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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella eri kuntien tapoja ja toimia maahanmuuttajien 
kotouttamisessa. Kotouttamistoimien tavoitteena on saada muuttaja kotoutumaan ja tuntemaan 
itsensä osaksi yhteiskuntaa. Valtion kotouttamisohjelma ja kotouttamislaki antavat raamit kotout-
tamistoimien järjestämiselle, mutta niiden toteuttamisessa ja järjestämistavoissa voi olla hyvinkin 
paljon eroja kuntien välillä. Valtion kotouttamisohjelman lisäksi teoreettista taustaa tutkimus sai 
kahdesta eri muuttoliiketeoriasta: neoklassisesta muuttoliiketeoriasta ja inhimillisen pääoman teo-
riasta. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui seitsemän kunnan antamista vastauksista, joissa kerrot-
tiin heidän toimistaan ja palveluistaan maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi. Tutkimuk-
seen osallistuneet kunnat olivat Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta ja Ylöjärvi sekä kolme anonyy-
minä pidettyä kuntaa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkimuksen etene-
miseen ja kyselyiden määrään vaikutti tutkimuksen teon ajankohtana vallinnut koronaviruspan-
demia. Tutkimuksen luotettavuutta kuitenkin lisäsi vastaajien antamat laajat ja monipuoliset vas-
taukset, jotka tulivat hyvin erilaisista kunnista. 

Tutkimuksen vastauksista kävi ilmi, että kuntien kotouttamispalveluiden raamit muodostuvat val-
tion kotouttamisohjelmasta. Näiden lisäksi kunnissa järjestettiin erilaisia kotouttamispalveluita re-
sursseista ja maahanmuuttajien määrästä riippuen. Suurimmat erot palveluiden tarjonnassa oli 
väkiluvultaan isojen ja pienien kuntien välillä. Monella paikkakunnalla maahanmuuttajat ovat erit-
täin tärkeä osa kulttuuria, taloutta ja tietotaidon lisäämistä. Pitovoima sekä vetovoima maahan-
muuttajien viihtyvyyden kannalta oli tärkeä kehittämisen kohde monessa kunnassa. Maahan-
muuttajien sijoittuminen riippui pitkälti siitä, olivatko he tulleet työn perässä, perhesyistä vai opin-
tojen vuoksi. Maahanmuuton taustasyyt usein myös näkyivät siinä, millainen koulutus ja työllisyys 
heillä oli entuudestaan. 

Aikaisemmat tutkimukset maahanmuuttoon liittyvistä ilmiöistä tukivat tästä tutkimuksesta saatuja 
vastauksia. Tilastokeskuksen tekemät mittaukset maahanmuuttajien työllisyysasteesta ja Suo-
messa olevista suurimmista kansalaisuusryhmistä sekä erityistutkijoiden ja Maahanmuuttoviras-
ton tekemät lauselmat kuvastivat hyvin tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia. Vastauksista oli sel-
västi havaittavissa myös se, että monessa kunnassa seurataan valtion kotouttamisohjelman ajan-
jaksoa. Tämä näkyi kuntien maahanmuuttostrategioiden jaksottamisesta lähes samoille vuosille 
kuin valtion kotouttamisohjelma. Tulosten myötä voidaan nähdä, miten kotouttamistoimien järjes-
täminen, kehittäminen ja laajuus näkyvät eri tavoin eri kunnissa. 
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1   Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Maailma muuttuu ja ihmiset muuttavat. Ihmiset ovat muuttaneet valtioiden sisällä ja valtioiden rajo-

jen yli aina, mutta syitä muuttoliikkeille on monia. Pohjimmaisena muuttosyynä on lähestulkoon aina 

toivo jostain paremmasta. Toivo siitä, että voi päästä elämään elämäänsä hyvinvointivaltiossa, rak-

kaansa luona tai päästä kehittämään ja haastamaan itseään täysin uudessa työssä. Joskus syitä maa-

hanmuutolle on monta kerrallaan ja joskus muutto voi olla ainoa mahdollinen tapa selviytyä elämässä 

ja päästä eroon kotimaassa tapahtuvista kauheuksista. Muutto uuteen maahan voi olla joko ihana pit-

käaikainen haave tai yhtäkkisesti tapahtunut pakkotilanne. Myös opintojen myötä tullut mahdollisuus 

lähteä vaihtoon aiheuttaa muuttoliikettä ympäri maailman. On syy mikä tahansa, muuttajat eivät saa 

jäädä tilanteessaan yksin. 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn etenkin siihen, miten maahanmuuttajia voidaan kotouttaa tehokkaasti 

valtion kotouttamisohjelman antamien suuntaviivojen avulla. Pääroolissa tässä tutkimuksessa ovat 

suomalaiset kunnat, jotka ovat suuressa vastuussa onnistuneista palveluista sekä paljasjalkaisille kun-

talaisille että täysin vieraalta alueelta muuttaneille uusille kuntalaisille – maahanmuuttajille. 

 

Tutkimukseen osallistuivat seuraavat kunnat: Jyväskylä, Ylöjärvi, Lappeenranta ja Kuopio sekä 

kolme anonyymiä kuntaa. Haluan kiittää heitä kaikkia osallistumisesta kyselyyn sekä erityisesti po-

sitiivisesta asenteesta tutkimustani kohtaan. Jokainen saamani tsemppiviesti antoi merkittävän paljon 

voimia tutkimuksen teolle sekä motivaation ylläpitämiselle tässä prosessissa. Osa kunnista antoi mah-

dollisuuden käyttää vastauksiaan nimellisesti, toiset halusivat pitää vastaukset anonyymeinä. Tutki-

muksessa olevien kuntien ja kaupunkien lisäksi suuren avun tutkimuksen loppuun viemiselle antoivat 

opiskelutoverit, pro gradu -tutkielman ohjaaja sekä omat läheiset.  
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1.2 Aiempi tutkimus 

 

Maahanmuuttoa on tutkittu aiemmin melko paljon yleisellä tasolla, etenkin viime vuosikymmeninä. 

Martikaisen ym. (2013) mukaan kansainvälisten muuttoliikkeiden sekä erityisesti Suomen maahan-

muuttajaväestöön liittyvä tutkimus on lisääntynyt huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Tämä voidaan 

nähdä jatkumona sille, miten aiemmin tutkittiin suomalaisten maastamuuttoa. Tämän hetkinen tutki-

mus on kuitenkin paljon monitieteisempää aiempaan verrattuna. Tutkimustoimintaa maahanmuut-

toon liittyen on monella eri tieteenalalla ja sitä voidaan pitää hyvinkin poikkitieteellisenä aiheena. 

Maahanmuuttoon liittyy monia eri näkökulmia ja tarkastelukohtia, minkä vuoksi olisi täysin mahdo-

tonta tutkia sitä vain yhden tieteenalan puolesta. (Martikainen, Saukkonen & Säävälä, 2013,1)  

 

Kotouttamiseen kohdistuvaa tutkimusta on tehty kuitenkin huomattavasti vähemmän verraten ylei-

seen maahanmuuttoon ja muuttoliikkeisiin. Vaikka perheet ja maahanmuutto herättävät paljon kes-

kustelua ja ovat toisinaan hyvinkin politisoituneena aiheena, on maahanmuuttajien perhesuhteisiin 

keskittyvää tutkimusta tehty melko vähän. (Peltola, 2014) Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyy 

olennaisesti lastensuojelu ja sosiaalityö yleensäkin, mutta tutkimuksia siihen liittyen on vielä hyvin 

vähän. Valtion kotouttamisohjelma ja sen myötä kuntien tehtävät kotouttamisen edistämiseksi ovat 

lisääntyneet vasta viime vuosina. Myös maahanmuuttajien määrä on kasvanut huomattavasti viimei-

sen viiden vuoden aikana, minkä vuoksi ainakaan Suomessa ei ole ehditty tehdä tutkimusta kotoutta-

misen toimivuuteen liittyen.  

 

Ne tutkimukset, joita kotouttamisesta on tehty, ovat hyvin silmiä avaavia ja mielenkiintoisia. Niistä 

on havaittavissa se tosiasia, että kyseisestä aiheesta tarvitaan ehdottomasti lisää tutkimustietoa aiem-

pien kotouttamiseen liittyvien toimintatapojen kehittämiseksi. Lisäksi käy ilmi, että maahanmuutta-

javäestön ääntä tulisi puoltaa julkisessa keskustelussa enemmän, jotta he pääsisivät tasa-arvoiseksi 

yhteiskunnan jäseneksi.  

 

Tuuli Kurki on tehnyt väitöskirjan siitä, miten kotouttamispolitiikka ja kotouttamisen käytännöt toi-

mivat ja osallistuvat maahanmuuttajasubjektiviteetin rakentumiseen keväällä 2019. Tämä väitöskirja 

(”Immigrant-ness as (mis)fortune? Immigrantisation through integration policies and practices in 

education) tuo ilmi niitä tosiseikkoja, joita suurin osa Suomeen muuttavista maahanmuuttajista koh-

taa. Hänen näkökulmastaan kotouttamisella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, sillä esimerkiksi 

maahanmuuttajien työttömyystilanne Suomessa on nykyäänkin hyvin heikko ja he kohtaavat yhä tänä 
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päivänä rotuun kohdistuvaa rasismia. Lisäksi hän pohtii maahanmuuttaja termiä maahanmuuttajien 

näkökulmasta. (Kurki, 2019) Tätä pohdin myös itse tutkimusta tehdessäni. Kokevatko maahanmuut-

tajat itse tämän termin jotenkin loukkaavana vai onko se terminä riittävän neutraali?  

 

Kurjen väitöskirja antoi mielenkiintoista näkökulmaa ja ajatuksia myös tämän tutkimuksen tekemi-

selle. Se muistutti etenkin siitä, miten arka aihe maahanmuutto ja siihen liittyvät henkilöt ovatkaan. 

Termejä tulisi käyttää erittäin varoen ja julkisessa keskustelussa tulisi muistuttaa ihmisiä siitä, että 

maahanmuuttajilla on oikeus olla tasa-arvoisessa asemassa osana yhteiskuntaamme.  

 

Tutkimusta tehdessäni vastaan tuli mielenkiintoinen pro gradu -tutkielma ”Kotouttamista kotoutujan 

omalla äänellä”. Tämä Johanna Jaakkolan (2017) tekemä pro gradu -tutkielma keskittyi maahanmuut-

tajien itse kertomiin kokemuksiin haastattelututkimusta käyttämällä. Itselleni oli erittäin tärkeää koh-

data eri näkökulmista tehtyjä tutkimuksia, sillä maahanmuuttoa on mahdotonta tutkia vain yhdeltä 

kannalta – kuten mitään muutakaan. Näiden tutkimusten lukeminen vahvisti haluani lähteä tutkimaan 

maahanmuuttajien kotouttamista kuntien ja valtion kotouttamisohjelman näkökulmasta. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ottaa selvää siitä, millaisia eroja maahanmuuttajien kotouttamis-

toimissa on ympäri Suomen. Mielenkiinto kyseiseen aiheeseen nousi yleensäkin hyvin politisoitu-

neesta aiheesta, maahanmuutosta, minkä vuoksi halusin lähteä selvittämään siihen liittyvää inhimil-

listä puolta. Tutkimuksen avulla haluan saada näyttöä siitä, miten paljon valtion antama tuki antaa 

mahdollisuuksia kotouttamispalveluiden järjestämiselle ja miten paljon siihen on suunnattu voima-

varoja eri kunnissa. Minulle on elämässä erityisen tärkeää ihmisoikeuksien noudattaminen, arvosta-

minen ja kehittäminen, mikä toi ajatuksen tarkastella sitä, onko maahanmuuttajilla tasa-arvoiset mah-

dollisuudet kotoutua joka puolella Suomea.  

 

Tutkimus on toteutettu laadullisella tutkimusmenetelmällä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Näistä me-

netelmistä tulen kertomaan lisää luvussa seitsemän. Aiheen muotouduttua tiesin haluavani päästä te-

kemään teemahaastatteluita kuntien ja kaupunkien johtohenkilöille. Tutkimuksen teon aikana kohta-

simme yhdessä koko maailman kanssa hyvin uudenlaisen ja kaikkia koskettavan tilanteen: ko-
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ronapandemian. Tämän vallitsevan tilanteen vuoksi jouduin tekemään muutoksia alkuperäiseen suun-

nitelmaan ja päädyin lopulta pitämään haastattelut sähköisen kyselyn muodossa. Loppujen lopuksi 

tämä aineistonkeruu menetelmä osoittautui erittäin tehokkaaksi. Parasta tässä oli se, että sain haastat-

teluvastauksia ympäri Suomea, joita en varmasti olisi tullut saamaan normaalissa tilanteessa. Koko 

maailma muutti toimintansa sähköisiin etäyhteyksiin, verkossa toimivaan sosiaaliseen yhteistyöhön 

ja uusiin toimintatapoihin, minkä myötä myös tämä tutkimus toteutettiin lähes kokonaisuudessaan 

omalta kotipöydältä.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

1. Miten kotouttaminen järjestyy? 

2. Miten valtion antamat tuet vaikuttavat toimien järjestämiseen? 

3. Mitä eroja kotouttamispalveluissa on Suomen rajojen sisäpuolella? 
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2 Mitä on maahanmuutto? 

 

Maahanmuuttoa on tapahtunut aina. Sillä tarkoitetaan sananmukaisesti muuttoa maahan. Tämä ilmiö 

näkyy ihmiskunnan historiassa erilaisina muuttoliikkeinä. Ne ovat olleet mukana luomassa ja löytä-

mässä uutta, mutta samalla muuttoliikkeiden myötä on tapahtunut vanhojen yhteiskuntajärjestelmien 

tuhoutumista. Liikkumisen myötä ihmiset ovat pystyneet lukuisiin saavutuksiin esimerkiksi kulttuu-

rin, talouden ja sosiaalisten asioiden saralla. Kaikki tämä liike on seurannut ihmisten kehittyvää elä-

mää jo aikojen alusta lähtien. (Martikainen, Saukkonen & Säävälä, 2013, 23) 

 

Maahanmuutto ja maastamuutto ovat ilmiöinä erittäin monitahoisia. Näihin käsitteisiin liittyy hyvin-

kin tarkkoja ja rajattuja termejä, mutta lisäksi myös laajoja kattokäsitteitä. Näiden termien kanssa on 

oltava erittäin tarkkoja, sillä monet niistä perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja kotimaiseen lain-

säädäntöön. Jos asioista ei osata puhua oikeilla termeillä, saadaan asioista usein väärä kuva ja voidaan 

tehdä suuriakin virheitä. (STT, 2020) Yksi yleiskäsitteistä on maahanmuuttaja, jolla tarkoitetaan 

maasta toiseen muuttanutta henkilöä. Useimmiten tällä käsitteellä viitataan niihin henkilöihin, jotka 

muuttavat maahan asuakseen maassa pidempään. Joskus maahanmuuttaja käsitteellä voidaan viitata 

myös sellaiseen henkilöön, joka on syntynyt Suomessa, mutta hänen vanhempansa tai toinen heistä 

on muuttanut maahan aiemmin. Tällaiset henkilöt ovat niin sanottuja toisen sukupolven maahanmuut-

tajia. (Väestöliitto, 2020) Maahanmuuttaja ja ulkomaalaistaustainen -käsitteet viittaavat molemmat 

eri perustein Suomeen muuttaneisiin henkilöihin. Näitä perusteita voivat olla esimerkiksi perhesyyt, 

opiskelu, työt tai lähtömaan tilanteesta johtuva pakolaisuus. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018) 

Näitä perusteluita käsittelen myöhemmin lisää luvussa kolme. 

 

Ulkomaalaisia muutti Suomeen toisen maailmansodan jälkeen kovin vähän. Maahanmuuttajien 

määrä vakiintui vuosikymmenten ajaksi 10 000 muuttajan paikkeille. Vuosien 1950 ja 1970 välillä 

ulkomaalaisten määrä kasvoi vain noin 1 000 ihmisellä. Maahanmuuttajaväestön rakenne alkoi kui-

tenkin muuttua nopeasti hieman ennen vuosituhannen vaihtumista, sillä ulkomailla syntyneitä henki-

löitä oli Suomessa jo 63 000 vuonna 1990. Maahanmuuttajien määrä alkoi nousta siis hyvinkin no-

peasti. Maahanmuuttajien osuus koko Suomen väestöstä vuonna 2010 oli luokitteluperusteesta riip-

puen 3,1-4,6 prosenttia. (Martikainen ym. 2013)  
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Kasvu maahanmuuttajien määrässä on ollut nopeaa ja heitä on nyt moninkertainen määrä Suomessa 

verraten muutama vuosikymmen taaksepäin. Lukuja katsoessa on myös huomioitava se, että maahan-

muuttajaväestön lähtötaso Suomessa on ollut lähes nollan tasolla.  

 

Seuraavassa tilastossa (kuvio 1.) on nähtävissä Suomessa vakinaisesti asuvien maahanmuuttajien 

määrät vuosina 1980-2012. Tilastossa maahanmuuttajat on esitetty ulkomailla syntyneiden, ulkomaa-

laistaustaisten, vieraskielisten ja ulkomaiden kansalaisten henkilöiden lukumäärinä, joten maahan-

muuttajien tarkka määrä riippuu maahanmuuttajien määritelmästä. Kuviossa on siis esiteltynä vaih-

toehtoiset laskentakäyrät Suomen maahanmuuttajista vuosina 1980-2012. Ulkomaalaistaustaisen 

henkilön molemmat vanhemmat tai tiedossa oleva ainoa vanhempi on syntynyt ulkomailla. Tätä mit-

taria käyttämällä maahanmuuttajien määrä Suomessa vuosien 1990 ja 2012 välillä on lähes kahdek-

sankertaistunut. (VATT, 2014, 5) 

 

 

 

Kuvio 1. Suomessa vakinaisesti asuvien maahanmuuttajien määrät vuosina 1980-2012 (lähde: VATT 

Analyysi 1, 2014) 

 

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raportin mukaan maahanmuuton merkitystä Suomelle voi-

daan hahmottaa myös siten, että suhteutetaan maahantulovirtoja kantaväestön määrän muutoksiin. 
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VATT:n raporttia lainaten: ”esimerkiksi vuonna 2012 ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä kas-

voi reilulla 20 000 hengellä. Samaan aikaan kantaväestössä syntyi lähes 60 000 lasta ja kuoli hieman 

yli 50 000 henkeä”. (VATT, 2014, 6) 

 

Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa ylitti 400 000 henkilön rajan vuonna 2018. 

Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui 402 619 ulkomaalaistaustaista, mikä oli koko Suomen väestöstä 

7,3%. (Tilastokeskus, 2019) Nousevien lukujen vuoksi on tärkeää, että valtio ja kunnat tekevät teho-

kasta yhteistyötä, jotta maahanmuuttajaväestön kotouttaminen ja heidän mukanaan tuoma tietotaito 

saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Maahanmuutto yleistyy ympäri maailman, sillä 

ihmiset ovat entistä koulutetumpia ja haluavat toteuttaa unelmiaan osaamisensa myötä. Lisäksi us-

konnolliset selkkaukset, sotatilanteet ja ympäristökatastrofit liikuttavat ihmisiä turvallisempiin paik-

koihin. 

 

Muuttosyyt, kotoutuminen ja uuden elämän aloittaminen miesten ja naisten välillä saattavat hyvinkin 

usein olla täysin erilaisia. Sukupuolen lisäksi merkittäviä asioita ovat maahanmuuttajien ikä, koulutus 

ja kielitaito sekä henkilökohtaiset syyt ja ominaisuudet. Nykyään noin puolet Suomen maahanmuut-

tajaväestöstä on naisia. Vielä ennen 1990-luvun puoliväliä tämä väestö oli miesvoittoista. Perheen-

yhdistäminen, avioliitot sekä paluumuutto alkoivat kasvattaa naisten määrää 1990-luvun puolivälin 

jälkeen. (Väestöliitto, 2007) On kuitenkin edelleen täysin selvää, että suurin osa maahanmuuttajanai-

sista muuttaa perhesyistä ja miehet esimerkiksi työn perässä. Näissä tilanteissa olisi erittäin tärkeää, 

että naisten mukana tuleminen hyödynnettäisiin tehokkaan kotouttamisen avulla, sillä näillä muutta-

villa naisilla saattaa olla valmiiksi hyvä koulutus ja motivaatio tulla tekemään työtä myös itse uudessa 

maassa. 
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3 Maahanmuuton syitä 

 

Tässä luvussa käyn läpi erilaisia taustasyitä ihmisten maahanmuutolle. Lisäksi tarkastelemme kahta 

eri muuttoliiketeoriaa, neoklassista lähestymistapaa ja inhimillisen pääoman teoriaa, jotka näkyvät 

hyvin monessa aiemmassa maahanmuuttoon liittyvässä tutkimuksessa. 

