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Tässä opinnäytetyössä käsitellään pakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuonna 
2015 miljoonat ihmiset jättivät kotimaansa ja lähtivät kohti Eurooppaa sotia ja konflikteja pakoon, 
minkä seurauksena myös Suomesta haki turvapaikkaa 32 476 henkilöä. Myönteisen turvapaikka-
päätöksen jälkeen pakolaiset asettuvat uuteen maahan asumaan. Kotoutuminen suomalaiseen yh-
teiskuntaan asettaa omat haasteensa niin pakolaisille kuin yhteiskunnallekin. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten kotoutumista pyritään edistämään ja mitkä tekijät vai-
kuttavat pakolaisten kotoutumiseen. Tarkoituksena oli myös ottaa selvää, millainen merkitys kotou-
tumislaissa säädetyillä kotouttamistoimilla on yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta ja selvittää, 
miten ulkomaalaisen henkilökortti edistää pakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
.  
Opinnäytetyön menetelminä ovat lainoppi ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Tärkeimpinä läh-
teinä ovat opinnäytetyöaiheeseen liittyvien keskeisten lakien ja lain esitöiden ohella aihetta käsit-
televä kirjallisuus sekä viranomaisten internetsivut. Aineistonkeruumenetelmänä oli haastattelu. 
Haastateltavana oli pakolaisten työllistymistä ja koulutusta tukevan ja sitä kautta kotoutumista edis-
tävän Startup Refugees -verkoston Pohjois-Suomen aluepäällikkö.  
 
Opinnäytetyöstä selviää, että pakolaisten kotoutuminen yhteiskuntaan on huomattavan tärkeää 
työmarkkinoiden toimivuuden, yritysmaailman ja alueiden kehityksen sekä yksilön syrjäytymisen 
ehkäisemisen kannalta. Jokaisen pakolaisen kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan tapahtuu 
omaan tahtiin ja sitä voivat edistää tai hidastaa niin henkilökohtaiset resurssit, kuin yhteiskunnan 
resurssitkin. Pakolaisten keskuudessa vallitsee huomattavasti kantaväestöä suurempi työttömyys. 
Kotoutumista pyritäänkin edistämään kotoutumislaissa säädetyin lukuisin toimenpitein eri viran-
omaisten yhteistyönä. Opinnäytetyöstä käy ilmi, että työllistyminen ja koulutus ovat paras ja tärkein 
väylä kotoutua yhteiskuntaan, yhteisöllisyyden merkitystä unohtamatta. 
 

Asiasanat: pakolainen, kotoutuminen, kotouttaminen, henkilökortti  
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This thesis deals with integration of refugees into Finnish society. In 2015, millions of people left 
their home because of war and conflicts and they ended up in Europe. During this year the number 
of applicatios for asylum was exceptionally high, 32 476.  After a positive asylum decision, a refu-
gee settles down in a new country. Integration into Finnish society has its own challenges for both 
refugee and society.  
 
The purpose of the thesis was to find out how integration is promoted and what factors influence 
the integration of refugees and to clarify the importance of the ways of promoting integration based 
on Act on the Promotion of Immigrant Integration. In addition, another purpose of the thesis was 
also to study how identity card for foreigners promotes the integration of refugees in Finland.  
 
This thesis is juridical and the research method is qualitative. The most important main sources 
consist of the law in force and legislative history, literature and websites of governmental authori-
ties. The theory section was supplemented by interviewing the area manager of the Northern Fin-
land of Startup Refugees organization. Startup Refugees promotes integration of refugees by sup-
porting employment and education among refugees.  
 
As a result of this thesis, integration of refugees has an essential effect on the functionality of the 
labour market, business, regional development and preventing social marginalization of refugees. 
The integration of every refugee takes place step by step. Both personal resources and resources 
of the society can promote or delay integration. There is a high unemployment rate among refu-
gees, compared to indigenous population. The authorities co-operate and promote integration with 
several measures based on Act on the Promotion of Immigrant Integration. Furthermore, this thesis 
results indicate that employment and education are the best and the most important ways to inte-
grate into society, not forgetting the importance of communality.  
 
 

Keywords: refugee, integration, identity card  
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1 JOHDANTO 

Kipinä opinnäytetyön aiheesta heräsi suorittaessani opintoihini kuuluvaa ammattiharjoittelua Tuk-

holmassa vuonna 2016. Tuolloin uutisointi pakolaiskriisistä oli näkyvää ja ajankohtaista niin Suo-

messa kuin Ruotsissakin, katukuvassa näkyvistä ja juuri maahan saapuneista turvapaikanhaki-

joista puhumattakaan. Eurooppaa koetteli poikkeuksellisen laaja pakolaiskriisi vuonna 2015 aina 

Pohjoismaita ja Suomea myöten. Lähi-Idän epävakaudet, kuten sodat ja konfliktit Syyriassa ja Ira-

kissa, pakottivat ihmiset jättämään kotimaansa. Naapurimaiden pakolaiskiintiöt ja pakolaisleirit täyt-

tyivät nopeasti, jolloin yli viisi miljoonaa ihmistä saapui Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa. Näistä 

32 476 jätti turvapaikkahakemuksen Suomessa syksyllä 2015 (HE 32/2016 vp, 3). Maailmassa on-

kin tänä päivänä enemmän pakolaisia kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Vuoden 2015 

pakolaiskriisiin reagoitiin kiristämällä maahanmuuttopolitiikkaa Euroopassa ja sulkemalla rajoja. 

Kansallisella tasolla Suomessa säädettiin ja päivitettiin lukuisia lakeja, joita seurasin opinnäytetyön 

aihetta silmällä pitäen.  

 

Suorittaessani ammattiharjoitteluani mietin, miten kymmenet tuhannet myönteisen turvapaikkapää-

töksen saaneet pakolaiset onnistuvat kotoutumaan uuteen ja vieraaseen yhteiskuntaan, työllisty-

mään sekä pääsemään sisälle uuteen kotimaahansa tasavertaisina jäseninä. Onnistunut kotoutu-

minen on erittäin tärkeää niin pakolaisen, kuin vastaanottavan yhteiskunnankin näkökulmasta ja se 

vaatii panoksensa molemmilta osapuolilta. Kotoutuminen tapahtuu vastavuoroisesti yksilön ja yh-

teiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa ja kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja 

saa kotouttamisen myötä yhteiskunnassa sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukuisia 

kotoutumislaissa määriteltyjä toimenpiteitä ja palveluja tarjotaan usealla yhteiskunnan tasolla ja 

viranomaisten monialaisena yhteistyönä kotoutumisen edistämiseksi.  

 

Vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan turvapaikanhakijoilla ei usein ollut minkäänlaista virallista hen-

kilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa. Aiemmin oli voitu turvautua esimerkiksi hakijan omaan ilmoituk-

seen tai rekisterivertailuihin henkilöllisyyden todentamiseksi. Viime vuosina pakolaisten määrä 

Suomessa on moninkertaistunut, eikä ulkomaalaisen oma ilmoitus tai vahvistamattoman henkilöl-

lisyyden osoittama asiakirja kelvannut enää viranomaisille. Kyseessä on yhteiskunnallinen on-

gelma, jolla puolestaan on merkitystä pakolaisten kotoutumiseen. Ulkomaalaisen henkilökortti voi-

daan 1.1.2017 voimaan tulleen henkilökorttilain mukaan myöntää oleskeluluvan saaneelle ulko-
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maalaiselle eli pakolaiselle, minkä on hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus edistää yhdenvertai-

suutta ja pakolaisen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Ajatuksena syntyikin tutkia kotou-

tumislaissa säädettyä kotoutumista ja viime vuonna voimaan tullutta henkilökorttilaissa säädettyä 

ulkomaalaisen henkilökorttia ja yhdistää nämä aiheet. 

 

Tarkastelen aihetta seuraavien kysymysten avulla: 

➢ Miten kotoutumista pyritään edistämään ja mitkä tekijät vaikuttavat kotoutumi-

seen? 

➢ Millainen merkitys kotoutumislaissa säädetyillä kotouttamistoimilla on yhteiskun-

taan kotoutumisen kannalta? 

➢ Miten ulkomaalaisen henkilökortti edistää pakolaisten kotoutumista suomalaiseen 

yhteiskuntaan? 

 

Opinnäytetyö on toteutettu pääosin lainopillisena ja osin kvalitatiivisena tutkimuksena käytännön 

näkökulman saamiseksi. Lähdemateriaalina on käytetty lain esitöitä ja lainoppia. Pääasiallisina läh-

teinä on käytetty hallituksen esitystä 96/2018 laiksi kotoutumisen edistämisestä, kotoutumislakia 

1386/2010, hallituksen esitystä 41/2016 henkilökorttilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä 

ulkomaalaislakia 301/2004. Maahanmuuttoviraston internetsivut ovat olleet olennaisessa roolissa 

ajantasaisten tilastojen ja tietojen hankkimisessa. Lähteinä olen käyttänyt myös eri ministeriöiden 

ja viranomaisten internetsivuja sekä useaa pakolaisia sekä kotoutumista käsittelevää kirjallisuutta.   

Laadullisella tutkimuksella halusin saada opinnäytetyöhön käytännön näkökulmaa kotouttamistoi-

mista paikallistasolla haastattelemalla Startup Refugees -verkoston Pohjois-Suomen aluepäällik-

köä.  

 

Rajaan ulkomaalaiset käsittelemään opinnäytetyössäni pakolaisia eli henkilöitä, jotka ovat jo saa-

neet oleskeluluvan, sillä pakolaiset jäävät yleensä pysyvästi maahan asumaan. He ovat myös oi-

keutettuja hakemaan työssä käsiteltävää ulkomaalaisen henkilökorttia. Tämä opinnäytetyö käsitte-

lee pakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan lainopillisesta näkökulmasta. Aluksi ava-

taan hieman taustaa ja sen jälkeen pakolaisen käsitettä, oikeusasemaa ja pakolaistilannetta, joista 

päästään pakolaisten kotouttamiseen ja viranomaisten monialaisena yhteistyönä toteutettuihin toi-

menpiteisiin sekä uutta kotoutumislakia. Seuraavana käsitellään 1.1.2017 voimaan tullutta henki-

lökorttilakia erityisesti ulkomaalaisen henkilökortin osalta, sillä hallitusohjelman mukaisesti ulko-

maalaisen henkilökortti edistää pakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Viimeisenä 
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opinnäytetyössä kuvataan kotoutumisen edistämistä käytännön tasolla eli käydään läpi Oulun ko-

touttamisohjelmaa ja pakolaisten työllistymistä ja koulutusta edistävän Startup Refugees -verkos-

ton toimintaa.  
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2 ILMIÖN TAUSTAA  

Vuoden 2015 pakolaiskriisi ilmiönä on koskettanut lukuisia maita Euroopassa sekä sen ulkopuo-

lella. Kyseisen vuoden Eurooppaan suuntautuneen turvapaikanhakijavyöryn myötä kansainvälistä 

suojelua haki Suomesta 32 476 henkilöä, kun vielä edellisenä vuonna turvapaikkaa haki vain 3651 

henkilöä. Tällä hetkellä määrät näyttävät olevan tasaantumassa vuotta pakolaiskriisiä edeltävälle 

tasolle, sillä vuonna 2017 turvapaikkaa haki 5051 henkilöä, Ulkomaan kansalaisten muuttoliikkeen 

arvioidaan ennakoivan kotouttamispolitiikan mukaan kuitenkin jatkavan kasvuaan. (HE 32/2016 vp, 

3 & HE 96/2018 vp, 7 & 74.) 

 

Suomen väkiluku kasvaa tulevaisuudessa pelkästään maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä 

avulla. Vuoteen 2030 mennessä Suomessa arvioidaan asuvan pakolaiset mukaan luettuna jo noin 

500 000 ulkomaan kansalaista. Suomi on nykypäivänä siis yhä enemmän osa globaaleja muutto-

virtoja, mikä korostaa entisestään pakolaisten kotoutumisen merkitystä yhteiskunnallisella tasolla. 

Kotoutumista edistetään eri viranomaisten monialaisena yhteistyönä ja lukuisin toimenpitein use-

alla tasolla. (HE 96/2018 vp, 74.) 

 

Suomessa asuvien pakolaisten kotoutumisprosessia hiertää korkea työttömyys sekä sosiaalisen 

statuksen lasku. Pitkään kestänyt työttömyys voi vaikuttaa kielteisesti moniin elämän osa-alueisiin. 

Vuonna 2015 maahan saapuneista turvapaikanhakijoista 80% oli nuoria miehiä. Pakolaisten kes-

kuudessa miesten työttömyysaste on korkeampi kuin naisten, mutta varsinaisia miehille suunnat-

tuja kotouttamistoimia yhteiskuntaan sopeutumiseksi on ollut tarjolla melko vähän. He ovat syrjäy-

tymisvaarassa, joten yhteiskunnan tarjoamilla kotouttamistoimenpiteillä on tärkeä merkitys. Vaikka 

pakolaistaustaisten henkilöiden työttömyys on ollut Suomessa kaikkein vaikeinta, myös heidän 

työllisyytensä paranee suhteessa maassa vietettyjen vuosien määrään. (HE 96/2018 vp, 15, 40 & 

84.)  

Pakolaisten työelämään pääseminen on huomattavan tärkeä ja olennainen osa suomalaiseen yh-

teiskuntaan kotoutumista. Yleinen talouden tilanne ja vaikeus päästä työmarkkinoille voi vaikuttaa 

heikentävästi työllisyyteen myös tulevaisuudessa.  Työllistyminen edistää niin yksilön kotoutumista, 

kuin yhteiskunnan työmarkkinoiden toimintaakin. Tulevina vuosina suuret ikäluokat Suomessa elä-

köityvät, joten nuorempaa ikäluokkaa edustavat pakolaiset ja heidän osaamisensa on keskeisessä 
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roolissa talouden, työmarkkinoiden sujuvuuden, yritysmaailman sekä alueellisen kehityksen kan-

nalta. Maahanmuuttajat ovat kantaväestöä yritteliäämpiä ja erityisesti pääkaupunkiseudulla maa-

hanmuuttajien yritykset ovat kasvussa. Maahanmuuton positiivinen vaikutus talouteen on sitä huo-

mattavampi, mitä nopeammin he pääsevät työelämään. (HE 96/2018 vp, 16 & 75.)  

 

Valtaosalla Suomesta kansainvälistä suojelua hakevista ulkomaalaisista ei ole aitoa henkilöllisyy-

den osoittavaa asiakirjaa eli passia tai ulkomaalaisen henkilökorttia. Edes pakolaisen matkustus-

asiakirja tai muukalaispassi eivät sovellu virallisiksi henkilöllisyystodistuksiksi Henkilöllisyyden 

osoittavan asiakirjan puuttuessa turvapaikanhakutilanteessa on aiemmin turvauduttu hakijan tun-

nistamiseksi tämän omaan ilmoitukseen sekä rekisterivertailuihin kansainvälisistä tietokannoista. 

Vielä ennen vuoden 2015 valtaisaa pakolaisvyöryä Eurooppaan ulkomaalaisen matkustusasiakirjat 

soveltuivat henkilöllisyyden varmistamiseen esimerkiksi pankkiasioinnin yhteydessä, vaikka asia-

kirja saattoi sisältää merkinnän varmistamattomasta henkilöllisyydestä. Pakolaiskriisin myötä oles-

keluluvan saaneiden ulkomaalaisten joukko on kasvanut aivan uusiin mittasuhteisiin eikä ulkomaa-

laisen vahvistamattoman henkilöllisyyden osoittama asiakirja ole enää kelvannut viranomaisille. 

