -luvulta. 

Korostetaan 

dialogia eri 

etnisten 

ryhmien 

välillä; 

pyritään 

edistämään 

integraatiotoi-

mien 

kokonaisvaltai

suutta. 

Eri maahan 

muuttoon 

liittyviä 

lakeja 

vuodelta 

2007 

ACIDI: 

mm. One-Stop-

Shops  

ACIDI:n rooli 

koordinoiva ja 

konsultoiva eri 

toimijoiden 

välillä – koostaa 

ja ylläpitää 

infopankkeja 

High Commission 

for Immigration 

and Intercultural 

Dialogue (ACIDI), 

Department for 

Foreigners and 

Border Controls 

(SEF) 

 

Valtion ja EU-

rahoitus 

ACIDI käyttää 

räätälöityjä 

ostopalveluja; 

Immigration 

Observatory 

yliopistotasolla 

(MA ja PhD-

opinnot, 

kulttuurienvälisyys 

ja dialogi) 

Ei 

viimeaikaisia 

arvioita; 2000- 

luvun alkup. 

löytyy 

arviointiraport-

teja EWSI:n 

sivuilta 

 

IOM 

selvittämässä 

One-Stop-

Shoppien 

toimintaa 

Alanko-

maat 

Maahanmuut. 

runsasta 1960 

-luvulta. 2000 

-luvulla 

siirrytty 

monikult. 

suosivasta pol. 

kohti sitä 

kritisoivaa. 

Tavoitteena 

palvelujen 

hajauttaminen 

ja aktiivinen 

kansalaisuus 

ts. korostetaan 

maahanmuutta

jien ja 

yhteisöjen 

omaa 

toimijuutta. 

Eri 

maahanmuutt

oon liittyviä 

lakeja 

vuodelta 

2006; 

merkittävä 

muutos: 

Letter on 

Integration 

2011 

Uusi sähköinen 

käsikirja tulossa. 

Municipal 

Integration 

Agenda- 

ohjelma, jonka 

puitteissa 

verkostotapaami

sia, projekteja, 

läänintason 

kokouksia, 

innovatiivisia 

uusia 

menetelmiä 

(mm. sos.media) 

Immigratie en 

naturalisatiedienst 

(IND) 

 

Kotouttamisen 

julkinen rahoitus 

perustuu EU-

rahoitukseen; 

kuntien rahoitus ja 

vähemmän valtion 

rahoitusta 

Paikallistason 

koulutuksesta on 

hyviä esimerkkejä 

sosiaali- ja 

työnvälitysaloilla 

Municipal 

Integration 

Agenda- 

ohjelman 

tuotokset on 

otettu vastaan 

hyvin 

Desentrali-

saatiolle 

havaittu tarve, 

sen vaikutukset 

arvioitavissa 

myöhemmin 
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Ruotsi Voimakasta 

maahanmuut. 

1950 -luvulta. 

Erityisesti 

siirtotyöläisiä. 

Paljon myös 

humanitaarista 

muuttoa. 

Viimeaikoina 

suunta pois 

monikult. 

suosivasta 

politiikasta. 

Nyt keskeistä 

nopea 

työllistyminen 

ja kielen 

oppiminen. 

2010 lähtien 

erillistä 

integraatiomi-

nisteriötä. 

Kotouttamisen 

painopistettä 

paikallistasolle 

Merkittävä 

lakiuudistus 

2010, jossa 

painotetaan 

kotouttamis-

toimien 

tehostamista 

ja paikallis-

toimijoiden 

merkitystä.  

Lääninhalli-

tukset 

(länsstyrelser) 

valtion ohjausta 

välittävänä 

tahona. 

 

Sektorien välisiä 

rooleja ja 

yhteistyötä 

pyritään 

parantamaan 

tehostetun 

dialogin ja 

koordinoinnin 

avulla. 

Työministeriö ja 

Arbets-

förmedlingen 

yhteistyössä 

muiden 

ministeriöiden 

kanssa 

 

Pääasiassa valtion 

rahoitus, jonkun 

verran EU 

Suomen kaltainen 

tilanne: 

yliopistojen 

tarjoamat kurssit, 

eri tasojen ja 

sektoreiden 

toimijoiden 

järjestämät 

seminaarit 

 

Kotouttamisasiat 

osana esim. 

sos.työntek. 

peruskoulutusta 

Läänin-

hallinnon 

toimenkuvan 

muutos vielä 

kehittymässä; 

suurta 

alueellista ja 

paikallista 

vaihtelua 

toiminnassa 

 

 

7. TYÖVÄLINEEKSI SÄHKÖINEN KOTOUTTAMISTYÖTÄ TUKEVA KÄSIKIRJA 

 

Sähköinen/digitaalinen tiedonhankinta ja -levittäminen on nopeaa ja tehokasta.  Se sopii myös usein 

kiireisten ja fyysisesti kaukana toisistaan olevien kotouttamistyötä eri tasoilla tekevien käyttöön. 

Seuraavassa esitellään kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen mallin laatimiseen liittyvää 

sähköisen käsikirjan suunnitelmaa. Yksityiskohtaisempi raportti sähköisen välineen suunnitelmasta on 

tämän raportin liitteenä. 

 

Kotouttamisen ohjauksen ja tiedon välittämisen välineeksi www -pohjainen työkalu 

Kotoutumislaki tuli voimaan 1.9.2011. Se toi uudenlaisia välineitä maahanmuuttajien kotoutumisen 

tukemiseen ja laajensi kotouttamisen piiriin kuuluvien kohderyhmää. Uudessa lainsäädännössä on 

aikaisempaa selkeämmin määritelty eri toimijoiden roolit paikallisella, alueellisella ja valtion tasolla. 

Haasteena on luoda näiden kaikkien kesken hyvä ja toimiva yhteistyörakenne. Lainsäädännön ohella 

kotoutumista tullaan ohjaamaan kansallisella tasolla valtion kotouttamisohjelman avulla.  

 

Perinteisesti ohjauksen välineinä on käytetty kirjallista materiaalia, jonka päivitys on toteutettu painattamalla 

uudet versiot aina erikseen. Maahanmuuttajatyössä on kuitenkin ilmennyt kasvavaa tarvetta saada selkeitä 

valtakunnallisia ohjeita ja käytännöntyön apuvälineitä nykyistä tehokkaammin. Useissa paikallisissa 

kehittämishankkeissa tehdyn mallintamis- ja jäsennystyön ohelle tarvitaan myös vahvemmin yhtenäisiä 

käytäntöjä eli kansallisella tasolla suunniteltuja ja sovittuja, kaikkien saatavilla olevia työtä ohjaavia 

välineitä. 

 

Jotta tällä hetkellä jo olemassa olevaa ja koko ajan karttuvaa tietoa voidaan tuloksellisesti hyödyntää, on 

ryhdytty suunnittelemaan web-pohjaista välinettä kotouttamistyön tueksi. Sen avulla pystytään tehokkaasti 

ja nopeasti kehittämään ohjauksen välineitä ja tehostamaan kotouttamisen työkäytäntöjen yhtenäistymistä ja 

siihen liittyvän erityisosaamisen vahvistamista.  

 

Kirjalliset oppaat tai ohjeistukset eivät ole kaikkien tiedossa tai heti saatavilla. Sähköinen /digitaalinen 

väline antaa yksittäiselle työntekijälle paremmat mahdollisuudet saada vaivatta luotettavaa ja ajankohtaista 

tietoa sekä ohjeita hyödynnettäväksi oman työnsä toteuttamisessa. Työssä jaksamisen ja erityisosaajaksi 
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kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijä voi luottaa saavansa tukea aina samasta 

paikasta silloin kun hän sitä tarvitsee.  

 

Nuoret alalle tulevat työntekijät ovat vahvasti tottuneet käyttämään digitaalisia kanavia tiedon etsimisessä ja 

työnsä apuvälineenä. Koska ohjausrakenteita tulee peilata tulevaisuuden tarpeisiin, on nettipohjainen työkalu 

tässäkin mielessä luonnollinen ratkaisu.  On myös kustannustehokasta, että nopeastikin muuttuva tieto 

voidaan päivittää reaaliajassa vaivattomasti. 

 

Kotoutumislain ja valtion kotouttamisohjelman toimeenpanoa tukeva sähköinen käsikirja 

Tavoitteena on rakentaa vuosien 2012 - 2013 aikana sähköinen käsikirja, joka ensi vaiheessaan keskittyy 

kotoutumislain, ja myöhemmin myös valtion kotouttamisohjelman toimeenpanon tukemiseen. Käsikirjan 

lähtökohtina ovat helppokäyttöisyys, käytäntöön sovellettavuus ja tiedon luotettavuus.  

 

Käsikirjan avulla on mahdollista ohjata työprosesseja nykyistä yhtenäisemmiksi. Verkkomuotoisen 

käsikirjan muita hyötyjä ovat kustannustehokkuus, helppo päivitettävyys sekä mahdollisuus syventää 

aihepiirejä. Käsikirja on myös nopea, maksuton informaatiokanava, jonka kautta uusin tieto on välittömästi 

hyödynnettävissä. Lisäksi kun kyseessä on monen eri hallintokunnan yhteinen tietolähde, välittyy 

kokonaiskuva ja ohjeistus kotouttamisesta yhden kanavan turvin, eikä työntekijä joudu käyttämään useita eri 

informaatiolähteitä. Käsikirja toimii myös ohjauksesta vastaaville virkamiehille yhteisenä palautekanavana 

kertoen ohjauksen ajankohtaisista kehittämistarpeista. 

 

Käsikirjan ensimmäiseen versioon kootaan kotoutumislain säädökset sekä siihen nivoutuvat kotouttamisen 

ja kotoutumisen prosessien vaiheiden perussisällöt.  Siitä on tässä vaiheessa löydettävissä myös tärkeimmät 

linkitykset lisätiedon lähteille sekä tietoa ajankohtaisista asioista. Edelleen sivuille aletaan kerätä aineistoa 

muun muassa hyvistä käytännöistä, tutkimuksista ja tapahtumista.  Tässä vaiheessa luodaan verkkopalvelu, 

tehdään käyttäjätestaus ja aloitetaan välineen markkinointi. Olennaista rakentamisvaiheessa on kiinteä 

yhteistyö alustan rakentajan ja sisällöntuotannon kanssa. Kustannusten kannalta oleellinen kysymys on, 

sijoitetaanko käsikirja jo olemassa olevaan rakenteeseen vai rakennetaanko sitä varten uusi alusta. Alustan 

toimittaja on tekninen osapuoli, käsikirjan rakenteen ja sisällöntuotannon osaaminen puolestaan alan 

ammattilaisten tehtävä.  

 

Toisessa vaiheessa käsikirjan tekstisisältöjä ryhdytään monipuolistamaan ja syventämään.  Myös sivuston 

muita toiminnallisuuksia voidaan nyt ottaa käyttöön, kuten verkon kautta tapahtuvaa konsultointia ja muuta 

vuorovaikutteisuutta tukevaa toimintaa (keskustelu, tiedonvaihto).  Sivuston edelleen kehittämistä ja 

jatkuvaa ylläpitoa varten tarvitaan riittävää resursointia sekä selkeää sopimista työn- ja tehtävänjaoista ja 

päivitysmekanismista. Käsikirjan ylläpito ja jatkokehittäminen vaativat todennäköisesti myös ulkopuolista 

asiantuntijakonsultointia ja sisällöntuotantoon liittyvien ostopalvelujen hyödyntämistä.  Välineen sisältöä ja 

toimintoja arvioitaessa ja ratkaistaessa tulee erityisesti huomioida mahdollisen konsultaatiotoiminnan 

sisällyttäminen työntekijän työnkuvaan ja tähän tarvittava resurssi.  

 

Pysyvän ylläpitoratkaisun ja käsikirjan sisällön tulisi kytkeytyä kotouttamisen verkosto- ja informaatio-

ohjauksen mallin toimintarakenteeseen siten, että sähköinen käsikirja tarjoaisi tehokkaan välineen tämän 

ohjauksen toteuttamiseen. Sähköisen käsikirjan rakentamisen ja toiminnan kannalta olisi 

tarkoituksenmukaista, että vastaava ministeriö (TEM) asettaa käsikirjaa varten toimitusneuvoston. 

Toimitusneuvoston roolina on huolehtia käsikirjaan tuotettavan materiaalin korkeasta laadusta, mukaan 

lukien voimassa olevaan lainsäädäntöön liittyvät tulkinnat sekä osallistua käsikirjan kehittämiseen. 

Toimitusneuvostolla on laaja-alaisesti valvova rooli käsikirjan sisällöntuotannon ja palvelun ylläpidon 

suhteen. Toimitusneuvoston kokoonpanossa tulee huomioida monialainen asiantuntijuus sekä 

edustuksellisuus. 
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Käsikirjan sisällöstä 

 

Kotouttamisen sähköisen käsikirjan keskeistä sisältöä ohjaa ensivaiheessa kotoutumislaki ja myöhemmin 

myös valtion kotouttamisohjelma.  Käsikirja rakennetaan soveltumaan kotouttamiseen liittyvän 

valtakunnallisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen toteuttamisen tukemiseen. 

 

Käsikirjan tarkoituksena on tarjota helposti omaksuttavaa ohjeistusta kotouttamistyön tueksi ottaen 

huomioon eri toimijoiden tehtävät erilaisissa tilanteissa ja vaiheissa. Käsikirja tarjoaa tietoa siitä, miten lakia 

sovelletaan käytännön työhön ja millaisia työtapoja ammattilainen voi työssään käyttää. Lakiin liittyvää 

opastamista voidaan esimerkiksi tehdä sitä mukaan, kun saadaan tietoa tarkentavista kysymyksistä ja 

lisätiedon tarpeesta. Toivottavaa on, että myös eri hallinnonalojen yhteisohjausta pystytään tehostamaan ja 

keskittymään erityisesti niihin asioihin, joissa se on koettu puutteelliseksi.  

 

Sähköinen/digitaalinen kotouttamista tukeva väline pyritään rakentamaan niin, että se palvelisi 

mahdollisimman hyvin eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien maahanmuuttaja-asiakkaiden huomioon 

ottamista erilaisissa palveluissa. Mitä selkeämmät ja loogisemmat kuvaukset käsikirjaan saadaan esimerkiksi 

alkuvaiheen toimista eri perheenjäsenten tai eri perustein tulleiden näkökulmista, sitä paremmin sen 

tarjoama informaatio ja toimintamallit tukevat kotouttamistyöhön osallistuvia työntekijöitä. 
 

Kuva 10. Sähköisen käsikirjan aikataulusuunnitelma 
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8. EHDOTUKSET VALTAKUNNALLISEN KOTOUTTAMISEN  

VERKOSTO- JA INFORMAATIO-OHJAUKSEN TOTEUTTAMISEKSI  

– KOTOUTTAMISEN OSAAMISKESKUS 

 

8.1 Kotouttamisen osaamiskeskuksen sisältö ja rakenne 

 

Maahanmuuttajien saattamiseksi suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi vaatii ajatuksen ”kaikki 

ovat kotouttajia” entistä tehokkaampaa levittämistä. Valtakunnallisen kotouttamisen verkosto- ja 

informaatio-ohjauksen lähtökohtana tuleekin olla sekä sisällöllisesti että toiminnallisesti kattava, nykyistä 

ohjausrakennetta täydentävä ohjauksen järjestelmä, joka ulottuu mahdollisimman laajasti koko 

palvelukentälle sen eri toimijoiden käyttöön. Tarkoituksena on tukea jo olemassa olevaa ohjausrakennetta ja 

täydentää sen toimintamahdollisuuksia. Monenlaisten ja tasoisten verkostojen sekä tiedon ja ohjauksen 

yhteen kokoamisella tavoitellaan kotouttamistyöhön ja sen kehittämiseen lisää selkeyttä ja tehokkuutta. 

Viime kädessä tästä hyötyvät kotoutujat. 

 

Seuraavaan kuvaan on koottu näkyville eri toimijoista ja verkostoista koostuvaa monitahoista kotouttamisen 

kenttää, joka hyötyisi yhteen kokoavasta toiminnasta. 
 
 

 

Kuva 11. Kotouttamisen monikerroksinen rakenne.  
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Kotouttamisen osaamiskeskus 

Kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen tarvetta varten tehty selvityksen mukaan Suomessa 

tarvitaan valtakunnallista yksikköä, jonka kautta voidaan monipuolisesti levittää kotouttamistyötä tekevien 

tarvitsemaa tietoa sekä antaa tarvittavaa ohjausta ja tukea. Tässä raportissa tätä yksikköä kutsutaan jatkossa 

Kotouttamisen osaamiskeskukseksi. 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen tehtäväkenttään sisältyy: 

 Normiohjauksen täydentäminen kehittämällä käytännönläheisiä toimintaohjeita yhteistyössä 

kotouttamisen vastuuministeriön ja muiden toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen, kanssa. 

 Kotoutumisen seurantajärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen. 

 Rakenteellinen kuntien kotouttamisohjelmia tukeva työ. Kuntien yhteistyön ja kuntien sisäisen 

sektorien välisen yhteistyön koordinoinnin tuki, jolla pyritään edistämään tiedon leviämistä ja 

käytäntöjen jalostumista (kuntayhteistyön edistäminen on osoittautunut esim. sosiaalialan 

osaamiskeskuksille hyvin luontuvaksi tehtäväksi). 

 Jo olemassa olevien alueellisten ja paikallisten tukiverkostojen vahvistaminen tarjoamalla apua 

niiden koordinointiin ja ylläpitoon. 

 Järjestökentän tukeminen kotouttamistyössä => järjestöjen voimavaraistamiskeskuksen 

muodostaminen yhdessä järjestöjen, kuntien, valtion ja rahoittajatahojen kanssa => mm. rahoituksen 

kanavoimisen tehostaminen sekä hanketoiminnan tuki ja ohjaus 

 Valtakunnallisen asiantuntijaverkoston kokoaminen, ylläpito ja koordinointi. 

 Osallistuminen henkilöstön osaamistason kehittämiseen (peruskoulutus, täydennyskoulutus, 

seminaarit, valmennukset) aktivoimalla yhteistyötä palvelujen käyttäjien sekä niitä suunnittelevien ja 

toteuttavien tahojen kanssa (korkeakoulut, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, kunnat, ministeriöt, 

OPH jne.).  

 Toimiminen kotouttamiseen liittyvän tiedon hankkija-, tuottaja, suodattaja- ja levittäjätahona. 

 Panostaminen kotouttamistoimiin ja maahanmuuttajatyöhön liittyvien hankkeiden hyvien 

käytäntöjen ja tulosten systemaattiseen arviointiin sekä niiden levittäminen sopivassa muodossa 

kotouttamistyötä tekevien käyttöön. 

 Aihepiiriin liittyvän tutkimuksen ja tutkimustulosten saattaminen kentän eri tasojen käyttöön. 

Sektoritutkimuksen suuntaamiseen osallistuminen esimerkiksi viemällä eteenpäin esille nousseita 

tutkimustarpeita => tutkimuksista saadun hyödyn tehostaminen ja dialogi kansallisen ja 

kansainvälisen tutkimuskentän kanssa. 

 Eri alueiden omien kehittämistoimien vahvistaminen ja niiden avulla kehitettyjen hyvien 

toimintamallien vieminen muiden alueiden käyttöön. Tiedon levittäminen saatavilla olevasta 

kehittämisrahoituksesta ja se kanavista. 

 Kotouttamistyön tueksi tarkoitetun sähköisen/digitaalisen välineen kehittäminen ja ylläpitäminen.1. 

vaiheessa se keskittyisi kotoutumislain ympärille, 2. vaiheessa se kasvaisi laajemmaksi ohjauksen 

välineeksi, joka tukee valtion kotouttamisohjelman toimeenpanoa. 

 Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön vahvistaminen sekä etnisten suhteiden 

edistämiseen osallistuminen (esim. yhdessä alueellisten ETNOjen kanssa). 

 

8.2 Kotouttamisen osaamiskeskuksen rakenne 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksesta ei tarvitse rakentaa suurta virastoa tai laitosta, vaan pieni – 5-6 

työntekijästä koostuva – toimintaa koordinoiva ja ylläpitävä yksikkö. Tärkeää on, että sen työntekijät 

omaavat laajaa osaamista ja kokemusta kotouttamistyöstä kokonaisuudessaan sekä sen arkityön kannalta 

tärkeimmistä eri sektoreista (esim. kasvatus- ja opetus, sosiaalityö, terveydenhoito). Tämän perusyksikön 

tehtäviin kuuluu huolehtia yksikölle annettujen toimintojen toteuttamisesta joko itse tai erilaisten 

kumppanien ja yhteistyötahojen avulla. 
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Perusyksikön yhteyteen voidaan luoda lisätoimintoja esimerkiksi erillisrahoituksella, 

ostopalvelusopimuksilla tai ministeriön/ministeriöiden teettämien tehtävien kautta (mm. tutkimukset, 

selvitykset, erilliset kehittämishankkeet). 

