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1 JOHDANTO

Ihmisten liikkuvuus ja muuttaminen ei ole uusi ilmiö sillä, ihmiset ovat liikkuneet oikeastaan aina paikasta toiseen ja muuttaneet asuinsijaa eri syistä, olosuhteiden niin vaatiessa. (Martikainen, Saari & Korkiasaari 2013, 23.) Liikkuvuus ja muuttoliike on kuitenkin merkittävästi lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana ja tänä päivänä maailmassa on enemmän pakolaisia kuin toisen maailmansodan jälkeen
on ollut. Kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet lähtemään ja jättämään kotinsa sotien tai maiden
sisäisten konfliktien vuoksi. (Parhiala & Raulo 2016, 21.)

YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä joutavansa vainotuksi kotimaassaan rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen, tai poliittisen mielipiteensä vuoksi (Asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 77/1968). Kaikkiaan maailmassa pakolaisina
elää noin 25,4 miljoonaa ihmistä, joista noin puolet on lapsia. Yli puolet maailman pakolaisista tulee
tänä päivänä Syyriasta, Afganistanista ja Somaliasta. Usein pakolaisilla on toive paluusta kotimaahan,
minkä vuoksi he yhtä usein myös hakeutuvat ensisijaisesti lähimpiin maihin. Tämän seurauksena 2000
luvun suurimmat pakolaiskeskittymät ovat muodostuneet Syyrian ja Somalian naapurivaltioihin (Tarvainen 2016, 59; Parhiala ym. 2016, 22).

Suomen pakolaisten vastaanoton historia on moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna nuori. Suomi
on vastaanottanut pakolaisia maahanmuuttajiksi vasta muutaman vuosikymmenen ajan. Ensimmäiset
pakolaiset saapuivat 1979 lopulla Chilestä ja Vietnamista. Ensimmäiset turvapaikanhakijat taas saapuivat Somaliasta 1980–1990-luvun vaihteessa. Vuonna 1985 Valtioneuvosto teki päätöksen vuosittaisesta
kiintiöpakolaisten vastaanotosta (Gothóni & Siirto 2016, 9; Hiitola & Anis & Turtiainen 2018, 7). Suurin
osa Suomeen kohdentuvasta maahanmuutosta on kuitenkin muuta kuin pakolaisuuteen perustuvaa maahanmuuttoa. Suomeen muutetaan useimmiten perhesyistä, työn vuoksi tai opiskelemaan. Pakolaiset ja
turvapaikanhakijat muodostavat vain noin kymmenesosan kaikista maahanmuuttajista. (Ala-Kauhaluoma, Pitkänen, Ohtonen, Ramadan, Hautamäki, Vuorento & Rinne 2018, 15.)

Suomessa laki kotoutumisen edistämisestä ohjaa kotouttamistyötä. Sen tavoitteena on tukea ja edistää
maahanmuuttajan kotoutumista sekä mahdollisuuksia osallisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotoutumislaissa kotoutuminen määritellään sellaiseksi yksilölliseksi kehitykseksi, jonka seurauksena yksilö osallistuu työelämään ja yhteiskunnan toimintaan kuitenkin yhtä aikaa oman kielensä ja kulttuurinsa
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säilyttäen. Itse kotouttaminen kuvataan laissa viranomaisten järjestäminä, kotoutumista edistävinä toimenpiteinä ja resursseina. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.)

Keskeisiä kotouttamisen toimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset ja kunnat. Laki kotoutumisen edistämisestä asettaa kunnille yleis- ja yhteensovittamisvastuun
maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen paikallistason suunnittelusta ja seurannasta.
Laki velvoittaa kuntaa myös huolehtimaan siitä, että kaikki palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille
ja maahanmuuttajat saavat kunnassa tarvitsemansa palvelut. Palvelut voidaan tuottaa myös kuntien välisenä yhteistyönä. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.)

Pietarsaaren seudulla kotouttamispalvelut on tuotettu yhteistyönä viiden kunnan yhteisen kotouttamisyksikön kautta vuodesta 2010 alkaen. Ulkomaalaistaustaisten määrä maassamme oli Tilastokeskuksen
syntyperäluokituksen mukaan vuonna 2017 yhteensä 384 123 eli 7 % koko väestöstä. Pietarsaaren seudun kunnissa ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli vuoden 2017 lopussa Luodossa 3 %, Kruunupyyssä 3,7 %, Pietarsaaressa 9,3 %, Pedersöressä 2,9 % ja Uudessakaarlepyyssä 7 % (Tilastokeskus
2017.) Pakolaisia tästä määrästä on arvioilta 10 %.

Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kuntaa tai kuntia yhteistyössä laatimaan kotouttamisohjelman vähintään neljän vuoden välein. Voimassa oleva kotouttamisohjelma on myös edellytys pakolaisia
vastaanottavien kuntien saamille korvauksille. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010). Pietarsaareen seudun kotouttamisohjelman laatiminen on sovittu kuuluvaksi kotouttamiskoordinaattorin tehtäviin. Kotouttamiskoordinaattorina aloitin ohjelman laatimiseen liittyvät valmistelut jo vuoden 2017 lopulla. Laki kotoutumisen edistämisestä sisältää ehdotuksen siitä, mitä kotouttamisohjelma voi sisältää.
Laissa todetaan, että kotouttamisohjelma voi sisältää selvityksen myös siitä, miten se kytkeytyy kunnan
strategiseen suunnitteluun ja seurantaa (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) Opinnäytetyön
tarkoituksena on tuoda kuntien strategiat sekä valtakunnan kotouttamisen keskeisimmät strategiat osaksi
Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelmaa.
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2 MAAHANMUUTTO JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN

Muuttoliike on osa koko ihmiskunnan kehitystä. 1800-luvun lopulla, kansallisvaltioiden synnyn myötä
ihmisten liikkuvuudesta tuli siirtolaisuutta, maahanmuuttoliikettä, joka ylitti valtioiden rajat. Suomen
maahanmuuton historia ajoittuu ajalle ennen toista maailmansotaa, jolloin Venäjän vallankumous sai
kymmenet tuhannet ihmiset pakenemaan Suomeen. Jatkosodan lopulla maassamme oli noin satatuhatta
ulkomaalaista. Toisen maailmansodan jälkeinen maahanmuutto oli pääasiallisesti perhesyistä tapahtuvaa. Maastamuuton historia sen sijaan on maassamme pidempi kuin maahanmuuton. Suurimmat maastamuuttokohteet Suomesta on olleet Yhdysvallat ja Ruotsi.1880-luvulla yli 300 000 suomalaista muutti
pysyvästi Pohjois-Amerikkaan ja puoli miljoonaa Ruotsiin paremman elämän ja elintason toivossa. Lähihistorian aikana Suomesta on muuttanut reilusti yli miljoona henkeä. (Hiitola ym. 2018, 7; AlitolppaNiitamo & Fågel & Säävälä 2013, 15-18.)

Erityisesti vuoden 2015 tapahtumat nostivat pakolaisuuden ja maahanmuuton teemat esiin niin kansalaisten välisiin keskusteluihin kuin politiikkaan. Pakolaiskriisi kosketti tuolloin koko Eurooppaa, ja myötätuntoa herätti etenkin Syyrian sotaa pakenevat ihmiset. Syntyi erilaisia solidaarisuuskampanjoita, joiden seurauksena ihmiset toivat myös konkreettista apua pakolaisleireille. Aika pian näiden kampanjoiden rinnalle nousi myös toisenlaisia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vastustavia liikkeitä. Pakolaiskriisi synnytti monia mielenosoituksia sekä lähinnä sosiaalisessa mediassa ilmenevää kansalaisaktivismia. Suomessa maahanmuutosta keskustellessa on sen kasvu sekä sitä seurannut kulttuurin monimuotoistuiminen nähty yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta sekä uhkana, että myönteisenä mahdollisuutena. (Hiitola ym. 2018, 7; Maasilta & Nikunen 2018, 7.)

2.1 Maahanmuuttajat ja maahanmuutto
Maahanmuuttaja on laaja käsite ja se kattaa kaikki maahan muuttaneet ihmiset riippumatta siitä, mikä
maahantulon syy on. Maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä, joiden ainoa yhdistävä tekijä on se,
että he ovat muuttaneet Suomeen. (Sutela & Larja 2015, 16.) Maahanmuuttajan käsite tarkoittaa monenlaisista syistä toiseen maahan muuttaneeseen henkilöön, ja se sisältää pakolaiset, turvapaikanhakijat,
ulkomailta adoptoidut ja työvoimasiirtolaiset. (Söderling 2013, 17.)

Sanana maahanmuuttaja on uudissana, joka on korvannut käsitteen siirtolainen, jolla taas nykyään viitataan ainoastaan työperäiseen maahanmuuttajaan. Pakolainen sen sijaan on hyvin rajattu käsite, joka
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viittaa YK:n pakolaismääritelmään lukeutuvaan henkilöön sekä kiintiöpakolaisiin eli niihin henkilöihin,
jotka tulevat Suomeen pakolaisstatuksella. Maahan saapuva henkilö, joka hakee turvapaikkaa, on turvapaikanhakija. Paluumuuttaja on Suomeen palaava henkilö, jolla on suomalaiset sukujuuret, tai aiemmin
ollut Suomen kansalaisuus. (Martikainen & Saukkonen & Säävälä 2013, 25; Saukkonen 2013, 54.)

Monet eivät pidä siitä, että heidät luokitellaan ikuisesti maahanmuuttajiksi, senkin jälkeen, kun he ovat
asettuneet tänne pysyvästi, opetelleet kieltä ja mahdollisesti saaneet jopa Suomen kansalaisuuden. Jos
ihminen on muuttanut maahan ajat sitten, hän on paremminkin ”maahan muuttanut”. Maahanmuutto on
pahimmillaan leima, josta ihminen ei pääse millään eroon, eikä pääse eteenpäin aidoksi osaksi yhteiskuntaa. (Säävälä 2011, 9.)

Elämme tällä hetkellä murrosvaihetta, jonka aikana kriittisyys maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta
kohtaan on kasvanut (Saukkonen 2013, 142). Maahanmuuttoa voidaankin tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta se voidaan nähdä merkittävänä erityispalveluiden tarpeen kasvua aiheuttavana tekijänä syrjäytymisvaarassa olevan väestön lisääntyessä, tai sitten voimavarana väestömme ikääntyessä ja
työntekijäpulan uhatessa. Maahanmuutto voidaan nähdä myös pääosin sekä kulttuurillisesti rikastuttavana että kansainvälistävänä tekijänä. (Raunio & Hammar-Suutari & Säävälä 2010, 41.)

