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Toimeksianto1



Toimeksianto : Päijät-Hämeen alueen 

kotouttamisselvitys
Toimeksiannon tausta ja ratkaistavat kysymykset

Selvityksen tarve ja tavoitteet  

• Mitä kotouttamisella tarkoitetaan ja keitä toimijoita osallistuu kotouttamistoimintaan (verkosto)

• Mikä ovat kotouttamiseen liittyvät suurimmat haasteet mm. yhdyspintatyöskentelyn näkökulmasta. 

• Minkälaista yhteistyötä kunnat tekevät ja toivovat tehtävän ylikunnallisesti, 3.sektorin ja tulevaisuudessa HVA:n kanssa

Keskeiset selvitettävät asiat

• Nykytilakuvaus: Alustava käsitys Päijät-Hämeessä tehtävästä kotouttamistoiminnasta

• Yhdyspintatyöskentelyn toteutuminen eri hyte-toimintaa tuottavien toimijoiden välillä (hyte-sotessa toiminta käsitellään vain 

kevyesti liittyen kotouttamistoimien rajapintatyöskentelyyn)

• Yleisten kehittämiskohteiden tunnistaminen 

• Kotouttamisen hyvien toimintatapojen jakamisen kehittäminen (miten voitaisiin jakaa kuntien kesken)

• Miten kotoutuminen ja sosiaalinen asuminen kannattaisi sitouttaa yhteen tulevalla HVA.lla? 

Tavoiteltu lopputulos selvitykselle

• Luodaan ehdotus kotouttamisen organisoitumisesta halukkaiden kuntien ja HVA:n kesken (esim. HVA olisi fasilitaattori, 

valtionrahan hakija ja yhteistyön koordinaattori)

• Yhteistyö rajapinnoilla (erityisesti 3.sektorin ja sosiaalisen asumisen kanssa) – mitä toimintaa jo on ja mitä voisi tulevaisuudessa 

olla (esim. yhteistyö vapaapalokunnan, eri seurakuntien, nuorisotoimen ym. kanssa)



Yhteenveto2



Yhdyspintatyöskentelyn nykytilassa tunnistettuja ongelmia ja haasteita eri hyte-
toimintaa tuottavien toimijoiden välillä liittyen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen

1

Eri palvelut eivät tiedä toisistaan, eivätkä ymmärrä toistensa palvelutarjontaa. Lisäksi ei ymmärretä toisten toimintamahdollisuuksia ja toiminnoissa työskentelevien 

henkilöiden ammattikoulutustaustaa. Tästä johtuen ihmisiä ohjataan väärien palvelun tarjoajien luokse hakemaan palveluita (esim. sosiaalihuollosta ohjataan maahan 

muuttajia Alipiin kun ei enää tiedetä miten asiakasta voisi auttaa muiden sosiaali- tai terveyspalveluiden saannissa. Alipissa ei ole töissä sote-ammattilaisia, joten 

osaaminen  ja asioiden edistämisen mahdollisuudet ovat rajattuja.)

2

Kriteerit palveluiden saannille eri toimijoilta ovat epäselvät. Esim. Alipissa ei tehdä viranomaispäätöksiä, eikä heillä ole antaa taloudellista apua. Myös seurakunnalle 

ohjataan henkilöitä, joita tulisi auttaa sosiaalipalveluissa mm. maahanmuuttajien lude-ongelmat ohjataan usein seurakunnan diakoniatyöhön ja heidän odotetaan maksavan 

lude-asian hoitoa. Tämä ei kuulu seurakunnalle. Seurakunnan diakoniatyö ei voi myöskään paikata taloudellisen toimeentulon haasteita, jotka kuuluvat sosiaalihuollolle. 

Seurakunta antaa taloudellista apua vain harkinnan varaisesti ja tällöin myös henkilöiden tulotiedot tarkistetaan.

3

Sote-palveluiden toimijoita on vaikea tavoittaa, mikä hidastaa asioiden hoitamista, sillä asioiden hoitaminen vaatii yleensä asiakkaan ja tulkin paikalla oloa. 

Terveyspalveluita joutuu jonottamaan, samoin Chat-vastauksia ja takaisin soittoja.  Esim. seurakunta saattaa auttaa Miepä-kuntoutujia ja tehdä kotikäyntejä heidän 

luokseen ja auttaa vuokra-asioiden, maksurästien, lääkitysten uusintojen ja tukiasuntokuvioiden hoitamisessa (tuki, ei rahallinen apu) → Tarvitaan helpompi väylä sote-

toimijoihin

4
Moni sosiaali- ja terveydenhuollon, Kelan ym. viranomaisen asia täytyy hoitaa/hakea sähköisesti – asiakkailta vaaditaan paljon osaamista. Eikä heillä välttämättä ole 

koneita tai nettiyhteyttä. 

5
Tiedottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjeet eri tilanteisiin ovat puutteelliset (esim. miten varaat ajan esim. neuvolaan tai hammashoitoon ja 

mikä on tämän tiedon saavutettavuus eri kielillä)

6
Sosiaali- ja terveydenhuollon sivut ovat usein vain suomeksi tai ruotsiksi. Näitä on vaikea ymmärtää. Esim. englannin kielellä kirjoitetut sivut auttaisivat asiakkaita 

itsenäisesti pidemmälle ja myös käännöskoneet osaisivat kääntää tekstit paremmin. Lomakkeet tulisi saada tarjolle edes englanniksi

7
Sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinnumerot ovat vaikeasti löydettävissä, asiakkaat kääntyvät muiden palveluiden puoleen etsiessään niitä, mikä työllistää paljon 

muita palveluita. He yrittävät etsiä asiakkaalle tietoja ja järjestää sote-palveluita.

8 Tarve ymmärtää miten hyvinvointialueen ja kunnan palvelut jatkossa toimivat yhteen on suuri. Kotouttamislain uudistus saattaa lisätä kunnan tehtäviä jatkossa.

9
Toiminnasta tiedottamisessa ja asiakkaiden löytymisessä 3.sektoria ja seurakuntaa voisi auttaa parempi yhteistyö mm. TE-palveluiden, 

maahanmuuttokoordinaattoreiden ja sosiaalitoimen kanssa. Myös yritysyhteistyö voisi joissain asioissa olla kiinnostavaa. Kiinnostus tiiviimmästä yhteistyöstä on suurta 

myös liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotoimen kanssa. Sivistystoimen kanssa 3.sektorilla ja seurakunnilla on yhteistyötä.

10
Paperittomat maahanmuuttajat, ohjautuu paljon seurakunnille. Global Clinik auttaa joissain terveyshoidollisissa asioissa ja tarvittaessa diakoniatyönä hoidetaan esim. 

iäkkäiden hammashoitoa tai psykiatrisia palveluta yksityisiltä palveluntarjoajilta. Asiakkaiden täytyy olla erittäin haavoittuvassa asemassa, että näin voidaan auttaa. 

Turvapaikkaprosessiin paperittomat eivät saa lääkärinlausuntoa, vaikka olisi ollut esim. osastohoidossa kriisitilanteen vuoksi. 

Lähde: NHG haastattelut

Yhteenveto ja johtopätökset



Ehdotettuja toimenpiteitä hyte-/yhdyspintatyöskentelyn parantamiseksi kotouttamisen osalta

1 Luodaan Päijät-Hämeeseen palvelukartta, johon on kerätty kaikki kotouttamista tekevät toimijat työnkuvineen ja palveluineen (ml. 3.sektori ja seurakunnat). Karttaan tulisi nimetä  

avainhenkilöt

2 Tiedonjaon ja tiedonsaannin ongelmat tulee ratkaista kehittämällä yhteisiä toimintatapoja. Nykyisellään tiedon siirto kunnan, soten ja 3.sektorin sekä seurakuntien välillä ei toimi, 

joka hidastaa oikeiden palveluiden saamista

3 Aktivoidaan maahanmuuttajia osallistumaan erilaisiin sosiaalisiin tilaisuuksiin tai toimintoihin ja tehostetaan näin kotoutumista. Esim. 3.sektorin toimijoita ja vapaaehtoisia ei 

löydetä, eikä heidän palvelujaan hyödyntää. Ihmiset eivät helposti löydä tai uskalla mennä mukaan toimintaan, koska eivät ymmärrä toimintaa ja sitä että voivat osallistua. On myös 

vapaaehtoistoimintaa, joissa myös maahanmuuttajat ovat itse vapaaehtoistyöntekijöinä. "Auttavat omiaan" 

4 Kehitetään Päijät-Hämeeseen yhteinen hankekoordinaatio/ hanketyönverkosto. Hyviä hankkeita tehdään hajanaisesti ympäri Päijät-Hämettä. Näiden koordinaatio sekä 

hankkeiden jalkauttaminen uupuu. Myös yhteistyötä yli sektorirajojen ja toimenkuvien toivotaan lisättävän. (ks. Esim. Osaamisenpaikka.fi kerätty maahanmuuttohankkeet ja Ossi-

portaali, josta löytyy koulutukset). Hankerahoitusten haussa ollaan myös kiinnostuneita tekemään toimintaa ”leveämmillä hartioilla”. Kolmannen sektorin toimijat ovat

kiinnostuneita mahdollisuudesta yhdistää voimat yhdyspintojen yhteisen hankehaun, hankekoordinoinnin ja hankkeiden toteuttamisen suhteen. Nykyisellään rahoitushaut 

ovat vaativia ja rajaavat helposti ulos pieniä tai vähän resursseja omaavia toimijoita, joilla ei ole aikaa osallistua hankekirjoittamiseen tai -hallinnointiin, mutta mahdollisuus muutoin osin 

osallistua itse hanketyön toteutukseen. 

5 Yhtenäistetään tavat toimia kotouttamisessa. Jokaisella kunnalla on nyt omat tavat tehdä kotouttamistoimintaa, yhteinen toimintamalli lisäisi tasalaatuisuutta ja auttaisi levittämään 

hyviä käytäntöjä

6 Selkeytetään miten palvelut tulevat jatkossa asettumaan hyvinvointialueelle (palveluverkkoselvitys). Nyt huolestuttaa palveluiden siirtyminen pois lähipalveluista ja 

keskittäminen esim. Lahteen . 