 
 

 

Kuva 12. Kotouttamisen osaamiskeskuksen tehtäväkenttä 

 

Osaamiskeskus 
5-6 hlöä 

moniamma-
tillinen 

asiantuntijuus

Tiedon 
monikanavainen 
välittäminen ml. 

kansallinen ja 
kv.tutkimus, 
selvitykset

Sektori-

tutkimuksen 
teettäminen ja 
suuntaaminen

Järjestelmällinen 
seuranta

Kehittämistar-
peitten 

välittäminen 
ministeriötasolle 

Systemaatti-
sesti 

arvioitujen 
hyvien 

käytäntöjen

levittäminen

Toimintamallien ja  
arkityön 

välineiden 
jakaminen

Sähköisen 
välineen ylläpito

kotolaki, valko

verkostojen 
vahvistaminen ja 

alueiden 
keh.toimien 
tukeminen

- esim. tietoa 
rahoituksesta

Kansalaisjärjes-
töjen ohjauksen 

ja tuen 
kehittäminen

Henkilöstökou-
lutuksen 

kehittäminen

Korkeakoulut, 
koul.organisaatiot

 
 

 

 

8.3 Toimintamuodot 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen tehtävää toteutetaan seuraavien toimintamuotojen avulla: 

 Tiedon keräämisessä, tuottamisessa sekä levittämisessä hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja 

monikanavaisia välineitä – mm. sähköinen/digitaalinen työväline, kirjallinen materiaali, sosiaalinen 

media. Materiaalituotanto sisältää esimerkiksi käytännön työvälineitä ja toimintatapoja kuvaavia oppaita, 

lainsäädännön muutoksiin liittyviä ohjeistuksia sekä muuta informatiivista aineistoa. 

 Maahanmuuttajien kotoutumista seurataan mm. maahanmuuttajabarometrin, palveluseurantakyselyjen 

sekä erilaisten maahanmuuttajien elinoloja ja julkista palvelutarjontaa kuvaavien indikaattoreiden avulla 

(mm. kielitaito, koulutus, työllistyminen, osallisuus). 

 Tarjotaan puitteet paikallisten/alueellisten verkostojen vahvistumiselle. Generoidaan alueellista 

toimintaa esimerkiksi auttamalla yhteistyöhankkeiden syntymisessä ja rahoituskanavien löytämisessä. 

 Kootaan ja ylläpidetään erityiskysymyksiin erikoistunutta valtakunnallista asiantuntijapoolia (yhteistyö 

mm. Sosiaaliportin kautta toimivan verkkokonsultointitiimin kanssa). 

 Huolehditaan hankkeiden tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämisestä tiivistetyssä ja mahdollisimman 

helposti omaksuttavissa olevassa muodossa. Mahdollistetaan eri käytäntöjen välinen vertailu 
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hyödyntämällä systemaattisten kriteerejä hankkeiden arvioimisessa. Tätä varten hyödynnetään 

soveltuvia työvälineitä (esim. REA-työkalu
4
).  

 Mahdollistetaan kansallisten ja kansainvälisten tutkimustulosten saaminen käytännön toimijoiden 

tietoisuuteen laatimalla tiivistelmiä ajankohtaisista tutkimuksista. Osallistutaan sektoritutkimuksen 

kehittämiseen ja ohjaamiseen teettämällä kentän tarpeisiin vastaavaa täsmätutkimusta ja erilaisia 

selvityksiä. Vahvistetaan yhteistyötä tutkijoiden, päättäjien ja käytännön toimijoiden välillä 

(yhteistyökumppanina mm. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura).  

 Tehdään tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa niin tutkimuksen kuin kotouttamistyön kehittämisen 

näkökulmista. Viedään eteenpäin ajatusta kotouttamisen professuurin toteuttamisesta. 

 Osallistutaan henkilöstön osaamistason nostamiseen tähtäävän perus- ja täydennyskoulutuksen 

kehittämiseen aktivoimalla yhteistyötä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden, päättäjien ja käytännön 

toimijoiden kanssa (ml. asiakasraati).  Kehittämistyö sisältää muun muassa oppisisältöjen ja 

koulutusmoduuleitten työstämistä sekä pohdintaa valmennusmenetelmien ja -kanavien uudistamisesta. 

Kehittämistyössä otetaan huomioon jo toteutetut mallit ja kokeilut (esim. eri järjestöjen, kuten 

Väestöliiton, SPR:n, Suomen Pakolaisavun, tuottama aineisto; Kulttuuriset työkäytännöt 

maahanmuuttajatyössä -koulutus sekä eri ammattiryhmille suunnatut täydennyskoulutushankkeet ja eri 

oppilaitosten omat innovaatiot). 

 Järjestetään koulutus- ja informaatiotapahtumia yhdessä paikallisten, alueellisten ja valtionhallinnon 

toimijoiden kanssa (esim. kunnat, Etnisten suhteiden neuvottelukunnat, ELYt, ministeriöt, 

maakuntaliitot, järjestöt, hankkeet). 

 Hyödynnetään erilaisia mittareita ja indikaattoreita osana eri toimijatasojen ja tahojen arviointia (mm. 

kehitteillä oleva kuntien kotouttamistoimien järjestämiseen liittyvä itsearviointityökalu, henkilöstön 

osaamisen tason kehittämistä mittaavat välineet, työelämän monimuotoisuuden arvioinnin välineet). 

 Tiedotetaan erilaisista rahoituskanavista, jotka mahdollistavat alueellisen ja paikallisen kehittämistyön 

toteuttamisen. 

 Tärkeänä toimintavälineenä ja toiminnan mahdollistajana toimii osaamiskeskuksen kehittämä ja 

ylläpitämä sähköinen/digitaalinen väline. 

 

8.4 Vaihtoehdot Kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttamiseksi ja sijoittamiseksi 

 

Kotouttamiseen liittyvän täydentävän ohjauksen tarvetta selvitettäessä käytiin lukuisia keskusteluja eri 

tahojen kanssa. Esille nousi myös erilaisia ajatuksia siitä, mikä voisi olla mahdollisen kotouttamisen 

osaamiskeskuksen malli ja sijoituspaikka. Sekä kuntien, asiakaspalvelutyötä tekevien että alueellisten 

viranomaisten kanta oli, että kolmas sektori ei sovi valtakunnallisen kotouttamisen informaatio-ohjauksen 

antajaksi. Myös yksittäistä kuntaa tai ELYä pidettiin huonona vaihtoehtona. Tässä raportissa esitetään 

seuraavaksi kaksi vaihtoehtoa Kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen laadinnassa 

on otettu huomioon selvitysaineistosta esille tulleet toiveet ja ajatukset täydentävän ohjauksen järjestämisen 

mallista ja sijoittamisesta. 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen hallintomallin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. 

Vahvasti monisektorisena toimintana kotouttamistyö edellyttää eri viranomaistahojen, mutta myös monien 

muiden erilaisten toimijoiden, vahvaa keskinäistä luottamusta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 REA-työkalu on kehitteillä oleva käytäntöjen kuvaamisen ja arvioinnin sekä hanketietojen kokoamisen työkalu. Sen avulla 

pyritään tehostamaan hanketietojen systemaattista keräämistä, käytäntöjen mallintamista sekä niiden käyttöönoton ja niiden 

tuottaman muutoksen arviointia (ks. https://pilotointi.innokyla.fi/). 
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Sijoitusvaihtoehto 1. 

Kotouttamisesta vastaavan ministeriön hallintaan sijoitettu Kotouttamisen osaamiskeskus 

 

 Sijoituspaikkana nykytilanteessa TEM-konserni 

 Toimintaa ohjaamaan asetetaan (asetuksella) poikkihallinnollinen ohjaava elin (neuvottelukunta), jossa 

on mukana eri ministeriöt ja keskeiset toimijat (ml. järjestökenttä ja sen rahoittajatahot).  

 

 Hyödyt: Osa vastuuministeriötä, jolla selkeä tehtävä ohjaavana sekä lain toimeenpanosta ja seurannasta 

vastaavana tahona. TEM:n sisällä on aihepiirin vahvaa asiantuntijuutta sekä uusin poliittinen ja 

hallinnollinen tieto käytettävissä. 

 

 Haasteet: Ministeriön sisällä toimiva yksikkö on kaukana kunnista, asiakaspalvelutyötä tekevistä 

työntekijöistä sekä paikallisista verkostoista. 

 

 

Sijoitusvaihtoehto 2. 

Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston muodostama Kotouttamisen osaamiskeskus 

 

Esiselvitys tukee parhaiten seuraavaa ehdotusta kotouttamisen osaamiskeskuksen malliksi: 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen muodostamisessa on tärkeää, että sitä rakennetaan tiiviissä yhteistyössä 

normatiivisesta ohjauksesta vastaavan tahon, eli nykyisen hallintorakenteen vallitessa työ- ja 

elinkeinoministeriön, kanssa. Näin voidaan varmistua siitä, että kotouttamisen kehittämistoimet tukevat 

vallitsevaa lainsäädäntöä ja poliittisia linjauksia. Käytännön kotouttamistyö tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti 

paikallistasolla kotoutujien asuinpaikkakuntien viranomaisten ja/tai muiden toimijoiden toteuttamana 

(järjestöt, työyhteisöt). Ministeriön omaksi toiminnaksi sijoitettuna kotouttamisen kehittämisestä vastaava 

yksikkö olisi melko kaukana kunnista, asiakaspalvelutyötä tekevistä työntekijöistä sekä paikallisista 

verkostoista. 

 

Tässä esitetty ehdotus perustuu ajatukselle, että hallinnollisen ylätason (ministeriöt) ja paikallisen 

toimijatason (kunnat, järjestöt, työnantajat) välillä toimiva, verkostomaista työskentelytapaa hyödyntävä 

taho olisi paras ratkaisu luoda kotouttamistyön kehittämisestä käytännön tasolla toimivaa sekä 

valtakunnallisesti kattavaa. 

 

Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostuvat tällaisista alueellisia, paikallisia sekä valtakunnallisia 

verkostoja kokoavista yksiköistä, ja niillä on runsaasti myös kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Ne 

toimivat tahoina, joka vetävät alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita 

tahoja keskinäiseen yhteistyöhön toiminta-alueillaan (muodostuvat 1-4 maakunnasta, kattavat kaikki kunnat, 

ruotsinkielisillä kunnilla on yhteinen osaamiskeskus). 

  

Sosiaalialan osaamiskeskuksilla on laissa määriteltynä tehtävänä kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja 

asiantuntemusta. Tämä tarkoittaa muun muassa peruspalvelujen sekä erityisosaamista vaativien erityis- ja 

asiantuntijapalvelujen kehittämistä, perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn 

monipuolisen yhteyden turvaamista, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteuttamista sekä 

alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi tehtävän yhteistyön ylläpitämistä. Sosiaalialan 

osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. 

Verkosto toimii tiiviisti mukana valtakunnallisten ohjelmien, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen 

kehittämisohjelman (Kaste), alueellisessa toimeenpanossa. 

 

Sijoittamalla Kotouttamisen osaamiskeskus Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston muodostamaan yksikköön 

voidaan monipuolisesti hyödyntää jo olemassa olevia verkostorakenteita sekä laajentaa niitä kotouttamistyön 

laaja-alaisuuden huomioimisen näkökulmasta. Kotouttamisen osaamiskeskuksen sijoittaminen 

hallinnollisesti Sosiaalialan osaamiskeskusrakenteeseen on mahdollista myös ilman, että sitä varten pitäisi 
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perustaa uutta hallinnollista organisaatiota. Olemassa olevassa rakenteessa Kotouttamisen osaamiskeskus 

voi toimia varsin itsenäisenä omana yksikkönään. Logistisesti sen olisi hyvä sijaita pääkaupunkiseudulla, 

mikä tukisi tiivistä yhteistoimintaa ohjaavan vastuuministeriön kanssa. Edelleen suurin osa 

maahanmuuttajaväestöstä asuu pääkaupunkiseudulla. 

 

Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston muodostama Kotouttamisen osaamiskeskus voidaan toteuttaa 

seuraavasti: 

 

1. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca vastaa Kotouttamisen osaamiskeskuksen 

toiminnan käynnistämisestä ja sitä varten perustetun valmisteluhankkeen käytännön toiminnasta. 

Mukana perustoiminnan suunnittelussa on Soccan lisäksi 2–3 muuta sosiaalialan osaamiskeskusta. 

Socca rekrytoi valmisteluhanketta varten projektista vastaavan henkilön ja projektiavustajan sekä 

vastaa tarvittavan asiantuntijapanoksen saatavuudesta. Valmisteluhankkeen ensimmäisenä 

käytännöntoimijoihin ulottuvana tehtävänä on kotoutumislain sähköisen käsikirjan saattaminen 

heidän käyttöönsä. 

 

2. Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää oman vastuuhenkilönsä hankkeelle sekä kokoaa ja asettaa 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa ohjaamaan poikkihallinnollisen ohjaavan elimen 

(neuvottelukunta), jossa on mukana eri ministeriöt ja keskeiset muut toimijat (ml. järjestökenttä ja 

rahoittajien edustajat). 

 

3. Alueellisen kattavuuden varmistamiseksi muut sosiaalialan osaamiskeskukset liitetään toimintaan 

erillisten kumppanuussopimusten avulla, joissa määritellään kunkin tehtävät (esim. alueellisten 

verkostojen koordinointi, tiedotus ja levittämistehtävät) ja niiden resursointi. 

 

4. Toiminnan tueksi muodostetaan lisäksi verkostopohjainen elin, jossa on mukana alueellisia ja 

paikallisia eri sektoreiden edustajia (kunnat, koulutus, tutkimus, järjestöt jne.). 

 

5. Valmisteluhankkeen aikana Kotouttamisen osaamiskeskuksen rahoitus järjestetään EU:n 

hankerahoituksen kautta. 15 kuukauden mittaisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 500 000 

euroa (ks. alla oleva taulukko). 

 

6. Varsinaisen toiminnan aloittamisen yhteydessä Kotouttamisen osaamiskeskuksen henkilöstömäärä 

kasvaa 5 – 6 asiantuntijaan, jotka hallitsevat kotouttamisen eri sektoreita (mm. kasvatus-, opetus-, 

sosiaali- ja terveyskysymykset) sekä ovat hyvin perillä kotouttamistyön laaja-alaisesta 

kokonaisuudesta ja sen toimivuuden seurannasta. Tässä vaiheessa myös alueellisten verkostojen 

toimintaa sekä valtakunnallisen konsultaation osuutta tehostetaan. Edelleen kasvatetaan sähköisen 

käsikirjan kattavuutta.  

 

7. Valmisteluhankkeen jälkeen Kotouttamisen osaamiskeskuksen toiminnan tulisi perustua 

pysyvämmälle rahoituspohjalle. Valtion budjettivarojen kautta tapahtuvan rahoituksen kanavoinnista 

sekä yksikön toiminnan ohjauksesta ja seurannasta vastaisi työ- ja elinkeinoministeriö. Sosiaalialan 

osaamiskeskusverkosto voisi osallistua erikseen sovittavalla tavalla alueellisen toiminnan 

resursointiin sosiaali- ja terveysministeriön kautta saamansa perusrahoituksen kautta. 

 

 Hyödyt: Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisesti kattavan yhteistyöverkoston ja 

niillä on kiinteät ja läheiset suhteet kuntiin ja korkeakouluihin sekä asiakaspalvelutyössä toimiviin 

työntekijöihin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Niillä on myös kokemusta monipuolisesta informaatio- 

ja verkosto-ohjauksesta. Sosiaalialan osaamiskeskuksia ohjaavan lain mukaan (1230/2001) niille voidaan 

osoittaa valtakunnallisia tehtäviä. Ne tarjoavat valmiiksi olemassa olevat rakenteet Kotouttamisen 

osaamiskeskuksen käynnistämiseksi. 
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 Haasteet: Sosiaalialan osaamiskeskusten puitteissa on tehty paljon kotouttamista tukevaa 

kehittämistyötä. Ne tunnetaan kuitenkin painotetusti sosiaalityön toimijoina. Kotouttamisen 

osaamiskeskuksen tulee puolestaan olla laaja-alainen kotouttamistyön asiantuntijataho. Sen erottaminen 

selkeästi omaksi, kotouttamisen eri osaamisalueita hallitsevaksi yksiköksi onkin tarpeen. 

 

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu Kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintoja suhteessa 

tekijöihin/vastuutahoihin sekä osaamiskeskuksen kustannuksiin. 

 

 

Valmisteluhanke 10/2012 – 12/2013 

Toiminta tekijät/vastuutahot kustannukset 

Ohjaavan elimen nimittäminen 

 

kokoajana TEM 

- mukaan kaikkien 

keskeisten toimijoiden 

edustajat 

Mahdolliset kokous- ja 

matkakulut (sisältyy 

verkostobudjettiin) 

 

Käytännön toiminnasta 

huolehtiminen 

- suunnittelu 

- käynnistäminen 

- ylläpito 

- seuranta  

- budjettisuunnittelu 

 

Sosiaalialan osaamiskeskusten 

muodostama yksikkö 

(vastuutahona Socca) 

yhteistyössä TEM: n kanssa 

 

- vastuussa TEM, ohjaava 

elin 

Mahdolliset kokous- ja matka- ja 

konsultointikulut (sisältyy 

hallinnointi ja käytännön 

toiminnan budjettiin) 

 

Hallinnointi ja rekrytointi 

- hankkeen vetäjä 

- yhteistyökumppanina 

vastuuministeriön 

nimittämä henkilö 

- projektiavustaja 

- suunnittelu-, 

konsultaatio- ja 

asiantuntijaresurssit 

liittyen sähköiseen 

käsikirjaan sekä 

sisällöntuotantoon 

 

 

- Socca  

- TEM 

 

 

- Socca 

- vastuutahona Socca, 

yhteistyössä TEM:n 

kanssa (apuna muista 

sos.alan oskeista mm. 

Pikassos ja Vasso) 

Henkilöstökulut 

Tilat 

Tarvikkeet 

Asiantuntijapalkkiot 

Konsultointi 

Muut kustannukset 

 

Hallinnoinnista ja käytännön 

toiminnasta aiheutuvat kulut 

yhteensä  

190 000 euroa 

Sisällöntuotannon aloittaminen 

aluksi sähköisen käsikirjan osalta 

 

Socca, yhteistyössä TEM:n 

kanssa 
rakentamisvaihe  

250 000 euroa 

Sopimukset 

 ja toimintastrategiat 

 

- sopimuksista vastaa TEM  

- toimintastrategian luovat 

yhdessä Socca ja TEM 

kuunnellen ohjaavaa 

elintä 

 

Yhteistyöverkostojen 

kokoaminen, kumppanuus-

sopimusten tekeminen 

- mm. eri alueet kattavan 

verkostopohjaisen elimen 

kokoaminen 

 

Socca ja TEM 

 

 

- tukena alueelliset 

sosiaalialan 

osaamiskeskukset 

Suurimmaksi osaksi osana 

perustoimintaa 

mahdolliset kokous-, matka- ja 

konsultointikustannukset 

verkostojen ylläpitämiskulut 

yhteensä 60 000 euroa 

Kansainvälisten verkostojen 

vahvistaminen mm. seuraavien 

Socca, yhdessä TEM:n, ohjaavan 

elimen sekä 

Suurimmaksi osaksi osana 

perustoimintaa 
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sektorien kanssa: 

- hallinto 

- tutkimus 

- hankkeet 

- 3. sektori 

 

yhteistyökumppaneiden kanssa Matkakustannukset 

(sisältyy verkostobudjettiin) 

 

 

 

 

Toiminnan linjausten 

selkeyttäminen 

 

Socca, TEM, ohjaava elin, 

verkostopohjainen elin 

Mahdolliset kokous-, matka- ja 

konsultointikulut (sisältyy 

verkostobudjettiin) 

 

Kustannukset yhteensä   noin 500 000 euroa 

 

 

Kotouttamisen osaamiskeskus 

Perustoiminta vuositasolla 1/2014 alkaen 

Toiminta Tekijät/vastuutahot Kustannukset 

Hallinnointi, henkilöstö- ja 

asiantuntijakulut 

Socca ja TEM Soccan osuus 5 – 6 työntekijää. 

TEM:n nimeämä henkilö, 

asiantuntija- ja 

konsultointikustannukset 

1 miljoona euroa 

Sähköinen käsikirja Socca (apuna mm. Pikassos, 

Vasso), eri hallinnonsektorit, 

yhteistyökumppanit laajasti 

Ylläpitovaiheessa kustannukset 

vuositasolla noin  

120 000 euroa 

 

Muu toiminta:  Alla olevien toimintojen 

kustannukset yhteensä  

380 000 – 880 000 euroa 

riippuen mm. siitä, miten paljon 

tutkimus ja/tai hanke- sekä 

kansalaistoiminnan resursointia 

kanavoidaan Kotouttamisen 

osaamiskeskuksen kautta 

Kotouttamishenkilöstön 

valmennus- ja koulutustoiminta 

Socca, yhteistyö koulutus- ja 

tutkimusorganisaatioiden sekä 

kuntien jne. kanssa (myös, THL, 

OPH) 

Koulutustilaisuudet, materiaalit, 

tiedotustoiminta jne. 

Alueellinen verkostotoiminta 

 

 

- toiminnan resursointi 

- muu tukeminen 

Socca, alueelliset sos.alan 

osaamiskeskukset, kunnat, 

työnantajat, järjestöt jne. 