Suomalaisten käsitykset maahanmuuton vaikutuksista eroavat eri väestöryhmien kesken. Anttosen
(2018) mukaan ne, joiden omat elinolosuhteet ovat huonot, katsovat maahanmuuton huonontavan koko
suomalaisen yhteiskunnan laatua ja siten myös heidän elinolosuhteitaan. Hyvissä elinolosuhteissa elävät
taas kokevat maahanmuuton parantavan yhteiskunnan laatua sekä omia elinolosuhteitaan. (Anttonen
2018, 7.)

2.2 Kotoutumisen edistäminen ja kotouttamisohjelma

Kotoutuminen on pitkäkestoinen, kaksisuuntainen ja jatkuva prosessi. Kotoutumisprosessissa velvollisuuksia on sekä tulijalla että yhteiskunnalla. Yhteiskunnan velvollisuus on tukea kotoutumista tarjoamalla palveluita ja resursseja. Yhteiskunnan velvollisuuksiin kuuluu myös suvaitsevaisuuden edistäminen vaikuttamalla yleiseen ilmapiiriin. Maahanmuuttajan velvollisuutena on oppia kieltä ja tutustua yhteiskunnan toimintaan. Kotoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa maahanmuuttajan ja ympäröivän
yhteiskunnan välillä arkipäivän kohtaamisissa. Kotoutuminen myös vaikuttaa sekä maahanmuuttajaan,
että tämän vastaanottavaan yhteiskuntaa. Kotoutumisen yhtenä kehityskulkuna maahanmuuttaja sopeu-
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tuu ja sulautuu osin yhteiskuntaan ja sen käytäntöihin, säilyttäen kuitenkin myös omaa kulttuuri-identiteettiään ja sen käytäntöjä. Kotoutumisprosessi muuttaa myös vastaanottavaa yhteiskuntaa monikulttuurisemmaksi. (Lautiola 2013, 15; Martikainen 2011, 51; Martikainen & Haikola, 2010, 10; Gothóni &
Siirto 2016, 14.)

Kotoutumisprosessin ollessa kokonaisvaltainen kehityskulku, on myös maahanmuuttajan sopeutuminen
monien osien summa. Työllisyys nähdään usein keskeisessä roolissa. Työ ja palkka mahdollistavat taloudellisen riippumattomuuden, ja töiden kautta tarjoutuu mahdollisuus luoda ja löytää sosiaalisia suhteita. Työn tekeminen kohentaa maahanmuuttajan itsetuntoa ja tukee kielitaidon kehittymistä, sekä vahvistaa ammatillista osaamista. Työssä käyminen lisää myös kykyä hallita sosiaalisia ja kulttuurisia tilanteita. Osallisuus mahdollistuu maahanmuuttajan oppiessa uusia tietoja, taitoja ja toimintamalleja ympäröivästä yhteiskunnasta, sekä luodessa sosiaalisia verkostoja. (Alitolppa-Niitamo & Säävälä 2013, 7;
Martikainen 2011, 51.)

Maahanmuuttajan kotoutumisen alkuvaiheessa pääsyä yhteiskuntaan tuetaan yksilöllisen kotoutumissuunnitelman avulla. Kotoutumissuunnitelman laatimisen yhteydessä kartoitetaan maahanmuuttajan
kieli- ja koulutus valmiuksia ja tarpeita, sekä eri keinoja päästä työelämään kiinni. Työvoima- ja elinkeinotoimistot laativat yksilölliset kotoutumissuunnitelmat työikäisille työttömille työnhakijoille. Kunnan tehtävänä on taas laatia kotoutumissuunnitelma muille kuin työvoimapoliittisessa iässä oleville työttömille työnhakijoille. (Turtiainen 2013, 193.)

Kotouttaminen käsittää ne toimet, joita vastaanottava kunta ja sen alueella toimiva TE-toimisto tuottavat
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa maahanmuuttajan kotoutumisen tueksi. Kotouttamisohjelma on
strateginen asiakirja, joka ohjaa kunnan kotouttamispalveluiden järjestämistä sekä palveluiden tuotantoa. Vastuu ohjelman tekemisestä on kunnalla. Ohjelma hyväksytään kunnan kunnanvaltuustossa ja se
tulee tarkistaa vähintään neljän vuoden välein. Voimassa oleva kotouttamisohjelma on myös edellytys
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kunnille maksamien laskennallisten korvausten saamiselle.
(Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.)

Kotouttamisohjelmissa määritellään se, millä tavoin vastaanottava kunta tarjoaa maahanmuuttajille tarvittavat perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuden oppia kielitaidon, että nämä voisivat työllistyä, tai jatkaa opintoja Suomessa. Kotouttamisohjelmassa tulee huomioida myös erityisryhmät
kuten kotiäidit, eläkeläiset, pitkäaikaissairaat, lapset sekä luku- ja kirjoitustaidottomat henkilöt. Kotouttamisohjelmien tulee niin ikään edistää tasa-arvoa eri tavoin ja eri tasoilla. (Räty 2002, 140–141.)
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Kotoutumisen epäonnistuessa saattaa maahanmuuttajan valita eristäytymisen ympäröivästä yhteiskunnasta, jolloin hän jättäytyy valtakulttuurin ulkopuolelle. Syrjäytyessään maahanmuuttajalla ei enää ole
halua tai kiinnostusta pitää yhteyttä omaan kulttuurinsa eikä valtakulttuuriin tai näiden edustajiin. Tällöin vaarana on, että maahanmuuttaja syrjäytyy sekä molemmista ryhmistä että ympäröivästä yhteiskunnasta. (Schubert 2013, 66.)

Onnistuneen kotoutumisen mittareita ovat työllistyminen, suomen- tai ruotsin kielen oppiminen, riippumattomuus sosiaaliturvasta ja kantaväestöön ulottuvat sosiaaliset verkostot. Sosiaaliset verkostot nähdään useimmiten erityiskysymyksinä, joihin keskitytään lähinnä niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat
työelämän ulkopuolella ja vastuu niistä annetaan usein kolmannelle sektorille. Kotouttamistyö jakautuu
tässä suhteessa helposti kahtia: työelämän hallinto hoitaa työikäiset ja -kykyiset, kunnat ja kansalaisjärjestöt puolestaan työvoiman ulkopuolelle jäävät. (Saukkonen 2013, 129; Vuori 2015, 396.)

2.3 Lainsäädäntö ja strateginen ohjaus

Kotouttamisen edistämiseen ja maahanmuuttoon liittyvä lainsäädäntö ja sen kehittäminen pohjautuvat
Suomen hallituksen linjauksiin, Euroopan Unionin (EU) lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen, kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen ja Geneven pakolaissopimukseen (Sisäministeriö 2015). Kotouttamispolitiikan tulee, EU:n linjausten mukaan, perustua ihmisen perusoikeuksiin ja maahanmuuttoon, kieltää syrjintä ja sallia positiivinen
erityiskohtelu (Heikkinen & Lumme-Sandt 2014, 170).

Suomessa kotouttamispolitiikan kehittyminen on alkanut pakolaispolitiikasta ja pakolaisten vastaanotosta. 70–80-luvuilla maahanmuuttajien kotouttamisesta puhuttiin pakolaishuoltona, sen jälkeen pakolaisten tai inkeriläisten vastaanottamisena. Kotouttamispolitiikka voidaan määritellä sellaisiksi poliittisiksi ja hallinnollisiksi toimiksi, joilla edistetään maahanmuuttajien ja heidän lastensa olemista ja osallistumista asuinmaassaan. (Saukkonen 2013, 64; Heikkinen & Lumme-Sandt 2014, 170.)

Valtion kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä, ja viimeisin ohjelma (VALKO
II 2016-2019) hyväksyttiin hallituksessa 8.9.2016. Ohjelman tavoitteet perustuvat pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman maahanmuuttopolitiisiin neljään tavoitealueeseen: maahanmuuttajien kulttuuriset
vahvuudet tuodaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä, tehostetaan poikkihallinnollista kotouttamista, lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistyötä kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa sekä
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kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, mutta ei sallita rasismia. Valtion kotouttamisohjelman linjauksiin ovat vaikuttaneet useat eri asiakirjat, kuten pääministerin strategisen hallitusohjelman kirjaukset, hallituksen turvapaikanhakijoiden kasvun seurauksena antamat linjaukset maahanmuuttopoliittisiksi toimenpiteiksi, hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma sekä maahanmuuton ministerityöryhmän linjaukset. (Työ – ja elinkeinoministeriö 2016, 3, 13-15.)

Valtion kotouttamisohjelman tavoitealueet sisältävät yhteensä lähes 70 toimenpidettä, joista jokaisen
alle on sisällytetty toimenpiteitä, joilla vastataan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun aiheuttamiin
haasteisiin. Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä ja siten myös edistää yhdenvertaisuutta. Kotouttamisohjelmassa korostetaan tehokkaita alkuvaiheen palveluita sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on maahanmuuttajien aiempaa sujuvampi siirtyminen opintoihin ja työelämään. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016,
13-15.)

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia määrittää Suomen maahanmuuttopolitiikalle linjaukset.
Strategiassa maahanmuutto ja lisääntynyt liikkuvuus nähdään erityisesti yhteiskunnan mahdollisuutena.
Ohjelma painottaa toimimaan syrjinnän ehkäisemiseksi sekä työllisyyden parantamiseksi. (Sisäministeriö 2016.) Strategiassa painotetaan turvallisesti avointa Suomea, jossa liikkuvuus ja maahanmuutto eivät
ole uhkia vaan, mahdollisuuksia. Edellytyksenä on, että Suomi kehittää paremmat valmiudet niihin liittyvien haasteiden selvittämiseen. Strategiassa linjataan, että Suomessa annetaan jatkossakin korkeatasoista suojelua sitä tarvitseville, sekä turvataan maahanmuuttajille yhtäläiset etuudet sekä oikeudet. (Valtioneuvosto 2013, 3-18.)

