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JOHDANTO
Tänä päivänä ihmisten liikkuminen yli valtioiden rajojen on yleistä. Euroopassa väestölliseen monimuotoisuuteen on totuttu jo vuosikymmenien
ajan. Suomessa maahanmuuttajien määrän kasvu on näkynyt vasta viimeisten kahden vuosikymmenen ajan. Käsitystämme suomalaisuudesta
on jo aika laajentaa. (Alitolppa-Niitamo & Sväälä, 2013, s. 5)
Suomessa on siirrytty yhteisvastuun ideologiasta yksilön vastuun korostamisen suuntaan. Yhteiskunnan perusarvot ovat taloudellistuneet ja väestön hyvinvointierot kasvaneet, joka on johtanut maahanmuuttokeskustelun ongelmakeskeisyyteen ja maahanmuuttajien syyllistämiseen. Kansalaisjärjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien palveluita tarjotaan yhä
enenevissä määrin julkisten palvelujen ohella tai sijasta. (Malin & Anis,
2013, s. 145)
Tämä tutkimus on Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomiopintoihin
kuuluva tutkimuksellinen opinnäytetyö. Opinnäytetyössä perehdytään
kansalaisjärjestöjen rooliin maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kansalaisjärjestö
Setlementti Tampereen työntekijöiden näkemyksistä kansalaisjärjestöjen
roolista kotoutumistyössä. Tarkoituksena on järjestötyöntekijöiden näkemyksien avulla lisätä tietoa ja luoda selkeämpää kuvaa kansalaisjärjestöjen
roolista kotoutumistyössä ja sen merkityksestä kotoutumisen onnistumisessa. Kotouttamista edistävässä laissa korostetaan järjestöjen roolin merkitystä kotoutumistyössä (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 §
31.) Lisääntyvän maahanmuuton ja kotoutumista tukevan toiminnan tarpeen myötä aihe on ajankohtainen. Järjestöillä on yhä suurempi merkitys
kotoutumista tukevien palveluiden järjestämisessä. Monikulttuurisuus on
nykyään osa sosiaalityötä ja koskettaa eri sosiaalityön kenttiä. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen on tärkeä osa sosiaalialan työntekijän perusammattitaitoa.
Järjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön kokonaisuuden ymmärtäminen on haastavaa johtuen muun muassa kirjavasta järjestökentästä sekä
laajasta ja hierarkkisesta viranomaiskentästä. Järjestöt saattavat usein samanaikaisesti toteuttaa monia erilaisia suhteita ja rooleja viranomaisten
kanssa. Ne saattavat samanaikaisesti täydentää ja myydä kunnalle kotouttamispalveluja ja toimia viranomaispalveluissa asiantuntijana. (Lautiola,
2013, s. 23)
Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen yhteistyötahona toimii Setlementti
Tampere ry. Setlementti Tampere on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Setlementti Tampere perustettiin vuonna 2016, kun
OmaPolku ry sekä Setlementtiyhdistys Naapuri yhdistyivät. Setlementti
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Tampere tarjoaa monipuolista toimintaa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Toiminnan tarkoituksena on ihmisten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden sekä
osallisuuden edistäminen tukeminen. Setlementti Tampere kuuluu Suomen Setlementtiliittoon. Toiminnan perustana ovat kansainvälisen setlementtiliikkeen arvot, joita ovat rohkeus, luottamus, paikallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus sekä oikeudenmukaisuus. (Setlementti Tampere
ry, n.d.)
Maahanmuuttajien sopeutumisen ajatellaan usein olevan yksipuolisesti
tulijoiden vastuulla. Onnistunut sopeutuminen vaatii kuitenkin kaksisuuntaisuutta. Suomalaisen yhteiskunnan tulee uusin toimintatavoin vastata
maahanmuuttajien ja muuttuvan tilanteen mukanaan tuomiin tarpeisiin.
Tähän perustuu etnisesti tasa-arvoiseksi kehittyvän yhteiskunnan ydin.
Työssään maahanmuuttajia kohtaavat henkilöt pystyvät osaltaan vaikuttamaan Suomen etnisen monimuotoisuuden kehittymiseen. (Alitolppa-Niitamo & Sväälä, 2013, s. 6) Kotoutuminen on sujuvinta yhteiskunnassa,
jossa maahanmuuttajalle luodaan poliittisten päättäjien, viranomaisten ja
valtaväestön toimesta mahdollisuudet toimia yhteiskunnan tasa-arvoisena
jäsenenä ja samaan aikaan toteuttaa omaa kulttuuriaan yhteiskunnan
sääntöjen ja lakien puitteissa (Alitolppa-Niitamo & Sväälä, 2013, s. 7).
Opinnäytetyön tietoperusta on jaettu kolmeen päälukuun, jotka ovat maahanmuuttajana Suomessa, maahanmuuttajan kotoutuminen ja kansalaisjärjestöt kotoutumisen tukena. Nämä ovat oleellisia aihealueita opinnäytetyön tutkimusaiheen kannalta ja luovat pohjaa tutkimuskysymyksille.
Tietoperustassa avataan maahanmuuttajan, kansalaisjärjestön, julkisen
sektorin ja kotoutumisen sekä kotouttamisen käsitteitä. Seuraavaksi esitellään opinnäytetyöni aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. Tämän
jälkeen paneudutaan tutkimuksen kulkuun, tuloksiin ja johtopäätöksiin.
Lopuksi pohdinnassa reflektoidaan tutkimuksen kulkua ja sen herättämiä
ajatuksia.
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MAAHANMUUTTAJANA SUOMESSA
Suomi on ollut pitkään maastamuuttomaa. Yhtenä syynä maastamuuttoon
oli huono työtilanne. Suomeen kohdistuvan maahanmuuton lisääntyessä
alkoivat maahanmuuton syyt 1980- luvulta alkaen painottua työperusteisen maahanmuuton sijaan perheen yhdistämiseen ja pakolaisuuteen.
1990-luvulla Suomeen muutti noin 13 000 henkeä joka vuosi. 2000- luvulla
maahanmuuttajien määrä on kasvanut ja viime vuosien aikana Suomeen
on muuttanut noin 30 000 henkeä vuodessa. Ulkomaalaisten määrä on
kasvanut, mutta Suomessa asuu silti vähiten ulkomaalaisia verrattuna muihin läntisen Euroopan maihin. (Väestöliitto, 2018)
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Vuonna 2017 Suomessa asuvia ulkomaalaisia oli lähes 249 500 henkilöä
(Tilastokeskus, n.d.). Maahanmuuttajien lukumäärään ja taustaan vaikuttavat ulkomaalaisten arvioiminen kansalaisuuden, äidinkielen tai syntymämaan perusteella tai näiden yhdistelmänä. Suomessa suurin määrä ulkomaan kansalaisia on Virosta ja Venäjältä ja suurimmat vieraskielisten ryhmät muodostavat myös näiden maiden kieltä puhuvat ihmiset. Ulkomailla
syntyneitä ihmisiä Suomessa on eniten entisestä Neuvostoliitosta, Virosta
ja Ruotsista. (Väestöliitto, n.d.) Yhteiskunnallisessa keskustelussa olisi
yleistävän maahanmuuttaja-termin sijaan hyvä puhua maahanmuuttajista
heidän oman etnisen ryhmänsä edustajina, mutta järkevän kokonaisuuden
hahmottamiseksi tämä ei ole mahdollista (Söderling, 2013, s. 17–18).
Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka tarkoitetaan maasta toiseen muuttanutta henkilöä. Yleensä käsitteellä tarkoitetaan ulkomailla syntynyttä henkilöä. Käsitteen alle mahtuvat kaikki eri syistä maahan muuttaneet henkilöt. Näitä syitä ovat esimerkiksi työperusteinen maahanmuutto, opiskelu,
perhesyyt tai pakolaisuus. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018) Maahanmuuton syystä riippuen maahanmuuttajilla saattaa olla erilaisia tarpeita sekä käsityksiä Suomesta. Myös oleskeluluvan pituudella on merkitystä kotoutumisen kannalta. Oleskeluluvan ollessa rajattuna muutamaan
vuoteen, Suomi ei merkitse maahanmuuttajalle pysyvää asuinpaikkaa,
mikä vaikuttaa kotoutumisprosessiin. (Schubert, 2013, s. 67)
Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan kotimaassaan vainon kohteeksi joutunutta ja kansainvälistä suojelua sekä toisen maan oleskeluoikeutta anovaa
henkilöä. YK:n pakolaissopimuksen mukaan pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka perustellusti pelkää vainotuksi joutumista kotimaassaan. Pakolaisuuden syynä ei voi olla sota, luonnonkatastrofi tai köyhyys. Suojelun
vuoksi tai humanitäärisistä syistä maahan jääneitä kutsutaan Suomessa
myös pakolaisiksi. Kiintiöpakolaisella tarkoitetaan YK:n pakolaisaseman
saanutta ja vastaanottavan maan pakolaiskiintiöön kuuluvaa henkilöä.
(Miettinen, n.d.)
Maahanmuuton syy vaikuttaa maahan muuttaneen henkilön kokemukseen tapahtuman positiivisuudesta tai negatiivisuudesta. Kotimaan jättäminen, uuteen maahan muuttaminen ja eläminen vieraassa kulttuurissa
on yleensä aina stressiä tuottava tapahtuma. (Schubert, 2013, s. 63)
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MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTUMINEN
Maahanmuuttajan kotoutuminen ja kotouttamispalvelut ovat opinnäytetyöni tutkimusaiheen kannalta keskeisiä asioita. Kasvaneen maahanmuuton myötä kaikissa julkisissa palveluissa on otettava huomioon myös maahanmuuttajaväestön tarpeet sekä järjestettävä erillisiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluita. Suomalaiseen yhteiskuntaan tulee yhä
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enenevissä määrin vaikuttamaan monikulttuurisuus, monikielisyys sekä
erilaiset tavat ja arvot. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.a)
Tässä luvussa käsitellään kotouttamistyötä ja kotoutumisprosessia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Aluksi määritellään kotoutuminen ja kotouttaminen, jonka jälkeen esitellään kotouttamistoimien monialaisten vastuualueiden ja tehtävien jakautuminen. Lakia kotoutumisen edistämisestä ja sen
vaikutusta kotouttamistyöhön avataan, sillä se on keskeinen kotouttamista ohjaava tekijä. Lopuksi maahanmuuttajan kotoutumisprosessia lähestytään akkulturaatioteorian avulla, jonka avulla voidaan hahmottaa
maahanmuuttajan sopeutumista.
3.1