 

Maahanmuuttoa tapahtuu jatkuvasti ja syitä tälle ilmiölle on monia. Keskeisimpiä syitä muuttoliik-

keelle ovat perinteinen neoklassinen lähestymistapa ja inhimillisen pääoman teoria. Näitä teorioita on 

täydennetty ottamalla huomioon esimerkiksi maahanmuuttajaverkostot sekä perheen vaikutus muut-

topäätökseen. (Martikainen ym. 2013, 8) Aiemmin maahanmuuton syyt ovat olleet suurilta osin hu-

manitäärisiä, mutta vähitellen perusteet ovat alkaneet monimuotoistua.  

 

Ihmiset muuttavat valtioiden rajojen yli yleensä ajatellen niin, että edessä on parempi tulevaisuus. 

Palkkataso kohdemassaa tai palkkatasojen ero lähtö- ja kohdemaan välillä aiheuttavat selvästi muut-

toliikettä. Odotettavissa oleva tulojen kasvu aiheuttaa muuttohalukkuutta ja motivaatiota työn tekoon 

muualla. On kuitenkin selvää, että työllistymisen todennäköisyys ei ole aina täysin varmaa. (Moisala, 

2004, 11) Johtuupa muuttaminen paremmasta palkasta tai rakkaudesta ulkomailla, vaaditaan muutta-

jalta paljon resursseja ja rohkeutta muuttoprosessin loppuun viemiseksi.  

 

Tähän asti ulkomaalaiset ovat muuttanet Suomeen ennen kaikkea perhesyistä. Aiemmin kun muut-

tosyynä oli jokin muu kuin työ, ei maahanmuuttajille tahtonut löytyä töitä ja heidän työllistymisensä 

etenkin 90-luvun laman aikana oli erittäin vaikeaa (Alitolppa-Niitamo, Söderling & Fågel, 2005). 

Maahanmuuttoviraston mukaan ensimmäisissä oleskeluluvissa oli ensimmäistä kertaa suurimpana 

perusteena työ vuonna 2019. Verrattaessa vuoteen 2014 voidaan nähdä, että tähän asti yleisimmät 

syyt muuttaa Suomeen olivat perhe ja rakkaus. Näillä syillä muuttaneiden osuus oli yli puolella (54%) 

ihmisistä. Tilastokeskuksen mukaan neljännes perhesyiden myötä muuttaneista oli alle 15-vuotiaita, 

jotka tulivat maahan perheensä mukana. (STAT, 2015) 

 

Suomen Maahanmuuttovirasto saa vuosittain noin 100 000 oleskelulupahakemusta. Yleisesti ottaen 

voidaan sanoa, että ensimmäisistä oleskeluluvista noin 78% ovat myönteisiä ja 22% kielteisiä. Vuo-

den 2019 tilastot kertovat, että ykkösperusteena vireille tulleissa ensimmäisissä oleskeluluvissa on 

nyt ensimmäistä kertaa työ. Vuoden 2019 marraskuuhun mennessä vireille tulleista ensimmäisistä 

oleskeluluvista (yhteensä 28 947) 40% oli työhön liittyviä. Marraskuun loppuun mennessä vireille 
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tulleita ensimmäisiä työhön liittyviä oleskelulupia oli siis yhteensä 11 498.  Maahanmuuttoviraston 

mukaan työntekijöiden oleskeluluvat olivat vuoden 2019 loppupuolella ainoa ruuhkautunut prosessi, 

mikä kertoo jo paljon työperusteisten hakemusten ja samalla niihin käytettävien resurssien määrästä. 

(Maahanmuuttovirasto, 2019) 

 

 

Kuvio 2. Vireille tulleet ensimmäiset oleskeluluvat (lähde: Maahanmuuttovirasto, 2019) 

 

Maahanmuuttoviraston tilastoista voidaan huomata, että työn ohella suurimpina muuttosyinä ovat 

perhesyyt ja opiskelu. Nämä muuttosyyt näkyvät myös yllä olevassa kuviossa 2. Etenkin nykyään 

parisuhteet saattavat lähteä helposti käyntiin sosiaalisen median välityksellä, tuntematta valtioiden 

rajoja. Tutustumisen jälkeen lähdetään tapaamaan uutta ihastuksen kohdetta ja joskus suhteet etenevät 

siihen pisteeseen, että toinen osapuoli muuttaa toisen henkilön kotimaahan. Joskus rakkautta lähde-

tään etsimään tietoisesti ilman aiempaa tutustumisen kohdetta. On huomattu, että jo naimisissa olevat 

muuttavat muita ryhmiä harvemmin (Moisala, 2004; Bauer & Zimmermann, 1999).  

 

Toiseksi eniten hakemuksia tehdään perhesyistä. Suomen maahanmuuttoviraston mukaan perhesi-

doshakemukset lisääntyvät jatkuvasti. Vuonna 2019 marraskuuhun mennessä käsitellyistä päätöksistä 

78% (9 533) oli myönteisiä ja 22% (2 624) oli kielteisiä perhesyistä tehtyjen hakemusten kohdalla. 

(Maahanmuuttovirasto, 2019) Vaikka tästä syystä tulevia hakemuksia on paljon ja niistä suuri osa 
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hyväksytään, vie niiden käsittely toisinaan hyvinkin paljon aikaa. Pitkät käsittelyajat perhesyistä teh-

tyjen hakemusten kohdalla johtuvat usein siitä, että perhesidoksia tulee toisinaan todentaa ja varmis-

taa hakemusten totuudenmukaisuus. Myös hakemuksia täytettäessä tehdään paljon virheitä esimer-

kiksi kielimuurin vuoksi, minkä vuoksi puutteellisia tietoja joudutaan varmistamaan ja korjaamaan. 

Kävin taannoin vierailulla yrityksessä, jossa suuri osa työntekijöistä on peräisin ulkomailta. He ker-

toivat, että usein maahan muuttaneet työntekijät joutuvat viemään Kelan paperit täytettäväksi heidän 

työpaikalleen, sillä papereita ei ole saatavilla aina välttämättä edes englannin kielisenä. 

 

Meillä Suomessa yhtenä tärkeänä maahanmuuton syynä on hyvä koulutus. Vaihto-opiskelijat ympäri 

maailman saattavat tulla opiskelemaan joko koko opinnot tai osan opinnoistaan tänne, mikä ainakin 

hetkellisesti kasvattaa väkilukuamme. Suomessa oleskelulupa on mahdollista hakea juurikin opinto-

jen vuoksi ja usein osa opiskelijoista jääkin Suomeen pidemmäksi aikaa tai mahdollisesti lopuksi 

iäkseen esimerkiksi perheen perustamisen myötä. Mielestäni lähes kaikilla maahanmuuton tausta-

syillä on omat yhteytensä, jota sitoo etenkin rakkaus. Maahanmuuttaja voi tulla Suomeen yksin työn 

perässä, mutta tilanne voi muuttua toisenlaiseksi kotoutumisen myötä, jolloin maahan asettuminen 

tulee ajankohtaiseksi.  

 

Turvapaikanhakijoita ja pakolaisia houkuttelee turvallinen hyvinvointiyhteiskunta, jolloin Suomi 

nousee vaihtoehdoksi. Tietenkin myös EU:n asettamat säädökset vaikuttavat siihen, mistä ja kuinka 

paljon turvapaikanhakijoita ja pakolaisia vuosittain otetaan. Etenkin näiden muuttajien kohdalla ko-

touttaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä heidän tapauksessaan elämä aloitetaan yleensä uudestaan 

täysin tyhjästä.  
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3.1 Neoklassinen muuttoliiketeoria 

 

Työmarkkinoiden ja markkinoiden yleensäkin toimivuus on pohjautunut Adam Smithin mukaan va-

paaseen kilpailuun. Oleellisesti työmarkkinoiden muotoutumisen historiassa ovat olleet myös Weber 

ja Marx, joiden analyysitavat ovat jättäneet jälkensä historian kirjoihin ja tämän päivän toimintaan. 

Taloustieteellistä työmarkkinatutkimusta on hallinnut neoklassinen työmarkkinateoria viimeistään 

1960-luvulta alkaen. Tämä teoria on enemmän tai vähemmän pysynyt oletuksessa vapaasta kilpai-

lusta. (Nätti 1989, 2) 

 

Muuttoliikkeelle ominaista on se, millaiset erot alueiden välillä on kysynnän ja tarjonnan suhteen. 

Kun alueella vallitsee työvoimapula, palkkataso pyrkii nousemaan. Kun työvoimasta on ylitarjontaa, 

palkkataso pyrkii laskemaan. Neoklassisessa muuttoliiketeoriassa yksilö pyrkii maksimoimaan hyö-

tyään tietyn budjettirajoitteen vallitessa. (Moisala, 2004) Neoklassisessa lähestymistavassa työmark-

kinoita voidaan verrata kuin mihin tahansa hyödykemarkkinoihin. Tässä lähestymistavassa yksilöt, 

sekä työnantajat että työntekijät, tekevät rationaalisia ja itsenäisiä päätöksiä, joiden taustalla voidaan 

nähdä motivaatio hyötyjen ja voiton maksimoimisesta. Kysyntä ja tarjonta vaikuttavat muuttoliikkei-

den suuntiin ja voimakkuuksiin. Voidaan ajatella, että työmarkkinoilla ei tulisi olla esteitä valtioiden 

rajojen vuoksi, sillä työntekijöillä tulisi olla vapaa liikkuvuus ja oma tahto vaikuttaa siihen, missä 

työtään tekee. (Karttunen 2018; Adnett 1996) 

 

Muuttoliikettä tapahtuu, kun työvoima siirtyy matalamman palkkatason alueilta korkeamman palk-

katason alueille niin kauan, kunnes palkkaerot alueiden välillä vastaavat niitä kustannuksia, jotka 

aiheutuvat muutosta. Teorian mukaan muuttoliikkeiden syynä ovat siis palkkaerot ja palkkaerojen 

suuruus vaikuttaa muuttoliikkeen määrään. (Moisala, 2004, 8) Näin ollen ihmiset siis tekevät vertai-

lua siitä, olisiko heidän elämän laatunsa kehittymässä parempaan päin, jos he muuttaisivat työn pe-

rässä täysin uuteen paikkaan. He saattavat alkuun keräillä tietoa mahdollisuuksistaan muualla laskien 

samalla maahanmuuton hyödyt ja haitat yhteen, minkä jälkeen he vertaavat sitä omaan tämän hetki-

seen tilanteeseensa. (Wilkman 2005, 19; Nätti 1989, 2-3) Vaikka muutto ei aina olisikaan se helpoin 

ja ensimmäinen vaihtoehto, ihmiset haluavat haastaa itseään ja kohdata unelmiaan myös työelämässä. 

 

Vaikka muuttoliikkeen alullepanneet syyt olisivat taloudellisia ja työperäisiä, usein ne jatkuvat sosi-

aalisten tekijöiden myötä, vaikka alkuperäiset syyt olisivatkin jo lakanneet vaikuttamasta (Tammelin 

2006, 12; Castles & Miller 2003, 31). Neoklassista muuttoliiketeoriaa lähtökohtana on kritisoitu sen 
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vuoksi, että siinä muuttoliikettä pidetään ainoastaan positiivisena asiana ottamatta huomioon negatii-

visia vaikutuksia lähtö- ja tuloalueille. (Tammelin 2006, 12; Pohjola 1989, 16) Mielestäni tämä teoria 

on kuitenkin tehokas juurikin tutkimukseen, jossa tarkastellaan työperäistä maahanmuuttoa ja sen 

syitä. Seuraavaksi vielä tiivistettynä neoklassisen työmarkkinateorian keskeiset oletukset (Nätti 1989; 

s.6; Ullman 1979, 266-267; Kalleberg & Sorensen 1929, 354-355; Mardsen 1986, 20-24; Fligstein & 

Fernandez 1987, 7; Kalleberg & Berg 1987, 9):  

 

- Työmarkkinoilla vallitsee vapaa kilpailu työpaikoista ja työvoimasta 

- Työehdot ovat joustavat 

- Työvoiman tarjonta on homogeenista, yhtä tuottavaa ja täydellisesti korvattavissa 

- Työvoiman tarjoajilla ja kysyjillä on täydellinen tietämys avoimista paikoista, palkoista jne. 

- Työvoiman tarjoajat voivat ja haluavat rajattomasti siirtyä työpaikasta toiseen 

 

Edellä mainituissa neoklassisen työmarkkinateorian keskeisissä oletuksissa on selvästi nähtävissä yh-

täläisyyksiä liittyen EU:n erilaisiin sopimuksiin. Iwona Sopis, Veronica Junjan ja Michiel S. de Vries 

kertovat artikkelissaan ”Polish plumbers and Romanian strawberry pickers: how the populist framing 

of EU migration impacts national policies” Euroopan unionin laajentumisen sekä erilaisten EU:n si-

säisten sopimusten vaikutuksista maahanmuuttoon. Muuttamisen perusteet ja taustasyyt ovat muo-

vautuneet samalla kun ihmiset ovat saaneet enemmän vapauksia liikkumiseen. EU on laajentunut 

muun muassa vuosina 2004 ja 2007, jolloin muutto EU:n uusista jäsenvaltioista vanhoihin on lisään-

tynyt huomattavasti. (Iwona, Junjan & Vries, 2015) 

 

Iwona, Junjan ja Vries kertovat artikkelissaan myös ikävämmistäkin seikoista, jotka nousevat esille 

maahanmuuton myötä. Muun muassa siitä, miten joidenkin maiden työperäiset maahanmuuttajat saa-

vat oletusarvokseen tietynlaisen kuvan siitä, millaisia he ovat ja miten he työtään tekevät. He kertovat 

myös siitä, miten vapaa liikkuvuus voi monipuolistaa ja kehittää sisämarkkinoita. Samalla siinä on 

myös varjopuolet, sillä joissain maissa on ollut selkeästi esillä muukalaisvihaa joitain ihmisryhmiä 

vastaan. Tällaiset asiat aiheuttavat poliitikoille suurta työtä ja kehittämistä maan välisten suhteiden 

ylläpitämiseksi. On tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot vaalivat sopimuksissa, kuten esimerkiksi Lissabo-

nin sopimuksessa, olevia kohtia ja tekevät omalta osaltaan parhaansa, jotta edellytykset turvalliselle 

ja mielekkäälle maahanmuutolle olisivat mahdollisimman hyvät. (Iwona ym. 2015) Mielestäni neo-

klassisen työmarkkinateorian keskeisimmät oletukset kannustavat työperäiseen maahanmuuttoon eri-

laisia sopimuksia noudattaen. 
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3.2 Inhimillisen pääoman teoria 

 

Neoklassisesta työmarkkinateoriasta on myös kehityssuuntia, joista yksi on inhimillisen pääoman 

teoria. Tässä teoriassa luovutaan neoklassisesta oletuksesta, jossa työntekijät olisivat homogeeninen 

ryhmä ja korostetaan sitä, että työntekijöiden asema ja heidän koulutuksensa ja työssäoppiminen ovat 

erittäin tärkeässä roolissa. (Nätti 1989, 8) Moisala (2004) kertoo Sjaastadin inhimillisen pääoman 

teorista vuodelta 1962.  Inhimillisen pääoman teorian mukaan yksilön muuttopäätökseen vaikuttaa 

se, millainen nettonykyarvo hänen inhimillisellä pääomallaan on kullakin alueella. Toisin sanoen yk-

silö pohtii sitä, millaiset hänen odotettavissa olevat tulonsa ovat sekä millaisia kustannuksia muutosta 

aiheutuisi pidemmällä aikavälillä. Näin ollen muuttoliikettä seuraa silloin, kun diskontattu nettonyky-

arvo on suurempi muualla kuin yksilön tämän hetkisessä kotipaikassa. (Moisala 2004, 9) 

Yksilöillä on mahdollisuus parantaa tuottavuuttaan ja siten palkkojaan koulutuksen ja työssäoppimi-

sen avulla. Teoriassa on huomioitu myös se, että tietyn koulutuksen vaikutus palkkaukseen voi vaih-

della ajallisesti ja alueellisesti. Esimerkiksi tietyn koulutuksen omaavista työntekijöistä oleva puute 

saattaa nostaa palkkatasoa. (Nätti 1989, 8) Vastaavasti on huomioitava myös se, että jos maahan 

muuttanut henkilö on käynyt alansa koulutuksen kotimaassaan, eivät vaatimukset ja taidot välttämättä 

vastaa sitä, mitä uudessa kotimaassa odotetaan hänen osaavan. Inhimillisen pääoman teorian mukaan 

muuttopäätökset tehdään sen mukaan, millaiset odotetut elinkaaritulot ovat. 

Sjaastad on jakanut muuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja tuotot kahteen ryhmään: hinnoiteltui-

hin ja hinnoittelemattomiin. Tuotot, jotka ovat hinnoiteltu, syntyvät lähinnä korkeamman palkkatason 

tai ostovoiman myötä. Hinnoittelemattomat tuotot voivat olla esimerkiksi mielenkiintoisemmat työ-

tehtävät. Vastaavasti hinnoiteltuja kustannuksia aiheuttavat konkreettisesta muutosta aiheutuvat kus-

tannukset, esimerkiksi junalippujen ostot. Sjaastad on jakanut markkinoilla hinnoittelemattomat kus-

tannukset vaihtoehtoiskustannuksiin ja psyykkisiin kustannuksiin. Psyykkisiä kustannuksia aiheutta-

vat erimerkiksi kulttuurierot sekä ystäväien ja sukulaisten luota poissaolo, kun taas vaihtoehtoiskus-

tannukset syntyvät niistä tuloista, joita muuttoprosessin aikana menetetään. (Moisala 2004, 9; Bauer 

& Zimmermann 1999) 
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4 Maahanmuuttopolitiikka 

 

Tässä luvussa tarkastellaan valtion kotouttamisohjelmaa ja sen tavoitteita. Kotouttamisohjelman to-

teuttajana ja toimeenpanijana ovat erityisesti kunnat ja niiden palveluiden tuottajat, minkä vuoksi 

kotouttamisohjelman myötä siirrymme tarkastelemaan kuntien mahdollisuuksia ja velvollisuuksia 

maahanmuuttajien kotouttamisen edistämisessä. Kuten politiikka yleensä, myös maahanmuuttopoli-

tiikka on toisinaan hyvin haasteellista. Siitä pohdintaa tämän luvun viimeisessä osiossa. 

 

4.1 Valtion kotouttamisohjelma 

 

Maahanmuutto Suomeen alkoi lisääntyä selkeästi 1990-luvun alussa, jolloin viranomaiset tunnustivat 

tarpeen ryhtyä toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla nopeasti. Ensimmäinen laki kotouttamispalve-

luista ja niiden organisoinnista astui voimaan vuonna 1999. (Saukkonen, 2016) 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn pääosin vuosien 2016-2019 valtion kotouttamisohjelmaan sen ajankoh-

taisuuden vuoksi. Kyseinen kotouttamisohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun asti eli juuri tä-

män tutkimuksen teon aikana. Mahdollisesti aion sisällyttää myös mahdollisia viittauksia tällä het-

kellä tekeillä olevaan kotouttamisohjelmaan, joka on tulossa vuosille 2020-2023. 