(HE 41/2016 vp, 15-17, Maahanmuuttovirasto 2018a.) 

 

Oleskeluluvan saatuaan pakolaisen kotoutuminen tasavertaisena jäsenenä suomalaiseen yhteis-

kuntaan on haastavaa, mikäli esimerkiksi viranomaisten kanssa asiointi ei onnistu virallisen henki-

löllisyyden osoittavan asiakirjan puuttumisen vuoksi. Ilman ulkomaalaisen henkilökorttia pakolainen 

ei mahdollisesti saa avatuksi pankkitiliä tai käyttöönsä verkkopankkitunnuksia, saati voi käyttää 

muitakaan sähköistä tunnistautumista vaativia palveluita. Mikäli tavanomainen viranomaisten 

kanssa asiointi ja itsenäinen asioiden hoitaminen muiden yhteiskunnan jäsenten tavoin ei onnistu, 

se tuo omat haasteensa työllistymiseen ja yhteiskuntaan kotoutumiseen muillakin elämän osa-alu-

eilla. Uudistettu henkilökorttilaki (663/2016) astui voimaan 1.1.2017 ja säännöksiä täsmennettiin 

ulkomaalaisen henkilökorttilain osalta kumotun henkilökorttilain (829/1999) tiimoilta. Ulkomaalaisen 

henkilökorttiin säädettyjen muutosten myötä kaikkien Suomessa kotikunnan sekä oleskeluluvan 

saaneiden asiointi helpottuu eri viranomaisten kanssa, kun esimerkiksi pankkiasiointi sekä sähköi-

nen tunnistautuminen mahdollistuvat. Hallitusohjelman mukaisesti uusi henkilökorttilaki ja ulko-

maalaisen henkilökortti lisäävät yhdenvertaisuutta ja edistävät ulkomaalaisten kotoutumista suo-

malaiseen yhteiskuntaan. Oleskelulupien myöntäminen on lisääntynyt vuoden 2015 pakolaisvyöryn 

jälkeen, joten ulkomaalaisen henkilökortteja uskotaan haettavan jopa huomattavasti enemmän kuin 

aiemmin. (HE 41/2016 vp, 28). 
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3 PAKOLAISUUS 

3.1 Turvapaikanhakijasta pakolaiseksi 

YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen (SopS 77/1968) eli pakolaissopimuk-

sen ensimmäinen artikla on sen tärkein osa, joka sisältää pakolaisen käsitteen määrittelyn. Pako-

laissopimuksen mukaan pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on perustellun syyn takia aihetta 

pelätä joutuvansa vainon kohteeksi esimerkiksi alkuperän, rodun, uskonnon, yhteiskuntaluokan, 

kansallisuuden tai poliittisen mielipiteen takia. Ulkomaalaislain (301/2004) 87 §:n mukaan turva-

paikka voidaan myöntää henkilölle edellä mainituin perustein. Turvapaikan perusteena voi olla esi-

merkiksi sukupuolen perusteella naisiin kohdistuva vaino, jolloin vainon syyn voidaan katsoa pe-

rustuvan henkilön kuulumisesta yhteiskunnalliseen ryhmään. Turvapaikkaa hakevan henkilön tulee 

olla lisäksi haluton ottamaan vastaan turvaa ja suojelua pelon johdosta kotimaaltaan tai kansalai-

suusmaaltaan. (Maahanmuuttovirasto 2017a, viitattu 15.7.2017.) 

 

YK:n pakolaissopimuksessa määritellyn pakolaisen käsitteen ulkopuolelle jäävät ne, jotka ovat jou-

tuneet jättämään kotimaansa esimerkiksi sodan, luonnonkatastrofin, epäinhimillisen kohtelun, vä-

kivallan uhan tai nälänhädän vuoksi, jolloin lähtöön ei liity sopimuksessa määriteltyä henkilökohtai-

sen vainon vaaraa. On haasteellista vetää rajaa siihen, mikä luokitellaan vainoksi. (SopS 77/1968).  

 

Arkikielessä pakolaisista puhuttaessa tarkoitetaan usein turvapaikanhakijoita, jotka pakenevat ko-

timaastaan hakemaan suojaa toisesta valtiosta vetoamalla kansainväliseen pakolaissopimukseen. 

Turvapaikanhakijasta tulee kuitenkin pakolainen vasta, kun henkilön suojelun tarve on varmistettu 

ja hänelle myönnetään sen johdosta turvapaikka. Toisin sanoen turvapaikanhakija vasta hakee 

oleskelulupaa ja pakolainen on jo saanut oleskeluluvan. (Gothóni & Siirto 2016, 12.)  
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3.2 Kansainvälisen suojelun muodot 

Euroopan parlamentin ja neuvoston määritelmädirektiivin mukaan henkilö katsotaan kansainvälistä 

suojelua saavaksi, kun henkilölle on myönnetty pakolaisasema tai toissijaisen suojelun asema 

(2011/95/EU). Suomessa Maahanmuuttovirasto on toimivaltainen viranomainen määrittelemään ja 

tutkimaan, onko henkilö pakolainen vai ei. Ulkomaalainen saa pakolaisaseman, jos hänelle anne-

taan turvapaikka Suomesta tai UNHCR katsoo henkilön olevan pakolainen, jolloin hänet otetaan 

maahan pakolaiskiintiössä. Turvapaikanhakijan on mahdollista saada oleskelulupa myös toissijai-

sen suojelun perusteella, mutta tällöin henkilö ei saa pakolaisstatusta.  Pakolaisaseman saa myös 

ulkomaalaisen lisäksi tämän perheenjäsen, joka on saanut oleskeluluvan perhesiteen perusteella 

ja hänet määritellään pakolaiseksi. (Maahanmuuttovirasto 2017c, viitattu 10.10.2017.)  

 

Mikäli ulkomaalaislain 87 §:n mukaiset ja edellisessä luvussa avatut turvapaikan saamisen edelly-

tykset eivät täyty, maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle voidaan myöntää oleskelulupa toissijaisen 

suojelun perusteella. Toissijaista suojelua saavaa henkilöä uhkaa kotimaassaan todellinen vaara 

eikä ulkomaalainen halua turvautua alkuperäisen lähtömaansa tai kotimaansa suojeluun. Kuole-

manrangaistus, teloitus, kidutus, muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai väkivallasta johtuva henki-

lökohtainen vaara ovat niin merkittäviä perusteita, että toissijaista suojelua voidaan maassa oles-

kelevalle ulkomaalaiselle myöntää. (UL 88 §). Suomi pystyi aiemmin antamaan turvapaikanhaki-

jalle humanitaarista suojelua, jos turvapaikalle eikä toissijaiselle suojelullekaan ollut perusteita. 

Tämä kansainvälisen suojelun tyyppi poistui ulkomaalaislaista 16.5.2016. (Maahanmuuttovirasto 

2017a, viitattu 15.7.2017.) 

 

Ulkomaalaislain 90 §:n mukaan Suomi voi ottaa vastaan UNHCR:n eli YK:n pakolaisjärjestön pa-

kolaiseksi määrittelemiä henkilöitä pakolaiskiintiössä, jotka saavat suoraan pakolaisaseman. Pa-

kolaiskiintiöllä tarkoitetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia, jotka sijoite-

taan uudelleen kolmanteen eli turvapaikkamaahan. Suomi on ottanut vastaan jo yli 30 vuoden ajan 

pakolaisaseman omaavia ihmisiä pakolaiskiintiössä (Mäkelä, 77).  Ulkomaalaislain 92 § määrittää 

edellytykset ulkomaalaisen ottamiselle pakolaiskiintiössä. Ulkomaalaisen täytyy olla kotimaassaan 

kansainvälisen suojelun tarpeessa sekä uudelleensijoitettavana turvapaikkamaassaan. Edellä 

määritellyn lisäksi vastaanoton ja kotoutumisen edellytykset Suomessa tulee myös arvioida eikä 

oleskeluluvan myöntämiselle saa olla ulkomaalaislain 36 §:n mukaisia esteitä.  
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Maahanmuuttovirasto myöntää pakolaiskiintiössä oleville pakolaisille oleskeluluvat ja harkitsee 

täyttyvätkö edellytykset. Esteitä oleskeluluvan saamiselle ovat esimerkiksi yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden, kansanterveyden tai Suomen kansainvälisten suhteiden vaarantaminen. Oleskelu-

lupaa ei voida myöntää myöskään tapauksessa, jossa on perusteltua aihetta epäillä henkilön kier-

tävän maassa oleskelua koskevia säännöksiä.  Eduskunta päättää joka vuosi talousarvion hyväk-

symisen yhteydessä vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten määrän. Vuonna 2015 Syyriassa val-

linneen vaikean tilanteen vuoksi kiintiöpakolaisia otettiin Suomeen 1050. (Maahanmuuttovirasto 

2017b, viitattu 1.8.2017.) 

 

Pakolaisasema ja toissijainen suojeluasema menetetään, jos pakolainen palaa vapaaehtoisesti en-

tiseen kotimaahansa esimerkiksi konfliktien rauhoituttua ja näin ollen myös syyt, joiden perusteella 

pakolaisasema on myönnetty, ovat lakanneet olemasta. Pakolaisasema lakkautetaan silloinkin, jos 

pakolainen saa muun maan kansalaisuuden. Pakolaisaseman ja toissijaisen suojelun aseman lak-

kauttamisen tullessa kyseeseen suoritetaan yksilöllinen tutkinta. (UL 106 §). 

3.3 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusasema 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusasemaa voidaan kuvata kolmella eri tasolla, joita ovat 

kansainvälinen, alueellinen sekä kansallinen taso. Genevessä vuonna 1951 julistettu Yhdistynei-

den Kansakuntien pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus eli pakolaissopimus on tärkein 

pakolaisen oikeusaseman määrittävä kansainvälisen tason sopimus. Pakolaissopimus velvoittaa 

sen jäsenvaltioita suojelemaan pakolaisia eikä valtioilla ole oikeutta estää heidän pääsyään rajo-

jensa sisäpuolelle.  Pakolaissopimuksessa taattu oikeus turvapaikkaan on kirjattu myös Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 18 artiklaan. Pakolaissopimus määrittää pakolaisen käsitteen, heille kuu-

luvat oikeudet esimerkiksi ansiotyön tekemiseen ja sosiaalietuuksiin sekä suojelua antavan valtion 

velvollisuudet heitä kohtaan. Suomi on sitoutunut YK:n pakolaissopimuksen soveltamiseen täysi-

määräisenä pakolais- ja turvapaikkapolitiikassaan ja sopimus on saatettu Suomessa voimaan 

5.12.1968. (Aer 215 & Tarvainen 2016 61-62.) 

 

YK:n pakolaissopimuksen lisäksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeudellisesta asemasta 

säätelevät kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä yleiset oikeusperiaatteet, alueelliset sää-

dökset, kuten EU:n direktiivit ja asetukset sekä Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS). Kansallisella 

tasolla oikeusasemaa määrittävät Suomen perustuslaki (731/1999) sekä ulkomaalaislaki 
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(301/2004). Kansainväliset ihmisoikeussopimukset asettavat valtiolle velvoitteita, joiden tavoit-

teena on taata kaikille valtion alueella oleville ihmisille perustavanlaatuiset oikeudet. (Tarvainen 

2016, 62-63.) Palautuskiellosta säätää perustuslain 9 §:n 4 momentti sekä ulkomaalaislain 147 §. 

Tämä non-refoulement-kielto katsotaan tärkeimmäksi velvoitteeksi, jolla tarkoitetaan ehdotonta 

kieltoa palauttaa henkilö alueelle, jossa hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, epäin-

himillisen kohtelun tai vainon kohteeksi.   

 

Käytännössä Euroopan unionin yhteistä pakolaispolitiikkaa toteutetaan erilaisin asetuksin ja direk-

tiivein. Asetukset ovat sitovia säädöksiä, jotka toteutetaan sellaisenaan jokaisessa EU-maassa ja 

direktiiveissä puolestaan määritellään jäsenvaltioiden omassa lainsäädännössään sovellettavat ta-

voitteet. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän muodostavat Dublin III –asetus, Euro-

dac-asetus, määritelmä- ja vastaanottodirektiivi sekä turvapaikkamenettelydirektiivi. Kansalliset 

lait, esimerkiksi ulkomaalaislaki, on mukautettava direktiivien vähimmäisvaatimuksiin, sillä ne ovat 

direktiivien alapuolella. Kansallisesti voidaan kuitenkin säätää sitäkin paremmasta suojasta. Suo-

messa on tällä hetkellä vireillä lakihanke, jossa Suomen lainsäädäntö on tarkoitus saattaa vastaa-

maan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevia EU:n säädöksiä (Tarvainen 2016, 

63-64.)  

 

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun eli UNHCR:n toiminta liittyy myös olen-

naisesti pakolaissopimukseen. UNHCR laatii pakolaisten asemaa koskevia kansainvälisiä sopi-

muksia sekä hyväksyy ja valvoo niiden toimeenpanoa. Pakolaisten vapaaehtoisen paluun edistä-

minen kotimaihinsa sekä sopeutumisen edistäminen uusiin kansallisiin yhteisöihin on järjestön vel-

vollisuus. UNHCR voi parantaa pakolaisten asemaa tekemällä erityissopimuksia valtioiden kanssa 

sekä helpottaa pakolaisten liikkumista toisten valtioiden alueille. (Aer 2016, 216-217.) 

3.4 Pakolaistilanne Suomessa 

Maailmassa on pakolaisia tänä päivänä enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. 

Vuonna 2017 pakolaisten määrä oli maailmassa jo ennätykselliset 68,5 miljoonaa. Käytännössä 

maailmaan tuli joka toinen sekunti yksi uusi pakolainen lisää. Pakolaisista yli puolet on alle 18-

vuotiaita, joista suuri osa on joutunut eroon perheistään ja pakenevat yksin. (UNHCR 2018.) Sodat, 

konfliktit maiden sisällä, epävakaus sekä vainot ovat saaneet kymmenet miljoonat ihmiset pakene-



  

16 

maan kotimaastaan. Pakolaisleirien olot kurjistuvat entisestään ja se saa ihmiset pakenemaan en-

tistä kauemmas paremman tulevaisuuden toivossa. (Parhiala & Raulo, 21-22.) Eurooppa vastasi 

vuoden 2015 pakolaiskriisiin kiristämällä maahanmuuttopolitiikkaansa sekä sulkemalla rajojaan. Ei 

ole kuitenkaan merkkejä siitä, että Eurooppaan suuntautuva pakolaisvirta laskisi lähitulevaisuu-

dessa, ajoittaista vaihtelua huomioimatta. Sodat, konfliktit, työttömyys, köyhyys ja turvattomuus 

ajavat yhä väestöä pois kotimaistaan, joten maiden tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta parem-

paan. (Sisäministeriö 2017a, viitattu 15.12.2017 & Tarvainen, 59.) 

 

Kansainvälisestä näkökulmasta ja muun maailman pakolaistilanteeseen verrattuna pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotto on Suomessa vielä ilmiönä suhteellisen uusi. Suomeen on saa-

punut pakolaisia vasta muutaman vuosikymmenen ajan. Enemmistölle suomalaisista pakolaisuus 

tuli tutummaksi vasta 1990-luvulla, kun somalipakolaisryhmät saapuivat Suomeen. Vuosien 1973-

2012 välillä Suomeen on muuttanut 42 524 henkilöä pakolaisena. (Suomen pakolaisapu, viitattu 

10.10.2017.) 