Kotoutuminen ja kotouttaminen
Kotoutumisella tarkoitetaan vuorovaikutteisesti tapahtuvaa maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välistä kehitystä, jonka myötä maahanmuuttaja
omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Samalla tuetaan maahanmuuttajan mahdollisuuksia ylläpitää omaa kieltään
ja kulttuuriaan. Kotouttamisella sen sijaan tarkoitetaan viranomaisten ja
muiden tahojen toimenpiteiden ja palveluiden avulla kotoutumisen monialaista edistämistä. (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 § 3) Kotouttamisen tavoitteena on uusien tietojen, taitojen ja toimintatapojen
sekä uusien sosiaalisten verkostojen myötä maahanmuuttajan osallisuus
ympäröivässä yhteiskunnassa (Alitolppa-Niitamo & Sväälä, 2013, s. 7). Kotoutumisesta puhuttaessa yleensä tarkoitetaan kolmesta viiteen vuotta
kestävää lakisääteistä kotoutumisaikaa. Tämä on aika, jolloin maahanmuuttaja on oikeutettu TE-toimiston tai kunnan kotoutumispalveluihin.
Kuitenkin kotoutuminen on prosessi, jonka kestoa ei voi määritellä kotoutumispalveluiden määräajan mukaan. (Novitsky, 2013, s. 167)
Maahanmuuttajien kotoutumisen tahti on yksilöllinen ja siihen kuuluu erilaisia vaiheita. Uuteen ympäristöön asettuminen vaatii aikaa. Tarjoamalla
riittäviä palveluja ja tukitoimia helpotetaan kotoutumista ja näin vähennetään maahanmuuttajien sosiaalisia, psyykkisiä ja terveydellisiä haasteita.
Maahan muuton alkuvaiheeseen kuuluvia tärkeitä tukimuotoja ovat
omankielinen ohjaus ja neuvonta, kielikoulutus sekä kansalaistaitojen kehittämisen tukeminen. (Anis, 2013, s. 159) Heti maahantulon jälkeen tiedon ja tuen tarve on suurimmillaan, joten maahanmuuttajalle tulisi yhä
enenevissä määrin tarjota yksilöllistä ja perhekohtaista tukea jo varhaisessa vaiheessa (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.i). Maahanmuuttajan
uuteen maahan sopeutuminen ei aina tapahdu helposti ja kivuttomasti.
Maahanmuuton tavoitteesta ja luonteesta vallitsee myös toisistaan poikkeavia näkemyksiä ja toiveita. Tämän vuoksi on tärkeää, että luotettavaa
tietoa Suomeen muuttamisesta ja kotoutumisesta sekä yhteiskunnan kotouttamistoimista olisi saatavilla mahdollisimman paljon. (Martikainen,
Saukkonen & Sväälä, 2013, s. 14)
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3.2

Monialaista kotoutumistyötä
Työ- ja elinkeinoministeriö on vastuussa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kotouttamiseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien edistämisestä. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset vastaavat maahanmuuttajien kotouttamisesta aluetasolla. Lisäksi tehtäviin kuuluu kotouttamiseen liittyvissä asioissa kuntien
tukeminen ja työ- ja elinkeinotoimistojen ohjaaminen. Kunnat ovat yleisja yhteensovittamisvastuussa maahanmuuttajien paikallistason kotouttamisesta. Työ- ja elinkeinotoimistot ovat päävastuussa työnhakijoina olevien maahanmuuttajien kotouttamisesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
n.d.a)
Eduskunnassa on käsiteltävänä maahanmuuttajien kotouttamisvastuita
muuttava lakiesitys, jonka tarkoituksena on maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen koordinoinnin siirtyminen maakunnille. Esityksessä maakunnalla on maahanmuuttajan kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta maakunnassa yleis- ja yhteensovittamisvastuu. Kunnalla on jatkossakin keskeinen rooli kotouttamisen toimijana ja kunnan
yleisvelvoite maahanmuuttaja-asukkaiden kuntatason kotoutumista edistävien palveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä säilyy. Myös valtion
vastuu kotoutumista tukevasta toiminnasta pysyy samanlaisena. (Työ- ja
elinkeinoministeriö, n.d.b.)
Maahanmuuttajan osallisuus yhteiskunnassa vaatii monen sektorin ja toimijan välistä yhteistyötä (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.d). Yhteistyötä tarvitaan erityisesti työvoima-, koulutus-, asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen liittäminen mukaan
kokonaisuuteen luo perustan kotouttamispolitiikalle. (Kotouttamisen
osaamiskeskus, n.d.e)
Viranomaisten kotoutumista edistävien palveluiden lisäksi kolmas sektori
toimii monipuolisena toiminnan järjestäjänä (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.f). Tällaista toimintaa on esimerkiksi toimenpiteet ja palvelut,
jotka edistävät maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kotoutumista sekä tukitoimet ja palvelut erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalle (Kotouttamisen
osaamiskeskus, n.d.g). Asianmukaisen kokonaisuuden muodostavat, toisiaan tukevat, oikea-aikaiset ja sujuvasti etenevät palvelut edistävät maahanmuuttajan kotoutumista (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.f). Maahanmuuttajan kotoutumista voidaan tukea kannustamalla häntä osallistumaan asuinympäristönsä toimintaan ja aktiviteetteihin sekä laajemmin
kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Luottamus ja osallisuus lisääntyvät kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteisen toiminnan mahdollistaman tutustumisen, sekä vuoropuhelun kautta. (Kotouttamisen osaamiskeskus,
n.d.h)
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3.3

Laki kotoutumisen edistämisestä
Kotouttamista ohjaa 1. syyskuuta 2011 voimaan astunut laki kotoutumisen
edistämisestä. Laki koskee kaikkia maahanmuuttajia, jotka asuvat Suomessa ja joilla on oleskelulupa, rekisteröity oleskeluoikeus tai ulkomaalaislain mukaisesti myönnetty oleskelukortti. Lain tarkoituksena on kotoutumisen tukeminen ja edistäminen sekä maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen. Tavoitteena on myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä eri väestönryhmien välisen myönteisen vuorovaikutuksen lisääminen. Tarkoitus on antaa perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja kotoutumista edistävistä palveluista. Laissa määrätään alkukartoituksen järjestämisestä, kotoutumissuunnitelman laatimisesta, kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 § 1, § 2, § 7, §
8, § 9 – 21, § 26) Laissa painotetaan erityisesti maahanmuuton alkuvaiheeseen lisättävää alkuvaiheen tiedottamista sekä neuvontaa ja ohjausta, johon kaikilla maahanmuuttajilla on oikeus. Kotouttamistoimia ja -palveluja
tarjotessa otetaan huomioon maahanmuuttajan ja hänen perheensä yksilöllinen tilanne. Kotoutumislaissa määritellään myös kunnan ja työ- ja elinkeinotoimistojen, ministeriöiden sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja aluehallintavirastojen kotoutumista edistävät roolit ja tehtävät. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.b)
Kunnan ja TE-toimiston vastuulla on alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman järjestäminen (Työ- ja elinkeinoministeriö, n.d.c). Alkukartoituksen avulla selvitetään maahanmuuttajan valmiudet työllistymiseen ja opiskeluun sekä muut kotoutumisvalmiudet. Lisäksi selvitetään kielikoulutuksen sekä muiden kotoutumista tukevien palveluiden tarve. Tavoitteena on
tarjota maahanmuuttajalle tarvelähtöisesti palveluita ja toimenpiteitä, joiden avulla hän voi päästä osalliseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoituksena on kotoutumisen tehostaminen. Alkukartoitus on perustiedon ja
ohjauksen sekä neuvonnan kanssa tärkeä osa kotoutumisprosessin aloitusta. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.j)
Alkukartoituksen sekä maahanmuuttajan toiveiden perusteella kunta tai
TE-toimisto laatii yhdessä maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan työllistymistä, koulutusta ja
muista kotoutumista tukevista palveluista. Kotoutumissuunnitelma tehdään vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Mikäli maahanmuuttajan todetaan tarvitsevan erityisiä toimenpiteitä, voidaan kotoutumissuunnitelman kestoa jatkaa enintään kahdella vuodella. Maahanmuuttajalla on velvollisuus noudattaa kotoutumissuunnitelmaa ja suunnitelma
tarkistetaan tarvittaessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, n.d.c)
Kotoutumislain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä täytyy laatia kotoutumista ja monialaista yhteistyötä edistävä kotouttamisohjelma.
Kotouttamisohjelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ko-
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touttamisohjelmalla vaikutetaan kotouttamisen sisältöön. Sen tulisi koskea kaikkia kunnan alueella asuvia maahanmuuttajia riippumatta oleskelun perusteesta. Ohjelman laadintaan, toteutukseen ja seurantaan osallistuvat oman toimialansa osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, TEtoimisto, Kansaneläkelaitos sekä muut kunnan alueella toimivat viranomaiset. Osallistua voivat myös paikalliset uskonnolliset yhteisöt, kansalais-, maahanmuuttaja sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Erityisesti
maahanmuuttajien ja järjestöjen osallisuutta ohjelman laatimiseen tulisi lisätä. Kotouttamisohjelmassa voidaan myös laatia kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot. (Kotouttamisen osaamiskeskus,
n.d.k)
Kotoutumislaissa maahanmuuttajan omaa osuutta ja aktiivisuutta kotoutumiseen pidetään tärkeänä. Tästä syystä laissa käytetään kotouttamisen
sijaan sanaa kotoutuminen. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.b) Viranomaisten tehtäviin kuuluu vastata kotoutumista edistävien palveluiden
järjestämisestä, mutta maahanmuuttajan omalla motivaatiolla, sitoutumisella ja omatoimisuudella on tärkeä merkitys (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.c). Kotoutuminen tapahtuu pitkäkestoisena ja jatkuvana prosessina arjessa ja lähiyhteisöissä vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa.
Kotoutumislaissa korostetaan työllisyyden edellytysten parantamista sekä
perheiden, lasten ja nuorten kototumista tukevia palveluita. Kotoutumisessa koti ja perhe ovat keskeisessä asemassa. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.b)
Kotoutumislain sekä valtion kotouttamisohjelman oleellisimpia tavoitteita
on maahanmuuttajien osallistuminen yhteiskunnan toimintaan sekä eri väestöryhmien välisen vuoropuhelun edistäminen. Osallisuuden kokemus ja
hyvät etniset suhteet vaikuttavat koko yhteiskunnan yleiseen turvallisuuteen ja vakauteen. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.b) Sopeutumisprosessi on kaksisuuntainen. Maahan muuttaneen lisäksi myös suomalaisen
yhteiskunnan ja sen eri organisaatioiden tulee toimintatavoissaan huomioida maahanmuuttajien sekä uuden tilanteen mukanaan tuomat tarpeet.
(Alitolppa-Niitamo & Sväälä, 2013, s. 6) Onnistunut kotoutuminen edellyttää, että valtaväestö antaa tilaa erilaisuudelle syrjimisen ja eristämisen sijaan (Alitolppa-Niitamo & Sväälä, 2013, s. 7).
3.4