 

Valtion kotouttamisohjelma sisältyy kotouttamislaissa olevaan säännökseen. Sen avulla voidaan oh-

jata ja tehostaa kotoutumislain toimeenpanoa. Valtioneuvosto päättää sen mukaan valtakunnallisesta 

kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet ja toimenpiteet sisältävän ohjelman 

hallituskaudelle (Kotouttaminen.fi). Kotouttamisohjelma tulee siis laatia aina neljäksi vuodeksi ker-

rallaan siten, että siihen on sisällytetty myös kyseisen ajanjakson vastuut ja resurssit. Asetettujen ta-

voitteiden myötä luodaan edellytykset maahanmuuttajien yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutu-

miselle. Lisäksi pyritään luomaan mahdollisimman hyvät puitteet sille, että maahanmuuttajien osaa-

minen ja tietotaidot voitaisiin hyödyntää suomalaisessa yhteiskunnassa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2016) 

 

Valtion kotouttamisohjelmalla pyritään edistämään yhteiskunnallista muutosta tehokkaasti sekä si-

sällöillä että valmisteluprosessilla samalla lisäten ihmisille yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion ko-

touttamisohjelma antaa myös ohjeet ja kehykset kotouttamistoimijoiden sekä virkamiesten toimin-

nalle. (Kotouttaminen.fi, 2019) Myös kuntien on laadittava omat kotouttamisohjelmat, joko yksin tai 
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yhdessä muiden kuntien kanssa. Heidän tulee seurata valtion antamaa ohjeistusta ja luoda sen avulla 

omat puitteet ja tavoitteet kotouttamiselle omassa kunnassaan. Valtio korvaa kulut, jotka aiheutuvat 

kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien toimenpiteiden järjestämisestä kotoutumislain 

mukaisesti. (Kotouttaminen.fi, 2020)  

 

Valtioneuvoston ensimmäinen periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta (VALKO I) on tehty 

7.6.2012. Tästä ohjelmasta löytyy kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämispolitiikan 

poikkihallinnollinen kokonaisuus. Tällä hetkellä voimassa oleva kotouttamisohjelma (VALKO II) 

hyväksyttiin vuosille 2016-2019 8.9.2016 pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimesta (Kotoutta-

minen.fi). Valtion kotouttamisohjelmassa on keskitytty neljään eri tavoitealueeseen, jotka perustuvat 

hallitusohjelmaan. Tavoitealueet ovat seuraavat ja ne on lainattu suoraan Työ- ja elinkeinoministeriön 

tiedotteesta, mutta löytyvät myös suoraan esimerkiksi itse kotouttamisohjelmasta:  

 

”1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen in-

novaatiokykyä 

Tavoitteena on koulutettujen ja suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden maahanmuuttajien 

osaamisen hyödyntäminen ja urien edistäminen suomalaisilla työmarkkinoilla, yritysten kasvussa ja 

kansainvälistymisessä. 

2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti 

Kotoutumisen edellytykset luodaan alkuvaiheessa. Tavoitteena on antaa valmiudet jatkokoulutuk-

seen ja työelämään, parantaa maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa, huolehtia maahanmuuttaja-

perheille annettavasta moniammatillisesta tuesta ja tukea maahanmuuttajien osallistumista vapaa-

ajan toimintaan. 

3.  Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaan-

otossa 

Tavoitteena on, että kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin 

sijoittuminen tapahtuu kahden kuukauden kuluessa oleskeluluvan tiedoksi saannista ja kotoutumis-

prosessi alkaa välittömästi. 

4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita 
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Tavoitteena on, että maahanmuutosta keskustellaan avoimesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Viran-

omaisten ja maahanmuuttajien välistä vuoropuhelua varten luodaan myös virallisia foorumeita.” 

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016) 

 

Edellä mainitut tavoitealueet sisältävät yhteensä lähes 70 eri toimenpidettä. Jokaisen tavoitealueen 

alta löytyy myös niitä toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan kotouttamishaasteeseen, mikä aiheu-

tuu turvapaikanhakijoiden määrän huomattavasta kasvusta. Valtion talousarvio, valtiontalouden me-

nokehys sekä kuntatalouden menorajoitteet antavat puitteet näiden toimenpiteiden toteuttamiselle. 

(Kotouttaminen.fi)  

 

Lähtöoletuksena vuosien 2016-2019 kotouttamisohjelmassa on taustalla se, että maahan tulisi vuosi-

tasolla noin 15 000 turvapaikanhakijaa. Kotouttamisohjelma on siis muodostettu siten, että oletusarvo 

Suomeen saapuvista uusista turvapaikanhakijoista olisi noin 60 000 henkeä. Noin 35% hakijoista saa 

oleskeluluvan ja heidät siirretään vastaanottokeskuksista kuntiin. Tämä prosessi vie noin yhdeksän 

kuukautta turvapaikkahakemuksen jättämisestä. (VALKO II, 2016) 

 

Vuosittaisten hakemuksien määrä on erittäin suuri. On tärkeää, että valtion tasolla tiedetään, mikä 

asia kuuluu kenellekin. Maahanmuuttopolitiikkaan Suomessa liittyy paljon vastuita ja eri toimijoita. 

Ensimmäisenä maahanmuuttoa ajatellessa tulee mieleen tietenkin Maahanmuuttovirasto eli Migri. 

Migri on maahanmuuttoprosessissa se elin, joka myöntää oleskeluluvat ja käsittelee turvapaikkaha-

kemuksia. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu vastaanottokeskusten toiminnan ohjaaminen, EU-kansalaisten 

rekisteröiminen, kansalaishakemuksien käsittely, muukalaispassien myöntäminen sekä päätökset kar-

kottamisista ja käännyttämisistä. Näiden monien tehtävien lisäksi Migri on erityisen tärkeänä tiedon-

lähteenä viranomaisille, poliittiselle päätöksenteolle sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä teh-

täessä, sillä se kerää ja tuottaa Suomen mittakaavassa eniten dataa maahanmuutosta ja siihen liitty-

vistä prosesseista. (Sisäministeriö, 2020) 

 

Toinen tärkeä ja erittäin keskeinen taho on Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM vastaa maahanmuutta-

jien kotouttamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä työllistymisen edistämisestä. Heidän 

tulee huomioida kaikki maahan muuttavat ihmiset kuten opiskelijat, työperäiset maahanmuuttajat, 

tutkijat sekä harjoittelijat. Työ- ja elinkeinoministeriön sisällä toimii myös kotouttamisen osaamis-

keskus maahanmuuttajien kotouttamista edistävänä tukitoimena. TEM elää tällä hetkellä suurissa 
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muutoksissa, sillä työvoiman maahanmuutto siirtyi vuoden 2020 alusta sisäministeriöstä työ- ja elin-

keinoministeriöön. (TEM, 2020) Tästä siirrosta oli sovittu myös hallitusohjelmassa. Tämän siirron 

myötä tavoitellaan sitä, että työvoiman maahanmuutto voitaisiin kytkeä tehokkaammin osaksi työlli-

syys-. koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa. (Sisäministeriö, 2020) 

 

”Lupamenettelyn vastuut ja vaiheet eri hallinnonaloilla: 

1. ulkoministeriö: edustustoissa otetaan vastaan hakemukset ja henkilötiedot sekä haastatellaan 

hakijoita. 

2. työ- ja elinkeinoministeriö: TE-toimistot tekevät työntekijän oleskelulupaan sisältyvän osapää-

töksen, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työnteki-

jän edellytysten arvioinnin. 

3. sisäministeriö: Maahanmuuttovirasto tekee varsinaiset päätökset kaikissa lupa-asioissa.” 

(Sisäministeriö, 2020) 

 

Näiden lisäksi maahanmuuttoon liittyy paljon eri toimijoita kuten esimerkiksi poliisi, joka valvoo 

ulkomaalaislain noudattamista. Lisäksi poliisi vastaanottaa turvapaikkahakemukset ja rekisteröi ha-

kijat samalla antaen heille perustietoa turvapaikkaprosessista. Rajavartiolaitos on valvomassa maa-

hantuloa ja maasta lähtemistä. He tarkastavat passit ja tarvittaessa tekevät rajalla viisumi- tai kään-

nyttämispäätöksiä. Rajavartiolaitoksella on osittain myös samoja tehtäviä kuin poliisilla, sillä myös 

he ottavat vastaan hakemuksia, tekevät rekisteröintejä ja jakavat perustietoja turvapaikanhakijoille. 

Alueellisen kotouttamistyön ohjaajana toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-

keskukset. ELY-keskukset tekevät alueellista yhteistyötä kuntien ja muiden viranomaisten ja järjes-

töjen kanssa. Lisäksi tärkeisiin toimijoihin voidaan listata muun muassa opetushallitus, sosiaali- ja 

terveysministeriö, oikeusministeriö sekä monia muita tärkeitä tahoja maahanmuuttoon liittyen. (Si-

säministeriö, 2020) 

 

Monista toimijoista ja heidän tehtävistään voidaan päätellä, miten laaja-alaista ja poikkihallinnollista 

maahanmuuttopolitiikka on. On tärkeää, että jokainen taho tekee omat tehtävänsä, jotta kokonaisuus 

olisi mahdollisimman toimiva. Valtion virkamiesten on tehtävä mittavaa yhteistyötä yhdessä eri ta-

hojen kanssa, jotta maahanmuuttoprosessit voidaan viedä loppuun toimivasti ja turvallisesti huomi-

oiden sekä alkuperäisväestö että uudet asukkaat maassamme. 
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4.2 Kuntien velvollisuudet ja mahdollisuudet kotouttamisessa 

 

Kotouttamisen valtakunnalliset kehykset ja tavoitteet määrittelee valtio. Nämä tulevat esille valtion 

kotouttamisohjelmassa sekä muissa maahanmuuttopoliittisissa linjauksissa, jotka hallitus määrittelee. 

(Wikman-Immonen, 2018) Kotoutumislain mukaan kunnan on laadittava kotouttamisohjelma joko 

yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Ohjelman avulla mahdollistetaan kotoutumisen ja monia-

laisen yhteistyön edistämistä. Kunnanvaltuusto hyväksyy ohjelman ja tarkastaa sen vähintään neljän 

vuoden välein. Kuntalain mukaan kunnan tulee huomioida kotouttamisohjelma myös silloin, kun laa-

ditaan kunnalle uutta talousarviota tai -suunnitelmaa. (Kotouttaminen.fi, 2020) 

 

Kunnat ovat järjestämässä kotouttamispalveluita etenkin juuri muuttoprosessin tapahduttua. Kuntien 

tulee suunnitella ja tarjota erilaiset palvelut maahanmuuttajille, mikä edellyttää kunnilta tietynlaista 

palveluosaamista. Palvelut, kuten kotouttamista ja työllistymistä edistävät, tulee olla osana kunnan 

strategista kehittämistä. Valtio maksaa kunnille laskennallista korvausta oleskeluluvan saaneiden tur-

vapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Lisäresursseja kotouttamistoimiin saa-

daan kunnan omasta rahoituksesta sekä mahdollisista hankerahoituksista. Kuntaliiton mukaan las-

kennalliset korvaukset kunnille ovat tällä hetkellä seuraavat: 6 845 euroa vuodessa alle 7-vuotiaasta 

ja 2 300 euroa vuodessa 7 vuotta täyttäneestä henkilöstä. Kunnat saavat korvauksia neljän vuoden 

ajan kiintiöpakolaisista ja muista henkilöistä kolmen vuoden ajan. (Wikman-Immonen, 2018) 

 

On täysin selvää, että kunnissa on huomattavia eroja maahanmuuttajien määrässä, jolloin myös ko-

touttamisohjelmaa tulee suunnitella eri kunnissa hyvinkin eri tavoin. Joihinkin kuntiin saattaa tulla 

vain muutama maahanmuuttaja asukas vuositasolla, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla luvut 

ovat täysin eri luokkaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen kunta suunnittelee oman ohjelmansa 

itselleen sopivaksi, joko yksin tai yhdessä toisen tai useamman kunnan kanssa.  

 

Monissa Suomen kunnissa tehdään aktiivista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla naapuri kunnan tai 

kuntien kanssa. Samalla on huomioitava myös maahanmuuttaja taustaiset ihmiset, jotta heille voidaan 

tarjota mahdollisimman helposti tavoitettavissa olevia palveluita kotouttamisen edistämiseksi. Li-

säksi näissä palveluissa olisi hyvä muistaa, että maahanmuuttajille, joilla kielimuuri aiheuttaa huo-

mattavia ongelmia sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutuessa, saisivat apua esimerkiksi tulkin tai 
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kieltä osaavan hoitajan myötä. Kaikkien kuntien tulisi kuitenkin tilanteestaan huolimatta toimia teh-

täväkentällään yhteensovittajana, jotta elinvoimaisuus kaikkine yhteistyötahoineen toimisi hyvin 

huomioiden maahanmuuttajaväestön. 

 

Vaikka kotouttamispalveluiden järjestäminen voi olla monelle kunnalle suuri menoerä ja vaatii paljon 

resursseja, voivat he hyötyä uusista kuntalaisistaan huomattavasti. Heidän avullaan on mahdollista 

täyttää tyhjiä työpaikkoja ja saada uutta tietotaitoa kuntaan. Mielestäni maahanmuuttoprosessissa aut-

taminen tulisi olla eräänlainen etuoikeus, sillä mitä paremmin sen hoitaa, sitä parempia vaikutuksia 

ja mahdollisuuksia kunnat voivat saada. 

 

Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä on edistetty alueellisten työvoimakokeilujen avulla, 

esimerkiksi Pirkanmaalla. Tällaisissa kokeiluissa yhdistetään TE-toimiston ja kunnan resurssit työl-

lisyyden hoitoon liittyen. Pirkanmaalla kokeilun kohderyhmänä olivat kaikki työmarkkinatukea saa-

vat työttömät, myös vieraskieliset ja kotoutujat. Kokeilun tulosten myötä voidaan havaita, että kotou-

tujien aktivointi ja tiedonkulku parani heidän ja työllisyysasioiden välillä. Kokeilussa suuri apu saa-

tiin henkilökohtaisista avustajista sekä erilaisista ”digichateista”. (Wikman-Immonen, 2018). Mieles-

täni tällaisia kokeiluja olisi tärkeää hyödyntää ympäri Suomen, sillä niiden kautta saatetaan löytää 

uusia osaajia ja samalla kannustaa uutta väestä aktivoitumaan oman kuntansa alueella. 

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386) velvoittaa, että kunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston, 

on kerrottava maahanmuuttajalle häneen liittyvästä suunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 

oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Tiedot on annettava henkilölle aina kirjallisesti ja lisäksi suulli-

sesti maahanmuuttajan niin tahtoessa. Tiedot on selitettävä siten, että henkilö saa siitä täyden ymmär-

ryksen kielimuurista huolimatta. Kunnan on pystyttävä tarjoamaan maahanmuuttajalle niitä palve-

luita, jotka on sisällytetty hänen kotoutumissuunnitelmaansa käytettävien määrärahojen rajoissa. 

Kunnan tulee myös seurata kotoutumissuunnitelman toteutumista yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston 

kanssa ja huolehtia oman henkilöstönsä osaamisesta kotouttamistoimissa. (Finlex, 2010) 

 

Laissa määriteltyjen pakollisten kotouttamistoimenpiteiden lisäksi kunnat voivat järjestää paljon mui-

takin palveluita kotouttamisen edistämiseksi. Esimerkiksi maahanmuuttajalapsille ja -nuorille on 

hyvä järjestää erilaisia harrastusmahdollisuuksia, joissa he pystyvät ottamaan osaa kielestä ja taus-
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toista huolimatta. Harrastustoiminnan avulla lasten ja nuorten kotoutuminen voi nopeutua huomatta-

vasti ja samalla sosiaalisten suhteiden luominen muodostaa tärkeitä siteitä uuteen kulttuuriin ja asuin-

paikkakuntaan. Myös erilaiset liikunta- ja kulttuuritoimet ovat varmasti toivottuja monelle maahan 

muuttaneelle. Tutkimusta tehdessä oli hienoa kuulla, että monissa kunnissa ja kaupungeissa järjeste-

tään muun muassa opastettuja museokierroksia maahanmuuttajille, minkä ansiosta he pääsevät tutus-

tumaan uuden kotiseutunsa historiaan. 

 

4.3 Maahanmuuttopolitiikan haasteet 

 

Erikoistutkija Pasi Saukkosen mukaan suomalainen kotouttamispolitiikka on saanut paljon tunnus-

tusta osakseen kansainvälisisissä vertailuissa. Suomi on päässyt myös neljännelle sijalle MIPEX-ver-

tailussa vuonna 2015 (Saukkonen, 2016). MIPEX (The Migrant Integration Policy Index) on erään-

lainen työkalu, joka on kehitetty mittaamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja maahanmuuttopoli-

tiikkaa kaikissa EU-maissa sekä lisäksi muun muassa Australiassa, Islannissa ja Japanissa. Mittarissa 

on 167 erilaista poliittista indikaattoria, joiden avulla määritellään moniulotteinen kuva siitä, millaiset 

mahdollisuudet maahanmuuttajalla on tulla osaksi yhteiskuntaa. (Mipex, 2015) 

 

Saukkosen mielestä kaikki ei ole kuitenkaan sitä, miltä näyttää, vaikka positiivista kansainvälistä 

huomiota onkin saatu. Hänen mukaansa meidän kotouttamisjärjestelmäämme on kritisoitu esimer-

kiksi sen vuoksi, että se on organisaatiorakenteeltaan erittäin monimutkainen ja tämä aiheuttaa sen, 

ettei toimeenpano ole tehokasta. Suomessa on Saukkosen mukaan liian paljon erilaisia tapoja toimia 

maahanmuuttoprosesseissa, sillä eri kunnat saattavat toimia hyvinkin eri tavoin verraten toisiinsa. 

Tämä aiheuttaa puutteita ja heikkouksia koordinaatiossa ja kotouttamispolitiikasta on lähes mahdo-

tonta saada selkeä kokonaiskuva. Lisäksi voimavarojen puute kotoutumiskoulutuksessa sekä koulu-

tuspoluista puuttuva johdonmukaisuus aiheuttavat ongelmia. Maahan muuttavat henkilöt eivät saa 

aina riittävästi tietoa kotouttamisen keskeisistä välineistä ja osa saattaa jäädä puolivahingossa kotout-

tamisen ulkopuolelle (Saukkonen, 2016).  

 

Olen osittain samaa mieltä Saukkosen kanssa, sillä esimerkiksi työn perässä tulevat maahanmuuttajat 

tuovat usein mukanaan perheensä. Osa perheenjäsenistä saattaa jäädä pienemmälle huomiolle, jos 

työtä tekevä henkilö on keskeisimmässä roolissa. Töissä käyvä henkilö kotoutuu helpommin ja saa 

apua työpaikalla ja työn ohessa. Huonompaan tilanteeseen saattavat jäädä kotiäidit, jotka eivät pääse 
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kotoutumaan yhtä helposti. Sen vuoksi on tärkeää, että Suomessa toimii kotouttamisohjelmia per-

heille ja heille tarjotaan apua. Tämän avun mainostaminen ja saatavuus on kuitenkin saatava täysin 

toimivaksi ympäri Suomen, jotta jokaisella maahan muuttavalla henkilöllä on tasa-arvoiset lähtökoh-

dat liittyä osaksi uutta yhteiskuntaa.  

 

On kuitenkin totta, että maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan tehokas suunnittelu ja toimeenpano 

on haasteellista. Maahanmuuttopolitiikkaa on ollut niin kauan kuin on ollut täysivaltaisia valtioita. 

Valtion keskeiset tunnusmerkit ovat ulkovaltojen tunnustamat rajat ja oikeus säännellä rajan yli ta-

pahtuvaa liikennettä. Tästä johtuen maahanmuuttoa on tapahtunut jo kauan, mutta haasteet eri vuosi-

satoina ovat olleet omanlaisensa. Eri aikoina muuttoliikettä on säännelty eri tavoin. Toisinaan sitä on 

rajoitettu ja toisinaan saapumista ja lähtemistä on myös edistetty eri keinoin. Tämä pätee sekä Suo-

men että muiden valtioiden kohdalla. (Martikainen ym. 2013, 81) 

 

EU:n jäsenmaana Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ohjaavat unionin jäsenvaltioiden yhteisvastuu. 

Lisäksi EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka liittyy vahvasti yhteistyöhön YK:n pakolais-

järjestön kanssa (Valtioneuvosto, 2020) Joulukuussa 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus vel-

voittaa jäsenvaltioita yhteisvastuun lisäksi oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteeseen rahoituksen 

osalta. Lissabonin sopimuksessa on luotu oikeusperusta kotouttamistoimenpiteille ja lisäksi sen 

myötä otettiin käyttöön määräenemmistöpäätökset laillista maahanmuuttoa koskevissa asioissa. 

(Shmid-Drüner, 2019) 

 

”Euroopan unionin keskeisenä tavoitteena on luoda tulevaisuuteen suuntautuva ja kattava euroop-

palainen maahanmuuttopolitiikka, joka perustuu yhteisvastuuseen. Maahanmuuttopolitiikan tarkoi-

tuksena on määrittää tasapainoinen tapa tarkastella sekä laillista että laitonta maahanmuuttoa.” 