7 Tarkistetaan kotouttamispalveluiden resurssit. Resurssit kotouttamistyössä kunnan puolella ovat pienet. Tällä hetkellä esim. suuri haaste on ollut kuntakokeilun hitauden kanssa 

palveluihin ohjautumisessa. Maahanmuuttajien määrä on suuri ja kaupungille on siirtynyt työikäisten tilanteiden haltuunotto. Työllisyyden kuntakokeilussa omavalmentajat ovat 

kyenneet keskittymään ensin vain perusasioiden kuntoon saamiseen. Tässä nähdään myös mahdollisuus tiiviimmälle yhteistyölle mm. 3.sektorin toimijoiden kanssa esim. 

kotoutussuunnitelmien palveluiden järjestämisestä. Tämän kokonaisuuden koordinointi voidaan asettaa suunnitellut yhdyspintaneuvottelukunnan tehtäväksi.

8 Lisätään Lahden palvelutorille sote-palveluiden, verohallinnon ja Kelan vahvempi edustus, joka auttaisi maahanmuuttajia. Tämä mahdollistaisi nopeamman yhteistyön ja 

pienentäisi esimerkiksi tulkkipalveluiden tarvetta kun varausta ei tarvitsisi tehdä kaikille toimijoille erikseen.

9 Huolehditaan tärkeistä yhteiskunnallisista asioista asianmukainen tiedottaminen myös vähintään englanniksi. Joskus vahvat kansallisuusryhmittymät saattavat levittää ja ajaa 

aatteita, joka on vastoin yleisiä suosituksia (esim. rokotevastaisuus tällä hetkellä). Olisi tärkeää, että tiedottaminen tavoittaisi mahdollisimman paljon ihmisiä ymmärrettävällä kielellä. 

10 Lisätään asioiden tietoperäistä kehittämistä ja tiedolla johtamista. Tarvitaan yhtenäistä tietojenkeruutapoja ja tietojen yhdistämistä, jotta päätöksiä osataan tehdä oikein perustein.

Lähde: NHG haastattelut

Yhteenveto ja johtopätökset

Ehdotettujen toimenpiteiden koordinointi ja edistäminen voidaan asettaa suunnitellun (yhdyspinta)neuvottelukunnan tehtäväksi.



Kotoutumista vaikeuttavat asiat

1 Erilaiset tarpeet kotouttamistoiminnoille ja henkilöiden erilainen kyvykkyystaso. Osa ei osa lukea ja kirjoittaa, kun taas toiset tulijoista ovat korkeakoulutettuja. 

2 Byrokratia-asiat ovat vaativia - stressi on kova, kun eivät ymmärrä omia asioitaan.  Tukea tarvitaan paljon maahanmuuton alkuvaiheen asioiden hoidossa esim. asiointi Kelassa, 

maistraatissa, työttömäksi ilmoittautuminen, asuntoasiat, koulu- ja päiväkotipaikka-asiat ym. Nykyisillä resursseilla jää vähemmän aikaa muuhun, kuten esim. kulttuuri ja liikunta-asioiden 

pariin ohjaamiseen

3 Maahanmuuttajan ymmärryksen ja neuvojen löytymisen puute. Maahanmuuttajilla on tuhat kysymystä ja niihin pitäisi löytää vastauksia. Mistä voi ostaa, miten järjestelmä toimii, mitä 

virallisten päätökset tarkoittajat, miten reagoida erilaisiin asioihin, oleskeluluvan jatkaminen, ulkomaalaisen ajokortin vaihto suomalaiseen? Myös monet ns. itsenäisesti maahanmuuttajat 

ja kyvykkäät henkilöt tarvitsisivat apua ja ohjausta, mutta palveluissa työntekijät eivät saa signaalia kuntaan muuttaneista, eivätkä näin ollen osaa tuoda palvelua heille tarjolle - heitä ei 

tavoiteta. Tässä ratkaisuna voisi toimia oman kieliryhmän/kulttuuripiirien parempi mukaanotto kotouttamistoimintaan. He voisivat auttaa esim. asioinnissa ja yhteisöllisyys kasvaisi. 

4 Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen heikkous työllistämisasioissa. Joukossa on maahanmuuttajia, joilla on korkeakoulutus tai on pitkä työhistoria, mutta Suomessa ei 

tutkinnot kelpaa. Moni kokee tämän turhauttavana. Tietyt kansalaisuudet hakevat ahkerasti töitä, mutta kielitaitovaatimukset estävät työllistymistä. (Päijät-Hämeen alueella on esim. 

vuoriteollisuusinsinööri on siivoajana). Jotkut TE-asiakkaat, jotka eivät ole työllistyneet nopeasti ovat sittemmin sopeutuneet ja ovat tyytyväisiä passiiviseen elämäntilanteeseen -

kynnys/halu siirtyä työelämään kasvaa ajan myötä. Tarvitaan tapa tai sellaisia palveluita, joissa tutkintoja ja osa-tutkintoja voitaisiin hyväksyä riittäviksi työelämään pääsemiseksi ilman 

vahvaa kielitaitovaatimusta (esim. iäkkäiden hoivatyö)

5 Työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kotouttamisen onnistumisen heikkous. Pieniä lapsia hoidetaan enemmän kotona, koska naisille työpaikkoja ei ole tarjolla niin paljon. 

Tämä viivästyttää naisten kielen oppimista. Myös asioiminen jää helposti aviomiesten tehtäväksi. Itse kotiäidit eivät välttämättä näe kotiin jäämistä ongelmaksi. Joukossa on toisaalta 

myös äitejä, jotka haluavat lapset päiväkoteihin ja töihin, mutta töitä ei löydy. Iäkkäät jäävät myös usein esim. kielikoulutuksen ja neuvonnan ja ohjauksen ulkopuolelle.

6 Maahan tulevat lapset tarvitsevat myös palveluita. Lapset ovat tullessaan usein täysin ummikkoja ja tarvitsevat apua kouluissa siihen asti, että oppivat kieltä. Kouluun tarvitaan tulkkia 

ja myös mahdollisuus ylläpitää omaa kotikielen taitoa. Lapset olisi hyvä ohjata mukaan 3. sektorin kerhotoimintaan. Nämä asiat vaativat koordinointitahoa, jotta asiakkaat löytävät palvelut

7 Toimijoiden osaaminen ja asenteet, sekä heikko englanninkielentaito. Varsinkin ne toimijat, jotka eivät tee maahanmuuttajatyötä päivittäin, eivät välttämättä ymmärrä, mitä maahan 

muuttajat eivät ymmärrä. Vaikeuksia tuottaa myös ammattilaisten kielitaidottomuus. Kohtaamisissa tulisikin aina osata ohjata maahanmuuttajaa hieman tarkemmin. Kulttuuriyhdistykset ja 

jo pidempään maassa asuneet voisivat osaltaan auttaa uusia tulijoita esim. materiaalien kääntämisessä ja tarvittavien hakemusten ym. teossa

8 Sosiaalisten suhteiden puute suomalaisiin henkilöihin. Moni maahanmuuttaja toivoo mahdollisuutta kohdata suomalaisia ja harjoittaa kielitaitoaan heidän kanssaan. Myös läksyjen 

teon apua toivotaan kaikenikäisiltä

9 Kulttuuritaustan vaikutukset kokoutumiseen. Uskonnolliset taustat saattavat vaikuttaa nuorten kotouttamiseen, sillä esim. "väärän uskonnon" henkilöä ei hyväksytä puolisoksi. 

Kontrollia mm. yksin maahan tulleisiin nuoriin voidaan ylläpitää pitkienkin välimatkojen takaa. ”Sopiva puoliso” saattaa löytyä alueelta esim. kulttuuriyhteisötoiminnan kautta. 

Lähde: NHG haastattelut

Kotoutumisen parantamiseksi nähdyt kehittämistarpeet

1 Työelämään tai työelämään kouluttautumiseen tarvitaan enemmän mahdollisuuksia valita erilaisia työssäoppimisen ja koulutusten mahdollisuuksia. Yleisellä tasolla tulisi 

vaikuttaa myös työnantajien asenteisiin.

2 Työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden tunnistamista ja tavoittamista tulee parantaa. Alueella on paljon mm. Inkerinsuomalaisia paluumuuttajia, jotka tulleet jo kauan sitten. 

Nyt kun heillä puolisot kuolee, tulee muistisairauksia ja omaiset muualla ovat erittäin heikossa asemassa, jos eivät ole löytäneet palveluiden piiriin tai ole kielitaitoisia. Yksinäisyys on iso 

ongelma iäkkäillä. He eivät juurikaan tutustu suomalaisiin ja jos ei ole omia sosiaalisia suhteita olemassa muiden tuttavien kautta. Myös traumaperäiset oireet (esim .kidutetut) saattavat 

nousta esiin pitkienkin aikojen jälkeen. 

Yhteenveto ja johtopätökset



Kotouttaminen

Kotouttamisella tarkoitetaan niitä viranomaistoimenpiteitä, joilla yksilön kotoutumista 

edistetään hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin. Toisin 

sanoen integraation edistämisenä voidaan pitää kaikkia niitä suoria ja epäsuoria toimia, 

jotka auttavat maahanmuuttajia asettumaan, toiminaan ja menestymään Suomessa, oli 

esimerkiksi muuttoperuste tai elämäntilanne mikä tahansa. Tavoitteena on antaa 

maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla, 

kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.

Kotoutuminen

Suomessa kotoutumisesta puhutaan yleensä käsitteellä integroituminen. Käytössä on 

myös muita käsitteitä kuten inkluusio (sisään sulkeminen, 

inkluusio), adaptoituminen (sopeutuminen), mukautuminen (adjustment) ja sulautuminen 

(absorption tai assimilation ). Kyse on yleisesti ottaen siitä prosessista, jonka aikana 

maasta toiseen muuttanut ihminen löytää yhteiskunnassa oman paikkansa olla ja toimia 

(immigrant incorporation). 

Integraatiolla tarkoitetaan sellaista politiikkaa ja lähestymistapaa, jossa 

maahanmuuttajalla on edelleen oikeus oman kielensä, kulttuurinsa ja etnisen tai 

kansallisen identiteettinsä säilyttämiseen ja hän samastuu monin eri tavoin myös uuteen 

kotimaahansa ja kytkeytyy yhteiskunnan ja kansakunnan jäseneksi. Integraatio on siis 

kaksiraiteinen kehityskulku, johon sisältyvät niin aktiivinen osallistuminen kuin identiteetin 

säilyttäminen. Vanhat ja uudet sosiaaliset sidokset eivät sulje toisiaan pois vaan 

täydentävät toisiaan.