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa asetetaan tavoitteeksi luoda ja mukauttaa kotoutumista
tukevia palveluita, jotta jokainen maahanmuuttaja löytäisi paikkansa suomalaisesta yhteiskunnasta.
Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämiseksi tulee työelämään sijoittumista tukea yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, sekä työelämän asenneilmapiiriä kehittämällä. (Valtioneuvosto 2013, 2029.) Viimeisenä strategiassa todetaan, että suomalaisen yhteiskunnan oikeusjärjestelmä sekä perustuslain mukaiset yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille. Suomalainen lakiin pohjautuva arvoperusta antaa
perustan monikulttuurisuuden hyväksymiselle. Eri elämänalueilla tapahtuva syrjintää on ehkäistävä järjestelmällisesti. (Sisäministeriö 2016.)

Erilaisten toimenpideohjelmien kautta Suomi varautuu yhdessä Euroopan Unionin ja Pohjoismaiden
kanssa vastaamaan muuttuneeseen turvapaikanhakijatilanteeseen kestävillä ratkaisuilla ennakoivasti ja
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hallitusti. Maahanmuuttopoliittinen ministeriötyöryhmä seuraa turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman sekä maahanmuuttopoliittisen toimenpiteiden toteutumista. (Valtioneuvosto 2015, 1-2.)

2.4 Kotouttamisen käsitteellinen viitekehys
Alastair Agerin ja Allison Strangin (2008) kehittämä kotouttamisen käsitteellinen viitekehys muodostaa
Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelman rungon (KUVIO 1). Ager & Strangin käsitteellinen viitekehys
nousi esiin alueen yhteisessä Hyvä alku Pohjanmaalla - En bra start i Österbotten 2016-2018 -kehittämishankkeessa, jossa se otettiin käyttöön laajan toimijakentän ja hankekokonaisuuden tueksi. Hankkeessa
nähtiin, että viitekehys tunnistaa hyvin kaikki kotoutumisen kannalta keskeiset tekijät ja tekee näkyväksi
kotoutumisen kompleksisuuden sekä auttaa hahmottamaan kotoutumisen kaksisuuntaisuutta. Viitekehyksen todettiin olevan toimiva työkalu monialaisen, sektorirajat ylittävän yhteistyön määrittämiseen ja
eri toimijoiden vastuiden näkyväksi tekemiseksi. Se auttaa myös tunnistamaan kotoutumisen solmukohtia, sekä tarpeita eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamiselle. Kotoutumisen käsitteellinen viitekehys kattaa ihmisen toimivan arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät, ja näin ollen se toimii
myös kaikkien maahanmuuttajien kotoutumispolkujen tunnistamista (Mertaniemi 2018, 1-3.)
PALVELUT

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA
KUVIO 1. Kotouttamisen käsitteellinen viitekehys (mukaillen Ager & Strang 2008)

Viitekehys tunnistaa kymmenen eri kotoutumisen kannalta keskeistä tekijää: työllisyys, asuminen, koulutus, terveys, sosiaaliset suhteet omaan lähipiiriin, ympäröivään yhteiskuntaan ja sen palveluihin, kielitaito ja kulttuurinen ja yhteiskunnallinen osaaminen, turvallisuus ja jatkuvuus sekä oleskelun perusteet.

11
Nämä tekijät on jaettu neljään eri osa-alueeseen; perusta, kotoutumista mahdollistava/estävät tekijät,
sosiaalinen pääoma sekä kotoutumisen tulokset ja keinot. Ager & Strang (2008) kuvaavat kotouttamista
eri toimijoiden tavoitteelliseksi työksi, jonka avulla helpotetaan maahanmuuttajan pääsyä työmarkkinoille ja palveluiden sekä oikeuksien piiriin. Viitekehys tekee näkyväksi erilaiset maahanmuuttajan kotoutumista estävät tekijät sekä näiden poistamisen tärkeyden. Tällaisia voivat olla mm. maahanmuuttajan puutteellinen kielitaito ja koulutus sekä erilaiset pelot ja traumat. (Ager & Strang 2008, 184-185.)
Viitekehys nostaa tarkasteluun myös palvelut ja maahanmuuttopolitiikan.
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda alueen kunnallisten ja kansallisten strategioiden linjaukset osaksi
Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelmaa. Opinnäytetyössä tuodaan yhteen Pietarsaaren seudun kunnallisten ja kansallisten strategioiden tavoitteet sekä alueellinen kotouttamisen paikallinen tutkimustieto ja
asiantuntijuus, jolloin tavoitetaan kattava ja ajantasainen kotouttamisohjelma.

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä ovat:

1. Miten kuntien strategioissa määritellyt tavoitteet ohjaavat Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelmaa?

2. Miten kansalliset maahanmuuton strategiset asiakirjat ohjaavat Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelmaa?
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN

Opinnäytetyön kehittämisosio on syntynyt osana omaa virkatyötäni ja ajatus työn tekemisestä omaan
organisaationi syntyi syksyllä 2017. Saman syksyn aikana käymissäni keskusteluissa esimieheni kanssa
sain tukea idealle. Syksyn viimeisessä kotouttamisen alueellisen yhteistyöryhmän kokouksessa sain
suullisen luvan kuntien edustajilta opinnäytetyöhöni sekä tulosten käyttämiseen osana Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelmaa. Opinnäytetyön kautta kunnallinen ja valtakunnallinen strateginen ohjaus
saada näkyvämmin mukaan paikalliseen kotouttamispolitiikkaan.

Aikataulullisesti opinnäytetyön tutkimuskysymysten määrittely, aineiston kerääminen sekä osittainen
analyysi on tapahtunut jo vuoden 2018 aikana. Analyysi valmistui alkuvuodesta 2019, jolloin kirjoitin
valmiiksi myös opinnäytetyön kehittämisosion eli Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelman. Kotouttamisohjelma on valmistunut molemmilla kotimaisilla kielillä huhtikuun alussa ja menee kuntien valtuustokäsittelyyn toukokuun aikana 2019. (KUVIO 2)

2018 tammikuu →

•Tutkimuskysymysten määrittely
•Aineiston valinta ja
tutustuminen: silmäilyvaihe
•Teorianmuodostus
•Aiempien kotouttamisohjelmien
tuloksellisuusarviointi

Teorian ja aineiston
muodostus

2019 tammikuu →

Aineiston analyysi
•Kotouttamisohjelman runko ja
rakenne
•Aineiston analyysi: deduktiivinen
sisällönanalyysi
•Aineiston analyysin tulosten
käsittely ohjausryhmässä ja
työryhmässä

KUVIO 2. Opinnäytetyön prosessi

toukokuu

•Aineiston analyysin tulokset
kehittämistyön sisältöön
•Tulosten esittely ja käsittely
ohjausryhmässa ja työryhmässa
•Kotouttamisohjelman
valmistuminen

Tulokset ja niiden
esittely
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4.1 Toimintaympäristö ja kohderyhmä

Pietarsaaren seudun kunnat ovat tehneet kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvää yhteistyötä Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan suosituksesta vuodesta 2010. Seudun kuntia ovat Luoto,
Uusikaarlepyy, Pedersöre, Pietarsaari ja Kruunupyy. Kotouttamispalvelut seudulla tuotetaan isäntäkunta
– mallin mukaisesti siten, että Pietarsaaren kaupunki toimii palveluntuottajana. Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö on perustettu 2010, ja se tuottaa kotouttamislain mukaiset palvelut näille kunnille. Toimintaympäristön pääsääntöinen kieli on ruotsi.

Opinnäytetyön ohjausryhmä muodosti kotouttamisen alueellinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä on
viisi jäsentä, yksi seudun jokaisesta kunnasta. Jokainen jäsen on työssään johtavassa asemassa kuntaorganisaatiossa.

4.2 Opinnäytetyön lähestymistapa
Opinnäytetyön lopputuloksena konkreettinen tuotos, tässä tapauksessa kotouttamisohjelma, jolloin tutkimuksen lähestymistapa on konstruktiivinen. Konstruktiivisen tutkimuksen lähestymistavan tarkoituksena on ratkaista käytännön ongelma tuottamalla uusi produktio. Ominaista konstruktiiviselle lähestymistavalle on tiivis vuoropuhelu teorian ja käytännön välillä: siinä korostuu tutkimuksen hyödyntäjien
ja toteuttajien välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. Konstruktiivisessa tutkimuksessa muutos sidotaan aikaisempaan teoriaan, jolloin teoria ja käytäntö ovat vuorovaikutuksessa. (Ojasalo, Moilanen &
Ritalahti 2014, 36-38, 65.)

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on kokonaisvaltainen ja tieto kerätään todellisista tilanteista. Aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja tarkasti. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimussuunnitelma muokkautuu tutkimuksen edetessä ja tämän vuoksi aineistoon liittyvät tulkinnat, näkökannat, tutkimuskysymykset, teorianmuodostus, aineiston keruu, sekä analyysi voivat kaikki muuttua prosessin edetessä. (Aaltola & Valli 2001, 68.) Tutkimuksen vaiheet eli aineistonkeruu, analyysi, tulkinta
ja raportointi kietoutuvat laadullisessa tutkimuksessa yhteen ja näiden erotteleminen toisiaan seuraaviksi
vaiheiksi voi olla hankalaa (Eskola & Suoranta 1998, 16).

Teorian merkitys on suuri opinnäytetyöni ollessa laadullinen tutkimus. Hermeneuttisen kehän ajatusmallin mukaisesti tutkijan tieto tutkittavasta aiheesta syvenee teoriaan perehtymällä. Kirjallisuuden perehtyminen auttaa löytämään käsitteet ja määrittelemään niitä. Teoria on merkityksellinen kerättäessä
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laadullisen tutkimuksen aineistoa. Laadullista tutkimusta tehtäessä aineiston määrä on tutkimuskohtainen ja siihen vaikuttavat tutkimuksen tarkoitus ja tavoite. (Puusa & Juuti 2011, 53–55.) Kvalitatiivinen
eli laadullinen tutkimus on kokonaisvaltainen ja tieto kerätään todellisista tilanteista. Aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja tarkasti. Aineiston keruussa voidaan käyttää osallistavaa havainnointia, ryhmähaastatteluja, teemahaastatteluja ja dokumentteja sekä tekstien diskursiivisia analyyseja. Tavoitteena on
kuvata ilmiötä, syventää ymmärrystä siitä sekä hankkia uutta tietoa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara
2008, 160; Puusa ym. 2011, 47–48.)