 

Mm. matkakustannukset, 

materiaalikustannukset, viestintä 

jne. 

Hyvät käytännöt Socca, yhteistyössä 

hanketoimijoiden, rahoittajien 

sekä käyttäjien (mm. kunnat, 

järjestöt, työnantajat) kanssa 

Mm. tiedottaminen, materiaalit, 

arviointi, tutustumiskäynnit jne. 

 

Tutkimus Socca, yhteistyössä esim. 

tutkimusseura Etmu ry ja EMN 

sekä kansalliset ja kv. 

tutkimusorganisaatiot  

Mm. matkakulut, tiedottaminen, 

materiaalit, tutkimusten 

teettäminen ja rahoittaminen 

Kv. verkostot Socca, TEM ja muut ministeriöt, 

yhteistyökumppanit laajasti 

Mm. matkakulut, tiedottaminen, 

materiaalit 

Hanketoiminnan tukeminen, Soccan toimesta kootaan yhteen Mm. 
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tiedottaminen mm. 

- tarpeista 

- rahoituskanavista 

eri tahojen tiedot levitettäväksi 

eteenpäin, tärkeitä 

yhteistyökumppaneita arviointia 

ja rahoitusta tekevät tahot 

kehittämishankehanketoiminnan 

rahoittaminen, tiedottaminen, 

materiaalit 

Kansalaistoiminnan tuki Kotouttamisen 

osaamiskeskuksen kautta tuetaan 

kansalaistoiminnan 

voimavaraistumista, varsinainen 

kehittämistyö järjestösektorin 

omissa käsissä 

Kansalaistoiminnan 

voimavaraistaminen, rahoituksen 

kanavavoiminen järjestökentän 

omaan kehittämistyöhön 

Ohjaus ja seuranta 

- osaamiskeskuksen 

toiminnan ohjaus ja 

seuranta 

- kotouttamistoimien 

toimivuuden seuranta 

 

- TEM, ohjaava elin, 

verkostopohjainen elin 

 

- Socca osana 

osaamiskeskuksen 

toimintaa, TEM 

vastuuministeriönä 

Seurantaan liittyvien selvitysten 

ja tutkimusten tekeminen ja 

teettäminen 

Kokous-, matka- ja 

konsultointikulut 

 

 

 

Kustannukset yhteensä  Vuositasolla noin 1,5 - 2 

miljoonaa euroa 

 

 

Muita huomioitavia asioita Kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttamisessa 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää myös erilaisia rakenteellisia ratkaisuja, 

kuten yhdistys-, osakeyhtiö- tai konsortiopohjaista mallia. Mukana keskuksen luomisessa voisi silloin olla 

esimerkiksi kuntia, korkeakouluja, säätiöitä ja muita yhteisöjä. 

 

8.5 Kotouttamisen osaamiskeskuksen käyttöönottosuunnitelma 

 

Tarve Kotouttamisen osaamiskeskuksen perustamiselle on olemassa. Uusi yksikkö ei kuitenkaan synny 

ilman huolellista valmistelua ja kotouttamisen ohjaukseen ja valmisteluun osallistuvien tahojen keskinäistä 

neuvottelua ja työnjakoa. Avaintoimijoita, joiden kanssa on syytä neuvotella rooleista, työnjaosta ja 

resursoimisesta ovat muun muassa ELY-keskukset (alueellinen seuranta ja ohjaus, rahoituksen 

kanavoiminen jne.), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (laaja-alainen sosiaali- ja terveyssektorin 

kehittäminen), Opetushallitus (avainasemassa koulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisen ja 

alueellisen työn ohjauksessa), Kuntaliitto (yhteistyö ja kehittämistoiminta kuntien kanssa), 

Aluehallintovirasto (valvonta ja ohjaustehtävät), maakuntaliitot (rahoituksen kanavoiminen, alueellinen 

asiantuntijuus).  

 

Kuten jo edellä esitetyssä mallissa todettiin, on Kotouttamisen osaamiskeskuksen valmisteluvaiheen ajaksi 

tarkoituksenmukaista käynnistää erillinen valmisteluhanke, jonka kesto olisi 1 – 1,5 vuotta. Valmisteluhanke 

tulee käynnistää mahdollisimman pian, jotta kotouttamislakiin liittyvää käytännöntason ohjausta saadaan 

tehostettua. Kunnissa on akuuttia tarvetta uusien työtä helpottavien välineiden saamiselle. Sähköinen 

kotouttamislakia avaava väline olisikin hyvä saada nopeasti käytännön kotouttamistyötä tekevien ulottuville. 

 

Valmisteluhanke Kotouttamisen osaamiskeskuksen perustamiseksi voidaan käynnistää syksyn 2012 aikana 

ensin hankerahoituksella ja aloittaa samalla neuvottelut pysyvämmän rahoitusmallin luomiseksi ja 

keskuksen toiminnan pitkäkestoiseksi turvaamiseksi. 

 

Seuraavassa kuvassa on ehdotus Kotouttamisen osaamiskeskuksen käyttöönottosuunnitelmaksi. 
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Kuva 13. Kotouttamisen osaamiskeskuksen käyttöönottosuunnitelma 

 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen käyttöönottosuunnitelma

Toukokuu 2012 raportti verkosto- ja 
informaatio-ohjauksen mallista:
Kehykset tulevan toiminnan 
järjestämiseksi

Syyskuu 2012 kotoutumislain 
sähköisen/digitaalisen välineen 
suunnitelma valmis
- valmius laajentaa suunnitelmaa 
tukemaan Valtion kot.ohjelman 
toimeenpanoa

1.10.2012 alkaen 
Valmisteluhanke
Osaamiskeskuksen 
käynnistämiseksi
•Ohjaavan elimen 
nimittäminen, 
•Rekrytointi ja 
budjettisuunnittelu
•Sopimukset ja 
toimintastrategiat 

•Sisällöntuotannon 
aloittaminen
•Yhteistyöverkostojen 
kokoaminen ja 
kumppanuussopimusten 
tekeminen
•Kv.verkostojen 
vahvistaminen
• Toiminnan linjausten 
selkeyttäminen

Toiminnan täysimittainen 
käynnistäminen
Sähköinen työväline kentällä 
hyödynnettävissä ja sen 
kehittäminen/laajentaminen 
käynnissä

Valtakunnallisten ja 
alueellisten/paikallisten 
verkostojen koordinointi 
toiminnassa

Alueilla tapahtuva 
kehittämis- ja 
koulutustyö käynnissä

Pilotoinnin 
perusteella saatujen 
tietojen mukaisia 
tutkimus- ja 
selvityshankkeita 
käynnissä

5-12/2012 10/2012 5-8/2013

•Yksikön toiminnan 
pilotointi ja 
käynnistäminen
• Markkinoinnin ja 
tiedottamisen 
käynnistäminen
•Sähköisen välineen 1. 
vaihe valmis.

9-12/2013

Osaamiskeskuksen 
toiminta on tullut 
tutuksi ja sen 
palvelut löydetään

Vuoropuhelu ja tietojen 
levittäminen eri toimijoiden kesken 
on löytänyt kanavansa

1/2014 6/2014

 

Tämän suunnitelman mukaan Kotouttamisen osaamiskeskus olisi täysipainoisesti toiminnassa vuoden 2014 

alkupuoliskolla. Jos valmisteluhanke saadaan ripeästi käyntiin, voidaan jo tätä ennen – vuoden 2013 

alkupuoliskolla – päästä hyödyntämään sähköisen/digitaalisen välineen (ensivaiheessa kotoutumislain ja 

myöhemmin valtion kotouttamisohjelman toimeenpanoa tukevan käsikirjan) antamaa mahdollisuutta 

kotouttamiseen liittyvän informaation ja ohjauksen välittämiseen. 

 

 
9. RAHOITUSSUUNNITELMA 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen arvioidut kustannukset ovat vuositasolla noin 1,5 - 2 miljoonaa euroa. 

Kustannuksista hallinnointi, henkilöstö ja asiantuntijakuluihin varataan noin 1 miljoonaa euroa. Muut 

kustannukset koostuvat sähköisen välineen kuluista, jotka ovat ylläpitovaiheessa noin 120 000 euroa/vuosi 

(sisältää mm. teknistä toteutusta, ylläpitoa ja sisällön tuotantoa) sekä palvelujen ostoista, matkoista (esim. 

jalkautuminen eri alueille, kansainvälinen yhteistyö), julkaisutoiminnasta, materiaalituotannosta ja 

tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi toimintaresursseihin tulee varata tietty osuus tutkimustoiminnan 

kehittämistä varten. Edelleen kolmannen sektorin ohjauksen kehittämiseen ja kansalaistoiminnan roolin 

vahvistamiseen tulee suunnata oma resurssinsa. Järjestökenttä on tätä kehittämistyötä jo aloittanut, mutta 

työn eteenpäin vieminen vaatii pitkäjänteisempää rahoituksen turvaamista.  

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen rahoituksesta voidaan valmisteluhankkeen ajan huolehtia vastaavan 

ministeriön (TEM) toimesta järjestetyllä hankerahoituksella.  

 

Varsinaisen toiminnan käynnistämistä ja ylläpitämistä varten tarvitaan pysyvämpi rahoitusmalli, johon 

liittyvät neuvottelut ministeriötasolla olisi hyvä aloittaa mahdollisimman pian. Kotouttamisen 

osaamiskeskuksen pääasiallinen rahoitus voidaan kanavoida valtion budjettivaroista kotouttamistoimista 

vastaavien ministeriöiden osuuksien kautta siten, että työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja 
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kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö jakaisivat kustannukset tasapuolisesti keskenään. 

Täydentävää rahoitusta kartuttamisessa hyödynnetään EU-rahoitusta sekä solmitaan erillisiä sopimuksia 

muiden ministeriöiden ja mahdollisten muiden kumppaneiden, kuten kuntien, korkeakoulujen, yritysten, 

järjestöjen ja säätiöiden ja muiden yhteisöjen kanssa. 

 
 

Kuva 14. Kotouttamisen osaamiskeskuksen rahoitusmalli 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen rahoitusmalli

STMTEM OKM

yhteensä
1,5 – 2  miljoonaa

Muut ministeriöt, kunnat, korkeakoulut, yritykset, järjestöt, 
säätiöt, yhteisöt jne.

Täydentävä 
rahoitus

EU

Kotouttamisen osaamiskeskus
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TIIVISTELMÄ 

Maavertailussa kartoitettiin kotouttamistyön informaatio- ja verkosto-ohjausta Ruotsissa, Norjassa, 
Alankomaissa ja Portugalissa. Vertailussa kartoitettiin kunkin neljän edellä mainitun maan 
kotouttamislainsäädäntöä, keskeisiä kotouttamistoimijoita, rahoituslähteitä, informaatio- ja 
verkosto-ohjauksen muotoja sekä kotouttamistoimijoiden koulutuksen järjestämistä. Vertailu 
toteutettiin kansallis- ja alueellisen tason toimijoille suunnatuilla sähköpostikyselyillä ja internet-
hauilla. 

Kotouttamistyön kehittämisen haasteet näyttäytyvät vertailumaissa samantyyppisiä kuin 
Suomessakin: toimijoita on paljon, lainsäädäntö on monimutkaista ja muuttuvaa sekä eri 
ammateissa tarvittava tieto moninaista. Tarvitaan koordinoivaa ja verkostoivaa tahoa, joka 
ylläpitäisi ja päivittäisi kotouttamistyössä tarvittavaa tietoa sekä kokoaisi ja verkostoisi 
toimijoita yhteen. Sähköisen välineen hyödyntäminen tässä työssä on kannatettavaa. 

Kaikkien vertailumaiden informaatio- ja verkosto-ohjauksen mallit ovat muotoutuneet 
omanlaisikseen liittyen maiden historiaan ja yhteiskunnallisen tilanteen kehittymiseen. Yhtä 
selkeää mallia kotouttamisen ohjaukselle ei selvityksen perusteella löytynyt yhdestäkään em. 
maasta, mutta aihepiiriin liittyviä suuntaamistoimia toteutetaan niissä kaikissa myös osana yleistä 
poliittista ja hallinnollista ohjausta – sisäänrakennettuna vakiintuneisiin hallinnollisiin rakenteisiin. 

Erityisessä kotouttamisen ohjauksessa seminaarit, kokoukset ja verkostotapaamiset sekä eri 
toimijoiden ja toimijatasojen välinen sähköpostiviestintä ovat tyypillisiä tiedonvaihtokeinoja 
kaikissa vertailumaissa. Maanlaajuiseen kaikki toimijat kattavaan informaatio-ohjaukseen 
kaivataan tehostamista, mutta sitä pidetään yleisesti haastavana toteuttaa.  

Kotouttamistyöhön liittyvä koulutus näyttäytyi kaikissa neljässä maassa pitkälti samantyyppisenä 
kuin Suomessa, eli henkilöstöä perehdytetään muun muassa osana ammattilaisten perus- ja 
täydennyskoulutusta, eri tahojen osallistuessa sen toteuttamiseen. Yhtenäisen koulutuksen puutetta 
pidetään ongelmana. Esimerkiksi Portugalissa onkin saatu hyviä tuloksia ostopalveluina 
toteutetuista kotouttamistyötä tekeville räätälöidyistä koulutuksista. 

Kaikissa vertailumaissa kotouttamistoiminta ja sen ohjauksen tehostaminen on parhaillaan 
kehittämisen kohteena. Kehittämisen ja muutoksen painotukset ovat yhteydessä maiden poliittisiin 
ja taloudellisiin tilanteisiin. Erityisesti Norjassa ja Portugalissa painotetaan dialogia 
viranomaisten, kansalaisjärjestöjen sekä eri väestöryhmien kesken. Ruotsissa ja 
Alankomaissa korostuu puolestaan tavoite kotouttamisen nopeuttamisesta ja 
kotouttamistoimien ”tiukentamisesta” muun muassa integroimalla eri ryhmille suunnattuja 
erityispalveluita niin sanottujen normaalipalveluiden sisälle. Ruotsissa ja Alankomaissa 
kotouttamistoimien järjestämistä ollaan myös entistä painokkaammin siirtämässä paikallistasolle eli 
lähinnä kuntien vastuulle. Laajoja paikallistason arviointeja ei voitu toteuttaa tämän selvityksen 
puitteissa. 

Norjassa informaation välitys ja verkostotoiminta näyttäytyvät vertailtavista maista 
kehittyneimmiltä. Siellä verkosto- ja informaatio-ohjauksen välineinä hyödynnetään erityisesti 
toimiviksi koettuja strategiapalavereita eri tason toimijoiden välillä. Myös sähköistä informaatio-
ohjausta ollaan voimakkaasti kehittämässä. Suunnitteilla on internet-pohjainen ohjattu 
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infopankki, joka tulee toimimaan vuorovaikutteisesti valtion- ja aluehallinnon, kuntien sekä 
kansalaistoimijoiden jne. välillä. Kotouttamisen kehittäminen on Norjassa yleisesti ottaen 
huomattavasti vahvemmin resursoitua kuin muissa vertailumaissa. 

Portugalissa on ministeriöjohtoinen kotouttamisen infopankki- ja koordinaatiojärjestelmä, 
jossa tarjotaan laaja-alaisesti ja sektorienvälisesti myös seurantatietoa ja tutkimusta. 
Sähköpostilla tapahtuva tiedonvaihto on siellä todettu toimivaksi ja tehokkaaksi. Portugalissa 
hyödynnetään kotouttamisen kehittämisessä laajoja EU-rahoitteisia hankkeita. 

Alankomaissa kehitetään uutta sähköistä käsikirjaa kotouttamistoimijoille. Käsikirja liittyy 
ohjelmalliseen kehittämiseen, jolla pyritään kotouttamistyön valtavirtaistamiseen, integraation 
vahvistamiseen sekä seurannan ja viestinnän edistämiseen. Keskus- ja paikallishallinnon sekä 
kansalaisjärjestöjen kesken järjestetään verkostotapaamisia, joissa päämääränä on informaation 
jakaminen. Kotouttamisen vastuuta ollaan lähivuosina siirtämässä selkeämmin paikallistasolle. 

Ruotsin toimintamalli ja kotouttamisen toimijat ovat lähinnä Suomen käytäntöjä. Ruotsissa 
koordinaatiovastuu alkuvaiheen kotouttamisesta on työhallinnolla. Lääninhallitukset ovat 
alueellisesti vastuussa kotouttamisen seurannasta. Informaatiota jaetaan siten, että alueelliset 
työryhmät käyvät läpi valtakunnallisten työryhmien tavoitteita ja ehdottavat muutoksia tarvittaessa. 
Ruotsissa lääninhallitusten tasolla toimii koko maan kattavasti temaattisia työryhmiä, jotka 
tuottavat raportteja ministeriöille. Kotouttamisen seuranta ja kehittäminen on ollut siellä 
voimakkaasti hankeluonteista, joka on aiheuttanut tempoilevuutta ja käytäntöjen kirjavuutta. 
Tällä hetkellä Ruotsissa ei ole selkeää tietoa keskitetysti välittävää tahoa. Valtion, kuntien ja 
järjestöjen rooleja kotouttamistyössä pyritään meneillään olevassa uudistuksessa 
selkeyttämään, ja tavoitteena on dialogin paraneminen eri toimijoiden kesken.  

Alankomaiden ja Ruotsin kehityssuunnat, joissa kotouttamistyön toteuttamista ja ohjausta 
siirretään paikallistasolle, vähentävät näennäisesti valtakunnallisen ohjauksen merkitystä. 
Käytännöistä voi kuitenkin näin muodostua paikallisesti hyvinkin vaihtelevia, jolloin 
lainsäädännön seurannalle ja yleensäkin normatiiviselle ohjaukselle aiheutuu lisää haasteita. 
Yksilötasolla kirjavat käytäntömallit puolestaan vaikeuttavat yhdenvertaisen palvelun 
toteutumista. Valtakunnallisen kotouttamistyön toteutumisen seurannan ja ohjauksen tueksi 
tarvitaankin silloin esimerkiksi kattavan sähköisen järjestelmän luomista mahdollistamaan 
yhdenmukaisten toimintamallien systemaattinen kehittäminen. 

Suomessa tehtävässä kotouttamisen ohjauksen kehittämistyössä kannattaa hyödyntää 
erityisesti: 

 meneillään olevia sähköisen käsikirjan kehittämishankkeita (Norja, Alankomaat) 

 alue- ja paikallistason koordinointi- ja verkostokehittämishankkeista saatavia 
kokemuksia (Ruotsi) 

  eri väestöryhmien ja toimijoiden välisen dialogisen toimintatavan vahvistamiseen 
pyrkiviä toimintamalleja (Norja, Portugali) 
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1. JOHDANTO 

 

Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallia koskevan tarjouspyynnön (tilaajatahona TEM) mukaisesti 
kartoitettiin kotouttamistyön informaatio- ja verkosto-ohjausta Norjassa, Portugalissa, 
Alankomaissa ja Ruotsissa. Tavoitteena on tukea Suomen kotouttamispolitiikan toimeenpanoa 
kotoutumislain ja valtion kotouttamisohjelman mukaisesti hakemalla mahdollisia hyviä 
toimintamalleja muista maista.  
 
Informaatio-ohjauksella ymmärretään sellaista tiedon jakamista ja välittämistä, jolla pyritään 
vaikuttamaan ohjauksen kohteena olevaan toimijaan. Tässä tapauksessa kysymys on 
kotouttamistyössä toimivan henkilöstön osaamisen edistämisestä sekä eri palveluissa toimivien 
verkostojen vahvistamisesta siten, että kotouttamistyössä tarvittava tieto ja hyviksi todetut 
käytännöt välittyvät toimijalta toiselle mahdollisimman hyvin. Tietoa välitetään esimerkiksi 
suositusten ja periaatekannanottojen muodossa. Välineenä voi olla esimerkiksi internetissä toimiva 
sähköinen käsikirja, joka sisältää työssä tarvittavaa lainsäädäntöön ja suosituksiin pohjautuvaa 
tietoa ja ohjeistusta. Informaatio-ohjaus on luonteeltaan ei-sitovaa. Se täydentää normiohjausta. 
Verkosto-ohjauksella tarkoitetaan tässä sellaisia informaatio-ohjauksen tapoja, joissa hyödynnetään 
moninaisten, eri sektoreilla kotouttamistyössä toimivien ammattilaisten ja muiden 
kotouttamistoimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. 
 
Vertailussa otettiin huomioon kunkin neljän maan 
 

 maahanmuuton profiili ja voimassa oleva kotouttamislainsäädäntö 

 keskeiset kotouttamistoimijat  

 rahoituskanavat 

 informaatio-ohjauksen mahdolliset muodot ja koordinaatiotavat  

 kotouttamistoimijoiden koulutuksen järjestämistapa. 

Tietojen saamiseksi otettiin yhteyttä sähköpostitse kunkin neljän maan keskeisiin kansallisten ja/tai 
läänintason kotouttamistoimijoiden edustajiin sekä akateemisen tahon asiantuntijoihin. Kansallisen 
ja alueellisen tason toimijoiden avulla kartoitettiin myös paikallistason toimintaa. Lisäksi koottiin 
tietoa internet-haulla. Vertailuun kerättiin tietoa, joka oli saatavilla englanniksi joko internetissä tai 
jonka kyselyyn vastanneet ovat varta vasten kääntäneet tätä selvitystä varten.  