Akkulturaatio
Maahanmuuttajan kotoutumista uuteen maahan voidaan selittää akkulturaatioteorian avulla. Kotoutumiseen liittyy moniulotteisesti uusiin asioihin
ja toimintatapoihin tutustuminen sekä vanhasta ja tutusta luopuminen.
Maahanmuuttajan löytämä tasapaino vanhan ja uuden kulttuurin välillä
vaikuttaa olennaisesi hänen hyvinvointiinsa. Yleensä maahanmuuton alkuvaiheessa uuden asuinmaan tavat, kieli ja kulttuuri kiinnostavat eniten ja
ystävyyssuhteiden solmiminen valtaväestöön kuuluvien kanssa vaikuttaa
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positiivisesti hyvinvointiin. Tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen, kun maahanmuuttaja on asettunut, voimistuvat akkulturaatioon liittyvä stressi ja
tunne vieraantumisesta. (Schubert, 2013, s. 64–65)
Maahanmuuttajan kahden kulttuurin välisen tasapainon etsimistä kutsutaan akkulturaatioprosessiksi. Akkulturaatioprosessi tapahtuu molemminpuolisesti maahanmuuttajan ja valtaväestön välillä. (Schubert, 2013, s. 64–
65) Psykologisella akkulturaatiolla tarkoitetaan sisäistä muutosprosessia,
joka tapahtuu, kun maahanmuuttaja on kontaktissa uuden asuinmaansa
ihmisiin (Padilla & Perez, 2016, s. 35). Akkulturaatioasenteella tarkoitetaan
yksilön oman kulttuuriperinteen ja identiteetin säilyttämistä suhteessa valtaväestöön (Schubert, 2013, s. 65).
John Berryn malli akkulturaatioprosessista sisältää neljä sopeutumisvaihtoehtoa, jotka ovat assimilaatio, separaatio, integraatio ja marginalisaatio
(Padilla & Perez, 2016, s. 37). Assimilaatio tarkoittaa ihmisen sopeutumista
valtaväestöön välittämättä omasta kulttuurista ja identiteetistä. Separaatiossa ihminen ei halua sopeutua valtaväestön kulttuuriin, vaan sen sijaan
takertuu omaan kulttuuri-identiteettiinsä. Integraatiolla tarkoitetaan ihmisen halua säilyttää oma kulttuurinsa ja olla samalla osa valtakulttuuria.
Marginalisaatiossa ihminen ei halua säilyttää omaa kulttuuriaan, eikä sopeutua valtakulttuuriin ja hän syrjäytyy. (Schubert, 2013, s. 66) Akkulturaatioasenne saattaa vaihdella ajan, elämäntilanteen sekä elämänalueen mukaan. Yleensä ihminen ei toteuta vain yhtä sopeutumisvaihtoehtoa, vaan
elää jatkumossa eri tapojen välillä. (Schubert, 2013, s. 66)

4

KANSALAISJÄRJESTÖT KOTOUTUMISEN TUKENA
Tässä luvussa kerrotaan aluksi yleisesti järjestötoiminnasta Suomessa,
jonka jälkeen kerrotaan järjestötoiminnasta osana kotoutumistyötä. Järjestötoiminta kotoutumistyössä osuuden on tarkoitus luoda taustaa ja
pohjaa analysoinnille. Luvussa sivutaan myös yleisesti kolmannen sektorin
ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Konttisen (n.d.) mukaan ensimmäinen, toinen ja kolmas sektori edustavat melko itsenäisiä sosiaalisen todellisuuden alueita ja ne toimivat oman erityisen logiikkansa mukaan. Sektoreilla tarkoitetaan usein kyseisten yhteiskuntaelämän alueiden järjestäytynyttä ja pysyviksi rakenteiksi muuttunutta puolta. Yleensä kolmannella
sektorilla viitataan kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ja säätiöihin.

4.1

Järjestötoiminta Suomessa
Demokratiaan kuuluva oleellinen asia on kansalaisten osallistuminen heitä
koskevien asioiden hoidossa. Kansalaisyhteiskunta tarjoaa useita eri osallistumisen kanavia. (Ekholm, 2015, s. 11–12) Kansalaisjärjestöissä toteutetaan keskeisintä osaa suomalaisesta kansalaistoiminnasta (Harju, n.d.).
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Harjun (n.d.) mukaan Siisiäinen (1996) määrittelee järjestöt tiettyä yhteistä
arvoa, tavoitetta tai intressiä toteuttavaksi ihmisten yhteenliittymäksi.
Kansalaisjärjestötoiminnan perustana on sen yleishyödyllisyys sekä voiton
tavoittelemattomuus. Järjestöjen toiminnasta on yhteiskunnalle sekä suoraa että epäsuoraa hyötyä ja ne toimivat palveluntuotannon täydentäjinä
esimerkiksi erilaisten erityispalvelujen katveessa. Palvelutoimintaa toteutetaan järjestöjen aatteellisen perustan mukaisesti. (Ekholm, 2015, s. 13)
Järjestöillä on omat yksilölliset elinkaarensa ja kehitysvaiheensa. Osassa
järjestöistä toiminta pysyy pienimuotoisena, vapaaehtoistyöhön perustuvana ja omaan perustehtäväänsä keskittyvänä. Joissakin järjestöissä taas
tapahtuu ajan myötä kasvua, ammatillistumista ja palvelutoiminnan kehittämistä laajemmalle kohderyhmälle omien jäsenten lisäksi. Tarve toimia
jonkin yhteisen asian hyväksi vaikuttaa olevan suomalaisen yhteiskunnan
pysyvä ominaisuus. Kaikissa keskeisissä maahanmuuttopolitiikkaa koskevissa dokumenteissa painotetaan järjestöjen osuutta voimavarana kotoutumistyössä. Järjestöillä on merkittävän ja tunnustetun palveluntuotannon
lisäksi niin sanottua hiljaista palveluntuotantoa. (Ekholm, 2015, s. 9)
4.2

Järjestöt osana kotoutumistyötä
Kasvanut maahanmuuttajien määrä on etenkin suurissa kaupungeissa lisännyt keskittymistä kohdennettujen palveluiden kehittämiseen. Kotouttavaa sosiaalityötä tehdään vastaanottovaiheen sosiaalityönä, monikulttuurisena sosiaalityönä normaalipalveluissa sekä alue- ja yhdyskuntatyönä. Viranomaiset toimivat usein yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen, monikulttuuristen yhdistysten ja kantaväestön yhdistysten kanssa.
(Malin & Anis, 2013, s. 157)
Käytännön kotouttamistyöhön osallistuu useita kolmannen sektorin edustajia. Osa isommista toimijoista, kuten Väestöliitto sekä Punainen Risti,
mielletään vakiintuneen asemansa vuoksi usein viranomaisiksi. Kotouttamistyössä on mukana myös paljon pieniä yhdistyksiä ja niiden kattojärjestöjä sekä paikallisia yhdistyksiä. Kotouttamistyöhön osallistuvilla järjestöillä on keskenään hyvin erilaisia päämääriä. Usein suurilla järjestöillä, kuten Setlementtiliikkeellä, on laajat tavoitteet ja maahanmuuttotyö on integroitunut osaksi niiden toimintakokonaisuutta. Pienempien monikulttuuristen yhdistysten päämääränä saattaa olla esimerkiksi jäsentensä kotoutumisprosessin tukeminen tai oman kulttuurin ylläpitäminen. (Lautiola,
2013, s. 19) Kotouttamistyötä tekevissä järjestöissä on mukana sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien vetämiä järjestöjä. Maahanmuuttajajärjestöksi kutsutaan yhdistystä, jonka perustajina ja hallituksen enemmistönä ovat Suomeen muuttaneet henkilöt. (Lautiola, 2013, s. 19)
Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyö on kotouttamiskeskustelun ohella myös laajempi yhteiskunnallinen ilmiö. Yhteiskunnallinen ilmapiiri näkyy kuntien ja työhallinnon kotouttamisen linjauksissa. Kuntatasolla
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keskustellaan yhteistyön muutosprosessista kuntien palvelujen ja kolmannen sektorin välillä. Useissa kunnissa yhteistyötä kolmannen sektorin
kanssa on linjattu uudelleen, johtuen kuntien taloudellisen tilanteen huononemisesta. Kunnissa yleistynyt monituottajamalli liittyy kotouttamisen
kehittämiseen, vaikka kotoutumisen tukemista ei yleensä erikseen mainita. Järjestöjen toiminta on myös muuttunut ammattimaisemmaksi ja laajemmaksi. (Lautiola, 2013, s. 19)
Itsenäisten järjestöjen ja viranomaistyön on hyvä tuntea toisiaan vähintään sen verran, että tuntevat toistensa tarjoamat palvelut. Esimerkiksi
oleskelulupa-asioissa viranomaisilla on kokonaisvastuu, mutta tärkeää on
myös yhteistyö järjestöjen kanssa. Useat järjestöt järjestävät maahanmuuttajille vertaistukea sekä neuvontapalveluja. Neuvontatehtäviä hoitavien järjestöjen on tunnettava oleskelulupa-asioiden perusteet sujuvan
neuvonnan mahdollistamiseksi. (Lautiola, 2013, s. 26) Viranomaisten ja järjestöjen välinen toisiaan täydentävä yhteistyö on erityisen tärkeää silloin,
kun viranomaisten ja järjestöjen tarjoama toiminta linkittyy tai limittyy
keskenään, kuten suomen kielen opetuksessa sekä maahanmuuttajien ohjauksessa ja neuvonnassa (Lautiola, 2013, s. 31).
Yksi yhteistyömuoto viranomaissektorin ja järjestöjen välillä on viranomaisten järjestöiltä ostama palvelu. Viranomainen päättää tarvitsemastaan palvelusta ja tavallisesti kilpailuttaa palvelun eri yritysten ja yhdistysten välillä. Viranomaiselta vaaditaan kokonaisuuden hallintaa, seurantatietojen kokoamista sekä sopimusasiakirjojen ja hankintalainsäädännön tuntemusta. Järjestöltä palvelun tarjoaminen edellyttää hintatietoisuutta sekä
kykyä tuotteistaa osaaminen. Palvelutuotantosuhteessa viranomaisen on
mahdollista siirtää viranomaisvastuuta järjestölle, joka edellyttää järjestöltä ammattimaisuutta esimerkiksi tietojen salassapitoa koskien. (Lautiola, 2013, s. 35)
Lisääntyvä ja uudenlainen yhteistyö luo viranomaisille ja järjestötoimijoille
uusia osaamisen haasteita. Onnistunut yhteistyö vaatii molemminpuolista
erityispiirteiden tunnistamista. Yksi verkostotyön edistämisen keino on yhteisten kokousten pitäminen. Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön
haasteena ovat pienet, mutta merkitykselliset asiat, kuten viranomaisten
toimiminen yleensä virka-ajalla ja vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen
toimiminen työajan ulkopuolella. (Lautiola, 2013, s. 54, 55)
Suurimmaksi osaksi järjestöjen kotouttamistyö on itsenäistä ja omiin tavoitteisiin perustuvaa. Tämä on yleensä maahanmuuttajien kotoutumista
tukevaa toimintaa, jota ei kuitenkaan pidetä varsinaisena kotouttamisena.
Tällaista omien tavoitteiden mukaista, kotouttavaa toimintaa järjestävät
esimerkiksi monet urheiluseurat sekä harrastus- ja kulttuurijärjestöt. Joidenkin järjestöjen perustamisen syynä ja perustehtävänä on kotoutumisen
tukeminen. Maahanmuuttajien perustamat järjestöt usein keskittyvät jäsentensä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen, joka myös tukee kotou-
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tumista. (Lautiola, 2013, s. 26.) Yhteiskunta ohjaa ja vaikuttaa järjestötoimintaan yhdistysrekisterin ja rahoitusjärjestelmän avulla. Yhdistysten lainmukaista toimintaa ja hallinnon sekä taloudenpidon ehtoja säätää julkinen
säätelyjärjestelmä yhdistysrekisterin avulla. (Lautiola, 2013, s. 55)
Eräs järjestöjen tehtävä on toimia asiantuntijaroolissa. Tähän kuuluu asiakkaiden kuuleminen sekä tiedon välittäminen kentän näkökulmasta viranomaisille. Järjestö toimii usein kokonaisvaltaisesti ja lähellä asiakkaan
elämää. Tästä syystä järjestöillä on hyvät mahdollisuudet saada tietoa kohderyhmänsä tarpeista. Järjestö saa jäsentensä kautta tietää virallisista palveluista sekä palveluiden saatavuudesta ja toiminnasta. (Lautiola, 2013, s.
39)
Alkuvaiheen vastaanotossa järjestöt voivat toimia muun muassa kuntalaisten vaikuttamistyön ja yhteisen suunnittelun parissa jo ennen kuin maahanmuuttaja on saapunut kuntaan. Paikkakunnan järjestöjen mahdollisuuksia osallistua maahanmuuttajien vastaanottoon ja kotoutumista tukevaan toimintaan selvitetään viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöryhmissä. Järjestöt tiedottavat uusista tehtävistä omille jäsenilleen ja luottamushenkilöilleen ja tarvittaessa konsultoidaan kokeneempia järjestöjä.
Myös työnjaosta ja rooleista on hyvä sopia järjestöjen kesken. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.l)
Huonekalu-, lelu- ja vaatekeräykset sekä asuntojen kalustaminen ovat tavanomaisesti osa järjestöjen toimintaa. Järjestöt voivat maahanmuuton alkuvaiheessa järjestää niin sanottua asumisapua, jossa järjestöt täydentävät viranomaisten ohjausta esimerkiksi vierailemalla kodeissa ja tutustuttamalla suomalaiseen asumiskulttuuriin sekä paikalliseen elämään. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.l)
Järjestöjen järjestämä ystävätoiminta on yksilöllistä tukea, ryhmämuotoista toimintaa tai niiden yhdistelmä. Matalan kynnyksen toimintaa tarjoavat kansainväliset kerhot sekä kahvilatoiminta. Järjestöt voivat tarjota
myös kielikerhoja, jotka täydentävät viranomaisten tarjoamia kielikursseja. Kielikerhoissa kielen oppiminen on keskiössä ja ne perustuvat vapaamuotoiselle ryhmätoiminnalle ilman tutkintovaatimuksia. (Kotouttamisen
osaamiskeskus, n.d.l)
Järjestöt voivat järjestää myös erilaisia kulttuuri-, kädentaito- ja liikuntaryhmiä eri-ikäisillä maahanmuuttajille kotoutumisen tueksi. Järjestön ei
ole välttämätöntä erikoistua pakolaistyöhön tai kotoutumisen tukemiseen. Uusien tulijoiden perustoimintaan mukaan ottaminen saattaa riittää.
(Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.l)
Alkuvaiheen kotoutumisen tukeminen, toiminnan tarjoaminen ja siihen
osallistuminen on tärkeää. Ihmisten palveluiden vastaanottajiksi passivoitumisen estämiseksi järjestöjen olisi lisäksi pyrittävä tarjoamaan maahanmuuttajille aktiivisen toiminnan paikkoja. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa
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mahdollisuuden henkilön osallistua alkuvaiheessa kotoutumista tukevaan
toimintaan avun saajana ja myöhemmin hänelle tarjotaan aktiivisen toteuttajan ja toiminnan mahdollisuutta. Näin saadaan lisättyä osallisuutta
sekä liittymisen positiivisia vaikutuksia. (Kotouttamisen osaamiskeskus,
n.d.l)
Kun järjestöt ja viranomaiset mieltävät kotoutumisen edistämisen yhteiseksi tavoitteekseen, saadaan todennäköisimmin haluttuja tuloksia. Yhteistyön perustana ovat tasa-arvoinen kumppanuus, kehittämistyöhön
keskittyminen, yhteiset suunnittelufoorumit ja toiminnan resursointi.
Myös selkeä roolijako sekä sopimukset ovat tärkeitä. (Kotouttamisen osaamiskeskus, n.d.l)