 

(Euroopan parlamentti, 2019) 

 

Myös EU:n sisällä maahanmuuttopolitiikan yhteensovittaminen jäsenmaiden ja kolmansien maiden 

kanssa on toisinaan haasteellista. Kun maahanmuuttaja pääsee EU:n alueelle, hänen on helppo kulkea 

jäsenmaasta toiseen. Asiakirjattomien henkilöiden määrä on todella suuri, minkä vuoksi on mahdo-

tonta sanoa tarkkaa määrää EU:n alueelle olevista maahanmuuttajista. Tämä on suuri ongelma esi-

merkiksi rikollisuutta tarkasteltaessa, sillä tiedot maihin tulevista henkilöistä voivat olla todella puut-

teellisia.  



   

 

22 

 

 

EU maiden sisällä on suuria näkemyseroja maahanmuutosta. Osa jäsenmaista on hyvinkin maahan-

muuttoa vastustavia, mutta toiset taas suosivat maahanmuuttajien ottamista enemmän. Jotkut euroop-

palaiset saattavat pelätä, että maahanmuuttajat kuluttavat liian paljon julkisia varoja vastaanottaes-

saan erialisia sosiaalisia etuuksia syrjäytymisen estämiseksi. Lisäksi jotkut ajattelevat, että he saatta-

vat menettää työpaikkansa maahanmuuttajille. Tämän seurauksena on se, että useat kansalliset halli-

tukset leikkaavat hyvinvointimahdollisuuksia ja näin ollen erot EU:n jäsenvaltioiden maahanmuutta-

jia vastaanottavana valtiona saattavat olla hyvinkin suuria. (Speciale, 2010) Jäsenvaltioilla on kuiten-

kin edelleen oikeus päättää siitä, miten paljon he ottavat kolmansien maiden kansalaisia alueelleen 

työnhakua varten. (Shmid-Drüner, 2019) 

 

Maahanmuuttopolitiikka liittyy paljon myös ihmisoikeuksiin ja niiden noudattamiseen. Ihmisoikeuk-

sia ja niihin liittyviä tapauksia on tutkittu etenkin toisen maailmansodan aikaisten inhimillisten kau-

heuksien jäljiltä. Ihmisoikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet näkyvät hyvin myös maahanmuut-

toprosesseissa universaalisti. On kuitenkin valitettavaa, että universaaleista ihmisoikeuksista huoli-

matta niiden noudattaminen ja samalla maahanmuuttopolitiikan toteuttaminen ei suju mutkitta. Mie-

lestäni on tärkeää, että jokainen valtio tekee osansa siinä, että ihmisoikeuksia noudatettaisiin kaikkien 

kohdalla, sillä maahanmuuttoa aiheutuu juurikin paljon niiltä alueilta, joilla on sodankäyntiä ja ih-

misten perusoikeudet saattavat olla rajalliset. 

 

Maahanmuuttopolitiikalla ei aina saavuteta niitä tavoitteita, joita etukäteen valtiot esimerkiksi antavat 

tavoitteekseen ja usein niillä saattaa olla tahattomia seurauksia. Tehokasta politiikkaa haittaavat usein 

yksipuoliset maahanmuuttoa selittävät mallit sekä erilaiset eturistiriidat sekä kotimaisessa että kan-

sainvälisessä politiikassa. Monissa tapauksissa tämä johtaa ristiriitaisiin tavoitteisiin tai piilotettuihin 

asialistoihin maahanmuuttopolitiikassa. (Castles, 2004) Maahanmuuttajia vastaanotettaessa tulisi 

aina muistaa ihmisoikeuksien noudattaminen, sillä esimerkiksi perheen yhdistäminen taustasyynä 

maahanmuutolle ja sitä myötä oleskeluluvalle kulkevat käsikädessä ihmisoikeuksien kanssa. Myös 

tehokas kotouttaminen parantaa ihmisoikeuksien toteutumista esimerkiksi uuden maan kielen opet-

tamisen myötä, jolloin heidän mahdollisuutensa päästä mukaan keskusteluihin helpottuvat. Näin ol-

len he pystyvät pyytämään apua ja kuulemaan heitä koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia paremmin.  

Kaikki nämä liittyvät jokaisen ihmisen oikeuksiin joka puolella maailmaa. 
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”Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen -- Jokaisella 

on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä -- Jokaisella on oikeus 

lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.” 

(Ihmisoikeuksien julistus 1948, Amnesty International) 

 

Tehokkaassa ja tasa-arvoisessa maahanmuuttopolitiikassa tulisi pitää tehokasta kirjanpitoa tapahtu-

neesta ja ennakoida tulevaa. Stephen Castlesin mukaan erityisesti dokumentoimaton muuttoliike jat-

kaa kasvuaan jatkuvasti, vaikka valtiot ja ylikansalliset elimet pyrkivät sitä valvomaan. On valitetta-

van paljon tapauksia, joissa valtioiden hallitukset eivät ole saavuttaneet ilmoitettuja tavoitteitaan. Us-

kon siihen, että monessa tilanteessa syy tähän löytyy pelkästään mielenkiinnosta maahanmuuttoa 

kohtaan. ”Paradoksaalisesti kyky hallita muuttoliikettä on vähentynyt, kun halu tehdä niin on lisään-

tynyt” (Castles, 2004; Bhagwati, 2003). Hallitusten toiminnalla ja heidän antamiensa ohjeiden val-

vonnalla on äärettömän tärkeä merkitys kansainvälisessä maahanmuuttopolitiikassa. 

Vaikka valtio toimisi hyvässä linjassa EU:n ohjeistusten kanssa, myös valtioiden sisällä saattaa olla 

hyvinkin suuria haasteita maahanmuuttopolitiikan kehittämisessä ja toimeenpanemisessa. Moni liike 

ja puolue suhtautuvat kriittisesti maahanmuuttoon. Tämä saattaa näkyä puolueiden eduskuntavaalioh-

jelmissa sekä heidän ajamassaan maahanmuutto- tai kotouttamispoliittisessa ohjelmassaan. (Marti-

kainen ym. s.89, 2013) Näiden maahanmuuttoa vastustavien puolueiden kannatus on monissa maissa 

hyvinkin vahvaa, myös meillä Suomessa, minkä vuoksi myös hallituksen sisällä näitä puolueita on 

vahvasti äänessä ja vaikuttamassa hallitusohjelman sisältämiin toimiin. 

On mielenkiintoista seurata, millaisia erilaisia maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmia suomalaiset 

puolueet muodostavat. Kaikki maahanmuutto ei ole aina hyvästä, mutta mielestäni maahanmuuton 

käsittely oikealla tavalla antaa sille toimivia mahdollisuuksia kehittää yhteiskuntaa ja heidän elä-

määnsä. Maahanmuuton puoltaminen työperäisistä syistä on etenkin yksi erittäin tärkeä näkökulma, 

sillä jokaisessa maassa kaivataan erityisasiantuntijoita ja osaajia ainakin joillekin aloille jatkuvasti.  
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5 Kotouttaminen kotoutumisen tukena 

 

Kotoutuminen ja kotouttaminen kulkevat rintarinnan. Kotouttamista tarvitaan, jotta maahanmuutta-

jan kotoutuminen helpottuu ja mahdollistuu viranomaisten tuella. Ilman kotouttamispalveluita ja esi-

merkiksi kunnilta saatavaa apua, olisi kotoutuminen erittäin haasteellista, etenkin jos kielitaito on 

puutteellinen.  Mielestäni on tärkeä, että nämä kaksi käsitettä käsitellään erikseen, vaikka ne melkein 

yhdessä kulkevatkin. Seuraava kuva (kuvio 3.) kertoo tiivistetyn version kotoutumisen ja kotoutta-

misen käsitteiden erosta. Mielestäni tämä kuva selventää niiden tarkoitusta huomattavasti. Samalla 

siinä on havaittavissa monia eri asioita, joilla on omat vaikutuksena sekä kotoutumiseen että kotout-

tamiseen.  

 

 

 

Kuvio 3. Kokonaiskuva kotouttamisesta ja kotoutumisesta (lähde: Pasi Saukkonen, 2016) 

 

 

Hyvän kotouttamisen avulla saadaan hyvin kotiutuneita ihmisiä. Kotouttaminen ja kotoutuminen ovat 

vahvasti osana politiikkaa, työntekoa, ystävyys- ja parisuhteita sekä kulttuurista rikkautta. Siihen tar-

vitaan jokaisen ihmisen osallistumista ja onnistunutta poliittista päätöksentekoa. Seuraavana lainaus 

valtion kotouttamisohjelmasta vuosilta 2016-2019:  
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”Kotoutumisen edistäminen on horisontaalinen politiikan alue, joka koskee useita politiikan sekto-

reita -- Hyvän kotoutumisen edellytykset perustuvat perustuslaissa ja sektorilainsäädännöissä mää-

riteltyihin maahanmuuttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin -- Kotoutuminen on kaksisuuntaista, ar-

jessa ihmisten ja väestöryhmien välistä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa. -- Kotoutumista edistäviä 

palveluja tuotetaan osana julkisia palveluja sekä yksityisten palvelutuottajien ja järjestöjen toi-

mesta. Vapaaehtoistyö täydentää tärkeällä tavalla palvelutarjontaa kielen opetuksesta urheilutoi-

mintaan ja lähentää maahanmuuttajien ja muun väestön välistä vuorovaikutusta.” 

 

(Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019) 

 

 

5.1 Kotoutuminen 

 

Maahanmuuttaja asettuu osaksi yhteiskuntaamme ja tulee olemaan jonkin kunnan uusi asukas – uusi 

kuntalainen. Silloin kun olen itse muuttanut uudelle paikkakunnalle, olen tuntenut oloni vieraaksi 

melko pitkänkin aikaa. Ympäristö ja palvelut saattavat olla hyvinkin erilaisia, kuin lähtöpaikassa. 

Muuttajalle on tärkeää, että uusi koti ja ympäristö tuntuvat turvalliselta ja kotoisalta – niin myös 

maahanmuuttajan kohdalla.  

 

Suomenkielinen termi ”kotoutuminen” on otettu käyttöön sen vuoksi, että sillä haluttiin välttää ”in-

tegraatioon” liitetyt mielikuvat. Molempia termejä kuitenkin käytetään. Kotoutumisella halutaan tar-

koittaa sitä, että tullessaan uuteen maahan ja kulttuuriin ei tarvitse kuitenkaan luopua omasta identi-

teetistään. (Martikainen ym. 2013, 92) Kansainvälisessä keskustelussa kotoutuminen tunnetaan kui-

tenkin integraationa. Sen lisäksi käytössä on myös monia muita käsitteitä kuten esimerkiksi englannin 

kielessä ilmaisu ”inclusion” (sisään sulkeminen, inkluusio) ja ”adjustment” (mukautuminen). Integ-

raation käsitettä on hyödynnetty etenkin Euroopassa silloin, kun on haluttu tehdä ero kahteen muuhun 

prosessiin, jotka liittyvät oman paikkansa löytämiseen: assimilaatioon ja segregaatioon. (Saukkonen, 

2016) 

 

On tärkeää, että maahanmuuttaja yhdistelee omaa vanhaa ja uutta kulttuuriaan, jotta oma elämä jat-

kuisi mahdollisimman mielekkäällä tavalla. Myös Suomen kotouttamislaissa halutaan tukea niitä 

mahdollisuuksia, joilla maahanmuuttaja voi ylläpitää omaa kieltä ja kulttuuria (Kotouttamislaki 
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1386/2010). Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja tuntee olevansa osa yhteiskuntaa täy-

sivaltaisena jäsenenä. Hänet otetaan vastaan tasa-arvoisena yksilönä ja hänelle tarjotaan tarvittavia 

tietoja ja taitoja elämään uudessa kotipaikassaan. (THL, 2020)  

 

On muistettava, että kotoutuminen ei ole yksi asia, vaan siihen liittyy monta toisiinsa kietoutuvaa, 

mutta myös täysin itsenäisistä kehityskulkua. Maahanmuuttajan näkökulmasta kotoutumisen voi 

nähdä eräänlaisena prosessina, jonka myötä hän voi löytää oman paikkansa yhteiskunnassa ja omalla 

uudella paikkakunnallaan. Kotoutumiseen liittyy myös olennaisesti pääsy työmarkkinoille. (Saukko-

nen, 2019) Työllistyminen ja sitä myötä liittyminen osaksi työympäristöä, sosiaaliset suhteet raken-

tuvat ja auttavat täten pääsemään helpommin myös vapaa-ajan toimintaan.  

 

Ilman kotoutumista maahan muuttanut henkilö voi kokea olonsa yksinäiseksi ja syrjäytyneeksi. Ti-

lanne voi äityä pahaksi, jolloin myös maahanmuuttajaväestön tulee saada tukea muun muassa masen-

nusoireisiin. Kansainvälisen muuttoliikkeen yhteydessä on toisinaan pelätty segregaatiota eli väestö-

ryhmien eristäytymistä (Saukkonen, 2016). Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että sosiaalisia suh-

teita ja verkostoja rakennetaan niin sanottuun kantaväestöön sekä muihin ihmisiin ja yhteisöihin mah-

dollisimman pian muuton jälkeen. Sosiaalisten suhteiden avulla myös kielitaidon kehittäminen hel-

pottuu. Uudet ystävät ja ympärillä oleva työyhteisö voi auttaa kieliopintojen etenemisessä. Uuden 

paikkakunnan, yhteiskunnan ja kansakunnan tullessa tutuksi, myös oma sosiaalinen identiteetti voi 

kehittyä samaistuen uuden ympäristön vaikutuksiin. (Saukkonen, 2019) 

 

Kotoutumisen liittyy olennaisesti myös akkulturaation käsite, joka on keskeisessä roolissa tutkittaessa 

hyvinvointia ja perhesuhteita kotoutumisessa (Martikainen ym. 2013). Akkulturaatiolla tarkoitetaan 

sitä prosessia, kun maahanmuuttaja opettelee hallitsemaan uutta elämäntilannettaan uudessa koti-

maassaan. Tähän prosessiin vaikuttavat monet tekijät, mutta keskeisimpänä voidaan pitää etenkin 

maahanmuuton taustalla olevaa syytä. (Hoffrén, 2020) Akkulturaatiolla voidaan viitata kaikkiin nii-

hin muutoksiin, joita maahanmuuttaja kohtaa kahden kulttuurin välittömässä sekä keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa (Mattsson, 2017; Redfield, Linton & Herskovits, 1936). Se on samalla ilmiö, jossa 

yksilöt ja niistä koostuvat ryhmät ovat jatkuvassa kontaktissa toistensa kanssa kulttuuritaustoista riip-

pumatta. Tämän ilmiön avulla voidaan tuoda yksilöiden ja ryhmien kulttuuriset ja psykologiset omi-

naisuudet osaksi uutta yhteiskuntaa. Ilmiössä on tärkeää huomioida vastavuoroiset suhteet ja muu-

tokset toisen kulttuurin kanssa. (Mattsson, 2017) 
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Voidaan puhua myös akkulturaatiokuilusta perheiden kotoutumisen yhteydessä, sillä ikä on usein 

keskeisenä tekijänä akkulturaatiossa. Akkulturaatiokuilu on havaittavissa silloin, kun lasten ja nuor-

ten sopeutuminen uuteen elämänvaiheeseen ja uuden maan oloihin tapahtuu nopeammin kuin aikui-

silla. Tämä on hyvin yleistä, sillä lasten ja nuorten elämäntyyli niin sanotusti pakottaa tutustumaan 

uuteen ympäristöön nopeasti esimerkiksi koulun kautta. He oppivat siellä arkikieltä, saavat uusia ys-

täviä sekä omaksuvat uusia arvoja, käytäntöjä ja ajattelutapoja lähestulkoon huomaamatta. Akkultu-

raatiokuilu ei kuitenkaan aina aiheudu eritahtisesta kotoutumisesta, vaan siihen voi vaikuttaa esimer-

kiksi myös eritasoinen stressi uuteen maahan muuttaessa tai yleiset taloudelliset ongelmat. (Ali-

tolppa-Niitamo, 2010; Martikainen ym. 2013) Teoriassa akkulturaatiota voidaan pitää kaksisuuntai-

sena, mutta käytännössä vähemmistöryhmien edustajat kohtaavat enemmän sopeutumisvaatimuksia. 

Vastavuoroisuus voi siis olla eri tasoista eri osapuolilla, mutta ilmiönä akkulturaatio käsittää molem-

pien osapuolten toiminnan ja totuttelun uuteen kulttuuriin. (Mattsson 2017, 9; Berry 2008, 330) 

 

Kotoutumiseen liittyy olennaisesti myös se, millaisella asenteella maahanmuuttajat vastaanottavat 

uuden kulttuurinsa antia osaksi omaansa. Avoimuus ja rohkeus auttavat maahan muuttaneita henki-

löitä kohtaamaan uusia henkilöitä, tapoja ja kulttuurimuutoksia, jolloin kotoutuminen nopeutuu ja 

etenee luontevammin. Myös uuden kotipaikan positiivisesti sujuneet uudet ihmiskohtaamiset lisäävät 

halua tutustua uuteen kotipaikkaan ja sen väestöön. 
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5.2 Kotouttaminen 

 

Yksi suuri ja erittäin tärkeä osa maahanmuuttoprosessia ja maahanmuuttajien asettumista on kotout-

taminen ja kotoutuminen. Kotouttamiselle tarkoitetaan niitä viranomaistoimenpiteitä, joilla edistetään 

yksilön kotoutumista hyvinvoinnin ja terveyden sekä koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen avulla. 

Prosessina kotouttaminen on kaksisuuntainen ja siihen tarvitaan paljon viranomaistoimenpiteitä, joi-

den avulla voidaan edistää yksilön kotoutumista erilaisin keinoin. Näitä keinoja ovat muun muassa 

hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisääminen. (THL, 2018) Tässä prosessissa tar-

vitaan aktiivisia tekijöitä. Sekä henkilön uuden maan viranomaisten että maahanmuuttajan on toimit-

tava yhdessä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Koko yhteiskunnan tuki prosessin eteenpäin vie-

miseksi on tärkeää.  

 

Kotouttamista on tutkittu siirtolaisten muuttoliikkeen myötä etenkin 1950-1960 luvuilta lähtien, jol-

loin assimilaation käsite oli keskeinen. Assimilaation käsitteen mukaan siirtolaisten alueellinen, kie-

lellinen ja kulttuurinen erottelu hajoavat ajan myötä siten, että viimeistään kolmannen sukupolven 

kohdalla heidän ajatellaan sulautuvan jo täysin omaan yhteiskuntaansa. Tutkijat alkoivat tutkia ko-

touttamista siirtolaisten kohdalla tämän käsitteen myötä. Kotouttamista lähdettiin tutkimaan norma-

tiivisena käsityksenä hyväksytystä yhteiskunnan noudattamisesta, mutta samalla tutkijat kiinnittivät 

huomiota syrjinnän epätasa-arvoisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Sen vuoksi painotettiin enem-

män sitä, miten yhteiskunta reagoi maahanmuuttajiin ja millaisia konsepteja ja ohjelmia voidaan tar-

jota kotouttamisen helpottamiseksi. Nykyään maahanmuuttoa tutkittaessa kiinnitetään huomiota eri-

tyisesti myös siihen, miten he hyväksyvät ja sopeutuvat uuden yhteiskunnan sosiaalisiin, kulttuurisiin 

ja poliittisiin rakenteisiin. (Mau & Verwiebe, 2010, 116) 

 

Suomessa kotouttaminen on pitkälti poikkihallinnollista toimintaa. Keskushallinnossa siihen ovat 

osallistuneet etenkin sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- 

ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Myös kolmannen sektorin ja erilaisten järjestöjen 

rooli kotouttamisen edistämisessä on erittäin suuri julkisen sektorin lisäksi. Poliittisen vastuun kan-

taminen ja yleinen koordinointi hallinnollisella puolella ovat kuitenkin eläneet viime aikoina paljon. 

(Martikainen ym. 2013, 95) 

 

Vuonna 1999 säädettiin laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-

otosta (1999/493). Tämä laki kumottiin ja tilalle tuli laki kotoutumisen edistämisestä vuonna 2010 
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(2010/1386). Tämän uuden korvatun lain tarkoituksena on edistää ja tukea sekä kotoutumista että 

maahanmuuttajan mahdollisuuksia osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti. Li-

säksi tällä lailla tavoitellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä myönteisen vuorovai-

kutuksen lisäämistä eri väestöryhmien välillä. (Finlex, 2010) 

 

Uuden lain myötä on haluttu tuoda kotouttamistoimet ja -palvelut kaikkien saataville riippumatta 

oleskelun perusteesta. Tämän lain myötä halutaan tarjota maahanmuuttajaväestölle perustietoa suo-

malaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Lain nojalla tarjotaan myös alkukartoitusta maahan 

muuttaville henkilöille, joissa voidaan yhteistyön avulla selvittää tulijan tietoja ja taitoja. Kartoituk-

sen avulla voidaan arvioida sitä, tarvitseeko henkilö itselleen sopivan kotoutumissuunnitelman. Suun-

nitelmassa on kirjattuna, mitä kotoutumiskoulutusta ja muuta tukea henkilö tarvitsee työllistyäkseen 

ja ottaakseen osaa suomalaiseen yhteiskuntaan. (Martikainen ym. 2013, 95) 

 

Omasta mielestäni kotouttaminen on tärkein osa maahanmuuttoprosessia. Jos itse joskus lähtisin asu-

maan toiseen maahan, syystä tai toisesta, eniten mietityttäisi kaikkien normaaliasioiden hoitaminen. 