Kotouttamisen ja kotoutumisen terminologia sekä 

monimuotoisuus

Lähteet: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen, https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/kasitteet, Laki kotoutumisen edistämisestä, 

Kotoutumisen osaamiskeskus, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen

Kotouttamislaki

Terminologia

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/kasitteet
https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen


Ihmisten maahantulon syyt ovat moninaiset – kaikilla, joilla on 
oleskelulupa Suomessa ovat oikeutettuja kunnan palveluihin mukaan 
lukien sote-palveluihin 

Työ Opiskelu

Avioliitto

Turvapaikan

hakijat
Kiintiö-

pakolaiset

Suoraan kuntaan 
omatoimisesti kotiutuvat

(apuna opiskelupaikat, työpaikat, omat 
verkostot.)

Vastaanottokeskuksen 
kautta

kuntaan kotiutuvat
(myönteisen oleskeluluvan saannin 

jälkeen kuntiin siirtyvät)

Valmisteltuina suoraan 
kuntaan asettuvat

(maahanmuuttokoordinaattorin kautta 
kuntaan asettuvat)

• Suomessa luvallisesti oleskelevan henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Suomessa asuva perheenjäsen on voinut muuttaa 

Suomeen esimerkiksi työhön, opiskelijaksi tai hän on voinut saada Suomesta turvapaikan. https://migri.fi/perheenyhdistaminen

• Paperiton = laittomasti maassa oleva henkilö, esim. kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ”kadonnut” henkilö tai esim. oleskeluluvan saanutta perheenjäsentä tapaamaan tullut 

perheenjäsen tai tuttava joka jää Suomeen tämän elätettäväksi ilman omaa oleskelulupaa. Heillä ei ole oikeutta palveluihin, poikkeuksena kiireelliset sote-palvelut sekä äitiys- ja 

lastenneuvolapalvelut

1 2 3

Terminologia

https://migri.fi/perheenyhdistaminen


Kotouttaminen yhdistää useita eri toimijoita 
maahanmuuttaneiden henkilöiden ympärille

Lähde: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen

Henkilön kotouttamisessa suuri painopiste on paikallisella arkielämässä tapahtuvilla toiminnoilla. Koulut, 

työpaikat ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet luovat mahdollisuuden  tehdä asioita yhdessä paikallisten henkilöiden 

kanssa. Sosiaalisista suhteista suurin osa solmitaan lähiympäristössä ja turvallisuuden tai turvattomuuden tunteet 

liittyvät etenkin omalla asuinalueella koettuihin asioihin ja tilanteisiin.

Oman paikan löytäminen paikkakuntatasolla voi olla kotoutumisen kannalta jopa tärkeämpää kuin 

abstraktimpi yhteiskuntaan tai kansakuntaan integroituminen. Tie suomalaisuuteen voi tapahtua paremmin 

koetun paikkakuntalaisuuden kokemuksen sekä aktiivisen arkielämän kautta. Paikallinen identiteetti voi kytkeä 

yhteen ihmisiä, joiden kansalliset identiteetit ja kulttuurinen tausta eroavat toisistaan.

• Päijät- Hämeessä on luotu alueen yhteinen Maahanmuutto-ohjelma vuosille 2021-2025. Sen tavoitteena on 

lisätä työperusteista maahanmuuttoa, maahan muuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista kaikissa kunnissa. 

• TE-toimisto ja kuntakokeilu ottavat koppia työttömäksi työhön hakijoiksi ilmoittautuneista ja ohjaavat heitä 

kotoutumistoimien piiriin. Sosiaalihuollon (ja terveydenhuollon) tehtävänä on tavoittaa muut tulijat; 

alaikäikäiset ilman huoltajaa tulevat, eläkeläiset, opiskelijat, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat tai 

pitkäaikaissairaat, omia lapsia/ muita omaisia hoitavat, varusmiehet, ym. Osaa tästä 

maahanmuuttajaryhmästä (esim. avioliiton kautta Suomeen muuttaneet tai työhön Suomeen tulleita) ei aina 

tavoiteta, sille kunnilta ei saada tietoa kuntaan muuttaneista henkilöistä. Näin ollen henkilöiden 

informoiminen kaikista olemasta olevista palveluista ei tavoita kaikkia maahan muuttaneita ja he eivät 

osaa tarvittaessa etsiä apua maahan tullessaan tai myöhäisemmässä vaiheessa niitä tarvitessaan. 

Myös kotouttamistoiminnot saatavat viivästyä.

• Kotouttamistyötä tekevät myös mm. seurakunnat, järjestöt ja yhteisöt omilla resursseillaan ja 

kyvykkyyksillään. Heiltä löytyy myös vahvaa osaamista kotouttamistoimista. Tiedon jaon haasteellisuuden 

vuoksi toimijat eivät myöskään saa tietoa uusista kuntalaisista. 3.sektorin ja seurakunnan palvelut 

löydetäänkin usein sattumalta (mm. kotiäidit, iäkkäät). 3.sektori osallistuisi mielellään koordinoidummin 

mukaan kotouttamistoimintaan ja toivoisi palveluitansa tuovan vahvemmin esiin alueella.

Toimijat

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen


Hyvinvointialueella on uudessa järjestelmässä 

yhteensovittamisvastuu  maahanmuuttajien 

kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja 

seurannasta alueella.

Vastaavat velvoitteet säilyvät kunnalla sen omien 

palveluiden osalta. 

Maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden kohdalla 

kunnan ja maakunnan välille syntyy uudenlainen 

yhdyspinta, jonka koordinaatio edellyttää riittävän 

tietoperustan ja palvelutarpeen määrittelyä.

Työnjakomalli vaatii selkeyttämistä ja 

konkretisointia siitä mitä tehdään maakuntatasolla 

ja mitä kuntatasolla sekä miten nämä toiminnot 

yhteensovitetaan keskenään.

Hyvinvointialueen ja kunnan on kehitettävä 

kotoutumista monialaisena yhteistyönä. 

Kunnan ja hyvinvointialueen välinen rajapinta sote-

uudistuksen jälkeen

Lähde: Valtioneuvosto, Yhteistyörakenteet pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 32/2018, Kuva: Kuntaliitto 

Kuntaan jäävät toiminnot

Hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät

Toimijat



Kotouttamiseen osallistuvien toimijoiden roolit ja tehtävät - tiivistelmä
Kunnat TE-toimisto Sosiaali- ja terveydenhuolto                 

(Hyvinvointialueet alk.2023)

Voimassa olevan kotoutumislain mukaisesti kunnalla on yleis- ja 

yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen 

kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. 

Peruspalveluiden järjestäminen.

TE-toimistoilla on päävastuu työnhakijoiksi ilmoittautuneiden 

maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Alaikäisten, ilman huoltajaa saapuneiden nuorten ja työvoiman 

ulkopuolella olevien henkilöiden alkuarviot ja 

kotouttamissuunnitelmat  (eläkeläiset, opiskelijat, 

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat tai pitkäaikaissairaat,, hoitaa omia 

lapsia, hoitaa muita omaisia, varusmies, muu, sekä myös  työttömien ja 

lomautettujen lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Laittomasti maassa oleskelevien/paperittomien kiireelliset sote-

palvelut sekä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

Työllisyyden kuntakokeiluun 2021-2023 osallistuvien kuntien 

(Lahti, Hollola, Orimattila, Asikkala ja Kärkölä) maahanmuuttaja-

asiakkaat siirtyvät TE-toimistosta kuntakokeilun piiriin, eli osa TE:n

tehtävistä siirretään lainsäädännöllä kunnan tehtäviksi.

Muut viranomaiset (mm. KELA, Migri, DVV, 

Verohallinto, Poliisi, ym.)

ELY-keskus ja Aluehallintovirasto (AVI) Ministeriöt

• Kansaneläkelaitos (Kela) sosiaaliturva eri elämäntilanteissa. 

• Maahanmuuttovirasto (Migri) maahanmuuttopolitiikkaa, edistää 

hallittua maahanmuuttoa, hyvää hallintoa ja 

ihmisoikeuksia. Oleskeluluvat ja EU-kansalaisten 

oleskeluoikeudet Suomeen tuleville ulkomaalaisille. 

Turvapaikka- ja kansalaisuushakemukset. Ohjaa 

turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien 

vastaanottotoimintaa

• Digi- ja väestötietovirasto (DVV) oleskeluoikeuden 

rekisteröinnin, oleskelukortin myöntäminen

• Verohallinto: Verotusta varten henkilötunnusten ja verokorttien 

myöntäminen

• Poliisin ihmisten ja ympäristön turvallisuus Suomessa. 

Henkilökortit, passit, ajokortit ja erilaiset luvat.

• Lisäksi kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottoon osallistuvat 

Rajavartiolaitos, THL, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Suomen 

lähetystöt ulkomailla.

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotoutumiseen 

ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat muun muassa:

• maahanmuuttajien kotoutumistyön suunnittelu ja ohjaus

• kuntien ohjaus ja neuvonta pakolaisten vastaanottoon liittyvissä 

asioissa sekä sopimukset kuntien kanssa pakolaisten kuntiin 

osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

• alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien työlupalinjausten 

antaminen

• etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen

Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toimialaansa kuuluvissa asioissa 

maahanmuuttaneiden kotoutumista edistävien ja tukevien 

toimenpiteiden ja palvelujen suunnittelusta, ohjauksesta ja 

valvonnasta. Aluehallintovirasto vastaa myös digi- ja verkkopalveluiden 

saavutettavuuden valvonnasta. Saavutettavat digi- ja verkkopalvelut 

tukevat maahanmuuttaneiden ja vieraskielisten Suomessa asuvien 

tiedonsaantia.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa

• maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja

• siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä

• maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä.

TEM ohjaa ELY-keskuksia kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden 

edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä omilla hallinnonaloillaan 

vastaavat

• Sisäministeriö,

• Opetus- ja kulttuuriministeriö,

• Sosiaali- ja terveysministeriö,

• Oikeusministeriö,

• Ulkoasiainministeriö sekä

• Maahanmuuttovirasto,

• Opetushallitus,

• Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) ja

• Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Lähteet: https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat, Päijät-

Hämeen Maahanmuutto-ohjelma 2021-2025, kotoutuminen.fi, 

https://kotoutuminen.fi/kotoutumisohjelman-jarjestamisvastuut, 

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-

moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperittomat

Järjestöt Yhteisöt Omat sosiaaliset verkostot

Järjestöt organisoivat matalan kynnyksen toimintaa, joka tukee 

kotoutumisessa esimerkiksi suomen kielen taidon, sosiaalisten 

verkostojen tai työelämävalmiuksien vahvistamisessa. 