5

AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
Kotoutumiseen liittyviä tutkimuksia on tehty useita. Myös kolmannen sektorin kotouttavaa toimintaa on tutkittu eri näkökulmista. En onnistunut
löytämään suomalaista tutkimusta, jossa olisi tutkittu järjestötoimijoiden
näkemyksiä järjestöjen roolista kotoutumistyössä.
Lähellä omaa tutkimustani on osana Osallisena Suomessa -hanketta tehty
selvitys kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyön eri tavoista. Selvitys valaisee järjestöjen moninaisia rooleja kotouttamistyössä. Tämä selvitys antoi omalle tutkimukselleni paljon hyödyllistä tietoa järjestöjen toiminnasta. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla Osallisena
Suomessa -hankkeen toimijoita, viranomaisia ja järjestöjä. Lautiolan
(2013) selvityksessä järjestöjen toiminnan ominaispiirteiksi esitettiin toiminta omien tavoitteiden mukaisesti, viranomaistoiminnan täydentäminen, asiantuntijuus ja kriittisen äänen tuominen viranomaistoimintaan.
Kovanen (2018) on tehnyt pro gradu -tutkielman maahanmuuttajanuorten
integraatioprosessista sekä kolmannen sektorin tukitoiminnasta maahanmuuttajanuorten suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Aineisto
on kerätty havainnoimalla Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n avoimen
tukitoiminnan nuoria ja haastattelemalla aikaisemmin ryhmiin osallistuneita nuoria. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret saavat EHJÄ ry:n tukitoiminnan ryhmissä tärkeitä kuulumisen kokemuksia ja
mahdollisuuksia oppia suomen kieltä. Tukitoiminta koetaan mielekkäänä
ja kuulumisen tunnetta sekä yhteisön merkitystä vahvistavana sosiaalisena
toimintana. Tukitoiminnan tarjoama mielekäs tekeminen ja uudet kokemukset lisäävät nuorten oman elämän merkityksen tunnetta. Toiminnan
kautta integraation tukeminen tapahtuu vuorovaikutuksen, kielitaidon, sosiaalisten kontaktien, uusien kokemusten, yhteisöllisyyden sekä ohjaajien
tuen avulla. Kolmas sektori pystyy tukemaan maahanmuuttajanuorten integraatiota järjestämällä vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia, sekä vahvistamalla nuorten kielitaitoa ja sosiaalisia verkostoja.
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Erbismannin (2017) pro gradu -tutkielmassa käsitellään maahanmuuttajien kotoutumista uuteen yhteiskuntaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä
kolmannen sektorin toimijoiden vaikutusta kotoutumiseen. Tutkimuksen
aineisto on hankittu teemahaastattelemalla Kuopiossa sijaitsevan Setlementti Puijolan Monikulttuurisuuskeskus Kompassin kävijöitä. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että kielitaito ja sen puute sekä kulttuurierot erityisesti vaikuttavat maahanmuuttajan kotoutumiseen. Tuloksien mukaan
muita kotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat perhe ja lähipiiri sekä niiden puute, mahdolliset tunteet syrjinnästä ja etnisestä taustasta johtuva
epäasiallinen käytös tai kohtelu. Kolmannen sektorin toiminnan vaikutuksia kotoutumiseen tuodaan vastauksissa esille suurimmaksi osaksi Kompassin toimintamuotojen perusteella. Tuloksissa kolmas sektori nähdään
julkisen sektorin tarjoamien palveluiden lisänä ja henkisen pääoman tarjoajana. Kolmannen sektorin palveluiden käyttämiseen vaikuttavia tekijöitä
ovat haastattelujen mukaan erityisesti lähipiirin määrä uudessa yhteiskunnassa sekä lähiaikoina tapahtunut muutto Suomeen.
Rahikainen ja Toivainen (2015) ovat tehneet toiminnallisen opinnäytetyön,
joka osaltaan vastaa omassa tutkimuksessanikin mainittuun tarpeeseen lisätä tietoisuutta järjestötoimijoiden tarjoamista kotoutumispalveluista.
Opinnäytetyössään he kokosivat informatiivisen kansion. Kansioon kerättiin maahanmuuttajille suomen kielen kursseja sekä työ – ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät kolmannen sektorin toimijat. Tarkoituksena on tarjota
kansion avulla työntekijälle selkeä tietolähde Lahden alueella toimivista
suomeen kielen oppimista ja kotoutumista tukevista kolmannen sektorin
toimijoista.

6

TUTKIMUKSEN KULKU
Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen etenemistä. Aluksi kerron tutkimusidean syntymisestä, jonka jälkeen esittelen tutkimuksen tarkoituksen
ja tavoitteen sekä tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset. Seuraavaksi
tarkastelen aineiston hankintaa ja analyysia. Viimeisenä pohdin tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta.

6.1

Tutkimuksen lähtökohdat
Opinnäytetyön tutkimusidean lähtökohtana on oma kiinnostukseni maahanmuuttotyötä ja erityisesti kototumista tukevaa työtä kohtaan. Työssäoppimisjaksoni Setlementti Tampereen Naistarilla herätti kiinnostukseni
järjestötyötä ja järjestöjen toteuttamaa kotoutumista tukevaa toimintaa
kohtaan. Olen painottanut opintojani maahanmuuttotyön osaamiseen
kurssien sekä harjoittelun avulla ja mielestäni opinnäytetyöni aihe täydentää osaamistani.
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Havaintojeni mukaan julkisen puolen maahanmuuttajia työssään kohtaavilla työntekijöillä on melko vähän tietoa kansalaisjärjestöjen tarjoamasta
toiminnasta. Lisäksi järjestöpuolen toimijoilla ei välttämättä ole tarpeeksi
tietoa muista järjestötoimijoista. Hyvä yhteistyö ja tiedonkulku on lisääntyvän maahanmuuton ja kotouttamistyön tarpeen myötä ensiarvoisen tärkeää. Tästä nousi kiinnostus painottaa tutkimuksessa järjestöjen ja julkisen
sektorin välistä suhdetta maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä. Aihe on ajankohtainen lisääntyvän maahanmuuton
sekä kotoutumista edistävässä laissa (Laki kotoutumisen edistämisestä
2010/1386 § 31) korostetun järjestöjen yhä suuremman kotoutumista tukevan merkityksen myötä.
6.2

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää, millainen on kasalaisjärjestöjen rooli maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä. Tarkoituksena on lisätä tietoa ja luoda selkeämpää kuvaa järjestöjen osuudesta kotoutumispalveluissa sekä tuoda esille järjestöjen merkitystä kotoutumisen onnistumisessa.
Opinnäytetyön työelämäkumppanina toimii Setlementti Tampere ry. Tutkimuksessa tarkastelen kansalaisjärjestön roolia kotoutumistyössä Setlementti Tampereen työntekijöiden omasta näkökulmasta. Setlementti
Tampere on kansalaisjärjestö, jonka toimintaan maahanmuuttajien kotoutumista tukeva toiminta on vakiintunut. Tässä tutkimuksessa Setlementti
Tampereen maahanmuuttotyötä tekevät työntekijät toimivat kansalaisjärjestöjen kotoutumista tukevan toiminnan asiantuntijoina ja lähestyn kansalaisjärjestöjen roolin tutkimista heidän näkemyksiensä sekä ajatuksiensa
avulla.
Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat:




Millaisia näkemyksiä Setlementti Tampereen työntekijöillä on kansalaisjärjestöjen tehtävästä ja merkityksestä maahanmuuttajien
kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä?
Millaisia näkemyksiä Setlementti Tampereen työntekijöillä on kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin välisestä suhteesta maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä?