Miten saisin hoidettua esimerkiksi työ- ja pankkiasioita tai missä minun olisi mahdollista saada ter-

veydenhuoltoa sitä tarvitessa? Miten vaikeaa olisi tutustua uusiin ihmisiin tai miten saisin asioitua 

kaupan kassalla, jos kieli olisi täysin tuntematon? Näitä ja monia muita seikkoja maahanmuuttajat 

joutuvat varmasti miettimään.  

 

Maahanmuuttajan kotouttamista voi mielestäni jollain tapaa verrata koululaisten tutustumiseen en-

simmäiselle luokalle. Useimmiten ensimmäisen luokan lapsille kaikki koulussa on uutta, kaverit ja 

ympäristö sekä yhteiset toimintatavat. Opettajien on tässä kohtaa osattava luoda lapsille tuttu ja tur-

vallinen toimintaympäristö, jossa he voivat lähteä luomaan jotain erittäin tärkeää. Lasten koulupolku 

ja oppimisprosessit ovat pitkiä ja joillekin hyvin raskaita. Kaikki ahkerointi on kuitenkin palkitsevaa 

ja auttavat jokaista toimimaan tulevaisuudessa osana yhteiskuntaa.  

Samankaltaisessa asemassa ovat myös maahanmuuttajat. Esimerkiksi kielen ja kulttuurin opettelu voi 

tuntua pitkälliseltä, vaikealta ja jopa ahdistavalta, mutta kaikella uurastuksella on suuri hyöty.  

 

Julkisia palveluja järjestettäessä on tärkeää, että huomioidaan maahanmuuttajaväestön tarpeet. Näin 

heille voidaan tarjota kotouttamista edistäviä toimenpiteitä ja palveluita. (Työ- ja elinkeinoministeriö) 

Kotouttamista tapahtuu kaikkialla, minkä vuoksi on tärkeää, että kotoutumista tukevia toimintamal-
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leja käytetään kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla. Toisen kielen oppiminen ja kehittyvä moni-

kielisyys ovat lasten ja nuorten kotoutumispolulla keskeisessä roolissa (Martikainen ym. 2013, 173). 

Kielen opettelulla on todella suuri vaikutus maahanmuuttajien kotoutumiseen, sillä sen avulla ver-

kostoituminen ja asiointi muuttuvat huomattavasti helpommiksi. Esimerkiksi pääsy mukaan hyvään 

työyhteisöön saattaa joskus edellyttää kielen oppimisen, sillä kielimuurin vuoksi ystävystyminen uu-

sien ihmisten kanssa voi olla todella hankalaa. Välttämättä edes englannin kielen opettelu ei riitä. 

Uuden kotimaan kielen opettelu voi olla aikaa vievää ja haastavaa, mutta varmasti kaksisuuntaisesti 

palkitsevaa.  
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6 Tutkimusprosessi 

 

6.1 Tutkimuskohteena kunnat valtion kotouttamisohjelman toteuttajana 

 

Tutkimuksessani lähdin tarkastelemaan sitä, miten kotouttamistoimia järjestetään Suomen kunnissa. 

Kunnat ovat tärkeässä roolissa maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Lähetin kyselypyyn-

töjä moneen eri kuntaan ympäri Suomen – sellaisiin, jotka ovat keskenään hyvin eri kokoisia pinta-

alaltaan, asukasluvultaan ja palvelutarjonnaltaan. Halusin päästä tarkastelemaan, miten kunnan koko 

ja maahanmuuttajien määrä näkyvät kotouttamistoimien järjestämisessä. Maahanmuutto keskittyy 

suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin, mutta sillä on todella suuri merkitys pienten paikkakuntien 

taloudelle, elinvoimalle ja kulttuurille.  

 

Valtion kotouttamisohjelma antaa selkeät ohjeistukset kunnille siitä, millaisia erilaisia palveluja hei-

dän tulee pystyä tarjoamaan kuntaan muuttaville maahanmuuttajille. Kunnilla on kuitenkin paljon 

mahdollisuuksia ja vapauksia näiden toimien järjestämisessä, minkä ansiosta he voivat tehdä oman-

laisensa strategian maahanmuuttajien kotouttamiseksi juuri sellaisena kuin tarve ja resurssit antavat 

myöden.  

 

Onnekseni sain tutkimukseen mukaan seitsemän kuntaa, jotka ovat toisiinsa verraten hyvin erilaisia. 

Asukasluvut näissä kunnissa vaihtelivat noin 7 000 asukkaasta 142 000 asukkaaseen. Eroa oli siis 

jopa noin 135 400 asukkaan verran pienimmän ja suurimman kyselyyn osallistuneen kunnan välillä. 

Kyselyyn osallistuivat seuraavat kunnat: Lappeenranta, Jyväskylä, Kuopio, Ylöjärvi sekä kolme ano-

nyyminä pidettyä paikkakuntaa. Näiden kuntien välillä myös kotoutujien määrät vaihtelivat todella 

paljon, mikä näkyi suoraan kotoutujille tarkoitettujen palveluiden tarjonnassa. Jokaisessa kunnassa 

kerrottiin seuraavan valtion kotouttamisohjelmaa ja kotouttamislaissa olevia edellytyksiä. Muut yli-

määräiset palvelut vaihtelivat kuntien välillä. 

 

6.2 Kvalitatiivinen tutkimusote 

 

Tutkimus on toteutettu laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusotteella. Kvalitatiivinen tutkimusme-

netelmä mahdollisti aineiston keruun siten, että kysely oli mahdollista toteuttaa kuntien ja ihmisten 

omiin kokemuksiin ja toimintatapoihin perustuen. Laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden esi-

tellä yksittäistapauksia, tässä tapauksessa Suomen kuntia ja niiden toimintatapoja maahanmuutossa. 
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Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa pyrkimyksenä ei ole mittaaminen 

eli pyrkimys saada aineisto numeeriseen muotoon. Tämä tutkimus olisi tosin ollut mahdollista toteut-

taa myös numeerisesti, jolloin tutkimus olisi keskittynyt ennemminkin maahanmuuttajien määriin eri 

kunnissa ja niihin kohdistuvien resurssien mittaamiseen.  

 

Yksi laadullisen tutkimuksen peruskulmakivistä on havaintojen teoriapitoisuus. Havaintojen teoriapi-

toisuus käsittää sen, millaisen käsityksen yksilö on saanut ilmiöstä ja millainen merkitys siitä aiheutuu 

tutkittavalle ilmiölle. Lisäksi havaintojen teoriapitoisuus käsittää ne välineet, joita tutkimuksessa on 

käytetty ja miten ne ovat vaikuttaneet tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Voidaan sanoa, että tutki-

mustulokset ja havaintomenetelmät ovat selvästi yhteydessä toisiinsa. Tutkimusasetelma määräytyy 

siis täysin tutkijan omista valinnoista ja teoriapohja antaa tutkimukselle kehykset. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018) 

 

Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttämällä voidaan saada monipuolinen aineisto, vaikka tutki-

musotoksen määrä olisikin melko pieni. Tässä tapauksessa tutkimuksen kyselyyn osallistui seitsemän 

suomalaista kuntaa, joiden lähtökohdat maahanmuuttajien kotouttamisessa ovat hyvin erilaiset toi-

siinsa verraten. Kuten Alasuutari, Koskinen ja Peltonen (2005) toteavat, laadullista tutkimusta tehtä-

essä joudutaan välttämättä tekemään joukko ratkaisuja, jotka määrittelevät sen, millaisia johtopää-

töksiä tutkimuksesta voidaan tehdä. Ratkaisuihin vaikuttavat aika, aineistonkeruumenetelmät sekä 

tutkimuksen laajuus. Usein laadullinen tutkimus toteutetaan yksinkertaisesti keskittymällä yhteen ta-

paukseen tai kohteeseen, tässä tutkimuksessa pääpaino on ilmiössä, maahanmuutossa. (Alasuutari & 

Koskinen & Peltonen 2005) Laadullinen tutkimus mahdollistaa edestakaisen aineiston analysoinnin 

paljon vapaammin kuin määrällinen tutkimus. Tämä on syy siihen, minkä vuoksi valitsin kvalitatii-

visen tutkimusmenetelmän jo ennen tutkimuksen kohteen löytämistä -halusin päästä vapaasti kulke-

maan aineiston analyysin, tehtyjen tulkintojen ja tutkimustekstin välillä. (Eskola & Suoranta, 1998) 

 

 

6.3 Aineiston keruu ja analysointi 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty avoimen kyselyn muodossa. Alkuperäisenä suunnitelmana oli pitää 

teemahaastattelut kasvotusten, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi jouduin tekemään muutoksia 

suunnitelmiin. Molempien, haastattelun ja kyselyn, idea on hyvin yksinkertainen. Niitä käytetään sil-

loin, kun haluamme tietää miten ja miksi toimitaan tietyllä tavalla (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Näin 
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ollen halusin kysyä kuntien toimintatapoja suoraan kuntien ja kaupunkien johtohenkilöiltä eli kau-

pungin- tai kunnanjohtajilta. Joissain tapauksissa vastaukset tuli maahanmuuttoon ja kotouttamiseen 

keskittyneeltä kunnan tai kaupungin työntekijältä. Olin yhteydessä kuntien ja kaupunkien johtohen-

kilöihin ennen kysymysten lähettämistä ja kerroin hieman tutkimuksestani ja sen tavoitteesta. 

 

Laadin haastattelukysymykset mahdollisimman avoimiksi ja vapaamuotoisiksi. Haastateltaville pai-

notin sitä, että kysymyksiin voi vastata juuri sillä tavalla ja siinä muodossa, miten heidän kohdallaan 

se oli luontevinta. Tämän ansiosta kyselyyn vastanneet saivat kertoa oman kuntansa tai kaupunkinsa 

tilanteesta ja toimintatavoista hyvin vapaasti. Alkuperäinen suunnitelma eli teemahaastattelun pitä-

minen kasvotusten olisi mahdollistanut tarkentavien lisäkysymysten esittämisen. Tarvittaessa myös 

väärinkäsitysten oikaisu ja sanamuotojen selventäminen olisi ollut mahdollista käydä lävitse tiedon-

antajan kanssa, jos haastattelu olisi pystytty toteuttamaan kasvotusten (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

Haastateltaville oli ilmoitettu, että kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakollista vastata, jos se ei tuntunut 

osuvan kohdalle. Kyselyyn oli mahdollista vastata anonyymisti. 

 

Laadullisen haastattelumateriaalin analysoimisiseen valitsin sisällönanalyysin. Tutkimuksesta saatu 

aineisto käsittelee maahanmuuttajien kotouttamista ilmiönä, ja analyysin avulla olen pyrkinyt saa-

maan siitä selkeän sanallisen kuvauksen. Sisällönanalyysin tavoitteena on saada aineisto tiiviiksi ja 

selkeäksi kokonaisuudeksi kadottamatta sen sisältämää aitoa informaatiota. Laadullista aineistoa kä-

siteltäessä aineisto hajotetaan aluksi pienempiin osiin ja käsitteellistetään. Myöhemmin se kootaan 

uudestaan kokoon loogiseksi kokonaisuudeksi, jolla pyritään lisäämään ennalta hajanaisen informaa-

tion mielekkyyttä ja selkeyttä sitä tarkasteltaessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Burns & Grove, 1997; 

Strauss & Cobin, 1998) 

 

Tässä tutkimuksessa halusin lähteä etsimään vastauksia siihen, millaisia maahanmuutto- ja kotoutta-

mispalveluita kunnat ja kaupungit järjestävät. Sisällönanalyysin avulla kyselyistä tulleita vastauksia 

oli mahdollista tarkastella yhdessä ja erikseen, etsien eroja ja yhtäläisyyksiä saattaen ne tiiviiksi ko-

konaisuudeksi. Sisällönanalyysin teko on myös mielenkiintoista, sillä silloin tutkija pääsee kaikista 

parhaiten sisälle tutkimaansa aiheeseen ja tutkimus muotoutuu useimmiten juurikin sisällönanalyysin 

myötä.  
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6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Luotettavuuskysymys on erityisessä roolissa etenkin tieteellisissä teksteissä. Kvalitatiivista tutki-

musta tehdessään tutkijan tulee jatkuvasti pohtia tekemiään ratkaisuja. Samanaikaisesti on pystyttävä 

ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen että tekemänsä työn ja sen tuomien tulosten luotetta-

vuuteen. Myös omat ennakko-oletukset ja aiemmin saatu teoreettinen oppi vaikuttavat tutkimuksen 

tekoon ja siinä tehtäviin valintoihin. (Eskola & Suoranta, 1998) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa oleel-

lisin tutkimusväline on tutkija itse, sillä hänen tuomansa ideat ja ajatukset, rajaukset ja päätelmät, 

luovat koko tutkimusprosessin ja samalla määrittyy sen luotettavuus. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuus määräytyy yleensä vain mittausten luotettavuuteen, eikä tutkijan asema juurikaan näy.  

 

Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä seitsemän eri kuntaa, joka on otantana melko pieni määrä. 

Pidän tutkimustani kuitenkin luotettavana, sillä osallistuneet kunnat olivat eri puolilta Suomea erilai-

sine resursseineen ja lähtökohtineen maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi 

luotettavuutta lisää se, että tutkimusten tulokset ovat pitkälti rinnastettavissa jo aiemmin tehtyihin 

mittauksiin, joita on saatavilla muun muassa Tilastokeskuksen sivuilta. Tilastoja tarkastellessani, 

huomasin todella laajalti yhtäläisyyksiä saamiini vastauksiin liittyen. Kokonaisuudessaan pidän tut-

kimusta luotettavana melko pienestä otantamäärästä huolimatta. 
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7 Tutkimuksen tulokset 

 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksestani saadut tulokset, jotka keräsin aiemmassa luvussa kertomalla 

tavalla. Ensin kerron hieman tutkimuksen taustatietoja, minkä jälkeen lähden tutkimaan kyselyistä 

saatuja vastauksia neljän osion alla. Teettämässäni kyselyssä oli yhteensä viisitoista kysymystä, jotka 

on nyt sisällytetty seuraaviin alalukuihin teemoittain.  

 

7.1 Tutkimuksen taustatietoja 

 

Kuten tutkimukseni alussa mainitsin, osa vastaajista on antanut luvan puhua kunnan tai kaupungin 

nimeä käyttämällä, mutta osa vastanneista halusi pitää vastaukset anonyymeinä. Lähetin haastattelu-

pyynnöt yhteensä lähes kahdellekymmenelle eri kunnan- tai kaupunginjohtajalle, joista suurin osa 

vastasi heti. Osa laittoi kyselyn tehtäväksi alaiselleen, osa täytti sen itse. Koronatilanteesta johtuen  

kuntien tilanteet olivat poikkeukselliset, minkä vuoksi vastausten kokonaismäärä jäi vain seitsemään 

täytettyyn kyselyyn. Onnekseni nämä vastaukset tulivat kuitenkin hyvin eritasoisista kunnista ja kau-

pungeista eri puolilta Suomea, minkä ansiosta tutkimuksen toteuttaminen onnistui mielestäni hyvin 

ja riittävän luotettavasti. Seuraavaksi kerron hieman niistä kaupungeista ja kunnista, joista vastaukset 

tulivat. Ensiksi kerron niistä, joilta sain luvan käyttää heidän vastauksiaan nimellä. 

 

Lappeenrannan kaupunki on tutkimuksessani merkittävässä roolissa sijaintinsa vuoksi. Lappeenran-

nassa asui vuoden 2019 lopulla yhteensä 72 681 asukasta, joista noin 4% on venäjän kielisiä. Tämän 

kaupungin maahanmuuttajat tulevat siis pääosin rajan toiselta puolelta. Lappeenrannassa ulkomailta 

muuttaneiden määrä on kääntynyt lievään laskuun viime vuosien aikana, mutta kaupungissa toteute-

taan edelleen erittäin monipuolista ja tehokasta kotouttamista. 

 

Ylöjärven kaupunki on väkiluvultaan noin puolet pienempi Lappeenrantaan verraten. Vuoden 2019 

lopulla Ylöjärven väkiluku oli 33 234. Ulkomaalaistaustaisten määrä on noussut hieman viime vuo-

sien aikana (2016-2018), noin 50:llä hengellä. Tämän kaupungin mukaan saaminen oli mielestäni 

erittäin tärkeää, sillä Ylöjärvi sijaitsee aivan Tampereen tuntumassa, joka on hyvinkin muuttovoittoi-

nen ja suosittu asuin- ja opiskelupaikkakunta. Oli mielenkiintoista päästä selvittämään, vaikuttaako 

Tampereen laajat maahanmuutto- ja kotouttamistoimet myös Ylöjärven kaupungin toimintaan. 
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Jyväskylä on tutkimukseen osallistuneista kaupungeista väkiluvultaan suurin. Vuoden 2019 lopulla 

Jyväskylässä asui 142 400 asukasta – koko seutukunnassa yhteensä 186 252 asukasta. Kuten Lap-

peenrannan, myös Jyväskylän väkilukuun ja ulkomailta tuleviin asukkaisiin vaikuttavat olennaisesti 

hyvät ja laajat opiskelumahdollisuudet. Tässä tutkimuksessa oli kaksi selkeää opiskelupaikkakuntaa, 

joiden luvuissakin tämä on erittäin hyvin nähtävillä. Jyväskylässä maahanmuutto näkyy sekä palve-

luiden tarjonnassa että yleisesti katukuvassa. 

 

Viimeinen ei-anonyymeistä kaupungeista on Kuopio. Kaupungin virallinen väkiluku oli vuoden 2019 

lopulla 119 282 henkeä. Kuopiossa maahanmuutto on tärkeä osa kaupungin kasvua ja kehitystä. Kau-

pungin strategiassa läpileikkaavana teemana on kansainvälisyys, mikä näkyi selvästi heiltä saaduista 

vastauksista. Maahanmuuttajien palvelut pyritään integroimaan Kuopiossa osaksi kaikkien yhteisiä 

palveluita.  

 

Viimeiset kolme kyselyyn osallistunutta paikkakuntaa ovat asukasluvuiltaan huomattavasti pienem-

piä paikkoja. Kaikki kolme paikkakuntaa halusivat pitää vastauksensa anonyymeinä, mutta sen kum-

mempaa syytä anonyymiydelle en saanut. Nämä kunnat ovat kooltaan ja resursseiltaan hyvin pieniä, 

minkä vuoksi heidän toimintansa on kotouttamistoimien osalta melko rajoittunutta. Lisäksi he tekevät 

yhteistyötä paljon myös naapurikuntien kanssa, mikä saattaa olla yksi anonyymiyden syy. Ehkä he 

halusivat varmuuden vuoksi olla mainitsematta luvatta naapurikunnan nimeä. Yksi näistä kolmesta 

pienestä anonyymistä kunnasta järjesti kotouttamistoimet mielestäni hyvinkin esimerkillisesti eikä 

suurempia ongelmia näkynyt. He kuitenkin kertoivat vastauksissaan melko tarkasti eroja eri kansa-

laisuuksien toimintatapojen välillä sekä muutenkin sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen pitää anonyy-

meinä. Vastaukset antoivat kuitenkin itselleni erittäin paljon antia tämän tutkimuksen teolle. Lisäksi 

joissain anonyymeissä vastauksissa mainittiin yritysten nimiä, minkä uskon olevan yksi syy vastaus-

ten anonyymiydelle. 

 

Olen erittäin tyytyväinen, että sain nämä kolme kuntaa mukaan, sillä ne olivat kaikki huomattavasti 

pienempiä paikkakuntia ja laajalti ympäri Suomea. Heidän vastauksillaan on oleellinen rooli vertail-

taessa suomalaisten kuntien kotouttamispalveluiden tarjontaa ja maahanmuuttajien lukuja vuosita-

solla. Käytän näistä paikoista nimityksiä X-kunta, Y-kaupunki ja Z-kunta. Y-kaupungin asukasluku 

on reilusti alle 10 000 asukkaan. X- ja Z-kunnassa asukkaita oli molemmissa noin 20 000. Oli mie-
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lenkiintoista huomata, että vaikka kaikkiin näihin paikkoihin tuli vuositasolla erittäin vähän ulko-

mailta tulleita uusia asukkaita, heidän strategiansa maahanmuuttajien kotouttamiseksi olivat täysin 

eri luokkaa.  