Teoriat syntyvät käytännön tutkimustyön kautta, ja ne ovat inhimillisen toiminnan tuloksia. Teoria on
joukko selittäviä käsitteitä ja se syntyy havainnoista, joita tehdään reaalimaailmassa. Tutkimuksen loppuraportissa tulee käydä esille tutkimusta ohjannut teoreettinen tausta, jonka perusteella tutkija on valinnut tutkimuskysymykset, metodit, tulosten analysoinnin ja johtopäätösten tekemisen. (Hirsjärvi ym.
2008, 139, 140; Metsämuuronen 2006, 203.)

4.3 Teoria ja aineiston muodostus
Opinnäytetyöni kirjallisen aineiston muodostavat Pietarsaaren seudun kuntien (Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy) strategiat, sekä kansallisista asiakirjoista Valtion kotouttamisohjelma 2016 -2019 (VALKO II) sekä Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia. Kansallisista asiakirjoista nämä kaksi valikoituivat aineistoon maahanmuuton kokonaisuuden kannalta keskeisimpinä, muiden maahanmuuton kannalta keskeisten strategisten asiakirjojen syventyessä yksittäisen teeman, kuten
työllisyyden, ympärille. Jälkimmäisiä olen käyttänyt opinnäytetyössä lähdeaineistona. Ager & Strangin
(2008) käsitteellinen viitekehys muodostaa teemoittelun taustan aineiston analyysille, ja se on siitä näkökulmasta osa opinnäytetyöni keskeistä kirjallista aineistoa.

4.4 Aineiston analyysi
Laadullisen aineiston sisällön analyysiä voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Opinnäytetyön aineiston olen analysoinut deduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Deduktiivinen sisällönanalyysi tarkoittaa aiemman teoreettisen tiedon käyttämistä sisällönanalyysin pohjana. Aineiston analyysin luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen ja tutkimuksessa on valmiit kategoriat, johon aineisto suhteutetaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 55.) Deduktiivista sisällön
analyysiä ohjaava teema on tässä opinnäytetyössä ollut Ager & Strangin (2008) kotouttamisen käsitteellisessä viitekehyksessä nostetut teemat.
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Deduktiivisen sisällön analyysin (KUVIO 3) ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan analyysirunko,
joka ohjaa analyysiä joko tarkasti tai väljästi. Strukturoitua analyysirunkoa käytetään mm. teorian testaamiseen eri konteksteissa. Aineiston pelkistäminen ja luokittelu tapahtuu analyysirungon avulla. Käytännössä etsitään siihen sopivia ilmauksia valitusta aineistoista ja ryhmitellään analyysirungonmukaisiin
luokkiin. Ilmaukset voidaan ryhmitellä muodostamalla uusia luokkia aineistolähtöisen analyysin periaatteiden mukaisesti, mikäli niitä on paljon tai ne eivät sovi analyysirunkoon. (Latvala & VanhanenNuutinen 2001, 30-33; Tuomi &Sarajärvi 2009, 116-117.)

Analyysirungon
muodostaminen

Redusointi eli
aineiston
pelkistäminen
analyysirungon
avulla

Aineiston
klusterointi eli
ryhmittely
alaluokkiin

Abstrahointi eli
yläluokkien
muodostaminen
analyysirungon
mukaisesti

Mahdollisten
uusien luokkien
muodostaminen

KUVIO 3. Deduktiivisen sisällönanalyysin vaiheet (mukaillen Tuomi ym. 2009)

Aineistoni varsinainen käsittely ja analyysi on jakautunut osiin. Ensin silmäilin koko aineiston lävitse ja
vasta myöhemmässä vaiheessa aloin käydä aineistoa järjestelmällisesti läpi. Tässä olen edennyt prosessinomaisesti vaiheittain, palaten syventymiseen tarvittaessa. Olen pyrkinyt jo tässä vaiheessa löytämään
ja merkitsemään aineistosta kohtia, jotka liittyvät kotouttamisen käsitteellisen viitekehyksen teemoihin.

Toisessa vaiheessa kävin aineiston läpi systemaattisesti poimien erilleen kaikki strategiassa luetellut tavoitteet, tai toimenpiteet. Tällaisia saattoivat olla esimerkiksi kotouttamisessa tai esitetyissä linjauksissa
tavoiteltavat asiat, ennaltaehkäistävät ilmiöt tai tulevaisuuden näkymät. Kolmanneksi jaottelin edelli-
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sessä vaiheessa poimitut erilliseen taulukkoon, jossa deduktiivisen sisällön analyysin menetelmällä jaottelin ne edelleen ensin alaluokkiin ja sitten yläluokkiin ja lopulta käsitteellisessä viitekehyksessä ennalta määriteltyihin teemoihin. (KUVIO 4)

Alkuperäinen teksti
Työ- ja elinkeinoministeriön
maahanmuuttajien nopea
työllistymisen ja osaamisen laajaalainen hyödyntäminen hankkeessa
arvioidaan millaisilla käytännön
toimenpiteillä maahanmuuttajien
osaaminen tunnistetaan ja
kiinnitetään osaksi elinkeino- ja
innovaatiopolitiikan ja
kehitysyhteistyöpolitiikan
kehittämistä ja toimeenpanoa.

Pelkistetty ilmaus
Maahanmuuttajien
osaaminen
tunnistetaan ja
kiinnitetään osaksi
poliittisten
ohjelmien
kehittämistä ja
toimeenpanoa

Alaluokka

TEEMA

Maahanmuuttajien Yläluokka
osaamisen
tunnistaminen
Osaamisen
tunnustaminen ja
tunnistaminen

Kieli ja
osaaminen

KUVIO 4. Esimerkki aineiston analyysista

Viimeisessä vaiheessa kokosin kansallisten ja kunnallisten strategioiden analyysin yläluokat teemoittain,
jonka jälkeen yhdistelin yläluokat kansallisella tasolla ja kunnallisella tasolla omaksi tulosanalyysikseen.
Sisällön analyysin ja sen käsittelyn kautta saadut tulokset muodostettiin Ager & Strangin (2008) viitekehyksen pohjalle. Näin muodostetut yhdistetyt yläluokat käsiteltiin kotouttamistyön alueellisen työryhmän (ohjausryhmä), kotouttamisyksikön henkilöstön kanssa.

Sisällön analyysin tulokset käsiteltiin sekä alueellisessa kotouttamisen yhteistyöryhmässä että kotouttamisyksikön henkilöstön kesken. Aiempien kotouttamisohjelmien tuloksellisuuden arvointikeskustelu
käytiin alustuksena, sekä alueen kotouttamisen yhteistyöryhmässä, että kotouttamisyksikön henkilöstön
kesken. Kumpikin ryhmistä käsitteli asiaa yhden kerran, kotouttamisyksikön henkilöstön osalta käsittely
oli sidottu kehittämispäivän yhteyteen, jolloin aikaa aiheen käsittelyyn oli kokonainen työpäivä.
Keskusteluissa ei käytetty erillistä menetelmää vaan osallistujille esiteltiin aineiston analyysin tulokset
ja ne käsiteltiin keskustellen yksitellen. Keskustelujen aikana aineiston analyysin tuloksia peilattiin
työryhmien aiempaan tietoon ja kunnissa koettuun tarpeeseen. Työryhmäkäsittelyiden perusteella tulosaineistosta päätettiin teemat ja jaottelu alueen kotouttamisohjelmaan. (KUVIO 5)
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Kunnallisten
strategioiden
yhdistetyt
yläluokat

Kansallisten
strategioiden
yhdistetyt
yläluokat

Työryhmien
käsittely

Alueellisen
kotouttamisohjelman teemat

KUVIO 5. Teemoitetut tulokset analyysista
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5 TULOKSET

Tulokset esitellään Ager & Strangin (2008) kotoutumisen käsitteellisen viitekehyksen pohjalta siten että
kunkin otsakkeen alla tuodaan tiivistetysti esiin sisällön analyysin yhteenveto kansallisen aineiston ja
kuntien strategia-asiakirjojen pohjalta. Kunkin kappaleen lopussa esitellään yläluokkien yhdistelyn tuloksena syntyneet yhteiset yläluokat.

5.1 Työllisyys

Pietarsaaren alueen kuntien strategioissa kuvattiin työllisyyteen liittyen ennen kaikkea monipuolista,
dynaamista ja toimivaa elinkeinoelämää. Kuntien strategioissa nostettiin esille erityisesti kasvuyritysten
houkutteleminen alueelle ja sitä kautta saavutettava työpaikkojen määrän kasvu. Tähän keinona nähtiin
jo olemassa olevien sekä uusien yritysten toimintaedellytysten tukeminen tarjoamalla riittävästä toimitiloja. Kuntien strategioiden analyysin yhdistettyinä yläluokkina nousivat esiin yritysten ja yrittäjyyden
toimintaedellytysten tukeminen ja työllisyyden kasvu.

Valtion kotouttamisohjelmassa keskeisenä työllisyyden tavoitteena korostuu maahanmuuttajien hyödyntäminen talouden elvyttämisessä. Erityisesti ohjelma korostaa maahanmuuttajien roolia niillä aloilla,
joilla työvoimapula on suuri. Keskeisinä työllisyyteen liittyvä teemoina aineiston analyysissä nousi
esille maahanmuuttajan työllistymisen tukeminen, työpaikan saamisen tai oman yrittäjyyden kautta.
Työllistymiseen liittyvien palveluiden sujuvoittaminen ja nopeuttaminen oli myös keskeinen tavoite.
Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa työ oli asetettu, ei vain kotoutumisen keinoksi, vaan myös
tavoitteeksi. Strategiassa on nostettu esiin myös monimuotoisuusjohtaminen, sekä työelämän asenneilmapiirin kehittäminen. Panostamalla maahanmuuton alkuvaiheen ohjaukseen voidaan edistää nopeampaa työllistymistä.

Molempien strategioiden yhdistettyinä yläkäsitteinä aineiston analyysissa nousivat esiin varhaisen vaiheen työelämäyhteydet, matala kynnys ja nopeat polut työelämään, työllistymisen polkujen tunnistaminen, monikulttuurinen ja osaava työelämä sekä työllisyyden palveluihin liittyvinä työllistymispalveluiden yhteistyö.