Tavoitteena on selvittää järjestötyöntekijöiden näkemyksiä kansalaisjärjestöjen tehtävistä ja merkityksestä maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä sekä selventää järjestötyön suhdetta julkiseen sektoriin kotoutumistyössä. Järjestöjen ja julkisen sektorin välisellä
suhteella tarkoitan työnjakoa sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Tutkimuksesta voivat hyötyä kaikki kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajia työssään kohtaavat. Järjestötoimijoiden lisäksi varsinkin muut
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maahanmuuttotyötä tekevät kolmannen sektorin edustajat sekä viranomaiset hyötyvät saadessaan selkeämmän kuvan kansalaisjärjestöjen tarjoamasta kotoutumista tukevasta toiminnasta.
6.3

Aineiston hankinta
Valitsin tutkimuksen tutkimusotteeksi laadullisen tutkimuksen. Laadullisella tutkimuksella tarkastellaan merkityksiä. Tavoitteena on ihmisen oma
kuvaus kokemastaan todellisuudesta. (Vilkka, 2005, s. 97) Laadullisen tutkimuksen avulla ei pyritä löytämään vain yhtä totuutta tutkittavasta asiasta, vaan tutkimisen aikana syntyneiden tulkintojen avulla pyritään osoittamaan asioita, jotka ovat välittömän havainnoinnin tavoittamattomissa.
Nämä asiat ovat kuin arvoituksia, joiden ratkaiseminen on tutkimuksen tavoitteena. (Vilkka, 2005, s. 98)
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään muun muassa kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa ja siksi vastaajien riittävä tietämys tai kokemus tutkittavasta ilmiöstä on tärkeää. Vastaajat kannattaa valita harkiten ja tarkoitukseen soveltuen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 85–86) Valitsin tutkimukseeni liittyvän kyselyyn vastaajat yhteistyössä tilaajaa edustavan ohjaajan kanssa. Kriteerinä oli vastaajien järjestötoiminnan ja kotoutumista
tukevan toiminnan tunteminen. Vastaajina toimivat kolme Setlementti
Tampereen työntekijää. Työntekijät työskentelevät Setlementti Tampereen naisten tapaamispaikka Naistarilla, miesten kansalaistalo Mattilassa
sekä Lape -hankkeen maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelussa.
Naistari on kansainvälinen naisten tapaamispaikka ja monikulttuurinen
olohuone, jossa työskennellään kotoutumisen tukemiseksi sekä syrjäytymisen vähentämiseksi. Tarkoituksena on turvallisen ja erilaiseen toimintaan osallistumisen mahdollistavan tilan tarjoaminen maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. Maahanmuuttajanaiset voivat osallistua suomen kielen
opetukseen sekä harjoitella kieltä keskustelujen avulla. Maahanmuuttajataustaiset naiset voivat olla Naistarilla harjoittelussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai valmentavassa työtoiminnassa. Naistarin toiminnalla pyritään yksilö- ja yhteisötasolla ehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntymistä. Lisäksi Naistari tarjoaa apua erilaisiin kriisitilanteisiin sekä ohjausta
muiden auttamistahojen pariin. (Setlementti Tampere ry, n.d.)
Miesten kansalaistalo Mattila järjestää kaikille miehille avointa toimintaa.
Tavoitteena on miesten hyvinvoinnin tukeminen yhteisen tekemisen
avulla. Mattilan toiminta koostuu karkeasti jaotellen avoimesta toiminnasta sekä erilaisista toiminnallisista ryhmistä. (Setlementti Tampere, n.d.)
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli Lape -hanke on vuosina
2017–2018 toteutettava sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön johtama hanke. Tarkoituksena on palveluiden lapsi- ja
perhelähtöisyyden lisääminen sekä lapsen oikeudet ja tietoperustaisuuden
huomioivan toimintakulttuurin vahvistaminen. Pyrkimyksenä on lasten,
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nuorten ja perheiden omien voimavarojen ja elämänhallinnan sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemusten vahvistaminen. (Pirkanmaan
Lape -hanke, 2017a) Maahanmuuttajataustaisten ja muiden monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistamisessa painotetaan kotoutumista tukevien matalan kynnyksen palvelujen ja toimintamallien kehittämistä. Palvelut pyritään toteuttamaan tavallisten peruspalveluiden yhteydessä niin usein kuin mahdollista. Asiakaskunnan moninaisuus
ja erityistarpeet otetaan huomioon ja ammattilaisten monikulttuurisen
työskentelyn valmiudet varmistetaan. Setlementti Tampere toimii hankeen maahanmuuttajapalveluiden yhtenä hankekumppanina. (Pirkanmaan Lape -hanke, 2017b)
Tässä tutkimuksessa käytän aineistonkeruumenetelmänä kyselyä. Onnistuneen kyselyn laatiminen edellyttää tutkijalta taitoa ottaa laaja-alaisesti
huomioon vastaajien ajan, halun ja taidot vastata kyselyyn. Tutkimuksen
onnistumisen kannalta on tärkeää suunnitella lomake huolellisesti sekä
testata se. (KvantiMOTV, 2010) Laadin kyselyn Webropol-kyselytyökalulla.
Kysely sisältää yhden strukturoidun kysymyksen, jonka avulla pystyin henkilöimään vastaajat. Loput kolme kysymystä ovat avoimia. Avointen kysymysten käyttö on perusteltua silloin, kun vastaajien tiedetään olevan aktiivisia ja sujuvasti kirjallisesti kantaa ottavia (KvantiMOTV, 2010).
Ennen kyselyn lähettämistä testasin sen kahdella lähipiiriini kuuluvalla
henkilöllä. Kyselyn testaamisen jälkeen lähetin vastaajina toimiville järjestötyöntekijöille alustavan tiedustelun kyselyyn vastaamisesta sähköpostilla. Tämän jälkeen lähetin kyselyn sähköpostin välityksellä. Laitoin sähköpostiin tiedoksi, että otan seuraavana päivänä puhelimitse yhteyttä varmistaakseni kyselyn vastaanottamisen. Kyselyn lähettämistä seuraavana
päivänä soitin vastaajille ja varmistin vastaamisen. Vastaajat vastasivat kyselyyn noin viikon sisällä kyselyn lähettämisestä.
6.4

Aineiston analyysi
Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Analyysin avulla tutkittavasta ilmiöstä on tarkoitus tehdä sanallinen ja selkeä kuvaus, jotta pystytään muodostamaan luotettavia ja selkeitä johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108). Laadullista aineistoa analysoidessa tavoitteena on lisätä informaatioarvoa luomalla hajanaisesta aineistosta mielekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108)
Käytän aineiston analyysin metodina sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin
avulla aineisto pyritään muotoilemaan tiiviiksi ja selkeäksi, samalla säilyttäen aineiston sisältämä informaatio. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää monenlaiseen tutkimukseen. Sisällönanalyysi sopii yksittäiseksi metodiksi ja lisäksi se soveltuu myös erilaisiin analyysikokonaisuuksiin liitettäväksi väljäksi teoreettiseksi kehykseksi. (Tuomi
& Sarajärvi, 2009, s. 91) Sisällönanalyysi sopii tutkimukseni avoimilla kysymyksillä kerätyn aineiston analysoimiseen, sillä Tuomen ja Sarajärven
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(2009, s. 103) mukaan se soveltuu hyvin strukturoimattomankin aineiston
analysointiin. Tässä tutkimuksessa aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutetaan jakamalla analyysi kolmeen vaiheeseen. Nämä sisällönanalyysin
vaiheet ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi
eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi
& Sarajärvi, 2009, s. 108).
Aluksi pelkistin aineiston poistamalla tutkimuksen kannalta selkeästi epäolennaiset asiat. Tämän jälkeen etsin ja alleviivasin aineistosta tutkimuskysymyksien avulla niitä kuvaavia ilmaisuja. Listasin alleviivatut ilmaisut
omalle konseptille ja muodostin alkuperäisilmaisuista pelkistetyt ilmaukset. Seuraavaksi aloitin aineiston ryhmittelyn. Ryhmittelyn avulla aineistoa
tiivistetään ja luodaan pohjaa tutkimuksen perusrakenteelle sekä alustavia
kuvauksia tutkittavana olevasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 110).
Ryhmittelin samaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaisut omiksi luokiksi ja nimesin luokat sisältöä kuvaaviksi alaluokiksi. Toisiinsa liittyvistä alaluokista ryhmittelin yläluokkia ja yläluokista yhdistelin pääluokat. Ryhmittelyn katsotaan olevan osa sitä seuraavaa teoreettisten käsitteiden luomista eli abstrahointia. Abstrahoinnissa erotetaan oleellinen tieto ja muodostetaan teoreettisia käsitteitä edeten johtopäätöksiin. Abstrahointia jatketaan niin
kauan kuin aineiston sisältö sen mahdollistaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.
111) Tässä tutkimuksessa pääluokat ovat tutkimukseni tutkimustuloksia.
Taulukko 1. Esimerkki aineiston abstrahoinnista
Alaluokka
Yläluokka
 Sosiaalisen tuen Sosiaalinen tuki
tarjoaminen
 Vertaistuki
Yhteisöllisyys
 Yksinäisyyden
vähentyminen
 Kokemus johonkin kuulumisesta