 

Väkilukuun suhteutettuna vuonna 2015 Suomeen saapui muihin EU-maihin suhteutettuna neljän-

neksi eniten turvapaikanhakijoita (Valtioneuvosto 2016b, viitattu 5.1.2018). Samana vuonna kan-

sainvälistä suojelua hakeneiden ulkomaalaisten määrä Suomessa kasvoi räjähdysmäisesti ja maa-

han saapui maailmalla vallitsevan pakolaiskriisin johdosta 32 476 henkilöä hakemaan turvapaik-

kaa. Vielä edellisenä vuonna hakijoita oli vain 3651. (HE 32/2016 vp, 3.) Eniten henkilöitä saapui 

Irakista (63%), Afganistanista (16%), Somaliasta (6%) sekä Syyriasta (3%).). Alun perin vuoden 

2015 aikana Suomeen arvioitiin saapuvan noin 5000 turvapaikanhakijaa, sillä aiemmin 2000-luvulla 

turvapaikanhakijamäärät ovat vaihdelleet 1500 ja 6000 henkilön välillä. (Pakolaisuus Suomessa, 

viitattu 10.10.2016.)  

 

Vuonna 2016 turvapaikkaa hakevien määrä kääntyi laskuun, sillä liikkumista alettiin rajoittaa eri 

puolilla Eurooppaa. (Gothóni & Siirto, 14.) Turvapaikanhakijatilannetta on hillitty Suomessa val-

mistelemalla EU-säädösten lisäksi myös lukuisia kansallisia lakeja. Lainkohtien ja vähän väliä 

muuttuvien linjausten seuraaminen tuo haasteita tuomioistuimillekin. Ulkomaalaislakia uudiste-

taan EU-lainsäädännön vaatimana tai kansallisten poliittisten linjausten mukaisesti jatkuvasti. 

(Siirto & Laihia, 133.)   
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Suomesta haettiin vuonna 2017 turvapaikkaa huomattavasti vähemmän edellisvuosiin verrattuna, 

yhteensä 5059 henkilöä. Turvapaikka myönnettiin noin 40% ulkomaalaiselle, jolloin loput hakijat 

saivat kielteisen turvapaikkapäätöksen. Myönteisten päätösten määrä on suhteellisesti kuitenkin 

kasvanut aiempaan verrattuna, mikä selittyy paremmilla perusteluilla esimerkiksi valitettaessa 

kielteisestä päätöksestä. Kristinuskoon kääntyminen on ollut yleisin peruste hakemukselle ja sen 

perusteella turvapaikka voidaan myöntää, mikäli henkilön katsotaan joutuvan vainon kohteeksi 

kotimaahansa palatessaan. Kiintiöpakolaiset ovat yleensä joutuneet odottamaan todella pitkään, 

että pääsevät muuttamaan Suomeen, mutta tilanne oli kohentunut vuoden 2017 loppuun men-

nessä huomattavasti, sillä kuntapaikka oli löytynyt kaikille Suomeen valituille kiintiöpakolaisille. 

(HE 96/2018 vp, 24 & Maahamuuttovirasto 2018g, viitattu 10.8.2018) 

 

 

Kuvio 1. Päätökset kansainvälisestä suojelusta sekä turvapaikanhakijoiden oleskelulupapäätök-

set 1/2015 – 4/2019 (Maahanmuuttovirasto 2019).   

 

Mitä pidempään turvapaikanhakijoiden oleskelulupaprosessi kestää, sitä enemmän kotoutumista 

ehtii tapahtua ja kiinnittäviä siteitä muodostua suomalaiseen yhteiskuntaan. Osa mahdollisesti eh-

tii löytää työ- tai opiskelupaikan tai perustaa perheen. (Valtioneuvosto 2016b, viitattu 5.1.2018.) 

Lainsäädännöllä on kuitenkin tiukennettu myös oleskelulupien ehtoja sekä selkeytetty niiden kä-

sittelyä. Lakimuutosten taustalla on vuonna 2015 kasvaneiden kansainvälistä suojelua hakenei-

den henkilöiden määrät. Turvapaikanhakijamäärät ovat sittemmin tasaantuneet muutaman vuo-

den takaisesta. Turvapaikanhakijoille myönnettyjen oleskelulupien myöntämisen johdosta esimer-

kiksi perhesidehakemukset ja kansalaisuushakemukset tulevat lähivuosina lisääntymään. Perhe-

siteen perusteella oleskelulupia haettiin 10% enemmän vuonna 2017 kuin edellisenä vuonna.  
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(Maahanmuuttovirasto 2018b & Sisäministeriö 2017a, viitattu 15.12.2017.) Kansalaisuushake-

musten tosin voidaan arvioida lisääntyvän vasta vuoden 2020 jälkeen, kun kansalaisuuslain 20 

§:n määrittämä vähintään neljän vuoden oleskeluaika Suomessa tulee täyteen.   
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4 KOTOUTTAMISESTA KOTOUTUMISEEN 

4.1 Kotouttamisen lainsäädäntö 

Euroopan unioni voi säätää jäsenvaltioita kannustavia ja tukevia toimenpiteitä maassa oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi, mutta ensisijainen toimivalta ja kotouttamisen 

sääntely on kuitenkin jäsenvaltioilla. EU:lla on kuitenkin tärkeä tehtävä koordinoida, edistää ja tu-

kea jäsenvaltiota eri kotouttamistoimenpiteissä. (HE 185/2010 vp, 29-30.) Vuonna 2016 Euroopan 

komissio antoi tiedonannon EU:n toimintasuunnitelmasta, mikä tukee jäsenvaltioissa oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista. Komission toimintasuunnitelmaan kuuluvat osa-

alueet sisältyvät pääasiassa myös Suomen kotouttamispolitiikkaan, joita ovat esimerkiksi toimen-

piteet koulutuksen, työllisyyden, peruspalvelujen saatavuuden ja aktiivisen kansalaisuuden saralla. 

(Euroopan komissio 2016, viitattu 16.12.2017.)  

 

Perusoikeuksien kunnioittaminen on yksi Euroopan unionin perusarvoista, joten kotoutumisproses-

sin kannalta keskeisiä ja hyvin tärkeitä oikeuksia on kirjattu Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. 

Olennaista on pakolaisia vastaanottavassa yhteiskunnassa ymmärtää näitä perusarvoja, kuten sa-

nan- ja uskonnonvapautta, oikeutta tasa-arvoon sekä syrjintäkieltoa.  Samalla nämä perusoikeus-

kirjaan kirjatut oikeudet suojaavat heitä ja edistävät kotoutumista yhteiskuntaan. (Euroopan komis-

sio 2016, viitattu 16.12.2017.) 

 

Kotoutumisesta sekä kotouttamisesta säätää laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) ja se 

sisältää säännökset kotoutumisen sekä kotouttamisen määritelmistä, maahanmuuttajan kotoutu-

mista edistävistä toimenpiteistä niin yksilö-, paikallis-, kuin valtionkin tasolla sekä kuntaan osoitta-

misesta. Lakia sovelletaan lain 2 §:n mukaan henkilöihin, joilla on Suomessa voimassa oleva oles-

kelulupa, ulkomaalaislain mukaisesti myönnetty oleskelukortti tai oleskeluoikeus on rekisteröity. 

Kotoutumislain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää ja tukea maahanmuuttajan mahdolli-

suuksia osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan sen aktiivisena jäsenenä. Säädetyllä lailla 

pyritään myös edistämään yhdenvertaisuutta, naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, kaksisuun-

taista kotoutumista sekä lisäksi lisäämään positiivista vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. 



  

20 

Kotoutumislain tavoitteena on antaa tukea mahdollisimman monelle maahanmuuttajalle tuen ja tie-

don tarpeen ollessa suurimmillaan eli välittömästi uuteen maahan saapumisen jälkeen (Siirto & 

Hammar, 190). 

 

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, jonka ta-

voitteena on, että maahanmuuttaja saa kotouttamisen myötä yhteiskunnassa sekä työelämässä 

tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotouttaminen puolestaan määritellään viranomaisten ja muiden tahojen 

järjestämiksi monipuolisiksi palveluiksi ja toimenpiteiksi kotoutumisen edistämiseksi. (KotoL 3 §).  

4.2 Valtio ja kunnat kotouttamisen toimijoina  

Nykyisen kotoutumislain säätämisen myötä valtioneuvosto laatii yleisen kotouttamisohjelman aina 

neljäksi vuodeksi kerrallaan kotoutumislain 34 § mukaisesti, mikä sisältää kotoutumisen tavoitteet, 

vastuut ja yleiset linjaukset kotouttamisen toimenpiteistä. Ensimmäinen kotouttamisohjelma laadit-

tiin vuosille 2012-2015. Tämänhetkinen ohjelma yltää vuoden 2019 loppuun saakka ja sen tavoit-

teet ja painopisteet keskittyvät pääministeri Sipilän hallitusohjelman linjauksiin. Valtion kotouttamis-

ohjelman myötä tavoitellaan maahanmuuttajien osaamisen hyödyttävän suomalaista yhteiskuntaa 

sekä edistävän yhdenvertaisuutta. Tavoitealueiden mukaisesti tavoitteena on tehostaa kotoutta-

mista poikkihallinnollisesti parantamalla valmiuksia työelämään, huolehtimalla tuesta sekä vapaa-

ajan toiminnasta. Tavoitteena on, että kotoutumisprosessi alkaa heti, sijoittamalla kiintiöpakolaiset 

ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat kuntiin kahden kuukauden sisällä oleskeluluvan saa-

misesta. (Valtioneuvosto 2017, viitattu 29.12.2017.)  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-

keskus) vastaa pakolaisten vastaanoton koordinoinnista ja alueellisesta hallinnosta. ELY-keskus 

kehittää kotoutumista alueellisesti ja neuvoo kuntia kotoutumisen edistämisessä. ELY-keskus te-

kee yhteistyötä aluehallintoviraston (AVI) kanssa ja se vastaa kotoutumista edistävien ja tukevien 

toimenpiteiden suunnittelusta, ohjauksesta sekä valvonnasta. (KotoL 37-38 §.) ELY-keskus neu-

vottelee kuntien kanssa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kun-

tapaikoista, sopimuksista sekä vastaanotosta aiheutuvista kustannuksista. (Hansen & Holm, 162-

163).  
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Paikallistasolla kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta vastaavat kunnat. 

Kuntien tehtävänä on järjestää kotoutumista edistäviä toimenpiteitä sekä palveluja osana sen muita 

kunnallisia peruspalveluja. Kunnan tulee huolehtia siitä, että sen tarjoamat palvelut sopivat myös 

maahanmuuttajille. Kotouttamisprosessin yhteistyössä ovat mukana myös työ- ja elinkeinotoimisto, 

poliisi sekä kunnan yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt. Kunnalla on velvollisuus yhdessä työ- ja elin-

keinotoimiston kanssa pitää huoli kotoutumista edistävien ja tukevien palveluiden ja toimenpiteiden 

järjestämisestä, ohjaamisesta sekä seurannasta. Kunta tai useampi kunta yhdessä laatii valtion 

kotouttamisohjelman tavoin kunnan kotouttamisohjelman, niin ikään neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

(KotoL 6 § & 30-32 §.) 

 

Kuntien resurssit kotoutumistoimien järjestämiseen vaihtelevat. Kotoutumistoimien avulla pyritään 

minimoimaan pakolaisten syrjäytymistä. Pakolaisen oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä tuetaan, 

sillä sen uskotaan edistävän kotoutumista. Ei ole yhteiskunnan eikä pakolaisen kotoutumisproses-

sin edun mukaista, jos kuntaan muuttanut pakolainen joutuu esimerkiksi odottamaan kuukausia, 

ennen kuin tämä pääsee kotoutumista edistävälle suomen kielen kurssille. (Siirto & Hammar 190-

191.) 

 

Suomen kunnille oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sekä kiintiöpakolaisten vastaan-

otto on vapaaehtoista. Oletuksena on, että pakolaiset ovat kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakkaita ja käyttävät muitakin palveluita siinä missä muutkin kuntalaiset. Usein pakolaiset tarvit-

sevat taustansa vuoksi myös erityisiä palveluja, esimerkiksi tulkkausta tai trauman ja kidutuksen 

jälkihoitoa. Kunnan talousarviota laadittaessa on syytä huomioida taloudelliset resurssit heidän ko-

toutumiseensa sekä huomioida kotoutumistyöhön tarvittavat henkilöstöresurssit. (Hansen & Holm, 

159-162, Siirto & Hammar, 96.) 

 

Kiintiöpakolaiset eivät asu muiden turvapaikanhakijoiden tavoin maahan tultuaan vastaanottokes-

kuksessa, vaan he tulevat Suomeen vasta, kun kuntapaikka sekä asunto ovat löytyneet eli muut-

tavat suoraan kuntaan asumaan (Maahanmuutovirasto 2018d). Oleskeluluvan saaneilla turvapai-

kanhakijoilla ja kiintiöpakolaisilla on Suomen kansalaisten tavoin perustuslain 7 §:n mukainen oi-

keus valita asuinpaikka ja liikkumisvapaus Suomessa. Pakolaisen ei ole näin ollen pakko muuttaa 

siihen kuntaan, joka hänelle osoitetaan viranomaisen toimesta. Hän voi esimerkiksi muuttaa kun-

taan, jossa on paremmat mahdollisuudet kouluttautua tai työllistyä ja hankkia kyseisestä kunnasta 

itsenäisesti oma asunto. Tyypillisesti oleskeluluvan saaneet pakolaiset muuttavat vastaanottokes-

kuksesta kuntaan omin päin, ilman ELY-keskuksen kuntaan osoittamista. (HE 185/2010 vp, 17.)  
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Kunnissa tehdään kotouttamistyötä vaihtoehtoisesti vastaanottovaiheen sosiaalityönä, monikult-

tuurisena sosiaalityönä normaalipalveluissa tai alue- ja yhdyskuntatyönä. Kotouttamispalvelujen 

järjestämiseen vaikuttaa kunnan koko ja ympäristö. Lakisääteisen kunnan kotouttamisohjelman on 

tärkeää olla huolellisesti suunniteltu ja ajan tasalla. Ihanteellisessa tilanteessa kotouttamisohjelma 

on ensisijainen väline kotouttamistyössä. Kotoutumislain 30 § edellyttää, että kunnan tulee kehittää 

henkilöstönsä osaamista kotoutumisen edistämiseksi. Henkilöstöä tulee perehdyttää esimerkiksi 

monikulttuurisiin asiakastilanteisiin, haastaviin tilanteisiin ja rasismin ehkäisemiseen. (Hansen & 

Holm, 168-171.) 

