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ESIPUHE

Maahanmuuttajien kielikoulutuksen ja laajemmin kotoutumiskoulutuksen vastuu jakautuu use-
alle eri hallinnonalalle, mikä on iso haaste. Kotoutumiskoulutuksen kohderyhmä on myös erittäin 
heterogeeninen: työelämässä olevista erityistä tukea tarvitseviin, lapsista ja nuorista ikäihmisiin. 
Vaikka moni asia on kunnossa, viranomaistoimijoiden työhön jää myös katvealueita. 

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kehittämishankkeen Osallisena Suomessa tavoitteena on 
ollut löytää näihin tarpeisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja joustavia ratkaisuja. Tällöin 
myös kansalaisjärjestöjen rooli on noussut tärkeäksi. Niiden avulla pystytään laajentamaan koulu-
tusta sellaisiinkin ryhmiin, jotka muuten unohtuisivat, ja toimimaan vaihtoehtoisilla tavoilla. 

Osallisena Suomessa edustaa uudenlaista ajattelua yhteiskunnan tärkeiden haasteiden ratkai-
semisessa, sillä siinä ovat valtion ohella mukana kaksi suurta säätiötä, Suomen Kulttuurirahasto ja 
Svenska kulturfonden. Kulttuurirahastolle on tieteen ja taiteen tukemisen lisäksi aina ollut tärkeää 
ehkäistä jakolinjojen syntymistä yhteiskuntaan. Ryhtyminen hankkeeseen, jolla edistetään maahan-
muuttajien nykyistä parempaa osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan, oli siten luonteva askel.

Kolmannen sektorin osuuden paremmaksi hahmottamiseksi Kulttuurirahasto tilasi Vantaan 
kaupungin monikulttuurisuusasiain päällikkö, valtiot. maisteri Hannele Lautiolalta selvityksen 
järjestöjen ja viranomaisten yhteistyön eri tavoista. Välineinä selvityksen valmistelussa olivat  
kuntien kokeiluhankkeiden, järjestöjen ja muiden asiantuntijoiden haastattelut ja työpajat.

Selvitystyö valaisi järjestöjen moninaisia rooleja. Järjestöt toimivat omien tavoitteidensa mukaisesti, 
usein täydentäen viranomaisten toimintaa, ne ovat asiantuntijoita ja tuovat viranomaistyöhön myös 
kriittisen äänen. Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on ollut koota jo olemassa olevia hyviä 
käytäntöjä ja löytää siten mahdollisimman konkreettisia ratkaisuja kieli- ja kotoutumiskoulutuksen 
haasteisiin. Niinpä tämä selvitys voi toimia myös eräänlaisena järjestöjen ja viranomaisten yh-
teistyömallien käsikirjana. 

Osallisena Suomessa -hankkeen kehittämisryhmän puolesta esitän lämpimät kiitokset Hannele 
Lautiolalle asiantuntevasta ja omistautuneesta työstä. Toivon tämän julkaisun esittelemien hyvien 
käytäntöjen antavan uudenlaista inspiraatiota järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöhön.

Riitta Pyykkö, professori 
Osallisena Suomessa -hankkeen kehittämisryhmän puheenjohtaja 
Suomen Kulttuurirahasto
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Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä  
maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Selvityksessä tarkastellaan eri toimijoiden rooleja ja 
nostetaan esille esimerkkejä viranomaisten ja kolmannen sektorin välisestä onnistuneesta yh-
teistyöstä. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan muun muassa yhdistyksiä, järjestöjä, osuuskuntia ja 
säätiöitä. Selvityksen tilasi Suomen Kulttuurirahasto, ja se toteutettiin 1.2.-30.9.2013. Selvitystyötä 
ohjasi Osallisena Suomessa -hankkeen kehittämisryhmä, jossa oli mukana kolmannen sektorin asian-
tuntijoita.

Selvityksen taustalla on valtakunnallinen, nelivuotinen (2010-2013) Osallisena Suomessa -hanke, 
jonka tavoitteena on ollut luoda paremmat edellytykset maahanmuuttajien kotoutumiselle erityi- 
sesti aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta kehittämällä. Hanke rahoitettiin valtion 
(työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä Suomen Kult-
tuurirahaston ja Svenska kulturfondenin yhteisrahoituksella. Järjestöillä on perinteisesti ollut tärkeä 
rooli kotouttamistyössä, ja Osallisena Suomessa -hankkeen yhtenä tavoitteena olikin kehittää poik-
kihallinnollista ja laaja-alaista yhteistyötä, jossa myös järjestöt ovat osallisina.

Selvityksen aineisto koottiin haastattelemalla Osallisena Suomessa -osahankkeiden toimijoita,  
viranomaisia ja järjestöjä (n. 35 haastattelua). Lisäaineistona olivat Osallisena Suomessa -hankkeiden 
hyvien käytäntöjen raportit. Selvityksen yhteydessä järjestettiin keväällä 2013 kaksi työpajaa, joissa 
pureuduttiin kumppanuuden eri muotoihin ja hyvän yhteistyön salaisuuksiin.

Selvitystyön alussa lähdettiin liikkeelle Osallisena Suomessa -osahankkeista ja perehdyttiin hank-
keiden uusiin yhteistyömalleihin. Hankkeet keskittyivät kotoutumiskoulutukseen, mutta selvityk-
sessä haluttiin tarkastella kotoutumista edistäviä yhteistyömalleja myös laajemmin. Selvityksessä 
kerrotaan toiminnasta ja yhteistyöstä esimerkkien avulla, ja tällä tavoin halutaan herättää sekä 
viranomaisia että järjestöjä vahvistamaan olemassa olevia yhteistyömuotoja ja luomaan uusia.

Osallisena Suomessa -hankkeeseen osallistui 17 kuntaa, joissa luotiin ja kokeiltiin vaihtoehtoisia 
tapoja koulutuksen järjestämiseksi sekä kehitettiin itse koulutuksen sisältöjä, alkuvaiheen ohjausta 
ja neuvontaa erilaisille maahanmuuttajille kolmen kotoutumispolun mukaisesti: 1. työmarkkinoille 
suuntaavat aikuiset maahanmuuttajat, 2. erityistä tukea tarvitsevat aikuiset maahanmuuttajat ja  
3. lapset ja nuoret.

Vähintään puolessa kuntien hallinnoimista kokeiluista tehtiin yhteistyötä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. Työmarkkinoille suuntaavien polussa 1 kehitettiin vastikään Suomeen muut-
taneille tarkoitettua alkuvaiheen kotoutumiskoulutusta, työelämäyhteistyötä ja yhteistyötä 
elinkeinoelämän kanssa. Kolmas sektori toimi vaihtelevissa rooleissa: joissain kokeiluissa kolmas 
sektori oli järjestämässä itse koulutusta (esim. Kuopion Setlementti Puijola ry), kun taas joissain 
kolmannen sektorin toimijat olivat asiantuntijoina mukana koulutuksen toteuttamisessa (esimerkik-
si maahanmuuttajajärjestöt).

Erityistä tukea tarvitsevien aikuisten polulla 2 kehitettiin muun muassa kotona lapsiaan hoitavi-
en suomen kielen opetusta sekä myöhäisessä nuoruusvaiheessa Suomeen muuttaneiden nuorten 
koulutusta. Tässä kokonaisuudessa järjestöjen osuus näkyi useilla eri tasoilla: Järjestöillä oli oma 
osuutensa koulutusohjelmien sisällä, minkä lisäksi ne järjestivät vapaa-ajan mahdollisuuksia 
nuorille sekä osallistuivat kotona lapsiaan hoitavien, käytännössä kotiäitien, monimuotoiseen 
matalan kynnyksen suomen kielen opetukseen ja lasten hoitojärjestelyihin.

Kolmas polku keskittyi lasten ja nuorten kotoutumisen kehittämiseen eli käytännössä varhaiskas-
vatuksen, perusopetuksen ja lukion opetuksen sekä eri koulutasojen nivelvaiheiden ja valmistavien 
opetusten kehittämiseen. Tässä kokonaisuudessa kolmas sektori oli usein mukana opetusta täyden-
tävänä ja vapaa-ajan ohjelmaa järjestävänä tahona.
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Varsinainen kotouttamistyö tehdään usein paikallistasolla työ- ja elinkeinotoimistossa, kunnissa, 
oppilaitoksissa ja järjestöissä. Täten paikalliskokemukset nousivat selvityksessä keskeisiksi. Mukana 
olevat järjestöt edustavat hyvin laajasti erilaisia järjestöjä, jotka ovat nousseet esiin ennen kaikkea 
Osallisena Suomessa -osahankkeissa sekä muilla kotouttamisen kentillä.

Selvitys osoittaa, että järjestöt elävät vahvasti ajassa ja kehittävät omalla panoksellaan maahan-
muuttajien kotoutumista yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Haastatteluprosessi osoitti yhteisen keskustelun voiman. Kiitän lämpimästi hankkeiden ja järjes-
töjen edustajia, jotka järjestivät kiireidensä ohessa aikaa kertoa näkemyksiään ja pohtia kotoutta-
misen kokonaisuutta. Ilman Teidän kokemuksianne ja hienoja esimerkkejänne ei selvitystyö olisi 
voinut toteutua. Toivon, että selvitys tarjoaa aineksia keskusteluun, jota käydään järjestöjen roolista 
kotouttamisen kentillä.

 
Helsingissä marraskuussa 2013

Hannele Lautiola

Esimerkki Osallisena Suomesta -kokeiluhankkeesta, jossa kohderyhmänä ovat lapsia kotona 
hoitavat vanhemmat. Espoon kaupungin työväenopistossa järjestettiin suomen kielen kursseja 
tasoryhmissä (Vanhemmat mukaan -hanke), jonka yhteydessä kokeiltiin alkutestausta. Kuva: 
Juha Törmänen/Suomen Kulttuurirahasto.  
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2.1 Mitä kotoutuminen ja kotouttaminen oikein tarkoittavat?

Termit kotouttaminen ja kotoutuminen otettiin käyttöön Suomessa 1990-luvun lopussa, kun en-
simmäinen laki (kotouttamislaki 493/1999) tästä aihepiiristä hyväksyttiin. Kotoutuminen vastaa 
merkitykseltään integraatio-termiä. Vuonna 2010 säädettiin uusi laki kotoutumisen edistämisestä, 
ja siinä termit määritellään seuraavasti (kotoutumislaki 1386/2010, 3 §):

Kotoutuminen: maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on 
antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun 
tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen

Kotouttaminen: kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen 
toimenpiteillä ja palveluilla. 

Käytännön keskustelussa kotoutumisen käsitettä käytetään monessa eri merkityksessä. Yhtäältä 
sillä tarkoitetaan päämäärää eli maahanmuuttajan sopeutumista uuteen yhteiskuntaan. Toisaalta 
kotoutumisella korostetaan prosessia, jonka myötä maahanmuuttaja sopeutuu uuteen yhteiskun-
taan. Vuoden 1999 kotoutumislain myötä kotoutumisella voidaan tarkoittaa myös kolmen ensim-
mäisen vuoden oloaikaa Suomessa, jolloin niin sanottu kotoutuja on oikeutettu tiettyihin palvelui-
hin.

Laajimmillaan kotoutumiseen kuuluu myös virkakielessä ja Euroopan unionin keskusteluissa paljon 
käytetty kaksisuuntainen kotoutuminen. Tällä käsitteellä viitataan siihen, että kyse ei ole vain maa-
hanmuuttajan kotoutumisesta uuteen yhteiskuntaan vaan myös vastaanottavan yhteiskunnan ja sen 
palvelujärjestelmän muuttumisesta. Kaksisuuntaisella kotoutumisella viitataan usein myös valta-
väestön ja maahanmuuttajien kohtaamiseen. Silloin kotoutumiseen kuuluvat muun muassa hyvät 
etniset suhteet.

Pasi Saukkosen (2013) mukaan Euroopassa voidaan tunnistaa ainakin kolme integraatiopoliittista 
linjausta: ranskalainen sulauttamis- ja assimilaatiopolitiikka, saksalainen eriytetty vierastyöläisiin 
perustuva politiikka sekä Ison-Britannian ja Ruotsin multikulturalistinen malli. Suomen linjaus on 
asettunut lähelle multikulturalistista eli monikulttuurista mallia. Suomen monikulttuurisuuspyrki-
mykset näkyvät kotoutumislaeissa (1999 ja 2010), joissa kotoutumisen päämääränä on ”työelämään 
ja yhteiskunnan toimintaan osallistuminen samalla omaa kieltä ja kulttuuria säilyttäen”.

2.2 Kotouttamistyön kehitys Suomessa

Kotouttamisen vastuualue on vähitellen jakautunut laajemmin eri toimialoille: esimerkiksi kou-
lupalvelut, kuten valmistava opetus, kiinnittyivät osaksi opetusvirastojen palveluja samoin kuin 
muukin opetus. Samalla kehitettiin aikuisten kotoutumiskoulutusta työvoimapoliittisena koulu-
tuksena. Vielä vuoden 1999 kotoutumislaissa oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jossa määritellään 
yksilökohtaiset kotoutumistoimenpiteet, kuului vain joko kunnan sosiaalitoimen asiakkaana olevalle 
tai työvoimatoimistossa työnhakijana olevalle työttömälle maahanmuuttajalle.

Vuosien kuluessa Suomi kansainvälistyi. Maahan muuttavien määrä kasvoi ja Suomeen muutti uusia 
ryhmiä, joilla oli erilaisia tarpeita ja maahanmuuton perusteita. Pitkään tärkein peruste Suomeen 
muuttamiselle oli avioituminen suomalaisen kanssa, mutta vähitellen Suomeen alkoi muuttaa 
ihmisiä myös työn perässä ja opiskelemaan.