6.5

Pääluokka
Sosiaalinen hyvinvoinnin edistäminen

Eettisyys ja luotettavuus
Opinnäytetyön tekijän on opinnäytetyössään noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä, kannettava tieteellisen käytännön vastuut ja hallittava eettisen ennakkoarvioinnin lähtökohdat, tarpeellisuus ja ennakkoarviointimenettely. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2017 s. 4) Tutkijalla on eettistä ja moraalista vastuuta, joka koskee muun muassa tutkimuksen kohdehenkilöitä, ammattialaa, mahdollisia tutkimuksen rahoittajia sekä yhteiskuntaa (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry,
2017 s. 7). Tutkija on ensisijaisesti vastuussa hyvän tieteellisen käytännön
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toteuttamisesta. Opinnäytetyön tekijältä odotetaan rehellisyyttä, huolellisuutta, avoimuutta ja kunnioitusta muiden tutkijoiden työtä kohtaan. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2017 s. 8)
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) mukaan ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin kuuluvat osa-alueet ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisuus ja
tietosuoja. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tarkoittaa vapaaehtoisuutta tutkimukseen osallistumisessa, tutkittavien riittävää informointia sekä tietosuojasta huolehtimista. Vahingoittamisen välttämisellä tarkoitetaan mahdollisien henkisten, taloudellisten ja sosiaalisten haittojen
huomioimista tutkimuksen teossa. Yksityisyyden tietosuojan tarkoitus on
suojella tutkimukseen osallistuvien yksityisyyttä aineiston käsittelyssä ja
esittelyssä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009, s. 4–11)
Tutkimusaiheen valintaa ohjaa myös eettinen näkökulma. Tutkimusaihetta
valitessa täytyy pohtia, kenen ehdoilla se valitaan ja miksi tutkimus tehdään. Nämä seikat tulevat ilmi opinnäytetyön tarkoituksessa ja tutkimustehtävän määrittelyssä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009 s. 129) Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen vastaajina toimivat järjestökentän edustajat, joten näkökulma on heidän. En kuitenkaan usko, että esimerkiksi järjestötyötä tuntevan viranomaistyöntekijän näkemykset kovin paljoa poikkeaisivat järjestötyöntekijöiden näkemyksistä. Tutkimuksessani haluan tarkastella järjestöjen ja julkisen sektorin välistä suhdetta neutraalisti ilman vastakkainasettelua. Tämä tavoite mielestäni myös ilmenee tutkimuskysymyksistä.
Tutkimusaineistoa kerätessä henkilöin kolme vastaajaa sen mukaan, missä
Setlementin työmuodossa he työskentelevät. Aineistoa käsitellessä tiesin
vastauksien perusteella, kuka vastaajista oli kyseessä, sillä vastaajia oli
määrällisesti vähän ja he kertoivat myös oman työmuotonsa toiminnasta
havainnollistaakseen järjestötyötä. Tulosten esittelyssä olen poistanut
tunnistamisen mahdollistavat sanat, kuitenkaan muuttamatta lauseen tarkoitusta. Näin pyrin suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.
Aineiston kerääminen avoimia kysymyksiä sisältävän kyselyn avulla on
tässä tapauksessa mielestäni toimiva aineistonkeruumenetelmä. Oletin
järjestötyön ammattilaisten olevan kykeneviä ilmaisemaan itseään sujuvasti kirjallisessa muodossa. Vastaamisen vapaaehtoisuuden pyrin varmistamaan lähettämällä vastaajaehdokkaille sähköpostilla alustavan tiedonannon opinnäytetyöstäni sekä tiedustelun halukkuudesta toimia kyselyyn vastaajana. Soitin vastaajille kyselyn lähettämisen jälkeen varmistaakseni heidän kyselyn vastaanottamisen lisäksi mahdollisten epäselvyyksien
tai kysymysten esiintymisen. Koen saaneeni laadukkaat, asiantuntevat ja
monipuoliset vastaukset. Sain vastaukset tutkimuskysymyksiini, mutta oletan, että aineistosta olisi tullut vieläkin kattavampi, mikäli olisin haastatellut vastaajat henkilökohtaisesti.
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Tutkijan on annettava lukijalle tarpeeksi tietoa tutkimuksen tekemisestä,
jotta lukija voi arvioida tutkimuksen tuloksia (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.
141). Tutkimuksessa on avattu aineiston keräämisen lisäksi aineiston analyysin toteuttamista, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta.

7

TUTKIMUKSEN TULOKSET
Kyselyn vastaajina toimii kolme Setlementti Tampereen järjestötyön ammattilaista. Tutkimuksen tulokset on jaettu kahteen päälukuun kyselyn kysymysten aihepiirien perusteella. Päälukujen alle on eritelty vastausten tulokset teemoittain.
Vastauksista otettuja lainauksia on muokattu niiltä osin, mitä vastaajien
anonymiteetti vaatii. Kaksi vastaajista työskentelee Setlementti Tampereen toiminnassa, joka on tarkoitettu tietyn sukupuolen edustajille. Esimerkiksi puhuttaessa naisista tai miehistä, olen vaihtanut sanaksi asiakas.
Esimerkit vastauksista on poimittu kaikkien vastaajien vastauksista teemoittain.

7.1

Järjestöjen kotoutumista tukevat tehtävät ja niiden merkitys
Kyselyssä kysymyksiä oli kolme. Niissä kysyttiin järjestöjen tarjoamasta toiminnasta ja järjestöjen merkityksestä kotoutumistyössä sekä järjestöjen ja
julkisen sektorin välisestä suhteesta. Monissa kohdin vastaukset nivoutuvat yhteen ja on vaikeaa ja välillä jopa mahdotonta eritellä vastauksissa
esille tuodut asiat koskemaan järjestöjen tarjoamaa toimintaa tai järjestöjen merkitystä. Tämän vuoksi tässä tulosten esittelyssä olen yhdistänyt
nämä kaksi aihepiiriä samaksi kokonaisuudeksi.

7.1.1 Monimuotoisuus
Kaikissa vastauksissa todetaan järjestöjen tekevän monenlaista kotoutumista tukevaa toimintaa, joten järjestöjen toimintaa ei välttämättä pysty
kiteyttämään kovin helposti. Vastauksissa toistuvat kuitenkin hyvin samankaltaiset määrittelyt järjestöjen toiminnasta kotoutumistyössä.
Järjestöissä tehdään monenlaista kotoutumista tukevaa toimintaa.
Hyvin monimuotoista. Järjestötoimijoiden kenttä on hyvin
laaja ja moninainen, joten on tuskin mahdollista tehdä mitään yleispätevää määritelmää järjestöjen kotouttamista tukevasta toiminnasta.
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Järjestöjen toteuttamaa kotouttamista tukevaa toimintaa on
hyvin, hyvin monenlaista.
7.1.2 Tarvelähtöisyys
Vastauksissa yhdistävä tekijä on toiminnan järjestämisen tarvelähtöisyys.
Sitä ei välttämättä suoraan mainita, mutta se on kuitenkin tulkittavissa vastauksista. Järjestöjen tarjoaman toiminnan tarvelähtöisyyttä voisi pitää
kaiken toiminnan perustana, kuten seuraavassa esimerkissä ilmenee.
Yleistäen voisi ehkä sanoa, että järjestöjen palveluiden lähtökohtana on yleensä asiakkaiden tarpeet.
Järjestöjen palvelut ovat julkisiin palveluihin verrattuna monesti myös joustavampia ja ketterämpiä ja siten yksilöllisempiä.

7.1.3 Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
Maahanmuuttajien sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen toistuu vastauksissa ja se liittyy myös muihin vastauksissa oleviin teemoihin.
Erilaisissa järjestöjen kohtaamispaikoissa myös maahanmuuttajien oma vertaistuki edesauttaa kotoutumista.
Porukalla tekemällä hänen yksinäisyytensä vähentyy/poistuu. Hän saa kokemuksia monenlaisista tekemisistä. Yhteisössä hän saa kokemuksen kuulumisesta johonkin. Hänen antiaan yhteisölle arvostetaan.
7.1.4 Käytännön neuvonta ja ohjaus sekä suomen kielen opiskelu
Kaikissa vastauksissa viitataan palveluneuvonnan tyyppisen toiminnan olevan olennainen ja tärkeä osa järjestöjen toimintaa.
On vahvasti palveluohjaukseen ja erilaisten ongelmien ratkomiseen perustuvaa toimintaa.
Neuvontaa ja ohjausta.
Kielen opiskelu on läsnä (varmastikin) kaikkien ohjelmassa.
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7.1.5 Opastaminen suomalaiseen yhteiskuntaan
Järjestöjen nähdään olevan apuna suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumisessa. Tällainen toiminta voi olla integroituna koko järjestön toiminnan ytimeen tai sitten erikseen järjestettyä kohdennettua toimintaa.
Se, että asiakkaat vähitellen oppivat suomalaisesta yhteiskunnasta, oppivat hoitamaan itsenäisesti asioitaan, lähtevät
ulos kodista ym. on myös kotoutumista.
On erilaisia ryhmiä, joissa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja päästään näkemään suomalaista tapaa järjestää asioita, siis sitä, miten meidän yhteiskunta toimii.
Ymmärrys asioista lisääntyy. Asiakas löytää uusia tapoja lähestyä kulttuureja, asioita ja ilmiöitä ja hän "huomaamatta"
voimaantuu. Tämä kaikki leviää myös kotoutumiseen liittyviin asioihin.
7.1.6 Matalan kynnyksen toiminta ja tavoitettavuus
Vastauksissa toistuu useassa yhteydessä maininnat ja viitauksen järjestötoimintaan matalan kynnyksen toimintana. Vastaajien mukaan järjestöt tavoittavat ihmisiä, jotka muuten ehkä jäisivät palvelujen ulkopuolelle. Vastauksista ilmenee, että järjestöjen tarjoamien palveluiden tavoitettavuuteen liittyy toiminnan vapaaehtoisuus ja joustavuus. Palveluiden saaminen
ilman ajanvarausta ja toiminnan tarjoamien maahanmuuttajan omien tarpeiden perusteella ovat järjestön lähestyttävyyttä lisääviä asioita.
Järjestöjen työtä voisi usein verrata diakoniatyöhön siinä
suhteessa, että "mennään sinne, minne muu apu ei yllä". Järjestötyö tavoittaa paljon niitä asiakkaita, joita julkiset palvelut eivät tavoita tai jotka eivät tavoita julkisia palveluita.
Usein kohtaamispaikat ovat matalankynnyksen, tai jopa kynnyksettömiä tiloja. On tärkeää, että ne perustuvat vapaaehtoisuuteen, osallistumiseen omien voimavarojen puitteissa.
On myös tärkeää, että kohtaamispaikat ovat turvallisia ja luotettavia.
Järjestöt ovat paikkoja joissa voi saada apua isoissa ja pienissä asioissa, ne ovat usein helposti saavutettavissa, eikä järjestöissä useinkaan ole ajanvarausta ja niissä kohtaa ihmisen.
Kotoutumisen ensimmäinen askel on suomen kielen oppiminen, on tärkeää, että myös kotiäidit pääsevät opiskelemaan
kieltä.
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7.1.7 Omaehtoisen toiminnan tukeminen
Yksi vastaajien esille tuoma järjestöjen mahdollistama asia on tilojen tarjoaminen maahanmuuttajien käyttöön heidän omaehtoista toimintaansa
varten.
Järjestöt usein myös tarjoavat tilan ja tukea maahanmuuttajille järjestää omaehtoista toimintaa.
Mahdollistetaan erilaisille maahanmuuttaja-yhteisöille esim.
toimitilojen "vuokraamisen" kautta heidän oman kulttuurinsa mukaista toimintaa, juhlia yms.

7.2

Yhteistyö julkisen sektorin kanssa
Käsiteltäessä kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin välistä suhdetta, vastauksissa ilmenee toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Yksi vastaajista kertoo
työuransa aikana nähneensä kehityksen, joka julkisen sektorin ja järjestötyön välillä on tapahtunut. Toisen vastaajan mukaan kansalaisjärjestöt toimivat toisinaan julkisen sektorin paikkaajina ja kolmas vastaaja ei näe juurikaan eroa julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen välillä. Kaikissa vastauksissa korostuu kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön
tärkeys.