 

Pakolaisten kotoutumisen kannalta on tärkeää, että he kiinnittyvät asuinpaikkaansa. Pakolaisryh-

mien tulisi olla paikkakunnilla riittävän isoja, jotta ystävyyssuhteiden solmiminen oman etnisen ryh-

män kanssa on helppoa. Tärkeä tekijä kotoutumiskokemuksen tuntemisessa ja yhteiskuntaan so-

peutumisessa on vastaanottavan kunnan suhtautuminen sinne muuttaviin pakolaisiin. Myöntei-

sessä ilmapiirissä uuden kuntalaisen on helpompi sopeutua asuinkuntaansa. Mikäli ympäristön 

suhtautuminen on vihamielistä, kunnasta halutaan muuttaa muualle ja kotoutuminen yhteiskuntaan 

hankaloituu. Suomen kotouttamislainsäädäntö antaa hyvän pohjan kotouttamiseen. Ihanteellisessa 

tilanteessa se on toimiva tie hyvinvoivaan ja kulttuurisesti rikkaaseen yhteisöön. Lain toteutu-

miseksi tarvitaan kuitenkin riittävästi resursseja kotoutumistyön toteuttamiseen ja näitä resursseja 

on supistettu entisestään viime aikoina. Kotouttamislain paikalliseen soveltamiseen vaikuttaa suo-

malaisen yhteiskunnan yleinen ilmapiiri. Yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi vi-

ranomaisten täytyy työskennellä yhä tietoisemmin. (Siirto & Hammar, 207.) 

4.3 Toimenpiteet kotoutumisen edistämiseksi  

Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten tulee antaa asianmukaista opas-

tusta, neuvontaa ja ohjausta kotoutumista edistävistä toimenpiteistä, työelämästä sekä palveluista 

pakolaisille kotoutumislain edellyttämällä tavalla. Pakolaisille eli maahanmuuttajille annetaan tietoa 

heidän oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi työelä-

män osalta. Kaikille Suomeen muuttaville annetaan perustietoaineisto koskien suomalaista yhteis-

kuntaa joko oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskelukortin myöntämisen, oleskeluoikeuden 
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rekisteröinnin tai kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä. Lisäksi heille annetaan tietoa pal-

velujärjestelmistä ja kotoutumislain mukaisista toimenpiteistä, joilla kotoutumista edistetään. (KotoL 

2:6-8 §:t.)  

 

Usein palvelut ovat pakolaisille vieraita, sillä niitä ei ole ollut tarjolla heidän lähtömaissaan. Uusien 

kuntalaisten ensimmäisinä päivinä pakolaisia ohjataan suomalaisen yhteiskunnan elämäntapaan 

ja palvelutarjontaan. On tärkeää ohjeistaa pakolaisia tärkeimpien palvelujen pariin ja julkisilla lii-

kennevälineillä kulkemiseen. Ensisijaisina toimenpiteinä heidän tulee rekisteröityä maistraatissa 

sekä hakea Suomen sosiaaliturvaa. Kela-asioiden hoito, poliisin lupa-asioissa asioiminen sekä 

pankkitilin avaaminen ovat olennaisia tekijöitä yhteiskuntaan kotoutumisessa. (Hansen & Holm, 

178-179). 

 

Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää maahanmuuttajan alkukartoituksen henkilölle, joka on työvoima- 

ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaan työtön työnhakija. Mikäli pakolainen saa muu-

ten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea, alku-

kartoituksen käynnistää kunta. Alkukartoituksen tarkoituksena on arvioida yksilöllisesti maahan-

muuttajan kotoutumis-, työllistymis- sekä opiskeluvalmiudet ja tarve kielikoulutukseen sekä muihin 

kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin. Siinä selvitetään maahanmuuttajan taustat ja muut kotou-

tumiseen vaikuttavat seikat, esimerkiksi tämän aikaisempi työhistoria, koulutus sekä kielitaito. Al-

kukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa sitä koskevasta pyynnöstä ja sen perus-

teella kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta 

sekä kotoutumislain 2 luvun 11 §:n mukaisen henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman.  (KotoL 

2:9-10 §:t.) 

 

Kotoutumissuunnitelma on henkilökohtainen ja yksilöllinen suunnitelma, joka sisältää kartoituksen 

niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajaa riittävien suo-

men tai ruotsin kielen taidon, sekä muiden työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimi-

sessa. Sen tehtävänä on myös edistää henkilön mahdollisuuksia osallistua tasavertaisesti suoma-

laisen yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kotoutumista edistävistä ja 

työnhakua tukevista palveluista ja muista edistävistä toimenpiteistä. Kotoutumissuunnitelma on 

laadittava kolmen vuoden kuluessa ensimmäisen oleskeluluvan tai –kortin myöntämisestä tai oles-

keluoikeuden rekisteröimisestä. Kotoutumissuunnitelman kesto määrittyy yksilöllisin perustein esi-

merkiksi pakolaisen omien tavoitteiden, työ- ja koulutushistorian sekä hänelle tarjottujen ja suunni-

teltujen toimenpiteiden mukaisesti. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma laaditaan enimmillään 
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yhden vuoden ajaksi, mutta sitä voidaan pidentää perustellusta syystä enintään kahdella vuodella, 

mikäli maahanmuuttaja tarvitsee erityisiä toimenpiteitä kotoutuakseen yhteiskuntaan. (KotoL 2:11-

12 §:t.)   

 

Kotoutumissuunnitelman laatineen tahon, joko kunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston, on aktiivisesti 

tarjottava määrärahojensa puitteissa suunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä. Vastapainoksi maa-

hanmuuttajan tulee pysyä suunnitelmassaan ja osallistua säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen 

opetukseen ja muihin hänelle suunniteltuihin toimenpiteisiin. Kunnan sekä työ- ja elinkeinotoimiston 

tulee seurata, että kotoutumissuunnitelma toteutuu ja suunnitelma on tarkistettava vähintään ker-

ran vuodessa. (KotoL 2:17-18 §:t.) 

 

Oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään kotoutumiskoulutusta, joka edistää 

työelämään sekä jatkokoulutukseen pääsyä sekä parantaa valmiuksia yhteiskunnallisella, kulttuu-

risella sekä elämänhallinnan osa-alueilla. Kotoutumiskoulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen ja 

tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta Opetushallituksen maahanmuuttajien kotoutumiskou-

lutuksen opetussuunnitelman mukaan. Tavoitteena on toimiva peruskielitaito suomen tai ruotsin 

kielen osalta. Kotoutumiskoulutus järjestetään työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. 

ELY-keskus vastaa toimialueellaan työvoimakoulutuksena järjestettävän kotoutumiskoulutuksen 

järjestämisestä. Työ ja elinkeinotoimiston tehtävänä on puolestaan ohjata maahanmuuttaja joko 

omaehtoiseen opiskeluun tai vaihtoehtoisesti kotoutumiskoulutukseen, joka järjestetään työvoima-

koulutuksena. Kunnan rooli sisältää kaikkia edellä mainittuja eli järjestää kotoutumiskoulutusta, oh-

jata järjestämäänsä koulutukseen tai ohjata omaehtoiseen opiskeluun. (KotoL 2:20-21 §:t.) 

 

Kotoutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä voidaan järjestää edellä mainittujen lisäksi myös 

muita palveluja, jotka kannustavat maahanmuuttajaa hankkimaan itsenäisesti niitä tietoja ja taitoja, 

joita yhteiskunnassa tarvitaan (KotoL 2:26 §). Pakolainen voi kotoutua yhteiskuntaan myös osallis-

tumalla esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimintaan, jolloin voi oppia tärkeiden asioiden hoita-

mista näiden välityksellä. Tällaisia osallistumismahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi erilainen seu-

ratoiminta, liikunta- ja kulttuuriaktiviteetit, poliittinen ammattijärjestötoiminta, maahanmuuttajajär-

jestöjen toiminta, vertaistuki- ja opintopiirit sekä ystävätoiminta. Kirjastot edistävät myös monikult-

tuurisuuden tukemista, sillä niiden kautta löytyy materiaalia lukuisilla kielillä ja lisäksi ne toimivat 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina kulttuuritapahtumineen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 

viitattu 20.3.2018.) 
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Kotouttamistyölle ja pakolaisten kotoutumiselle on tuonut haasteita vaikeus avata pankkitiliä pako-

laiselle, sillä pankit eivät ole pystyneet tunnistamaan asiakastaan luotettavasti puutteellisen henki-

löllisyyden osoittavan asiakirjan vuoksi. Tyypillisesti pakolaiselle myönnetyssä oleskeluluvassa on 

merkintä ”henkilöllisyyttä ei ole voitu vahvistaa”, minkä vuoksi pakolaiselle ei ole voitu pankkitiliä 

avata. Pakolaisen matkustusasiakirja tai muukalaispassi eivät sovellu tähän tarkoitukseen, ainoas-

taan passi tai henkilökortti. On tärkeää, että oleskeluluvan saaneilla pakolaisilla on oikeus viran-

omaisen myöntämään tunnistamisasiakirjaan, jonka avulla voi asioida eri viranomaisten kanssa 

(Maahanmuuttovirasto 2018a & Sisäasiainministeriö 2012, 46). Henkilökorttilaki (663/2016) mah-

dollistaa lain 14 §:n mukaisesti ulkomaalaisen henkilökortin myöntämisen oleskeluluvan saaneelle 

ulkomaalaiselle ja sen voimassaolo sidotaan oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden voimassaoloon.  

4.4 Kaksisuuntainen kotoutuminen  

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattujen perusoikeuksien tärkeyden lisäksi kotouttamista 

koskevassa komission toimintasuunnitelmassa korostetaan kaksisuuntaisen kotoutumisen erityistä 

asemaa. Kaksisuuntaisen kotoutumisen käsite sisältyy Euroopan unionin kotouttamispolitiikan yh-

teisiin perusperiaatteisiin ja sillä tarkoitetaan jatkuvaa, keskinäistä muuttumisen prosessia yhteis-

kunnan ja maahan muuttaneen pakolaisen välillä. Pakolaisten edellytetään sisäistävän EU:n pe-

rusarvot sekä oppivan jäsenvaltion kielen, kun taas yhteiskunta tarjoaa mahdollisuuden osallistua 

sen toimintaan. (Euroopan komissio 2016, viitattu 16.12.2017). Ajatuksena on, että yhteiskunta 

muuttuu ja monipuolistuu maahan muuttaneen väestön myötä ja maahanmuuttaja puolestaan 

hankkii ne tiedot ja taidot, joita uudessa kotimaassa tarvitaan. Yhteiskunta vuorostaan odottaa pa-

kolaisen toimivan aktiivisesti oman kotoutumisen ja tilanteensa edistämiseksi. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö, viitattu 1.11.2016).  

 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden maahanmuutto on harvoin tarkkaan suunniteltua, sillä mää-

ränpääkin selviää usein vasta hieman ennen uuteen maahan saapumista. Maasta tai jopa maan-

osasta muutto toiseen on aina iso ja stressaava prosessi. (Siirto & Hammar, 197). Suomeen tule-

vista maahanmuuttajista pakolaiset tulevat kaikista haastavimmista olosuhteista. Pakolainen on 

luultavasti lähtenyt pakoon sodan keskeltä ja joutunut elämässään näkemään ja kokemaan vaikeita 

kokemuksia, kuten väkivallan eri muotoja ja kidutusta. Pakolainen on mahdollisesti paetessaan 
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joutunut eroon perheestään, mikä osaltaan lisää huolta ja epätietoisuutta. Traumaattiset kokemuk-

set jättävät pitkäaikaisen jäljen ihmiseen sekä lisäävät turvattomuuden tunnetta ja se tuo osaltaan 

haasteita uuteen maahan sopeutumisessa. (Schubert, 68.) Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, 

että pakolaisten kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan sujuu mutkattomasti ja he pääsevät 

sen toimintaan mukaan tasavertaisina jäseninä. 

 

Merkittävä vastuu pakolaisten kotoutumisessa on maahan tulevien ihmisten lisäksi yhteiskunnalla, 

eli viranomaisilla, vastaanottavilla ihmisillä ja yhteisöillä. Näin ollen sekä vastaanottavalla maalla 

että tulijalla on omat vastuunsa ja velvollisuutensa. (Gothóni & Siirto, 13-14.) Luonteeltaan kotou-

tuminen vie aikaa ja se kestää prosessina pitkään. Erilaisten palvelujen ja toimenpiteiden avulla 

pakolaisten kotoutumista voidaan edistää, mutta se toteutuu parhaiten vuorovaikutuksessa arkipäi-

väisissä tilanteissa ja yhteisöissä, kuten kouluissa, työpaikoilla ja harrastuksissa. (Työ- ja elinkei-

noministeriö, viitattu 1.11.2016.)  

 

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat käyvät kukin omanlaisen ja yksilöllisen kotoutumisprosessin 

omaan tahtiinsa. Henkilökohtaiset resurssit sekä toisaalta yhteiskunnan resurssit edistävät tai hi-

dastavat maahan muuttaneen kotoutumista. Henkilökohtaisia resursseja ovat esimerkiksi koulutus-

taso, yhteiskunnallinen tausta, maahantuloikä, fyysinen ja psyykkinen terveys, kielitaito sekä oma 

asenne kotoutumiseen. (Siirto & Hammar, 197.) Suomeen saapuessa oman identiteetin menetys 

on pakolaisen näkökulmasta yksi elämän suurimmista muutoksista. Oma tausta sekä aiemmin han-

kittu osaaminen ja koulutus voivat kadota helposti ja vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin, jos niitä ei 

pysty hyödyntämään uudessa kotimaassaan. Pakolainen voi olla korkeasti koulutettu, esimerkiksi 

lakimies, mutta ammatin hyödyntäminen uudessa kotimaassa ei luultavasti ole mahdollista ilman 

lisäkoulutusta tai jopa uudelleenkouluttautumista. (Schubert, 69.)  

 

Suomalaiselle yhteiskunnalle tyypilliset käytänteet ovat luonnollisesti pakolaiselle täysin vieraita. 

Yhteiskunnan erilaisten sääntöjen ja tapojen, kuten julkisen liikenteen ja palveluiden käyttäminen 

on vaikeaa ja kestää pitkään omaksua. Pakolainen tekee pääasiassa tulkintoja näkemänsä perus-

teella, sillä koko suomen kielen opettelun prosessi on vasta alussa. Kommunikointi tapahtuu usein 

lähinnä muiden samaan kieltä puhuvien pakolaisten kanssa, jolloin tulkinta saattaa jäädä puutteel-

liseksi, ellei jopa virheelliseksi. Suomeen tulleet pakolaiset saavat kyllä perustietoa maasta, mutta 

tietoa tarvitaan lisää. Useilla paikkakunnilla järjestettävien maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjaus-

palvelujen työntekijöiden mukaan pakolaiset ovat kotoutuneet Suomeen jo vuosien ajan, mutta silti 
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tietoisuus yhteiskunnan rakenteesta, velvollisuuksista sekä mahdollisuuksista on puutteellista. 

(Siirto & Hammar, 200.) 

 

Viranomaisten on annettava asianmukaista neuvontaa sekä kotoutumista edistävää ohjausta eri-

laisista toimenpiteistä, palveluista sekä työelämästä (KotoL 2:8 §). Kotoutumisen kannalta on eri-

tyisen tärkeää, miten virkailijat ottavat vastaan ja kohtelevat pakolaisia eri kohtaamistilanteissa.  

Pakolaisilla on todennäköisesti kielteisiä kokemuksia oman maansa ja ehkä myös pakomatkansa 

aikana tapaamistaan viranomaisista. Toiset pakolaiset ovat joutuneet psyykkisesti, fyysisesti sekä 

taloudellisesti viranomaisten hyväksikäyttämiksi, sillä osalla heistä ei ole ollut edes perusoikeuksia 

omassa maassaan. Aiemmat kokemukset voivat hyvinkin vaikuttaa viranomaisiin suhtautumiseen 

nyt myös uudessa kotimaassaan Suomessa. Pakolaisten kanssa työskentelevien täytyykin panos-

taa luottamuksen luomiseen. (Siirto & Hammar, 200-201.)   