Vuoden 2010 uusi kotoutumislaki heijastaa tätä muuttunutta todellisuutta. Nyt lain piiriin kuuluvat 
periaatteessa kaikki Suomeen muuttavat. Laissa korostetaan alkuvaiheen palveluja, kuten yleistä 
ohjausta ja neuvontaa. Tätä varten otettiin käyttöön alkukartoitus, johon kaikilla maahanmuuttajil-
la on oikeus. Lakiin myös sisällytettiin vahvempi perhenäkökulma. Uusi kotoutumislaki painottaa 
yhteistyötä järjestöjen kanssa. Laissa korostetaan monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen mukaan 
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ottamista muun muassa kuntien kotouttamisohjelmiin, hyvien etnisten suhteiden edistämiseen ja 
muuhun yhteistyöhön.

Valtakunnan tasolla kotouttamista ohjaa valtion kotouttamisohjelma, joka julkaistiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2012. Valtion kotouttamisohjelma sisältää hallitusohjelman mukaiset kotouttamisen 
painopistealueet vuosille 2012-2015. Yksi olennainen osa ohjelmaa on yhteisöllinen kotoutuminen, 
ja tässä nostetaan esille kansalaisjärjestöjen osuus kotoutumisen tukemisessa. Ohjelmassa koroste-
taan, että vaikka päävastuu kotoutumislain mukaisista kotoutumistoimenpiteistä on kunnilla sekä 
työ- ja elinkeinotoimistolla, ovat kansalaisjärjestöt, mukaan lukien maahanmuuttajajärjestöt, kuiten-
kin merkittävässä asemassa viranomaisten tarjoamien palvelujen täydentäjänä sekä yhteistyökump-
paneina kotoutumista tukevia palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Valtion kotouttamisohjel-
man tavoitteena on vahvistaa järjestöjen edellytyksiä kotoutumisen edistämisessä sekä yhteistyötä 
viranomaisten ja järjestöjen välillä.
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3.1 Kolmannen sektorin toimijat

Käytännön kotouttamistyössä on mukana monenlaisia kolmannen sektorin edustajia. Siihen osal-
listuu esimerkiksi valtakunnallisia asiantuntijaorganisaatioita, kuten Väestöliitto, tai kansainvälisiä 
organisaatioita, kuten Punainen Risti. Nämä kolmannen sektorin toimijat ovat jo niin vakiintuneita, 
että ne usein mielletään viranomaisiksi. Toisaalta mukana on suuri joukko pieniä yhdistyksiä ja nii-
den kattojärjestöjä sekä paikallisia yhdistyksiä, kuten esimerkiksi urheiluseuroja ja naisjärjestöjä.

Kolmannen sektorin kotouttamistyössä on mukana päämääriltään hyvin erilaisia järjestöjä. Kentältä 
löytyy monikulttuurisia yhdistyksiä, joiden päämääränä on jäsentensä integraatioprosessin tuke-
minen tai oman kulttuurin ylläpitäminen. Joidenkin suurten järjestöjen tavoitteet ovat laajoja, ja 
maahanmuuttajatyöstä on tullut osa niiden toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Setlementtiliike.

Yhdistyksiä voidaan jaotella myös toiminnan kohderyhmän mukaan. On erityisesti maahanmuut-
tajiin keskittyneitä järjestöjä, kuten Monika-Naiset Liitto ry. Sen päämääränä on Suomeen muutta-
neiden naisten oikeuksien edistäminen muun muassa ennaltaehkäisevällä ja väkivallan vastaisella 
työllä. Joidenkin yhdistysten päätavoitteena on rasismin vastainen työ, ja tällöin kohderyhmänä on 
koko yhteiskunta. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voidaan mainita Suomen monikulttuurinen 
liikuntaliitto ry Fimu. Fimulla on 53 jäsenjärjestöä, ja se edistää monikulttuurista liikuntaa Suomes-
sa tavoitteenaan muun muassa rasismin kitkeminen urheilukentiltä.

Kun puhutaan kotouttamistyötä tekevistä järjestöistä, on hyvä tunnistaa, että mukana on sekä 
kantasuomalaisten vetämiä että maahanmuuttajien itsensä perustamia järjestöjä. Maahanmuutta-
jajärjestöksi määritellään yhdistys, jonka ovat perustaneet Suomeen muuttaneet henkilöt ja jonka 
hallituksen enemmistön muodostavat tällaisen taustan omaavat henkilöt. Miikka Pyykkönen (2012) 
on arvioinut, että Suomessa toimii noin 700 maahanmuuttajajärjestöä. Näistä noin puolet toimii 
pääkaupunkiseudulla. 
 
3.2 Järjestöjen kasvava rooli viranomaisten yhteistyökumppanina

Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyö ei ole vain kotouttamiskeskustelun erityispiirre 
vaan paljon laajempi yhteiskunnallinen ilmiö. Kunnissa ja työhallinnossa kotouttamisen linjaukset 
heijastelevat siten laajempaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kuntatasolla keskustelu linkittyy laajempaan kuntien palvelujen ja kolmannen sektorin yhteis-
työhön liittyvään muutosprosessiin. Viime vuosina, kuntien taloudellisen tilanteen käydessä yhä 
vaikeammaksi, on monissa kunnissa ryhdytty linjaamaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa 
uudella tavalla. Esimerkiksi Oulun kaupunki julkisti muutama vuosi sitten strategian, jossa kaikki 
kaupungin avustus yhdistetään kumppanuussopimuksiin kunnan ja järjestöjen välillä. Vantaan  
kaupungin järjestöille osoitettujen avustusten yhteydessä on alettu puhua avustusta saavan järjes-
tön palvelulupauksesta, ja kaupungin strategioissa todetaan kaupungin roolin muuttuvan palvelui-
den tarjoajasta palvelujen mahdollistajaksi. Vaikka näissä strategioissa on harvoin mainittu erikseen 
nimenomaan kotoutumisen tukeminen, liittyy monituottajamallin yleistyminen myös kotouttamisen 
kehittämiseen.

Samanaikaisesti järjestöjen työ on ammattimaistunut ja laajentunut. Erityisesti Suomen liityttyä 
Euroopan unioniin vuonna 1995 ovat EU-rahoitukset tukeneet viranomaisten ja järjestöjen yhteisiä 
kehittämishankkeita. Näin järjestöt ovat alkaneet toimia vahvemmin myös kotouttamistyössä.
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3.3 Kolmas sektori aikuisten kotoutumiskoulutuksessa

Myös kotoutumiskoulutuksessa näkyy järjestöjen kasvanut rooli. Aikuisille maahanmuuttajille 
järjestetään kokopäiväistä työvoimakoulutusta, ja sitä ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma. 
Opetussuunnitelman mukaisessa kotoutumiskoulutuksessa ”järjestetään suomen ja ruotsin kielen 
opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokou-
lutukseen ja joka edistää maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan 
liittyviä valmiuksia” (OPH 2012, 9). Opetussuunnitelmassa kannustetaan koulutuksen järjestäjiä 
yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. Opetussuunnitelmassa (2012, 2) mainitaan esimerkiksi: 
”Työelämä- ja yhteiskuntataitojen opintoihin tulee sisällyttää yksi tai useampia työelämäjaksoja, 
joiden yhteinen laajuus on vähintään kuusi opintoviikkoa. Lisäksi opetussuunnitelmaan voi kuulua 
valinnaisia opintoja. Opintoihin voidaan integroida myös esimerkiksi oman äidinkielen sekä arjen ja 
vanhemmuuden taitoja, jotka voidaan toteuttaa yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.”

Kotoutumiskoulutuksella viitataan myös omaehtoiseen koulutukseen, joka edistää maahanmuut-
tajataustaisten aikuisten kotoutumista Suomeen. Taulukkoon 1 on koottu erilaisia aikuisille suun-
nattuja suomen kielen koulutuksia. Koulutuksilla on keskenään erilaisia lähtökohtia, päämääriä ja 
kohderyhmiä, ja lisäksi opiskelijan sitoutumisen astetta seurataan eri tarkkuuksilla.

 
TAULUKKO 1. Kotoutumista tukevia koulutuksia

Koulutus Järjestäjä Kohderyhmä Tuntimäärä Opetuksen 
tavoite

Osallistumisen 
kontrolli

Työvoimakoulu-
tus, kotoutumis-
koulutus

Yleensä aikuis-
koulutuskeskus 
(myös vapaa 
sivistystyö tai am-
matilliset oppi- 
laitokset

Työmarkkinoille 
tähtäävät, työt-
tömät työnhakijat

n. 7 t/päivä Yleiset kielitutkin-
not, taitotaso  
B 1.1 (ja yksilöl-
liset tavoitteet), 
työmarkkinoiden 
vaatimat taidot

Tarkka kontrolli, 
tunneittain,  
tulokset

TE-toimiston 
hyväksymä 
omaehtoinen 
koulutus

Koulutuslaitos tai 
muu, aikuislukio, 
työväenopisto, 
myös korkea-
koulut

Suositus 23 t/
viikko

Päämäärätietoista 
kuten työvoima-
koulutus

Osallistumisen 
kontrolli, seuranta

Kunnan 
järjestämä

Työväenopisto, 
aikuisopisto, 
aikuislukio

Ikääntyneet 
asukkaat ja muut, 
jotka eivät tähtää 
työelämään

Arjen taidot Osallistumista 
seurataan  
henkilötasolla

Kotona lapsiaan 
hoitavat

Järjestön antama 
koulutus

Järjestö itse Järjestö itse 
määrittelee, esim. 
omat jäsenet

Järjestön tavoit-
teet, arjen 
suomen kieli, 
yhteiskunnallinen 
osallistuminen

Yleinen osallis-
tuminen, ei yksilö-
seurantaa

Vapaaehtoinen 
opetus

Esim. Luetaan  
yhdessä -verkosto

Vapaaehtoinen tai 
verkosto määrit-
telee

2 t/viikko Yksilökohtainen 
oppiminen, tutus-
tuminen

Ei ole
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Järjestöjen ja viranomaisten välinen yhteistyö on monisyinen kokonaisuus. Jo pelkästään kotoutta-
misen viranomaiskentän laajuus ja hierarkkisuus sekä järjestökentän moninaisuus asettavat suuria 
haasteita kokonaisuuden ymmärtämiselle.

Tässä selvityksessä on jäsennelty kotouttamiseen liittyvää yhteistyötä keskittyen järjestöjen ja 
viranomaisten väliseen suhteeseen. Jotta maahanmuuttajien kotoutumista voitaisiin tukea laaja-
alaisesti, on eri toimijoiden hahmotettava kolmannen sektorin ja viranomaiskentän moninaisuutta 
ja rooleja. Viime kädessähän on kyse siitä, että maahanmuuttaja löytäisi itselleen elämäntilantees-
saan sopivaa koulutusta tai tukea sitä tarvitessaan. Taloudellisten resurssien niukkuudessa selkeä 
kokonaisuus mahdollistaisi resurssien mahdollisimman hyvän käytön.

Haastattelujen pohjalta järjestöjen ja viranomaisten yhteistyösuhde ja roolit on jaoteltu viiteen ko-
konaisuuteen. Järjestöillä on usein samanaikaisesti erilaisia rooleja ja suhteita viranomaisiin. Järjes-
tö saattaa esimerkiksi täydentää kunnan palveluja kotouttamisessa, myydä kunnalle kotouttamista 
tukevaa palvelua ja lisäksi toimia viranomaispalveluissa asiantuntijana, esimerkiksi jäsenkuntansa 
edustajana viranomaistyöryhmässä.

Viranomaisilla on vastaavasti erilaisia rooleja ja suhteita järjestöihin. Kunta saattaa tehdä läheistä 
yhteistyötä tietyissä asioissa kuten esimerkiksi ohjata asiakkaita järjestön Raha-automaattiyhdistyk-
sen (RAY) rahoittamaan toimintaan. Samalla kunta voi ostaa jotain muuta palvelua samalta järjes-
töltä.

Taulukossa 2 (s. 24) tarkastellaan järjestöjen erilaisia rooleja kotoutumisen tukemisessa. Jäsentelyn 
tarkoituksena on tehdä näkyväksi erilaisia yhteistyösuhteita ja niiden erityispiirteitä. Eri rooleilla ei 
siis ole tarkoitus normittaa järjestöjä tai viranomaisten ja järjestöjen välisiä suhteita eikä myöskään 
arvottaa joitakin rooleja tärkeämmäksi kuin muut. Kokonaisuudet eivät ole kattavia tai toisensa 
poissulkevia. Useimmilla järjestöillä on monia rooleja suhteessa viranomaiseen, ja roolit saattavat 
myös muuttua. Esiteltävät esimerkit nostavat esiin haastatteluissa esiin nousseita kumppanuuksia, 
jotka kuvaavat kyseistä roolia viranomaisten ja järjestöjen välillä. Taulukossa 3 (s. 25) tarkastellaan 
järjestöjen rooleja järjestön ja viranomaisen tehtävänjaon näkökulmasta.
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TAULUKKO 2. Järjestöjen rooleja kotoutumisen tukemisessa

Järjestön rooli Suhde viranomaiseen Kriittinen menestystekijä 
suhteessa viranomaiseen

Mahdolllisuus

Omien tavoitteiden  
mukainen toiminta

Itsenäinen järjestö Tiedon jakaminen,  
avoimuus

Kotouttaa omasta näkökul-
mastaan, itsenäisenä, järjestö 
saattaa identifioida ryhmiä, joita 
viranomaiset eivät tavoita

Täydentävä yhteistyö Tasa-arvoinen yhteistyö -Työnjaon ja roolijaon 
tunteminen 
-Luottamus, vuorovaikutus

Dialogin mahdollisuus, ko-
konaisuus täydentyy, yhteinen 
vastuu

Palveluntuottaja -Yhdistys myy palvelua 
-Toteuttaja

-Viranomaisen hankinta-
osaaminen 
- Järjestön tuotteistamis-
osaaminen

Viranomaisella kokonaisvastuu

Kriittinen ääni suhteessa 
viranomaistyöhön, asian-
tuntija

-Itsenäinen järjestö 
-Jäsenten ääni

-Viranomaisen kyky kuulla  
-Järjestettyjä kuulemisia 
-Järjestön itsevarmuus, 
myös taloudellisesti

Kehittämisen potentiaali, yh-
teiskunnallisen dialogin mahdol-
lisuus, julkisten palvelujen auk-
kojen tunnistaminen, palvelujen 
kehittäminen

Edunvalvoja -Itsenäinen, tietyn asian 
ajaminen 
-Vaikuttaminen

-Asiantuntijuus, verkos-
toituminen, vaikuttaminen

Yksi järjestöjen historiallisista 
tehtävistä, yhteiskunnallisen 
dialogin mahdollisuus
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TAULUKKO 3. Järjestön ja viranomaisen rooleja kotouttamisessa 
 

 
Järjestöt

 
Viranomaiset

 
Omien tavoitteiden mukainen toiminta

Tukevat itsenäisesti sopeutumista  
Suomeen (kotoutumista)

Hoitavat kotouttamistehtävänsä  
(sopeutuminen Suomeen jne.)