7.2.1 Yhteistyö kotoutumisen tukemiseksi
Kansalaisjärjestöjen sujuva yhteistyö julkisen sektorin kanssa koetaan tärkeäksi tekijäksi kotoutumistyön onnistumisen kannalta. Eräs vastaajista
kokee julkisen puolen viranomaisten olevan nykyään vaikeammin tavoitettavissa. Vastaajat kokevat luottamuksen toimijoiden välillä olevan tärkeää.
Haasteena nähdään tiedottaminen ja yhteistyö ja sen myötä sujuvan palvelukokonaisuuden rakentaminen.
Nykyään on hyvin vaikea tavata kasvotusten sosiaalityöntekijää, Kelan asiakasneuvojaa ym. Asiointi viranomaisten kanssa
on nykyään kasvotonta. Kielitaidottoman on vaikea asioida
puhelimessa ja netissä
Luottamus puolin- ja toisin ja usko siihen, että kaikkia toimijoita tarvitaan on tärkeää.
Nykyään on paljon projekteja, joita viranomaiset ja järjestöt
toteuttavat yhdessä. Vuosien aikana viranomaisten ja järjestöjen välille on syntynyt luottamusta ja vuoropuhelua.
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Usein julkisen sektorin puolella ei tiedetä järjestöjen toiminnoista ja/tai osaamisesta, eikä siten osata/voida myöskään
hyödyntää niitä (asiakkaiden ohjaaminen, verkostoyhteistyö
jne.).
7.2.2 Julkisen sektorin täydentäjä ja osin paikkaaja
Kaksi vastaajat näkevät järjestötyön täydentävän julkisen sektorin kotoutumistyötä. Kaikkien vastaajien näkemys on, että järjestöillä on erityispiirteitä ja -osaamista, jolla on paikkansa julkisen sektorin rinnalla. Yksi vastaajista mainitsee järjestötyön myös paikkaavan julkisen sektorin palvelujärjestelmän puutteita. Vastauksista ilmenee halu kehittää toimivaa yhteistyötä hyödyntäen julkisen sektorin ja järjestötyön vahvuuksia ilman vastakkainasettelua.
Järjestöillä on moneen kotouttamiseen ja kotoutumiseen liittyvään osa-alueeseen nähden erityisosaamista ja -toimintaa,
joka tukee - ja valitettavan usein myös paikkaa - julkisen palvelujärjestelmän aukkoja ja puutteita.
En näe, että tässä on suuria eroja ns. viranomaistoimijoiden
kanssa. Kaikki isossa kuvassa pyrkivät jollain tavalla kahden
suuntaiseen kotouttamiseen ja tänne tulevien ihmisten saattamiseen arkeen kiinni ja meidän yhteiskuntaamme aktiivisiksi kansalaisiksi. Ehkä järjestöjen tekemässä työssä korostuu (ehkä!) inhimillisempi tapa tehdä niitä toimia, jotka tähtäävät em. tavoitteisiin.
Mielestäni järjestöt eivät paikkaa julkisen sektorin paineita,
vaan antavat mahdollisuuksia yhteistyössä kehittää kotoutumistoimintaa.
Järjestöjen palvelut tuovat ikään kuin "lihaa luiden ympärille". Järjestöt tuottavat paljon hyviä ja tärkeitä palveluita ja
toimintoja, mutta erilaisten kotoutumista tukevien palveluiden koordinoinnin ja yhteensovittamisen vastuun tulisi olla
julkisella sektorilla.
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8

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä on selvittää kansalaisjärjestöjen roolia
maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: Millaisia näkemyksiä Setlementti Tampereen
työntekijöillä on kansalaisjärjestöjen tehtävistä ja merkityksestä maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä sekä millaisia
näkemyksiä Setlementti Tampereen työntekijöillä on kansalaisjärjestöjen
ja julkisen sektorin välisestä suhteesta maahanmuuttajien kotoutumista
tukevan toiminnan järjestämisessä.
Mielestäni tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin hyvin. Tulokset eivät
pyri esittämään vain yhtä totuutta, vaan ne kertovat kolmen järjestötyöntekijän näkemyksistä. Tulokset eivät siten mielestäni ole yleistettävissä
koskemaan koko järjestökenttää. Paneudun yleistettävyyteen enemmän
pohdintaluvussa.
Seuraavaksi esittelen tuloksista syntyneet johtopäätökset. Tulokset jakautuvat kolmeen teemaan, jotka ovat järjestöjen merkitys ja tehtävät sekä
järjestöjen ja julkisen sektorin välinen suhde. Aluksi kerrotaan järjestöjen
merkityksestä kotoutumistyössä. Merkitykseen liittyvät vastaajien yleisluontoiset vastaukset toimivat pohjustuksena seuraavaksi esitellylle järjestöjen kotoutumista tukeville tehtäville. Viimeisenä esitellään kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin välistä suhdetta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä. Johtopäätöksien ohella tuon esiin, miten tutkimustulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa.

8.1

Järjestöjen kotoutumista tukevan toiminnan merkitys kotoutumistyössä
Vastaajat kertoivat järjestöjen merkityksestä kotoutumistyössä hyvin yleisluontoisesti. Merkitykseen liittyvät tulokset toimivat hyvänä yleiskatsauksena järjestötyöhön ja erityisesti siihen, minkä tyyppistä kotoutumista tukevaa toimintaa järjestöt järjestävät. Järjestöjen merkityksestä kertovat
näkemykset kuvaavat myös järjestöjen toiminnan ja tehtävien luonnetta.
Järjestöjen merkitykseen viittaavat tulokset ovat monimuotoisuus ja tarvelähtöisyys. Monimuotoisuus mainittiin kaikissa vastauksissa. Sillä pohjustettiin tarkempaa määrittelyä järjestöjen tehtävistä. Monimuotoisuudella voidaan kuitenkin viitata myös järjestöjen merkitykseen kotoutumistyössä. Monipuolinen toiminta tarkoittaa, että järjestöt voivat vastata hyvin erilaisiin maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviin tarpeisiin. Järjestöjen toiminnan monimuotoisuus toimii vahvuutena ja vastaa Tomsonin ja
Piirosen opinnäytetyössään (2013, s. 40) mainitsemaan yhä monimuotoisempien ja haasteellisempien asiakasryhmien mukanaan tuomaan tarpeeseen lisätä resursseja kotoutumistyöhön.
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Tuloksissa järjestöjen merkityksestä kertoo myös tarvelähtöisyys. Tarvelähtöisyyteen viitattiin muun muassa vastaajien näkemyksissä, joiden mukaan asiakkaiden tarpeet ovat järjestöjen palveluiden lähtökohtana sekä
julkisiin palveluihin verrattuna järjestöjen joustavammassa, ketterämmässä ja yksilöllisemmässä työotteessa. Tarvelähtöisyyden voisi ajatella
olevan koko järjestötoiminnan ydin. Tarvelähtöisyyden merkitystä tukee
muun muassa tämän tutkimuksen teoriaosuudessa luvussa 3.2 mainittu
erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan maahanmuuttajan kotoutumisen edistäminen kolmannen sektorin palvelujen avulla.
Järjestöjen roolin merkitys on erillisenä mainintana vain yhdessä vastauksessa, jossa kerrottiin järjestöjen roolin olevan merkittävä ja tärkeä. Järjestöjen tekemän kotoutumistyön merkittävyys kuitenkin näkyi ja oli pääteltävissä muista vastauksista, vaikka siitä ei suoraa mainintaa olekaan.
8.2

Järjestöjen kotoutumista tukevat tehtävät
Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen on teema, joka toistui vastauksissa.
Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluu muun muassa vastauksissa mainitut vertaistuki ja yksinäisyyden vähentyminen. Sosiaalinen hyvinvointi on laaja
käsite ja mielestäni sen alle voisi laskea kuuluvaksi suuren osan järjestöjen
toiminnasta. Sosiaalinen tuki lisää maahanmuuttajan mahdollisuuksia selvitä akkulturaatiostressistä. Sosiaalisella tuella on sekä suora että epäsuora vaikutus. Suora vaikutus liittyy emotionaaliseen tukeen, apuun, neuvoihin sekä aineelliseen apuun. Epäsuora vaikutus näkyy itsetunnon vahvistumisena sekä kykynä sietää ja käsitellä ongelmia. (Kerkkänen & Sväälä,
2015, s. 23)
Vastauksissa järjestöjen toimintaa kuvattiin matalan kynnyksen toiminnaksi. Vastauksista ilmenee, että järjestöille on ominaista palvelujen saaminen ilman ajanvarausta ja toiminnan tarjoaminen tarveperustaisesti.
Nämä lisäävät järjestön lähestyttävyyttä. Matalan kynnyksen palvelujen
tarjoamisen voi myös ajatella lisäävän järjestöjen merkitystä osana palvelujärjestelmää. Leemannin ja Hämäläisen (2015) mukaan palveluihin pääsy
on osa sosiaalista osallisuutta. Matalan kynnyksen palveluilla voidaan tavoittaa palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia asiakkaita ja näin lisätä erityisesti huono-osaisten sosiaalista osallisuutta. Matalan kynnyksen palveluiden tavoitteena on mahdollisimman alhainen kynnys hakeutua palveluihin. Matalan kynnyksen palveluissa palveluihin hakeutumisen edellytyksiä
on madallettu.
Ohjaus ja neuvonta sekä suomen kielen opiskelu ovat tärkeä osa järjestöjen toteuttamaa kotoutumistyötä. Suomen kielen opetuksen merkitystä
kotoutumiselle tuodaan esille monessa maahanmuuttajien kotoutumiseen
liittyvässä selvityksessä. Maahanmuuttajan suomen kielen taito on työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttava tekijä. Suomen kielen taitoa voidaan pitää tasavertaisen yhteiskunnan toimintaan osallistumisen, opiske-
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lemaan pääsemisen ja työllistymisen mahdollisuuksien avaimena. (Pöyhönen, Tarnanen, Kyllönen, Vehviläinen & Rynkänen, 2009, s. 9) Ohjauksen
ja neuvonnan merkitystä korostettiin vastauksissa. Aiemmin tässä tutkimuksessa luvussa 4.2 mainitaan ohjauksen ja neuvonnan sekä suomen kielen opetuksen olevan toimintaa, jota sekä viranomaiset että järjestöt toteuttavat. Sujuvan palvelukokonaisuuden rakentaminen vaatii hyvää yhteistyötä toimijoiden välillä. Maahanmuuttajien ohjauksella voidaan merkittävästi edistää heidän kotoutumistaan. Ammatillisen ohjauksen lisäksi
ohjaus voidaan nähdä laajemmasta näkökulmasta ohjauksellisena lähestymistapana, jota kaikki maahanmuuttajien parissa työskentelevät voivat
hyödyntää. Laajasta näkökulmasta katsottuna ohjauksella ja neuvonnalla
voidaan tarkoittaa kaikkia toimintoja, jotka auttavat vuorovaikutuksen
avulla ihmistä löytämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Monikulttuurisessa ohjauksessa ja neuvonnassa pyritään huomioimaan kulttuuristen tekijöiden merkitys sekä kohtaamaan ohjattava kokonaisena ihmisenä. (Puukari & Korhonen, 2013, s.32–33)
Järjestöt voivat tukea maahanmuuttajien omaehtoista toimintaa ja oman
kulttuurin toteuttamista tarjoamalla tilojaan heidän käyttöönsä. Tällaista
toimintaa voi olla esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestäminen. Maahanmuuttajan hyvinvointiin vaikuttaa vanhan ja uuden kulttuurin välillä
löydetty tasapaino. Tilan tarjoamisen myötä maahanmuuttajan oman kulttuurin tukeminen vaikuttaa hänen kotoutumisprosessiinsa sekä akkulturaatiostrategiaansa. Maahanmuuttajan integraatio edellyttää, että valtakulttuuriin osallistumisen lisäksi hän haluaa ylläpitää elämässään omaan
taustaansa liittyvää kulttuuria. (Schubert, 2013, s. 64–66)
Kovasen (2018) pro gradu -tutkielman tulokset ovat linjassa oman tutkimukseni tulosten kanssa. Kovanen tutki maahanmuuttajanuorten integraatioprosessia ja kolmannen sektorin tukitoimia integraatioon liittyen.
Tulosten mukaan nuoret saavat kuulumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia suomen kieltä. Kolmannen sektorin keinoja tukea kotoutumista
on vapaa-ajan toiminnan ja harrastusten järjestäminen sekä nuorten kielitaidon ja sosiaalisten verkostojen vahvistaminen. Myös omassa tutkimuksessani todetaan järjestöjen mahdollisuus tukea maahanmuuttajan sosiaalisia verkostoja ja kielenoppimista.
8.3