 

Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta kai-

kessa toiminnassaan sekä muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät sen toteutumisen. Työntekijän 

tulee kunnioittaa palvelun käyttäjää sekä hänen oikeuksiaan ja osoitettava arvostusta, vaikka pa-

kolainen ei kykenisi hoitamaan asioitaan tai kotoutumaan. Työntekijän ja pakolaisen välinen koh-

taaminen muuttuu myönteiseksi, jolloin se tukee pakolaisen kotoutumista yhteiskuntaan. Pakolai-

sen kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta synnyttää luottamusta. Traumaattisia kokemuksia 

elämässään kokeneiden pakolaisten kohtelu arvokkaana yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä 

kasvattaa pakolaisen itsetuntoa, itsekunnioitusta sekä -arvostusta, mitkä ovat kotoutumisprosessin 

edistämisen kannalta äärimmäisen tärkeää. (Siirto & Hammar, 200-201.)  

 

Jokaisella pakolaisella ja turvapaikanhakijalla on oma tapansa sopeutua eli akkulturoitua uuteen 

yhteiskuntaan ja sen myötä uusiin olosuhteisiin. Akkulturaatioasenteella tarkoitetaan henkilön 

asennetta tilanteeseen, jossa elää kahden kulttuurin kanssa. (Schubert, 65.) John W. Berryn ak-

kulturaatioteoria tuo esille maahanmuuttajan kaksi intressiä, joiden välillä tulija elää. Ensinnäkin 

kotoutumiseen vaikuttaa henkilön oma tahto säilyttää oma kulttuurinsa sekä toisaalta tahto integ-

roitua uuteen yhteiskuntaan. Pakolaisen oma asenne kotoutumiseen ja yhteiskuntaan sopeutumi-

seen on seurausta siitä, miten hän kyseisiä intressejä painottaa. Mikäli henkilö haluaa säilyttää vain 

oman kulttuurinsa eikä ole kiinnostunut uuteen yhteiskuntaan kotoutumisesta, puhutaan separaa-

tiosta (eristäytyminen). Tilanteesta, jossa muuttaja haluaa sopeutua pikaisesti uuteen yhteiskun-

taan hylkäämällä vanhan kulttuurinsa, puhutaan assimilaatiosta (sulautuminen). Jos maahan muut-

tanut ei pääse sisälle uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, mutta myös vanha on hylätty, puhutaan 
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marginalisaatiosta (syrjäytyminen). Yhteiskunnan kannalta suotuisin vaihtoehto on kuitenkin integ-

raatio, jolloin pakolainen haluaa integroitua uuteen yhteiskuntaan, mutta säilyttää oman kulttuu-

rinsa samalla. Akkulturaatioprosessi muuttaa sekä lähtökulttuuria, että vastaanottavaa kulttuuria, 

jolloin lopputulemana on jotain uutta. Kotoutumiseen liittyvä lainsäädäntö perustuu juurikin integ-

raatioon. (Siirto & Hammar 204-205.)  

 

Pakolaisten on hyvä asennoitua siihen, että uuteen ja turvalliseen maahan asettumisen jälkeen 

iskee kulttuurishokki ja kokemus erilaisuudesta, koti-ikävä, yksinäisyys ja pahimmassa tapauk-

sessa masentuminen. Tämän jälkeen vuorossa on hyväksymisvaihe, jossa hiljalleen aletaan ym-

märtää uuden kotimaan ajattelu- ja toimintatapoja. Kun pakolainen sopeutuu, hän pystyy ohjaile-

maan elämäänsä kohti parempaa suuntaa. Ajan kuluessa pakolainen sopeutuu ja kotoutuu, jolloin 

hänestä tulee tasavertainen sekä aktiivinen yhteiskunnan jäsen. (Kinnunen & Honkala, 105-106). 

4.5 Onnistunut kotoutuminen 

Pakolaisen kotoutuminen voi ilmetä rakenteellisena, kulttuurisena, poliittisena ja sosiaalisena ko-

toutumisena sekä samaistumisen muodossa. On olennaista huomata, että jokainen pakolainen ko-

toutuu omaan tahtiinsa eri osa-alueilla. Toisaalta jonkin osa-alueen puutos voi vaikeuttaa integroi-

tumista toiseen osa-alueeseen. Rakenteellinen kotoutuminen pitää sisällään pääsyn koulujärjes-

telmän, töiden tai muiden yhteiskunnan tarjoamien palveluiden pariin. Maahanmuuttajat itse koke-

vat työllisyyden yhdeksi tärkeimmistä väylistä osallistua yhteiskuntaan ja työn edistävän kotoutu-

mista. Turvapaikanhakijana Suomeen tulevilla naisilla on yleensä miehiä heikommat työllistymis-

mahdollisuudet ja he työllistyvätkin miehiä harvemmin. Työttömänä on haastavaa pyrkiä rakenteel-

lisen kotoutumisen kautta yhteiskuntaan ja ulkomaalainen voi kokea syrjäytyvänsä. Poliittinen ko-

toutuminen ilmenee osallistumisena poliittiseen toimintaan, kulttuurisen kotoutumisen osalta hen-

kilö tutustuu uuteen kulttuuriseen ympäristöönsä ja samaistumisen osa-alueen myötä ottaa omak-

seen uuden kotimaansa tavat ja käytännöt. (HE 43/2016 vp, 26 & Rasilainen, 19-20.) 

 

Vuoden 2015 pakolaiskriisin myötä Suomeen saapuneista 32 476 turvapaikanhakijasta 84 prosent-

tia on alle 34-vuotiaita ja voidaan arvioida, että myös pysyvästi maahan jäävien ikähaarukka on 

vastaavanlainen. Tähän nuoreen ikäryhmään kuuluvilla voidaan ajatella olevan hyvät mahdollisuu-

det työllistyä ja opiskella Suomessa sekä kotoutua osaksi suomalaista yhteiskuntaa, sillä lähivuo-
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sina suuret ikäluokat siirtyvät työelämästä eläkkeelle. Pakolaisten työllistyminen ja heidän osaami-

nen on tärkeässä roolissa esimerkiksi työmarkkinoiden sujuvuuden, yritysten kasvun ja alueiden 

kehityksen kannalta.  (HE 96/2018 vp, 75 & Valtioneuvosto 2017, viitattu 5.1.2018).  

 

Onnistunutta kotoutumista voidaan mitata työllisyyden, suomen/ruotsin kielen taidon, sosiaalitur-

vasta riippumattomuuden, yhteisöön kuulumisen ja aktiivisen kansalaisuuden mittareilla. Hyvä ter-

veys ja mahdollisuus ylläpitää perhesuhteita ovat lisäksi tärkeitä tekijöitä, jotka edistävät kotoutu-

mista. Työ- ja elinkeinotoimiston vastuulla on enemmistö kotouttamistoimenpiteistä, joten on luon-

nollista, että työllisyys on olennainen mittari arvioitaessa onnistunutta kotoutumista. Toisena kes-

keisenä mittarina kotoutumisen onnistumista arvioitaessa pidetään kielitaitoa. Kotoutumiskoulutuk-

sen yhtenä tavoitteena on peruskielitaidon saavuttaminen. Sillä pyritään saavuttamaan sellainen 

suomen tai ruotsin kielen taito, jolla henkilö pärjää sekä arkielämässä että työssä ja koulutuksessa. 

Kielitaito karttuu kuitenkin parhaiten aidoissa vuorovaikutustilanteissa, kuten koulutuksessa tai 

työssä. Aktiivisen kansalaisuuden myötä pakolainen pääsee vaikuttamaan, osallistumaan ja otta-

maan vastuuta esimerkiksi osana yhteisön tai vaikkapa naapuruston toimintaa. Osallistumalla toi-

mintaan tuotetaan sitoutumista ja juurtumista, toisin sanoen kotoutumista. (HE 43/2016 vp, 26 & 

Rasilainen 21-24.) 

 

Riittävät terveyspalvelut ja hyvä terveys edesauttavat maahanmuuttajan kotoutumista ja ovat on-

nistuneen kotoutumisen mittareita. Pakolaisstatuksen saatuaan ulkomaalainen saa käyttää kaikkia 

julkisen terveydenhuollon palveluita. Turvapaikanhakijoilla on sen sijaan oikeus hoitoon vain kii-

reellisissä ja välttämättömissä terveysasioissa. Mahdollisuus perhesuhteiden ylläpitoon on erityi-

sen tärkeää, sillä pakolaisena perheestään erossa eläminen on yksi merkittävimpiä onnistuneen 

kotoutumisen esteitä. Jos pakolaisen perheenjäseniä on yhä tämän lähtömaassa konfliktien ja so-

dan keskellä, siitä aiheutuu epätietoisuutta, joka vaikuttaa kieliopintoihin, työnhakuun ja mielenter-

veyteen. (HE 43/2016 vp, 26 & Rasilainen, 25.) Ulkomaalaislaissa säädettyjä perheenyhdistämisen 

kriteerejä tiukennettiin 1.7.2016 alkaen. 
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4.6 Uusi kotoutumislaki 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä (96/2018) ehdotetaan sää-

dettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä, jolloin voimassa oleva laki (1386/2010) kumottai-

siin. Lain on tarkoitus astua voimaan 1. tammikuuta 2021. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 

viranomaisten ja hallinnon eri tasojen tehtävistä kotoutumisen edistämisessä, kotouttamisen yh-

teensovittamisessa sekä sen seurannasta. Kotoutumisen edistäminen sekä hyvien väestösuhtei-

den ylläpito ovat uuden lain päämäärinä ja näiden johdosta vahvistettaisiin maahanmuuttajien tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtana hallituksen esityksessä on tukea maahan-

muuttajien perusoikeuksia. Yhteiskunnan eri aloilla on tärkeää painottaa kokonaisvaltaista kotou-

tumista, sillä yksittäiset kotouttamistoimet eivät tuo kotoutumiseen suurinta hyötyä. Maahanmuut-

tajien työllisyyttä, hyvinvointia, osallistumista ja terveyttä olisi tarkoitus edistää uuden lain säätämi-

sen myötä. (HE 96/2018 vp, 1, 55 & 74.) 

 

Vuoden 2015 turvapaikanhakijavyöryn myötä hyväksytyn valtion kotouttamisen toimintasuunnitel-

man tavoitteet sekä valtion vuoden 2016 kotouttamisohjelma on huomioitu hallituksen esityksessä. 

Kyseisiä tavoitteita ovat esimerkiksi maahanmuuttajien koulutuksen nopeuttaminen ja työelämään 

siirtyminen, kuntiin siirtymisen tehostaminen sekä heidän osaamisensa hyödyntäminen. Valtion ko-

touttamisohjelman ja yleisen kotouttamispolitiikan päämäärinä on hyvät yhteiskunnassa vallitsevat 

väestösuhteet sekä myönteinen suhtautuminen maahanmuuttajia kohtaan. (HE 96/2018, 6 & 55.) 

 

Valtakunnalliset kotouttamisen tavoitteet huomioiden yleisvastuu maahanmuuttajien kotouttami-

sesta, suunnittelemisesta ja kehittämisestä olisi maakunnilla. Maakunnan olisi asetettava tavoitteet 

ja määriteltävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet, jotka tukevat maahanmuut-

tajien työllisyyttä ja yrittäjyyttä, osallistumista ja terveyttä. Maakunnalla olisi velvoite huolehtia kun-

nan ja muiden viranomaisten kanssa siitä, että kotoutumista edistävät palvelut muodostavat koko-

naisuuksia, jotka sopivat maahanmuuttajien tarpeisiin. Kotoutumisen kehittäminen ja sen suunnit-

telu yhdistettäisiin lisäksi maakunnan sekä kunnan muun toiminnan suunnitteluun, jolloin ediste-

tään maahanmuuttajien osallisuutta tuoden alueille elinvoimaa. Kotoutumisen edistämisessä pai-

notettaisiin myös kansalaisyhteiskunnan merkitystä. (HE 96/2018 vp, 1, 6 & 57.) 

 

Kunnat olisivat edelleenkin keskeisiä kotouttamisen toimijoita uuden lain myötä ja laissa määritel-

täisiin kunnan kotouttamisen kehittämisen sisältö. Uudella kotoutumislailla ei kavennettaisi kunnan 

nykyisiä yleisvelvoitteita eli vastaamista maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden suunnittelusta, 
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toteuttamisesta ja kehittämisestä kuntatasolla. Kotoutumista edistettäisiin esimerkiksi järjestämällä 

palveluita osana muita maakunnan vastuulla olevia palveluita, kuten kasvu- sekä sosiaali- ja ter-

veyspalveluita, peruspalveluita sekä koulutusjärjestelmää. (HE 96/2018 vp, 6 & 58.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläisen mukaan on tärkeää ohjata 

maahanmuuttajia järjestöjen palvelujen pariin ja kehittää kotoutumista moniulotteisena yhteistyönä. 

Kotoutumiseen vaikuttaa nyt viranomaisten vastuiden muuttuminen, joten se vaatii tiivistä yhteis-

työtä eri tahojen välillä. (Valtioneuvosto 2017, viitattu 15.12.2017.)  
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5 HENKILÖKORTTILAKI  

5.1 Lain tavoitteet 

Henkilökorttilaki (663/2016) astui voimaan 1.1.2017 ja sillä kumottiin aikaisempi henkilökorttilaki 

(829/1999). Henkilökorttilakia uudistettiin sisällöllisesti ja teknisesti ja lakiin tehdyillä muutoksilla on 

tarkoitus sujuvoittaa sekä parantaa sisäisen turvallisuuden palvelutasoa sekä keventää henkilö-

korttimenettelyä esimerkiksi sähköisen vireillepanon ja suoratoimituksen myötä. Uuden henkilö-

korttilain johdosta henkilökorttimenettelystä tulee sujuvampi sekä palvelutasosta parempi. Hallitus-

ohjelman mukaisesti henkilökorttilain tarkoituksena on parantaa asiakaspalvelun tasoa sekä tehos-

taa viranomaisten työtä.  Nykyään myös ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea hen-

kilökorttia ulkomaan edustustoista, mikä ei ollut aiemmin mahdollista. Sairausvakuutustietojen mer-

kitseminen jätettiin pois uudistetun lain myötä, jolloin henkilökorttimenettely on yksinkertaistunut 

entisestään. Opinnäytetyön kannalta keskeisin uudistus henkilökorttilaissa koskee ulkomaalaisen 

henkilökorttia. Ulkomaalaisen henkilökortin myöntäminen kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan Suo-

mesta saaneille, joilla ei ole luotettavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, edistää hallitusohjel-

man mukaisesti heidän kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (HE 41/2016 vp, 19, 24 & 29.) 

5.2 Ulkomaalaisen henkilökortti 

Henkilökorttilaissa on tarkennettu säännöksiä ulkomaalaisen henkilökortin osalta. Henkilökorttilain 

14 §:n mukaan hakijalla tulee olla voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti sekä kotikunta 

Suomessa ja tämän tiedot on rekisteröity väestötietojärjestelmään. Oleskeluluvan tai oleskeluoi-

keuden voimassaolo kytketään henkilökortin voimassaoloon, jolloin luodaan entistä vahvempi yh-

teys näiden välille. Henkilökortti soveltuu henkilöllisyyden osoittavasta asiakirjasta erityyppisissä 

asiointitilanteissa esimerkiksi viranomaisten kanssa. (HE 41/2016 vp, 24-25.) 
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Kuvio 2. Ulkomaalaisen henkilökortti (Poliisihallitus, viitattu 3.7.2017). 