Järjestötoiminta edesauttaa kontaktien syntymistä 

maahanmuuttaneiden ja valtaväestön välillä tuomalla valtaväestöä ja 

maahan muuttaneita yhteen. 

Yhteisöt osallistuvat kotouttamiseen mm. tarjoamalla maahanmuuttajille 

sosiaalisia verkostoja ja toimintaa. Yhteisöinä nähdään mm. 

etniseen, kielelliseen tai uskonnolliseen ryhmittymään liittyvät 

ryhmät. 

Diakoniatyö myöntää mm. taloudellista tukea sellaisissa tilanteissa, 

johon ei voi saada tukea kunnasta tai Kelalta (rajattu budjetti). 

Seurakunnilla on myös tukihenkilö-, ystäväperhe- ja 

vertaistukitoimintaa ja vapaaehtoiset saattavat järjestää suomen 

kielen alkeisryhmiä esimerkiksi tilanteissa, joissa juuri tulleet pakolaiset 

eivät vielä pääse kielikoulutukseen. 

Omien verkostojen apu kototuttamiseen liittyen.

Toimijat

https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat
https://kotoutuminen.fi/kotoutumisohjelman-jarjestamisvastuut
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperittomat


Lähde: Päijät-Hämeen Maahanmuutto-opas 2021-2025 https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/

Alueellinen 
integraatiopalvelupiste (Alipi)

• Kuntien yhteinen maahan 
muuttaneiden ohjaus- ja 
neuvontapalvelu

• (ei sote-ammattilaisia) 

Kotouttamo

• Lahti ja Heinola

Maahanmuuttokoordinaattori

• Hollola, Orimattila ja Heinola 
(pakolaisasiat)

Maahanmuuttotyö

• Lahti

Lahden kaupungin 
perusopetuksen kieli- ja 
kulttuuriryhmien opetuksen 
suunnittelija

• konsultaatioapu

Kuntien yhteinen 
maahanmuuttoverkosto

• Hämeen Ely

Päijät-Hämeen liitto

• maakunnallisen maahanmuutto-
ohjelman päivittämistyön 
koordinoinaatio

Kuntien peruspalvelut

• Varhaiskasvatus, perusopetus, 
nuorisopalvelut, kulttuuri- ja 
liikuntapalvelut ja osallisuus- ja 
hyvinvointipalvelut

Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymä (sote-
palvelut)

• Päijät-Hämeen kunnat, lukuun 
ottamatta Heinolaa ja Sysmää

TE-toimisto

•auttaa työpaikan saamisessa, järjestää 
neuvontaa koulutuksesta ja 
hoitaa työttömien työnhakijoiden 
sosiaalisia etuja. Työ- ja 
elinkeinotoimiston asiakkaita ovat 
työnhakijat ja työtä tarjoavat työnantajat

Järjestöt, yhdistykset, 
seurakunnat, oppilaitokset, 
vapaaehtoiset toimijat ja lukuisat 
hankkeet

Monikulttuurikeskus Multi-Culti

• Lahti, kaikille avoin 
kansalaistoiminnan keskus

Maahanmuuton asiantuntija Alueella toimii useita 

kotouttamiseen liittyviä 

yhteistyöverkostoja. 

Päijät-Hämeessä kotouttamistoimintaan osallistuvia toimijoita

Toimijat



Alkukartoitus

• Koulutus

• Työhistoria

• Kielitaito

• Oppimisvalmiudet

• Muut kotoutumiseen vaikuttavat seikat

• Palvelutarpeet

• Maahanmuuttajalla on oikeus 
kotoutumissuunnitelmaan, mikäli hän on 
rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi tai 
saa muutoin kuin tilapäisesti 
toimeentulotukea. Alkukartoitus tulee tehdä 
kahden kuukauden sisällä asiakkuuden 
alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta 
pyynnöstä

• Sen sijaan kunnan asiakkaana oleville 
kotoutujille, jotka eivät välittömästi ole 
pyrkimässä työmarkkinoille, 
kotoutumissuunnitelmia ei laadita 
systemaattisesti, eikä myöskään soveltuvia 
palveluja ole tarjolla kattavasti (esim. kotiäidit).

Yksilöllisen 
kotoutumissuunnitelman laadinta

• Kotoutussuunnitelman teon tulee käynnistyä 
kahden viikon kuluessa alkukartoituksesta

• Laaditaan maahanmuuttajan, kunnan ja TE-
toimiston yhteistyössä (tavoite)

• Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on 
laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin 
myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden 
rekisteröimisestä.

• Laaditaan aina alaikäiselle ilman huoltajaa 
saapuneelle. 

• Perheelle kotouttamissuunnitelma tulisi tehdä 
vähintäänkin silloin, kun on tarvetta tukea lapsen 
kehitystä vanhemmuutta vahvistamalla 
(sosiaalihuolto).

• Kotoutumissuunnitelma on voimassa yleensä 
3v., mutta voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella 
vuodella. Yleensä laaditaan vuodeksi kerrallaan

Kotoutumiskoulutus

• Kielitaitovalmiuksien edistäminen

• Työelämätaitojen edistäminen

• Mahdolliset omaehtoiset opinnot

• Mahdolliset muut kotoutumista edistävät 
toimenpiteet tai palvelut

• ”Kotoutumiskoulutuksena maahanmuuttajalle, 
jonka oppivelvollisuus on päättynyt, järjestetään 
suomen tai ruotsin kielen opetusta ja 
tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä 
muuta opetusta, joka edistää työelämään ja 
jatkokoulutukseen pääsyä sekä 
yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan 
liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutukseen voi 
sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä 
ammatillista suunnittelua ja 
uraohjausta. (30.12.2020/1239)”

Maahanmuuttajien kotouttamisen polku ja 
kotouttamissuunnitelmien laadinta jakaantuu useille 
toimijoille  

Ongelmana on tiedon puute: PHHYKY:n sote-

palveluissa ei ole tietoa siitä, kuinka paljon 

suunnitelmaan oikeutettuja henkilöitä 

kunnassa on ja keitä he ovat.

Kotoutumissuunnitelman laatineen tahon eli kunnan tai TE-toimiston/ 

sosiaalihuollon on seurattava suunnitelman etenemistä ja päivitettävä 

sitä vähintään 1krt/v.

Lähde: https://kotoutuminen.fi/kotoutumisen-edistamisen-nykytila, https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tyollisyyspalvelut-kuntakokeilu/, 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa 

työvoimakoulutuksena toteutettavan 

kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä toimialueellaan.

Kunta voi sekä järjestää kotoutumiskoulutusta että ohjata 

maahanmuuttajan hakeutumaan joko järjestämäänsä 

kotoutumiskoulutukseen tai muun toimijan järjestämään 

omaehtoiseen opiskeluun.

Alkukartoituksen perusteella työ- ja 

elinkeinotoimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko 

maahanmuuttaja 11 §:ssä tarkoitetun 

kotoutumissuunnitelman.

Kotouttamisen polku

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386#a30.12.2020-1239
https://kotoutuminen.fi/kotoutumisen-edistamisen-nykytila
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tyollisyyspalvelut-kuntakokeilu/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386


Avun ja neuvonnan tarve kotoutumisen alkuvaiheessa on ilmeinen. 

Maahanmuuttajan ”kotouttamisen polun” alkupää on haastava 
Ohjeistus on suunnattu myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneille

3. Työ

Ilmoittaudu TE-toimistoon

(Työ- ja elinkeinotoimisto) 

työnhakijaksi, jos sinulla ei ole 

työtä.

4. Internet ja puhelin

Hanki oma matkapuhelin.

5. Pankkitili

Avaa pankkitili. Suomessa 

palkka ja Kelan tuet maksetaan 

pankkitilille.

Tarvitset passin tai 

henkilötodistuksen pankkitilin 

avaamista varten (Poliisi).

6. Kielitaidon hankkiminen

Hae suomen tai ruotsin kielen 

kurssille, jos et osaa kieltä. Voit 

joutua odottamaan paikkaasi 

kurssille. Voit opiskella suomea 

ja ruotsia myös internetissä. Jos 

olet työ- ja elinkeinotoimiston 

asiakas, voit päästä suomen tai 

ruotsin kielen kurssille TE-

toimiston kautta.

7. Sosiaaliturva ja 

terveydenhuolto

Tarkista Kelasta kuulutko 

Suomen sosiaaliturvaan. Jos 

päätös on myönteinen, sinulle 

lähetetään Kela-kortti eli 

sairausvakuutuskortti. Pyydä 

Kelaa myös tarkistamaan 

oikeutesi saada sairaanhoitoa 

Suomessa ja ulkomailla.

8. Verokortti

Hanki verokortti 

verotoimistosta. Ota mukaan 

henkilötodistus, kun haet 

verokorttia. Voit hakea 

verokorttia, kun tiedät tulevan 

palkkasi tai muut tulosi.

2. Henkilötunnus ja kotikunta

• Käy kotipaikkasi 

maistraatissa, kun olet 

muuttanut Suomeen.

• Maistraatista saat 

henkilötunnuksen, jos et ole 

hakenut sitä oleskeluluvan 

yhteydessä.

• Maistraatti selvittää, 

voidaanko sinulle 

rekisteröidä kotikunta. Kun 

sinulla on kotikunta, voit 

käyttää kotikuntasi 

palveluja.

1. Hanki asunto

Lähde: Tervetuloa Suomeen opas

Kotouttamisen polku



Suurin osa ulkomaalaistaustaisista ovat 20-59 –vuotiaita 

henkilöitä, seuraavaksi suurin osuus on 0-14 – vuotiaat 

lapset
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Ulkomaalaisten osuus Päijät-Hämeen väestöstä ikäryhmittäin (n) 31.12 2020

KANSALAISUUS YHTEENSÄ ULKOMAAN KANSALAISET YHTEENSÄ

10-19 –vuotiaista 

3,5% on 

maahanmuuttaja-

taustaisia

0-9 –vuotiaista 

4,4% on 

maahanmuuttaja-

taustaisia
20-64 vuotiaista 

4,7% on 

maahanmuuttaja-

taustaisia

Lähde: Tilastokeskus

Kvantitatiivista tausta-aineistoa



Osassa Päijät-Hämeen kuntia (Hartola, Heinola, Iitti, Padasjoki) 

nettomaahanmuutto on ~puolet syntyvyydestä, Lahdessa kolmannes.