20
5.2 Asuminen

Pietarsaaren seudun kuntien strategioissa yhteistä asumiseen liittyvän tavoitteenasettelun osalta oli pyrkimys monipuoliseen asuntotarjontaan eri elämänvaiheissa eläville ja eri taustoista tuleville kuntalaisille.
Useissa kunnissa tavoiteltiin myös sivukylien elinkelpoisuutta ja peruspalveluiden tarjonnan parantamista myös sivukylille sekä väestön kasvu. Kuntien strategioiden yhdistettyinä yläluokkina esiin nousivat asuntojen saatavuuden parantaminen sekä väestönkasvu.
Valtion kotouttamisohjelmassa asumiseen liittyvinä tavoitteina tuotiin esille asumisneuvonnan toimintamahdollisuuksia sekä olemassa olevan asuntokannan käytön tehostamiseen tähtääviä keinoja. Strategia
tunnisti maahanmuuttajien asumisen keskittymisen kasvukeskuksiin ja nosti esiin tavoitteen asettelussa
maahanmuuttajien maaseudulle kotoutumista edistävien hankkeiden tukemisen. Maahanmuuton tulevaisuus 2020 –strategiassa asuinalueita käsiteltiin arjen kohtaamispaikkoina, sekä nostettiin kehittämishaasteeksi asumisen eriytymiskehityksen pysäyttäminen. Molempien kansallisten strategioiden yhdistettyinä yläluokkina nousivat esiin maaseudulle kotoutumisen edistäminen, maahanmuuttajien asumisosaamisen lisääminen sekä asuntojen saatavuuden parantaminen.
5.3 Koulutus
Kuntien strategioissa koulutukseen liittyvissä tavoitteissa painotettiin erityisesti toisen asteen koulutuksen alueellista saatavuutta sekä laadukasta perusopetusta. Kuntien strategioiden yhdistettyinä yläkäsitteissä esiin nousivat: toisen asteen opintojen saatavuus alueella sekä opintojen laatu.

Valtion kotouttamisohjelmassa tuotiin koulutuksen osalta esiin erilaisia koulutuksen rakenteellisia uudistuksia, joiden kautta maahanmuuttajille tarjottavan koulutuksen saatavuus lisääntyy ja opintoihin pääseminen jouduttuisi. Ohjelmassa otetaan kantaa myös kansainvälisten opiskelijoiden asemaan, sekä ohjaukseen ja neuvontaan opintojen aikana. Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa nostettiin esille
huolenaiheena etenkin maahanmuuttajataustaisten naisten jääminen kotouttamistoimien ja koulutusten
ulkopuolelle. Strategiassa korostetaan pitkäjänteistä kielitaidon ja opiskeluvalmiuksen tukemista. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden kannalta tärkeää olisi mahdollisuus yleissivistävän koulutuksen saamiseen
sekä jatko-opintoihin siirtymiseen tuetusti. Molempien kansallisten strategioiden yhdistettyinä yläluokkina nousivat esiin: Opintoihin pääsemisen turvaaminen sekä opintovalmiuksien lisääminen.
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5.4 Terveys

Kuntien strategioissa korostettiin terveydenhuollon palveluiden saatavuutta, terveyttä edistävien toimintatapojen ja toimintojen tukemista, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittämistä ja saatavuutta. Tärkeänä nähtiin panostukset väestön hyvinvointiin. Kuntien strategioissa terveyteen liittyvinä yhdistettyinä
yläkäsitteinä aineistossa esiin nousivat: Palveluiden saatavuus, terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä
terveydenhuolto ja hyvinvoiva väestö.

Molemmissa kansallisissa strategioissa nostetiin esiin maahanmuuttajanuorten erityistarpeiden huomioiminen erityispalveluissa ja oppilashuollon palveluissa eri asteilla. Valtion kotouttamisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeuksien, stressihäiriöiden ja masennustilojen
tunnistamisen osaaminen. Myös kohtaamisen ja edelleen ohjaamisen osaamisen lisääminen oppilaitoksissa nähtiin tärkeänä. Muina tavoitteina valtion kotouttamisohjelmassa mainittiin maahanmuuttajaperheiden ohjaamisen kehittäminen osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, sekä kansainvälistä
suojelua saavien psykososiaalisten palveluiden saatavuuden kehittäminen. Aineiston kansallisten strategioiden yhdistettyinä yläkäsitteinä esiin nousivat seuraavat: maahanmuuttajien erityistarpeiden tunnistamisen, kohtaamisen ja ohjaamisen lisääminen, terveyden edistäminen ja psyykkisten oireiden ja sairauksien tunnistaminen ja palveluiden kehittäminen.

5.5 Sosiaalinen pääoma
Pietarsaaren alueen kuntien strategioissa sosiaalisen pääoman lisääminen tulee esille kuntien haluna tukea rikasta järjestö- ja kulttuurielämää, sekä panostaa erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin kunnissa. Sosiaaliseen pääomaan liittyväksi voidaan myös lukea kuntien strategioissa tavoiteltu
kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Kuntien strategioiden sosiaaliseen pääomaan liittyvinä yhdistettyinä yläkäsitteinä aineistossa esiin nousivat: Osallisuuden tukeminen, järjestöjen toimintaedellytysten
tukeminen ja monipuolisten vapaa-aikapalveluiden saatavuus.

Valtion kotouttamisohjelmassa tuotiin esille kotoutumisen edistäminen kulttuuristen kohtaamisten mahdollistamisen avulla saavutettavan kulttuurisen kotoutumisen kautta. Samoin tuotiin esille maahanmuuttajien mahdollisuuteen kertoa oma tarinansa omalla äidinkielellään sekä ylläpitää omaa kulttuurista pääomaansa mm. omakielisen kirjallisuuden kautta. Järjestöjen rooli kotoutumisen edistäjänä nähtiin merkityksellisenä, samoin kuin vapaaehtoistyössä toimivien kotoutumisen edistäminen. Nuorten harrastus-
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toiminnan nähtiin tuovan mahdollisuuksia verkostoitua kantaväestön kanssa. Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa korostettiin osallisuuden merkitystä ja maahanmuuttajan nähtiin kotoutuvan
myös yhteiskuntaan kuulumisen ja siihen vaikuttamisen kautta. Strategiassa linjattiin myös tärkeäksi
maahanmuuttajan osallistuminen järjestötoimintaan ja samalla myös järjestöjen kotoutumista edistävän
toiminnan tukeminen. Kansallisten strategioiden sosiaaliseen pääomaan liittyvinä yhdistettyinä yläkäsitteinä aineistosta nousivat: Osallisuuden tukeminen, järjestöjen merkitys kotoutumisen edistäjänä sekä
monipuolisten maahanmuuttajille suunnatun kulttuuri- ja taidepalveluiden tukeminen.

5.6 Kieli ja osaaminen

Kuntien strategioissa kieleen ja osaamisen liittyvät tavoitteet rajautuvat kaksikielisten palveluiden turvaamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen sekä tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden tunnistamiseen. Aineiston yläkäsitteiden yhdistämisen kautta kuntien strategioista kieleen ja osaamisen liittyen
esiin nousivat: Osaavan työvoiman saatavuus, tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden ennakointi ja
kaksikielisten palveluiden turvaaminen.

Aineiston kansallisissa strategioissa osaamista oli käsitelty laajalti osana maahanmuuttajan nopean työllistymisen tavoitetta sekä maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä valtion kasvun tukena. Erityisesti
korostuivat maahanmuuttajien aiemman, ulkomailla hankitun ammatillisen koulutuksen ja osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen. Alku- ja osaamiskartoitusten merkitystä osana osaamisen tunnistamista
korostettiin, samoin kuin yksilön tarpeisiin sovitettuja ohjauspalveluita. Omakielisen tiedon saamista
etenkin alkuvaiheessa painotettiin, mutta ohjelmissa korostettiin myös kotoutumiskielen opetuksen tehostamista. Aineiston yläkäsitteiden yhdistämisen kautta kieleen ja osaamisen liittyen esiin nousivat:
Osaamisen tunnistamisen kehittäminen, kotoutumiskielen oppimisen tehostaminen ja oikein omakieliseen tietoon.

5.7 Turvallisuus ja vakaus

Kuntien strategioissa nousi esiin turvallisen kaksikielisen asuinympäristön turvaaminen. Strategioissa
alueen kunnat ovat turvallisia ympäristöjä aikuisille ja lapsille sekä myös maahanmuuttajille. Turvallisuuden edistämiseksi kunnissa painotettiin myös syrjäytymiseen ehkäisyyn tähtääviä toimia. Aineiston
yläkäsitteiden yhdistelyn kautta yhteisinä teemoina esiin nousivat: turvallinen elinympäristö, hyvät väestösuhteet sekä syrjäytymisen ehkäisy.
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Valtakunnallisissa aineistoon valituissa strategioissa korostettiin turvallisuuden yhtenä tekijänä hallittua
maahanmuuttoa, johon liittyen nostettiin esiin rajaliikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä laiton maassa
oleskelu. Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa yhtenä keinona vaikuttaa maahanmuuttoon nähtiin kehitysmaiden tukeminen ja maahanmuuttajayhteisöjen osaamisen kehittäminen lähtömaissa. Ihmiskaupan ennaltaehkäisy ja sen vastainen työ nousi esiin strategioissa niin yksilön, kuin yhteiskunnan
turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuutta lisäävänä tekijänä tuli esiin hyvät väestösuhteet sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön kanssakäymisen lisääminen. Valtion kotouttamisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi myös maahanmuuttoon liittyvän faktatiedon lisääminen ja yleisen asennekeskustelun ylläpitäminen. Aineistojen yläkäsitteiden yhdistelyn kautta kansallisten ohjelmien yhteisiksi teemoiksi tulivat:
Hallittu maahanmuutto, sosiaalinen kotoutuminen, hyvät väestösuhteet ja maahanmuuton faktatiedon
lisääminen.

5.8 Oleskeluluvan peruste

Oleskeluluvan perusteisiin sisältyy myös niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Kuntien strategioissa
ei ollut tähän ryhmään kuuluvia tavoitteita. Valtion kotouttamisohjelmassa tuotiin esille kasvuyrittäjien
sekä yritysten huippuosaajien oleskelupajärjestelmän sujuvoittaminen. Kotouttamisohjelmassa asetettiin
tavoitteeksi myös pakolaisten perheenyhdistämisjärjestelmän uudistaminen.