 

Henkilökorttilaissa säädetään aikaisempaa tarkemmin ulkomaalaisen hakijan tunnistamisesta sekä 

henkilöllisyyden osoittamisesta henkilökorttia haettaessa. Mikäli henkilöllä ei ole esittää henkilölli-

syydestään mitään asiakirjaa, viranomainen voi tunnistaa hakijan henkilökorttilain 2 luvun 10 §:n 

mukaan vertaamalla tämän sormenjälkiä oleskelulupakorttiin tallennettuihin sormenjälkiin. Tämän 

lisäksi hakijan henkilötietojen tulee täsmätä väestötietojärjestelmästä ja ulkomaalaisrekisteristä löy-

tyviin tietoihin.  

 

Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan myöntää niin EU-kansalaiselle, kuin kolmannen maan kansa-

laisellekin. Se voidaan myöntää myös henkilölle, jonka muukalaispassiin tai pakolaisen matkustus-

asiakirjaan on merkitty varmistamaton henkilöllisyys, mikäli tämä pystytään tunnistamismenettelyn 

myötä luotettavasti tunnistamaan. Se toimii henkilöllisyyden osoittavana asiakirjana, aivan kuten 

Suomen kansalaiselle myönnettävä henkilökortti. Erona on se, että ulkomaalaisen henkilökortti ei 

kelpaa matkustusasiakirjaksi eikä siihen tule merkintää kansalaisuudesta. Ulkomaalaisen henkilö-

korttiin sisältyy ylempänä avattu kansalaisvarmenne, joten se kelpaa sähköisessä asioinnissa. Li-

säksi sairausvakuutustiedot voidaan liittää ulkomaalaisen henkilökorttiin. (HE 41/2016 vp, 7.)  

 

Ennen vuoden 2015 pakolaiskriisiä ja nykyisen henkilökorttilain voimaantuloa ulkomaalaisen mat-

kustusasiakirjat soveltuivat henkilöllisyyden tunnistamiseksi lukuisissa asiointitilanteissa, kuten 

pankkiasioinnissa, vaikka ne saattoivat sisältää merkinnän varmistamattomasta henkilöllisyydestä. 

Viime vuosina oleskeluluvan saaneiden ulkomaalaisten joukko on kuitenkin kasvanut räjähdysmäi-
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sesti ja samalla pankki- sekä viranomaisasiointi vaikeutunut, ellei muuttunut mahdottomaksi. Vah-

vistamattoman henkilöllisyyden merkinnän sisältämä asiakirja ei ole enää kelvannut viranomaisille, 

mutta toisaalta ulkomaalaisella ei ole ollut oikeutta saada poliisin myöntämää ulkomaalaisen hen-

kilökorttiakaan. Ilman ulkomaalaisen henkilökorttia esimerkiksi pankkitilin avaaminen tai sähköisten 

palvelujen käyttäminen ja henkilön sähköinen tunnistautuminen vaikeutuvat. Henkilöllisyyden osoit-

tamisessa ongelmia ilmenee lähes pelkästään kolmannen maan kansalaisten eli Suomeen kiin-

tiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina saapuneiden keskuudessa. (HE 41/2016 vp, 16-17.)  

 

Kaikille kansainvälistä suojelua hakeville ei voitu vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan myöntää ul-

komaalaisen henkilökorttia puutteellisen henkilöllisyyden todentamisen vuoksi. Esimerkiksi turva-

paikanhakijoilla ei usein ole passia tai mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa saapuessaan 

Suomeen hakemaan kansainvälistä suojelua. Turvapaikanhakijalla voi olla mahdollisesti myös vää-

rennetyt asiakirjat tai vaikeista oloista saapuneen on ollut mahdoton ylipäätään saada sellaista ko-

timaastaan. Näiden puuttuessa henkilöllisyyden selvittämiseksi jouduttiin ennen nykyistä lakia tur-

vautumaan hakijan omaan ilmoitukseen sekä rekisterivertailuihin, kuten sormenjälkivertailuihin 

kansainvälisistä tietokannoista. (HE 41/2016, 15-16 vp.)  

 

Ulkomaalaisen henkilökorttiin säädettyjen muutosten myötä kaikkien Suomessa kotikunnan sekä 

oleskeluluvan saaneiden asiointi helpottuu eri viranomaisten kanssa, kuten yllä mainitut pankkiasi-

ointi sekä sähköinen tunnistautuminen mahdollistuvat. Ulkomaalaisen henkilökortilla asioidaan 

kansallisessa käyttötarkoituksessa sekä viranomaisten, että yksityistenkin toimijoiden kanssa yh-

dellä henkilöllisyydellä, jonka perusteena on oleskelulupa. Henkilöllisyyden todentamisen vaati-

mukset täyttyvät rahanpesulain vaatimalla tavalla ulkomaalaisen henkilökortin osalta. (HE 41/2016 

vp, 29-30.) 

 

Henkilökorttilain uudistusten myötä ulkomaalaisen henkilökortteja voidaan uskoa haettavan jopa 

huomattavasti enemmän kuin aiemmin, sillä turvapaikanhakijoiden viime vuosina lisääntyneen 

määrän myötä myös oleskelulupien ja matkustusasiakirjojen myöntäminen on lisääntynyt. Osa ul-

komaalaisista sekä aiemmin merkinnän varmistamattomasta henkilöllisyydestä matkustusasiakir-

jaan saaneet henkilöt hakevat todennäköisesti ulkomaalaisen henkilökorttia. Ulkomaalaisen henki-

lökortin hakemisen lisääntyvään määrään vaikuttaa myös se, että kortin voimassaoloaika sidotaan 
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nyt hakijan oleskeluluvan kestoon. Viranomaisten kannalta ulkomaalaisten henkilökorttien hake-

musten käsittely voi muuttua hieman, sillä joissain tilanteissa hakijalta tulisi ottaa sormenjäljet hen-

kilöllisyyden todentamiseksi ja verrata niitä oleskelulupakortin sormenjälkiin.  (HE 41/2016 vp, 28.).  
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6 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ   

Tässä pääluvussa tutkitaan kotoutumisen edistämistä ja kotouttamistoimia paikallistasolla, joten 

luvussa keskitytään kotoutumisen käytännön edistämiseen Oulun alueella. Luvussa kuvataan Ou-

lun kotouttamisohjelman sisältöä sekä pakolaisten työllistymistä ja koulutusta edistävän Startup 

Refugees -verkoston toimintaa. Opinnäytetyötä varten on haastateltu edellä mainitun verkoston 

Pohjois-Suomen aluepäällikkö Matleena Aarikalliota 27.11.2018. Haastattelukysymykset ovat liit-

teessä 1.   

6.1 Oulun kotouttamisohjelma 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) säätää kotoutumisesta ja kotouttamisesta. Lakia ja 

kotouttamistoimenpiteitä käsiteltiin jo luvussa neljä, joten tässä luvussa sovelletaan kotouttamisla-

kia Oulun kotouttamisohjelman kannalta keskeisin osin. Kotoutumislain 30 §:n mukaan kunnan tu-

lee laatia oma kotouttamisohjelma joka neljäs vuosi. Tämänhetkinen Oulun kotouttamisohjelma 

”Yhdessä kotoutuva Oulu” on laadittu vuosille 2018-2021. Kotouttamisohjelman ohjausryhmä laati 

ohjelman mahdollisimman käytännönläheiseksi ja sen tavoitteena on, että maahanmuuttajien ko-

toutuminen edistyisi konkreettisten muutosten myötä. (Ouka 2018a, 7.) 

 

Oulun kotouttamisohjelmassa korostetaan kotoutujan oman osaamisen luomaa elinvoimaa, kotou-

tumista tukevia laadukkaita palveluita sekä oululaista kotoutumista. Oulun kotouttamisohjelma kes-

kittyy Oulun kaupunkistrategian tavoin työllisyyteen, laadukkaisiin palveluihin, elinvoimaan sekä 

oululaisten osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Oulun kotouttamisohjelmassa lähtökohtana on yh-

denvertaisuus kaikkien kuntalaisten kesken. Kotoutuminen ei ole ainoastaan viranomaisten vas-

tuulla, vaan kuntalaiset ovat yhtä lailla osana kotoutumisprosessia. Kotoutuminen tapahtuu kaksi-

suuntaisessa vuorovaikutuksessa yksilön ja yhteiskunnan välillä. Päämääränä on, että maahan-

muuttajat kotoutuvat kaikilla osa-alueilla ja osallistuvat aktiivisesti yhteiskuntaan. Kotouttamisohjel-

man seurantaryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista ja ohjelmaa täytyy päivittää jälleen vuoden 

2020 maakuntauudistuksen jälkeen. (Ouka 2018a, 3 & 7-8.)  

 

Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki, joka kasvaa tasaiseen tahtiin ja toimii Pohjois-Suo-

men vetonaulana. Oulussa asuu 200 000 ihmistä ja kaupungin ikärakenne on Euroopan nuorin. 
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Maahanmuuttajien määrä kasvaa niin ikään tasaisesti ja määritelmästä riippuen henkilöiden määrä 

vaihtelee 5500-7000 välillä. Oleskeluluvan saaneita ulkomaalaisia oli Oulussa kesäkuun 2017 lo-

pussa 5743 henkilöä ja 123 eri kansalaisuutta. Ulkomaalaiset rekisteröidään oleskeluluvan ja 

maassa asumisen perusteella, joten turvapaikanhakijat eivät sisälly tähän tilastoon. Oleskeluluvan 

saaneet täysi-ikäiset pakolaiset voivat halutessaan valita minkä tahansa Suomen kunnan asuin-

paikakseen ja ovat siten myös oikeutettuja käyttämään palveluja siinä missä muutkin kuntalaiset. 

Heidät myös vakuutetaan Kelan toimesta ja he saavat käyttöönsä Kela-kortin. (Ouka 2018a, 9, 13, 

31.) 

 

 Kuvio 3. Maahanmuutto Oulussa 2003-2017 (Ouka 2018). 

 

Euroopan komission 79 eurooppalaista kaupunkia kattavassa elämänlaadun vertailussa Oulu sai 

keskiverron tai sitä paremman arvosanan tarkasteltaessa maahanmuuttajien integroitumista suo-

malaiseen yhteiskuntaan. Tasokkaan ja kohtuuhintaisen asunnon löytymisen osalta Oulu ylsi yk-

kössijalle ja kaupungissa myös viihdyttiin ja se koettiin turvalliseksi. Edellä mainitut tekijät ovat yhtä 

lailla tärkeitä tekijöitä maahanmuuttajan kotoutumisen kannalta. (Ouka 2018a, 43.) 

 

Kotoutumislain tavoitteena on muun muassa edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lisätä posi-

tiivista vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä (KotoL 29 §). Viranomaisten tehtävänä on lain 30 

§:n mukaan huolehtia siitä, että palvelut soveltuvat kaikille oululaisille, myös maahanmuuttajille, 

jolloin ne tukevat kotoutumista. Päämääränä on, että maahanmuuttajat käyttävät muiden kuntalais-

ten kanssa samoja palveluita ja tämä saavutetaan viimeistään noin 3 vuoden kuluessa oleskelulu-

van myöntämisestä.  Oulun kotouttamisohjelman tavoitteena on taata se, että maahan muuttaneet 
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saavat riittävät tiedot ja taidot yhteiskunnassa toimimiseen sen täysivaltaisena jäsenenä. (Ouka 

2018a, 11.) 

 

Viranomaisten tarjoamien palveluiden tulee olla esteettömiä. Useat maahanmuuttajat eivät välttä-

mättä ole käyttäneet yhteiskunnassa käytettäviä sähköisiä järjestelmiä, jolloin sähköisten palvelui-

den käyttöön ottamisessa voi ilmetä vaikeuksia. Viranomaisten on tärkeää opettaa heitä käyttä-

mään sähköisiä järjestelmiä ja palveluja eri kielillä tai ainakin selkosuomella. Kunnan tulee huoleh-

tia henkilöstön kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä. (KotoL 30 §.) Monikulttuurikeskus 

Villa Victorissa järjestetään myös neuvontaa ja ohjausta lukuisilla eri kielillä. Vuoden 2017 keväällä 

yleisimmät asioinnin aiheet koskivat työtä, suomen kielen opiskelua, oleskelulupia, harrastuksia, 

vapaa-aikaa sekä asumista ja Kelaa. Pakolaiset ovat oikeutettuja lakisääteisiin kotouttamispalve-

luihin kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen he saavat tarpeen vaatiessa yleisiä kaupungin hyvinvoin-

tipalveluita. (Ouka 2018a, 12 & 14.)  

 

Oulun kotouttamisohjelman mukaan alkukartoitus järjestetään työttömille työnhakijoille työ- ja elin-

keinotoimistossa ja muiden maahanmuuttajien alkukartoituksen toteuttaa Monikulttuurikeskus Villa 

Victor (Ouka 2018a, 13). Alkukartoituksessa selvitetään yksilöllisesti henkilön taustat, kuten työ- ja 

koulutushistoria ja kartoitetaan henkilön valmiuksia työllistyä ja kouluttautua sekä muita kotoutu-

misvalmiuksia. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä tai asiakkuu-

den alkamisesta. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava kolmen vuoden kuluessa 

oleskeluluvan saamisesta. Jos henkilöllä on asiakkuus maahanmuuttajapalveluissa, laaditaan ko-

toutumissuunnitelma yhdessä TE-palveluiden kanssa.  Kotoutumissuunnitelma on maahanmuutta-

jan henkilökohtainen suunnitelma, jossa kartoitetaan ne toimenpiteet ja palvelut, joiden tarkoituk-

sena on tukea häntä yhteiskunnassa tarvittavan tiedon ja taidon hankinnassa. Kotoutumissuunni-

telmassa sovitaan esimerkiksi työnhakua tukevista palveluista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Sen 

tehtävänä on myös edistää maahanmuuttajan mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan 

tasavertaisena jäsenenä. Maahanmuuttajapalveluissa tehdään lisäksi laajempi kotoutumissuunni-

telma. (KotoL 9-12 § & Ouka 2018a, 13.)  

 

Yleinen talouden tilanne Suomessa ja työpaikkojen puute tuo haasteita kaikille kuntalaisille, mutta 

Oulussa työttömyys on ongelma etenkin ulkomaalaisten työttömien osalta. Vaikeus päästä työ-

markkinoille voi näkyä heikompana työllistymisenä myös tulevaisuudessa. Vuoden 2017 lopussa 

Oulussa oli ulkomaalaista työvoimaa 2377 henkilöä ja näistä työttömiä työnhakijoita oli 771. Ulko-

maalaisia työttömiä ulkomaisesta työvoimasta (32,4%) oli paljon enemmän verrattuna koko Oulun 



  

39 

työttömyysasteeseen (14,2%). Työllisyysaste kuitenkin kohoaa oleskeluajan ja asuinvuosien pi-

dentyessä. Työpaikkojen puute ja työllistymiseen liittyvät rajoitteet sekä ihmisten ennakkoluulot 

tuovat kuntalaisille erityisiä haasteita. Pakolaisten työllistymiseen vaikuttaa mm. työkokemus, kou-

lutus, kielitaito, sukupuoli, henkilön ominaisuudet ja kontaktit sekä oma asenne. Kaikilla on kuiten-

kin osaamista, joka oikein hyödynnettynä lisäisi pakolaisen ja Oulun elinvoimaisuutta. Tulevina 

vuosina suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle työmarkkinoilta, jolloin maahanmuuttajien ja pakolaisten 

osaaminen nousee merkittävään rooliin talouden yritysten ja alueen kasvun kannalta. Työllistymi-

nen edistää kotoutumista ja onnistunut kotoutuminen edistää työllisyyttä. (HE 96/2018 vp, 16, 75 & 

Ouka 2018a, 27.) 