Asikkala Hartola Heinola Hollola Iitti Kärkölä Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä

Summa  / Elävänä syntyneet 46 12 88 150 43 30 967 130 16 15

Summa  / Nettomaahanmuutto 14 6 46 18 23 1 276 14 9 3

Summa  / Kuntien välinen nettomuutto 27 -11 -12 -93 -39 -32 205 -65 -3 18

Summa  / Kuolleet 109 48 291 235 113 41 1276 197 55 64
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Lahdessa 

nettomaahanmuutto on 

~kolmannes suhteessa 

syntyvyyteen

Lähde: Tilastokeskus

Hartolassa ja Heinolassa 

nettomaahanmuutto on 

~puolet syntyvyydestä….

…kuten myös 

Iitissä. Padasjoella 

nettomaahanmuutto on 

~puolet syntyvyydestä.

Elävänä syntyneet, nettomaahanmuutto, kuntien välinen nettomuutto ja kuolleet (2020)

Kvantitatiivista tausta-aineistoa



Molemmissa sukupuolissa on enemmistö maahanmuuttajista on 

suorittanut vain perusasteen koulutuksen tai koulutus on tuntematon

51,2%

39,1%

52,7%

42,7%

52,0%

39,6%

32,4% 32,6%
30,3% 29,3%

29,9%
31,3%

16,4%

28,3%

17,0%

28,0%

18,1%

29,1%

2015

Miehet

2019

Naiset

2015

Naiset

2010

Miehet

2019

Miehet

2010

Naiset

-38%

-4%

+31%

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 

Korkea-aste

Perusaste tai tuntematon

Toinen aste tai erikois-

ammattikoulutusaste

Yleisesti ottaen 

maahanmuuttaneiden naisten 

koulutustaso on parempi kuin 

miesten. Naisilla on myös 

merkittävästi enemmän 

korkea-asteen koulutusta.

Päijät-Hämeen maahanmuuttajien korkein suoritettu tutkinto, %

Kvantitatiivista tausta-aineistoa



NHG toteutti kotouttamiseen liittyville muille kuin sote-toimijoille kohdistuvia 

haastattelua yleisen paikallisymmärryksen saamiseksi. Selvityksessä on 

haastateltu seuraavia toimijoita

• Maahanmuuttokoordinaattori (Orimattila – Heinola - Hollola)

• Maahanmuuttajien palveluohjaus (Sysmä)

• Maahanmuuttotyön asiantuntija (Lahti)

• Alipi (Alueellinen integraatiopalvelupiste)

• Lahden seurakuntayhtymä – diakonia- ja sielunhoidollinen työ

• Multi-Culti

• Päijäthämäläiset.fi

• Harjulan Setlementti

• Suomi-Venäjä seura

• Suomi-Viro (Tuglas-seura)

• Sopimuspalomiesten liitto ry

Haastattelut (n=11) Päijät-Hämeessä 

kotouttamistyöhön  osallistuville toimijoille

Muita tavoiteltuja tahoja 

• Nuorisotoimi (peruuntunut)

• Suomen Yrittäjät (ei tavoitettu)

• Lahden Ortodoksinen seurakunta (ei 

tavoitettu)

Haastatteluissa nimettyjä muita 

kotouttamistoiminta tekeviä tahoja

• MLL

• LAB Ammattikorkeakoulu

• Lahden kansanopisto

Haastattelut



Taustaa: Mitä kotouttaminen ja kotoutuminen 
tarkoittavat
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Kotouttaminen

Kotouttamisella tarkoitetaan niitä viranomaistoimenpiteitä, joilla yksilön kotoutumista 

edistetään hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin. Toisin 

sanoen integraation edistämisenä voidaan pitää kaikkia niitä suoria ja epäsuoria toimia, 

jotka auttavat maahanmuuttajia asettumaan, toiminaan ja menestymään Suomessa, oli 

esimerkiksi muuttoperuste tai elämäntilanne mikä tahansa. Tavoitteena on antaa 

maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla, 

kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.

Kotoutuminen

Suomessa kotoutumisesta puhutaan yleensä käsitteellä integroituminen. Käytössä on 

myös muita käsitteitä kuten inkluusio (sisään sulkeminen, 

inkluusio), adaptoituminen (sopeutuminen), mukautuminen (adjustment) ja sulautuminen 

(absorption tai assimilation ). Kyse on yleisesti ottaen siitä prosessista, jonka aikana 

maasta toiseen muuttanut ihminen löytää yhteiskunnassa oman paikkansa olla ja toimia 

(immigrant incorporation). 

Integraatiolla tarkoitetaan sellaista politiikkaa ja lähestymistapaa, jossa 

maahanmuuttajalla on edelleen oikeus oman kielensä, kulttuurinsa ja etnisen tai 

kansallisen identiteettinsä säilyttämiseen ja hän samastuu monin eri tavoin myös uuteen 

kotimaahansa ja kytkeytyy yhteiskunnan ja kansakunnan jäseneksi. Integraatio on siis 

kaksiraiteinen kehityskulku, johon sisältyvät niin aktiivinen osallistuminen kuin identiteetin 

säilyttäminen. Vanhat ja uudet sosiaaliset sidokset eivät sulje toisiaan pois vaan 

täydentävät toisiaan.

Kotouttamisen ja kotoutumisen terminologia sekä 

monimuotoisuus

Lähteet: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen, https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/kasitteet, Laki kotoutumisen edistämisestä, 

Kotoutumisen osaamiskeskus, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen

Kotouttamislaki

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/kasitteet
https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen


Maahanmuuttoon ja kotoutumisen edistämiseen 

liittyvä lainsäädäntö ja tavoitteet

Lähde: Laki kotoutumisen edistämisestä, Kotoutumisen osaamiskeskus, https://kotoutuminen.fi/kotoutumislaki-ohjaa-kotouttamista, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386, 

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen

Kotouttamiseen liittyvä edistäminen ja kotouttamislaki nojaa:

• Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin,

• Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöön ja

• Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten

• Euroopan ihmisoikeussopimukseen

• Kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen

• Lapsen oikeuksien sopimukseen 

• Geneven pakolaissopimukseen

Huomioitavaa on että myös eri peruspalveluita koskee erillinen lainsäädäntö (esim. päivähoito ja 

varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, asuminen). Palvelukohtainen 

lainsäädäntö täytyy ottaa kotoutumista edistävässä työssä huomioon.

Kotouttamislain soveltaminen

Kotoutumislaki koskee kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia, joilla on ulkomaalaislaissa 

tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus on rekisteröity tai 

joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.

Kotoutumislakia sovelletaan henkilöön riippumatta siitä, millä perusteella hän on Suomeen 

muuttanut. Kotoutumislain piiriin kuuluvat Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat, jotka eivät ole 

Suomen kansalaisia, eli ulkomaalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt.

Kotoutumislaki ei koske turvapaikanhakijaa tai Suomessa viisumilla taikka viisumivapaasti 

oleskelevaa henkilöä. Lakia ei sovelleta myöskään ensimmäistä oleskelulupaa hakevaan 

henkilöön ennen luvan myöntämistä. Lisätietoa kotoutumislain tarkoituksesta ja 

soveltamisalueesta löytyy lain kohdista 1 § ja 2 §.

Kotouttamislain tavoitteet

1. Maahanmuuttajille kohdistettu tiedonjako suomalaisesta 

yhteiskunnasta, työelämästä ja kotoutumista edistävistä 

palveluista erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa 

tarjoamalla tehokasta alkuvaiheen tiedottamista sekä 

maahanmuuttajan neuvontaa ja ohjausta.

2. Alkukartoituksen teko. Alkukartoituksessa selvitetään henkilön 

kielitaitoa, koulutus- ja työhistoriaa sekä elämäntilannetta. 

Kotoutumispalvelujen tarjonnan lähtökohtana on 

maahanmuuttajan yksilöllinen palvelutarve ja perheen tilanne.

3. Maahanmuuttajien osallistuminen yhteiskunnan toimintaan ja 

väestöryhmien välisen vuoropuhelun lisääminen

https://kotoutuminen.fi/kotoutumislaki-ohjaa-kotouttamista
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen


Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen 

muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa 

muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa 

lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä

• luvalla 

• rekisteröidyllä oleskeluoikeudella tai

• oleskelukorttilla

Maahanmuuttajastatuksen 

eri muodot

Lähde: Laki kotoutumisen edistämisestä, Kotoutumisen osaamiskeskus, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-

kotoutuminen, 

1. Pohjoismaiden kansalaiset
Pohjoismaiden kansalaisilla on oleskelu- ja työskentelyoikeus Suomessa. 

Muuttoilmoitus tulee tehdä viikon kuluessa muuttopäivästä

ja henkilön on rekisteröidyttävä henkilökohtaisesti oman kotipaikan 

maistraatissa.

2. EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin kansalaiset
EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa. Jos 

Suomeen jäädään yli kolmeksi (3) kuukaudeksi, oleskelu tulee rekisteröidä 

Maahanmuuttovirastossa 3 kuukauden kuluessa muuttopäivästä ja sen

jälkeen henkilökohtaisesti oman kotipaikan maistraatissa.

3. Muut kuin EU-, Eta- tai Pohjoismaiden kansalaiset
Muut kuin EU-, Eta- tai Pohjoismaiden kansalaiset tarvitsevat 

oleskeluluvan, jos he haluavat tulla Suomeen yli kolmeksi (3) kuukaudeksi. 

Oleskelulupaa tulee hakea lähtömaan Suomen edustustosta tai Suomessa 

Maahanmuuttovirastosta. Ensimmäinen oleskelulupaa tulee hankkia ennen

Suomeen tuloa. Lupaa voi hakea verkossa Enter Finland -palvelun kautta.

4. Myönteinen oleskelulupapäätös 
Henkilö, jolle on myönnetty myönteinen oleskelulupapäätös on asetettu 

• Turvapaikka eli pakolaisasema

• Toissijainen suojelu, tai

• Oleskelulupa muulla perusteella

Myönteisen päätöksen saatuaan henkilöt muuttavat kunnan asukkaiksi. 

Oikeudet mm. työskentelyyn ilmoitetaan oleskelukortissa.

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/mita-kotoutuminen


Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka jostakin valtiosta.