Vastaukset kysymyksiin olivat vapaamuotoisia ja eri vastaavat painottivat erilaisia näkökohtia. 
Vastausten ja vastaajien heterogeenisuudesta johtuen tuloksia ei ole mahdollista raportoida täysin 
yhdenmukaisesti. Sähköpostitse esitettyjen kysymysten muoto on raportoitu esimerkkeinä raportin 
lopussa Tietolähteet-osiossa. Informaatio-ohjauksen käsite määriteltiin ja ymmärrettiin 
tämänhetkisen kotouttamispolitiikan kontekstissa kussakin neljässä maassa1. Tekstiä on osittain 

                                                            
1 Informaatio-ohjauksen englanninkielisinä käännöksinä käytettiin esimerkiksi sanoja: information/knowledge exchange 
systems; information steering models; to 'guide' or 'steer' the information/knowledge exchange 
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käännetty vapaasti suomeksi (esim. ministeriöiden ja muiden organisaatioiden sekä raporttien 
nimet) tarkoituksena luettavuuden helpottaminen. 

Tässä raportissa kartoituksen tulokset esitetään maakohtaisesti ja teemoittain kiteytettynä sen 
mukaan, mitä tietoa oli julkisesti saatavissa ja mitä kysymyksiin vastanneet asiantuntijatahot 
katsoivat tarpeelliseksi painottaa.  

Kustakin maasta on aluksi lyhyt väestötason katsaus ulkomaan kansalaisten osuudesta ja 
maahanmuuton profiilista. Nämä kuvaavat karkealla tasolla kotouttamispalveluiden tarvetta.  
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2. MAASELVITYKSET 

 

NORJA 

 

Yleistä 

Norjan maahanmuuttajaväestö – sekä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat että henkilöt, 
joiden kummatkin vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla – muodostaa yli 12 prosenttia maan 
väestöstä (väkiluku n. 5 miljoonaa).  Vuoden 2011 alussa näin mitattuna maahanmuuttajataustaisia 
henkilöitä oli Norjassa noin 600 000. Maahanmuuttajien määrä alkoi Norjassa kasvaa 1970 -luvulla, 
kun maahan tarvittiin lisää työvoimaa. Viisi suurinta maahanmuuttajaryhmää ovat puolalaista, 
pakistanilaista, ruotsalaista, irakilaista ja somalialaista alkuperää olevat. 
 
Työvoimaperäinen maahanmuutto Norjaan on edelleen vilkasta. Viime vuosina erityisesti EEA 
(European Economic Area) -maista tulleiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. On arvioitu, että 
Norjassa olisi enimmillään ollut esimerkiksi peräti yli 100 000 puolalaista – suuri osa lyhyillä 
komennuksilla. Etelä-Euroopan talousvaikeuksien myötä kiinnostus Norjaa kohtaan on noussut 
myös esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa. Toistaiseksi näistä maista tulleiden työperäisten 
maahanmuuttajien määrä on kuitenkin ollut vähäinen. 
  
Pakolaistaustaisia henkilöitä Norjassa on noin 160 000 (3,2 % maan väestöstä ja 26 % kaikista 
maahanmuuttajista tai maahanmuuttajataustaisista henkilöistä). Kaksi suurinta pakolaisryhmää ovat 
irakilaiset ja somalialaiset. 
  
Norjan jokaisessa kunnassa asuu maahanmuuttajia. Suurin maahanmuuttajien keskittymä on 
Oslossa, jossa asuu noin 140 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä (23 % kaupungin asukkaista). 
Arvion mukaan vuonna 2040 puolet Oslon asukkaista olisi maahanmuuttajia. 
  
Vuonna 2012 ulkomaan kansalaisten lukumäärä Norjassa kasvoi vajaalla 50 000 henkilöllä. 33 
prosentilla Norjassa asuvista ulkomaalaistaustaisista on maan kansalaisuus. 2 
 
Lainsäädäntö ja keskeiset toimijat 

Norja on nostettu vertailussa esiin ensimmäisenä, koska siellä infopankki- ja verkostotoiminta 
vaikuttaa vertailtavista neljästä maasta kehittyneimmältä. Norjassa on lisäksi tämän selvityksen 
tekemisen aikana tarjouskilpailun alla sellaisen internetpohjaisen ohjausjärjestelmän toteutus, jossa 
on nimenomaan kyse informaatio-ohjauksesta.  

Norjan kotouttamislaki on vuodelta 2005. Norjan valtionhallinnossa toimii integraation ja 
monimuotoisuuden ”pääosasto” IMDi3. IMDi toimii yhteistyössä kuntien, valtion hallinnon, 
maahanmuuttajajärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa sekä yhdistää valtion, alueellisen ja 
paikallisen tason toimijoita. IMDi:llä on Norjassa kuusi toimipaikkaa4.  

                                                            
2 Tilastokeskus SSB 2009, 2010, 2011, 2012 
3 The Directorate of Integration and Diversity 
4 Narvik, Trondheim, Bergen Kristiansand, Gjøvik ja Oslo 
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Organisaationa IMDi toimii “Lasten, tasa-arvon ja inkluuson ministeriön”5 alaisuudessa. Se 
toimeenpanee kotouttamis- sekä monimuotoisuuspolitiikkaa ministeriön vastuualueella.  Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa tai Alankomaissa ei ole IMDi:ä vastaavaa systeemiä. 

IMDi edistää maahanmuuttajien kotoutumista monin keinoin. Sen tärkeimmät tehtävät ovat 
pakolaisten kotouttaminen, osallistuminen maahanmuuttajien työelämään ja koulutukseen 
pätevöittämiseen, lainsäädännön toimeenpano, dialogin edistäminen enemmistöjen ja 
vähemmistöjen välillä, pakkoavioliittojen estäminen ja maahanmuuttoon liittyvän tiedontuotannon 
edistäminen.  

IMDi:llä on käytössään useita taloudellisia instrumentteja, kuten tukia kunnille ja sellaisille 
vapaaehtoisjärjestöille, jotka edistävät monimuotoisuutta ja integraatiota.  

Oslon kaupungilla on kokonaisvaltainen monimuotoisuusohjelma, johon kaupungin johto on 
näkyvästi sitoutunut. Maahanmuutto ja monimuotoisuus nähdään voimavarana. Oslon kaupungin 
työntekijöistä yli 20 % edustaa etnisiä vähemmistöjä, ja maahanmuuttajien osallistuminen 
korkeakouluopintoihin on voimakkaasti lisääntynyt. Kaupungin mittareilla seurataan asukkaiden 
integraatiota ja osallisuutta. 

Informaatio- ja verkosto-ohjauksen tilanne 

Selvitykseen vastanneiden asiantuntijoiden mukaan Norjassa ei ole varsinaista kotouttamisen 
verkosto-ohjauksen mallia käytössä, mutta niin informaatio- kuin verkosto-ohjausta toteutetaan 
sisäänrakennettuna yleiseen maahanmuuttoasioihin liittyvään ohjaukseen. Norjan 
oikeusministeriössä todettiinkin, että IMDi ja strategiapalaverit johtoryhmien sekä muiden 
maahanmuuttotahojen välillä Norjassa toteuttavat käytännössä eri tavoin verkosto- ja informaatio-
ohjausta.  

Tämän raportin neljän maan vertailussa IMDin toiminta on lähinnä sellaista toimintatapaa, jossa 
tietoa kootaan, tuotetaan ja levitetään keskitetysti yhdestä yksiköstä. IMDi järjestää projekteja ja 
kumppanuuksia, verkostoi eri tahoja, levittää tietoa seminaareissa ja konferensseissa sekä pyrkii 
tehostamaan yhteistyötä ja kotouttamistoiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on informaation kulun 
parantaminen eri toimijoiden välillä sekä tiedon levittäminen hyvistä kotouttamiskäytännöistä.  

IMDi:llä on kehitteillä internetpohjainen informaationohjausjärjestelmä Impact, jonka toiminta 
on suunniteltu alkavaksi tänä vuonna (v. 2012). Kyseessä on keskitetty ja ohjattu infopankki, joka 
toimii vuorovaikutteisesti valtionhallinnon, kuntien ja muiden toimijoiden välillä. Järjestelmällä on 
tarkoitus hallita muun muassa pakolaisten kuntapaikkarekistereitä, maahanmuuttajien 
kotoutumissuunnitelmia ja -koulutusta vasta maahan tulleille sekä toiminnan rahoituksen ja 
apurahojen hallinnointia. Osana järjestelmää tulee olemaan ohjaus, jolla paikallisia 
maahanmuuttajien kanssa toimivia työntekijöitä autetaan toimimaan monimutkaisessa 
lainsäädännöllisessä viitekehyksessä. Tavoitteena on tehokkaampi tiedonkulku eri toimijoiden 
välillä sekä tarvittavan tiedon helppo saavutettavuus. Teknisesti järjestelmä tehdään 
sellaiseksi, että tietoja on helppo päivittää ajantasaiseksi. Järjestelmä toteutetaan ulkoistamalla, 
ja tämän raportin laatimisen aikaan se on vielä tarjouskilpailuvaiheessa.  

                                                            
5 The Ministry of Children, Equality and Social Inclusion 
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PORTUGALI 

 

Yleistä 

Portugalin väkiluku on noin 10,6 miljoonaa. Ulkomaan kansalaisia on noin 4,3 % ja EU:n 
ulkopuolelta muuttaneita 3,4 %. (Eurostat 2009.) Maahanmuuttoa on enimmäkseen Brasiliasta, 
Afrikan portugalia puhuvista maista ja työperäisiä maahanmuuttajia Itä-Euroopasta. Portugali on 
ollut perinteisesti enemmän maastamuuttomaa. Maahanmuutto Portugaliin alkoi lisääntyä 1990-
luvulta alkaen, mutta viime vuosina maahan tulijoiden määrä on hidastunut. Taustalla on muun 
muassa Portugalin taloudellinen kriisitilanne. Portugalille on maantieteellisestä sijainnistaan johtuen 
ominaista runsas laiton maahantulo. Niin sanotut ”paperittomat maahanmuuttajat” eivät näy 
tilastoissa, eivätkä kotouttamistoimissa. 

Portugalissa painotetaan dialogia maahanmuuttajajärjestöjen kanssa kotouttamistyössä. Järjestöjen 
rooli kotouttamistyössä nähdään keskeisenä. Informaatio ei asiantuntijoiden mukaan kuitenkaan 
kulje parhaalla mahdollisella tavalla. Etenkin tiedonkulkua ruohonjuuritasolta ylöspäin pidettiin 
heikkona. 

Lainsäädäntö ja keskeiset toimijat 

Portugalin maahanmuuttoon, kansalaisuuteen ja kotouttamiseen liittyvä lainsäädäntö on pääosin 
vuodelta 20076. Keskeiset valtion kotouttamistoimijat Portugalissa ovat 1) Maahanmuuton ja 
kulttuurienvälisen dialogin komissio, ACIDI, 2) Sisäministeriön alaisuudessa toimiva 
Maahanmuutto- ja rajavartiolaitos, SEF ja 3) Maahanmuuttoasioiden neuvosto, COCAI7. Eri 
ministeriöt toimivat yhteistyössä kotouttamisasioiden hallinnossa. 

Maahanmuuton ja kulttuurienvälisen dialogin komissio, ACIDI, on kansallinen, julkinen instituutti, 
jonka tehtävä on luoda, toimeenpanna ja arvioida sellaisia julkisia, välittäviä ja sektorikohtaisia 
toimenpiteitä, jotka liittyvät maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen kotouttamiseen, ja jotka 
edistävät vuoropuhelua eri kulttuurien, etnisten ryhmien ja uskonnollisten ryhmien välillä.  

ACIDI:n rooli kotouttamisessa on keskeinen. Se koordinoi COCAI:ta, joka kokoaa yhteen 
maahanmuuttajien edustustoja, maahanmuuton julkisia toimijoita, yhteistyökumppaneita ja 
solidaarisuutta ajavia tahoja. ACIDI koordinoi kansallisia maahanmuuttajien tukikeskuksia (One-
Stop-Shops). Näiden keskuksien vastuualueena on tarjota tietoa ja tukea maahanmuuttajille. Julkiset 
palvelut on organisoitu ”yhden katon alle”. Lisäksi ACIDI toimii EU:n kansallisena 
kotouttamisasioiden yhteysorganisaationa Portugalissa sekä koordinoi ja arvioi kansallista 
kotouttamisohjelmaa.  

                                                            
6 Resolução do Conselho de Ministros nº 63-A/2007, Lei 23/20 
7 1) Alto Commissariado para a Imigracao e Diálogo Intercultural / High Commission for Immigration and Intercultural 
Dialogue, 2) Dpt for Foreigners and Border Controls, 3) Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração / Advisory 
Council for Immigration Affairs 
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SEF (Maahanmuutto- ja rajavartiolaitos) on kansallinen, maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua 
säätelevää lakia toimeenpaneva elin. Se on vastuussa kansallisesta maahanmuuttotyön 
verkostosta ja pyrkii kehittämään objektiivista ja luotettavaa tietoa maahanmuutosta sekä 
turvapaikanhausta, verkostoimalla tärkeimpiä kansallisia maahanmuuttotoimijoita sekä 
akateemisia tahoja.  

Portugalissa on valtakunnallinen maahanmuuttajien tukijärjestelmä, johon kuuluu Kansallinen 
maahanmuuttajien tukijärjestö (CNAI), 85 paikallista maahanmuuttajien tukikeskusta (CLAI), sekä 
muita julkisia toimijoita, jotka hoitavat perheenyhdistämiseen, työllisyyteen, sosiaalityöhön ja 
oikeudellisiin kysymyksiin liittyviä asioita.  

Toiminnan rahoituslähteinä ovat kansallinen ohjelmarahoitus8 ja EU:n kotouttamisrahasto.  

Informaatio- ja verkosto-ohjauksen tilanne 

Portugalissa ei ole systemaattista mallia informaatio-ohjaukselle, mutta ACIDI ja 
Sisäasiainministeriö jakavat tietoa myös internetissä pyrkien vuorovaikutteiseen toimintaan. 
Ministeriöjohtoinen kotouttamisen infopankki- ja koordinaatiojärjestelmä tarjoaa laaja-
alaisesti ja sektorienvälisesti myös seurantatietoa ja tutkimusta. 

Asiantuntijat kirjasivat seuraavia esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja verkostoista ACIDI:n 
alaisuudessa: 

Portugalissa korostetaan kulttuuritulkkien merkitystä kotouttamisessa. Kulttuurin ja kielen 
tuntemusta pidetään keskeisenä onnistuneen kommunikaation toteutumiseksi palvelujen tarjoajien 
ja maahanmuuttajien välillä. Esimerkkinä kulttuuritulkkien käytännön merkityksestä on kahdeksalla 
kielellä toimiva puhelinpalvelu maahanmuuttajille ja heidän järjestöilleen yhdessä hallituksen ja 
yritysten kanssa. SEF kouluttaa kulttuuritulkkeja ja hankkii koulutuspalveluja. 

Pääasiallinen kommunikaatiokanava ACIDI:n ja muiden toimijoiden välillä on temaattinen 
tiedotelehti, jolla informoidaan ja ohjataan toimijoita maahanmuuton ja kulttuurienvälisen dialogin 
saralla Portugalissa. Lehden levikki on tällä hetkellä 6000 kpl, mutta tavoitteena on laajentaa 
kohdeyleisöä (mielipidevaikuttajat, akateemiset tahot, maahanmuuttajajärjestöt, muut julkiset 
palvelut, media jne.).  

ACIDI käyttää myös maahanmuuttoon liittyvää tieteellistä materiaalia. Julkaisusarjoja 
tutkimuksesta tarjotaan myös ei-akateemisille yleisölle. 

Portugalissa on myös erityisesti maahanmuuttajille kohdistettu ja paikallisesti toimiva, yksityisten 
toimijoiden tarjoama työnvälityspalvelu. Apu on enemmän kuin pelkkää tiedon tarjoamista, eli 
toimitaan kuntien ja paikallisten järjestöjen parissa. 

Portugalista selvitykseen vastanneet asiantuntijat totesivat, että informaatiokanavien ja verkostojen 
tulisi olla selkeästi määriteltyjä. Lisäksi tarvitaan dialogia ja toimijoiden keskinäistä luottamusta. 
Virallisten verkostojen lisäksi on myös epävirallisia verkostoja. Internetpohjainen informaatio-
ohjaus nähdään haastavaksi toteuttaa, sillä sen sisältöjä ja laajuutta pitäisi ohjata voimakkaasti. 
Yhtenä mahdollisuutena nähdään se, että ensin kartoitettaisiin käyttäjät ja heidän tarpeensa. Sen 

                                                            
8 Human Potential Operational Programme – National Strategic Reference Framework (NSRF) 
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jälkeen internet-sivuja voitaisiin käyttää kommunikaatiokanavana ja tietovarastona. Erityisen 
haastavana pidetään sivuston ylläpitoa ja päivittämistä.  

Sähköpostilla tapahtuvaa tiedonvaihtoa pidetään toimivana ja tehokkaana. Lisäksi todetaan, 
että koulutus pitäisi räätälöidä kunkin organisaation tarpeisiin, ja siihen tulisi sisältyä kaikkia 
koskevia yhteisiä aiheita, kuten kommunikaatiotaidot ja -tiedot.  
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ALANKOMAAT 

 

Yleistä 

Alankomaiden väkiluku on noin 16, 6 miljoonaa. Maahanmuutto on lisääntynyt voimakkaasti 1960 
-luvulta lähtien. Alankomaihin tulijat olivat pitkään entisten siirtomaiden asukkaita ja työsiirtolaisia. 
Vuonna 2010 noin 4 % Alankomaiden väestöstä oli ulkomaan kansalaisia (EU:n ulkopuolelta 
muuttaneita ulkomaan kansalaisia yli 2 %; Eurostat 2009, Alankomaiden tilastokeskus). 
Maahanmuuttajien lukumäärä on vuosien varrella noussut tasaisesti. Tällä hetkellä vajaa 20 % maan 
väestöstä kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Viime aikoina poliittinen ilmapiiri maahanmuuttoa 
kohtaan on muuttunut aiempaa kriittisemmäksi. Viimeaikaiset muutokset maahanmuuttopolitiikassa 
ja julkisessa keskustelussa painottavat yhteiskuntarauhan turvaamista ja pettymystä aikaisemmin 
harjoitettuun monikulttuurisuuspolitiikkaan. Samalla kotouttamiseen liittyvien palvelujen saannin 
edellytykset ovat tiukentuneet. 

Alankomaiden neljässä suurimmassa kaupungissa oli vuonna 2009 etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvia seuraavasti: Amsterdam 49 %, Rotterdam 47 %, Haag 47 % ja Utrecht 31 % väestöstä. 
Eniten ulkomaalaistaustaisia on alankomaihin tullut Indonesiasta, Saksasta, Surinamista ja 
Marokosta. 
  
Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on Alankomaissia ollut viime vuosina noin 15 000 henkilöä. 
Suurin osa turvapaikanhakijoista on tullut Irakista ja Somaliasta. 
 
Lainsäädäntö ja keskeiset toimijat 

Keskeinen kotouttamista koskeva lainsäädäntö Alankomaissa on vuodelta 20069. Vastuu 
kotouttamisesta Alankomaissa on Asumis-, aluesuunnittelu- ja ympäristöasiainministeriöllä 10 sekä 
sisäasiainministeriöllä11. Ne toimivat läheisessä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa eri 
aloilla (koulutus, kulttuuri, tiede, sosiaaliala, työllisyys, ulkomaanasiat, turvallisuus, oikeus).  

Kotouttamisen toimeenpaneva elin on Sisäasiainministeriö12. Muita tärkeimpiä toimijoita ovat 1) 
Monikulttuuriasioiden instituutti, 2) Kuntien liitto ja 3) Hallituksen tieteellinen neuvottelukunta13.  

Kotouttamistyön vastuuta ollaan siirtämässä yhä enemmän paikallistasoille.  Kotouttamistoiminnan 
rahoitus muodostuu julkisesta, yksityisestä ja EU-rahoituksesta, enenevässä määrin paikallisesta 

                                                            
9 Civic integration Act 2006 (Kotouttamislaki), Civic Integration Abroad Act (WIB) 2006 (Laki kotouttamisesta 
ulkomailla), Aliens Act 2000 (Ulkomaalaislaki)  
9 Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment 

 
11 Ministry of the Interior and Kingdom Relations 

 
12 IND Home - Immigratie en naturalisatiedienst 
13 1) FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken/Institute for Multicultural Affairs, 2) Vereniging van 
Netherlandse Gemeenten / Association of Dutch Municipalities, 3) WRR Wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid / Scientific Council for Government Policy 
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rahoituksesta. Alankomaiden kotouttamispolitiikka on kehittymässä siihen suuntaan, että julkista 
rahoitusta leikataan ja maahanmuuttajia kannustetaan itse osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan. 
Kansallinen rahoitus on tarkoitus leikata kokonaan vuonna 2015, ja kotouttamisen vastuu 
delegoidaan kunnille.  