Vahvistavat oman kielen ja kulttuurin ylläpitämistä 
(kotoutumista)

Vahvistavat oman kielen ja kulttuurin ylläpitämistä  
(kotoutumista)

Parantavat etnisiä suhteita ja ilmapiiriä sekä edistävät 
asukkaiden välistä vuorovaikutusta

Parantavat etnisiä suhteita ja ilmapiiriä

 
Täydentävä kumppanuus ja yhteistyö 

Auttavat yhteistyössä viranomaisia heidän  
kotouttamistehtävässään

-Huolehtivat kokonaisuudesta (paikallistasolla kunta) 
-Seuraavat kokonaisuutta 
-Tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa 

Kehittävät yhteistyötä kotouttamisessa viran- 
omaisten kanssa kehittämishankkeissa  

(EU, kansallinen rahoitus)

Kehittävät yhteistyötä kotouttamisessa järjestöjen  
kanssa kehittämishankkeissa (EU, kansallinen rahoitus)

Saavat tukea viranomaisilta Avustavat järjestöjä

 
Palvelutuotanto

Myyvät kotoutumista edistäviä palveluja viranomaisille, 
esim. koulutusta, turvakotitoimintaa, työhönvalmennusta 

tai päiväkotitoimintaa (kunta, TE-toimisto, ELY-keskus)

-Ostavat kotoutumista tukevia palveluja järjestöiltä 
-Kehittävät ja suunnittelevat palvelukokonaisuuksia

 
Järjestön kriittinen ääni, asiantuntijarooli

Asiantuntijarooli suhteessa viranomaisiin, jäsenten ääni 
viranomaispalveluista, välittävät kentän “hiljaisia sig-

naaleja”, tunnistavat vaikeassa asemassa olevia ryhmiä

Kuulevat järjestöjä esim. palveluja suunniteltaessa, kutsuvat 
asiantuntijaksi kehittämisryhmiin (tietty palvelu, paikallis-
taso)

 
Järjestön edunvalvontarooli

Toteuttavat historiallista edunvalvontatehtäväänsä  
myös kotoutumiseen liittyvissä asioissa

Antavat järjestöille yhteiskunnallisen aseman myös kotoutu-
miseen liittyvissä asioissa (esim. valtakunnallisissa asiantun-
tijaryhmissä)
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Seuraavissa alaluvuissa esitellään esimerkein järjestöjen erilaisia toimintarooleja ja viranomaisten 
kanssa tehtävää yhteistyötä edellä olevan jaottelun mukaisesti. 
 
4.1 Järjestön omien tavoitteiden mukainen toiminta 
 
Valtaosa järjestöjen kotouttamistyöstä on järjestöjen omiin tavoitteisiin pohjautuvaa itsenäistä 
työtä. Usein tämä on toimintaa, jota ei varsinaisesti pidetä kotouttamisena mutta joka kuitenkin 
käytännössä tukee maahanmuuttajien kotoutumista. Tätä omien tavoitteiden mukaista ja samalla 
kotouttavaa toimintaa järjestävät muun muassa monet urheiluseurat, kulttuurijärjestöt ja harrastus-
järjestöt. Myös uskonnollisilla yhteisöillä saattaa olla tärkeä rooli uusien jäsentensä kotoutumisen 
tukemisessa.

Jotkut järjestöt on perustettu erityisesti kotoutumisen tukemista varten. Silloin kotoutumisen edis-
täminen on osa järjestön perustehtävää. Maahanmuuttajien itse perustamilla järjestöillä on usein 
päämääränä jäsenten oman kielen ja kulttuurin ylläpito. Tämä tukee myös jäsenten kotoutumista.

Puhtaimmillaan järjestö kohtaa maahanmuuttajia uusina järjestön toimintaan mukaan tulevina  
jäseninä. Silloin järjestö saattaa joutua miettimään, miten perinteinen toiminta vastaa tarpeita. 
Pitääkö toiminnan muuttua, kun jäsenistö muuttuu? Järjestö ehkä myös joutuu miettimään, miten 
rekrytoida maahanmuuttajista uusia jäseniä. 

Itsenäisinä toimijoina järjestöt ja viranomaistyö tarvitsevat toisiaan vähintään tunteakseen toisen 
palvelun. Esimerkkinä viranomaisen kokonaisvastuusta voidaan pitää oleskelulupa-asioita. Niissä-
kin hyvä yhteistyö järjestöjen kanssa on tärkeää: monet järjestöt organisoivat vertaistukea ja neu-
vontapalveluja maahanmuuttajille, ja neuvontatehtäviä hoitavien järjestöjen pitää tuntea oleske-
lulupa-asioiden myöntämisen perusperiaatteet, jotta ne voivat omassa työssään neuvoa asiakkaita 
oikean viranomaisen luo.

Seuraavassa esitellään kahdeksan esimerkkiä järjestöjen omien tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta. Osa esimerkeistä kuvaa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumisen 
tukemisessa. Esimerkit ovat tulleet esiin selvityksen haastatteluissa. Ne on valikoitu niin, että ne 
kuvaavat monipuolisesti erilaisia järjestöjä ja erilaista toimintaa.

ESIMERKKI 1. Järjestö kehittää toimintaansa monikulttuuriseen suuntaan  
ja pohtii uusien maahanmuuttajataustaisten jäsenten tarpeita

Hieno esimerkki järjestön itsenäisestä aktiivisesta toiminnasta ja maahanmuuttajien kutsumisesta 
mukaan järjestön toimintaan on Kajaanin eräkävijöiden ja partiotoiminnan työ. Perinteinen kanta-
suomalainen järjestö on pohtinut oman toimintansa suhdetta kotoutumisen tukemiseen. Esimer-
kiksi leirien yhteisöllisyys ja käytännönläheisyys on nähty tärkeänä tekijänä tukemassa vaikeistakin 
olosuhteista muuttaneiden nuorten kotoutumista Suomeen. Järjestö on myös pohtinut alueelleen 
muuttaneiden maahanmuuttajanuorten erityistarpeita.

 
ESIMERKKI 2. Järjestö kehittää toimintaansa monikulttuuristen perheiden  
tarpeiden ja haasteiden mukaan

Familia Club ry on esimerkki järjestöstä, jossa kotoutumisen edistäminen on osa järjestön perus-
tehtävää. Clubin toiminta alkoi jo 1970-luvun lopulla vertaistukitoimintana. Familia Clubin käynnis-
täjät olivat ulkomailla asuneita suomalaisia naisia, jotka olivat muuttaneet takaisin Suomeen. Monet 
olivat ulkomaalaisen kanssa avioituneita. Vuonna 1988 järjestö rekisteröityi, kun toiminta laajeni 
ja tuli tarve hakea avustuksia. Toimintansa alusta lähtien järjestö on tuonut esiin kaksikulttuuris-
ten perheiden rikkautta ja haasteita sekä organisoinut lasten toimintaa eri kielillä. Suomen kielen 
opetusta on myös järjestetty toiminnan alusta lähtien. Tänä päivänä Familia Club toimii läheisessä 
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yhteistyössä monien muiden järjestöjen kanssa, näistä esimerkkeinä Adoptioperheet ry ja Sateen-
kaariperheet ry.  
 
ESIMERKKI 3. Järjestö tukee maahanmuuttajalasten kahden kulttuurin  
identiteettiä järjestämällä omakielistä iltapäivätoimintaa 
 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys Vantaalla on esimerkki monikulttuurisesta yhdistyksestä, jonka 
päämääränä on poistaa eri kansojen ja kulttuurien välisiä kommunikaation esteitä ja pyrkiä risti-
riidoissa sovittelemaan erilaisia näkökantoja. Yhdistys on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Käytän-
nössä yhdistyksen aktiivit ja hallitusjäsenet edustavat eri uskontoja ja kieliryhmiä. Vuodesta 2001 
lähtien järjestö on antanut maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa RAY:n tuella. Yhdistys järjestää 
kulttuuritapahtumia kaikille paikallisille asukkaille. Hakunilan kansainvälinen yhdistys on myös 
järjestelmällisesti tukenut lasten kahden kulttuurin identiteettiä kulttuuritoiminnalla. Esimerkkeinä 
tästä ovat venäjänkielinen nuorten taideryhmä, arabiankielinen läksyjenlukupiiri ja tsetseenin-
kielinen kansantanssiopetus. Ryhmien vetäjinä ovat aina maahanmuuttajataustaiset ammattilaiset. 
Valtionavustus lasten ja nuorten harrastustoimintaan on saatu Uudenmaan ELY-keskuksesta. 
 
ESIMERKKI 4. Järjestö tukee koulutettujen maahanmuuttajanaisten  
ammatillista verkostoitumista mentoritoiminnan avulla 
 
Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa on vuonna 2011 alkanut RAY:n rahoittama, 
koulutettujen maahan muuttaneiden naisten ammatillista mentorointia kehittävä hanke Women-
to. Vapaaehtoisuuteen perustuvan mentoroinnin avulla luodaan yhteyksiä maahan muuttaneiden 
ammattilaisten ja saman ammattialan suomalaisten naisten välille. Verkostojen ja mentoroinnin 
kautta tuetaan koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten kotoutumista, kielitaitoa ja työllisty-
mistä heidän koulutustaustaansa vastaavaan työhön. Samalla pyritään vaikuttamaan myönteisesti 
työyhteisöjen asenneilmapiiriin sekä uusien työntekijöiden rekrytointikäytäntöihin. Lisäksi pyritään 
edistämään koulutettujen maahan muuttaneiden naisten voimaantumista ja hyvinvointia. Hanke 
on muutamassa vuodessa onnistunut rakentamaan laajan verkoston, ja se on oiva esimerkki kaksi-
suuntaisesta kotoutumisesta.

ESIMERKKI 5. Järjestö vahvistaa kesäkursseilla pakolaislasten ja  
nuorten äidinkielen ja kulttuurin ylläpitämistä

Kesälukioseura järjestää vuosittain Suomessa asuvien pakolaislasten ja nuorten oman äidinkielen 
ja kulttuurin kursseja. Kesäkursseja on järjestetty jo 20 vuoden ajan. Vuosittain kursseille osallistuu 
lähes 300 nuorta. Periaatteena on syntyperäisten opettajien johdolla vahvistaa 7-14-vuotiaiden 
identiteettiä. Kesälukioseura ylläpitää 60-70:n pakolaisyhteisöstä valitun opettajan verkostoa, joka 
koulutetaan kesälukioseuran toimintatapoihin ja opetusmetodeihin. Pakolaisryhmät ja kielivali-
koimat ovat jonkin verran muuttuneet vuosien varrella uusien pakolaisryhmien saavuttua Suomeen. 
Etusija kursseille osallistumiseen annetaan sellaisille, joille oma asuinkunta ei tarjoa oman äidin-
kielen opetusta. Kesällä 2013 kurssit järjestettiin kahdeksalla eri kielellä kahdeksalle eri ryhmälle: 
somalialaiset, arabit, kongolaiset, vietnamilaiset, afganistanilaiset, sudanilaiset, kurdit ja myan-
marilaiset.

Kesälukioseuran perustehtäviin kuuluu myös kesälukioiden sekä ulkosuomalaisten lasten ja nuorten 
suomen kielen ja kulttuurin kurssien järjestäminen. Näin järjestön pedagoginen erityisosaaminen 
ja edistykselliset opetusmenetelmät tukevat pakolaislasten opettamista ja oppimista. RAY tukee 
toimintaa.
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ESIMERKKI 6. Järjestö tarjoaa vapaaehtoisopetusta ja tekee  
yhteistyötä toisen järjestön kanssa: Luetaan yhdessä  
 
Luetaan yhdessä -verkosto tarjoaa suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille. Verkoston  
toiminta ei oikeastaan ole varsinaista järjestötoimintaa, koska siinä ei ole järjestöön yleensä kuu-
luvia rakenteita. Luetaan yhdessä -toiminta syntyi vuonna 2004 kolmen vantaalaisen aktiivisen 
eläkkeellä olevan opettajan aloitteesta. Halu auttaa naapurustossa asuvaa maahanmuuttajanaista 
suomen kielen oppimisessa laajeni muutamassa vuodessa ensin kampanjaksi ja sitten palkituksi 
valtakunnalliseksi verkostoksi, jossa toimi vuonna 2012 lähes 400 opettajaa. Periaatteena on  
ollut alusta lähtien, että opetus on täysin vapaaehtoista ja oppilaalle maksutonta. Verkosto on  
myös halunnut pysyä organisatorisesti kevyenä, ja siten yhteistyö järjestöjen, viranomaisten ja 
muiden toimijoiden kanssa on ollut ensisijaisen tärkeää. 

Vuonna 2012 Luetaan yhdessä -verkoston opetukseen osallistui yli 1100 maahanmuuttajanaista. 
Verkoston hallinnollinen vetovastuu on vuodesta 2011 asti ollut Suomen Akateemisten Naisten  
Liitolla. Koordinaatio rahoitetaan Suomen Kulttuurirahaston tuella. Taustalla ovat myös naisjärjestöt 
Zonta International Piiri 20 ja Suomen UN Women ry. Samalla verkosto on saanut toimintaansa pal- 
katun, valtakunnan tason koordinaattorin, joka kokoaa yhteen tietoja ympäri Suomen järjestet-
tävästä vapaaehtoisten työstä, tukee vapaaehtoisia ja auttaa uusien paikallisryhmien perustamista.