 

Oleskeluluvan saanut voi rekisteröityä TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi. Työtön työhakija 

on oikeutettu saamaan Kelasta tai työttömyyskassasta työttömyysetuuksia, mikäli etuuden maksa-

miselle ei esteitä ole. TE-toimiston kotoutumispalveluihin lukeutuvat ohjaus, neuvonta, alkukartoi-

tus, kotoutumiskoulutus, kotoutumissuunnitelma sekä omaehtoinen opiskelu. Kotoutumislain 20 

§:n mukaan pakolainen oppii kotoutumiskoulutuksessa yhteiskunnassa tarvittavia taitoja sekä saa 

valmiuksia työelämään esimerkiksi käytännön työelämäjaksojen kautta. Oulun kaupungin työlli-

syyspalveluihin luetaan työkokeilu, työhönvalmennus, työvoimakoulutus sekä palkkatuettu työ. Bu-

sinessOulu tukee kotouttamista järjestämällä turvapaikan saaneille ulkomaalaisille yrityspalveluita, 

jotka kannustavat tutustumaan yrittäjyyteen matalalla kynnyksellä. Tietoa yrityksen perustamisesta 

tarjotaan kaikille maahanmuuttajille. Toiminta tukee maahanmuuttajien kotoutumista, sillä heille 

tarjotaan mahdollisuutta verkostoitua sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan yrittäjyyden 

kautta. (Ouka 2018a, 27-29.)  

 

Vakinaisesti Suomessa oleskelevilla ulkomaalaisilla eli myös oleskeluluvan saaneilla pakolaisilla 

on oikeus perustoimeentulotukeen vastaavin edellytyksin kuin Suomen kansalaisillakin. Kela päät-

tää perustoimeentulotuen myöntämisestä ja maksamisesta. Tärkeä osa palvelua on täydentävä ja 

ehkäisevä toimeentulotuki. (Ouka 2018a, 14.) Toimeentulotuesta annetun lain 1 §:n mukaan tukea 

voidaan myöntää äärimmäisessä tilanteessa, kun tulot ja varat eivät riitä kattamaan arkipäiväisiä 

menoja. Toimeentulotuella turvataan henkilön välttämätön toimeentulo ihmisarvoisen elämän kan-

nalta. Peruslähtökohta lain mukaan kuitenkin on, että omasta toimeentulosta pystytään huolehti-

maan.  

 

Kela-asioiden hoito, asioiminen poliisin lupa-asioissa sekä oman pankkitilin avaaminen ovat kes-

keisiä tekijöitä yhteiskuntaan kotoutumisessa. Ulkomaalaisen henkilökortti mahdollistaa sähköisten 
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asioiden hoitamisen, pankkitilin avaamisen ja esimerkiksi Kelan etuuksien maksamisen omalle ti-

lille. Pakolaisten arjen vaikeuksiin ja työttömyyteen tulee reagoida kaikin käytettävissä olevin kei-

noin. Oulun kaupungin työllisyyspalvelut sekä TE-toimisto tekevätkin sen suhteen erityisen tärkeää 

työtä. Kun pakolainen löytää työn, kotoutuminen on onnistunut. Onnistuneen kotoutumisen jälkeen 

pakolaiset ovat mukana rakentamassa kansainvälistä ja elinvoimaista Oulun kaupunkikulttuuria 

esimerkiksi työntekijänä ja yrittäjän roolissa. (HE 41/2016 vp, 16 & Ouka 2018a, 3 & 45-46.) 

 

Oulun kaupungin maahanmuuttajaneuvoston tehtävänä on tehdä aloitteita kaupunginhallitukselle 

maahanmuuttajia koskevista asioista sekä seurata maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen 

saatavuutta. Neuvoston tavoitteena on vaikuttaa niihin tekijöihin, joilla parannetaan maahanmuut-

tajien työllistymistä ja osallisuutta. Maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaaminen sekä kotoutu-

misen haasteiden tunnistaminen ovat neuvoston päämääränä.  Neuvoston tarkoituksena on myös 

edistää kaksisuuntaista kotoutumista suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. (Ouka 2018b, vii-

tattu 31.8.2018.) 

6.2 Startup Refugees – kotouttamista työ edellä  

Startup Refugees on vuoden 2015 pakolaiskriisin ja vastaanottokeskusten täyttymisen myötä pe-

rustettu verkosto, jonka ajatuksena on työllistää pakolaiset yhdistämällä lahjakas työntekijä ja työn-

antaja keskenään sekä tukea pakolaistaustaisten henkilöiden yritysten perustamista (Helsingin sa-

nomat 2018, viitattu 18.11.2018). Verkosto koostuu yhteensä yli 500 osapuolesta ja eri alojen yri-

tyksistä. Valtion toimijoista ja viranomaisista toiminnassa ovat mukana maahanmuuttovirasto, TE-

toimistot ja poliisi. Lisäksi yhteistyötä tekevät osa yliopistoista, seurakunnista ja yhteisöistä, jotka 

tukevat uusien tulokkaiden pääsyä työmarkkinoille ja yritystoimintaan. (Aarikallio, haastattelu 

27.11.2018 & Startup Refugees 2017, viitattu 22.11.2018.) 

 

Verkoston idean takana ovat toimittaja ja yrittäjä Riku Rantala sekä hänen yhtiökumppaninsa Elise 

Pietarila ja Tunna Milonoff. Vuoden 2015 pakolaiskriisin ja Suomeen saapuneiden turvapaikanha-

kijoiden saapumisen myötä Rantala vastusti ajatusta vuosia toimettomana lojumisesta ja oli sitä 

mieltä, että työ on paras tapa kotouttaa. (Helsingin sanomat 2018, viitattu 18.11.2018.) Verkosto 

on kehittänyt nopean työllistämisen kotouttavan mallin. Verkoston ideana on kotouttaa työ edellä 

ja lisäksi tukea pakolaistaustaisten yrittäjyyttä. Verkostolla on työllistämisen edistämiseksi business 
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program sekä employment program. (Aarikallio, haastattelu 27.11.2018 & Startup Refugees 2017, 

viitattu 22.11.2017.) 

 

Työllistyminen ja yrittäjyyden tukeminen estävät radikalisoitumista, mihin passiivisuus ja toimetto-

mana lojuminen voivat johtaa. Toimettomat ja työttömät pakolaiset tulevat myös yhteiskunnalle hy-

vin kalliiksi. (Helsingin sanomat 2018, viitattu 18.11.2018). Verkostossa uskotaan siihen, että mitä 

nopeammin pakolaiset pääsevät työelämään ja kartuttavat työkokemusta Suomesta, sitä parem-

min hän tänne sopeutuu. Yhteiskunnallinen vastuu näkyy verkoston toiminnassa siten, että ver-

kosto auttaa omalta osaltaan työkykyisiä ja innokkaita pakolaisia työllistymään ja toisaalta se käy 

jatkuvaa keskustelua eri alojen yritysten kanssa, jotta potentiaalinen työntekijä ja työnantaja koh-

taavat. Yritykset ovat avainasemassa siinä, että pakolaiset pääsevät työmarkkinoille. (Aarikallio, 

haastattelu 27.11.2018.)  

 

Startup Refugees käyttää pääasiallisena osaamisen kartoittamisen työvälineenä Futurice Oy:n ja 

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa kehittämää applikaatiota, joka on kan-

sankielellä nettipohjainen ”cv-kone”. Ohjelma luo henkilöstä profiilin keräämällä siinä esitettyjen 

kysymysten perusteella monipuolisesti erilaisia tietoja aina koulutustaustasta ja työhistoriasta ruu-

anlaitto- sekä käsityötaitoihin. Näin ollen esimerkiksi elämänsä kotiäitinä toiminut nainen on voinut 

kartoittaa osaamistaan muilla keinoin, kuin keräämällä työkokemusta työelämässä. Osaamisen 

kartoituksia on tehty 11 paikkakunnalla ja 18 eri vastaanottokeskuksessa. (Aarikallio, haastattelu 

27.11.2018.) Verkosto valitsee työnantajille sopivat työntekijät ja valvoo prosessin etenemistä aina 

työsopimusten teosta lähtien sekä seuraa mitä sen jälkeen tapahtuu, kun työt on aloitettu (Helsingin 

sanomat 2018, viitattu 18.11.2018).  

 

Oulun seudulla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa kysyntä työntekijöistä on huomattavan run-

sasta. Suomen kielen osaamattomuuden ei ole yleisellä tasolla havaittu olevan este työllistymiselle. 

(Helsingin sanomat 2018, viitattu 19.11.2018.) Aarikallio kokee kuitenkin pakolaisten puutteellisen 

kielitaidon jossain määrin hidastavan kotoutumista ja yrityksiin työllistymistä, sillä suomalaiset ovat 

tyypillisesti hitaasti lämpiävää ja yleisesti ottaen hieman ennakkoluuloista kansaa. Monet yritykset 

ovat kuitenkin havainneet ahkeria ja motivoituneita pakolaisia työllistämällä, että vähäiselläkin kie-

litaidolla kommunikointi ja yhteistyö sujuvat oikein hyvin. (Aarikallio, haastattelu 27.11.2018.) 

 

Yritykset haluaisivat työllistää erityisesti naisia, mutta heitä on profiloitu listoille vain 20 prosenttia. 

Saman verran naisia on prosentuaalisesti myös turvapaikanhakijoissa. (Helsingin sanomat 2018, 
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viitattu 19.11.2018.) Oulun seudulla miehet etsivät töitä aktiivisemmin ja löytävät verkoston toimin-

nan naisia useammin. Haastattelun aikoihin oli suunnitteilla osaamisen kartoituksen ohjelma, mikä 

olisi suunnattu ainoastaan naisille, sillä osa yrittäjistä haluaisi tukea nimenomaan naisten työllisty-

mistä ja yrittäjyyttä Suomessa. (Aarikallio, haastattelu 27.11.2018.) 

 

Järjestön työn tulokset ovat vaikuttavia: lokakuussa 2018 oli profiloitu osaamisen kartoituksella yh-

teensä 2700 pakolaista 17 eri kaupungissa. Heistä 500 oli tuolloin työllistynyt. Vuonna 2018 järjes-

tön kautta työllistyneistä pakolaisista 20 prosentilla on toistaiseksi voimassa oleva ja 50 prosentilla 

määräaikainen työsuhde ja 30 prosenttia tekee keikkatöitä. (Startup Refugees 2017, viitattu 

22.11.2018.) Aarikallio pitää verkoston toiminnalla saatuja tuloksia erinomaisina, sillä pelkästään 

Oulun seudulla on menneen vuoden aikana työllistetty 75 pakolaistaustaista henkilöä. Järjestö on 

lisäksi tarjonnut kursseja ja koulutusmahdollisuuksia, joissa maahan tulleet voivat kehittää uusia 

kykyjä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla verkoston kautta työllistytään erityisesti teollisuu-

den aloille, kuten metalli-, puu- ja lasiteollisuuden pariin. Rakennus- ja ravintola-ala ovat jossain 

määrin työllistäneet henkilöitä verkoston kautta. Naiset työllistyvät miehiä useammin siivousaloille. 

Aarikallio oli haastattelun aikaan toiveikas myös mahdolliseen alkavaan yhteistyöhön Arinan 

kanssa. (Aarikallio, haastattelu 27.11.2018 & Startup Refugees 2017, viitattu 22.11.2018.) 

 

Startup Refugees -verkoston järjestelmällinen toiminta on otettu Oulun seudulla riemulla vastaan 

pakolaisten keskuudessa ja verkosto on hyvin tunnettu. Pakolaisten onnistuneen kotoutumisen 

kannalta tärkeimmäksi tekijäksi ja parhaaksi keinoksi kotouttaa nousee Aarikallion mukaan yksin-

kertaisesti se, että pakolaiset otetaan mukaan työyhteisön kaikkeen toimintaan. Kun pakolainen 

pääsee työyhteisöön, hän lunastaa osaamisellaan, olemassaolollaan ja ahkeruudellaan paikkansa 

työyhteisössä, siinä missä kantasuomalaisetkin. Työllistymisen ja ammattitaidon ylläpidon myötä 

pakolaisten motivaatio ja kiinnostus suomalaista yhteiskuntaa kohtaan säilyy.  (Aarikallio, haastat-

telu 27.11.2018.) 

 

Maahanmuuttajien ja pakolaisten työttömyysluvut ovat kantasuomalaisia huomattavasti korkeam-

mat. Luvut pysyvät korkealla myös tulevaisuudessa, mikäli työttömyyttä ei ennaltaehkäistä jo var-

haisessa vaiheessa. Haasteena on nuorten pakolaisten työllistyminen esimerkiksi kesätöihin ja 

osa-aikaiseen työsuhteeseen, sillä heidän työllistymistään ei tällä hetkellä varsinaisesti tueta ver-

koston voimin. Kartuttamalla työkokemusta jo varhaisessa vaiheessa, edesautetaan ja ylläpidetään 

heidän työllistymistään myös tulevaisuudessa Suomen työmarkkinoilla. Tulevaisuudessa Startup 
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Refugees voisi ainakin lisätä ja tiivistää yhteistyötä yhä edelleen viranomaistahojen, kuten TE-toi-

miston kanssa. (Aarikallio, haastattelu 27.11.2018.) 

 

Vuonna 2018 Startup Refugees -verkostolle on myönnetty Vuoden 2018 kotoutumisteko -tunnus-

tus. Lisäksi verkoston toiminta on herättänyt kiinnostusta myös muualla maailmassa, mutta etenkin 

muissa Pohjoismaissa. (Helsingin sanomat 2018, viitattu 18.11.2018.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä opinnäytetyö käsittelee pakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Toteutin työn 

lainopillisena ja osin laadullisena tutkimuksena. Pääasiallisina lähteinä käytin lainoppia, lain 

esitöitä, viranomaisten internetsivuja sekä aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Työn kannalta tärkeim-

mät lait olivat kotoutumislaki, ulkomaalaislaki ja henkilökorttilaki. Lain esitöistä tärkeimmiksi nousi-

vat HE 96/2018 vp ja HE 41/2016 vp. Haastattelemalla Startup Refugees -verkoston Pohjois-Poh-

janmaan aluepäällikkö Matleena Aarikalliota sain käytännön näkökulmaa ja esimerkkejä paikallis-

tason kotouttamistoimista opinnäytetyöhön.  

 

Opinnäytetyön viitekehyksessä on esitelty ilmiön taustaa ja pakolaisuutta, sen eri muotoja ja pako-

laistilannetta Suomessa sekä kotoutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi työssä on esitelty 

henkilökorttilaki ulkomaalaisen henkilökortin osalta. Opinnäytetyön tarkoituksena on saada vas-

tauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

➢ Miten kotoutumista pyritään edistämään ja mitkä tekijät vaikuttavat kotoutumi-

seen? 

➢ Millainen merkitys kotoutumislaissa säädetyillä kotouttamistoimilla on yhteiskun-

taan kotoutumisen kannalta? 

➢ Miten ulkomaalaisen henkilökortti edistää pakolaisten kotoutumista suomalaiseen 

yhteiskuntaan? 