Kiintiöpakolainen tarkoittaa henkilöä,

• joka on joutunut lähtemään kotimaastaan tai maasta, jossa asuu pysyvästi, 
toiseen maahan ja

• joka ei voi jäädä asumaan maahan, johon on paennut, ja

• jonka Yhdistyneiden kansankuntien pakolaisjärjestö UNHCR on määritellyt 
pakolaiseksi.

Suomessa eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä, kuinka monta kiintiöpakolaista Suomi sitoutuu ottamaan. 

Kiintiössä valitut pakolaiset eivät asu vastaanottokeskuksessa, vaan he muuttavat 
suoraan kuntaan asumaan. Pakolainen voi tulla Suomeen vasta, kun kuntapaikka 
ja asunto ovat löytyneet.

Kuntaan saavuttaessa kiintiöpakolaiselle ja hänen perheelle järjestetään 
terveystarkastus. Terveystarkastus tehdään tulkin avulla.

Pakolaiset ja kiintiöpakolaiset

Lähde: https://migri.fi/kiintiopakolaiset, Lisätietoa muuttaville http://www.movingtofinland.fi/tervetuloa (8 kielivaihtoehtoa)

Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ulkomaalaista, joka hakee suojelua ja 
oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijat lähtevät 
kotimaastaan monista syistä: esimerkiksi pakoon sotaa, vainoa tai 
turvattomuutta.

Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan 
turvapaikka. He odottavat päätöstä oleskeluluvasta 
vastaanottokeskuksissa.

Turvapaikanhakija

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan Suomessa pakolaisasemaa tai 

toissijaista suojeluasemaa.

Henkilö voi hakea kansainvälistä suojelua jättämällä 

turvapaikkahakemuksen (1). Viranomaiset tutkivat, onko henkilöllä oikeus 

turvapaikkaan. Mikäli turvapaikan saamisen ehdot eivät täyty, tutkitaan, 

onko henkilöllä oikeus saada Suomessa suojelua toissijaisen suojelun (2) 

perusteella.

Toissijaista suojelua voi saada, jos henkilöä uhkaa muu todellinen vakava 

vaara kuin turvapaikan perusteena oleva vaino. Perusteena voi olla uhka 

kuolemanrangaistuksesta tai kidutuksesta. Syynä voi olla myös aseellisesta 

selkkauksesta johtuva vakava henkilökohtainen vaara. Näiden lisäksi 

voidaan antaa tilapäistä suojelua henkilölle, joka on joutunut pakenemaan 

asuinmaastaan sotatoimien, muun väkivaltaisen tilanteen tai 

ympäristökatastrofin seurauksena.

Kansainvälinen suojelu

Oleskelulupa muulla 
perusteella
Oleskeluluvan muulla perusteella (3) voi saada kun syynä on  esimerkiksi 

vakiintunut seurustelusuhde, avioitumisaie Suomen kansalaisen kanssa tai 

ihmiskaupan uhriksi joutuminen. Myös seuraaville perusteille löytyy omat 

hakemuksensa: adoptio, au pair -asema, yrittäjä, entinen Suomen kansalaisuus, 

erityisasiantuntijana työskenteleminen, opiskelu, paluumuutto, tieteellisen 

tutkimuksen suorittaminen, työharjoittelu, työnteko, urheilu tai valmentaminen ja 

perheside.

https://migri.fi/kiintiopakolaiset
http://www.movingtofinland.fi/tervetuloa


1. Turvapaikka eli 

pakolaisasema (ml. 

kiintiöpakolaiset)

2. Toissijainen suojelu

3. Oleskelulupa muulla 

perusteella (maksullinen 330-

520€)

Myönteinen oleskelulupapäätös tekee henkilöstä kunnan 

asukkaan ja peruspalveluiden saajan

Myönteisen oleskeluluvan saanti

• Päätöksessä kerrotaan mahdollisesta työnteko-oikeudesta Suomessa. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa 

oleskelulupakortista. 

• Myönteisen päätöksen saanut voi hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan. Opiskeluun ei 

tarvita erillistä lupaa.

• Myönteisen päätöksen jälkeen henkilö muuttaa kuntaan ja  siirtyy asioimaan sen palveluissa. Kuntaan 

muuton yhteydessä asiointi siirtyy mm. Kansaneläkelaitoksen (Kela), TE-toimiston ja Digi- ja 

väestötietoviraston kanssa tehtäväksi. Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut annetaan kunnasta. (Päijät-

Hämeessä PHHYKY:n järjestämänä ja 1.1.2023 alkaen Hyvinvointialueen järjestämänä) 

Oleskelulupaan liittyvät huomiot

• Jotta Suomessa oleskelua voi jatkaa nykyisen oleskeluluvan voimassaolon päättymisen jälkeen, henkilön 

pitää hakea jatkolupaa ennen nykyisen luvan päättymistä

• Jos henkilö on saanut pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman, hän voi mahdollisesti saada 

suoraan ensimmäisen luvan jälkeen pysyvän oleskeluluvan. Silloin henkilön täytyy olla asunut Suomessa 

neljä vuotta 

• Pakolaisasema tai toissijaisen suojeluasema voidaan joissakin tilanteissa myös lakkauttaa tai peruuttaa

• Suomen kansalaisuutta voi hakea, kun on asunut Suomessa neljä tai viisi vuotta yhtäjaksoisesti

https://migri.fi/documents/5202425/30364306/Olet+saanut+oleskeluvan+Suomeen+(fi).pdf/07621075-ad98-1628-d540-e6e15aab850e/Olet+saanut+oleskeluvan+Suomeen+(fi).pdf?t=1596699390869, https://migri.fi/oleskelulupa

https://migri.fi/oleskelulupa-muulla-perusteella

https://migri.fi/documents/5202425/30364306/Olet+saanut+oleskeluvan+Suomeen+(fi).pdf/07621075-ad98-1628-d540-e6e15aab850e/Olet+saanut+oleskeluvan+Suomeen+(fi).pdf?t=1596699390869
https://migri.fi/oleskelulupa
https://migri.fi/oleskelulupa-muulla-perusteella


Kotouttamislaki ohjaa Suomessa tehtävää kotouttamistyötä 
– kuntien tehtävänä on vastata kotouttamisohjelman 
tekemisestä (ml. sote-palvelut)  

Lähde: Kotouttamisen osaamiskeskus

Monialainen 
yhteistyö

Kunta/kunnat*
(Luovat suunnitelman, joka 

hyväksytetään 
kunnanvaltuustossa. 

Tarkistetaan min. 1krt/4v

Yhteys kunnan talousarvioon 
ja –suunnitelmaan)

Valtioneuvosto
luodaan hallituskaudelle

Valtion 
kotouttamisohjelma 

(VALKO)

Kotouttamisohjelma 
(kuntakohtainen/seudullinen)

Osallistuminen oman toimialansa 
osalta ohjelman laadintaan 
toteutukseen ja seurantaan:

ELY-keskus, TE-tsto, Kela, muut 
viranomaiset

Voivat osallistua ohjelman 
laadintaan, toteutukseen ja 

seurantaan:

Paikalliset maahanmuuttaja-, 
kansalais-, työntekijä- ja 
työnantajajärjestöt sekä 
uskonnolliset yhteisöt 

Kunta/ useampi kunta yhdessä 

vastaa kotouttamisohjelman 

tekemisestä ja yhteistyön 

käynnistymisestä (ml. sote-

toiminnot). 

Kunta ja TE-toimisto vastaavat 

yhdessä kotoutumista edistävien ja 

tukevien toimenpiteiden ja 

palvelujen järjestämisestä, niihin 

ohjaamisesta sekä niiden 

seurannasta. Ne voivat lisäksi laatia 

paikallisia tai seudullisia 

yhteistyösopimuksia toimenpiteiden 

ja palvelujen järjestämisestä 

alueellaan.

Kotouttamislaki

*) Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa paikallistason neuvottelukunnan yhteistyössä paikallisten 

työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tällaisen neuvottelukunnan tehtävänä on kotoutumisen 

edistämisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittäminen sekä etnisten suhteiden edistäminen.

Päijät-Hämeen Maahanmuutto-ohjelma 2021-2025



Päijät-Hämeeseen on luotu yhteinen 

maahanmuutto-ohjelma 2021-2025 

Maakuntahallitus on hyväksynyt 8.2.2021Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman 

vuosille 2021–2025 ja se on lähetetty kuntiin hyväksyttäväksi.

Ohjelma-alueena ovat Päijät-Hämeen kunnat, sekä Myrskylä ja Pukkila.

Kuntien täytyy lain velvoittamana valmisteltava kotoutumisohjelmat, jossa Päijät-

Hämeen maahanmuutto-ohjelma voi toimia kunnan kotoutumisohjelmana, mikäli 

kunta niin päättää.

Ohjelmaan valmistelussa on huomioitu myös maahanmuuttajien näkökulman 

kuuleminen

”Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma on eri toimijoiden näkemys, millä keinoin 

maahanmuuttotyö tukee alueen kasvua ja kehittämistä, sekä miten kotoutumista 

alueelle vahvistetaan. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on 

lisätä työperusteista maahanmuuttoa, maahan muuttaneiden työllisyyttä ja 

kotoutumista kaikissa kunnissa. Maahanmuutto-ohjelman tärkeänä tavoitteena on 

myös maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden 

lisääminen. ”

Maahanmuutto-ohjelmassa on tunnistettu laajasti yhteistyössä kehitettäviä 

toimenpiteitä kotouttamisen edistämiseksi.

Lähde: Päijät-Hämeen Maahanmuutto-opas 2021-2025 https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/

Ohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä
Maahanmuutto-ohjelma on valmisteltu Päijät-Hämeen liiton johdolla 

yhdessä alueen kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. 

Ohjausryhmässä ovat olleet mukana seuraavat tahot: 

• Alueen kunnat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, 

Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä 

• Päijät-Hämeen liitto

• Hämeen ELY-keskus 

• Hämeen TE-toimisto 

• Koulutuskeskus Salpaus 

• LAB-ammattikorkeakoulu 

• Päijät-Hämeen yrittäjät 

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) 

• Hämeen kauppakamari 

• Lahden seurankuntayhtymä 



Taustaa: Kotouttamisen toimijat, pidempi 
kuvaus
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Kotouttamiseen osallistuvien toimijoiden roolit ja 

tehtävät 1/3
• Kotoutumislain mukaan kuntien ja muiden paikallisten viranomaisten on tuettava paikallisesti tai seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta sekä edistettävä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Lain tavoitetta voidaan edistää muun muassa kehittämällä 

monimuotoista kaupunki- ja palvelurakennetta, tarjoamalla sopivia toimitiloja ja ehkäisemällä maahanmuuttajien eriytymistä omille asuinalueilleen. Lisäksi 

maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, 

toiminnassa ja seurannassa.