Jotkut kaupungeista, kuten Rotterdam, investoivat enemmän kotouttamiseen. Toiset taistelevat 
huomattavien kustannusvajeiden kanssa, eivätkä investoi kotouttamiseen. Organisaatiot hakevat 
rahaa EU:lta, mutta kokemukset eivät ole positiivisia, koska hakuprosessi ja päätösten saaminen on 
hidasta.  

Informaatio- ja verkosto-ohjauksen tilanne 

Informaation välittämiseen liittyviä aloitteita ja -projekteja on Alankomaissa useita kotouttamiseen 
liittyen. Keskus- ja paikallishallinnon välillä on verkostotapaamisia, joissa käsitellään 
erityisongelmia tietyissä maahanmuuttajayhteisöissä. Tarkoituksena on tiedon jakaminen. Hyvistä 
käytännöistä jaetaan tietoa esimerkiksi kielenopetuksen ja alkuvaiheen kotouttamisen suhteen.  

Alankomaissa on työn alla uusi sähköinen käsikirja kotouttamistyön toimijoille. 
Sisäasiainministeriö toteuttaa yhdessä kuntien kanssa ”Municipal Integral Agenda” (GIA) –
ohjelmaa. Sen päätavoite on yhtenäisen kunnallisen ja kansallisen politiikan edistäminen 
yhdeltä sähköiseltä alustalta. Tavoitteisiin halutaan päästä vahvistamalla kontakteja ja 
tiedonvälitystä sekä koordinoimalla hallituksen ja kuntien välisiä projekteja.  Ohjelman 
fokuksina ovat valtavirtaistaminen, kansalaisuus, integraatio, seuranta ja viestintä. Nämä aiheet 
tullaan tarkentamaan uudessa kunnille tehtävässä käsikirjassa. Kyseessä on käsikirjan toinen versio, 
jossa painopisteenä on palvella aiempaa enemmän nykyisen politiikan tarpeita. Ensimmäisen 
käsikirjan arviointi osoitti, että se otettiin hyvin vastaan kunnissa.  

Lähitulevaisuuden valtakunnallisen tason toiminnassa tulee olemaan 24 läänintason kokousta, 
joissa keskustellaan edellä mainituista teemoista. Ministeriöpohjainen johtoryhmä käy tapaamassa 
52 kuntien edustajaa sekä useita kansalaisjärjestöjen keskeisiä edustajia. Lisäksi järjestetään 
kirjoituskilpailu valtavirtaistamispolitiikasta tarkoituksena laajentaa sosiaalisen median kautta 
toimivaa viestintää kunnille ja hallitukselle. 

Alankomaissa ei ole kansallista kotouttamistoimijoiden koulutusta. Kulttuurienväliseen 
vuorovaikutukseen liittyvää koulutusta on kuitenkin enenevästi yleisen koulutuksen 
osana. Paikallistasolla - esimerkiksi sosiaali- ja työnvälitysaloilla - on hyviä esimerkkejä 
koulutuksen järjestämisestä. Koulutusvastuuta on siirrettykin enemmän paikallistasoille. 
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RUOTSI 

 

Yleistä 

Ruotsin väkiluku on noin 9,5 miljoonaa. Ruotsista tuli huomattava maahanmuuttomaa jo 1950 -
luvulla. Tänä päivänä ulkomaan kansalaisia on maan väestöstä yhteensä vajaa 7 % (EU:n 
ulkopuolelta tulleita n. 3,5 %). (Eurostat 2009.) Ulkomailla syntyneitä väestöstä on yli 15 %. 
Maahanmuuttoa Ruotsiin on luonnehtinut aikaisemmin työväestön siirtolaisuus ja sittemmin 
kriisimaista tapahtuva muutto ja pakolaisuus. Tällä hetkellä esimerkiksi afrikkalaistaustaisten 
(eniten Somaliasta) maahanmuutto on kuitenkin vähenemässä. Viime vuosina muuttajia on 
enenevässä määrin ollut EEA-maista. Suurimpia maahanmuuttajaryhmiä Ruotsissa ovat 
suomalaiset, entisen Jugoslavian alueelta tulleet sekä irakilaiset. 

Vuodesta 2006 Ruotsiin on muuttanut vuosittain lähes 100 000 henkilöä. Vuonna 2008 Ruotsissa 
syntyi noin 380 000 lasta perheisiin, joissa molemmat vanhemmat olivat syntyneet ulkomailla.  

Ruotsissa on pitkän maahanmuuttohistorian ja maahanmuuttajien huomattavan määrän vuoksi 
kertynyt paljon kokemusta tulijoiden vastaanotosta. Ongelmiltakaan ei ole vältytty ja viime vuosina 
paine maahantulosäädösten tiukentamiseen on kasvanut. Ruotsissa on hiljattain uudistettu myös 
maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä. Muutoksen myötä on alueellisen tason (läänit) toimintaa 
kotouttamiseen liittyvässä ohjaamisessa vahvistettu. Uudistuksen toivotaan parantavan 
informaationkulkua paikallistason ja valtionhallinnon välillä ja tehostavan samalla alkuvaiheen 
kotouttamisen edellytyksiä. Ruotsissa, samoin kuin Alankomaissa, kotouttamistoimien 
toteuttamisvastuuta ollaan siirtämässä yhä enemmän paikallistasolle (kunnat). 

Lainsäädäntö ja keskeiset toimijat 

Ruotsissa astui vuonna 2010 voimaan lakiuudistus, joka painottaa maahanmuuttajien 
mahdollisimman nopeaa kotouttamista työelämään ja yhteiskuntaan. Suunnitelman mukaan 
nopeampi alkuvaiheen kotouttaminen toteutuu vahvistamalla sekä työn vastaanottamiseen että 
työelämään valmistaviin toimintoihin osallistumiseen liittyviä yksilöllisiä kannustimia. 
Selkeämmillä ja tarkemmin jaotelluilla vastuualueilla eri toimijoiden välillä pyritään luomaan 
toimivampi kotouttamisen ketju. Yksilölliset kotoutumissuunnitelmien laadinnalla pyritään 
hyödyntämään entistä paremmin kunkin henkilön osaamista. Lakiuudistukseen liittyen Ruotsin 
hallitus nimitti kansallisen koordinaattorin, jonka tehtävänä on edistää nopeamman kotoutumisen 
käytännön edellytyksiä.  

Kotouttamisen päävastuu on Ruotsissa Työministeriöllä. Muita keskeisiä kansallisia toimijoita ovat 
Maahanmuuttovirasto ja Rasismin vastainen keskus sekä suuret järjestöt, kuten Pelastakaa lapset ja 
Punainen Risti. Huomattavassa rahoittavassa roolissa on Euroopan sosiaalirahasto. Lääninhallinnot 
(21 kpl) ovat vastuussa kotouttamisen seurannasta alueellisella ja paikallisella tasolla, lääneissä ja 
kunnissa.  

Paikallistasolla työnvälitystoimistoilla on koordinaattorin vastuu alkuvaiheen kotouttamisessa. 
Niissä laaditaan kotoutumissuunnitelmat, joiden tarkoituksena on auttaa ja nopeuttaa työelämään ja 
yhteisöön kotoutumista. Sosiaaliavustuksen maksaminen on yhteydessä aktiiviseen alkuvaiheen 
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kotouttamistoimiin osallistumiseen. Maahanmuuttajien, joilla on kotoutumissuunnitelma, tulee 
osallistua valmistavaan ohjaukseen. Kotouttamisen toimeenpanevia tahoja työnvälityksen lisäksi 
ovat paikallisorganisaatiot eri aloilla: peruskoulutus, sosiaalitoimi, asuminen, korkeakoulutus, 
terveydenhoito ja nuorisoasiat.  

Kotouttamistoiminta on yleensä valtion rahoittamaa. Lisäresurssina käytetään EU-rahoitusta. 

Ruotsissa tutkimuslaitokset, joissa tutkitaan kotoutumiseen liittyviä asioita, eivät ole valtion 
ohjaamia. Kotoutumiseen liittyviä aihepiirejä tutkitaankin itsenäisesti esimerkiksi useissa 
korkeakouluissa. Keskeisiä tutkimuslaitoksia ovat muun muassa Tilastollinen keskustoimisto 
(SCB), Työmarkkinapolitiikan arviointikeskus (IFAU) ja Tukholman yliopiston 
integraatiotutkimuksen keskus (SULCIS).  

Kotouttamistyöhön ei ole yhtä erityistä henkilöstölle suunnattua koulutusväylää, mutta 
kotouttamisasiat kuuluvat esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden peruskoulutukseen. Yliopistoilla on 
lisäksi opintokokonaisuuksia, joihin kuuluu muuttoliike- ja kotoutumiskoulutusta14.  

Informaatio- ja verkosto-ohjauksen tilanne 

Ruotsissa lääninhallitusten sisällä on toimivaa kotouttamiseen liittyvää yhteistyötä kaikilla 
tasoilla. Informaatio liikkuu tasolta toiselle siten, että esimerkiksi alueelliset työryhmät käyvät 
läpi kansallisten työryhmien tavoitteita ennen kokouksia ja sitten ehdottavat muutoksia 
tarvittaessa. Palautetta annetaan säännöllisesti. Lääninhallitukset tuottavat myös raportteja 
ministeriöille. Sen lisäksi kunkin lääninhallituksen alla toimii temaattisia työryhmiä koko Ruotsin 
alueella. 

Ruotsissa työvoimatoimistojen, Maahanmuuttoviraston, lääninhallitusten sekä Paikallis- ja 
alueviranomaisten yhdistyksen (SALAR)15 välillä on eritasoisia työryhmiä erilaisia palveluja 
varten. SALAR organisoi useita työryhmiä ja koulutuspäiviä. Maahanmuuttovirastolla on myös 
monia työryhmiä, jotka huolehtivat esimerkiksi maahanmuuttajien asuntokysymyksistä. Samoin 
toimii työvoimatoimisto, mutta sen toiminta koskee ainoastaan niitä maahanmuuttajia, joilla on 
oleskelulupa.  

Jos yhteistyö eri toimijoiden välillä ei toimi, lääninhallinnon tehtävä on puuttua asiaan. Asioita, 
joissa kommunikaatio eri tahojen välillä ei aina suju, ovat esimerkiksi terveydenhoidon 
järjestäminen tai yhteisöjen välinen yhteistyö alueellisen taloudellisen kehityksen suhteen. Tilanne 
vaihtelee kuitenkin paljon alueellisesti ja paikallisesti. 

Ruotsissa kotouttamiseen liittyvää informaatio-ohjaus on osaksi vakiintunut sisälle erilaisiin 
hallinnollisiin rakenteisiin.  Informaatio- ja verkosto-ohjauksen kehittämistä on toteutettu 
pitkälti hankerahoitteisesti ja se on siitä syystä ollut melko tempoilevaa. Hyviksi havaittuja 
toimintatapoja on luotu esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston projekteissa, joiden kautta on 

                                                            
14 Esimerkiksi http://www.mah.se/english/research/Our-research/Centers/Malmo-Institute-for-Studies-of-Migration-
Diversity-and-Welfare/About-MIM/ 

 
15 engl. Swedish Association of Local Authorities and Regions 
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kehitetty tiedotustoimintaa hyvistä käytännöistä ja verkostoitumista esimerkiksi vähemmistö- ja 
tasa-arvopolitiikan turvaamiseksi.  

Hankeluonteisen toiminnan pätkäluonteisuus on ollut koettu ongelmaksi Ruotsissa, koska 
monet hyviksi todetut mallit ovat poistuneet käytöstä hankkeiden päättymisen myötä. 
Samasta syystä tällä hetkellä ei ole myöskään vahvaa keskitettyä tietoa eri toimijoille 
välittävää tahoa. Entinen valtion hallinnoima Maahanmuuttolautakunta antoi valtakunnallista 
informaatio-ohjausta, mutta sen toiminta päättyi vuonna 2007. Sen jälkeen Internet-sivusto 
www.temaasyl.se jatkoi samantyyppistä työtä, mutta myös sen toiminta on päättynyt. Tähän 
toimintaan kuului informaation levittäminen myös kotouttamisesta: sen sivuilla vieraili 7000 
käyttäjää kuukaudessa, sähköistä uutiskirjettä käytti 4000 lukijaa.  

Ruotsin hallitus on määrännyt lääninhallitukset vahvistamaan dialogia paikallis- ja 
valtionhallinnon välillä alkuvaiheen kotouttamisen parantamiseksi. Pyrkimyksenä on löytää 
keinoja, joilla vastaanotto- ja alkuvaiheen kotouttamista voitaisiin nopeuttaa ja tiedonkulkua eri 
toimijoiden välillä tehostaa. Kansallisena kotouttamistyön koordinaattori Lars Bäckström on 
saanut hallitukselta tehtäväksi tuottaa yhteistyössä työnvälityksen, maahanmuuttoviraston ja 
lääninhallitusten kanssa arviointiraportti 15. elokuuta 2012 mennessä. 

Ruotsin hallitus on tehnyt aloitteen myös yhteistyön ja dialogin vahvistamisesta järjestösektorin 
kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa kotoutumisen edellytyksiä, erityisesti uusien maahanmuuttajien 
osalta, sekä selventää valtion, kuntien ja kansalaistoimijoiden rooleja kotouttamistyössä.   

Kyselyssä tuli esille tällä hetkellä toiminnassa oleva hyvä alueellinen käytäntö Tukholmassa: 
Vuosina 2008–2012 informaatio- ja verkosto-ohjausta kehitetään alueellisesti Tukholman alueella 
EU:n rahoittamassa projektissa Tema Nyanlända. Se on temaattinen projekti, joka pyrkii 
jakamaan informaatiota ja mahdollistaa projektien tulosten ja kokemusten suuremman sekä 
pitkäkestoisemman vaikuttavuuden. Projekti on tarpeellinen, koska Tukholman alueella 
jatkuvasti alkaa ja päättyy erilaisia, suuria ja pieniä, hankkeita. Niiden välinen vertailu on ollut 
vaikeaa ja tematisoinnin avulla halutaankin nyt helpottaa verkosto- ja kehittämistoimintaa. 
Teemaryhmät luovat mahdollisuuksia yhteistyöhön ja -panostuksiin. Projektiin kuuluu kolme 
strategiaa: yhteistyö, seuranta ja tematisointi. Dialogin ja verkostoinnin ohella projektien 
vetäjät seuraavat ja analysoivat toimintaa eri teemoista. Esimerkkejä toiminnasta ovat 
projektien vetäjien tapaamiset, verkostotapaamiset, työryhmät/seminaarit, 
teemakonferenssit, uutiskirjeet ja teemaraportit.  

Kotouttamispolitiikan vaikutuksista ei Ruotsissa ole vielä kaikenkattavia arviointeja. Kuitenkin 
useita kotoutumisen osa-alueita on seurattu ja analysoitu vuosien varrella. Analyysi osoittaa, että 
koordinoinnin tulisi toimia paremmin, lisäksi tulisi olla enemmän poliittista konsensusta ja 
konkreettisia yhtenäisiä toimenpiteitä.  
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3. YHTEENVETO  

 

Norjassa, Portugalissa, Alankomaissa ja Ruotsissa ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä vaihtelee 
4 - 7 % välillä. Kaikissa maissa EU:n ulkopuolelta muuttaneiden osuus on noin 2 - 3,5 % väestöstä. 
Luvut koskevat virallista maahanmuuttoa. Erityisesti Portugalissa niin kutsuttujen paperittomien 
maahanmuuttajien määrä on suuri. 

Yhdessäkään neljästä vertailumaasta ei ollut selkeästi yhtä, selkeästi rajattavaa kotouttamistyön 
informaatio- ja verkosto-ohjauksen mallia. Kotouttamiseen liittyvä ohjaus on varsinkin Ruotsissa ja 
Alankomaissa kuitenkin vakiintunut osaksi yleisiä hallinnollisia rakenteita.  Kaikissa vertailumaissa 
käytettiin monenlaisia tapoja ja kanavia kotouttamisasioihin liittyvään tiedonvaihtoon: seminaarit, 
kokoukset, verkostotapaamiset ja sähköpostilla tapahtuva viestintä olivat tyypillisiä 
informaatiokeinoja. 

Yhdessäkään näissä neljässä maassa ei ollut erityistä kotouttamistoimijoille tarkoitettua henkilöstön 
koulutusohjelmaa. Kotouttamistyöhön liittyvä pätevöittäminen näyttäytyikin niissä 
samantyyppisenä kuin tämän päivän Suomessa: eri alojen työntekijöille ja/tai eri koulutuksen 
tarjoajien toimesta järjestetään koulutusta kotouttamiseen liittyen. Portugalissa oli saatu hyviä 
kokemuksia ostopalveluina toteutetuista kotouttamistyötä tekeville räätälöidyistä 
koulutuksista. 

Kotouttamistyön kehittämisen rahoituskanavina luonteenomaisia ovat projektiluonteinen EU-
rahoitus, valtion ja kuntien rahoitus sekä jossain määrin yksityinen rahoitus. Kotouttamistyötä ja 
siihen liittyvää informaatio- ja verkosto-ohjausta on kehitetty paljon hankemuotoisena erityisesti 
Ruotsissa ja viime vuosina Portugalissa. Hankekehittämisen pätkäluonteisuus koetaan 
ongelmallisena - pysyviä käytäntöjä ei synny, vaikka hyviä toimintamalleja hankkeissa luodaankin. 

Norjassa valtionhallinnon rooli on vahva. Myös Portugalissa kotouttamistyö on ministeriöjohtoista. 
Ruotsissa valtio ja lääninhallitukset ovat keskeisiä toimijoita. Sekä Ruotsissa että Alankomaissa 
ollaan kotouttamiseen liittyvää vastuuta kuitenkin siirtämässä selkeästi paikallistason toimijoille. 
Järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamisessa kehitetään kaikissa vertailumaissa. 

Kotouttamistyön kehittämisen haasteet ovat vertailumaissa samantyyppisiä kuin Suomessakin: 
toimijoita on paljon, lainsäädäntö on monimutkaista ja muuttuvaa sekä eri ammateissa tarvittava 
tieto moninaista. Tarvitaan koordinoivaa ja verkostoivaa tahoa, joka ylläpitäisi ja päivittäisi 
kotouttamistyössä tarvittavaa tietoa sekä kokoaisi ja verkostoisi toimijoita yhteen. Sähköisen 
välineen hyödyntäminen tässä työssä on kannatettavaa. 

Informaatio- ja verkosto-ohjauksen tapoja ollaan kaikissa neljässä vertailumaassa 
parhaillaan kehittämässä. Norjassa ja Alankomaissa suunnitellaan sähköistä käsikirjaa 
kotouttamistyössä tarvittavan tiedon kokoamiseksi ja käyttöön saamiseksi mahdollisimman laajasti 
ja tehokkaasti. Nämä kokemukset käsikirjan kehittämisestä ja käyttöönotosta on hyvä huomioida 
Suomessa toteutettavassa kehittämistyössä. Ruotsissa meneillään olevaa kotouttamisen 
koordinaation kehittämistyötä on hyödyllistä seurata, koska Tukholman alueella meneillään oleva 
informaatio-ohjauksen projektikokonaisuus voi tuottaa hyvinkin toimivan alueellisen 
toimintamallin verkostomaisista toimintakäytännöistä.  
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Kotouttamistyön vastuun siirtäminen paikallistason toimijoiden vastuulle – kuten nyt on 
suunnitteilla Alankomaissa ja Ruotsissa – voi heikentää maanlaajuisen, keskitetyn ohjauksen 
ulottumista paikallistasolle. Jos koordinaatio ja sähköisesti toteutettava ohjaus eivät toimi 
systemaattisesti, voi toimintakäytännöistä muodostua paikallisesti hyvinkin vaihtelevia. Tällöin 
maahanmuuttaneiden kotouttamispalveluiden yhteneväisyyden toteutumisessa ja ylipäätään 
henkilöiden yhdenvertaisessa kohtelussa törmätään suuriin haasteisiin. Norjan ja Portugalin 
kehittämistavoitteissa painottuva osallisuus ja vuoropuhelu valtionhallinnon, eri 
kotouttamistoimijoiden ja maahanmuuttajien kesken on mallina avoimeen ja hyvin toteutuessaan 
myönteiseen ja dynaamiseen toimintakulttuuriin kotouttamistyön ohjauksessa. 
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VERTAILUTAULUKKO 

Norjan, Portugalin, Alankomaiden ja Ruotsin kotouttamisen informaatio- ja verkosto-ohjauksen tilanne v. 2012 

 

 
 

YHT.KUN. JA 
POLIITTINEN 
KONTEKSTI – 
ominaispiirteitä 

KOTOUTTAMIS- 
LAINSÄÄDÄNTÖ 

KESKEISET VALTION 
VASTUUTAHOT JA 
RAHOITUS 

INFORMAATIO-
OHJAUSMALLIT  
Yleistä: selkeää, vahvaa ja 
hyväksi arvioitua 
ohjausmallia ei löytynyt, 
ohjausta ollaan parhaillaan 
kehittämässä kaikissa maissa 

KOULUTUS  
Yleistä: Keskitettyä 
koulutusmallia ei 
ole, koulutuksella eri 
järjestäjiä. 