 

Kotoutumisen edistämiseksi on säädetty lukuisia toimenpiteitä, joista on säädetty kotoutumislaissa 

ja joita viranomaiset toteuttavat eri tasoilla. Sekä valtio että kunnat laativat omat kotouttamisohjel-

mansa aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kunnat yhdessä TE-toimiston ja muiden viranomaisten 

kanssa vastaavat siitä, että neuvontaa, opastusta ja ohjausta sekä kotoutumista edistäviä palve-

luita ja toimenpiteitä on saatavilla eri ikäisille. Paikallistasolla Oulun kotouttamisohjelma ”Yhdessä 

kotoutuva Oulu” painottaa työllisyyden, palveluiden ja yhteisöllisyyden merkitystä. Tavoitteena on, 

että pakolaiset osallistuvat yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti ja kotoutuvat kaikilla osa-alueilla ja 

ohjelma pyrkii takaamaan heille riittävät taidot ja tiedot suomalaisessa yhteiskunnassa toimimi-

seen. Taustalla on ajatus, että pakolaiset käyttävät muiden kuntalaisten kanssa täysin samoja pal-

veluita 3 vuoden sisällä oleskeluluvan saamisesta.  Pakolaiset kotoutuvat yhteiskuntaan yksiölli-
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sesti omaan tahtiin, jota edistävät tai hidastavat yhteiskunnan resurssit sekä pakolaisten henkilö-

kohtaiset resurssit. Kotoutumiseen vaikuttaa olennaisesti yhteiskunnan tarjoamien kotoutumistoi-

mien ja -palveluiden lisäksi suuresti pakolaisen oma asenne ja halu kotoutua osaksi suomalaista 

yhteiskuntaa eli kotoutuminen tapahtuu kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja yk-

silön välillä.  

 

Kotoutumislaissa säädetyillä kotouttamistoimilla on tärkeä merkitys yhteiskunnan kannalta, sillä toi-

mettomat ja työttömät pakolaiset ovat suuressa syrjäytymisvaarassa, mikä puolestaan tulee kal-

liiksi yhteiskunnalle. Pitkittynyt työttömyys vaikuttaa kielteisesti henkilön elämän eri osa-alueisiin ja 

voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi radikalisoitumiseen. Pakolaisten pääseminen osaksi yhteis-

kuntaa työllistymällä yrityksiin ja verkostoitumalla edelleen, edistää heidän integroitumistaan ja ko-

toutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yritysten perustaminen puolestaan edistää myös yh-

teiskunnan työmarkkinoiden ja alueiden toimintaa. Yhteiskunnallisella tasolla pakolaisten kotoutu-

misella ja työllistymisellä on suuri merkitys myös siksi, että Suomen väkiluku kasvaa nykytiedon 

valossa lähes ainoastaan maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä avulla. Johtopäätöksenä vii-

tekehyksen ja haastattelun perusteella voisi todeta, että työ on paras tapa kotouttaa. Yhteiskunnan 

kannalta pakolaisten ja maahanmuuttajien työllisyys on keskeinen mittari mitattaessa onnistunutta 

kotoutumista.  

 

Työpaikkojen puute ja talouden huono tilanne vaikeuttavat niin kantasuomalaisten kuin pakolais-

tenkin työllistymistä, mutta työttömyys on ongelma etenkin pakolaisten osalta. Miesten työttömyys-

aste on pakolaisten keskuudessa huomattavasti korkeampi kuin naisten, mutta heitä on myös suh-

teessa paljon enemmän, sillä vuoden 2015 pakolaisaallon myötä maahan saapuneista turvapai-

kanhakijoistakin 80% oli nuoria miehiä. Toisaalta esimerkiksi Startup Refugees -verkoston työllis-

tymis- ja koulutusmahdollisuuksien pariin hakeutuu aktiivisesti reilusti enemmän miehiä, kuin nai-

sia. Johtopäätöksenä opinnäytetyön ja haastattelun perusteella voisi todeta, että myös ympäris-

tössä vallitsevat asenteet ja ennakkoluulot hankaloittavat työllistymistä ja sen myötä kotoutumista. 

Työllisyysasteen on kuitenkin huomattu kohoavan oleskeluajan ja maassa vietettyjen vuosien 

myötä.  

 

Haastattelussa kävi ilmi, että nuorten pakolaisten työelämään pääsemistä ei erityisin toimin aina-

kaan Startup Refugees -verkoston voimin juuri tueta. Nuorten olisi tärkeää kartuttaa työkokemusta 

jo varhain, jolloin se ylläpitää ja auttaa työllistymään myös tulevaisuudessa ja ehkäisee tulevaisuu-
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den korkeita työttömyyslukuja. Kesätyö ja osa-aikatyö voisivat poikia töitä myös jatkossa. Lähivuo-

sien aikana suuret ikäluokat jäävä kuitenkin Suomessa eläkkeelle, joten juuri nuoret pakolaiset ovat 

avainasemassa Suomen työmarkkinoiden toimivuuden, talouden, yritysten perustamisen ja aluei-

den kannalta.  

 

Osaamista on jokaisella, mikä oikealla tavalla hyödynnettynä lisäisi pakolaisten ja Oulun elinvoi-

maisuutta alueella. Startup Refugees -verkoston käyttämä työkalu osaamisen kartoitukseen onkin 

oiva tapa luoda ohjelman avulla profiili henkilön monipuolisesta osaamisesta ja muista taidoista, 

vaikkei varsinaista työkokemusta yrityksissä työskentelystä olisikaan. Haastattelun tulosten mu-

kaan kysyntä työntekijöistä on runsasta Oulun seudulla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Ver-

kosto on Oulun seudulla hyvin tunnettu ja tähän mennessä saadut tulokset ovat erinomaisia. Mah-

dollisesti tulevaisuudessa naistenkin työllistymismahdollisuudet verkoston kautta paranevat enti-

sestään, sillä vain naisille suunnattu osaamisen kartoituksen väline oli suunnitteilla haastattelun 

teon aikoihin. Kun järjestön kautta mahdollinen potentiaalinen työntekijä ja työpaikka kohtaavat, 

voisi sanoa tapahtuvan kaksisuuntaista kotoutumista, sillä verkoston pariin hakeutuvat ne työky-

kyiset ja motivoituneet pakolaiset, jotka haluavatkin kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan asen-

teen ollessa kohdallaan.  

 

Haastateltavan mukaan miehet hakeutuvat naisia aktiivisemmin kouluttautumaan ja työllistymään 

verkoston pariin. Toisaalta prosentuaalisesti miesten työttömyysprosentti on myös korkeampi, kun 

heitä on suhteessa enemmän. Erot voisivat mahdollisesti selittyä sillä, että pakolaisten lähtömaasta 

juurtuneen kulttuurikäsityksen mukaan on kenties ollut tapana, että miehet elättävät perheen ja 

naiset jäävät kotiin. Lisäksi olisi tärkeää, että pakolaistaustaisten naisten ja nuorten työllistymistä 

tuettaisiin erityisin ja kohdennetuin toimin ja kannustettaisiin työmarkkinoille. Toisaalta teollisuuden 

aloilla toimivat yritykset vetävät varmasti miehiä enemmän puoleensa jo mahdollisen aiemman työ-

kokemuksen perusteella. Tulevaisuudessa naistenkin työllistymismahdollisuuden toivon mukaan 

paranevat, sillä yritykset ovat jo esittäneet kiinnostuksensa työllistää naisia ja toimenpiteitä oli suun-

nitteilla. Lisäksi jo nuorena kartutettu työkokemus edesauttaa heidän työllistymistään myös jat-

kossa ja ehkäisee korkeita työttömyysprosentteja sekä edistää Suomen työmarkkinoiden ja yritys-

ten toimintaa.  

 

Opinnäytetyössä on noussut esille yhteisöllisyyden merkitys kotoutumisen kannalta. Yhteisöllisyys 

edesauttaa yhteiskuntaan sopeutumista. Työllisyyden ja koulutuksen ohella yhteisöllisyyttä lisäävät 

ja syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ehkäisevät esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriaktiviteetit ja erilaisten 
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järjestöjen toiminta. Oulun kotouttamisohjelmassakin painotetaan yhteisöllisyyttä ja haastateltavan 

näkemys oli, että tärkein yksittäinen seikka kotoutumisen kannalta on yksinkertaisesti se, että pa-

kolaiset otetaan mukaan toimintaan, oli kyse sitten firman pikkujouluista tai urheilutoiminnasta. 

Tämä puolestaan vaatii myönteisen ja vastaanottavan ilmapiirin, jolloin yhteiskuntaan on helpompi 

kotoutua.  

 

Yhteiskuntaan kotoutumisen kannalta yhtenä tekijänä voidaan pitää sitä, että pakolainen voi alkaa 

itsenäisesti hoitaa normaaleja päivittäisiä arjen toimia. Mikäli tavallinen viranomaisten kanssa asi-

ointi ja omien asioiden hoitaminen eivät onnistu, se vaikeuttaa omalta osaltaan työllistymistä ja 

yhteiskuntaan kotoutumista eri osa-alueilla. Sähköisten asioiden hoitaminen, kuten pankkitilin 

avaaminen, Kelan kanssa asioiminen ja poliisin lupa-asioiden hoitaminen onnistuvat ulkomaalaisen 

henkilökortin avulla. Nykyinen henkilökorttilaki edistää ulkomaalaisten kotoutumista suomalaiseen 

yhteiskuntaan sekä lisää yhdenvertaisuutta lakiin tehtyjen muutosten ja hallitusohjelman mukai-

sesti. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia pakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä 

siihen liittyviä tekijöitä. Opinnäytetyö toteutettiin lainopillista tutkimusmenetelmää käyttäen. Lisäksi 

keräsin aineistoa käytännön näkökulman saamiseksi haastattelemalla Startup Refugees -verkos-

ton Pohjois-Suomen aluepäällikkö Matleena Aarikalliota. Pääluvussa kuusi on esitelty kotouttamis-

toimia ja -toimijoita paikallistasolla, minkä yhteyteen halusin saada haastattelulla lisätietoa ja esi-

merkkejä verkoston käytännön toiminnasta.  

  

Haastattelun kysymykset olivat avoimia kysymyksiä ja niitä oli yhteensä kahdeksan, kolmesta eri 

teemasta. Haastattelu toteutettiin kasvotusten, mikä mahdollisti haastateltavalle myös laajemmat 

vastaukset eri teemoista. Esitin haastattelun edetessä tarkentavia kysymyksiä ja lisäksi lisäkysy-

myksiä, joita ei ollut varsinaisessa kysymyslomakkeessa. Kysyin esimerkiksi tarkentavan kysymyk-

sen, mille aloille Oulun seudulla työllistytään verkoston kautta eniten ja millaisia eroja siinä esiintyy 

sukupuolten välillä. Litterointia tehdessäni huomasin kasvokkain tehtävän haastattelun olevan huo-

mattavasti monipuolisempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi kysely, jolloin tulokset jäävät huomattavasti 

suppeammiksi. 

 

Alun perin tarkoituksenani oli tehdä kaksi haastattelua saadakseni käytännön näkökulmaa opin-

näytetyöhön. Nyt tutkimus jäi suunniteltua suppeammaksi ja keskittyi verkoston toimintaan ja yhden 

haastateltavan näkökulmaan. Toisaalta sain kuitenkin opinnäytetyön kannalta yhdelläkin haastat-

telulla käytännön näkökulmaa työhön ja hyödyllistä tietoa kotoutumisen kannalta alueella aktiivi-

sesti toimivan verkoston toiminnasta. Haastattelun perusteella saadut tulokset ja näkemykset tu-

kevat aiemmin kirjoitettua opinnäytetyön viitekehystä ja kotouttamistoimien merkitys, työllistyminen 

ja yhteisöllisyys saavat vahvistusta.  

 

Aiheen keksin suorittaessani Tukholmassa opintoihini kuuluvaa ammattiharjoittelua vuonna 2016, 

jolloin aihe ja uutisointi vuonna 2015 alkaneesta Eurooppaa koetelleesta pakolaiskriisistä oli ajan-

kohtaista. Pakolaisvyöryn seurauksena tehtiin useita lakimuutoksia, joita aloin silmäilemään kyp-

sytellessäni aihetta. Opinnäytetyön aloitin kesän 2017 aikana, eikä aiempia opinnäytetöitä samasta 

näkökulmasta vielä ollut tehty. Haasteena on ollut opinnäytetyöprosessin venyminen ajallisesti. 

Toisaalta aihe on myös elänyt jatkuvasti mukana ja esimerkiksi hallituksen esitys uudeksi kotoutu-

mislaiksi ehti valmistua ensimmäisestä luonnosvaiheesta valmiiksi esitykseksi kirjoitusprosessin 
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aikana, joten pääsin hyödyntämään sitä työssäni ja käyttämään yhtenä keskeisimmistä lähteistäni. 

Opinnäytetyön valmistuessa pakolaistilanne Suomessa on myös tasoittunut vuotta 2015 edeltä-

neelle tasolle, sillä pakolaisvyöryyn reagoitiin sulkemalla rajoja sekä kiristämällä maahanmuutto-

politiikkaa Euroopassa ja kansallisella tasolla säätämällä ja päivittämällä lakeja. Mielestäni aihe on 

muotoutunut ja kehittynyt oikeaan suuntaan prosessin edetessä.  

 

Kirjoitusprosessi on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Olen oppinut prosessin aikana paljon, 

sillä aihe oli itselleni melko tuntematon ennen opinnäytetyön aloittamista. Olin seurannut uutisointia 

vuodesta 2015 alkaen, mutta syvällisemmän perehtymisen myötä ilmiön laajuus ja tulevaisuuden 

vaikutukset yhteiskunnan kannalta yllättivät itsenikin. Vaikka opinnäytetyön tekeminen viivästyi ko-

kopäivätyön ohella ajallisesti, varsinainen työn kirjoittaminen tai haastattelun suorittaminen ja litte-

rointi eivät tuottaneet missään vaiheessa ongelmia. Tietoa oli myös saatavilla runsaasti, lainsää-

dännöstä ja kirjallisuudesta viranomaisten internetsivuihin. Haasteena oli jopa karsia kotoutumi-

seen liittyviä lähteitä ja aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Eräänä haasteena oli myös rajaus, sillä 

opintojen suuntautumisvaihtoehdosta johtuen minun tuli luonnollisesti pitäytyä lainopillisessa nä-

kökulmassa ja rajata sosiaalialaan liittyvää näkökulmaa pois.  
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LIITE 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Haastateltavan tausta 

Lupa nimen julkaisemiseen opinnäytetyössä:   

Haastateltavan koulutus: 

Taustasi / työkokemuksesi pakolaisten kotouttamiseen liittyen: 

 

Startup Refugees 

1. Miten Startup Refugees edistää pakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan? 

2. Miten Startup Refugees on otettu vastaan maahanmuuttajien ja pakolaisten keskuudessa? 

 

Kotoutuminen ja työllistyminen 

3. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä tekijöitä pakolaisten kotoutumisen kannalta? 

4. Miten maahanmuuttajat/pakolaiset ovat verkoston kautta työllistyneet ja perustaneet yrityk-

siä Oulun seudulla? 

5. Millä tavoin miesten ja naisten työllistyminen eroavat verkoston näkökulmasta? 

6. Millaisia haasteita pakolaisten kotoutumisessa ja työllistymisessä on? 

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

7. Minkälaista yhteistyötä verkosto tekee viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa? 

8. Miten yhteistyötä voisi parantaa? 

 