Kunnat TE-toimisto Sosiaali- ja terveydenhuolto (Hyvinvointialueet 

alk.2023)

Voimassa olevan kotoutumislain mukaisesti kunnalla on yleis- ja 

yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen 

kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta 

paikallistasolla.

Kunnat esimerkiksi laativat muiden alueensa toimijoiden kanssa 

kotouttamisohjelman kotoutumisen edistämiseksi ja yhteistyön 

vahvistamiseksi. (Päijät-Häme Maahanmuutto-ohjelma 2021-2025)

Työvoiman ulkopuolella olevien kotouttamisessa kunnan tulee

• huolehtia palvelujen soveltuvuudesta myös maahan muuttaneille

• huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi 

kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja,

• huolehtia henkilöstön kotoutumisasioiden osaamisesta.

TE-toimistoilla on päävastuu työnhakijoiksi ilmoittautuneiden 

maahanmuuttajien kotoutumisessa.

TE-toimisto vastaa työnhakijoiksi rekisteröityneiden

asiakkaidensa

• alkukartoitusten tekemisestä,

• kotoutumissuunnitelmien  tekemisestä,

• kotoutumiskoulutukseen ohjaamisesta.

Työllisyyden kuntakokeiluun 2021-2023 osallistuvien kuntien  

(Lahti, Hollola, Orimattila, Asikkala ja Kärkölä) maahanmuuttaja-

asiakkaat siirtyvät TE-toimistosta kuntakokeilun piiriin

TE-toimisto tarjoaa erilaisia palveluja:

•Työnvälitys

•Tieto- ja neuvontapalvelut

•Asiantuntija-arvioinnit:

•Ammatinvalinta- ja uraohjaus

•Valmennus

•Kokeilu

•Työvoimakoulutus

•Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen 

opiskelu

•Palkkatuki

•Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut

Alaikäisten, ilman huoltajaa saapuneiden nuorten ja työvoiman 

ulkopuolella olevien henkilöiden alkuarviot ja 

kotouttamissuunnitelmat (eläkeläiset, opiskelijat, 

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat tai pitkäaikaissairaat,, hoitaa omia 

lapsia, hoitaa muita omaisia, varusmies, muu, sekä myös  työttömien 

ja lomautettujen lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Laittomasti maassa oleskelevien kiireelliset sote-palvelut sekä äitiys-

ja lastenneuvolapalvelut

Yhteistyö kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden 

kotouttamisessa ja muiden sosiaalipalveluita tarvitsevien 

henkilöiden ohjaamisessa yhdessä kuntien kanssa sekä 

yhteistyö TE-palveluiden kanssa

Lähde: https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat, Päijät-Hämeen Maahanmuutto-ohjelma 2021-2025, kotoutuminen.fi, 

https://kotoutuminen.fi/kotoutumisohjelman-jarjestamisvastuut

Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämisen osalta kunnan rooli on keskeinen kunnan asukkailleen 

järjestämien palveluiden, muun muassa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen 

kautta, minkä vuoksi kunta olisi perusteltu taho vastaamaan myös 

työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien tavoittamisesta ja ohjauksesta

Kansainvälistä suojelua saavat ovat tällä hetkellä kuntien ja 

kuntayhtymien kotoutumispalveluiden yleisin asiakasryhmä. 

Kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton järjestelyistä osa 

käynnistyy jo ennen henkilöiden kuntaan muuttoa ja asettautumista, 

ja hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta tuetaan 

moniammatillisesti alkaen kuntaan saapumisesta. Kunnalla olisi 

myös jatkossa pakolaisten kuntaan osoittamiseen ja kotoutumisen 

edistämiseen liittyvä vastuu koordinoida kunnassa pakolaisten 

vastaanoton järjestelyjä mukaan lukien asuminen ja alkuvaiheen 

asettautumiseen liittyvä tuki ja palvelut kuitenkin siten, että 

vastaanoton järjestelyissä varmistettaisiin tehokas yhteistyö 

hyvinvointialueiden kanssa.

Työllisyyden kuntakokeiluun 2021-2023 osallistuvien kuntien  (Lahti, 

Hollola, Orimattila, Asikkala ja Kärkölä) maahanmuuttaja-asiakkaat 

siirtyvät TE-toimistosta kuntakokeilun piiriin, eli osa TE:n tehtävístä

siirretään lainsäädännöllä kunnan tehtäviksi. 

https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat
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Muut viranomaiset (mm. KELA, Migri, DVV, 

Verohallinto, Poliisi, ym.)

ELY-keskus ja Aluehallintovirasto (AVI) Ministeriöt

Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien tai Suomessa 

työskentelevien sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Vakituisesti 

Suomessa asuvat henkilöt ovat oikeutettuja Kelan etuuksiin. Hakijoiden 

elämäntilanteita käsitellään yksilöllisesti, ja Kela selvittää tapauskohtaisesti, 

täyttyvätkö etuuden saamisen ehdot. 

Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäministeriön alainen toimija, joka on 

päätöksenteko-organisaatio maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja 

kansalaisuusasioissa. Virasto ylläpitää ulkomaalaisrekisteriä ja sen 

tehtävänä on toteuttaa maahanmuuttopolitiikkaa, edistää hallittua 

maahanmuuttoa, hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia.

Maahanmuuttovirasto myöntää oleskelulupia ja EU-kansalaisten 

oleskeluoikeuksia Suomeen tuleville ulkomaalaisille. Maahanmuuttovirasto 

käsittelee myös turvapaikka- ja kansalaisuushakemukset ja ohjaa 

turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottotoimintaa

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) jakaa Tervetuloa Suomeen -opasta, joka 

sisältää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Viranomainen antaa oppaan 

asiakkaalle oleskeluluvan tiedoksiannon, oleskelu-oikeuden rekisteröinnin, 

oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestörekisteröinnin 

yhteydessä.

Verohallinto: Jos henkilö tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi, 

Suomesta tai ulkomailta saatavista tuloista tulee maksaa veroa Suomeen. 

Verotukseen vaikuttavat esimerkiksi tulojen määrä, työpaikan sijainti ja 

opinnot. Verotusta varten Verohallinto myötää henkilötunnuksia ja 

verokortteja

Poliisin tehtävänä on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus 

Suomessa. Poliisi ennaltaehkäisee ja selvittää rikoksia ja saattaa ne 

syyteharkintaan. Poliisi myös myöntää henkilökortteja, passeja, ajokortteja ja 

erilaisia lupia. Poliisi osallistuu monialaiseen kotoutumista edistävään työhön 

ja tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden paikallisten, alueellisten ja 

valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Lisäksi kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottoon osallistuvat 

Rajavartiolaitos, THL, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Suomen lähetystöt 

ulkomailla.

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja 

hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat muun muassa:

• maahanmuuttajien kotoutumistyön suunnittelu ja ohjaus

• kuntien ohjaus ja neuvonta pakolaisten vastaanottoon liittyvissä asioissa 

sekä sopimukset kuntien kanssa pakolaisten kuntiin osoittamisesta ja 

kotoutumisen edistämisestä

• alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien työlupalinjausten 

antaminen

• etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen

ELY-keskus voi asettaa alueellisen maahanmuuttoasiain toimikunnan, jonka 

tehtävänä on esimerkiksi kotoutumisen edistämisen kehittäminen ja 

suunnittelu sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. Lisäksi ELY-keskus tukee 

toimialueensa kuntien kotouttamisohjelmien laadintaa ja seuraa niiden 

toteuttamista. ELY-keskuksen on tehtävä yhteistyötä aluehallintoviraston 

(AVI) kanssa silloin, kun se hoitaa laissa säädettyjä tehtäviä.

Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toimialaansa kuuluvissa asioissa 

maahanmuuttaneiden kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja 

palvelujen suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Aluehallintovirasto 

vastaa myös digi- ja verkkopalveluiden saavutettavuuden valvonnasta. 

Saavutettavat digi- ja verkkopalvelut tukevat maahanmuuttaneiden ja 

vieraskielisten Suomessa asuvien tiedonsaantia.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa

• maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja

• siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä

• maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kotoutumisen osaamiskeskus, jonka 

tehtävänä on vahvistaa kotoutumiseen liittyvää tietopohjaa, kehittää 

ammattilaisten osaamista ja tukea monialaista yhteistyötä.

TEM ohjaa ELY-keskuksia kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden 

edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Ministeriöiden välisen yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi sekä 

toimenpiteiden yhteensovittamiseksi TEM:n apuna toimii kotoutumisen 

edistämisen kannalta keskeisten ministeriöiden edustajien yhteistyöelin.

Ryhmän tehtävänä on muun muassa

• käsitellä eri hallinnonaloja koskevia kotouttamispolitiikan linjauksia,

• kerätä, arvioida ja analysoida kotoutumista ja kotouttamispolitiikan 

toimeenpanoa koskevaa tietoa maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämiseksi ja kotouttamispolitiikan vaikuttavuuden tehostamiseksi,

• toimia valtion kotouttamisohjelman valmistelun ja seurannan 

ohjausryhmänä.

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä omilla hallinnonaloillaan 

vastaavat

• Sisäministeriö,

• Opetus- ja kulttuuriministeriö,

• Sosiaali- ja terveysministeriö,

• Oikeusministeriö,

• Ulkoasiainministeriö sekä

• Maahanmuuttovirasto,

• Opetushallitus,

• Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) ja

• Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Lähde: https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat, Päijät-Hämeen Maahanmuutto-ohjelma 2021-2025, kotoutuminen.fi, https://kotoutuminen.fi/kotoutumisohjelman-

jarjestamisvastuut

https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat
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Järjestöt

Järjestöt osallistuvat kotouttamisen edistämiseen merkittävällä 

panoksella. Niiden rooli kattaa toimintoja alkuvaiheen 

asumiseen liittyvistä tehtävistä kielikerhoihin ja erilaiseen 

harrastustoimintaan. Järjestötoimintaa toteutetaan paljon 

vapaaehtoistoimintana, mutta isoissa järjestöissä on myös 

työntekijöitä, joilla on vahvaa maahanmuuttotyön ammatillista 

osaamista. Järjestöissä työskentelee runsaasti työntekijöitä, 

joilla on omaa kokemuksellista tietoa kotoutumista ja jotka 

järjestävät kulttuurisensitiivistä ja omankielistä toimintaa 

maahan muuttaneille. 