 

Kaikki seitsemän eri kuntaa antoivat tutkimukselle paljon uusia näkökulmia ja pääsin havainnoimaan 

suuria eroja suomalaisten kuntien kotouttamistoimien välillä. Tämä oli itselläni myös taustaoletuk-

sena alkaessani tekemään tutkimusta, mutta en ollut uskonut, että erot voisivat olla näinkin suuria. 

Seuraavaksi lähden tarkastelemaan kyselyistä nousseita tuloksia teema kerrallaan.  

  



   

 

38 

 

7.2 Miten maahanmuutto näkyy Suomen kunnissa? 

 

Tutkimuksen haastattelukysymyksistä ensimmäinen keskittyi siihen, miten maahanmuutto näkyy 

kunnassa ja miten sitä mahdollisesti seurataan. Neljässä suurimmassa paikassa eli Lappeenrannassa, 

Jyväskylässä, Kuopiossa ja Ylöjärvellä maahanmuutto oli selvästi huomattavissa katukuvassa ja pal-

veluiden tarjoamisessa. Kolme pienenintä paikkakuntaa, jotka tutkimuksessa ovat anonyymisti esillä, 

kertoivat maahanmuuton näkyvän vain vähän. Asukasluvultaan pienin tutkimuksessa mukana ollut 

kaupunki, Y-kaupunki, kertoi maahanmuuttajien määrän olevan niin vähäinen, ettei seurantaa juuri 

toteuteta. Z-kunnassa sijaitsee oma vastaanottokeskus ja kaupunki tekee yhteistyötä Ely-keskuksen 

kanssa tehdyllä sopimuksella. Heille tulee vuosittain noin 50-70 pakolaista, mutta muusta maahan-

muutosta, kuten työperäisestä, heillä ei ole tarkkaa tietoa.  Itse näkyvyydestä tai tarkemmasta seuran-

nasta he eivät kertoneet. 

 

X-kunta kertoi, että vaikka maahanmuuttajien määrä on kasvanut melko nopealla vauhdilla 2000-

luvulta lähtien, näkyy maahanmuutto katukuvassa melko vähän. Vastaajan mukaan syynä on luulta-

vasti se, että suurin osa paikkakunnan maahanmuuttajista on lähtöisin Virosta. Ymmärtääkseni tämä 

vastaus olisi viittaus siihen, että virolaiset maahanmuuttajat ovat ulkonäöltään, kulttuuriltaan ja ta-

voiltaan hyvin samanlaisia kuin kantasuomalaiset. X-kunnan vastaaja kertoi myös siitä, että suurin 

osa kunnassa asuvista maahanmuuttaja naisista pysyttelee pääsääntöisesti kotona, minkä vuoksi heitä 

ei juurikaan näe kodin ulkopuolella. Kyseinen kunta kertoi seuraavansa maahanmuuttoa Tilastokes-

kuksen teettämien tilastojen avulla säännöllisesti. 

 

Vastauksista päätellen maahanmuutto näkyy tutkimuksessa mukana olleissa kaupungeista eniten 

Lappeenrannassa ja Jyväkylässä. Valtaosan Lappeenrannan ulkomaalaisesta väestöstä muodostavat 

venäjänkieliset, joita asuu kaupungissa yli 3 100 henkilöä. Myös Lappeenrannassa vironkielisiä hen-

kilöitä on melko paljon, yhteensä 238 henkilö. Muiden kieliryhmien edustajia on 50-200 henkilön 

välillä. Yhteensä 7% Lappeenrannan asukkaista puhuu kielenään muuta kuin suomen kieltä. Koko-

naisuudessaan ulkomaalaisten määrä on kääntynyt viime vuosina lievään laskuun, mutta he saavat 

jatkuvasti uusia ulkomaalaistaustaisia asukkaita opiskelumahdollisuuksien myötä. Kaupungissa si-

jaitsee Joutsenon vastaanottoyksikkö, jossa majoittuu sekä perheitä että yksin tulleita aikuisia turva-

paikanhakijoita. Kaupunki on tehnyt Ely-keskuksen kanssa yhteisen päätöksen myönteisten turva-

paikkapäätösten määrästä. Määrään vaikuttaa oleellisesti se, millainen asuntotilanne heillä on. Sekä 
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Lappeenrannan yliopisto että ammattikorkeakoulu ovat hyvin kansainvälisiä opiskelupaikkoja. Yli-

opiston opiskelijoista ja henkilöstöstä muodostuu jopa 80 eri kansalaisuuden kokonaisuus. Myös Lap-

peenrannassa seurataan väestökehitystä kuukausittain sekä Tilastokeskuksen että Väestörekisterin 

tuottamien tietojen ja tilastojen avulla.  

 

Kuten monen kunnan vastauksista käy ilmi, iso osa maahanmuuttajista tulee Virosta tai Venäjältä. 

Nämä vastaukset ovat suoraan rinnastettavissa tilastokeskuksen antamiin tietoihin, joista käy ilmi 

suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa vuonna 2018 (kuvio 4.). Tilastokeskuksen mukaan vuonna 

2018 ulkomaan kansalaisten määrä oli lähes 258 000, ja ylivoimaisesti suurimpana kansalaisuusryh-

mänä olivat Viron kansalaiset. Suomessa asui 180 eri ulkomaan kansalaisuusryhmää vuonna 2018. 

(Tilastokeskus, 2018) Oli mielenkiintoista huomata, miten paljon eri kansalaisuusryhmiä yhdessä 

kunnassa voi olla. Esimerkiksi Kuopio kertoi vastauksissaan, että heidän kunnassaan on jopa 112 eri 

kansalaisuutta, mikä on todella paljon verraten kokonaismäärään eri kansalaisuuksia tarkasteltaessa.  

 

 

 

Kuvio 4. Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2018 (lähde: Tilastokeskus, 2018) 

 



   

 

40 

 

 

Myös Jyväskylästä kerrottiin, että kansainväliset korkeakoulut työllistävät kansainvälistä henkilöstöä 

satamäärin. Jyväskylässä maahanmuutto näkyy sekä katukuvassa että järjestettävissä palveluissa, eri-

tyisesti koulumaailmassa. Kaupungissa sijaitsee myös vastaanottokeskus, joka on toiminut vuodesta 

2015 alkaen. Kaupunki on ottanut vastaan kiintiöpakolaisia jo 30 vuoden ajan, mikä on tehostanut 

maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden järjestämistä huomattavasti. Esimerkiksi palveluiden tar-

jonnassa on nähtävissä erikoisuuksia maahanmuuttajille, joita joka paikassa ei välttämättä ole helposti 

saatavilla. Jyväskylän kaupunki tarjoaa tulkkauspalveluita, joiden määrärahat ovat kasvaneet vuosit-

tain maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. Jyväskylässä maahanmuuttoa kerrottiin seurattavan vä-

estötilastojen lisäksi myös keräämällä tietoa oppilaitoksista ja viranomaisilta.  

 

On selvää, että jokaisessa kaupungissa ja kunnassa sekä tutkimukseen osallistuneiden että muiden 

paikkakuntien kohdalla maahanmuutto on tärkeä osa kaupungin taloutta, elinvoimaa ja kulttuuria aja-

tellen. Kuopion ensimmäinen lause vastauksissa oli seuraava: ”Maahanmuutto on tärkeä osa Kuopion 

kehitystä ja kasvua”. Vastaaja kertoi, että maahanmuuttoa seurataan Kuopiossa useampien eri mitta-

reiden avulla ja kotouttamisen saralla pyritään tehdä jatkuvasti kehitystyötä. Tällä hetkellä Kuopiossa 

asuu 3 179 ulkomaan kansalaista, joka on 2,7% kaikista Kuopion asukkaista. Vieraskielisiä on hie-

man enemmän. Kuopiolaisista 4,1% puhuu muuta kuin suomen kieltä, joka on kokonaislukumääränä 

4 885 henkilöä. Keskimäärin Kuopioon tulee noin 20 maahanmuuttajaa kuukaudessa. Myös Kuopi-

ossa yhtenä suurena vetovoimana on koulutusmahdollisuudet sekä varmasti myös kaupungin koko. 

Kuopio on melko suuri kaupunki, mutta ei kuitenkaan suurimmasta päästä, joten uskoisin maahan-

muuttajien asettuvan tällaiseen paikkaan melko mielellään.  

 

Jokaisessa suomalaisessa kaupungissa ja kunnassa työskentelee varmasti ulkomailta lähtöisin olevia 

työntekijöitä. Ylöjärven kaupunki mainitsi vastauksissaan heti siitä, miten maahanmuuttajataustaisia 

henkilöitä näkyy runsaasti sekä asiakkaina että työntekijöinä. Kunnan palveluissa on otettava huomi-

oon eri kieli- ja kulttuurialueilta tulevat ihmiset, jotta palveluita pystytään tasapuolisesti järjestämään 

kunnan kaikille asukkaille. Maahanmuuton lisääntyminen on näkynyt kunnan yritysten ja kulttuurin 

monipuolistumisen myötä. Ylöjärvi kertoi yritysten ja palveluiden yhteistyön antavan tärkeää tietoa 

maahanmuuttajien tarvekartoitukseen.  

 

” Maahanmuutto näkyy monin eri tavoin: kunnallisissa palveluissa on yhä enemmän maahanmuut-

tajataustaisia asiakkaita ja työntekijöitä. Kunnan toiminnassa, mm. palvelujen järjestämisessä on 
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otettava huomioon erilaisilta kieli- ja kulttuurialueilta tulevien kuntalaisten tarpeet. Kaupunkiku-

vassa maahanmuuton lisääntyminen näkyy elinkeinotoiminnassa mm. elintarvike- ja ravintolatar-

jonnan monipuolistumisena. Maahanmuuttoa eri erillisenä ilmiönä seurata, mutta tieto kertyy mm. 

eri palveluissa maahanmuuttoon liittyvistä asiakasmääristä ja palvelutarpeista, yritysyhteistyö tuo 

tietoon työperäisen maahanmuuton tarpeita ja haasteita.” 

 

On mielenkiintoista huomata, miten erilaisia vastauksia pelkästään maahanmuuton näkyvyydestä il-

menee. Uskoisin, että kaikki nämä vastaukset voisiva sopia myös muiden kaupunkien ja kuntien alle, 

mutta hieman eri tavoin. Kotouttamispalveluiden järjestäminen ja maahanmuuton näkyvyys ilmenee 

tietenkin siitä, miten paljon vuosittain tulee uusia maahanmuuttajia, jolloin pystytään suunnittele-

maan kotouttamis- ja maahanmuuttotoimiin kohdennettavia resursseja. Y-kaupunki kertoi, että maa-

hanmuuttajia tulee vuositasolla vain muutama henkilö. On täysin selvää, että tässä tapauksessa re-

surssien määräkin on hyvin niukka ja yhteistyötä on tehtävä naapuri kuntien kanssa, jotta toimintaa 

saadaan pidettyä yllä. X-kunta, jossa asukasluku oli noin 20 000 paikkeilla kertoi, että maahanmuutto 

näkyy hyvin vähän heidän kunnassaan. Maahanmuuttajien nettomuutto tässä kunnassa on noin +60 

henkilöä vuodessa. Oli hienoa kuulla, että tässä kunnassa on kuitenkin asetettu selkeä kotouttamisoh-

jelma, jonka oheen on järjestetty jonkin verran ylimääräisiä kotouttamispalveluita. Vaikka paikka-

kunta olisi kuinka pieni tahansa, olisi mielestäni erittäin tärkeää, että maahanmuuttajille järjestettäi-

siin mahdollisimman monipuolisia kotouttamispalveluita, sillä niiden avulla kunnat ja kaupungit voi-

vat saada paljon uusia asukkaita ja sitä myötä uusia työntekijöitä talouteensa.  

 

Tutkimuksessa mukana olleiden suurempien kaupunkien uusien maahanmuuttajien määrä on hyvin 

toisenlainen. Esimerkiksi Jyväskylässä nettomaahanmuutto on ollut viime vuosien aikana parhaillaan 

416 henkilöä vuoden aikana (2016). On kuitenkin muistettava, että kaikki ulkomaalaistaustaiset asuk-

kaat eivät näy tilastoissa, sillä esimerkiksi opiskelijat eivät välttämättä näy väestörekisterissä maa-

hanmuuttajina. Syksyllä 2019 Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu tekivät arvioin, että niissä 

opiskeli yhteensä jopa 1 200 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa ja näiden lisäksi vielä noin 800-1 100 

vaihto-opiskelijaa. Myös Kuopiossa maahanmuuttajia muuttaa noin 20 henkeä kuukaudessa, mutta 

tietenkin poismuuttaviakin on, kuten kaikissa kaupungeissa ja kunnissa. Vuonna 2019 ulkomaalaisten 

kansalaisten lukumäärä kasvoi noin 76 ihmisellä.  
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Taustasyyt maahanmuutolle ovat hieman erilaisia kaupungista tai kunnasta riippuen. Opiskelupaik-

kakunnilla pääsääntöisesti muuttosyynä on ollut juurikin opintojen aloittaminen tai niiden jatkami-

nen. Näillä paikkakunnilla myös työllisyysmahdollisuudet ovat korkeammat, joten työperäistä maa-

hanmuuttoa esiintyy myös paljon. Kuten Maahanmuuttoviraston selvityksistä voidaan päätellä, viime 

vuonna työ oli ensimmäistä kertaa ykkösperusteena muutolle ja se näkyy myös näissä tämän tutki-

muksen myötä saaduissa vastauksissa. Muut kuin suuret opiskelupaikkakunnat kertoivat muuttajien 

tulleen pääosin työn perässä ja samalla myös perhesiteiden korostaminen nousi esille. Työntekijät 

tuovat usein perheensä mukana tai ainakin heillä on lähiaikojen tavoite saada perhe yhdistettyä uu-

delleen. Myös humanitaarisista syistä muuttajia tulee. Esimerkiksi Kuopiossa näistä syistä muutta-

neita maahanmuuttajia arveltiin olevan noin 15% kaikista ulkomailta muuttaneista henkilöistä ja Z-

kunnassa kerrottiin kaikkien maahanmuuttajien tulevan pääosin humanitaarisista syistä. 

 

7.3 Kotouttamistoimien järjestäminen 

 

Maahanmuuttajien kotouttamistoimia järjestetään vastausten perusteella erittäin kattavasti. Kotoutta-

mispalveluiden toimivuus ja niiden kehittäminen ovat suuressa roolissa osana kuntien ja kaupunkien 

strategioita. Tutkimukseen osallistuneista kaupungeista pienin, Y-kaupunki (reilusti alle 10 000 asu-

kasta) järjesti kotouttamispalveluita kuitenkin huomattavasti vähemmän ja typistetymmin kuin muut 

paikkakunnat. 

 

Vaikka kotouttamispalveluiden määrässä ja järjestämisessä oli huomattaviakin eroja, jokaisen paik-

kakunnan vastauksesta kävi ilmi, että kotouttamislain edellyttämät toimet ovat kuitenkin huomioitu 

kaikkien paikkakuntien strategioissa. Etenkin asukasluvultaan pienemmät ja samalla vain vähän maa-

hanmuuttajia vastaanottavat kaupungit tekevät monipuolista yhteistyötä alueen lähikuntien kanssa, 

jotta palvelut pystytään järjestämään vähäisistä resursseista huolimatta.  

 

Kaikki kyselyyn osallistuneista kertoivat tekevänsä yhteistyötä lähialueiden paikkakuntien kanssa, 

vaikka oman kaupungin toiminta olisikin jo itsessään ollut monipuolista ja toimivaa. Ainoastaan Jy-

väskylä kertoi tekevänsä tällä hetkellä vain vähän yhteistyötä muiden kuntien kanssa, mutta hekin 

kertoivat tilanteen pian muuttuvan. Kuten moni muukin kyselyyn osallistuneista, myös Jyväskylä on 

lähdössä pian mukaan työllisyyden kuntakokeiluun.  
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Kysyttäessä siitä, millainen strategia heillä on kotouttamisen edistämisessä, vastaajista kolme mai-

nitsi tällä hetkellä voimassa olevan kaupungin kotouttamisohjelman. Nämä paikkakunnat olivat Jy-

väskylä, X- ja Z-kunta. Näiden kuntien välillä oli mainitusta strategiasta huolimatta hyvin paljon 

eroavaisuuksia, sillä Z-kunnan vastauksista päätelleen heillä järjestetään vain pakolliset toimet, mutta 

kahdessa muussa paikassa maahanmuuttajille pyritään tarjoamaan myös muita ylimääräisiä palveluita 

kotouttamisen edistämiseksi. Alla Z-kunnan vastaus kysymykseen ”minkälainen strategia teillä on 

kotouttamisen edistämiseksi”?  

 

”Kaupungin vahvistama kotouttamisohjelma, jossa viimeksi korotettu kuntakiintiön määrää v, 

2017.  Maahanmuuttajille järjestetään lakisääteiset kotouttamisen palvelut.” 

 

 Jyväskylä kertoi kotouttamisohjelmansa ajoittuvan vuosille 2017-2020 ja anonyymi kunta kertoi 

omansa olevan ajalle 2017-2021. Jyväskylä ja X-kunta ovat tällä hetkellä siinä ajankohdassa, että 

strategia päivitetään pian. Myös Y-kaupunki kertoi, että kotouttamissuunnittelua tulisi päivittää mah-

dollisimman nopeasti. Valtion kotouttamisohjelma on suunniteltu vuosille 2016-2019 ja seuraava 

vuosille 2020-2023, joten uskoisin näillä ajanjaksoilla olevan suora yhteys myös kuntien tekemiin 

ohjelmiin maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Jyväskylässä maahanmuuttajat on huomioitu myös 

muissa strategisissa ohjelmissa kuin pelkästään heille suunnitellussa kotouttamisohjelmassa. Muun 

muassa hyvinvointisuunnitelma ja osallisuusohjelma on suunniteltu siten, että ne ottavat huomioon 

myös paikkakunnalle tulevat uuden ulkomaalaistaustaiset asukkaat.  

 

Kuopion vastausten perusteella kansainvälisyys ja samalla maahanmuuttajien kotouttaminen tulee 

sisällyttää kaupungin strategiaan läpileikkaavana teemana. Se, millä tavalla Kuopion vastauksissa 

maahanmuuttajat huomioitiin, oli minusta todella tasa-arvoisesti esitettyä. Maahanmuuttajat nähdään 

yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä ja heille pyritään antamaan lähtökohdat kotoutumiselle siten, 

että he jo kotoutumisvaiheessa voivat toimia kuten muut asukkaat. 

 

”Kuopiossa kotouttamisen edistämiseksi rakennetaan kulttuurisensitiivisiä palveluja kaikilla palve-

lualueilla. Maahanmuuttajien palvelut integroidaan osaksi kaikille yhteisiä palveluita positiivisen 

diskriminaation kautta. Uskomme, että kotoutuminen tapahtuu sitä paremmin, mitä varhaisem-

massa vaiheessa muuttajat osallistuvat samoihin toimiin ja käyttävät samoja palveluja kuin muutkin 

kaupunkilaiset.” 
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Samat lähtökohdat annettiin myös Jyväskylän vastauksissa. ”Pääajatuksena on, että kunnan perus-

palveluiden tulisi olla sellaiset, että ne ovat juuri maahan muuttaneillekin soveltuvia”. Jyväskylä 

tekee kotoutumislain mukaiset alkukartoitukset ja henkilökohtaiset kotoutumissuunnitelmat niitä ha-

luaville ja niitä tarvitseville. Myös muut kyselyyn vastanneet kertoivat, että nämä palvelut tulee olla 

aina tarjottavissa. Strategioiden keskeisimpiä päämääriä olivat kielen oppiminen sekä osallistuminen 

työelämään ja koulutukseen sekä yleinen kotoutuminen. Kuten Ylöjärven vastauksissa kerrottiin, 

edellä mainitut keskeisimmät päämäärät mahdollistavat kulttuurin tuntemuksen ja suomalaisen yh-

teiskunnan ymmärryksen.  

 

Suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tapojen opettaminen oli tuotu esille monessa vastauksessa. 