Verkostomaisena toimijana Luetaan yhdessä opettajilla on näköalapaikka paikalliseen yhteistyöhön 
ja yhteistyörakenteisiin kotouttamisessa. Vapaaehtoisopetuksen järjestämiseen tarvitaan yleensä 
vähintään tilat, opetusmateriaalia ja yhteys mahdollisiin oppilaisiin. Näiden järjestämisessä tarvi-
taan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Verkoston toimintakertomuksessa (Syrjälä 2011, 3) 
todetaan: ”Luetaan yhdessä verkoston toteutus eri paikkakunnilla on ratkaisevasti riippuvainen pai-
kallisista yhteiskuntasuhteista ja yhteistyökumppaneista. Niiden kautta saadaan maksutta ryhmille 
toimitiloja ja muuta toimintaa tukevaa apua.”

Opetuspaikat kuvaavat hyvin yhteistyötä. Luetaan yhdessä -verkoston yhteistyöraportissa koottiin 
yhteen vuonna 2012 toteutuneiden opetusryhmien opetuspaikkoja. Verkoston opetustiloista 38 % 
(23/61) osoittautui kuntien tarjoamiksi tiloiksi, ja 26 % (16/61) opetusryhmistä kokoontui kolman-
nen sektorin hallinnoimissa tiloissa. Lisäksi seurakunnat ja opistot tarjosivat verkostolle ryhmäti-
loja. 
 
ESIMERKKI  7. Suomen kielen opetusta taiteen avulla: järjestöjen  
yhteistyötä uusien opetusmenetelmien kehittämisessä 
 
Kassandra ry kehitti uusia suomen kielen opettamismenetelmiä vuosina 2009-2012 Koivu ja 
tähti- ja myöhemmin Kotisuomi-hankkeen avulla. Hankkeessa järjestettiin taidetyöpajoja naisille, 
esimerkiksi Liikutaan suomeksi, Tarinoidaan suomeksi ja Teatterileikkejä suomeksi. Työpajaa veti-
vät työparit, taiteilijaparit, joista toinen on kantasuomalainen ja toinen uussuomalainen. Suomea 
aikuisiässä oppineet ohjaajat tuovat samalla kokemusperäistä pedagogiikkaa ja jakavat mielellään 
omaa tuskallistakin kielenoppimisprosessiaan. Myöhemmin hankkeessa koulutettiin myös itse 
menetelmän käyttöön muun muassa suomi toisena kielenä opettajia. Menetelmien kehittämiseksi 
järjestettiin työpajoja pääkaupunkiseudulla, Joensuussa, Lahdessa ja Haminassa.

Kassandran maahanmuuttajanaisten työpajojen toteutuksessa näkyy järjestöjen välisen yhteistyön 
merkitys. Työpajat toteutettiin paikoissa, joissa osallistujat on helppo tavoittaa. Vuosina 2011 ja 
2012 toteutetuista kymmenestä työpajasta viisi järjestettiin järjestöjen tiloissa: Daisy Ladies  
ry:ssä, Familia Club ry:ssä, Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen Länsimäen toimintakeskuksessa ja 
kaksi Monika-Naiset Liitossa. Loput viisi työpajaa toteutettiin kuntien toimintakeskuksissa. 
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ESIMERKKI 8. Kansalaistoiminnan kehittämishanke järjestöjen  
välisenä yhteistyönä 
 
Uusi avaus järjestöjen välisessä yhteistyössä on Somaliliiton ja Setlementtiliiton vuonna 2012 alka-
nut Somalialaisen kansalaistoiminnan vahvistamishanke SOKE, jota RAY rahoittaa. Projektin hallin-
noija on Somaliliitto, ja Suomen Setlementtiliiton rooli on kouluttaa suomalaista järjestöosaamista, 
hallintoa, järjestötoimintaa ja projektiosaamista. Kehittämistehtävä kuvaa läheistä kumppanuutta 
järjestöjen välillä. Hankkeessa järjestöt avautuvat kehittämään yhdessä järjestön kaikkein ominta 
aluetta.

Luetaan yhdessä -ryhmäläisiä koolla Espoossa. Kuva: Heikki Tuuli/Suomen Kulttuurirahasto.
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TAULUKKO 4. Omien tavoitteiden mukainen toiminta 
 

Järjestön ja viran-
omaisen suhde

Sisältö Esimerkkijärjestö, 
-palvelu tai -hanke

Tämän toiminnan  
rahoittaja

Järjestö Järjestö kehittää toimin-
taansa monikulttuuriseen 
suuntaan, järjestö pohtii 
maahanmuuttajataustais-
ten uusien jäsenten 
tarpeita

Kajaanin eräkävijät, Partio

Järjestö Järjestö kehittää toimin-
taansa monikulttuuristen 
perheiden tarpeiden ja 
haasteiden mukaan

Familia Club RAY

Järjestö Järjestö järjestää lapsille 
omakielistä iltapäiväkerho-
toimintaa mm. venäjän-
kielinen taideryhmä, 
arabiankielinen läksyjen-
luku ja tsetseeninkielinen 
kansantanssiopetus 

Hakunilan kansainvälinen 
yhdistys

Valtionavustus lasten ja nuorten 
paikalliseen harrastustoimin-
taan, ELY

Järjestö Järjestö tukee koulutet-
tujen maahanmuutta-
janaisten ammatillista 
verkostoitumista mentori-
toiminnalla

Väestöliiton Monikulttuuri-
sen osaamiskeskuksen 
Womento-hanke 

RAY

Järjestö Järjestö tukee pakolais-
lasten ja  nuorten oman 
äidinkielen ja kulttuurin 
ylläpitoa koulutuksella 

Kesälukioseuran kurssit RAY

Järjestö — järjestö Järjestöt tekevät yh-
teistyötä esim. toimitilojen 
käytössä ja asiakkaiden 
ohjauksessa vapaaehtoisen 
suomen kielen opetuksen 
järjestämiseksi 

Luetaan yhdessä ja monet 
järjestöt

Suomen Kulttuurirahasto, monia 
eri rahoittajia, mm. RAY

Järjestö — järjestö Järjestö kehittää uutta 
suomen kielen opetus-
menetelmää ja kokeilee 
sitä yhteistyössä muiden 
järjestöjen kanssa (tilat ja 
opiskelijat)

Kassandra ja monet 
järjestöt

EU:n Kotouttamisrahasto

Järjestö — järjestö Maahanmuuttajajärjestö 
kehittää  työtään kump-
panuudessa perinteisen 
kantasuomalaisen järjestön 
kanssa

Somaliliitto ja Setlement-
tiliitto

RAY
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4.2 Toisiaan täydentävä yhteistyö

Eniten esimerkkejä viranomaisten ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä kotouttamisessa löytyy 
sellaisista tilanteista, joissa sekä järjestöillä että viranomaisella on oma toimintansa ja rahoituksen-
sa. Esimerkeissä viranomaisen työ ja järjestön työ tukevat ja täydentävät toisiaan. Viime vuosien 
kansalliset ja EU:n kehittämisohjelmat ovat tukeneet yhteistyön vahvistamista ja selkeyttämistä. 
Täydentävä yhteistyö on erityisen tärkeää silloin, kun toimitaan kentällä, jossa järjestöjen ja viran-
omaisten palvelut linkittyvät tai limittyvät toisiinsa, kuten esimerkiksi suomen kielen opetuksessa 
tai maahanmuuttajien ohjauksessa ja neuvonnassa.

Järjestöjen rooli viranomaistyön läheisenä yhteistyökumppanina vaatii koordinoidumpaa yhteis-
työtä viranomaisten ja järjestöjen välillä kuin edellä esitelty järjestön omien tavoitteiden mukainen 
toiminta. Seuraavassa esitellään yhdeksän esimerkkiä järjestöjen työstä viranomaistyötä täy-
dentävänä toimintana. 
 
ESIMERKKI 1. Kampanja kokoaa vapaaehtoisten suomen kielen  
opettajien verkoston ja täydentää suomen kielen opetuksen tarjontaa:  
Luetaan yhdessä 
 
Luetaan yhdessä -verkoston opetus on joustavaa ja täydentää viranomaisopetusta. Verkoston työtä 
on kuvattu edellä (esimerkki 6 luvussa 4.1) myös järjestöjen välisen yhteistyön näkökulmasta. Pai-
kallisuus on tärkeää: opettajat ja oppilaat ovat usein ainakin saman kunnan asukkaita. Opetukseen 
osallistuu yleensä kotona lapsiaan hoitavia äitejä, mutta myös esimerkiksi ammatillisessa koulutuk-
sessa olevien maahanmuuttajanaisten opintoja on tuettu Luetaan yhdessä -opetuksessa.

Yhteistyö kuntien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Luetaan yhdessä -verkoston koordinaattori 
kokoaa tietoja toteutuneesta opetuksesta. Koska kunnalla on kotoutumispalveluiden yhteen-
sovittamisvastuu, on hyvin tärkeää, että kunta saa tiedot eri palveluihin osallistuvista kotoutujista. 
Vantaan kaupungin suomen kielen opetuksesta tehtyyn koosteeseen saatiin vuonna 2012 (liite 3B) 
ensimmäisen kerran mukaan myös Luetaan yhdessä -verkoston opetuksessa olleiden opiskelijoiden 
lukumäärä. Tämän tiedon pohjalta kunta saa kokonaiskuvan suomen kielen opetuksen saatavuu-
desta ja tarpeista. Kokonaiskuva toimii myös eri toimijoiden keskinäisen työnjaon pohtimisessa. 
 
ESIMERKKI 2. Järjestöjen roolia selkeytetään kotoutumis- 
koulutuksessa 
 
Meri-Lapin Osallisena Suomessa -kokeilussa kehitettiin kotoutumiskoulutusta liittäen siihen vahvasti 
järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Samalla hanke kiinnostavasti mallinsi eri järjestöjen rooleja 
kotoutumiskoulutuksen kokonaisuudessa nelikentän avulla (ks. kuva liitteessä 1). Nelikentässä 
eri järjestöt tuottavat kukin oman osansa kotoutumiskoulutuksen kokonaisuudesta: Yksi järjestö 
on tuottanut kotoutumista tukevan materiaalin (ESR-hanke). Toinen järjestö kouluttaa toimijoita 
pedagogiseen ohjaukseen. Kolmas järjestö tuottaa oman perustehtävänsä mukaista toimintaa mutta 
huomioi siinä kotoutumiseen liittyviä erityispiirteitä. Kunta koordinoi kokonaisuutta ja myöntää 
myös vastikkeellista avustusta järjestöille.

Kemin mallilla on saatu kotouttamistyöhön mukaan alueella toimivia kansalaisjärjestöjä, mm. 
Lapin Martat, Kriisikeskus Turvapoiju ja Meri-Lapin Nuoret työhön yhdistys. Samalla on linkitetty 
yhteistyöhön kotouttamiseen erikoistuneita isoja järjestöjä, kuten Suomen Punainen Risti, Monika-
Naiset ja Setlementtiliike.
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Parhaimmillaan malli on tukenut myös kansalaisten kohtaamista yhteistyön kautta. Hankkeen 
palstaviljelykoulutus on tästä hyvä esimerkki. Kemiin vastaanotetut ikääntyneet pakolaiset olivat 
olleet aikaisemmin maanviljelijöitä, ja hankkeessa kehitettiin palstaviljelyyn liitettyä toiminnallista 
kotoutumiskoulutusta. Kurssi avasi ikääntyneiden muuttajien motivaation suomen kielen opiske-
luun ja antoi suunnan tulevien vuosien harrastuksille. Koulutuksen jälkeisenä kesänä ei niin sanot-
tuja kotouttamistoimenpiteitä enää tarvittu vaan uudet kuntalaiset olivat jo tutustuneet muihin 
palstaviljelijöihin ja integroituneet yhteisöön.

ESIMERKKI 3. Kunta kutsuu järjestöjä mukaan alkuvaiheen  
koulutukseen 
 
Pudasjärven Osallisena Suomessa -hankkeessa kehitettiin rinnasteinen Suomistartti-koulutus. Koulu-
tukseen kutsuttiin mukaan laaja joukko järjestöjä ja toimijoita, jotka perustehtävässään voivat tukea 
maahanmuuttajien kotoutumista. Mukaan saatiin uusia toimijoita, muun muassa kyläyhdistyksiä, 
helluntaiseurakunta ja evankelisluterilaisen kirkon seurakunta sekä monia alueen Maa- ja kotita-
lousnaisten osastoja. Kaupunki koordinoi koulutusta mutta innosti mukaan järjestöjä, jotka näin 
täydentävät kunnan kotoutumispalveluja. Osana kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajat pääsivät 
mukaan paikallisyhteisön toimintaan. Kokemukset osoittavat, että toiminta tuki opiskelijoiden ko-
toutumista kokonaisvaltaisemmin kuin pelkkä koulutus.

ESIMERKKI 4. Kunnat kehittävät maahanmuuttajien viranomaisneuvontaa  
yli  kuntarajojen sekä selkeyttävät viranomaisten ja järjestöjen ohjaukseen  
ja neuvontaan liittyviä rooleja

Pääkaupunkiseudun NEO-hanke (ESR) kehitti Helsingin Virka-Infon ja Espoon sekä Vantaan yhteis-
palvelujen maahanmuuttajaneuvontaa. Yhteisillä koulutuksilla ja työntekijävaihdolla yhdenmukais-
tettiin seudun neuvontapalveluja. Hanke selkeytti viranomaisneuvonnan ja järjestöjen vertaisneu-
vonnan rooleja. Yhteistyötä järjestöjen kanssa tehtiin muun muassa yhteisillä koulutuksilla. Pienen 
järjestön on vaikeaa itsenäisesti seurata esimerkiksi muuttuvaa ulkomaalaislainsäädäntöä, mutta 
yhteisillä koulutuksilla viranomaisneuvojat ja eri järjestöjen neuvojat saivat koulutusta suoraan 
Maahanmuuttovirastolta.