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa asetettiin tavoitteeksi lisätä Suomen vetovoimaa työperäisen maahanmuuton osalta ja tähän liittyen tuotiin esille perheen merkitys työperäiselle maahanmuuttajalle. Yleisemmin keskeisenä tavoitteena strategiassa tuodaan esille työperäiseen maahanmuuton edistäminen ja siihen liittyvän lupajärjestelmän sujuvoittaminen. Työperäisten maahantulon toimeentulolle
asetettujen vaatimusten vaikutus perheperustaisille oleskeluluville nousi myös esiin.

Edelleen tavoitteeksi asetettiin laittomasti maassa oleskelevien perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen selvittäminen ja seuranta. Laittomasti maassa oleskelevien ensisijaisena maasta poistamisen
menettelynä korostui vapaaehtoinen paluu, mutta tarvittaessa myös viranomaisten toimesta toteutettu
maasta poistaminen. Näillä pyritään ennen kaikkea siihen, että Suomeen ei synny laittomasti maassa
oleskelevien joukkoa.
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Kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien osalta korostettiin korkeatasoista suojelua, jossa kaikille suojelun tarpeessa oleville turvataan yhtäläiset oikeudet, myös perheenyhdistämisen osalta. Strategia korostaa kiintiöpakolaispolitiikkaa keskeisenä osana Suomen kansainvälisen suojelun politiikkaa.

Molempien kansallisten aineistojen yhdistelyn kautta yhteisiksi teemoiksi tulivat: oleskelulupakäytäntöjen uudistaminen sekä laittomasti maassa oleskelevien poistamisen menettelyt ja seurantatieto.

5.9 Työryhmäkäsittelyjen tulokset

Työryhmäkäsittelyssä muodostettiin kotouttamisohjelman tavoitteiden teemat, joiden perusteella
muodostettiin

myös

lopulliset

tavoitteet.

Pyrkimys

tuottaa

mitattavia

tavoitteita

ohjasi

tavoitteenasettelua.

Osaamisen tunnistamisen kehittäminen, kotoutumiskielen
oppimisen tehostaminen ja
oikein omakieliseen tietoon.

Kansalliset strategiat
• Yritysten ja
yrittäjyyden
toimintaedellytysten
tukeminen
• Työllisyyden kasvu.

Kuntien strategiat
Osaavan työvoiman saatavuus, tulevaisuuden
työelämän osaamistarpeiden ennakointi ja kaksikielisten palveluiden turvaaminen.

• Varhaisen vaiheen
työelämäyhteydet
• Matala kynnys ja nopeat
polut työelämään
• Työllistymisen polkujen
tunnistaminen,
• Monikulttuurinen ja osaava
työelämä
• Työllistymispalveluiden
yhteistyö

• Maahanmuuttajien työllisyyteen tähtääviä
toimia ohjataan tiedolla
• Maahanmuuttajien ja kantaväestön
työllisyyserojen kaventaminen
• Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen
• Maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien
tunnistaminen ja tukeminen
• Maahanmuuttajien aiemman osaamisen
tunnistaminen on osa kotouttamisprosessia
• Maahanamuuttajialla on riittävät edellytykset
kouluttautumiseen

Pietarsaaren seudun
kotottamisohjelma

KUVIO 6. Työllisyyteen liittyvien tavoitteiden siirtyminen kotouttamisohjelmaan

Työryhmässä nähtiin, että koska kielen oppiminen ja osaaminen vaikuttavat työllisyyteen joko mahdollistavina tai estävinä tekijöinä, on mielekästä, että ne lisätään työllisyydelle asetettujen tavoitteiden sisään (KUVIO 6).
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Kansalliset
strategiat
• asuntojen
saatavuuden
parantaminen
• väestönkasvu
Kuntien strategiat

• maaseudulle kotoutumisen
edistäminen
• maahanmuuttajien
asumisosaamisen lisääminen
• asuntojen saatavuuden
parantaminen.

• Maahanmuuttajien
lisääntynyt
asumisosaaminen
• Maahanmuuttajien
asumisen keskittyminen
aiempaa vähäisempää
• Maahanmuuttajien
asumisen vakaus
Pietarsaaren seudun
kotouttamisohelma

KUVIO 7. Asumiseen liittyvien tavoitteiden siirtyminen kotouttamisohjelmaan

Asumiseen liittyvien tavoitteiden osalta työryhmissä päädyttiin nostamaan asumisosaaminen tavoitteeksi kotouttamisohjelmaan. Asuntojen saatavuuden parantaminen ja väestönkasvu eivät näyttäytyneet
paikallisen kotouttamisohjelman kautta soveltuvina tavoitteina, vaan ennemmin yleisen kunnallisen strategisen ohjauksen mukaisina tavoitteina, minkä seurauksena ne jäivät pois. Sen sijaan tavoitteisiin päädyttiin nostamaan pyrkimys vaikuttaa asumisen keskittymiseen sekä maahanmuuttajien kiinnittymiseen
asuinalueille. Molemmat näistä voidaan nähdä sekä maahanmuuttajan, että yhteiskunnan turvallisuutta
lisäävinä tavoitteina. (KUVIO 7)

Kansalliset strategiat
• toisen asteen
opintojen
saatavuus alueella
• opintojen laatu

Kuntien strategiat

• opintoihin
pääsemisen
turvaaminen
• opintovalmiuksien
lisääminen

• Maahanmuuttajien
opintovalmiuksien
lisääminen
• Joustavat opintopolut ja
työelämäyhteistyö
Pietarsaaren seudun
kotouttamisohjelma

KUVIO 8. Koulutukseen liittyvien tavoitteiden siirtyminen kotouttamisohjelmaan
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Koulutukseen liittyvistä tavoitteista opintojen laatuun liittyvä tavoitteen asettelu ei työryhmätyöskentelyssä näyttäytynyt alueellisen kotouttamisohjelman tavoitteina. Tavoitteiksi haluttiin nostaa opintovalmiuksien lisääminen sekä joustavien opintopolkujen ja varhaisen vaiheen työelämäyhteistyö (KUVIO
8).

Kansalliset
strategiat
• palveluiden saatavuus
• terveyden edistäminen
• ennaltaehkäisevä
terveydenhuolto
• hyvinvoiva väestö

Kuntien strategiat

• maahanmuuttajien
erityistarpeiden tunnistamisen,
kohtaamisen ja ohjaamisen
lisääminen
• terveyden edistäminen
• psyykkisten oireiden ja
sairauksien tunnistaminen ja
palveluiden kehittäminen

• Maahanmuuttajien
terveysosaamisen
lisääminen
• Sotatraumatisoituneiden
maahanmuuttajien
palveluiden kehittäminen
Pietarsaaren seudun
kotouttamisohjelma

KUVIO 9. Terveyteen liittyvien tavoitteiden siirtyminen kotouttamisohjelmaan

Terveyteen liittyvistä tavoitteista terveyden edistämisen sekä ennaltaehkäisyn, että hyvinvoivan väestön
osalta olennaisimpana tavoitteena nähtiin maahanmuuttajien oman terveysosaamisen lisääminen. Psyykkisten oireiden ja sairauksien tunnistamiseen liittyen keskeisimpänä alueellisena haasteena nähtiin sotatraumatisoituneiden maahanmuuttajien palveluiden kehittäminen (KUVIO 9).

Kansalliset strategiat
• osallisuuden tukeminen
• järjestöjen toimintaedellytysten
tukeminen
• monipuolisten vapaa-aikapalveluiden
saatavuus.

Kuntien strategiat

• Osallisuuden tukeminen
• järjestöjen merkitys
kotoutumisen edistäjänä
• monipuolisten
maahanmuuttajille
suunnatun kulttuuri – ja
taidepalveluiden tukeminen

• Maahanmuuttajien
lisääntynyt osallisuus
• Maahanmuuttajien
lisääntynyt
järjestöaktiivisuus
Pietarsaaren seudun
kotouttamisohjelma
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KUVIO 10. Sosiaalisen pääoman tavoitteiden siirtyminen kotouttamisohjelmaan

Sosiaaliseen pääomaan liittyvien toimien koettiin osin sisältyvän myös muiden tavoitealueiden alle, kuten työllisyys ja koulutus, joiden nähtiin tuovan sosiaalisia kontakteja ja pääomaa. Sosiaalisen pääoman
tavoitteista kotouttamisohjelmaan tavoitteiksi päädyttiin asettamaan maahanmuuttajien lisääntynyt osallisuus, esimerkiksi lähidemokratiassa sekä lisääntynyt järjestöaktiivisuus. (KUVIO 10)

• Turvallinen
elinympäristö
• hyvät
väestösuhteet
• syrjäytymisen
ehkäisy
Kuntien strategiat

Kansalliset strategiat

• hallittu maahanmuutto
• sosiaalinen kotoutuminen
• hyvät väestösuhteet
• maahanmuuton
faktatiedon lisääminen

• Hyvien etnisten
väestösuhteiden
edistäminen

Pietarsaaren seudun
kotouttamisohjelma

KUVIO 11. Turvallisuuden ja vakauden tavoitteiden siirtyminen kotouttamisohjelmaan

Turvallisuuden osalta hyvien etnisten väestösuhteiden edistämisen nähtiin työryhmissä vastaavan sekä
kunnallisissa että kansallisissa strategioissa teemoitettuihin tavoitteisiin. Oleskelun perustaan liittyviä
teemoja ei käsitelty työryhmässä koska niiden nähtiin kuuluvan kunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolelle. Niin ikään ulkopuolelle jätettiin aineiston analyysissa esiin nousseet maahanmuuttopoliittiset teemat. (KUVIO 11)

Aineiston analyysin teemoista kotouttamisohjelmasta suljettiin pois ainoastaan ne tavoitteet, jotka nähtiin laajempien kokonaisuuksien laatuun tai palveluiden tuottamiseen liittyvinä. Opinnäytetyö saavutti
sille asetetut tavoitteet nostaen paikallisen ja kansallisen strategisen ohjauksen osaksi alueellista kotouttamisohjelmaa.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Aineiston analyysissä nousi esiin paljon teemoja, joita on käsitelty myös aiemmin. Työllisyyteen ja työllistymiseen liittyvät kysymykset ovat niitä, joita maahanmuuttajiin liittyen pohdintaa eniten myös kansallisella tasolla. Pietarsaaren seudun yleinen työllisyystilanne on hyvä ja Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordian huhtikuussa 2019 valmistuneen selonteon mukaan työvoimatarve seudulla on odotettua korkeampi. Pienimmillään työttömyysaste alueen kunnissa on 2 % ja korkeimmillaankin vain
6,9%. Selvityksen mukaan alueelle tarvitaan eri aloille 600-800 työntekijää seuraavan kahden vuoden
aikana. (Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia 2019.)