On ymmärrettävää, että maailman toiselta puolelta, tai vaikka paljon lähempääkin, tulevalla maahan-

muuttajalla voi olla haasteellista totutella täysin uuteen kulttuuriin ja sen tuomiin tapoihin. Näitä asi-

oita on mahdotonta oppia hetkessä esimerkiksi lukemalla ne jostain paperista kertaalleen, vaikka ne 

olisivatkin omalla kielellä. Nämä uuden yhteiskunnan arvot, tavat ja normit iskostuvat vähitellen 

osaksi vanhaa kulttuuria, ja on tärkeää, että maahanmuuttaja pystyisi yhdistelemään nämä kaksi kult-

tuuria toisiinsa. Maahanmuuttajia ei saa opettaa siihen, että kaikki oma vanha kulttuuri ja toimintata-

vat pitäisi unohtaa. Päinvastoin, niiden avulla tulisi rikastuttaa omaa ja uuden kansan kulttuuria.  

 

Kotiutuminen on monisuuntainen prosessi ja siihen liittyy aina paljon eri toimijoita. Y-kaupungin, 

pienimmän osallistuneen paikkakunnan, vastauksissa kerrottiin kotouttamiseen osallistuvan vain so-

siaalitoimen ja sivistystoimen. Tässä kunnassa kotouttamissuunnitelman tekee aikuissosiaalityönte-

kijä ja toiminta toteutetaan yhdessä naapurikunnan kanssa. Vaikka vastauksissa ei ollut lueteltuna 

muita toimijoita, uskon, että monet huomaamattomatkin toimijat ovat tärkeässä roolissa niille muu-

tamalle maahanmuuttajalle, jotka kaupunkiin tulevat.  

 

Z-kunta kertoi tarjoavansa maahanmuuttajille suomen kielen opetusta yhteistyössä TE-toimiston 

kanssa. Lisäksi heillä oli tarjota tarpeen mukaan yksilöllisiä erityistarpeiden mukaisia palveluita 

muun muassa terveydenhuollossa, koulutuksessa, sosiaalityössä sekä työllistämisen palveluissa. Vas-

tausten mukaan heillä oli maahanmuuttajille tarjota myös järjestöjen ja eri hankkeiden palveluita. 

Mukana kotouttamistoimissa heillä on vastausten perusteella kunnan, TE-toimiston, oppilaitosten, 

järjestöjen sekä hankkeiden toimijat.  
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Mitä isompi kaupunki oli asukasluvultaan ja samalla ulkomaalaistaustaisten määrältä, sitä enemmän 

mainittiin erilaisia kotouttamistoimijoita ja -palveluita. Lappeenrannassa kotouttamispalvelut on an-

nettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuolloin kuntayhtymän (Eksote) järjestämisvastuulle, 

mutta samalla toimintaan osallistuvat eri toimialat, järjestötoimijat ja kokemusasiantuntijat. Myös 

Kuopiosta kerrottiin, että yhteistyön tekeminen on erittäin vahvaa kotouttamisasioissa ja verkostoyh-

teistyö on kotouttamistoimissa ydinajatuksena. Kuten aiemmin mainitsemani Jyväskylä, myös Kuo-

pio ottaa pian osaa työllisyyden kuntakokeiluun, jolla tavoitellaan kotouttamisen polkujen kehittä-

mistä kokonaisvaltaisesti. Maahanmuuttokoordinaattori koordinoi maahanmuuttajille suunnattuja 

palveluita eri yhteistyötahojen välillä, jotka integroidaan osaksi kaupungin palveluita.  

 

Kotouttamistoimien järjestäminen näkyy monella eri toimialalla ja jokaisen on otettava siitä osansa. 

Yhteistyötä tehdään sekä kunnan sisällä monien eri tahojen välillä että kunnan rajojen ulkopuolella. 

Esimerkiksi Ylöjärvellä suuri osa kotouttamispalveluista järjestetään yhdessä Tampereen seutukun-

nan kuntien kanssa, mutta samalla toimintaan osallistuvat muun muassa kaupungin yritykset yhteis-

työssä ja erilaiset vapaaehtoiset toimijat. Vapaaehtoistoimijoita kerrottiin tulevan esimerkiksi seura-

kunnan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Vastausten perusteella suomalaisissa kunnissa 

toteutetaan hyvin lakisääteisen kotoutumisprosessin toimivuutta, mutta monet paikkakunnat antavat 

näille maahanmuuttajille huomattavasti enemmän. Itse voisin nähdä tämän vieraanvaraisuutena, jo-

hon kaikki osallistuvat. Jokainen voi varmasti samaistua Jyväskylän vastauksissa annettuun to-

teamukseen:  

 

”Kotoutuminen on monisyinen ja monisuuntainen prosessi, ja siitä syystä siihen voi katsoa osallistu-

van kaikki ne tahot, jotka maahanmuuttajia kohtaavat, viranomaisista naapureihin.” 
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7.4 Kuntien resurssit ja haasteet 

 

Kunta on kotouttamisen edistämisessä pääroolissa. Kunnan tulee tarjota tietyt peruspalvelut maahan 

muuttaneille henkilöille kuten muillekin kuntalaisille. Kotouttaminen edellyttää laajaa ja toimivaa 

yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, mikä nousi esille myös kyselyn vastauksissa. Ylöjärvi, Kuopio 

ja Jyväskylä kuvailivat yhteistyön olevan sujuvaa ja muutkin kyselyyn osallistuneet kunnat kehuivat 

sen olevan pääasiassa toimivaa. Y-kaupunki tekee lähes kaikki kotouttamistoimet yhdessä naapuri-

kunnan kanssa ja yhteistyön kerrottiin toimivan hyvin eri kuntien viranomaisten kanssa. He kuitenkin 

kertoivat kaipaavansa tietynlaista prosessin selkeyttämistä maahan muuttaneille henkilöille.  

 

Myös X-kunta kertoi, että toiminta eri viranomaisten kanssa sujuu pääsääntöisesti hyvin. Kotoutta-

miseen liittyvät toimenpiteet on saatu järjestettyä hyvin eri tahojen kanssa X-kunnassa, etenkin ai-

kuissosiaalityötä tekevien kanssa tehtyä toiminta on vastausten perusteella helppoa ja kaikkia osa-

puolia tukevaa. Lisäksi paikallisen terveysaseman ja neuvolan kanssa tehty yhteistyö on toiminut 

hyvin. He kertoivat kuitenkin ilmenneen myös ongelmia kotouttamisessa eri viranomaisten välillä. 

Etenkin perhetyön ja Kelan toiminta olisivat X-kunnan mukaan toimineet vaihtelevasti. Tämän lisäksi 

he kaipaisivat yhteistyön kehittämistä TE-toimiston ja kotouttamiskoulutusta järjestävien tahojen vä-

lillä. 

 

Ylöjärvi kertoi, että sujuvuus yhteistyöhön on hioutunut vuosien varrella. Viranomaisille kohdennetut 

omat tehtävät ovat löytäneet paikkansa, minkä myötä he osaavat toimia nyt keskenään sujuvasti. He 

kertoivat, että etenkin eri viranomaisten käyttämät sähköiset palvelut ja tiedotuksen lisääminen ovat 

helpottaneet viranomaistyötä. Sähköiset palvelut ja asiointi verkossa yleistyvät jatkuvasti ja sen tulee 

olla toimivaa ja mutkatonta kaikille. Etenkin tällä hetkellä, kun koronaepidemia näkyy kaikilla elä-

män osa-alueilla, sähköisten palveluiden käyttö saattaa olla monessa tapauksessa ainoa tapa asioida. 

Lappeenranta kertoi suoraan vastauksissaan, että koronatilanne on vaikeuttanut heillä tällä hetkellä 

meneillään olevaa ”Kotouttamo”- toiminnan valmistelutyötä. Kotouttamo on toimintamalli, jossa alu-

een viranomaiset tekevät yhteistyötä maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja työllistämisen edistä-

miseksi.  

 

Tiedon kulun tärkeydestä mainittiin Ylöjärven lisäksi myös Jyväskylästä. Jyväskylässä tehtiin maa-

hanmuuttajien palveluiden selvitys vuonna 2019. Selvityksessä todettiin Jyväskylän alueen viran-

omaisyhteistyön olevan sujuvaa ja ketterää, ja tiedon kulun toimivan hyvin eri viranomaisten välillä.  



   

 

47 

 

 

Vaikka yhteistyö viranomaisten kanssa olisi toimivaa, myös haasteita ilmenee erilaisten kotouttamis-

palveluiden järjestämisessä. Kuopion vastauksissa kerrottiin, että monessa organisaatiossa oleva re-

surssipula aiheuttaa myös viranomaisyhteistyölle haasteita. Tässä tulee ilmi se huomio, että vaikka 

muuten kotouttamistoimet etenisivät kunnassa byrokraattisesti toimivasti, palveluiden järjestäjät ei-

vät välttämättä pysty pysymään aina mukana heille annetuissa tehtävissä. Palvelut tulisi pystyä jär-

jestämään siten, että resurssit tasattaisiin mahdollisimman hyvin eri toimijoiden kesken. Tähän liittyy 

olennaisesti se asia, mitä Ylöjärvi kertoi vastatessaan kotouttamispalveluiden haasteisiin:  

 

”Palvelujen toteuttamisessa on ajoittain haasteena optimaalisen järjestämistavan löytäminen: toi-

saalta tarvitaan keskitettyjä erityispalveluita, joissa on riittävästi erityisosaamista, toisaalta tarvi-

taan myös lähipalveluja, joissa kyetään vastaamaan maahanmuuttajuuden tuomiin erityistilantei-

siin. Osaamista ei kuitenkaan usein kerry riittävästi tai sen ylläpitäminen vaikeutuu, kun tarvetta on 

harvoin.” 

 

Z-kunta kertoi yhteistyön eri viranomaisten kanssa olevan verkostoitunutta ja toimivaa sekä maahan-

muutto- että kotouttamistyössä. He kertoivat vastauksissaan siitä, miten asiakkaiden muuttaminen 

kuntien välillä tuo toisinaan jonkin verran haasteitta kotouttamistoimien järjestämisessä, vaikka itse 

palvelut olisivatkin toimivia.  

 

Palveluiden järjestämisen haasteellisuutta lisää myös se, että samassa kunnassa voi olla hyvinkin pal-

jon eri kansallisuustaustan omaavia henkilöitä sekä monia eri äidinkieliä. Tällöin kaupungin tulee 

pystyä tarjoamaan esimerkiksi tulkkeja monella eri kielellä, jotta maahanmuuttajille pystytään tarjoa-

maan apua tarvittaessa heidän omalla äidinkielellään. Seuraavaksi esimerkki siitä, millainen tilanne 

aiheuttaa haasteita Kuopion kotouttamispalveluiden toteuttamisessa:  

 

”Kuopion maahanmuuttajien keskuudessa on 112 eri kansallisuutta ja äidinkieliä on 83. Kulttuu-

rien ja kielien kirjo on suurta rikkautta, mutta se tuo myös oman haasteensa palveluiden toteuttami-

seen. Tietysti myös rajalliset resurssit tuovat haastetta kotouttamispalveluiden toteuttamiseen.” 

 

Kyselyyn osallistunut pienin paikkakunta kertoi haasteelliseksi tekijäksi pienten kuntien resurssipu-

lan. X-kunta, toisiksi pienin kyselyyn osallistunut kunta kertoi kotouttamisen kannalta tärkeän asian, 

joka heillä aiheuttaa haasteita. Työntekijöiden vaihtuvuus sekä kunnan kotouttamispalveluiden sisällä 
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että yhteistyökumppaneiden joukossa aiheuttaa huolta kotouttamisen edistämisessä. He muistuttivat 

siitä, miten paljon verkostoituminen ja hyvien luottamuksellisten suhteiden luominen vievätkään ai-

kaa. X-kunta kertoi, ettei henkilömuutoksista tiedottaminen aina toimi. Lisäksi tämän kunnan vas-

tauksissa näkyi yksi hyvinkin oleellinen seikka, joka näkyy varmasti ainakin silloin tällöin kaikissa 

kunnissa: ”viranomaispäätökset ovat usein erilaisia, vaikka kyse saattaa olla hyvinkin samantapai-

sesta asiakastapauksesta”. 

 

Kuten aiemmin kerroin, valtio maksaa kunnille laskennallista korvausta oleskeluluvan saaneiden tur-

vapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Kuopio kertoi näiden laskennallisten 

korvausten olevan todella tärkeitä pakolaisten kotouttamiseen. On selvää, että nämä laskennalliset 

korvaukset eivät kata kaikkea, mitä kotouttamistoimissa tulee järjestää, mutta tällä summalla pysty-

tään auttamaan kuntia melko hyvin.  Kuten Z-kunta kuvaili valtion tukien riittävyyttä: ”korvaukset 

mahdollistavat toiminnan”. Mielestäni kuntien omatoimisuus ja mahdollisten tukien hakeminen ko-

touttamistyöhön voi antaa paljon mahdollisuuksia. Kuopion kerrottiin hakevan työ- ja elinkeinomi-

nisteriöstä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen rahoitusta tämän kevään 

aikana. Rahoituksen kerrottiin tulevan hyväksi tueksi kehittämistyöhön. 

Jyväskylän vastauksissa mainittiin valtion tukien vaikutuksista siten, ettei niillä olisi suurta vaikutusta 

suoraan kotouttamistoimien järjestämiseen. He mainitsivat siitä, että kotouttamistoimien järjestämi-

seen vaikuttaa ennen kaikkea kuntalaisten tarpeet, joiden mukaan palveluita järjestetään yleiset ta-

loudelliset mahdollisuudet huomioiden.  

 

Valtion antaman tuen toivottiin olevan suurempi monissa kunnissa. Lappeenranta ja Ylöjärvi mainit-

sivat siitä, että maahanmuuttokorvaukset kattavat vain osan kustannuksista. Ylöjärvi kertoi tuen ole-

van kohtuullinen pakolaistaustaisen maahanmuuton alkuvaiheessa, mutta tuen tarpeen jatkuessa 

pidenpään, kustannukset ja tarpeet kasvavat yli valtion antaman tuen. Kyselyyn osallistunut pienin 

paikkakunta Y-kaupunki kertoi siitä, miten hankalaa tukien saaminen on silloin, kun paikkakunnalla 

on vain muutama maahanmuuttaja. He kertoivat kaupungissa olevan niin vähän maahanmuuttajia 

esimerkiksi kouluissa, että heille on mahdotonta anoa rahoitusta omaan opetusryhmään.  

 

Olin jokseenkin yllättynyt, että toisiksi pienin paikkakunta kertoi tukien olevan riittävä. He kertoivat 

taloudellisen tuen riittävän ja kehuivat samalla TE-toimiston työntekijöille annettua neuvontaa ja oh-

jausta. Uskoisin tähän vaikuttavan sen, miten tuet osataan kunnan sisällä kohdentaa ja hyödyntää. 

Tällä paikkakunnalla asukasluku on noin 20 000 ja näyttäisi siltä, että täällä toimet on hoidettu ja 
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jaettu hyvin eri toimijoiden kesken. Varmasti myös maahanmuuttajien määrällä on vaikutusta tähän. 

Maahanmuuttajien määrä tässä kunnassa suhtautettuna palvelukapasiteettiin on vastausten perusteella 

juuri sopiva.  

 

7.5 Maahan muuttaneiden opinnot ja työllistyminen 

 

Maahan muuttaessa kotoutumista vauhdittaa pääsy osaksi yhteiskunnan rattaita. Pääsy mukaan opin-

toihin tai työelämään on varmasti yksi merkittävimmistä kehitystekijöistä kotoutumisprosessissa. Ku-

ten Ylöjärvi vastauksissaan mainitsi, maahanmuuttajat ovat koulutustaustansa suhteen heterogeeni-

nen ryhmä. Tämä on se asia, mikä tekee kotouttamistyötä monimuotoisen ja jatkuvasti kehitettävän 

prosessin, sillä jokainen maahanmuuttaja tulee huomioida yksilönä.  

 

Koulutustausta vaihteli vastauksissa jonkin verran paikkakuntakohtaisesti. Etenkin ne kunnat, joihin 

maahanmuuttajat tulevat pääasiassa työn perässä kertoivat, että henkilöillä on yleensä ainakin jon-

kinlainen koulutustausta. Esimerkiksi X-kunta kertoi suuren osan maahanmuuttajistaan tulevan työn 

perässä Virosta tai muualta Euroopasta, jolloin he ovat käyneet kouluja ja heillä on ainakin joku ai-

kaisempi tutkinto suoritettuna. Muulla kuin työperusteella saapuneet eivät ole juurikaan pystyneet 

hyödyntämään taustojaan tällä paikkakunnalla, kuten X-kunnan vastauksesta on nähtävissä: 

 

”Pakolaisina kuntaan tulleilla afgaanitaustaisilla perheenisillä ja -äideillä ei tulovaiheessa ollut 

tutkintoja tehtynä ja he olivat tullessaan luku- ja kirjoitustaidottomia. Myöskään muilla Euroopan 

ulkopuolelta tulleilla ei yleensä ole aiempaa tutkintoa tehtynä, vaikkakin useat heistä ovat koulua 

jonkin verran kotimaassaan käyneetkin.” 

 

Myös Y-kaupunki kertoi paikkakunnalleen muuttaneiden maahanmuuttajien tulleen pääsääntöisesti 

työn perässä. Heidän mukaansa työperäisillä maahanmuuttajilla on ollut lähes aina valmiiksi koulu-

tus, jolla he pystyvät aloittamaan työt uudessa työpaikassaan etnisestä taustasta riippumatta. He ke-

huivat näiden työntekijöiden työllistyneen hyvin ja toimivansa työssään ahkerasti töitään valikoi-

matta. Osa on tarvittaessa kouluttautunut lisää.  

 

Kuten Kuopio vastauksissaan kertoi, osalla maahanmuuttajista on tohtorin tutkinto, osalla maahan-

muuttajista ei ole luku- eikä kirjoitustaitoa millään kielellä. Koulutustaso voi siis olla kaikkea tältä 
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väliltä. Myös Z-kunta kertoi siitä, että kirjo on laaja maahanmuuttajien koulutustaustoissa. He kertoi-

vat hyödyntävänsä aiempaa osaamista ja koulutusta mahdollisuuksien ja maahanmuuttajan oman toi-

veen mukaisesti. Suurin osa maahan muuttaneista opiskelee suomen kieltä ja enemmistö tekee myös 

täydentäviä opintoja, jotta aiemmat opinnot ja työtaidot sopisivat yhteen suomalaisessa työpaikassa.  

 

Lappeenrannassa yliopisto tuo oman vivahteensa kaupungin maahanmuuttajaväestöön. He kertoivat 

vastauksissa, että osalla on koulutusta ja osalla ei, mutta korkeakoulun myötä ulkomaalaistaustaisilla 

saattaa olla jopa korkeampi koulutustaso kuin kantaväestöllä. Moni ulkomaalaistaustaisista korkea-

kouluopiskelijoista tulee hakemaan Suomesta lisäkoulutusta, jolloin suuri osa saattaa omata jo hyvin-

kin vahvan pohjan eri opinnoista. Lappeenranta ja Z-kunta vastasivat samalla tavoin kuten muutkin 

kyselyyn osallistuneita kysyttäessä aiempien taustojen hyödyntämisessä uudessa asuinmaassa. Osalla 

siihen on mahdollisuus, osalla ei.  

 

Vastauksista päätellen voidaan siis huomata, että maahanmuuttajat pystyvät vain harvoin hyödyntä-

mään suoraan jo aiemmin opittuja taitojaan tullessaan Suomeen ilman lisäkoulutusta. Työn perässä 

tulleet maahanmuuttajat kuitenkin usein sopivat jo etukäteen mahdollisista tulevista työtehtävistä, 

jolloin he ovat pystyneet kertomaan töistä sovittaessa heidän jo opituista taidoistaan. Tämä riippuu 

tietenkin siitä, mihin ammattiin työperäiset maahanmuuttajat tulevat. Kuten Ylöjärvi vastauksissaan 

sanoi: ”Tutkinnot eivät kuitenkaan usein vastaa suomalaisia koulutusstandardeja ja tarvitaan vähin-

täänkin täydentävää lisäkoulutusta (esim. terveydenhuollon ammatit)”. Tämä voi tulla jollekin myös 

ikävänä yllätyksenä, jos ei ole ollut aiemmin varmuutta ja tietoa siitä, millaista työtä uudessa koti-

maassa odotetaan tekevän ja millaisia erilaisia lupia tarvitaan esimerkiksi juuri terveydenhuollon 

alalla. Jos muuttaja tulee muualta kuin jonkinlaisesta hyvinvointivaltiosta, voi lääkärin tai hoitajan 

koulutusten sisältö ja kriteerit olla täysin erilaisia, mitä Suomessa vaaditaan.  