ARVIOITA 
Yleistä: Euroopan 
finanssikriisi 
vaikeuttaa  
toimintoja 

NORJA Maahanmuutto 
lisääntynyt 1970 -
luvulta lähtien. 
Työvoiman 
maahanmuutto 
valitsevaa. 
Monimuotoisuuteen 
suhtaudutaan 
myönteisesti valtion 
taholta. Kotouttamistyö 
hyvin resursoitu. 
 

The Introduction 
Act 2005 

The Directorate of 
Immigration and Diversity, 
ImDi, jolla useita 
taloudellisia 
instrumentteja; 
Norwegian Directorate of 
Immigration (UDI) 
 
NIR (National Introduction 
Register) auttaa 
työntekijöitä tulkitsemaan 
monimutkaista 
kotouttamislainsäädäntöä 

ImDi: Projektien ja 
kumppanuuksien 
järjestäminen, suorituskyvyn 
parantaminen, 
verkostoituminen, 
tiedonlevitys 
konferensseissa ja 
kokouksissa; 
suunnitteilla uusi Impact 
Informaationohjausjärjes-
telmä tiedonlevityksen 
manuaaliseen hallintaan eri 
toimijoiden välillä 
(kilpailutusprosessi 
käynnissä) 

Ei erityisiä 
asiantuntija-
kommentteja; ei 
selkeää tietoa 
englanniksi 
internetissä. 

Havaittu puutteita 
verkostoviestinnässä 
– siksi luodaan uutta 
sähköistä Impact- 
järjestelmää. 

PORTUGALI Muutos selkeämmin 
maahanmuuttomaaksi 
vasta 1990 -luvulta. 
Korostetaan dialogia eri 
etnisten ryhmien 
välillä; pyritään 
edistämään 
integraatiotoimien 
kokonaisvaltaisuutta. 

Eri 
maahanmuuttoon 
liittyviä lakeja 
vuodelta 2007 

High Commission for 
Immigration and 
Intercultural Dialogue, 
ACIDI;, Department for 
Foreigners and Border 
Controls, SEF 
 
Valtion ja EU-rahoitus 

ACIDI:n rooli koordinoiva 
ja konsultoiva eri 
toimijoiden välillä – koostaa 
ja ylläpitää infopankkeja; 
One-Stop-Shops eri 
paikkakunnilla 
(maahanmuuttajien palvelut 
saman katon alla) 
 

ACIDI käyttää 
räätälöityjä 
ostopalveluja; 
Immigration 
Observatory 
yliopistotasolla (MA 
ja PhD-opinnot, 
kulttuurienvälisyys 
ja dialogi) 

Ei viimeaikaisia 
arvioita; 2000- 
luvun alkupuolelta 
löytyy 
arviointiraportteja 
EWSI:n sivuilta. 
 
One-Stop-Shoppien 
toimintaa arvioidaan 
parhaillaan (IOM). 
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ALANKOMAAT Maahanmuutto runsasta 
1960 -luvulta saakka. 
2000 -luvulla siirrytty 
monikulttuurisuutta 
suosivasta politiikasta 
kohti sitä kritisoivaa 
brittiläistä Big Society 
mallia. Tavoitteena 
palvelujen 
hajauttaminen ja 
aktiivinen kansalaisuus 
ts. korostetaan 
maahanmuuttajien ja 
yhteisöjen omaa 
toimijuutta. 
 

Eri 
maahanmuuttoon 
liittyviä lakeja 
vuodelta 2006; 
merkittävä muutos: 
Letter on 
Integration 2011 

Immigratie en 
naturalisatiedienst (IND) 
 
Kotouttamisen julkinen 
rahoitus perustuu EU-
rahoitukseen; kuntien 
rahoitus ja vähemmän 
valtion rahoitusta 

Uusi sähköinen käsikirja 
tulossa 
kotouttamistoimijoille;  
Municipal Integration 
Agenda- ohjelma, jonka 
puitteissa 
verkostotapaamisia, 
projekteja, läänintason 
kokouksia, innovatiivisia 
uusia menetelmiä (esim. 
sosiaalinen media) 

Paikallistason 
koulutuksesta on 
hyviä esimerkkejä 
sosiaali- ja 
työnvälitysaloilla. 

Municipal 
Integration Agenda- 
ohjelman tuotokset 
on otettu vastaan 
hyvin; 
Desentralisaatiolle 
havaittu tarve, ja sen 
vaikutukset 
arvioitavissa 
myöhemmin. 

RUOTSI Voimakasta 
maahanmuuttoa 1950 -
luvulta lähtien. Aluksi 
erityisesti 
siirtotyöläisiä. Nykyään 
humanitaarisesta syistä 
muuttavien suurimpia 
vastaanottajamaita. 
Viimeaikoina suunta 
pois 
monikulttuurisuutta 
suosivasta politiikasta. 
Nyt keskeistä nopean 
työllistymisen ja 
kielenoppimisen 
tavoite; 
Integraatioministeriö 
lakkautettu v. 2010. 
Kotouttamisen 
painopisteen 
siirtäminen 
paikallistasolle. 

Merkittävä 
lakiuudistus 2010, 
jossa painotetaan 
kotouttamistoimien 
tehostamista ja 
paikallistoimijoiden 
merkitystä.  

Työministeriö ja 
työnvälitys yhteistyössä 
muiden ministeriöiden 
kanssa 
 
Pääasiassa valtion 
rahoitus, myös EU -rahaa. 

Lääninhallitukset toimivat 
välittävinä tahoina valtion ja 
paikallistason välillä. 
 
Sektorien välisiä rooleja, 
työnjakoa ja yhteistyötä 
pyritään parantamaan 
tehostetun dialogin ja 
koordinoinnin avulla. 

Sama käytäntö kuin 
Suomessa: 
yliopistojen 
tarjoamat kurssit, eri 
tasojen ja 
sektoreiden 
toimijoiden 
järjestämät 
seminaarit ja muut 
koulutustilaisuudet. 
 
Kotouttamisasiat 
kuuluvat osaksi 
esim.  
sosiaalityöntekijöi-
den koulutusta. 

Lääninhallinnon 
toimenkuvan 
muutos vielä 
kehittymässä, 
koordinaatiota 
kehitetään, suurta 
alueellista ja 
paikallista vaihtelua 
toiminnassa. 
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TIEDONKERUU JA -LÄHTEET 
 
MITEN KV-RAPORTISSA OLEVA TIETO KOOTTIIN? 

 Laaja internet-pohjainen haku lainsäädännöstä, politiikasta, väestötilanteesta ja eri toimijoista/tahoista kussakin maassa. 
 Yhteydenotot pääasiassa valtakunnallisen tason toimijoihin (EMN, ministeriöt, muut valtion tai EU:n rahoittamat laitokset), Ruotsin osalta kaikkiin lääninhallinnon 

toimijoihin, ja kaikkien maiden osalta myös järjestöihin, koulutuslaitoksiin sekä muihin tiedossa olleisiin yksittäisiin asiantuntijoihin. 
 Sähköpostikysymys, joka lähetettiin aluksi kaikille, ja joka eteni ’lumipallomenetelmällä’ alla. Vastausprosentti oli aluksi alhainen, mutta parani sitä mukaa, kun 

toimijoiden kanssa syntyi dialogia. Sitä mukaa sähköposti kysymyksiä pystyttiin tarkentamaan ja kohdentamaan (kts. esimerkinomaisesti alla). Koska yhdessäkään neljässä 
maassa ei ollut voimakasta keskitettyä informaation ohjausta, kysymystä ei aluksi mielletty relevantiksi (Norjaa lukuun ottamatta). Informaation levittämistyöhön tunnuttiin 
satsaavan paljon resursseja jokaisessa maassa, mutta ’ohjaus’-sana ei vaikuttanut sopivalta.  

 
Esimerkkejä sähköpostiviesteistä: 
 
1. sähköposti. Dear Sir/Madam 
I have a question for an immigrant integration related project that I have started working on. The project involves Norway, The Netherlands, Portugal and Sweden.  
Our aim is to improve information flows between different Finnish actors (the ministries, immigrant organisations, social workers etc.) about best practices in immigrant 
integration.  
 
My job is to map out any existing information/knowledge exchange systems between central, regional and local government levels. Are there any information steering models that 
you would know of in Norway? In Finland the central government wants to 'guide' or 'steer' the information/knowledge exchange so that it would be more efficient. 
 
I am looking for some contact details for persons I could get in touch with. Would you be able to point me at a direction where I could start? I am presuming it would be best to start 
with the central government level and then move onto local authorities.  
 
I would be very grateful indeed for your help.  
 
Yours sincerely 
 
  
2. sähköposti 
Dear Sir/Madam 
I have a question for an immigrant integration related project that I have started working on. The project involves Sweden, Portugal, The Netherlands, and Norway. 
Our project is about information steering. The overall aim is to improve information flows between different Finnish actors (the ministries, immigrant organisations, social workers 
etc.) about best practices in immigrant integration. 
 
Would you have a national programme for national, regional and local level networks that operates knowledge exchange about immigration in Sweden? 
 
Such a programme would operate knowledge between operational leaders, project managers, teamleaders and frontline workers. It would involve facilitating projects and 
partnerships, capacity building, networking and dissemination of knowledge in seminars and conferences. 
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I am looking for examples of such information steering - if such programme does not exist at a national level, regional and local levels would also help. I am looking for a starting 
point and would appreciate further contact details for relevant people/organisations. 
 
I would be very grateful indeed for your help. The time-scale for our project is fairly tight. 
 
Yours sincerely 
 
3. sähköposti 

I had a meeting with our project co-ordinators last week and I now have a few additional questions. I hope this is ok. 
We would like to know more about the scope, funding, staff and training issues to do with immigrant integration. About county administrative boards and the ESF: 
 
- Where do immigration integration related activities get funding? Is it EU-funding, national or something else? Is the funding continuous or short-term? More generally: 
- how are officials working with immigrants trained about immigration? Is there national training provided, say, for social workers or employment officers etc.? Who provides the 
training? 

The model that we have in mind for Finland will be rather low-key. We cannot have all the people working with immigrants 'under one roof' but rather (due to the size of our 
country, which also has a very small population) they are scattered across the country. That is why communication and information exchange is often difficult. 
 
 We are in a process to create an interactive webpage for anyone working in the field of immigration integration. Would you have experience of such webpages? I would be really 
grateful if you were able to comment on the above questions. 
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Internet‐lähteet 

 

Eurostat (2009), 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_
statistics > Table 2: Total population and resident non-national population by group of citizenship, 
2010  

EWSI – European Website on Integration, 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/info_sheet.cfm?ID_CSHEET=60 

 

Maakohtaiset lähteet: 

Norja: 

 www.norway.no 

EMN Norway, www.samfunnsforskning.no 

Portugali: 

ACIDI, www.acidi.gov.pt 

SEF, www.sef.pt  

Tilastokeskus SSB 2009, 2010, 2011, 2012 

Alankomaat: 

EMN,  http://www.emnnetherlands.nl/  

Ministry of the Interior and Kingdom relations (NL), www.rijksoverheid.nl 

National Dialogue Structure with Minorities, http://www.minderheden.org 

Ruotsi: 

Länsstyrelsen (Stockholm), www.lansstyrelsen.se  

Regeringskansliet, www.regeringen.se  

Svenska ESF-rådet, www.esf.se  
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Kristiina Laiho, Marianne Aalto-Siiro/PIKASSOS Oy   LIITE 2. 
 
Kotoutumislain käsikirjan alustava suunnitelma 
Toukokuu 2012 
 
Ohjausjärjestelmän kehittämistarpeet 
Kotoutumislaki tuli voimaan 1.9.2011 ja toi uudenlaisia välineitä maahanmuuttajien kotoutumisen 
tukemiseen ja laajensi kotouttamisen piiriin kuuluvien kohderyhmää. Uudessa lainsäädännössä on 
aikaisempaa selkeämmin määritelty eri toimijoiden roolit paikallisella, alueellisella ja valtion 
tasolla, mutta haasteena on luoda näiden kaikkien kesken hyvä ja toimiva yhteistyörakenne. 
Lainsäädännön ohella kotoutumista ohjataan kansallisella tasolla valtion kotouttamisohjelman 
avulla. Ohjelmaa valmistellaan parhaillaan ja siihen osallistuvat SM, TEM, OKM, STM, UM, YM 
ja VM.  
 
Perinteisesti ohjauksen välineinä on käytetty kirjallista materiaalia, kuten oppaita, yleiskirjeitä ja 
lomakkeita. Päivitetyt versiot on painatettu aina erikseen. Maahanmuuttajatyössä on myös ilmennyt 
kasvava tarve saada ohjeita ja työn konkreetteja apuvälineitä nykyistä huomattavasti enemmän. 
Näitä ei ole valtakunnallisesti tuotettu riittävästi, joten tämä on johtanut siihen, että useissa 
kehittämishankkeissa tehdään mallintamis- ja jäsennystyötä, jonka tuloksena syntyy paikallisia 
ohjeistuksia ja lomakkeita. Valtakunnallisesti nähtynä kehitys ei ole yksinomaan myönteistä, koska 
näin hukataan resursseja: useissa paikallisissa tai seudullisissa hankkeissa kehitetään samoja asioita 
lopputuloksen ollessa kuitenkin epäyhtenäinen. Uuden kotoutumislain mukaiset yhtenäiset 
käytännöt eivät synny tällaisen kehityksen kautta, vaan tarvitaan kansallisella tasolla suunniteltuja 
ja sovittuja, kaikkien saatavilla olevia ja työtä ohjaavia välineitä. 
 
Jotta tällä hetkellä koottuna oleva tieto ja erilaiset kirjalliset apuvälineet voidaan tuloksellisesti 
hyödyntää, on ratkaisuksi päädytty tekemään web-pohjainen kotoutumislain käsikirja, jonka on 
tarkoitus myöhemmin laajeta tukemaan valtion kotouttamisohjelman toimeenpanoa. Tällä voidaan 
tehokkaasti ja lyhyessä ajassa kehittää ohjauksen välineitä ja tehostaa kotouttamisen työkäytäntöjen 
yhtenäistymistä ja erityisosaamisen vahvistamista.  
 
Tilanteessa, jossa ohjauksen välineitä on säännöllisesti arvioitava ja tarvitaan samanaikaisesti useita 
ohjauksen välineitä, on jouduttu miettimään, millä keinoin voidaan turvata yksittäisen työntekijän 
mahdollisuus saada vaivatta luotettavaa ja ajankohtaista tietoa sekä ohjeita oman työn 
toteuttamisessa. Kirjalliset oppaat tai ohjeistukset eivät ole kaikkien tiedossa tai saatavilla. Työssä 
jaksamisen ja erityisosaajaksi kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijä voi 
luottaa saavansa tiedon ja avun aina samasta paikasta silloin kun hän sitä tarvitsee.  
 
Merkittävä tekijä on myös se, että nuoret alalle tulevat työntekijät ovat tottuneet pääasiallisesti 
käyttämään Internetiä tiedon etsimisessä ja työn apuvälineenä. Koska ohjausrakenteita tulee peilata 
tulevaisuuden tarpeisiin, on nettipohjainen työkalu tässäkin mielessä luonnollisin ratkaisu.  On 
myös kustannustehokasta, että nopeastikin muuttuva tieto voidaan päivittää reaaliajassa 
vaivattomasti. 
 
Ohjauksen, tiedon välittämisen ja kokoamisen välineenä www -pohjainen työkalu 
Tavoitteena on rakentaa vuosien 2012 - 2013 aikana sähköinen kotoutumislain käsikirja, jonka 
lähtökohtina ovat helppokäyttöisyys, käytäntöön sovellettavuus ja tiedon luotettavuus.  
 
Käsikirjan avulla on mahdollista ohjata työprosesseja nykyistä yhtenäisemmiksi. Verkkomuotoisen 
käsikirjan muita hyötyjä ovat kustannustehokkuus, helppo päivitettävyys sekä mahdollisuus 
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syventää aihepiirejä. Käsikirja on myös nopea informaatiokanava, jonka kautta uusin tieto on 
välittömästi hyödynnettävissä. Kanavan käyttö on maksutonta ja siten yksittäinen työntekijä ei ole 
riippuvainen siitä, voiko hän hyödyntää maksullisia oppaita tai muita työtä ohjaavia ja tukevia 
kirjallisia materiaaleja. Lisäksi kun kyseessä on monen eri hallintokunnan yhteinen tietolähde, 
välittyy kokonaiskuva ja ohjeistus kotouttamisesta yhden kanavan turvin. Työntekijä ei joudu 
käyttämään useita eri tietolähteitä ja informaatiokanavia. Käsikirjan kautta välittyvät työntekijälle 
keskeiset uudet asiat ja uudistukset. Käsikirja toimii ohjauksesta vastaaville virkamiehille yhteisenä 
palautekanavana kertoen ohjauksen ajankohtaisista kehittämistarpeista. 
 
Käsikirjan ensimmäinen versio tehdään siten, että kotouttamisen työprosessin vaiheista löytyvät 
perussisällöt ja linkitykset (mm. muut sivustot, finlex). Sivuilla on ajankohtaistiedotteet/-uutiset 
sekä kotouttamista ja sitä sivuava lainsäädäntö. Tässä vaiheessa luodaan verkkopalvelu, tehdään 
käyttäjätestaus ja aloitetaan markkinointi. Olennaista rakentamisvaiheessa on kiinteä yhteistyö 
alustan rakentajan ja sisällöntuotannon kanssa. Kustannusten kannalta oleellista on, sijoitetaanko 
käsikirja olemassa olevaan rakenteeseen vai rakennetaanko alusta pitäen uusi alusta. Alustan 
toimittaja on tekninen osapuoli, käsikirjan rakenteen ja sisällöntuotannon osaaminen on alan 
ammattilaisilla.  
 
On tärkeä muistaa, että verkkopalvelun peruselementit joudutaan päättämään heti alkuvaiheessa, 
tiettyjä elementtejä voidaan muuttaa ja sivustoa voidaan täydentää (liittyvät sekä rakenteeseen, 
käyttöliittymään, visuaaliseen ilmeeseen että toimintoihin). Käsikirjan sisältöjen päivittämisen 
takaamiseksi rakennetaan päivitysmekanismi ja sovitaan työn- ja tehtävänjaoista. 
Perustamisvaiheelle on muodostettu oma kustannusarvio.  
 
Toisessa vaiheessa käsikirjan tekstisisältöjä ryhdytään monipuolistamaan ja syventämään ja 
sivuston muita toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön (esim. konsultointi, muu 
vuorovaikutteisuus). Sivuston edelleen kehittämistä ja jatkuvaa ylläpitoa varten tarvitaan 
vähintäänkin yksi kokopäiväinen työntekijä ja käsikirjan sisältöjen päivittämisen takaamiseksi 
sovitaan työn- ja tehtävänjaoista sekä päivitysmekanismista. Jatkuvaa ylläpitoa varten tarvitaan 
vähintäänkin yksi kokopäiväinen työntekijä sekä resurssia myös sisällöntuotannon ostopalveluja 
sekä toiminnan muuta jatkokehittämistä varten. Pysyvän ylläpitoratkaisun tulisi kytkeytyä 
kotouttamisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen mallin toimintarakenteeseen siten, että sähköinen 
käsikirja tarjoaisi tehokkaan välineen tämän ohjauksen toteuttamiseen. Pysyvän ylläpidon mallia 
arvioitaessa ja ratkaistaessa tulee huomioida myös mahdollisen konsultaatiotoiminnan 
sisällyttäminen työntekijän työnkuvaan ja tähän tarvittava resurssi.  
 
Kotoutumislain käsikirjan rakentamisen ja toiminnan kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että TEM 
asettaa käsikirjaa varten toimitusneuvoston. Toimitusneuvoston roolina on huolehtia käsikirjaan 
tuotettavan materiaalin korkeasta laadusta, mukaan lukien voimassa olevaan lainsäädäntöön liittyvät 
tulkinnat sekä osallistua käsikirjan kehittämiseen. Toimitusneuvostolla on laaja-alaisesti valvova 
rooli käsikirjan sisällöntuotannon ja palvelun ylläpidon suhteen. Toimitusneuvoston kokoonpanossa 
huomioidaan monialainen asiantuntijuus sekä edustuksellisuus. 
 
Käsikirjan sisältö 

1. Käsikirjan keskeisin sisältö on maahanmuuttajien kotoutumista ohjaava lainsäädäntö ja 
valtion valmisteilla oleva kotouttamisohjelma. Käsikirja rakennetaan soveltumaan 
kotouttamiseen liittyvän valtakunnallisen verkosto- ja informaatio-ohjauksen toteuttamisen 
tukemiseen. 
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2. Käsikirja ohjeistaa kotouttamisprosessin toteuttamista ja siihen liittyen eri toimijoiden 
tehtäviä eri vaiheissa. Käsikirja tarjoaa tietoa siitä, miten lakia sovelletaan käytännön työhön 
ja millaisia työtapoja ammattilainen voi työssään käyttää. Uuden lain opastamista tehdään 
sitä mukaan, kun tarkentavia kysymyksiä syntyy ja arvioidaan niiden olevan senkaltaisia, 
että niistä voidaan antaa yleisellä tasolla ohjeistusta. Saatu palaute ohjaa työskentelyä. 
Toivottavaa on, että eri hallinnonalojen yhteisohjausta pystytään myös tekemään 
lisääntyvässä määrin niissä asioissa, joissa se on koettu puutteelliseksi tähän mennessä tai 
joissa tulevaisuudessa tällaisia tarpeita ilmenee. 