ESIMERKKI 5. Järjestö tarjoaa neuvonta- ja verkostoitumispalveluja  
koulutuksen tueksi: ruotsinkielisen kotoutumispolun ensiaskeleet  
pääkaupunkiseudulla

Osallisena Suomessa -hankkeessa kehitettiin nyt ensimmäistä kertaa kaksikielistä kotoutumisen 
polkua. Pääkaupunkiseudun Delaktig i huvudstadsregionen -hanke työväenopisto Helsingfors arbik-
sen johdolla kokosi kotoutumista tukevan omaehtoisen kokonaisuuden maahanmuuttajalle, joka 
haluaa kotoutua ensisijaisesti ruotsin kielellä. Hankkeen koulutuskokonaisuus linkittyi innovatii- 
visesti yhteistyökumppani Luckanin toimintaan. Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. 
järjestää kulttuuritapahtumia ja teemapäiviä ja tarjoaa tietoa suomenruotsalaisesta yhteisöstä. 
Luckan on myös neuvontapiste. Luckanin tarjoama lisäarvo kotoutumista tukevaan koulutukseen 
ovat verkostot ja sosiaaliset suhteet suomenruotsalaiseen yhteisöön. Luckanissa toimii myös  
mentoriohjelma, jonka kautta maahanmuuttaja voi saada tukea uralla etenemiseen Suomessa.

Monissa ulkomaalaisten Suomessa viihtymistä käsittelevissä tutkimuksissa  on noussut esiin vai-
keus saada kontakteja ja ystäviä Suomessa (esim. Sykettä ja suvaitsevaisuutta 2004). Delaktig i 
huvudstadsregionen liitti kotoutumiskoulutuksen kokonaisuuteen tämän sosiaalisen ulottuvuuden ja 
verkostot osana yhteistyöjärjestön tarjoamaa toimintaa. Tällaisia kontakteja ei mikään viranomais-
taho voi tarjota. 
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ESIMERKKI 6. Järjestöt mukana nuorten koulutuksessa

Tutkimuksessa on tunnistettu, että perusopetuksen yläkouluvaiheessa tai sitä myöhemmin maahan 
muuttaneella nuorella on usein vaikeuksia päästä vauhtiin opinnoissaan, koska suomen (tai ruotsin) 
kielen taitovaatimukset ovat jo hyvin korkeat esimerkiksi perusopetuksen loppuvaiheessa. Viimeis-
tään vaikea asema tulee näkyviin perusopetuksen jälkeen, kun kilpaillaan toisen asteen opiskelu-
paikoista. Tämä ryhmä tarvitsee erityistukea. Osallisena Suomessa -hankkeen monissa kokeiluissa on 
haettu mallia näiden nuorten tukemiseksi.

Hiljattain maahan muuttaneet nuoret tarvitsevat kouluopetuksen lisäksi mielekästä vapaa-ajan 
toimintaa niin kuin kaikki nuoret. Hyvin monessa Osallisena Suomessa -hankkeessa on nuorten 
koulutukseen liitetty monia järjestöjen osuuksia. Espoossa koulutukseen osallistuivat seuraavat 
järjestöt: Espoon mielenterveysyhdistys, Kansalaisfoorumi, Suomen Pakolaisavun vertaisryhmätoi-
minta sekä Espoon Järjestöjen Yhteisö ry. Vantaan nuorten koulutukseen osallistuivat 4H, Miessakit 
ja Suomen Punainen Risti. Tampereella Ahjolan setlementti toteutti Johdanto peruskouluun -kou-
lutuksen. Helsingin avoin MAVA-koulutus (maahanmuuttajille tarkoitettu ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmistava koulutus) teki yhteistyötä Suomen Pakolaisavun Kurvi-projektin ja Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa.

Järjestöissä ja järjestöyhteistyön avulla nuoret saavat mahdollisuuden kokeilla erilaisia harrastuksia, 
tai järjestö voi tarjota lisäpalveluita, esimerkiksi tukea nuoren elämänhallintaa ryhmätoiminnan ja 
henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Järjestöjen kautta nuoret ovat saattaneet päästä mukaan mento-
ritoimintaan, saaneet ystäviä ja aloittaneet harrastuksen.

ESIMERKKI 7. Alueen eri toimijoiden koulutuksia sovitetaan yhteen ja  
koordinoidaan: avoin yhteinen lukujärjestys

Esimerkkeinä hyvästä yhteistyöstä ovat Kuopion setlementti Puijolan kansainvälisen kohtaamis-
paikan, Kompassin, kevätkauden ohjelma (liite 2A) sekä Vantaan kotona lapsiaan hoitavien Osal-
lisena Suomessa -osahankkeen lukujärjestys (liite 2B). Kumpikin on saatavilla Puijolan ja Vantaan 
kaupungin verkkosivuilla. Vaikka lukujärjestys tai ohjelma tuntuvat perusasioilta, niiden taustalla 
on pitkälle viety eri toimijoiden palveluiden yhteensovittaminen ja koordinointi, joiden avulla 
pystytään välttämään päällekkäisyydet. Yhteinen ohjelma palvelee sekä maahanmuuttaja-asiakkaita 
että toimijoita, jotka esimerkiksi ohjaavat kotoutujia eri ryhmiin. Kuopiossa ohjelmasta vastaa Setle-
menttiliiton Kompassi. Ohjelma sisältää paljon erilaista kaikille avointa ohjelmaa suomen kielen 
kurssien lisäksi. Vantaalla lukujärjestys on tarkoitettu kotona lapsiaan hoitaville. Eri kaupungin-
osissa tarjottava suomen opetus ja toiminnalliset vanhempi-lapsi-kerhot mahdollistavat yksilöllisen 
ohjelman kokoamisen. Vantaalla lukujärjestyksen ylläpito ja päivittäminen kuuluu kunnan maahan-
muuttajakoordinaattoreiden työnkuvaan.

ESIMERKKI 8 Maahanmuuttajaäitejä kannustetaan mukaan muiden  
äitien vertaisryhmätoimintaan suomen kielen kurssin avulla 
 
Kuopion Osallisena Suomessa -hanke kehitti Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kanssa pienten 
lasten vanhemmille suunnatun kieli- ja kulttuurikurssin. Kurssille saattoivat osallistua myös lapset. 
Mannerheimin lastensuojeluliitolla on yli 90 vuoden kokemus lasten, nuorten ja lapsiperheiden hy- 
vinvoinnin edistämisestä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Kurssi toteutettiin järjestön 
omissa tiloissa, ja näin maahanmuuttajavanhemmille suunnattu kurssi linkittyi osaksi MLL:n muuta  
toimintaa ja mahdollisti maahanmuuttajavanhempien osallistumisen muihin MLL:n palveluihin. 
Samalla maahanmuuttajavanhemmat ja kantasuomalaiset vanhemmat kohtasivat luonnollisesti 
toimintaan osallistuessaan.
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ESIMERKKI 9. Järjestö tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Esimerkki järjestön tarjoamasta monipuolisesta tuesta kunnille ja maahanmuuttajille itselleen on 
SPR:n vapaaehtoisten työ Ylä-Savon pienten kuntien pakolaisten vastaanotossa. Euroopan Pako-
laisrahaston tuella on VAPAA-hankkeessa kehitetty malli, jossa SPR:n vapaaehtoiset sitoutuvat 
tukemaan viranomaisia, kun kunta valmistelee kiintiöpakolaisten vastaanottoa.

Seutukunnassa onkin erityisen tiivis yhteistyö seurojen, yhdistysten ja järjestöjen vapaaehtoisten, 
viranomaisten, hankkeiden ja paikallisen ammattikorkeakoulun välillä. Vapaaehtoisilla on ollut 
aktiivinen rooli vastaanoton valmistelussa, muun muassa asuntojen kalustamisessa ja vaate- ja 
kodinelektroniikan keräyksen organisoimisessa. Pakolaisten saapumisen jälkeen vapaaehtoiset 
ovat tuottaneet asumisapua kunnalle neuvomalla liikkumisessa, ruokaostosten teossa, puhelinten 
ja liittymien hankinnassa sekä erilaisten kiireellisten tiedotusasioiden hoitamisessa. Lisäksi vapaa-
ehtoisilla on ollut merkittävä rooli kuntien tukena muun muassa kuljetusten järjestämisessä, kun 
välimatkat ovat pitkiä eikä julkinen paikallisliikenne ole kattava.

Alueelle vastaanotettiin ensimmäiset kiintiöpakolaiset tammikuussa 2013. Ensimmäisessä ryhmäs-
sä saapui 41 henkilöä, ja seuraavaa ryhmää odotetaan jo loppuvuonna 2013. VAPAA-hanke on tuke-
nut Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven vapaaehtoisia järjestämällä heille ohjausta ja koulutusta 
sekä tukemalla vapaaehtoisten järjestämää toimintaa. Kesän 2013 aikana kuntien uudet asukkaat 
olivat jo integroituneet alueen järjestötoimintaan niin, että osallistuvat itse ensiapukursseille. 

TAULUKKO 5. Toisiaan täydentävä yhteistyö 
 

Järjestön ja viran-
omaisen suhde

Sisältö Esimerkkijärjestö, 
-palvelu tai -hanke

Tämän toiminnan 
rahoittaja

Järjestö — kunta Kampanja kokoaa 
vapaaehtoisten  suomen 
kielen opettajien verkos-
ton, ”nainen naiselle”, usein 
yhteistyössä viranomaisten 
kanssa

Luetaan yhdessä  -kam-
panja

Suomen Kulttuurirahasto

Kunta — järjestö Kunta kehittää yhteistyötä 
järjestöjen kanssa kotoutu-
mista edistävien toimin-
tojen tarjoajina, kunta 
selkeyttää järjestöjen eri 
rooleja kokonaisuudessa

Kemin maahanmuutta-
jatyön kehittäminen 

Osallisena Suomessa

Kunta — järjestö Kunta kehittää kotoutu-
miskoulutusta liittämällä 
mukaan paikallisten 
järjestöjen ja yhteisöjen 
toimintaa

Pudasjärven  
Suomistartti-koulutus

Osallisena Suomessa

Kunta — järjestö Kunnat kehittävät maahan-
muuttajien viranomaisneu-
vontaa sekä selkeyttävät vi-
ranomaisten ja järjestöjen 
roolia ohjauksessa ja neu-
vonnassa (viranomaisneu-
vonta – vertaisneuvonta)

Pääkaupunkiseudun neu-
vontapalvelut (Virka-Info 
ja yhteispalvelut)

ESR (TEM)
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Oppilaitos — järjestö Järjestö tarjoaa neuvonta- 
ja verkostoitumispalveluja 
maahanmuuttajalle koulu-
tuksen tueksi

Helsingfors arbis,  Luckan Osallisena Suomessa

Oppilaitos — järjestö Nuorten koulutukseen 
sisällytetään  tutustumista 
järjestöjen periaatteisiin, 
toimintaan ja palveluihin 

Eri kouluttajat, hankkeet, 
järjestöt

Osallisena Suomessa

Järjestö — kunta Kunnan ja järjestöjen 
tietyn kohderyhmän 
toiminnot koordinoidaan 
ja kootaan yhteiseen 
lukujärjestykseen (jotta ei 
tule päällekkäisyyksiä ja 
osallistujat voivat vapaasti 
valita)

Kuopion setlementin toi-
mintakalenteri ja Vantaan 
kotona lapsiaan hoitavien 
ryhmätoiminta

Osallisena Suomessa

Järjestö — kunta Maahanmuuttajaäitejä kan-
nustetaan  mukaan muiden 
äitien vertaisryhmätoi-
mintaan (suomen kielen 
kurssin avulla)

Mannerheimin lasten-
suojeluliitto, Kuopio

Osallisena Suomessa

Järjestö — kunta Vapaaehtoiset tukevat kun-
tia pakolaisten vastaanoton 
eri vaiheissa (käytännön 
järjestelyt, kuljetukset jne.)

Suomen Punainen Risti, 
Ylä-Savo

EU:n pakolaisrahasto

 
4.3 Palvelutuotanto

Yksi uusi yhteistyömuoto, jota viime vuosina on alettu harjoittaa viranomaissektorin ja järjestöjen 
välillä, on viranomaisen järjestöltä ostama palvelu. Tällöin viranomainen määrittelee tarvitsemansa 
palvelun ja yleensä kilpailuttaa sen eri yritysten tai yhdistysten välillä. Viranomaiselta palvelun 
ostaminen vaatii kokonaisuuden hallintaa ja sopimusasiakirjojen ja hankintalainsäädännön tunte-
musta sekä seurantatietojen kokoamista. Järjestölle palvelun myyminen tarkoittaa parhaimmillaan 
järjestön erityisosaamisen käyttämistä tulojen saamiseen. Järjestöltä palvelun tarjoajana tämä rooli 
vaatii osaamisen tuotteistamiskykyä ja hintatietoisuutta. 

Palvelutuotantosuhteen erityispiirre on myös se, että ostaessaan palvelua järjestöltä viranomainen 
saattaa siirtää viranomaisvastuuta järjestölle. Tämä vaatii järjestöltä ammattimaisuutta esimerkiksi 
tietojen luottamuksellisuuden suhteen. Rooli palveluiden tarjoajana linkittyy myös moniin muihin 
järjestön rooleihin, kuten esimerkiksi toisiaan täydentävän yhteistyön tekemiseen. Koska ostopalve-
luun liittyy kuitenkin erityisiä hankintalakiin ja kilpailuttamiseen liittyviä tekijöitä, on tätä roolia 
syytä tarkastella erikseen.