 

Ylöjärvi kertoi vastauksissaan lisäkoulutuksen tulevan kyseeseen yksilöllisten tarpeiden, motivaation 

ja oppimisten edellytysten myötä. Lisäkoulutus ja erilaiset perehdyttämisprosessit riippuvat vastaus-

ten perusteella paljon myös siitä, minne alueelle maahanmuuttajat ovat sijoittuneet. Etenkin opiske-

lupaikkakunnilla lisäkoulutuksen ja muiden opintojen tarjonta on huomattavasti laajempaa ja etenkin 

niissä paikoissa maahanmuuttajien kerrottiin käyvän lisäkoulutusta. Esimerkiksi kansainvälisestä 

korkeakoulustaan tunnettu Lappeenranta kertoi tekevänsä aktiivista työtä eri toimijoiden kanssa, jotta 



   

 

51 

 

koulutusmahdollisuuksia saataisiin edelleen lisättyä. Myös Jyväskylä kertoi lähes kaikkien muutta-

neiden kouluttautuvan Suomessa lisää tai ainakin hankkivan lisäkoulutusta aiemmin hankitun tutkin-

non rinnastamiseksi suomalaisiin vaatimuksiin.  

 

Joissain ammateissa saattaa kuitenkin riittää myös perehdytys suoraan uudessa työpaikassa. Etenkin 

työn perässä tulevat muuttajat saattavat suunnata suoraan sellaisiin paikkoihin, missä he tietävät pää-

sevänsä mahdollisimman suoraa reittiä työhön. X-kunta kertoi työperäisistä maahanmuuttajista seu-

raavasti:  

 

”Työperäiset eurooppalaistaustaiset maahanmuuttajat ovat saaneet työpaikalla perehdytyksen, ehkä 

joissain tapauksissa myös pidempää koulutusta. Kotouttamistoimien piiriin kuuluvat työttömät on 

ohjattu kotouttamiskoulutukseen niin kuin kotouttamislaki edellyttää.” 

 

Mutta miten maahanmuuttajat ovat työllistyneet? Vaikka moni maahanmuuttaja tulee työperäisenä 

maahanmuuttaja, ei työn saaminen ole aina niin helppoa ja varmaa. Vastaukset maahanmuuttajien 

työllisyydestä jakautuivat kuitenkin melko selkeästi juurikin työperäisten maahanmuuttajien ja muilla 

syillä muuttaneiden kesken. Työn saamista estää vastausten perusteella etenkin kielitaidon riittämät-

tömyys tai sen puuttumattomuus, koulutuksen puute tai sen rinnastamattomuus suomalaiseen ammat-

tiin sekä toisinaan myös työnantajien asenteet ja ennakkoluulot ulkomaalaistaustaiseen henkilöstöön. 

Lähes kaikki vastaukset antoivat samat huomiot ulkomaalaistaustaisten työllistymisestä. Seuraavaksi 

lueteltuna vastaukset työttömyysasteeseen liittyen järjestyksessä Kuopiosta, Lappeenrannasta, Ylö-

järveltä, Jyväskylästä ja Z-kunnasta:  

 

”Työllistyminenkin tietysti vaihtelee näin heterogeenisessa joukossa. Ulkomaalaisten työttömien 

työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta on noin 20% eli tuplasti heikompi kuin kantavä-

estön. Tämä johtuu monista syistä. Suurimpia tekijöistä lienee heikko suomen kielen taito ja työnan-

tajien asenteet.” 

 

”Keskimäärin ulkomaalaisten työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön.” 

 

”Yksilöllinen vaihtelu on suurta, mutta keskimäärin työttömyys on maahanmuuttajataustaisen väes-

tön keskuudessa valtaväestöä suurempaa.” 
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”Keski-Suomen maahanmuuttajien työttömyysaste v. 2019 oli 26,0%, kun se koko maassa oli 

20,5%. Maahanmuuttajien työttömyysaste Keski-Suomessa on vuosien ajan ollut jopa 10% korke-

ampi kuin koko maassa keskimäärin. Koska maahanmuutto Keski-Suomen alueella keskittyy Jyväs-

kylään, voi näiden lukujen ajatella heijastavan pitkälti Jyväskylän tilannetta.” 

 

”Maahanmuuttajien työllistyminen on heikompaa kuin kantaväestön.” 

 

Asukasluvultaan pienin kyselyssä mukana olleista kunnista oli Y-kaupunki, joka kertoi niiden vä-

häisten maahaanmuuttajiensa työllistyneen hyvin. Kyseiselle paikkakunnalle kerrottiin tulevan maa-

hanmuuttajia pääasiassa vain työperäisistä syistä. Osa näistä työperäisistä muuttajista on kausityön-

tekijöitä, joita tulee esimerkiksi maatiloille. Toiseksi pienin kyselyssä mukana ollut paikkakunta 

kertoi maahanmuuttajistaan seuraavasti:  

 

”Koska ”X-kunnassa” on lähinnä vain työperäistä maahanmuuttoa, suurimmalla osalla on ollut 

valmiina työpaikka, kun he ovat kuntaan saapuneet. Muut maahanmuuttajat ovat työllistyneet vaih-

televasti. Monesti esteenä on riittämätön suomen kielen taito ja työssä vaaditun tutkinnon puute. 

Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, töitä kyllä paikkakunnalta löytyy.” 

 

Tästä edellä mainitusta kommentista voidaan nostaa esille myös se tosiasia, että eri kunnissa voi olla 

hyvinkin suuria eroja työpaikkojen tarjonnassa. Joten jos maahanmuuttajalla ei ole työpaikkaa val-

miudessa, on selvää, että uudella paikkakunnalla voi olla toisiin kuntiin verraten hyvinkin erilaisia tai 

eri määriä töitä tarjolla. Vapaiden työpaikkojen määrä vaikuttaa siis varmasti myös maahanmuutta-

jien työllistymiseen kuten myös kantaväestön yleensäkin.  

 

Kyselystä saadut tulokset vastaavat täysin Suomessa kerättyjä tilastoja maahanmuuttajien työllisty-

misestä. Palkansaajien tutkimuslaitoksen artikkelissa ekonomisti Henna Busk ja johtava taloustutkija 

Signe Jauhiainen kertovat maahanmuuttajien työllistymisestä seuraavasti: ”Suomessa maahanmuut-

tajien työllisyys on selvästi valtaväestöä heikompaa. He työllistyvät paremmin Suomessa asumisen 

myötä, mutta eri ajankohtina muuttaneiden ja eri taustoista tulevien maahanmuuttajien työllisyy-

dessä on merkittäviä eroja”. He mainitsevat artikkelissaan myös siitä, miten tärkeää työllisyyden 

parantaminen on kotoutumisen, julkisen talouden sekä koko kansantalouden kannalta.  
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Kuten tuloksista käy ilmi, myös yleisistä tilastoista voidaan huomata maahanmuuttajien työllistyvän 

yleensä huonommin kuin valtaväestö. Alla on kuvaaja (kuvio 5.), josta voidaan huomata erot ulko-

mailla syntyneiden ja koko väestön työllisyydessä. Kuten Busk ja Jauhiainen artikkelissaan kertovat, 

koko väestön työllisyysprosentti on ollut 70% tuntumassa läpi 2000-luvun, mutta ulkomailla synty-

neiden työllisyysprosentti on jäänyt alle 60%. Kuvaajasta on havaittavissa hyvin myös 1990-luvun 

lama, joka aiheutti työttömyyden lisääntymistä sekä kantaväestön että ulkomaalaistaustaisten keskuu-

dessa. Koko tuon kuvaajassa kuvatun ajan, 1988 vuodesta 2016 vuoteen, ulkomaalaistaustaisten työl-

lisyys on ollut jatkuvasti noin 10% alhaisempaa. Tulokset ovat siis yleistettävissä näihin Tilastokes-

kuksen teettämiin tilastoihin. 

 

 

Kuvio 5. Ulkomailla syntyneiden ja koko väestön työllisyys 1988-2016 (lähde: Busk & Jauhiainen, 

2019; Tilastokeskus, 2017) 

 

Maahanmuuttajia tulee jatkuvasti lisää paikkakunnille, mutta samalla heitä muuttaa pois. Mielestäni 

oli erittäin mielenkiintoista päästä lukemaan vastauksia siitä, kuinka suuri osa maahanmuuttajista jää 

asumaan pysyvästi paikkakunnalle, vaikka kaikilla ei tästä tarkkaa tietoa ollutkaan. Esimerkiksi Lap-

peenranta kertoi vastauksissaan siitä, että kaupunki ei voi tilastoida kuntaan muuttavia henkilöistä 

etnisen taustan mukaan, mutta tietojensa perusteella vain osa jää kuntaan pysyvästi myös myönteisen 

turvapaikka päätöksen saaneista. 
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Maahanmuuttajien asettumisesta kuntaan pysyvästi ei ollut saatavilla prosentuaalista tietoa mistään 

kunnasta, mutta muuten osa kertoi vastauksissaan tarkkoja huomioita asettuneista maahanmuuttajista. 

Pienin kyselyyn osallistuneista paikkakunnista mainitsi vastauksessaan vain sen, että osa on vain kau-

sityöntekijöinä. Kyseinen kunta kertoi kyselyn muissa kohdissaan siitä, miten iso osa tarjolla olevista 

työpaikoista on kausityöpaikkoja. Päinvastainen tilanne on esimerkiksi Jyväskylässä, sillä he kertoi-

vat, että heillä ei ole tarjolla juurikaan kausityöläisille työtä. He totesivat vastauksissaan suurimman 

osan tulijoista asettuvan pysyvästi kuntaan juurikin tarjolla olevien työpaikkojen keston myötä.  

 

Myös X-kunta kertoi kunnassa asuvan tällä hetkellä hieman yli 700 vieraskielistä, jotka ovat asettu-

neet kuntaan pysyvästi. Tämä luku ei sisältänyt kausityöläisiä. He kertoivat kuntaan muuttavan koko 

ajan lisää maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, myös kotouttamistoimien piirissä olevia, mutta samalla 

heitä muuttaa kunnasta pois. Nettomuutto heillä on kuitenkin koko ajan selkeästi plussan puolella, 

mikä kertoo mielestäni hyvin toimivista kotouttamisjärjestelyistä kunnan sisällä.  

 

Maahanmuuttajilla on jokaisella omat henkilökohtaiset syyt ja mieltymykset siitä, missä haluaa asua 

ja asettua mahdollisesti pidemmäksi aikaa. Tähän vaikuttavat paljolti ystävien ja perheen läheisyys 

ja tapaamismahdollisuudet. Esimerkiksi Z-kunta kertoi maahanmuuttajien jäävän usein kuntaan sil-

loin, kun he ovat tulleet humanitaarisin perustein. Myös kuntien palveluilla ja vetovoimalla on suuri 

vaikutus maahanmuuttajien sijoittumiseen. Uskoisin, että etenkin perheelliset ihmiset toivovat asuin-

paikaltaan mahdollisimman hyviä ja helposti tavoiteltavia palveluita koko perheelleen sekä samalla 

elinvoimaista ympäristöä. Seuraavaksi lainattuna vielä Ylöjärven ja Kuopion vastaukset liittyen maa-

hanmuuttajien asettumiseen: 

 

”Osa maahanmuuttajista hakeutuu asumaan samoille seuduille muun samankielisen väestön kanssa 

ja tämä ilmiö on tuttu myös Ylöjärvellä. Muuttoliikettä on ollut erityisesti pääkaupunkiseudun suun-

taan. Työ ja suomalainen puoliso sitovat asumista pidemmäksi aikaa samaan paikkakuntaan.” 

 

”Kausityöläisiä on Kuopiossa verrattain vähän. Suurin osa muuttanee Kuopioon pysyvästi. Kuopio 

aikookin jatkossa keskittyä sekä pitovoiman että vetovoiman kehittämiseen. Haluamme pitää kiinni 

niistä maahanmuuttajista, jotka jo asuvat Kuopiossa. Lisäksi haluamme houkutella Kuopioon uusia 

maahanmuuttajia, erityisesti työperäisen maahanmuuton ja opiskelijarekrytointien kautta.” 
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8 Johtopäätökset 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten kotouttaminen on järjestetty suoma-

laisissa kunnissa ja mitä eroja kotouttamispalveluiden tarjonnassa on kuntien välillä. Lisäksi halusin 

kuulla kuntien mielipiteitä siitä, miten valtion antamat tuet vaikuttavat kotouttamistoimien järjestä-

miseen ja miten ne riittävät kuntien johtohenkilöiden mielestä. Tutkimus toteutettiin kirjallisen ai-

neiston, valtion kotouttamisohjelman sekä seitsemän kunnan vastausten avulla. 

 

Kunnat saivat kyselykaavakkeen, jonka mukana heille oli annettu ohjeet vastata vapaamuotoisesti 

omaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Kyselyyn ottivat osaa seuraavat kunnat: Ylöjärvi, Jyväskylä, 

Lappeenranta ja Kuopio sekä kolme anonyymiä paikkakuntaa. Kuopiosta kyselyyn vastaukset antoi 

Kuopion maahanmuuttokoordinaattori ja X-kunnasta vastaukset antoi myöskin kunnan kotouttamis-

yksikön työntekijä. Z-kunnan vastaukset tulivat sosiaalityön johtajalta. Muiden paikkakuntien vas-

taukset tulivat suoraan kunnan- tai kaupunginjohtajalta.  

 

Valtion kotouttamisohjelman sekä kotouttamislain merkitys ja rooli maahanmuuttajien kotouttami-

sessa nousi esille jokaisen paikkakunnan vastauksista. Osa kunnista halusi noudattaa omaa selkeää 

strategiaansa maahanmuuttajien kotouttamisessa ja tarjota kotoutujille myös muita kuin lain edellyt-

tämiä palveluita. Tällaisille kunnille oli tärkeää, että maahanmuuttajien kotouttamisessa pyritään 

veto- ja pitovoiman kehittämiseen kunnan yleisessä strategiassa.  Kotouttamispalveluiden tärkeys ja 

eroavaisuudet näkyivät etenkin suurten ja pienten kuntien välillä, joissa resursseihin vaikutti suoraan 

maahanmuuttajien määrä.  

 

Maahanmuuttajien määrät kunnissa vaihtelevat suuresti ja yhtenä syynä tälle on heidän alueellinen 

keskittymisensä.  Usein nämä keskittymät muotoutuvat vapaaehtoisesti sosiaalisista syistä, sillä oman 

etnisen ryhmän jäsenten läsnäolo luovat tukea sopeutumiseen ja samalla kotoutumiseen. (Rasinkan-

gas, 2014, 126-127; Perhoniemi & Jasinskaja-Lahti, 2006, 61-62) Tutkimuksessa saatujen vastausten 

perusteella tässä on nähtävissä suora yhteys palveluiden järjestämiseen kunnassa. Mitä enemmän 

maahanmuuttajia on, sitä enemmän kunta pystyy hakemaan erilaisia tukia ja samalla järjestämään 

monipuolisempia palveluita kotouttamisen edistämiseksi. Tutkimuksen vastauksissa pidettiin hyvänä 

asiana sitä, miten paljon eri kulttuurit voivat rikastuttaa suomalaisen kunnan katukuvaa, taloutta ja 

kulttuuria.  
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Kuten valtion kotouttamisohjelmassa todetaan: ”oleskeluluvan saaneiden siirtyminen vastaanottokes-

kuksista tavallisen asumisen piiriin on edellytys kotoutumiselle” (VALKO II, 2016). Maahanmuut-

tajat asettuvat uusille asuinpaikkakunnilleen usein työn tai opintojen perässä. Mitä paremmat mah-

dollisuudet paikkakunnan sisällä on kouluttautua tai työllistyä sitä enemmän he voivat saada maa-

hanmuuttajataustaista väestöä. Näissä kunnissa on selvästi nähtävillä ulkomaalaistaustaista henkilö-

kuntaa muun muassa yliopiston virkatehtävissä ja terveydenhuollon aloilla. Pienemmille paikkakun-

nille suuntautuu maahanmuuttajia perhesyistä tai suoraan työn perässä, etenkin jos heillä on jo val-

miiksi tiedossa työpaikka tai samalla alueella asuu sukulaisia tai muita läheisiä ihmisiä. Pienemmillä 

paikkakunnilla on usein tarjolla kausityötä, joka on usein isommilla paikkakunnilla harvinaisempaa. 

Toisinaan myös suuret yritykset, kuten tehtaat, sijaitsevat juurikin pienillä paikkakunnilla, joissa tar-

vitaan huomattavan suuri osa työväestä ulkomailta. Näissä tilanteissa on tärkeää, että työnantajilla on 

positiivinen asenne työntekijän vastaanottamiseen erilaisine taustoineen.  

 

Tutkimuksen vastauksista voi päätellä sen, että mitä enemmän kunnassa on maahanmuuttajaväestöä, 

sitä enemmän niistä halutaan pitää kiinni kehittämällä heille tarjottuja palveluita. Tämä johtunee siitä, 

että maahan muuttaneiden henkilöiden tuomat voimavarat paikkakunnille ovat usein suuri osa elin-

voimaisen kunnan kehittymistä. Lisäksi tietotaidot kuntien palveluissa kehittyvät ulkomailta tulleiden 

erityisosaajien myötä tehokkaasti.  Pienillä paikkakunnilla resurssipula estää kotouttamispalveluiden 

monipuolisen järjestämisen, vaikka haluja siihen olisi enemmän. Kun resurssit ovat pienet, vapaaeh-

toistoiminnan tuoma tuki kotouttamiseen on erityisen tärkeää. Oli hienoa nähdä, että pienilläkin ky-

selyyn osallistuneilla paikkakunnilla kotouttamispalvelut täydentyivät usein vapaaehtoisten avulla. 

On kuitenkin tärkeää, että jokainen ihminen, viranomaisesta naapuriin, ovat maahanmuuttajan kotou-

tumisen tukena. Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, missä jokainen voi saada itselleen oppia 

uudesta kulttuurista ja rikkautta eri elämän aloille. 
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Liitteet 

Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu, Maahanmuuttajat ja kotouttaminen kunnissa 

Noora Kalli, Tampereen yliopisto 

 

Tutkimuksessani käsittelen maahanmuuttoa ja kotouttamisen merkitystä maahanmuuttajien kotoutu-

miseen. Taustalla tutkimuksessani on valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 sekä kuntien 

kokemuksia maahanmuuttajien kotouttamisesta. Haastattelut on lähetetty useampaan kuntaan, jotka 

ovat hyvin erilaisia ja eri puolilla Suomea. Haastattelujen pohjalta toivon saavani tuloksia siitä, min-

kälaisia eroja kotouttamispalveluiden järjestämisessä on Suomen rajojen sisällä. Tarvittaessa osaan 

kysymyksiin ei tarvitse vastata tai voitte kertoa aiheesta enemmän oman kuntanne näkökulmasta. 

Vastaukset voidaan halutessanne pitää anonyymeinä. 

 

1. Miten maahanmuutto näkyy kunnassanne? Miten sitä seurataan? 

2. Kuinka paljon kuntaanne muuttaa maahanmuuttajia vuositasolla? 

3. Ovatko maahanmuuttajat tulleet pääosin työn perässä vai humanitäärisistä syistä? 

 

4. Minkälainen strategia teillä on kotouttamisen edistämiseksi? 

5. Mitä erilaisia kotouttamistoimia ja palveluita kunnassanne on? 

6. Ketä kaikkia toimijoita kotouttamiseen kunnassanne osallistuu? Onko mukana vapaaehtoisia? 

7. Teettekö yhteistyötä muiden kuntien kanssa? Miten se toimii? 

8. Miten yhteistyö eri viranomaisten kanssa kotouttamisessa toimii? 

 

9. Mikä on haasteellisinta kotouttamispalveluiden toteuttamisessa? 

10. Onko valtion antama tuki kotouttamistoimien edistämiseksi riittävä? 

11. Onko kuntaan muuttaneilla maahanmuuttajilla ollut koulutusta/tutkintoa?  

12. Ovatko he pystyneet hyödyntämään taustojaan uudessa asuinmaassa? 

13. Ovatko he kouluttautuneet Suomessa lisää? 

14. Miten he ovat työllistyneet? 

15. Miten iso prosentti tulijoista on asettunut kuntaan pysyvästi? Onko osa muuttajista vain kausityö-

läisinä? 

 

Muita huomioita?  