 
3. Käsikirja sisältää myös erilaisia muistilistoja ja työskentelyä suuntaavia toimenpiteitä, 

kysymyksiä sekä työmenetelmiä. 
 

4. Työprosessin ohjeistamista voidaan tukea liittämällä käsikirjaan lomakkeita tai muuta työtä 
tukevaa materiaalia.  Niiden avulla voidaan yhtenäistää työkäytäntöjä valtakunnallisesti. 

 
5. Käsikirjasta voi löytyä asiakastyöskentelyn kuvauksia ja tapausesimerkkejä. 

 
6. Käsikirjaan on mahdollista kytkeä ”hyvät käytännöt” -osio, jossa esitellään toimivaksi 

osoittautuneita työmenetelmiä yms. Myöhemmässä vaiheessa voidaan rakentaa osio 
tutkimuskatsauksille, joissa esitellään tiiviisti ajankohtaisia ja työntekijöiden kannalta 
relevantteja tutkimusten tuloksia 

 
7. Käsikirjan etusivulla julkaistaan ajankohtaisia maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä 

uutisia ja kerrotaan, mitä täydennyksiä ja uutuuksia käsikirjaan on tehty. 
 

8. Käsikirjan tekstisisältöä on mahdollista täydentää tai tehdä asioita havainnolliseksi kuvilla, 
prosessikaavioilla, videoilla tai äänellä. Tärkeän osan muodostavat ajantasaiset, tarkkaan 
harkitut linkitykset muualla sijaitsevaan informaatioon (kotimainen, kansainvälinen). 

 
9. Lisäksi käsikirjaan voidaan liittää maahanmuuttajatyön (kotouttamisen) sähköinen 

konsultointi. Konsultointiosuuden rakentamisessa on tehtävä linjauksia, joihin tarvitaan 
tilaajan kannanottoa. On rakennettava käsikirjaan sopiva konsultoinnin malli.  

 
Konsultoinnin mallin rakentaminen: 
Konsultaatio tulee määritellä tarkoin: minkälaisissa kysymyksissä ja millä keinoin ammattilaiset 
voivat konsultoida? Kotouttaminen on niin laaja alue, että konsultoitavia kysymyksiä voidaan 
odottaa tulevan hyvin monenlaisista työtilanteista, lain tulkinnoista tai esimerkiksi kulttuurisista 
kysymyksistä. Konsultaatiolle on tehtävä oma suunnitelmansa ja tarkkaan arvioitava, miten laajana 
toimintana sitä voidaan tarjota. 
 
Konsultaatiosta voidaan rakentaa malli, jossa käsikirjan päätoiminen työntekijä organisoi ja 
koordinoi toimintaa omana työnään hyödyntäen alueellisia verkostoja (esim. kehittämishankkeet).  
Hän myös kouluttaa erityisosaamista omaavat ammattilaiset konsultoimaan ja toimii konsultaation 
”laadunvarmistajana”. Tämän mallin riskinä on konsultaatiota antavien (=kysymyksiin vastaajien) 
vaihtuvuus, mahdollinen sitoutumattomuus ja riittävän asiantuntemuksen varmistamisen vaikeus. 
Ammattilainen ei automaattisesti ole hyvä konsultoija.  
 
Vaihtoehtoisesti konsultaatio voi toimia niin, että asiantuntijoita rekrytoidaan tietyksi sopimusajaksi 
ostopalveluna. Tällöin kustannukset ovat suuremmat. Tämän mallin positiivinen puoli on toiminnan 
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pysyvyys ja asiantuntemuksen saatavuuden varmistuminen. Kun asiantuntijat ovat pysyviä, 
kerrytetään heidän osaamistaan myös yhteisönä, mikä tehostaa ja syventää konsultaatio-osaamista.  
 
Tekninen toteutus 
Käsikirjan tekninen toteutus on haastava prosessi. Lähtökohtana pidetään sitä, että on järkevää 
hyödyntää aikaisempien käsikirjojen teknisessä toteutuksessa kertynyttä asiantuntemusta. Prosessiin 
onkin hyvä saada mukaan sellaisia toimijoita, joilla on aiempaa kokemusta vastaavien käsikirjojen 
teknisestä toteutuksesta. Näin ollen saadaan hyödynnettyä osaaminen käyttöliittymäratkaisussa, 
graafisessa toteutuksessa, ylläpidossa ja käyttäjätuen tarjoamisessa.  
 
Eräs varteenotettava vaihtoehto on THL:n Sosiaaliportti. Sosiaaliportissa on jo tällä hetkellä kaksi 
sähköistä käsikirjaa ja kolmas julkaistaan elokuussa. Käsikirjat on rakennettu yhteistyössä Sinisen 
meteoriitin kanssa ja sijoitettu heidän meteor-alustalleen 1. Sosiaaliportin päätoimittaja Päivi 
Achteen mukaan kotoutumislain käsikirja voitaisiin sijoittaa Sosiaaliporttiin. Tällöin kustannukset 
teknisestä toteutuksesta jäisivät kohtuullisiksi. Achte arvio, että kustannukset olisivat mahdollisesti 
muutamia tuhansia euroja. Tosin Sosiaaliportin julkaisujärjestelmän vaihto tulee ajankohtaiseksi 
(aikaisintaan) 2013 vuoden lopulla. Uusi julkaisujärjestelmä noudattelee valtionhallinnon linjaa ja 
käyttää avointa lähdekoodia.  Käsikirjat siirtyvät tässä vaiheessa myös uudelle alustalle.  
Kustannukset tästä kuuluvat Achteen mukaan THL:ään, eli kustannuksia ei koituisi yksittäisille 
käsikirjoille. Tämä siirtoasia on kuitenkin vielä avoin. 
 
Sosiaaliportin kanssa yhteistyössä tehtävä tekninen toteutus olisi siinä mielessä kannatettava, että 
heillä on osaamista ja kokemusta vastaavantyyppisistä prosesseista. Sosiaaliportti tarjoaisi siis 
alustan, mutta seuraavia kysymyksiä joudutaan tällöin ratkomaan:  
 

 Minkälainen sopimus on mahdollista tehdä THL:n ja vastuuministeriön kanssa? Sopimuksella on 
taattava riittävät oikeudet ja vapaudet käsikirjan rakentamisvaiheessa että ylläpitoon 

 Kenellä on sisällöntuotannon vastuu?  
 Mihin organisaatioon sijoitetaan käsikirjan päätoimittaja?  
 Miten turvataan käsikirjan jatkuva päivittäminen ja ylläpito?  
 Mistä saadaan resurssia palvelun laadukkaaseen ylläpitoon? Voidaanko tarvittavaa resurssia hakea 

eri ministeriöiltä (esimerkiksi STM vastaa alustan ylläpidon kustannuksista ja TEM 
sisällöntuotannosta koituvista kustannuksista?).  

 
Nämä kysymykset tulevat tilaajan ratkaistavaksi sijoituspaikkaa valittaessa. THL:n johdon kanssa ei 
ole käyty tarkentavia keskusteluja käsikirjan mahdollisuudesta sijoittua Sosiaaliporttiin. Neuvottelut 
käydään, jos käsikirjan sijoituspaikaksi valitaan tämä vaihtoehto.  
 
Toinen vaihtoehtoinen sijoituspaikka on vastuuministeriön (TEM) omat verkkosivut. Tämä on 
kuitenkin varsin haastava malli, koska tällöin kaikki sisällöntuotantoon liittyvät toimenpiteet pitäisi 
tehdä TEM:n verkkosivujen oman päätoimittajan kautta. Koska kyseessä on laaja verkkopalvelu, 
tämä ei ole työmäärän vuoksi mahdollista. Toiseksi ydinkysymyksenä nousee substanssiin 
kytkeytyvien sisältöjen nopea päivittäminen ja uuden sisällön tuotanto. 
 
Kolmas vaihtoehto on avoin kilpailutus. Tarjouskilpailun perusteella valikoidaan palvelun 
toimittaja, jonka kanssa lähdetään rakentamaan teknistä toteutusta. Verkkopalvelun rakentamisessa 
tähänkin vaihtoehtoon sisältyy riskejä. Mikäli palveluntuottajaksi valikoituu taho, jolla ei ole 

                                                 
1 Siniseltä meteoriitilta on tiedusteltu 5.4.2012, onko heillä mahdollisuutta antaa suuntaa antavaa hintahaarukkaa 
teknisen toteutuksen osalta. Vielä ei ole saatu vastausta. 
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kokemusta tällaisista prosesseista, riskinä on, että tehdään vääriksi osoittautuvia teknisiä ratkaisuja. 
Teknisten sovellusten ja toiminnallisuuksien rakentamisessa väärien ratkaisujen korjaaminen on 
varsin kallista ja työlästä. Teknisen toteutuksen rakentamisessa aiemmat kokemukset ja osaaminen 
ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta palvelu saadaan toimimaan suunnitellusti ja sovitussa aikataulussa. 
 
Samankaltaisia verkkopalveluja on toiminnassa useita, joten mikäli tämä vaihtoehto valitaan, 
voidaan näiden verkkopalvelujen toimittajia ja mahdollisuuksia haarukoida tarkemmin. On 
mahdollista, että jonkin yksityisen palvelun toimittajan kanssa rakennetaan (todennäköisesti 
avoimen lähdekoodin) tekninen toteutus ja verkkopalvelu sijoitetaan palvelun toimittajan 
esittämälle palvelimelle/alustalle. Verkkopalvelu voidaan sijoittaa myös oman verkkotunnuksen 
kautta toimivaan ”Webhotelliin” 2. Mahdollinen vaihtoehto lienee myös se, että yksityisen palvelun 
toimittajan kanssa rakennetaan tekninen toteutus ja palvelu sijoitetaan esimerkiksi jonkun 
sosiaalialan osaamiskeskuksen verkkosivujen yhteyteen. 
 
Tekniseen toteutukseen vaikuttaa se, mille palvelimelle sähköinen käsikirja sijoitetaan pysyvästi. 
Tämän suhteen ratkaisu pitäisi tehdä mahdollisimman pian. Tällä hetkellä TEM kartoittaa 
mahdollisuuksia käsikirjan sijoituspaikalle. TEM:ltä on tiedusteltu myös, pitääkö teknisen alustan 
hankinta kilpailuttaa ja millaisella menettelyllä tämä toteutetaan. TEM:stä on todettu, että 
kilpailuttamiskysymykset jäävät myöhemmäksi.  
 
Aikataulu ja kustannusarvio 
Maahanmuuttajatyöhön ja kotouttamiseen on tuotettu runsaasti materiaalia, joten käsikirjan 
rakentamistyön voisi käynnistyä hyvinkin pian. Käsikirjan jatkotyöstämisen suhteen 
jatkoyhteistyösopimus siitä vastaavan tahon (esim. Socca) kanssa voisi alkaa lokakuussa 2012, kun 
käsikirjan suunnittelun loppuraportti on toimitettu. Käsikirjan valmistumisen aikatauluun vaikuttaa 
ratkaisevasti se, miten nopeasti teknisen toteutuksen palveluntarjoaja valitaan ja milloin voidaan 
käynnistää käsikirjan teknisen toteutuksen rakennustyö. Käsikirjan käyttöliittymän hahmottelu 
aloitettiin helmikuussa 2012. Käyttöliittymäehdotus sisältää käsikirjan rakenteen eli pääotsikot, 
joiden mukaisesti sisältörunko rakentuu. Sisältö rakentuu pääosin uuden kotoutumislain mukaisesti. 
 
Käsikirjan sisältöosuuksia kannattaa alkaa tuottaa niin pian kuin mahdollista. Niitä varten laaditaan 
ensi vaiheessa sisältörunko, jossa on otsikkotasolla käsikirjan pääsisällöt. Otsikoiden alle voidaan 
tuottaa tekstiä jo ennen kuin tekninen toteutus on valmiina. Sisällöntuotannossa käytettävät 
asiantuntijat tulee kartoittaa heti ensi vaiheessa ja sopia tekstien laatimisesta heidän kanssaan 
(kirjalliset sopimukset). Jokaiselle tekstiosuudelle tulee nimetä vastuutaho. Vastuuhenkilö vastaa 
kyseisen tekstin tuottamisesta, sen oikeellisuudesta, pyytää kommentteja ja huolehtii siitä että, 
sisältö valmistuu sille asetetussa aikataulussa. TEM kartoittaa parhaillaan mahdollisuuksiaan 
osallistua sisällöntuotantoon. 
 
Ensimmäinen käyttöönotettava versio kotoutumislain käsikirjasta voisi olla valmiina elokuussa 
2013. Täydennetty versio valmistuisi vuoden 2013 lopussa. Valmistelusta vastaava taho vastaa 
hankkeen aikataulun mukaisesta toteutuksesta sekä toteuttamiseen koottavan työtiimin tehtävien 
ohjauksesta hankesuunnitelman mukaisesti. Em. taho vastaa hankkeen aikaisista työtila-, työväline-, 
materiaali- ja talouskustannuksista. 
 
Mikäli Socca tai joku sosiaalialan osaamiskeskus toimii valmistelusta vastaavana tahona, voi se 
tarjota hankkeen käyttöön oman toimintastrategiansa mukaisesti oman alueensa verkostojen 
osaamisen sekä oppilaitosverkoston yhteydet (mahdolliset harjoittelu- ja opinnäytetyöt).  
                                                 
2 Vaihtoehtoja arvioitaessa tulee huomioida valtionhallinnon linjaukset mm. verkkopalvelun turvallisuuteen liittyvistä 
reunaehdoista. 
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Maahanmuuttajatyön osaajaverkostoja voidaan muutenkin hyödyntää käsikirjan luonnosten 
kommentoinnissa ja kehittelyssä sekä toimitusneuvoston kokoamisessa.  Niin ikään alueellisten ja 
valtakunnallisten toimijaverkostojen jo tekemää kehittämistyötä (valmiit mallinnukset, ohjeet ja 
lomakkeet) voidaan tätä kautta saada suoraan hyödynnettyä käsikirjan valmistelussa.  
 
Valmisteleva taho tarjoaa myös mahdollisuuden arvioida ja testata tutkimuksen hyödyntämisen 
mahdollisuuksia käymällä vuoropuhelua yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Se 
neuvottelee tilaajan kanssa verkkotyökalun sijoittumisesta tilaajan osoittamalle palvelimelle ja tekee 
tarpeen mukaan yhteistyötä sen kanssa. 
 
Kustannusarvio 
Tässä vaiheessa on ollut mahdollista vain tehdä suuntaa-antava luonnos kustannusarvioksi. Edellä 
mainitut tekijät (tekninen ratkaisu, verkkopalvelun ja sisällöntuotannon laajuus sekä 
vuorovaikutteisuuden aste) vaikuttavat oleellisesti kustannuksiin. Ratkaisevaa on myös se, 
ajatellaanko sisällöntuotanto tehtäväksi pääasiallisesti toteuttajan voimin vai tarvitaanko laajalti 
asiantuntijapalvelujen ostoja. Kustannustehokkain tapa on tehdä palkatun henkilöstön voimin 
sisältöjä ja ostaa erityisasiantuntemusta vaativat osiot. Verkkotoimittaminen vaatii omaa 
osaamistaan. Usein muiden kuin verkkotoimituksen tuottamat tekstit vaativat lisätoimittamista, 
jotkut tekstit pelkkää stilisoimista, mutta tavallista on, että tekstiä joudutaan muokkaamaan vielä 
melko paljon verkkoon sopivaan muotoon. 
 
Käsikirjan rakentamisvaiheen budjetin tulee sisältää:  

1. Palkka- ja muut henkilöstä/henkilöistä aiheutuvat pakolliset menot 
2. Asiantuntijapalvelut (sisältö) 
3. Tekninen toteutus 
4. Markkinointi 
5. Matka- ja kokouskulut 
6. Hankkeen hallinnointi 

 
Rakentamisvaiheeseen tarvitaan yksi kokopäiväinen työntekijä vastaamaan hankkeesta ja 
sisällöntuotannosta sekä vähintään puolipäiväinen henkilö vastaamaan teknisestä toteutuksesta. 
Hyvin resursoitu rakentamisvaihe edellyttää kahta henkilötyövuotta/vuosi. 
 
Verkkopalvelun teknistä toteutusta varten saatiin luotettavalta verkkotoimittajalta alustavaa arviota, 
joiden perusteella budjetti on tehty. Toimittajat pitävät tietoja liikesalaisuuksina, joten ilman 
tarjouspyyntöä/-kilpailua ei pystytä esittämään tarkkaa kustannusarvioita. 
 
Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio €/vuosi sisältäen ostojen alv 
Henkilöstömenot (2 työntekijää), hallinnointi 
+ laitteet ja välineet   200 000  
   
Asiantuntijapalvelut (sisällöntuotanto)  25 000   
Tekninen toteutus 

 graafinen suunnittelu/toteutus ja 
käyttöliittymän suunnittelu   3000    

 verkkopalvelun pystyttäminen  15 000 
 
Markkinointi    5000 
Verkkopalvelun tukipalvelu ja ylläpito      2000   
 
Yhteensä    250 000 euroa  
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Kustannusarvion erittely: 
Henkilöstömenot on laskettu sivukuluineen ja muine lakisääteisine kuluineen. Hallinnointi kattaa 
sekä hankehallinnointiin liittyvät kulut sekä toiminnalliset kulut, kuten tietokone-, puhelin-, vuokra- 
ja esimerkiksi kokouskulut. 
 
Graafinen suunnittelu, toteutus ja käyttöliittymän suunnittelu ovat osioita, joista verkkopalvelun 
suunnittelu alkaa. Graafinen ilme ja itse käyttöliittymä ovat pysyviä ratkaisuja. 
 
Verkkopalvelun pystyttäminen toimittajan palvelimelle pitää sisällään työvaiheittain eroteltuna 
ainakin seuraavat toiminnot:                         

 projektinhallinta, suunnittelu ja määrittely 
 tuotetun suunnitelman toteuttaminen verkkopalveluun (rakenne, visuaalisuus, käyttöliittymä, 

toiminnot) 
 
Verkkopalvelun tukipalvelu ja ylläpito ovat toistuvaiskustannuksia eivätkä muodosta suurta 
kustannuserää (90–130 €/kk). Tähän kuuluvat: 

 Varmuuskopiointi järjestelmän sisällöstä 24 tunnin välein 
 Pääkäyttäjän neuvontapalvelu 
 Normaalit turvapäivitykset sekä version sisäiset päivitykset  

 
Markkinointiin on varattu ensimmäisessä vaiheessa kohtuullinen summa, sen käyttö on kuitenkin 
sidoksissa erikseen tehtävään markkinointisuunnitelmaan ja verkkopalvelun rakentamisaikatauluun. 
Markkinointi lienee tehokkainta siinä vaiheessa, kun yleisölle pystytään visualisoimaan palvelu eli 
demoversio on valmis. Markkinointia pystytään tekemään tehokkaasti sosiaalialan 
osaamiskeskusten ja maahanmuuttajatyön eri verkostoissa, mikä on myös kustannustehokasta. 
 
Asiantuntijapalvelut on laskettu 50 euron tuntipalkalla, jolloin käytettävissä olisi yhteensä noin 500 
tuntia sisällöntuotantoon. Lastensuojelun käsikirjaan verrattuna ostopalveluosiot olivat eri laajuisia 
ja eri ammattiryhmien tuottamia. Tuntihinnat vaihtelivat luonnollisesti tämän mukaan (juristi, 
sosiaalityöntekijä, tutkija, projektityöntekijä ym.). 
 
Käsikirjan sisällöntuotannon ja teknisen toteutuksen vastuun eriyttäminen eri henkilöille on 
perusteltua, koska molemmat vaativat omanlaistaan osaamista ja ovat työllistäviä prosesseja. 
Tekniseen ratkaisuun perehtyvä henkilö voi vastata käsikirjan julkaisujärjestelmän 
toiminnallisuuksien toteutuksesta sisältäen toiminnallisuuksien määrittelyn, tilausten valvonnan, 
kehittämisen jne. 
 
Ylläpitovaiheen toteuttaminen on tarkoituksenmukaisinta organisoida kotouttamisen verkosto-
ohjauksen mallin sisään. Tämä voidaan toteuttaa siten, että verkkotoimitus vastaa pääasiallisesti 
sisällöntuotannosta ja verkkopalvelun edelleen kehittämisestä. Tekniseen toteutukseen ja sen 
täydentämiseen varataan oma resurssinsa ostopalveluna verkkopalvelun toimittajalta. 
Vaihtoehtoisesti käsikirjalla on omaa asiantuntemusta tähän ja verkkopalvelun toimittajalta tilataan 
vain tekniset täydennykset. Tämän ratkaiseminen riippuu paljolti siitä, mihin verkkopalvelu 
sijoitetaan (esimerkiksi Sosiaaliportissa on tekninen osaaminen valmiina). 
 