Seuraavassa esitellään neljä esimerkkiä palvelutuotantoroolin kehittämisestä ja kokeilusta eri 
hankkeissa. Ensimmäinen esimerkki, Kolmas lähde -hanke, ei ole erityisesti kotouttamiseen liit-
tyvä, mutta koska hanke on tehnyt pitkälle vietyä kehittämistyötä palvelutuotannon kehittämiseksi 
järjestöissä, on se haluttu nostaa esiin myös tässä.
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ESIMERKKI 1. Järjestöjen palveluita tuotteistetaan ja palvelujen  
tuotantoa kehitetään: Kolmas lähde

Aalto-yliopiston pienyrityskeskuksen hallinnoima ESR-rahoitteinen Kolmas lähde -hanke on kehit-
tänyt tuotteistamista nuoriso-, liikunta- ja kulttuurialalla jo vuodesta 2008 lähtien. Hankkeessa on 
ollut kumppanina 150 eri alojen järjestöä, ja tarkoituksena on kannustaa järjestöjä laajentamaan 
toimintaansa hankkeiden ja palveluiden myymisen kautta. Kolmas lähde -hanke kutsuu palveluiden 
myymistä palvelutoiminnaksi tai hyvinvointipalveluiksi.

Kolmas lähde -hankkeessa pohditaan järjestöjen perustehtävän ja palvelutuotannon välistä 
jännitettä: ”Yhdistysten perus- ja palvelutoiminnan välisen eron selkeytys on ollut yksi keskeisim-
piä hankkeen tehtäviä. Tämän eron näkeminen on toisinaan haastavaa. Toiminnot saattavat näyttää 
hyvin samanlaisilta, ja joillekin yhdistyksille palvelutoiminta on niin sanotusti perustoimintaa. Entä 
ovatko tapahtumat palvelutoimintaa? Tai voidaanko puhua palveluista, jos on kyse enemmänkin 
toimintamalleista? Eron selkeyttämiseksi pitää vielä tehdä työtä. Perustoiminta on yhdistyksen 
yleishyödyllistä tarkoitusta toteuttavaa toimintaa jäsenille tai muille säännöissä mainituille koh-
dejoukoille. Palvelutoiminta on vastikkeellista toimintaa laajemmille kohderyhmille, kuin mitä 
perustoiminta pitää sisällään. Palvelutoiminnan tarve on noussut osin muualta kuin yhdistykseltä.” 
(Case-kirja, yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa 2013, 9.) 

Hanke mallintaa palveluntuotantoa järjestöille, ja Case-kirjassa kuvataan 77 eri palvelutuotannon 
tapausta. Mikään esitellyistä palveluista ei suoranaisesti määrittele itseään kotouttamiseksi. Jotkut 
esimerkkitapaukset kuitenkin ovat selkeästi kotoutumista tukevaa toimintaa. Esimerkiksi Mediakas-
vatuskeskus Metka ry järjestää digitarinatyöpajoja lapsille ja nuorille. Suurin osa osallistujista on ol-
lut 14-16-vuotiaita nuoria, jotka opiskelevat valmistavilla luokilla. Työpajoissa vahvistuvat nuorten 
tietoyhteiskunta- ja mediataidot ja samalla myös suomen kielen taito. Nuoret valmistavat työpa-
jassa kukin oman 20 sekunnin mittaisen tarinansa, ja Case-kirja kuvaa, miten ”monissa työpajoissa 
osallistujajoukko tulee niin laajasti eri puolilta maailmaa, että tarinoita katsellessa pääsee pienelle 
maailmanympärysmatkalle”.

Kiinnostavaa on myös Kolmas lähde -hankkeen määritelmä palvelutoiminnasta, sillä se sisältää 
myös hankeyhteistyön. Monissa muissa yhteyksissä yhteistyö hankkeissa määritellään enemmän 
täydentäväksi yhteistyöksi. Totta on, että toimeenpannessaan hanketta järjestö ei pysty pelkästään 
kuulemaan jäsenistönsä ja omaa ääntään vaan hanketyö sisältää aina rahoittajan reunaehtoja ja 
linjauksia. Tällöin hakemus ja rahoituspäätös sisältävät rahoittajan ja järjestön välisen sopimuksen.

ESIMERKKI 2. Maahanmuuttajayhdistyksen osaamisen tuotteistaminen  
ja maahanmuuttajajärjestön osuuden integroiminen koulutuksen osaksi 

Turun kaupungilla, Turun työ- ja elinkeinotoimistolla ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on pitkä 
kokemus ostopalvelusopimuksiin liittyvästä kotouttamisen kehittämistyöstä. Turussa toimivat myös 
monet vahvat maahanmuuttajien yhdistykset ja yhdistysten yhteisjärjestöt, joilla on kokemusta 
kotoutumiseen liittyvien palvelujen tarjoamisesta.

Osallisena Suomessa -hankkeessa Turku kehitti yhden moduulin opintokokonaisuutta, joka jär-
jestetään työvoimakoulutuksen osana ja toteutetaan maahanmuuttajayhdistyksessä. Tavallisesti 
aikuisten kotoutumiskoulutuksessa opetetaan yhteiskuntataitoja integroidusti osana suomen kielen 
opintoja. Turun hankkeessa havaittiin, että kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheessa opiskelijoiden 
kielitaito on vielä niin vähäistä, että yhteiskuntaan tutustuminen sujuu paremmin omalla kielellä ja 
kokeneiden ”kotoutujien” opastuksella. Hankkeessa maahanmuuttajilla oli mahdollisuus siirtyä eri 
koulutusorganisaatioista jaksolle, joka toteutettiin järjestössä maahanmuuttajan omalla kielellä ja 
jossa opettajana toimivat suomalaisen yhteiskunnan hyvin tuntevat maahanmuuttajat. Kokeilu teh-
tiin monessa eri järjestössä ja eri kielillä (viro, kurdi ja arabia) ja kahdessa maahanmuuttajayhdis-
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tyksessä: Länsi-Suomen Somaliseurassa ja Turun seudun eestiläisten ja eestin-inkeriläisten paluu-
muuttajien yhdistys ry:ssä. Osallisena Suomessa -hanke osti omakielisen koulutuspaketin järjestöiltä.

Turun esimerkissä yhteistyö koulutussektorin ja järjestöjen välillä nivoutuu toisiinsa uudella tavalla 
esimerkiksi koulutuspaikassa. Perinteisestihän oppilaitos kutsuu järjestöt tarjoamaan osuutensa 
oppilaitoksessa, mutta tässä koulutuskin siirtyi osaksi järjestöön. Lisäksi opiskelijat koottiin eri 
koulutuksista järjestön omakieliseen moduuliin.

Esimerkkinä toiminnasta Turun kevään 2012 opetusohjelma:

”Suomen yhteiskunta ja arjen taidot” 1 opintoviikko: 

Turun Kristillinen Opisto kevät 2012, darinkielisenä, KieliPalveluHawas 
Turun AKK, kesä 2012, alkaen 13.6.2012, somalinkielisenä, Länsi-Suomen Somaliseura 
Raision AKK Timali, kesä 2012 kurdinkielisenä, Sondip ry

”Vanhemmuuden tukeminen” 1 opintoviikko:

Opetuskoti Mustikka, kevät 2012, somalinkielisenä, Sateenkaari Koto ry 24.5.2012

Kokeiluun osallistuneilta kerättiin kirjallisesti omakieliset palautteet. Opiskelijat olivat hyvin innos-
tuneita, ja yksi arvio kiitti: ”minusta tämä kurssi on kaikkien aikojen paras kurssi, jota olen ikinä 
käynyt”. Ainoat parantamisehdotukset osallistujilta liittyivät toiveeseen kurssin pidentämisestä ja 
laajentamisesta sekä toiveeseen, että koulutus ei osuisi päällekkäin muiden opintojen kanssa.

ESIMERKKI 3. Järjestö vastaa itsenäisestä alkuvaiheen  
kotoutumiskoulutuksesta

Kuopion Setlementti Puijolassa on kehitetty juuri Kuopioon muuttaneille maahanmuuttajille 
kuukauden mittainen alkuvaiheen kurssipaketti. Malli kehitettiin, koska työvoimakoulutuksena 
järjestettävään kotoutumiskoulutukseen oli pitkät odotusajat. Järjestö itse kutsuu pakettia osuvasti 
ensiavuksi: ”Suomen kielen alkeiden lyhytkurssi, järjestötoiminta ensiapuna hyvään kotoutumiseen”. 
Työ- ja elinkeinotoimisto valitsee kurssin opiskelijat. Kurssilla on opetusta viisi päivää viikossa, 
josta päivittäin kaksi tuntia on suomen kielen opiskelua ja kaksi tuntia yhteiskuntavalmennusta. 
Innovatiivista mallissa on myös se, että kurssi toteutettiin matalan kynnyksen monikulttuurikeskus 
Kompassissa. Osallistuessaan kurssille opiskelijat samalla tutustuvat keskuksen ja järjestön muuhun 
toimintaan ja ohjaajiin. Kurssin opiskelijat voivat lisäksi osallistua Kompassissa vertaisryhmätoi-
mintaan ja saada apua arkeensa kurssin järjestäjiltä. Käytännössä opiskelijoiden puolisot ja muut 
perheenjäsenet tulivat usein mukaan Kompassin toimintaan.

Merkille pantavaa on myös työ- ja elinkeinotoimiston kiittävä palaute kokonaisuudesta: ”Puolikin 
vuotta on aikuisille pitkä aika odottaa ensimmäistä kurssia. Monet tarvitsevat 3-4 kurssia ennen 
kuin kielitaito riittää avoimilla työmarkkinoilla. Tämä vuoksi Tervetuloa Suomeen -kurssi on ollut 
hyvä ensiapu. Se pitää yllä motivaatiota. Nopeimmin oppiville kuukauden Tervetuloa Suomeen 
-jakson jälkeen on mahdollista jatkaa yhdistämällä Kompassin non stop -suomen tunnit ja työkokei-
lu työpaikalla, jolloin hankittu kielitaito saadaan heti käyttöön ja asiakas tietää olevansa hyödyksi 
työkokeilupaikassaan.” (Rapaport 2013, 7.)
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ESIMERKKI 4. Järjestö ura- ja työnhakupalvelun tuottajana:  
Hämeenlinnan työllistämishankkeiden yhteistyö

Hämeenlinnan Osallisena Suomessa (ARTTU) -hankkeen päämääränä oli kokeilla työmallia, jossa 
maahanmuuttajia tuetaan siirtymään työmarkkinoille mahdollisimman pian Suomeen saapumisen 
jälkeen. Hanke teki yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän ja yrittäjäjärjestön kanssa. Saman-
aikaisesti Hämeenlinnassa toimi Hämeenlinnan setlementin toteuttama Hämeen ELY-keskuksen 
rahoittama, vaikeasti työllistyviin kohdentuva Taitoteekki 2 hanke. Jo Osallisena Suomessa -hank-
keen aikana hankkeet tekivät yhteistyötä ja muun muassa ohjasivat asiakkaita toistensa toimintoihin 
välttäen täten päällekkäistä asiakkuutta. Yksi ARTTU-hankkeen toimintamuotoja oli maahanmuut-
tajien työnhakuklubi. Työnhakuklubi on kaikille avoin kokoontuminen työhönvalmentajan kanssa 
kerran viikossa.

Osallisena Suomessa -hankkeen päättövaiheessa Hämeen TE-toimisto kilpailutti maahanmuuttajien 
ura- ja työnhakuvalmennuksen tuottamisen. Kilpailutuksen voitti Hämeenlinnan setlementti. Näin 
työnhakuklubimalli jatkuu työvoimahallinnon ostopalvelusopimuksena Hämeenlinnassa.

 

Emanuel Akindipe on valmistunut insinööriksi Hämeen ammattikorkeakoulun englanninkielisessä koulu-
tusohjelmassa ja pohtii Työnhakuklubilla työhönvalmentaja Tarja Helasen kanssa, miten työnantajia tulisi 
lähestyä. Kuva: Karoliina Paavilainen/Suomen Kulttuurirahasto.
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TAULUKKO 6. Palvelutuotanto

Järjestön ja viran-
omaisen suhde

Sisältö Esimerkkijärjestö, 
-palveluntarjoaja - tai 
hanke

Tämän toiminnan  
rahoittaja

Järjestö—kunta Järjestöjen palveluita tuot-
teistetaan ja palvelujen 
tuotantoa kehitetään

Kolmas lähde  hanke, Aalto 
-yliopisto pienyrityskeskus

ESR (OKM)

Järjestö—oppilaitos 
Järjestö—kunta 
Järjestö—TE-toimisto/ 
ELY-keskus

- Maahanmuuttaja-
järjestöjen palveluita 
tuotteistetaan ja tuotantoa 
kehitetään kotouttamisessa 
- Maahanmuuttajajärjestön 
kieliosaamista ja kotou-
tumisosaamista hyödyn-
netään integroimalla sitä 
alkuvaiheen kotoutumis-
koulutukseen

Turku,  Sondip ry, Länsi-
Suomen Somaliseura ry, 
Turun seudun eestiläisten 
ja inkeriläisten paluumuut-
tajien yhdistys ry

Osallisena Suomessa

Järjestö—kunta

Järjestö—TE-toimisto

Itsenäinen alkuvaiheen 
kotoutumiskoulutuspaketti 
järjestetään järjestössä

Kuopion setlementti 
Puijola

Osallisena Suomessa

Kunta—yrittäjäjärjestöt

Kunta—TE-toimisto/ELY-
keskus

Kunta kehittää aktiivista 
yhteistyötä yrittäjä-
järjestöjen kanssa maahan-
muuttajien työllistämiseksi

Hämeenlinna Osallisena Suomessa

 
4.4 Järjestöt asiantuntijaroolissa, viranomaistyön  
kriittisenä äänenä

Usein järjestö toimii lähempänä asiakkaan elämää kuin viranomainen. Järjestötyössä saattaa myös 
olla kokonaisvaltaisempi ote asiakkaan elämään. Tätä kautta järjestö saa paljon tietoa kohderyh-
mänsä tarpeista. Lisäksi järjestö kuulee jäsentensä kautta virallisista palveluista, palveluiden saa-
tavuudesta ja toiminnasta. Yksi järjestöjen rooleista onkin antaa asiakkaalle ääni ja välittää viran-
omaisille tietoa kentän näkökulmasta.