Järjestöjen tehtävät kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton 

edistämiseksi voivat käynnistyä jo ennen henkilön saapumista 

kuntaan esimerkiksi kuntalaisten vaikuttamistyönä tai yhteisenä 

suunnitteluna.

Järjestöt organisoivat matalan kynnyksen toimintaa, joka tukee 

kotoutumisessa esimerkiksi suomen kielen taidon, sosiaalisten 

verkostojen tai työelämävalmiuksien vahvistamisessa. 

Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi kielikerhot- ja kurssit, 

kohtaamispaikat, harrastustoiminta, läksykerhot, mentorointi, 

neuvonta, vertaistoiminta tai tukihenkilötoiminta. Toimintaa 

toteutetaan kasvotusten ja verkossa. Myös järjestöjen 

ylläpitämät puhelinpalvelut neuvovat ja auttavat kriisitilanteissa 

eri kielillä.

Järjestöt tarjoavat kotoutujille myös osallisuutta ja kuulumista 

yhteisöön. Kotoutujat voivat lähteä järjestöihin myös itse 

toimijoiksi ja vapaaehtoisiksi. Kaikki tämä tukee ja antaa 

voimaa kotoutumisprosessissa.

Järjestötoiminta edesauttaa kontaktien syntymistä 

maahanmuuttaneiden ja valtaväestön välillä tuomalla 

valtaväestöä ja maahan muuttaneita yhteen. 

Suomessa toimivia kotouttamiseen panostavia järjestöjä ovat 

mm. SPR, Suomen pakolaisapu, Setlementtiliike, MLL ym. 

paikalliset järjestöt.

Yhteisöt

Yhteisöt osallistuvat kotouttamiseen mm. tarjoamalla 

maahanmuuttajille sosiaalisia verkostoja ja toimintaa. 

Yhteisöinä nähdään mm. etniseen, kielelliseen tai 

uskonnolliseen ryhmittymään liittyvät ryhmät. 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyö on tehnyt 

kotouttavaa työtä jo 1990-luvun alusta saakka. Seurakuntien 

maahanmuuttajatyöllä ja monien kuntien kotouttavalla työllä 

on vakiintuneita rakenteita ja käytäntöjä. Diakoniatyö myöntää 

myös taloudellista tukea sellaisissa tilanteissa, johon ei voi 

saada tukea kunnasta tai Kelalta. Seurakunnilla on myös 

tukihenkilö-, ystäväperhe- ja vertaistukitoimintaa ja 

vapaaehtoiset saattavat järjestää suomen kielen alkeisryhmiä 

esimerkiksi tilanteissa, joissa juuri tulleet pakolaiset eivät vielä 

pääse kielikoulutukseen. Monissa kunnissa 

diakoniatyöntekijät auttavat myös pakolaisia löytämään oman 

hengellisen yhteisön uskontokunnasta riippumatta. 

Monissa moskeijoissa uskonnollisen ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen lisäksi selkeänä tavoitteena on jäsentensä 

positiivisen kotoutumisen edistäminen suomalaiseen 

yhteiskuntaan samalla säilyttäen islamilaiset arvot. Suomen 

moskeijat edustavat vain osaa Suomen muslimeista, sillä 

uskonkäsityksissä on suuria eroja samoin kuin kristillisten 

kirkkojen ja yhteisöjen välillä.

Lähde: https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat, Päijät-Hämeen Maahanmuutto-ohjelma 2021-2025, kotoutuminen.fi, https://kotoutuminen.fi/kotoutumisohjelman-

jarjestamisvastuut

https://tem.fi/kotouttamisen-hallinto-ja-toimijat


Kuntakokeilun tavoitteet

• Kuntakokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden 

työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia 

ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen

• Kuntakokeilun aikana Lahden seudulle luodaan entistä tiiviimpi 

alueellinen verkosto, jossa asiakkaat, yritykset ja koulutuksen 

järjestäjät osallistuvat työllisyydenhoitoon yhdessä kuntien ja TE-

toimistojen kanssa.

• Henkilökohtainen ohjaus ja vuorovaikutus valmentajan ja työttömän 

työnhakijan välillä on yksi tärkeimmistä toimintatavoista *. 

• Tavoitteena on löytää erilaisia urapolkuja ja työurien yhdistelmiä 

sekä mahdollistaa esim. yrittäjyyden kautta uusia mahdollisuuksia 

työelämässä. Jatkuvalla oppimisen ja osaamisen kehittämisellä 

uskotaan taattavan menestymisen työmarkkinoilla.

Työllisyyden kuntakokeilu 1.3.2021-30.6.2023

Kokeilun aikana osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirtyy kuntien vastuulle. Asiakkaan palveluista 

vastaa hänen kotikuntansa.

Ketkä ovat kuntakokeilun asiakkaita?

Kuntakokeilun asiakkaaksi kuuluvat työttömäksi 

työnhakijaksi ilmoittautuneet henkilöt, joiden kotikunta 

osallistuu alueelliseen kuntakokeiluun. Henkilön tulee 

olla myös  työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai 

osallistua työllistämistä edistävään palveluun. Lisäksi 

tulee kuulua johonkin seuraavista ryhmistä:

1. ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, vaan henkilö kuuluu 

Kelan työmarkkinatuen tai peruspäivärahan piiriin

2. äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai 

kansalaisuus on muu kuin Suomi

3. alle 30-vuotias.

* Tehdyissä asiakashaastatteluissa nousi muutamaan otteeseen esiin esiin, että valmentajien asiakasmäärät ovat isoja ja aika riittää lähinnä perusasioiden kuntoon laittoon, ei 

toistaiseksi niinkään muuhun valmentavaan työotteeseen  
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Kuntien palvelut Kotouttamis-
toimijuuden taso

Lisätietoa toiminnasta Yhteyshenkilö Ammattirooli Puhelinnumero Sähköposti

Maahanmuuttotyö 
(kuntien yhdessä rahoittamaa toimintaa 
Lahden Palvelutorilla
(Alipi/Lahden OSKE/Kotouttamo)

Erittäin vahva

https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/palvelutori/asiointi-ja-
neuvontapalvelut/maahanmuuttotyo/

Anne Saloranta
Jenni Korjus

Maahanmuuttotyön asiantuntija
Palveluohjaaja

050 539 1639
050 5391 650

Anne.Saloranta@lahti.fi
Jenni.Korjus@lahti.fi

Orimattila -Heinola – Hollola 
maahanmuuttokoordinaattori pakolaisasiat

Vahva Marianna Kemppi Maahanmuuttokoordinaattori 044 469 4372 Marianna.kemppi@heinola.fi

Sysmä
Maahanmuuttajien palveluohjaus

Alueellinen
https://www.sysma.fi/maahanmuuttajien
-palveluohjaus (Terveystalo oy tuottaja)

Heli Henttinen
Tuula Mäkinen

Sosiaalityöntekijä
Hallintojohtaja

044 713 4587
-

heli.hentinen@sysma.fi
tuula.makinen@sysma.fi

Multi Culti
Kevyt, mutta 
merkittävä

https://www.lahti.fi/vapaa-
aika/kulttuuri/monikulttuurikeskus-multi-
culti/

Pirkko Hämäläinen toiminnanohjaaja 050 387 8795 pirkko.hamalainen@lahti.fi

Orimattila Nuorisotoimi (ei tietoa) https://orimattilannuorisopalvelut.fi/ Veini Holopainen Nuorisotoimenjohtaja 040 844 1750 Veini.Holopainen@orimattila.fi

TE-toimisto Vahva https://toimistot.te-palvelut.fi/hame Marja-Liisa Väisänen Palveluesimies, Vieraskielisten tiimien vetäjä
marja-liisa.vaisanen@te-
toimisto.fi

LAB-ammattikorkeakoulu (ei tietoa) https://www.lab.fi/fi Marja Kiijärvi-Pihkala TKI-asiantuntija, projektipäällikkö 044 708 1830
marja.kiijarvi-pihkala@lamk.fi

Perusopetus Pasi Salmi
perusopetuksen 
maahanmuuttokoordinaattori, koulupaikat

3. Sektorin palvelut
Harjulan Setlementti Vahva https://harjulan.fi/ Erno Hokkanen Projektipäällikkö, työelämäpalvelut p. 044 3010 136 erno@harjulan.fi

Lahden seurakuntayhtymä – ev.lut Vahva

https://www.lahdenseurakunnat.fi/yhtey
stiedot/lahden-
seurakuntayhtyma/diakonia-ja-
sairaalasielunhoito/yhteiskunnallinen-tyo

Tomi Alasalmi Vs. yhteiskunnallisen työn pastori. tomi.alasalmi@evl.fi

Päijäthämäläiset.fi  
(järjestötoiminta/kumppanuus verkosto)

ei kotouttamis-
toimintaa

https://www.paijathamalaiset.fi/
https://www.kumppanuusverkosto.fi/

Helena Haaja
Projektipäällikkö, Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveysturva ry

044 727 2773
helena.haaja@kumppanuusverk
osto.fi

Suomen sopimuspalokuntien liitto ry
ei kotouttamis-

toimintaa
https://sspl.fi/

Ari Maskonen Toiminnanjohtaja 050 567 5179 ari.maskonen@sspl.fi

Suomi-Venäjä seura Lahti Aktiivinen
https://osastot.suomivenajaseura.fi/tapa
htumapaikka/tietotupa/

Silja Lappalainen Puheenjohtaja 040 771 96 72 silja.sylvi@hotmail.com

Suomi-Viro Päijät-Häme (Tuglas-seura) Ei aktiivinen
https://www.paijat-
hameentuglas.fi/yhteystiedot/

Anneli Tyrväinen varapuheenjohtaja 040 586 5924 paijat-hame@tuglas.fi

Lahden ortodoksinen seurakunta (ei tietoa)
https://www.ortodoksi.net/index.php/La
hden_ortodoksinen_seurakunta

Jonas Bergenstad Pastori 0400 330 484 jonas.bergenstad@ort.fi

MLL (ei tietoa) https://hameenpiiri.mll.fi/ mm. Leila Kekkonen

Lahden kansanopisto (ei tietoa) https://www.lahdenkansanopisto.fi/

Islamilainen valistusyhdistys Al-Hamd ry 
(ei tietoa)
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