Ylläpitovaiheen kustannusarvio: 
Henkilöstömenot, 1 työntekijä  100 000 
Asiantuntijapalvelut   15.000 
Verkkopalvelun tekninen kehittäminen 
Verkkopalvelun tukipalvelu ja ylläpito    2000 
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Jos käsikirjaan halutaan luoda kotouttamistyötä ohjeistavia lomakkeita, pitää siihen varata erillistä 
resurssia. Kotouttamiseen liittyvä lomakkeisto vaatii suunnittelutyön lisäksi resurssia lomakkeiden 
toteuttamiseen. Lomakesuunnittelussa tarvitaan prosessin sisältöihin liittyvää osaamista sekä 
lomakkeiden teknistä toteutusta. Lomakkeiden rakentaminen sellaisiksi, että niitä voidaan sekä 
tulostaa että tallentaa omalle koneelle, vaatii rahallista panostusta ja on erityistä osaamista vaativa 
tehtävä. Lisäksi lomakkeiden ulkoasu täytyy suunnitella ja kääntää tämä kaikki sähköiselle kielelle. 
Myös lomakkeiden päivittämistarve tulee huomioida niitä suunniteltaessa ja resursseja arvioitaessa. 
 
Toteutus 

1. Valmisteleva taho, esim. Socca, vastaa hankkeen hallinnoinnista ja prosessin toteuttamisesta 
ja siitä raportoinnista.  

2. Em. taho kokoaa työtiimin ja etsii tarpeen mukaan ulkopuoliset toteuttajat sekä kokoaa 
asiasta kiinnostuneista käytännön työelämän, tutkijoiden ja koulutuksen edustajista 
asiantuntijaryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti.  

3. Em. taho vastaa työtiiminsä kanssa sisällön tuottamisesta ja etsii tarpeen mukaan muita 
sisällöntuottajia. 

4. Em. taho käy neuvottelut X ohjelmistotuottajan kanssa, jotta valmis web-pohjainen työkalu 
voidaan ottaa tilaajan osoittamalla palvelimella käyttöön.  

5. Em. taho hyödyntää jatkuvasti valtakunnallisten yhteyksiensä kautta maahanmuuttajatyön 
eri toimijoiden työn kehittämisen tuloksia ja integroi niitä käsikirjaan 

6. Em. taho edistää käsikirjan tunnetuksi tekemistä ja markkinoi sitä. Markkinointia tehdään 
myös yhdessä tilaajan kanssa (esimerkiksi koulutus, seminaarit) 

7. Em. taho pyrkii käynnistämään opinnäytetyön ja harjoittelujaksoja kehittämistyön sisässä: 
varsinkin opiskelijoiden harjoittelu voidaan organisoida osana käsikirjan valmistelua ja 
testausta. 

8. Kotouttamisohjelmaa valmistelevan hallinnon edustajien kanssa tehdään kiinteää 
yhteistyötä. 

9. Valmisteleva taho tekee ehdotuksen käsikirjan päivittämisestä ja vastuutahosta/-tahoista ja 
pyrkii tekemään tätä varten rakenteen neuvottelemalla eri tahojen kanssa 
tarkoituksenmukaisesta ratkaisusta.  

 
Testaus ja arviointi 
Käsikirjan sisältöjen ja teknisen toteutuksen toimivuutta testataan käyttäjätestauksilla. Siinä 
käytetään samantyyppisiä menetelmiä kuin on käytössä lastensuojelun käsikirjan testauksessa. 
Sabluuna on osoittautunut toimivaksi ja kehittämistiimissä on osaamista niiden toteuttamiseksi. 
Käsikirjaa pystytään kehittämään entistä käyttäjäystävällisemmäksi testauksen avulla. Testauksessa 
arvioidaan, löytyykö käyttäjän tarvitsema tieto nopeasti ja helposti. Tiedon tulee olla 
hyödynnettävissä olevaa, työtä tukevaa ja ohjeistavaa. Esimerkiksi vaikeaselkoinen tai turhaksi 
koettu tieto voidaan karsia pois. Käytettävyys on erityisen tärkeää myös sen takia, että työntekijät 
toivovat pääosin yksinkertaista ja nopeaa palvelua. Arjen kiireessä ei ole aikaa etsiä tietoa vaikeasti 
käytettävistä lähteistä. Työntekijöiden tietotekniset taidot eivät välttämättä riitä monimutkaisten 
sovellusten hyödyntämiseen. 
 
Käyttäjätestausta tehdään ennen käsikirjan käyttöönottoa, jotta tuloksia voidaan hyödyntää 
käsikirjan rakentamisvaiheessa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että käsikirja on osittain valmis; 
tekninen ratkaisu on toiminnassa ja perussisällöt on tuotettu käsikirjaan. Testauksen perusteella 
näihin voidaan tehdä muutoksia ja parannuksia. Jatkossa käyttäjätestauksia voidaan hyödyntää 
sisältöjen kehittämisessä. 
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Käsikirjan sisältöjä arvioidaan myös hyödyntämällä valmistelevan tahon (esim. Soccan ja muiden 
osaamiskeskusten) asiantuntijaverkostoja, tekemällä käsikirjaan Webropol -pohjainen 
käyttäjäkysely (sisältöjen arviointia), seuraamalla systemaattisesti eri sivujen käyttäjämääriä 
(Google analytics -työkalun hyödyntäminen) ja mahdollisesti kokoamalla ja analysoimalla 
käsikirjan palaute-osion kautta tullutta tietoa. 
 
Markkinointi 
Kotoutumislain käsikirjan ensimmäisenä toimintavuonna markkinointi ja viestintä kohdistuvat 
uusien käyttäjien tavoittamiseen ja käsikirjan tunnettavuuden vahvistamiseen toimijoiden kesken. 
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni maahanmuuttajatyötä tekevä tai siihen kytköksissä oleva 
alan ammattilainen tai opiskelija tuntee käsikirjan ja kokee sen tärkeäksi palveluksi, 
tiedonvälityksen kanavaksi ja työvälineeksi. Käsikirjan tunnettavuuden lisääminen edellyttää, että 
käsikirjan sisältö tukee perustyötä ollen laadukasta ja vastaten käyttäjien tarpeisiin. Yhtä lailla 
teknisen alustan moitteeton toimivuus on tärkeä tekijä tavoitteeseen pääsyssä. 
 
Toisena tavoitteena on etsiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa viestintää ja markkinointia 
voidaan toteuttaa. Tavoitteena on muodostaa verkosto, joka yhdessä vie käsikirjan käyttöä 
eteenpäin.  
 
Viestinnän pääpainona on, että käsikirja on laadukas ja kattava työntekijöiden palvelu, jonka 
toteutus on suunniteltu käyttäjälähtöisesti, ja jota käytetään työn tuen ja ohjauksen välineenä. 
Käsikirjaa markkinoidaan monikanavaisesti. Käsikirjaa esitellään tapaamisissa, koulutuksissa, 
messuilla ja seminaareissa. Esimerkiksi kotoutumislakiin liittyvä koulutuskiertue, johon olisi 
kytketty käsikirjan esittely, olisi vaikuttava ja tärkeä tapa markkinoida käsikirjaa. Markkinointiin 
varataan erillistä resurssia, vaikkakin tiedottaminen ja viestintä kuuluvat kuitenkin olennaisena 
osana lähes kaikkeen toimintaan. 
 
Seuranta ja raportointi 
Seurataan käsikirjan kävijämääriä ja käyttäjäpalautetta. Arvioidaan markkinoinnin onnistumista 
muun arvioinnin ja käyttäjätutkimuksen yhteydessä. Seurataan mediaa, mm. lehdistöä. Raportointi 
tapahtuu hankeraportoinnin yhteydessä. 
 
Verkkokirjoittaminen 
Viisi vinkkiä verkkokirjoittamiseen (Scriptio) 
http://www.scriptio.fi/maksuttomat_palvelut/viisi-vinkkia/ 
 
http://www.sosiaaliportti.fi/materiaalia 



Esiselvitys Kotouttamisen osaamiskeskuksen tarpeesta ja mallista

•Tilaajana TEM ‐ toteuttajana Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

•Taustalla tavoite maahanmuuttajien kotoutumisen ja aktiivisen 
kansalaisuuden edistämisestä

•kouluttautuminen, työllistyminen, osallisuus, kotoutumisen kaksisuuntaisuus

•Selvitys vahvisti lähtöajatusta siitä, että kotouttamistoimiin tarvitaan lisää 
vaikuttavuutta ja tehokkuuttavaikuttavuutta ja tehokkuutta 

•Tilannetta voidaan parantaa nykyistä ohjausrakennetta täydentävän 
informaatio‐ ja verkosto‐ohjauksella avulla

•kohdistuu kotouttamistyötä suunnitteleviin ja toteuttaviin eri tasoilla

•nostaa henkilöstön osaamistasoa

•tehostaa tiedonkulkua ja sen vaikuttavuuttaj

•edistää hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämistä

•vahvistaa kotouttamistyötä tukevia verkostoja

•edistää lain toimeenpanoa ja tehostaa sen seurantaa•edistää lain toimeenpanoa ja tehostaa sen seurantaa

•tukee politiikan valmistelua



Kotouttamistyön erityispiirteitä:

• Kotouttaminen on suurelta osalta perusarkityötä 

– tarkoituksena tarjota sopivia ja asiakkaan tarpeisiin vastaavia palveluja

• Joitakin erityispiirteitä on kuitenkin hyvä huomioida:

• Kotouttamiseen liittyvä normipohja on laaja• Kotouttamiseen liittyvä normipohja on laaja
– Paljon usean ministeriön kautta tulevia säädöksiä

 haasteena toteuttaa selkeää informaatio‐ohjausta

M h tt j k t t i ikk k ll kä ä ö• Maahanmuuttaja kotoutuu asuinpaikkakunnalleen  ‐ käytännön 
kotouttamistyö tehdään paikallistasolla:

– toiminta‐alueen kotouttamistoimien sekä maahanmuuttaja‐asiakkaat huomioivien 
peruspalvelujen suunnittelu ja toteuttaminenperuspalvelujen suunnittelu ja toteuttaminen

– toimien toteuttamisessa mukana monta ammatti‐ ja toimijaryhmää – kaikki 
maahanmuuttajia kohtaavat osallistuvat kotouttamiseen

– luonteenomaista eri toimijoiden ja toimijatasojen välinen yhteistyöluonteenomaista eri toimijoiden ja toimijatasojen välinen yhteistyö 

– maahanmuuttaja‐asiakkaan kanssa toimiessa otettava huomioon mm.

• kielitaitoon ja ymmärtämiseen sekä asiointivalmiuksiin liittyvät  seikat

• tarpeiden tunnistamiseen ja eteenpäin ohjaamiseen liittyvät haasteet• tarpeiden tunnistamiseen ja eteenpäin ohjaamiseen liittyvät haasteet

• Erityistoimenpiteiden oikea‐aikainen hyödyntäminen haastavaa ja 
edellyttää kulttuurien välisen työn osaamista



Kotouttamistyön ohjauksen ja toteutuksen  tasot

• Kotouttamisen vastuuministeriö TEM

Valtion taso

• Kotouttamisen vastuuministeriö TEM

• SM, STM, OKM, YM, VM, UM

• OPH, THL, ETNO + muut valtakunnalliset asiantuntijaverkostot (esim. ETMU)

• Normiohjaus, toimeenpano, seuranta, politiikan valmistelu, keh.hankkeetValtion taso j , p , , p ,

• Muita toimijoita: yliopistot, Amk:t, Kuntaliitto, EK, ammattijärjestöt, järjestöt

• Elyt ja avit 

Aluetaso

• Omien vastuualueiden ohjaus, valvonta ja koulutus, rahoitus, keh.hankkeet

• Muita toimijoita: alueelliset ETNOt, maakuntaliitot (ohjelmatyö, 
hankerahoitus), sairaanhoitopiirit, järjestöt, alueelliset verkostot etc. 

• Kunnilla
• Kotouttamistoimien suunnittelu ja järjestämisvastuu

Paikallistaso

• Eri hallintokuntien vastuu palvelujen toteuttamisesta

• Asiakastyötä tekevien vastuu maahanmuuttaja‐asiakkaiden palvelemisesta

• Te‐toimisto – työllistyminen, kotoutumiskoulutus

• Kela, poliisi, maistraattiKela, poliisi, maistraatti

• Muita toimijoita: 3. sektori, seurakunnat, työnantajat, yksityiset 
palveluntuottajat, kehittämishankkeet, paikalliset verkostot etc. 



Joitakin selvityksessä esille nousseita haasteita:

• Kotoutumislain tuntemuksessa on puutteita

– Koskee sekä asiakastyötä tekeviä että kuntapäättäjiä

– Voimassaoleva kotouttamisohjelma puuttuu useasta kunnasta

• Kotouttamistoimen järjestäminen koetaan haastavaksi• Kotouttamistoimen järjestäminen koetaan haastavaksi

– Yhteistyö kunnan ja te‐toimiston välillä haastavaa, esim. alkukartoitukset

– 3. sektorin rooli kaipaa täsmentämistä – työnjako, resurssit

– Kotouttamistoimet ovat osin riittämättömiä – huomioim. peruspalveluissa

• Maahanmuuttaja‐asiakkaita on haastavaa ohjata eteenpäin

– Liian vähän tietoa eri mahdollisuuksistaLiian vähän tietoa eri mahdollisuuksista

• Käytössä olevat toimintaohjeet ovat riittämättömät

• Kotouttamistyötä tukeva koulutustarjonta on puutteellista

• Alueelliset/paikalliset verkostot ovat heikkoja

• Henkilöstön osaamistaso on kirjavaa

– Epävarmuus lisää väärinkohdistettujen toimien toteuttamistaEpävarmuus lisää väärinkohdistettujen toimien toteuttamista

• Työtä tukeva tieto on hajallaan ja sitä on hankala hyödyntää

– Koskee kaikkia ohjauksen ja toteuttamisen tasoja



Esimerkki kotouttamistyössä esiintyvästä haasteesta:

Asiakas ei tunne Asiakas ei tunne 
palvelurakennetta 
eikä osaa hakea 
tarvitsemaansa 

Polku 1.
Vaikeuksia asiakkaan 
tarpeiden 
tunnistamisessa ja 

Asiakkaan tarpeet 
huomataan viiveellä jolloin 
asiat ovat saattaneet jo 
kärjistyä

palvelua.

Seurauksena on 
turhautuminen, 

jatkotoimien 
kohdistamisessa

Asiakasta ei osata 

kärjistyä.

Hänelle pyritään löytämään 
oikea palvelupolku

motivaation puute.motivaation puute. ohjata eteenpäin.
oikea palvelupolku

Haasteena ongelmien 
tunnistaminen ja 

Kotoutumisen edistyessä 
myös asiointivalmiudet 
kasvavat
‐ Millainen  on 

Polku 2.
Henkilöstöllä vahvaa 
osaamista ja riittävästi 
tietoa erilaisista

j
toimenpiteiden 
oikea/oikea‐aikainen 
kohdistaminen.
Väärin kohdistetut 

henkilökunnan 
osaamistaso?
‐Miten yhteistyö eri 
toimijoiden kesken sujuu?

tietoa erilaisista 
tukimahdollisuuksista.
Asiakkaalle pystytään 
järjestämään 
tarvittavat palvelut

tukitoimet eivät auta 
asiakasta ja tulevat 
kalliiksi.
Tarvitaanmm. tietoa,  j j

‐Millaista toimintaa kunta 
tai  3. sektori tarjoaa?

tarvittavat palvelut 
oikea‐aikaisesti.

,
toimintamalleja, 
yhteistyötä, vertaistukea, 
koulutusta, verkostoja.



KOTOUTTAMISELLE ASETETTUJA TAVOITTEITA:

• NOPEAMMIN

• TEHOKKAAMMINTEHOKKAAMMIN

• REILUMMIN

• TAVOITTAVAMMINTAVOITTAVAMMIN

• YHDENVERTAISEMMIN

JA HAASTEITA:

• RAJALLISET RESURSSIT• RAJALLISET RESURSSIT

• KIRJAVAT KÄYTÄNNÖT

TIEDON PUUTE• TIEDON PUUTE



Osaamiskeskuksella
tt htiuutta puhtia

kotouttamisen ”verenkiertoon”

”Sydämenä” valtakunnallinen  
yksikköy

•ohjaa, jakaa, välittää, vastaanottaa 
ja suodattaa tietoa sekä koordinoi, 
kehittää valmentaa tutkiikehittää, valmentaa, tutkii

Paikalliset /alueelliset toimijat ja 
ä ä äverkostot tärkeänä ”verisuonistona”

•vastaa palveluiden saatavuudesta 
sekä käytännön asiakastyöstä; y y ;
kehittää käytäntöjä, levittää tietoa, 
antaa palautetta



Vahvuutta verkostomaisellaVahvuutta verkostomaisella 
rakenteella

• Ytimenä moniammatillinen tiimi

hj k di i d j hd lli k i– ohjaava, koordinoiva, suodattava ja mahdollisuuksia 
luova rooli

• Verkostot mahdollistavat valtakunnallisen 
k dkattavuuden

– tiedon vastaanottajan , mutta samalla aktiivisen 
k h ltoimijan ja kehittäjän rooli



Kotouttamisen osaamiskeskuksen tehtäviä
Tiedon 

monikanavainenmonikanavainen 
välittäminen ml. 
kansallinen ja 
kv.tutkimus, 
selvitykset

Sektori‐

tutkimuksen 
ä i j

Henkilöstökou‐
lutuksen 

kehittäminen
teettäminen ja 
suuntaaminen

Järjestelmällinen 

Korkeakoulut, 
koul.organisaatiot

Osaamiskeskus 
5‐6 hlöä 

moniamma‐

j
seuranta

Kehittämistar‐
peitten 

välittäminen 
ministeriötasolle

Kansalaisjärjes‐
töjen ohjauksen 

ja tuen 
kehittäminen

tillinen 
asiantuntijuus

ministeriötasolle 

Systemaatti‐
sesti 

verkostojen 
vahvistaminen ja 

alueiden
arvioitujen 
hyvien 

käytäntöjen

levittäminen

alueiden 
keh.toimien 
tukeminen

‐ esim. tietoa 
rahoituksesta

Toimintamallien ja  
arkityön 
välineiden 
jakaminen

Sähköisen 
välineen ylläpito

kotolaki, valko



Kotouttamisen  osaamiskeskuksen  käyttöönottosuunnitelma

Toukokuu 2012 raportti  verkosto‐ ja 
informaatio‐ohjauksen mallista:
Kehykset tulevan toiminnan 
järjestämiseksi

1.10.2012 alkaen 
Valmisteluhanke
Osaamiskeskuksen

•Sisällöntuotannon 
aloittaminen
•Yhteistyöverkostojen

5‐12/2012 10/2012 5‐8/2013

•Yksikön toiminnan 
pilotointi  ja 
kä i ä i

Syyskuu 2012 kotoutumislain 
sähköisen/digitaalisen  välineen 
suunnitelma  valmis
‐ valmius laajentaa suunnitelmaa 
k V l i k hj l

Osaamiskeskuksen 
käynnistämiseksi
•Ohjaavan elimen 
nimittäminen,  
•Rekrytointi ja 
budjettisuunnittelu
S i k t j

Yhteistyöverkostojen 
kokoaminen ja 
kumppanuussopimusten 
tekeminen
•Kv.verkostojen 
vahvistaminen
• Toiminnan linjausten

käynnistäminen
•Markkinoinnin ja 
tiedottamisen 
käynnistäminen
•Sähköisen välineen 1. 
vaihe valmis.

tukemaan Valtion kot.ohjelman 
toimeenpanoa

•Sopimukset ja 
toimintastrategiat 

Toiminnan linjausten 
selkeyttäminen

9‐12/2013 1/2014 6/2014

Toiminnan  täysimittainen 
käynnistäminen
Sähköinen työväline kentällä 
hyödynnettävissä ja sen 
kehittäminen/laajentaminen 
käynnissä

Valtakunnallisten ja 
alueellisten/paikallisten 
verkostojen koordinointi 
toiminnassa

Pilotoinnin 
perusteella saatujen 
tietojen mukaisia 
tutkimus‐ ja 
selvityshankkeita 
käynnissä

Osaamiskeskuksen 
toiminta on tullut 
tutuksi ja sen 
palvelut löydetään

käynnissä
Alueilla tapahtuva 
kehittämis‐ ja 
koulutustyö käynnissä

y

Vuoropuhelu ja tietojen 
levittäminen eri toimijoiden kesken 
on löytänyt kanavansa



Kotouttamisen osaamiskeskuksen rahoitusmalli

STMTEM OKM

yhteensä
1,5 – 2  miljoonaa

Kotouttamisen  osaamiskeskus

M tministeriöt k nnat korkeako l t rit kset järjestöt

Täydentävä 
rahoitus
EU

Muut ministeriöt,  kunnat,  korkeakoulut,  yritykset,  järjestöt,  
säätiöt,  yhteisöt jne.