Tämä näkökulma ei ollut pääroolissa Osallisena Suomessa -kokeiluhankkeissa, joissa painotettiin 
koulutusmallien vaihtoehtoisia ratkaisuja. Järjestöt kuitenkin tarjoavat kanavan, jonka avulla palve-
luiden tasoa ja saatavuutta voidaan tarkastella.

Kotouttamispalveluiden suunnittelussa yhteistyötä järjestöjen kanssa on tästä näkökulmasta 
kehitetty yllättävän vähän. Järjestöt kuitenkin tunnistavat tämän roolin vahvasti. Eräässä haastat-
telussa esimerkiksi korostettiin, että ”vapaan kansalaistoiminnan tehtävä on nostaa esille yhteiskun-
nan epäkohtia”.

Tiedonsaannin lisäksi dialogin avaaminen viranomaisten ja järjestöjen välillä on myös työnohjauk-
sellisesti tärkeää työntekijöille. Järjestöt selvästi kaipaavat keskusteluyhteyttä viranomaisiin. Lue-
taan yhdessä -vapaaehtoisopettaja painotti haastattelussa: ”— kampanjaa on kuultu — — moneen 
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kertaan —. Kerrotaan myös ongelmista. Pitäisi myös kuulla heitä (opettajia) siitä, mitkä on oppimi-
sen esteet. Aina vain kehutaan, että ”tosi hienoa kun järjestätte —” Eräs valtakunnallinen asiantun-
tijajärjestö korosti myös, että ”tarvittaisiin selkeämpää rajapintaa kunnan palveluihin — —. Joskus 
kunnan työntekijätkään eivät tunnista järjestön ja viranomaisen roolin erilaisuutta”. Haastatteluissa 
painotettiin myös, että viranomaisten tehtäviä ei tulisi valuttaa järjestöille.

Seuraavassa esitellään kolme tapaa, joilla viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä on kehitetty kriit-
tisen äänen näkökulmasta.

ESIMERKKI 1. Järjestö kokoaa yhteen eri taustoista olevia maahan- 
muuttajia ja järjestää keskustelufoorumeja paikallisten viranomaisten  
kanssa

Vantaan Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys. Yh-
distyksen päämääränä on edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia, lisätä alueellista hyvinvointia, 
vaikuttamista ja osallisuutta sekä edistää integraatiota ja kotoutumista. Järjestö on vuosien varrella 
tarjonnut harjoittelupaikkoja vaikeasti työllistyville maahanmuuttajanaisille. Tikkurilassa toimii 
naisten ylläpitämä lounaskahvila.

Vuodesta 2012 lähtien Niceheartsilla on ollut EU:n kotouttamisrahaston rahoittama hanke nimel-
tään Qutomo. Hankkeen tavoitteena on kehittää kotouttamisen kulttuurisensitiivisiä ja sukupuo-
lisensitiivisiä työtapoja paikallistasolla. Osana hanketta järjestö on koonnut yhteen naisia hyvin 
erilaisista taustoista kertomaan kokemuksiaan kotoutumiseen liittyvistä palveluista. Foorumeissa 
ovat olleet mukana myös paikallisviranomaiset. Järjestö on toiminnallaan tuonut esiin sellaisia maa-
hanmuuttajaryhmiä, joiden ääni ei muuten helposti kuulu viranomaisille saakka. Kuulemistilaisuuk-
sissa on ollut mukana kotona lapsiaan hoitavia äitejä, Suomeen puolisonsa työn vuoksi muuttaneita 
ja ulkomaalaisia yliopisto-opiskelijoita.

Jatkossa kuulemistilaisuudet on tarkoitus linkittää Vantaan monikulttuurisuusasiain neuvottelukun-
nan toimintaan. Myös Vantaan kaupungin valmisteilla olevassa kotouttamisohjelmassa mainitaan 
Qutomon kuulemistilaisuudet esimerkkinä siitä, miten kaupungin kehittämistyössä tulee kuulla 
asukkaita.

ESIMERKKI 2. Järjestö asiantuntijan roolissa

Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen tavoitteena on kehittää kotoutumista tukevaa 
toimintaa. Osaamiskeskus seuraa alan tutkimusta ja toimii läheisessä yhteistyössä Väestöliiton 
Väestöntutkimuslaitoksen kanssa, jossa tehdään maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvää 
tutkimusta. Monikulttuurisen osaamiskeskuksen asiantuntijuus kohdentuu erityisesti perheiden, 
lasten ja nuorten kotoutumiseen ja hyvinvointiin. Yksiköllä on myös kokemusasiantuntijuutta, joka 
perustuu pienimuotoiseen, maahanmuuttaja-asiakkaille kohdistuvaan palvelutoimintaan.

Monikulttuurinen osaamiskeskus antaa neuvontaa, konsultoi, kouluttaa ja tuottaa käytännöllisiä 
materiaaleja sekä maahan muuttaneille että eri alojen ammattilaisille. Osaamiskeskus järjestää 
myös vanhemmuutta vahvistavaa vertaisryhmätoimintaa maahanmuuttajavanhemmille.

Ammattilaisten kouluttamisessa ja konsultoinnissa Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus 
työskentelee rajapinnalla julkisen ja järjestön palvelun välillä. Joskus järjestö joutuu niin sanottuun 
vahtikoiran rooliin tukiessaan asiakasta tämän hakiessa palveluja. Osaamiskeskus pystyy käyt-
tämään kokemuksiaan peruspalveluiden toimivuudesta toimittaessaan materiaaleja peruspalve-
luiden ja järjestöjen työn kehittämiseksi.
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ESIMERKKI 3. Kunta kutsuu maahanmuuttaja- ja kotoutumista tukevia  
järjestöjä keskustelemaan ja vaikuttamaan kaupungin strategioihin ja  
päätöksentekoon

Helsingin kaupunki on järjestänyt vuodesta 2008 lähtien järjestöfoorumeja, jotka kokoontuvat 
kolmesti vuodessa. Foorumit ovat väline, jonka kautta maahanmuuttaneiden kanssa työskentelevät 
järjestöt voivat vaikuttaa suoraan virastojen kehitteillä oleviin strategioihin ja palveluihin. Tavoit-
teena on päättäjien ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutuksen lisääntyminen, kaupungin ajankoh-
taisista asioista tiedottaminen ja ruohonjuuritason aloitteiden muuttuminen kaupungin toimen-
piteiksi. Vuosien 2011-2012 teemoja ovat olleet seuraavat: muunkielisen nuorten koulutuksen 
kysymykset (opetusvirasto), kirjaston palvelujen tarve, käyttö ja tunnettavuus (kirjasto), muunkieli-
sen väestön työllistyminen ja yrittäjyys (elinkeinopalvelut, Yritys-Helsinki), nuorisotalojen uusi pal-
velukonsepti  (nuorisoasiainkeskus), liikuntapalvelujen ja -paikkojen markkinoinnin tehostaminen 
(liikuntavirasto) ja kaupungin strategian 2013-2016 valmistelu. Foorumeihin osallistuu laaja määrä 
erilaisia järjestöjä (15-80 järjestöä/tilaisuus). Koska kyse on pääkaupungista, myös monet valtakun-
nalliset järjestöt ovat olleet mukana.

 
TAULUKKO 7. Kriittinen ääni, asiantuntijarooli 
 

Järjestön ja viran-
omaisen suhde

Sisältö Esimerkkijärjestö, 
-palvelu tai -hanke

Tämän toiminnan rahoittaja

Järjestö—kotouttamis-
palveluja tarjoavat viran-
omaiset tai paikallistason 
työntekijät

Järjestö kokoaa yhteen eri 
taustoista olevia maahan-
muuttajia ja järjestää 
keskustelufoorumeja 
paikallisten viranomaisten 
kanssa

Vantaan Nicehearts EU:n Kotouttamisrahasto

Järjestö–kuntien perus-
palvelut, työntekijät,

TE-toimisto 

Järjestö julkaisee ma-
teriaaleja, konsultoi ja 
kouluttaa peruspalveluja 
maahanmuuttajaperheen 
kohtaamisesta ja neuvoo 
asiakkaita palveluissa

Väestöliiton Monikulttuu-
rinen Osaamiskeskus

RAY

Kunta–järjestöt Kunta kutsuu maahan-
muuttaja- ja kotouttamista 
tukevia järjestöjä keskus-
telemaan ja vaikuttamaan 
kaupungin strategioihin ja 
päätöksentekoon

Helsingin kaupungin 
järjestöfoorumit

 
4.5 Järjestöjen edunvalvontarooli

Perinteisesti Suomessa on rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa järjestöjen avulla. Järjestöjen roolia 
Suomen historiassa tutkinut Martti Siisiäinen (1996) on esimerkiksi korostanut, että järjestöt ”ovat 
se välittävä rengas, joka yhdistää kansalaisyhteiskunnassa toimivien yksilöiden tarpeet yhteiskun-
nan kehittämisen suuriin päätöksentekojärjestelmiin”. Haastatellut kotoutumista tukevat järjestöt 
tunnistivat vahvasti tämän tehtävänsä. Familia Clubin toiminnanjohtaja Tarja Monto toteaa: ”Suo-
malaisessa yhteiskunnassa yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen tehtävänä on asioiden ajaminen sekä 
uudistusten edistäminen ja käyntiin saattaminen”.
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Tämä edunvalvontarooli limittyy edellä esitettyyn kriittisen äänen rooliin. Koska edunvalvontarooli 
on usein laajempien yhteiskunnallisten ryhmien tai asioiden ajamista, on tämä rooli tässä käsitelty 
erikseen. Esimerkkeinä käsitellään kolmen eri järjestön työtä edunvalvonnan näkökulmasta.

ESIMERKKI 1. Järjestö edistää maahanmuuttajanaisten tasa-arvoista  
asemaa ja työskentelee väkivaltaa vastaan

Monika-Naisten tarina on poikkeuksellinen kotouttamistyön kentässä. Erityinen se on nopean 
kasvunsa ja laajenemisensa perusteella sekä myös siksi, että järjestön perustajat olivat itse maahan-
muuttajataustaisia naisia. Tälläkin järjestöllä on hyvin monenlaisia rooleja suhteessa viranomaisiin, 
mutta sen lähtökohtana on aina ollut vahva edunvalvontanäkökulma.

Järjestö perustettiin 1998, ja sen perusajatuksena on kehittää ja tarjota palveluita väkivaltaa koke-
neille maahanmuuttajanaisille. Perustajajäsenet, joista monet ovat yhä mukana toiminnassa, kerto-
vat: ”alussa meillä ei ollut mitään, meillä oli vain halu vastata tarpeeseen”. Tänään järjestö hallinnoi 
matalan kynnyksen Voimavarakeskus Monikaa, salaisessa osoitteessa toimivaa turvakoti Monaa 
sekä kolmea MoniNaisten Taloa Suomessa. Monika-Naiset Liitto toimii asiantuntijana, antaa lausun-
toja, kouluttaa, tiedottaa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Monika-Naisilla on myös joka päivä kellon ympäri toimiva, monikielinen aut-
tava puhelin.

Maahanmuuttajanaisten äänen esille tuominen ja edunvalvonta ovat olleet järjestön työn keskiössä 
alusta lähtien. Naisjärjestönä se saa myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion avus-
tusta tasa-arvotyöhönsä.

ESIMERKKI 2. Eri vähemmistöjä edustavat järjestöt liittyvät yhteen  
maahanmuuttajien ja vähemmistöjen äänen vahvistamiseksi  
yhteiskunnassa

Maahanmuuttaja- ja monikulttuuriyhdistysten keskinäisen yhteistyön tarvetta pääkaupunkiseudulla 
alettiin selvittää vuonna 2007 Familia Clubissa. Samanaikaisesti myös Turussa ja Tampereella olivat 
järjestöt muodostaneet yhteistyöverkostoja.

Familia Club sai Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuuriyhdistykset yhteen nimi-
selle hankkeelle Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen vuosille 2009-2010. Hankkeen tuloksena 
perustettiin Moniheli ry. Nykyisin verkostoon kuuluu 56 järjestöä. Järjestöistä valtaosa on yhden 
etnisen ryhmän järjestöjä, ja mukana ovat myös esimerkiksi Kassandra ry, Pacunet ja monikulttuu-
risten liikuntajärjestöjen yhteenliittymä Liikkukaa ry. Noin 95 prosenttia verkostoon kuuluvista 
järjestöistä on pääkaupunkiseudulta, mutta Monihelin päämääränä on laajentua valtakunnalliseksi 
verkostoksi.

Monihelillä on kaksi päätehtävää. Ensinnäkin tarkoituksena on tukea jäsenjärjestöjen toimintaa kou-
lutuksin, ohjauksella sekä neuvontaa ja tiloja tarjoamalla. Toinen verkoston päätehtävä on monikult-
tuuristen järjestöjen äänen vahvistaminen esimerkiksi osallistumalla yhteiskunnalliseen keskus-
teluun ja yhteistyökuvioihin. Verkosto kuuluu muun muassa valtakunnalliseen etnisten suhteiden 
neuvottelukuntaan (ETNO) ja kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan.
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ESIMERKKI 3. Järjestö puolustaa maahanmuuttajataustaisten  
nuorten näkökulmaa perustamalla maahanmuuttajanuorten  
järjestöjen kattojärjestön

1990- ja 2000-luvun vaihteessa maahanmuuttajanuorten vaikea tilanne tuli näkyväksi ja julkiseen 
keskusteluun erityisesti pääkaupunkiseudulla. Aseman seudulla kokoontui paljon nuoria, ja heidän 
tilanteestaan huolestuttiin yleisesti. Nuoret somalialaistaustaiset olivat perustaneet Kanava ry:n jo 
vuonna 1995, ja järjestö rekisteröitiin vuonna 1998. Kanavan perustajaryhmään kuuluivat 13 nuorta 
miestä ja 5 nuorta tyttöä. Järjestön työtapoja olivat urheilu, leiritoiminta ja konkreettinen kenttätyö. 
”Kun kuulemme, että tulossa voi olla tappeluja, me menemme mukaan — — mutta me emme ole 
poliiseja — — me keskustellaan suoraan johtajien kanssa — — me sovitellaan” , kertoo Mohamud 
Musse, yksi perustajajäsenistä, joka on yhä aktiivisesti mukana toiminnassa.