Aineiston analyysissä esiin noussut maahanmuuttajien yrityspotentiaalin tunnistaminen on keskeinen
löytö. Tällä hetkellä suurin osa Pietarsaaren seudulle tulevista pakolaisista tulee maista, joissa yrittäjyys
on yleisempää kuin Suomessa. Maahanmuuttajien saama tuki yrityksen perustamiseen Suomessa kuitenkin vaihtelee asuinalueesta riippuen. Maahanmuuttajilla on lisäksi usein puutteellista tai virheellistä
tietoa yritystoiminnasta ja sen lainsäädännöstä. Maahanmuuttajien yrityksillä voisi kyllä olla kasvupotentiaalia mutta riittävä osaaminen yritystoiminnan laajentamiseksi puuttuu. (Aaltonen & Heinonen &
Valtonen 2015, 25-26.)

Opinnäytetyön aineisto analyysissä kansallisista strategioista noussut tavoite maahanmuuttajien varhaisen vaiheen työelämäyhteyksille ei ole sinällään ole uusi haaste. Maahanmuuttajista haasteellisin ryhmä
on heikon kielitaidon omaavat, pitkään työttömänä olleet henkilöt. Heillä ilmenee usein myös motivaation kadottamisen tunnetta. (Lehikoinen & Salmenoja-Biskop 2017, 10.) Tämä voi osaltaan johtaa siihen, että henkilö myös itse passivoituu, eikä enää itse aktiivisesti etsi teitä työelämään.

Ei ollut yllättävää, että aineistosta nousi esiin haasteellinen nykykäytäntö, jossa maahanmuuttajan työllistymisen suunnittelu alkaa vasta kotouttamiskoulutusten ja kielitaidon saavuttamisen jälkeen. Työelämäyhteyksiä tulisi voida lisätä jo kotoutumiskoulutuksen aikana, sekä myöhemmin opinnoissa. Työllistymistä tukevien palveluiden kuten työvoimakoulutuksen tai palkkatuen käytöstä, on myös hyviä kokemuksia maahanmuuttajien työllistymisen mahdollistajana, etenkin silloin kun näitä yhdistetään kotoutumiskoulutukseen. Myös erilaisia työelämään tutustumisen jaksot ja harjoittelut varhaisessa vaiheessa
tukevat nopeaa työllistymistä. (Aho & Mäkiaho 2017, 68-70)
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Pyrkimys nopeuttaa maahanmuuttajien polkuja työelämään ei myöskään ole uusi. Tässä haasteellisina
ryhminä ovat etenkin maahanmuuttajataustaiset naiset ja esimerkiksi sairautensa heikommassa asemassa
vuoksi olevat maahanmuuttajat. Etenkin maahanmuuttajataustaisten naisten työllistyminen tiedetään
yleisesti heikoksi. Maahanmuuttajanaisten työllistymisen esteitä ovat varhainen perheenlisäyksen saaminen, heikko koulutustaso ja puuttuva työkokemus. Varhainen perheellistyminen johtaa usein myös
kielikoulutuksen ulkopuolelle jäämiseen ja puuttuva kielitaito taas on usein keskeinen työllistymisen
este. (Nieminen & Sutela & Hannula 2014, 79-80.)

Työelämään sijoittuminen voi olla haasteellista, eikä kyse ei aina ole yksinomaan siitä, minkälainen
maahanmuuttaja on työntekijänä. Merkityksellistä on myös se miten vastaanottavainen työyhteisö ja
minkälaiset valmiudet työyhteisöllä on. Työllistyminen mahdollistaa maahanmuuttajalle taloudellisen
riippumattomuuden, sekä tarjoaa vakautta ja turvallisuuden tunnetta. Työn kautta tarjoutuu mahdollisuus
laajentaa sosiaalisia verkostoja ja luoda kontakteja toisiin. On ymmärrettävää, että työtä pidetään keskeisenä kotoutumisen tunnuksena.

Työnantajilla on tärkeä rooli kotoutumisen edistäjinä. Erilaisten hankkeiden kautta työyhteisöjen monikulttuurista osaamista pyritään edistämään, sekä samalla on pyritty vaikuttamaan niin työpaikoilla kuin
rekrytointitilanteissa tapahtuvaan syrjintään. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 91-92.) Tästä huolimatta
suomalaisessa työelämässä esiintyy vielä puutteita mm. koulutuksessa, perehdytyksessä ja aiemman
osaamisen tunnistamisessa. Työelämässä esiintyy yhä edelleen syrjiviä käytäntöjä ja huomiotta jättämistä. Tämä johtuu siitä, että organisaatioissa ei ole vielä riittävästi osaamista ja kykyjä huomioida työntekijöiden kielellisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia taustoja. (Ahmad 2017, 271.)

Asuinympäristön ja asuminen itsessään vaikuttavan olennaisesti ihmisen hyvinvointiin ja arkeen. Maahanmuuton lisääntyminen on tuonut sosiaalisen ja etnisen eriytymisen sekä niihin kytkeytyvät ilmiöt
näkyvimmiksi. Asumisen keskittyminen ei kuitenkaan automaattisesti johda ongelmiin ja perinteiseen,
joskin kritisoituun assimilaatioteoriaan pohjaavan näkemys esittää etnisen keskittymisen vain väliaikaisena vaiheena. Asumisen keskittymistä ohjaavana rakenteellisena tekijä on usein etenkin julkisten
vuokra-asuntojen sijainnin keskittyminen. Asuminen ohjautuu usein maahanmuuton alkuvaiheessa asumisen halvimpaan segmenttiin. Yhteiskunnallisen aseman paranemisen myötä myös asuinpaikka usein
vaihtuu. Monikulttuurisilla, maahanmuuttajavoittoisilla asuinalueilla voi syntyä konflikteja asukkaiden
välillä, mutta vaihtoehtoisesti seurauksena voi olla myös lisääntynyt suvaitsevaisuus. Sosiaalisen kotoutumisen onnistuminen on olennaisin asumisen keskittymisen seurauksien kannalta. (Rasinkangas 2014,
3-4.)
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Asumiseen liittyvät haasteet tulivat esiin paitsi aineiston analyysissä, myös työryhmien keskusteluissa.
Huoli asuntojen saatavuudesta tulee ilmi kaikissa aineiston asiakirjoissa. Kansallisella tasolla nähdään
myös huoli asumisen keskittymisestä aiheutuvista lieveilmiöistä. Myös Pietarsaaren seudulla maahanmuuttajien asuminen on keskittynyttä. Asumisen keskittymistä alueella säätelee paljolti asumisen hintatason sekä soveltuvien asuntojen löytyminen. Kotouttamisyksikön asiakkuuteen tulevien maahanmuuttajien perheet ovat pääsääntöisesti suuria, yli 5 hengen perheitä, kun taas vuokramarkkinoilla on lähinnä
pieniä kolmioita ja kaksioita.

Työllisyyden lisäksi koulutus on kotouttamisen kannalta keskeinen kysymys ja aineistosta sen haasteet
nousivat selkeästi esiin. Suomalainen yhteiskunta on edellyttää työntekijäksi valittavalta lähes poikkeuksetta koulutusta ja todistusta käydystä koulutuksesta. Koulutus voidaan siis hyvällä syyllä nähdä paitsi
kotoutumisen mahdollistajana, mutta myös syrjivänä elementtinä. Näin etenkin tilanteissa, joissa tarvittava on riittämätön tai se puuttuu kokonaan. Suomen saapuva maahanmuuttajaväestö on verraten nuorta.
Vertailutilastojen mukaiset erot oppimisessa maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välillä
ovat kuitenkin OECD maiden suurimpia. Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on myös moninkertainen
riski jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Haasteita aiheuttavat riittämätön kielitaito ja puutteelliset oppimisvalmiudet. Lisäksi tiedetään, että maahanmuuttajanuoret jatkavat jopa kaksi kertaa harvemmin peruskoulusta edelleen toisen asteen opintoihin. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2015, 43:
Larja & Sutela & Witting 2015.)

Vasta viimeisten vuosien aikana on herätty maahanmuuttajien psyykkisten oireiden luomiin tarpeisiin.
Psyykkisen terveyden haasteet ja niihin liittyvät kehittämistoimien tarpeet nousivat selkeästi esiin kansallisissa aineistoissa. Kunnallisissa strategioissa painotettiin terveyden edistämiseen liittyviä toimia.
Useat pakolaiset ovat joutuneet kokemaan väkivaltaa ja turvattomuutta sekä lähtömaassa, että pakomatkan aikana. Lähi-idästä ja Pohjois- Afrikasta tulevista pakolaisista jopa neljä viidestä on kokenut traumaattisen tapahtuman kotimaassaan. Monet ovat menettäneet elämänsä tärkeimpiä ihmisiä, sekä muita
elämän keskeisiä asioita. Suomeen tultuaan monet joutuvat edelleen kokemaan epävarmuutta ja erilaisia
kotoutumiseen ja osallisuuteen liittyviä haasteita. Moni kärsii myös sosiaalisten verkostojen puutteesta
aiheutuvasta yksinäisyydestä ja syrjinnästä. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, missä määrin psyykkisen
hyvinvoinnin tukea tarvitaan. Psyykkinen kuormitus ja yksinäisyyden kokemukset ovat yleisiä etenkin
Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevilla. (Castaneda & Mäki-Opas & Jokela & Kivi & Lähteenmäki &
Miettinen & Nieminen & Santalahti 2018, 4; Castaneda & Larja & Nieminen & Jokela & Suvisaari &
Rask & Koponen & Koskinen 2014, 13-16, 30.)
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Työryhmien keskusteluissa esiin nousivat pakolaisten terveysosaamiseen liittyvät puutteet, sekä vaikutukset alueen terveydenhuoltoon. Ulkomaalaisten elintavat ovat usein lähtömaan tapojen mukaisia, ja
usein omaan terveyteen liittyvä osaaminen on heikompaa. Monissa maissa terveysneuvonta ja terveystiedon opetus on puutteellista tai kokonaan puuttuvaa. Suomalaiselle yhteiskunnalle ominaiset terveyskampanjat eivät useimmiten saavuta maahanmuuttaja. (Nieminen & Sutela & Hannula 2014, 140-141.)
Aineiston analyysissa puutteellinen terveysosaaminen ei suoranaisesti noussut esiin, vaikka terveyden
edistämisen näkökulmaa se edustaakin. Oli hyvä, että alueellinen näkökulma työryhmien keskustelujen
kautta nosti tämän osa-alueen tavoitteeksi asti.

