
Kotoutumisen kokonaiskatsauksen  
2019 julkistamistilaisuus 

Tiistaina 21.1.2020 klo 10.00–12.00
Säätytalo

Snellmaninkatu 9–11. Helsinki

Ohjelma
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2019 julkistamistilaisuus 

Mikä on kotoutumisen tila Suomessa?

Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui noin 400 000 ulkomaalaistaustaista hen-
kilöä. Kun uudet tulijat kotoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan niin, että he 
voivat hyvin ja pärjäävät työmarkkinoilla, maahanmuutolla voi olla myöntei-
nen vaikutus julkiseen talouteen. Sen vuoksi uusien tulijoiden kotoutumisen 
tukemiseksi tarvitaan oikein kohdennettuja yhteiskunnan toimenpiteitä.

Tarvitaan myös tietoa siitä, miten yhteiskunnan rakenteet vastaavat uusien 
tulijoiden tarpeisiin ja miten nämä rakenteet tukevat yhdenvertaisuuden to-
teutumista yhteiskunnassa. Kotoutumisessa on kysymys vastavuoroisuudesta, 
jossa eri osapuolet tulevat toisiaan vastaan. Yhteiskunnallisella tasolla kotou-
tuminen onkin jatkuvasti elävä ja muotoutuva prosessi, jota pitää tutkimuk-
sen ja tilastojen avulla seurata.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee ko-
toutumisen kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää 
hallituskausittain eli neljän vuoden välein. Nyt julkaistava Kotoutumisen 
kokonaiskatsaus 2019 koostuu kahdesta erillisestä julkaisusta: artikkelijulkai-
susta sekä infografiikasta koostuvasta indikaattorijulkaisusta. Samaan aikaan 
julkaistaan Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta.



Ohjelma
9.30 Aamukahvi

10.00 Tilaisuuden avaus
kansliapäällikkö Jari Gustafsson

10.10 Kotoutumisen kokonaiskatsaus osana työ- ja elinkeino- 
ministeriön (TEM) kotoutumisen seurantajärjestelmää
neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen

10.25 Paneelikeskustelu

Juontaja: viestintäjohtaja Mikko Koivumaa

Panelistit: 

Akhlaq Ahmad 
VTT, tutkija, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Kirjoittaja on perehtynyt etniseen syrjintään ja maanmuuttajien integroitumiseen 
työmarkkinoilla, maahanmuuttajanuorten radikalisaatioon sekä äärijärjestöihin 
islamilaisissa maissa.

Anu Castaneda 
psykologian dosentti, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kirjoittaja on perehtynyt erityisesti kulttuurisen moninaisuuden ja hyvinvoinnin 
erityiskysymyksiin, kuten ulkomaista syntyperää olevan väestön ja muiden etnis-
ten vähemmistöjen terveyteen ja hyvinvointiin.

Hannu Karhunen 
KTT, vanhempi tutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos
Kirjoittaja on perehtynyt erityisesti empiiriseen työmarkkinatutkimukseen ja 
koulutuksen taloustieteeseen.

Emma Nortio  
VTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Kirjoittaja on kasvokkaisen ja välitteisen vuorovaikutuksen tutkimukseen eri-
koistunut sosiaalipsykologi, joka on tutkinut suomalaista monikulttuurisuusdis-
kurssia ryhmien välisten suhteiden ja kulttuurisen kansalaisuuden näkökulmista. 
Kirjoittaja on myös osa tutkijoiden ja taiteilijoiden muodostamaa Puhekupla-työ-
ryhmää, joka tutkii dialogin mahdollisuuksia yhdessä erilaisten yleisöjen kanssa.

Josefina Sipinen 
FM, YTM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Kirjoittaja on perehtynyt väitöstutkimuksessaan maahanmuuttajien poliittista 
rekrytoitumista koskeviin kysymyksiin. Tällä hetkellä hän tutkii Suomen Akatemi-
an rahoittamassa hankkeessa maahanmuuttotaustaisten nuorten kansalaispäte-
vyyden rakentumista osana perusopetusta ja toisen asteen opintoja. 

11.30 Tilaisuus päättyy

 Haastattelumahdollisuus medialle