Järjestöt osana kotoutumistyötä
Vastaajina toimivat järjestötyöntekijät kokivat kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön tärkeänä. Tulokset ovat hyvin samankaltaiset aiemmin tämän tutkimuksen luvussa 4.2 mainittujen järjestöjen ja julkisen sektorin välisien yhteistyökuvausten kanssa, joiden mukaan järjestöjen ja viranomaistyön olisi tunnettava vähintään toistensa tarjoamat palvelut, mutta sujuvan ja onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on molemminpuolisten erityispiirteiden tunnistaminen. Viranomaisten koettiin olevan nykyään asiakkaille vaikeammin tavoitettavissa kuin ennen. Vastauksissa pyrittiin välttämään vastakkainasettelua ja ilmaistiin, että julkinen
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sektori ja järjestötyö ovat toisiaan täydentäviä toimijoita. Molemminpuolisen luottamuksen katsottiin lisäävän sujuvaa yhteistyötä. Yhteistyö on kehittynyt ajan mittaan luottamuksen ja vuoropuhelun lisääntyessä. Nykyään
julkisen sektorin ja järjestökentän väliset projektit ovat yleisiä.
Julkisen sektorin ja järjestöjen välisen yhteistyön haasteena nähtiin viranomaisten vähäinen tieto järjestöjen tarjoamasta toiminnasta. Tällöin viranomaiset eivät osaa hyödyntää järjestöjen tuomia mahdollisuuksia kotoutumisen tukemisessa esimerkiksi asiakkaiden ohjaamisen ja verkostoyhteistyön kautta.
Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että järjestöjen kotoutumista tukeva toiminta on tärkeää ja tarpeellista. Järjestöjen koettiin täydentävän julkisen
sektorin palveluita. Vastauksista ilmeni, että järjestöjen palveluja täydentävä rooli rakentuu järjestöjen inhimillisemmästä ja lähestyttävämmästä
tavasta toteuttaa toimintaansa. Julkinen sektori nähtiin enemmän virallisena ja lakisääteisiä kotouttamistoimia tuottavana tahona. Järjestöillä on
erityispiirteitä ja -osaamista, joille on tilaa ja tarve julkisen sektorin rinnalla. Toisaalta yksi vastaajista koki järjestöjen joiltakin osin paikkaavan julkisen sektorin toimintaa.
Sain Lautiolan (2013) tutkimuksesta paljon tutkimukseni kannalta tärkeää
tietoa teoriapohjaa työstäessäni. Lautiolan tutkimuksessa selvitetetään
kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyön eri tapoja. Tutkimuksen
toteutus erosi omastani. Lautiolan tutkimuksessa aineisto hankittiin haastattelemalla Osallisena Suomessa -hankkeen toimijoita, viranomaisia ja järjestöjä. Lautiolan tutkimuksen tuloksina järjestön toiminnan ominaispiirteiksi esitetään omien tavoitteiden mukainen toiminta, viranomaistoiminnan täydentäminen, asiantuntijuus sekä kriittisen äänen tuominen viranomaistoimintaa. Vaikka sainkin Lautiolan tutkimuksesta paljon materiaalia
ja tutkimus oli samankaltainen omani kanssa, tulokset poikkeavat toisistaan. Järjestöjen rooli viranomaistoiminnan täydentäjänä on yhdistävä tekijä. Myös Erbismannin (2017) pro gradun tuloksissa kolmas sektori nähdään julkisen sektorin tarjoamien palveluiden lisänä. Omassa tutkimuksessanikin järjestöt nähdään pääasiassa julkisen sektorin täydentäjinä. Erbismannin tutkimuksessa tutkittiin maahanmuuttajien kotoutumista ja siihen
vaikuttavia tekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoiden vaikutusta kotoutumiseen. Tuloksina todetaan kielitaidon ja kulttuurierojen sekä perhetilanteen, lähipiirin, syrjinnän tunteen ja etnisestä taustasta johtuvan epäasiallisen kohtelun vaikuttavan maahanmuuttajan kotoutumiseen.
Tutkimukseni tuloksissa ilmenneeseen tarpeeseen parantaa järjestöjen ja
julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä lisätä tietoisuutta
järjestötoimijoiden tarjoamista kotoutumispalveluista vastaa Rahikaisen ja
Toivaisen (2015) toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyössä he kokosivat informatiivisen kansion, johon kerättiin maahanmuuttajille suomen
kielen kursseja sekä työ – ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät kolmannen
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sektorin toimijat. Työntekijä saa kansion avulla tiedon Lahden alueella toimivista suomeen kielen oppimista ja kotoutumista tukevista kolmannen
sektorin toimijoista.

9

POHDINTA
Tutkimukseni käsitteli kansalaisjärjestöjen roolia kotoutumista tukevan
toiminnan järjestämisessä. Selvitin Setlementti Tampereen työntekijöiden
näkemyksiä järjestöjen tehtävistä ja merkityksestä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisestä suhteesta. Tiivistetysti kerrottuna järjestöjen toiminta on monimuotoista ja tarvelähtöistä. Järjestöt tuottavat toimintaa,
joka tukee maahanmuuttajan sosiaalista hyvinvointia. Järjestöjen toiminta
on yleensä matalan kynnyksen toimintaa. Maahanmuuttajien ohjaus ja
neuvonta sekä suomen tai ruotsin kielen opetus on vastaajien mukaan osa
useimpien järjestöjen toimintaa. Järjestöille on ominaista tukea maahanmuuttajien integraatiota ja vanhan kulttuurin säilyttämistä tarjoamalla tilojaan maahanmuuttajien käyttöön omaehtoista toimintaa varten. Järjestöt monipuolistavat ja täydentävät kotoutumispalveluita, joita julkinen
sektori tarjoaa. Julkisen sektorin ja järjestöjen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus nähdään tärkeinä sujuvan palvelukokonaisuuden rakentamiseksi
ja haasteena koetaan olevan juurikin yhteistyön ja tiedonkulun onnistuminen järjestöjen ja julkisen sektorin välillä.
Tutkimuksen teoriapohjassa käsitellään maahanmuuttoa Suomessa, maahanmuuttajan kotoutumista sekä kansalaisjärjestöjen kotoutumisen tukemista. Mielestäni teoriapohja on sisällöltään oleellinen opinnäytetyön aiheen kannalta. Koen, että teoriapohjan kirjoittaminen oli itselleni hyödyllistä ja opettavaista sekä ammatillista osaamistani täydentävää.
Kysely aineistonkeruumenetelmänä osoittautui toimivaksi, mutta ei täydelliseksi. Kyselyn käytön perusteena oli hyvä vastaajien tavoitettavuus ja
tehokas ajankäyttö. Luotin siihen, että järjestötyön asiantuntijoina vastaajat ovat kykeneviä ilmaisemaan itseään sujuvasti ja monipuolisesti kirjallisessa muodossa. Vastaukset saatuani olin tyytyväinen vastausten laatuun.
Vastaukset olivat riittävät ja minulla oli mahdollisuus puhelinhaastatteluun, mikäli olisin halunnut jotain tarkentaa. Kuitenkin jäin pohtimaan, olisiko haastattelu ollut sujuvampi aineistonkeruumenetelmä. Haastattelun
avulla olisin voinut saada vieläkin monipuolisemman ja kattavamman aineiston ja aineiston analysointi olisi saattanut olla helpompaa.
Aineiston analyysin metodina käytin sisällönanalyysia. Koen, että sisällönanalyysin tekemistä olisi helpottanut, mikäli aineisto olisi ollut laajempi.
Aineiston ryhmittely alaluokista yläluokiksi ja edelleen pääluokiksi onnistui, mutta oli haastavaa melko suppean aineiston vuoksi. Sisällönanalyy-

29
sissa aineiston abstrahointia eli teoreettisten käsitteiden luomista voisi jatkaa niin kauan kuin sisältö sen mahdollistaa, mutta tässä tutkimuksessa
tutkimustuloksina ovat pääluokat.
Tutkimuksessa selvitetään kolmen järjestötyöntekijän näkemyksiä järjestöjen roolista kotoutumistyössä. Mielestäni tutkimus ei ole suoraan yleistettävissä vastaajien pienen lukumäärän takia. Jokainen vastaaja edusti samaa järjestöä, Setlementti Tampere ry:tä. Setlementti Tampere ry on laaja
ja asemaltaan vakiintunut järjestö ja siten se voi edustaa suomalaista järjestökenttää. Vastaajat kertoivat järjestöjen tehtävistä kotoutumistyössä
osin yleisellä tasolla, mutta myös heidän edustamansa Setlementin työmuodon perusteella. Tämä on saattanut vaikuttaa vastauksen näkökulmaan kaventavasti.
Jatkotutkimuskohteena voitaisiin selvittää laajemmalla otannalla tehtyä
tutkimusta järjestöjen tai kolmannen sektorin roolista maahanmuuttajien
kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä. Jatkotutkimusaiheena
voitaisiin myös selvittää järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön
toteuttamisen keinoja sekä sen kehittämistä.
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Liite 1
KYSELY

Järjestöt osana maahanmuuttajien
kotoutumista tukevaa työtä

Hyvä kyselyyn vastaaja,
opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa ja olen tekemässä sosionomiopintojeni päättötyötä aiheesta
kansalaisjärjestöjen rooli maahanmuuttajien kotoutumista tukevien palveluiden järjestämisessä.
Opinnäytetyöni tilaajana toimii Setlementti Tampere ry.
Tämän kyselyn avulla haluan selvittää Setlementti Tampere ry:n työntekijöiden omia näkemyksiä ja
ajatuksia järjestöjen roolista maahanmuuttajien kotoutumista tukevassa työssä.
Kyselyyn vastaajina toimivat kolme järjestö- sekä hanketoiminnan ammattilaista.
Vastaajien henkilötiedot eivät näy opinnäytetyössä. Valmiissa opinnäytetyössä vastaukset ovat anonyymeja.
Mikäli ilmenee tarvetta lisätietojen saamiselle tai vastauksien tarkentamiselle, on mahdollista, että otan
vielä yhteyttä puhelinhaastattelun merkeissä.
Ystävällisin terveisin Pihla Myllyviita

1. Missä Setlementti Tampereen yksikössä/ hankkeessa työskentelet?
Naistari - kansainvälinen naisten tapaamipaikka
Mattila - miesten kansalaistalo
Pirkanmaan LAPE-hanke

2. Minkälaista on järjestöjen toteuttama maahanmuuttajien kotoutumista tukeva
toiminta?
3. Millaiseen tarpeeseen järjestöt vastaavat tuottaessaan maahanmuuttajien
kotoutumista tukevia palveluita?

4. Millainen on järjestöjen rooli suhteessa julkiseen sektoriin maahanmuuttajien
kotoutumista tukevien palveluiden järjestämisessä?