Deduktiivinen aineiston analyysi nosti kuntien ja valtakunnallisten strategioiden ohjauksen uudella ja
perusteellisella tavalla kotouttamisohjelma valmistelutyön keskiöön. Analyysin kautta saadun aineiston
jalostaminen konkreettisiksi tavoitteiksi edellytti alueellista näkökulmaa, joka työryhmien kautta saavutettiin. Tulosten käsittely työryhmäkokouksissa toi ohjelmaan sekä kunnallisen ohjauksen, että käytännön tarpeet työn sisältä. Kattavan ja ajantasaisen kotouttamisohjelman laatimisen kannalta molemmat
osat olivat tarpeellisia kattavan ja ajantaseisen kotouttamisohjelman saamiseksi.

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksillä haettiin vastausta siihen, miten kuntien strategioissa määritellyt
tavoitteet sekä maahanmuuton kansalliset strategiset asiakirjat ohjaavat Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelmaa. Opinnäytetyössä vastauksen kysymykseen muodostaa tuloksia käsittelevä kappale. Se tuo
yhteen deduktiivisen aineiston analyysin kansallisen ja kunnallisen ulottuvuuden, sekä työryhmien keskustelutulokset ja esittelee niiden lopputuloksena muodostettu kotouttamisohjelman tavoitteet. Opinnäytetyön kautta strategisten asiakirjojen, usein kauas käytännöstä jäävät, tavoitteet saatiin tuotua lähemmäksi. Kuntien strategioiden osalta piti myös miettiä sitä, miten kuvattu tavoite asemoituu maahanmuuttajien näkökulmasta. Tulosten perusteella kuntien strateginen ohjaus ja maahanmuuton kansallisten asiakirjojen ohjaus näkyy alueen uudessa kotouttamisohjelmassa. Johtopäätöksenä on kuitenkin todettava,
että kattavan ja ajantasaisen kotouttamisohjelman laatiminen edellyttää paikallisten toimijoiden osallisuutta, eikä sitä voida laatia pelkästään selvityksiin ja selontekoihin perustuen.
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7 OPINNÄYTETYÖN ETIIKKA JA LUOTETTAVUUS

Eettisyys kuuluu tutkimuksen luotettavuus- ja arviointikriteereihin ja näkyy kriittisenä asenteena vallitsevia käytäntöjä kohtaan. Rakentava kriittisyys luo mahdollisimman hyvän pohjan hyvien ammattikäytäntöjen kehittämiselle (Tuomi ym. 2009, 127.)

Jo tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu, jossa pohditaan aiheen valinnan yhteiskunnallisia ja yksilöön kohdistuvia vaikutuksia. Tutkimus ei saa loukata tai väheksyä ketään eikä tehdä olettamuksia
tutkittavasta asiasta. Olennaista on tutkimuksen hyödyllisyys. Tutkijan tuleekin arvioida, millä tavalla
tutkimuksessa käytetty tieto voidaan käytännössä hyödyntää. (Kankkunen ym. 2009, 172–180; Tuomi
ym. 2009, 129–130.)

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen. Laki kotoutumisen edistämisestä kannustaa huomioimaan kunnallisten ja valtakunnallisten strategioiden linjaukset kotouttamisohjelmaa laadittaessa. Opinnäytetyön
kautta näihin strategioihin perehtyminen oli huolellista ja sieltä nostettujen päätavoitteiden kautta kunnallisten ja valtakunnallisten strategioiden ohjaus saatiin osaksi alueellista kotouttamisohjelmaa. Opinnäytetyö oli hyödyllinen ja tarjosi tieteellisen ja järjestelmällisen lähestymistavan kotouttamisohjelman
kirjoittamiseen. Tutkimuksen aineisto perustuu julkisiin asiakirjoihin, jotka ovat kaikkien saatavilla ja
analysoitavissa. Aineiston hankintaan ja tulosten julkaisuun liittyvään eettisyyteen ei tässä tutkimuksessa liity siis merkittäviä ristiriitoja. Tein tutkimusta omalla työpaikallani ja oman työni sisällä, joten
minun tuli huomioida erityisesti oma asemani suhteessa tutkimukseen. Tutkijan rooli saatetaan kokea
ristiriitaiseksi, sillä tutkija tasapainoilee tukijan ja osallistujan roolien välillä. Tutkijan on valittava jokin
tietty positio tai pystyttävä liikkumaan eri positioiden välillä tilanteen mukaan. (Kuula, 1999, 117–119.)

Eettisten ulottuvuuksien pohdinnassa onkin tässä tutkimuksessa ollut olennaisinta keskittyä omaan positiooni tutkijana ja kysymykseen tutkijana tekemieni tulkintojen luotettavuudesta. Kvalitatiivisen tutkimuksen erityiskysymykset liittyvät tulosten tulkinnan moninaisuuteen. Olen pyrkinyt muodostamaan
analyysimenetelmän avulla valitsemastani aineistosta vastauksen tutkimuskysymykseeni. Rooliini tutkijana vaikuttaa väistämättä oma asemani työssäni. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteereinä käytetään uskottavuutta, siirrettävyyttä, riippuvuutta ja
vahvistettavuutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija työskentelee usein yksin ja vaara sokeutumiselle omaa tutkimustaan kohtaan on ilmeinen. Tutkija voi olla hyvin vakuuttunut tutkimuksensa tulosten
oikeellisuudesta, vaikka todellisia perusteita sille ei olisikaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen
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2009, 166.) Koin hyvänä tulosten käsittelyn työryhmissä, jolloin vältyin siltä, että oma ennakkoymmärrykseni olisi liiallisesti vaikuttanut tulosten tulkintaan tai niistä johdettujen tavoitteiden asetteluun.

Sijoitin itseni tutkijana tässä tutkimuksessa vahvasti tulkitsijan positioon, mutta osittain pidin rooliani
myös keskustelijana, koska osana tulosten analyysia keskustelutin löytämiäni teemoja ja tavoitteita ryhmissä. Katsoin aineistoa aiemmin esittelemäni teoreettismetodologisen viitekehyksen kautta ja tunnistan, että ajatuksiini vaikuttivat väistämättä myös omat kokemukseni kotouttamistyön tekijänä. Opinnäytetyön tekemisessä noudatin Centria- ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita.
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8 POHDINTA

Opinnäytetyöni aihe oli työelämälähtöinen, ja tarkoituksena oli tuoda kuntien ja maahanmuuton keskeisinä pitämieni kansallisten strategioiden ohjaus osaksi kirjoitettavan kotouttamisohjelman tavoitteen
asettelua. Opinnäytetyötä voidaan pitää onnistuneena, koska sen tuloksien perusteella alueelle saatiin
laadittua uusi kotouttamisohjelma, joka vastaa alueen tarpeisiin noudattaen samalla kuntien linjauksia ja
kansallisia strategioita. Opinnäytetyön prosessi eteni kuitenkin paljon hitaammin kuin olin ajatellut. Suurin etenemistä hidastava tekijä oli tekeillä ollut maakuntauudistus, jonka seurauksena kotouttamisohjelman laatimisessa jouduttiin odottamaan. Samaan aikaan lakia kotoutumisen edistämisestä uudistettiin ja
tässä valmistelussa nojattiin pitkälti maakuntauudistukseen. Toteutuessaan maakuntauudistus olisi olennaisesti muuttanut paikallisten kotoutumistoimijoiden toimintaympäristöä, sekä kotouttamistyön resursointia.

Opinnäytetyöprosessin kautta minulle on avautunut deduktiivinen sisällön analyysi tutkimusmenetelmänä. Deduktiivinen sisällön analyysi oli menetelmänä paljon työläämpi kuin alkuvaiheessa osasin ennakoida. Se tarjosi kuitenkin mahdollisuuden perehtyä aineistoon sekä löytää sieltä suurempia kokonaisuuksia. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapa toi lisää teoriapohjaa omaan ajatteluun sekä auttoi
yhdistämään teoriaa käytäntöön. Koen, että opinnäytetyön tekeminen on lisännyt omaa osaamistani tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Opinnäytetyön toimintaympäristön ruotsinkielisyys on paikoin tuonut haasteita työn tekemiseen. Ohjausryhmän työskentely sekä aineiston analyysin tulosten käsittely työryhmissä tapahtui ruotsiksi. Myös
osa aineiston kuntastrategioista oli saatavilla vain ruotsiksi. Voidaankin sanoa, että ruotsinkielinen kotouttamisohjelman kirjoittamisympäristö vaikutti eniten juuri opinnäytetyön raportointivaiheessa. Käytännössä yhtenäisen ja eheän suomenkielisen raportin tuottaminen on osoittanut haasteelliseksi. Haasteellista on ollut myös löytää aikaa opinnäytetyön raportin koostamiseen täysipäiväisen työn ohella. Kokonaisuutena koen kuitenkin opinnäytetyön tekemisen lisänneen osaamistani sekä tuoneen lisäarvoa
työlleni. Opinnäytetyön tulosten pohjalle laadittu kotouttamisohjelma on edeltäjiään kokonaisvaltaisempi ja nivoutuu kiinteämmin kuntien strategiseen ohjaukseen. Itse koen saaneeni lisää valmiuksia tietoperustaiseen kehittämiseen ja strategiseen ohjaukseen. Erityisen merkityksellisenä pidän tapaa, jolla
opinnäytetyön kautta saatiin yhteen tieteellinen teoria ja paikallinen käytännön kokemus ja osaaminen.
Uskon käyttäväni vastaavia menetelmiä työssäni myös jatkossa.
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