Järjestö on nopeasti kasvanut ja vakiinnuttanut paikkansa järjestökentässä viranomaisten kump-
panina. Nykyään Kanava ry tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin nuorisotyön, opetusviraston 
ja sosiaaliviraston kanssa. Valtakunnallisesti se saa muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoitusta, ja myös yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on ollut alusta lähtien vahvaa. 
Järjestö tekee yhteistyötä muidenkin ministeriöiden kanssa. Toiminta on sittemmin laajentunut 
pääkaupunkiseudulta. Vuonna 2005 perustettiin kattojärjestö Sateenvarjo ry, jonka toimialaan kuu-
luvat pääasiassa maahanmuuttajapohjaiset nuorisojärjestöt ja nuorisotyötä tekevät järjestöt. Tänä 
päivänä Sateenvarjo ry saa nuorisojärjestönä valtion avustusta edunvalvontatehtäväänsä.

 
TAULUKKO 8. Edunvalvonta

Järjestön ja viran-
omaisen suhde

Sisältö Esimerkkijärjestö, 
-palvelu tai -hanke

Tämän toiminnan  
rahoittaja

Järjestö — valtakunnan 
tason päätöksenteko, eri 
tasot

Järjestö edistää maahanmuut-
tajanaisten tasa-arvoista ase-
maa ja työskentelee väkivaltaa 
vastaan monilla eri tavoilla

Monika-Naiset Liitto ry RAY, OKM

Järjestö—valtakunnan 
tason päätöksenteko, eri 
tasot

Eri vähemmistöjä edustavat 
järjestöt liittyvät yhteen, jotta 
maahanmuuttajien ääni kuu-
luisi paremmin suomalaisessa 
yhteiskunnassa

Moniheli RAY

Järjestö —valtakunnan 
tason päätöksenteko, eri 
tasot

Järjestö puolustaa maahan-
muuttajataustaisten nuorten 
näkökulmaa perustamalla 
maahanmuuttajanuorten 
järjestöjen kattojärjestön 

Sateenvarjo ry, Kanava ry OKM, RAY
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Vaikka tämän selvityksen päämääränä ei ole kotouttamiseen liittyvän rahoituksen analyysi, on koko-
naisuuden ymmärtämiseksi syytä esitellä kentän rahoittajat. Rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat 
olennaisia myös järjestötoiminnan jatkuvuuden kannalta, ja järjestöjen erilaisiin rooleihin liittyy 
erilaisia rahoituksellisia kysymyksiä: esimerkiksi sinänsä vapaaehtoispohjalta järjestetyn toiminnan 
organisoiminen saattaa edellyttää resursseja kokoontumistilojen saamiseksi tai toiminnan laajetes-
sa tarpeen hankkia vähintään yksi palkallinen työntekijä.

Valtakunnallisesti järjestöjen rahoituksellinen ohjaus tapahtuu ohjelmissa, joissa Raha-automaatti-
yhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö linjaavat, mihin Suomessa toimivat järjestöt saavat tukea. 
RAY:n ja OKM:n rahoittamien hankkeiden vaikutukset näkyvät vahvasti paikallistasollakin. Alueel-
lisella tasolla ELY-keskukset hallinnoivat erilaisia rahoituksia. Kotouttamiseen liittyy muun muassa 
työllisyyspoliittinen avustus, jota voivat hakea sekä kunnat että järjestöt. Paikallistasolla kunnat 
myöntävät avustuksia järjestöille eri hallinnonaloilla. Esimerkiksi nuorisotoimet tukevat järjestöjen 
nuorisotyötä, liikuntatoimet solmivat kumppanuussopimuksia urheiluseurojen kanssa ja opetustoi-
met avustavat järjestöjä esimerkiksi lasten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi. Tilojen tarjoaminen 
on yksi tärkeimpiä kuntien järjestöille tarjoamia tukimuotoja. Kunnat avustavat järjestöjä kaiken 
kaikkiaan merkittävillä summilla: kuntaliiton arvion mukaan määrä vuonna 2007 oli 593 miljoonaa 
euroa (Wikman-Immonen 2009). Ei kuitenkaan ole olemassa arvioita siitä, mikä osuus tästä liittyy 
kotoutumisen edistämiseen, tai siitä, kuinka paljon maahanmuuttajat ovat järjestöjen toimintojen 
kohderyhmänä.

Valtakunnallisten kotoutumiseen liittyvien avustusten määriä ja vaikutusta ei koordinoidusti seu-
rata suoraan missään. Seuranta on myös vaikeaa, koska päämääränä on, että maahanmuuttajiin tai 
kotoutumiseen liittyvät rahoitukset on valtavirtaistettu osaksi muuta rahoitusta. Euroopan sosiaa-
lirahoitus on iso ohjelma, jonka avulla on tuettu monia maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä 
hankkeita. Ohjelmien seurannasta ei kuitenkaan voida nostaa esiin kotoutumiseen liittyvien tukien 
tai maahanmuuttajiin kohdistunutta rahoitusosuutta.

Kotouttamisessa kunnalla on lain mukaan velvollisuus sovittaa yhteen maahanmuuttajille suunnat-
tuja palveluja. Seurantatiedot ovat lähtökohta kokonaiskuvan saamiseksi. Esimerkiksi Espoon kau-
punki on kotouttamisohjelmassaan (2009-2012) pyrkinyt seuraamaan kunnan myöntämiä avustuk-
sia. Seurannan mittarina oli: ”Niiden kaupungin järjestöille, yhteisöille ja yhdistyksille myöntämien 
avustusten määrä, joilla edistetään kotoutumista ja hyviä etnisiä suhteita”.

Käytännössä suurin osa järjestöjen rahoituksesta perustuu hankerahoitukseen. Nämä hankera-
hoitukset ovat kotouttamisen edistämiseksi toteutettavan järjestötoiminnan kannalta äärimmäisen 
tärkeitä. Ilman hankerahoitusta moni arvokas kotoutumisen edistämiseksi toteutettu hanke olisi 
jäänyt ja jäisi toteutumatta.

Seuraavaksi esitellään esimerkkihankkeiden rahoittajia, niiden päämääriä ja toteutusta vuonna 
2012 (ja 2013 niiltä osin kuin tietoja on saatavilla). Näkökulmana on, miten rahoitus liittyy kotoutu-
misen edistämiseen ja miten järjestöt ovat voineet saada rahoitusta kyseisestä ohjelmasta. Useim-
milla rahoituksilla on oma laajempi päämääränsä, mutta kotoutumisen tukeminen sisältyy tai 
linkittyy kuitenkin rahoituskohteisiin. Lähes kaikista rahoituskokonaisuuksista löytyi kiinnostavia 
järjestöjen ja viranomaisten välisiä yhteistyön esimerkkejä tämän selvityksen aiemmissa luvuissa.

Erilaiset EU-ohjelmat myöntävät hankerahoituksia. Euroopan sosiaalirahastosta on rahoituskaudel-
la 2007-2013 rahoitettu merkittäviä kotouttamisen hankkeita, joissa myös järjestöt ovat mukana. 
Euroopan sosiaalirahaston kansallisena hallintoviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 
EU:n SOLID-rahastoon kuuluvat Euroopan pakolaisrahasto ja kotouttamisrahasto ovat myös olleet 
merkittäviä kotouttamishankkeiden rahoittajia. Sisäministeriö hallinnoi pakolais- ja kotouttamisra-
hastoja.
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5.1 Euroopan sosiaalirahasto  
 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on ollut tärkein työllisyyshankkeiden rahoituskanava. ESR:n kautta 
on tuettu laajasti kotoutumisen palvelujen kehittämistä. Hankkeet ovat yleensä olleet suuria, ja niitä 
ovat harvoin hallinnoineet järjestöt. Uusi ESR-kausi kattaa vuodet 2014-2020. Kiinnostavaa on, että 
syksyllä 2013 Uudellamaalla jaetaan selvityksiin ja kartoituksiin tarkoitettua kertakorvausrahoitus-
ta. Kerralla maksatukseen tulevan summan (korkeintaan 50 000 euroa) tarkoitus on mahdollistaa 
myös järjestöjen mukana oleminen uuden kauden valmisteluhankkeissa.

Suomen kokonaisrahoitus tulee olemaan noin 2,4 miljardia, josta 40 prosenttia on Euroopan sosi-
aalirahaston osuutta. Uudella kaudella Suomen ESR:n painopisteitä tulevat olemaan työllisyys ja 
työvoiman liikkuvuus (47 prosenttia ESR:sta), koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (33 
prosenttia ESR:sta) sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (20 prosenttia ESR:sta).

5.2 Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnalla on lakisääteinen päämäärä ja perustehtävä: edistää 
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia tukemalla yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toimintaa. 
RAY:n tuotot auttavat vuosittain kymmeniätuhansia suomalaisia, ja RAY:n rahoitus turvaa satojen 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset Suomessa.

RAY:n päämääränä on vastata ajankohtaisiin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin, joita aiheuttavat 
muun muassa päihteet, mielenterveysongelmat, ylipaino, väestön ikääntyminen ja maahanmuutto. 
RAY:n avustusvarat kerätään raha-automaatti- sekä kasinopelitoiminnalla ja ohjataan sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen toimintaan.

Raha-automaattiyhdistyksen kautta jaettiin vuonna 2013 yli 300 miljoonaa euroa. Tiimivastaava 
Niina Pajari Raha-automaattiyhdistyksestä arvioi, että kokonaissummasta noin 18 miljoonaa liittyy 
maahanmuuttajatyöhön. Tähän kokonaisuuteen on laskettu ”maahanmuuttajatyöhön kohdistuvat 
avustukset, joista osa kohdentuu maahanmuuttajien omien yhdistysten kautta, osa monialaisempien 
järjestöjen kautta”. Yhteensä maahanmuuttajatyöhön luettavia toimintoja oli 130. Maahanmuut-
tajatyössä RAY:n painopisteitä ovat ”kotoutumislain ja muun viranomaistoiminnan ulkopuoliset 
erityisryhmät, syrjäytyneet ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat sekä maahanmuuttajien 
voimaannuttaminen (mm. yhdistystoiminnan tukeminen, vertaistuki, neuvonta)”. (Pajari 2013.)

RAY:lla on vahva rooli mm. maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisyssä, matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkojen tukemisessa sekä maahanmuuttajien vertaistuen ja neuvonnan kehittämisessä. 
Varsinainen alkuvaiheen kotoutumisen tukeminen kuuluu viranomaistoiminnan piiriin, eikä 
tämän vaiheen palveluja voida rahoittaa RAY:n avustuksilla. Myöskään suomen kielen opetuksen 
järjestämistä RAY ei tue, mutta opetuksen järjestäminen esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikoissa on RAY:ssä hyväksytty, jos rahoitus itse opetukseen tulee muualta.

5.3 Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteeseen, tieteeseen,  
liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvät ohjelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi vuonna 2012 eri ohjelmien kautta avustuksia kokonaisuudes-
saan 520 miljoonalla eurolla, josta 144,5 miljoonaa sijoitettiin liikuntaan. Näiden ohjelmien sisällä 
on paljon kotoutumista edistävää toimintaa, mutta erikoissuunnittelija Mikko Cortez Tellez painot-
taa, että on vaikeaa erottaa kokonaisuudesta kotoutumiseen tai maahanmuuttajiin liittyviä osuuksia, 
koska etnisyyteen liittyvää seurantaa ei ole. Ministeriö on tutkinut erillisselvityksillä maahanmuut-
tajiin tai etnisiin vähemmistöihin kohdistuvia osuuksia sekä avustuksia. Esimerkiksi nuorisotyön 
osalta karkea arvio rahoituksesta on noin 3 miljoonaa euroa.

OKM:llä on kuitenkin myös erillisrahoituksia, jotka liittyvät monikulttuurisuuteen ja kotouttami-
seen. Opetus- ja kulttuuriministeriön monikulttuurisuusmäärärahat ovat olleet vuositasolla  
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650 000 euroa. Tämä summa jaetaan ennen kaikkea järjestöille. Avustuksilla tuetaan etnisten 
vähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä sekä toimintaa, joka edistää  
maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla.

Valtionavustusta monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön sai vuonna 
2013 OKM:stä 90 eri tahoa. Lista tukea saaneista löytyy ministeriön nettisivuilta (www.minedu.fi/
avustukset). Hakijoita oli 189. Summista pienimmät ovat 1500 euroa ja suurin 55 000 euroa. Osa 
avustuksista on toiminta-avustuksia, osa liittyy tiedotukseen, radio-ohjelmiin, lasten ja nuorten 
toimintaan tai taidetoimintaan.

5.4 Euroopan pakolaisrahasto ja Euroopan kotouttamisrahasto

Vuonna 2012 Euroopan pakolaisrahaston koko Suomen rahoituksesta (3 053 000 euroa) noin 1,6 
miljoonaa käytettiin pakolaisten vastaanoton kehittämiseen ja pakolaisten kotoutumista tukeviin 
hankkeisiin. Vuonna 2012 rahoitetusta 22 hankkeesta ainakin kuusi oli järjestöjen hallinnoimia 
(mm. Suomen Punainen Risti, Suomen Pakolaisapu, Ihmisoikeusliitto, Nuori Pori ry, Hakunilan 
kansainvälinen yhdistys). Muut olivat kuntien ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten sekä 
Maahanmuuttoviraston hankkeita. Ohjelman kansallinen koordinaattori Iikka Saunamäki sisäasiain-
ministeriöstä korosti, että ”järjestöjen mukaan ottaminen hankkeiden toimeenpanoon tuo ehdot-
tomasti lisäarvoa hankkeisiin”.

Euroopan kotouttamisrahasto tuki Suomessa vuonna 2012 hankkeita noin 1,3 miljoonalla eurolla. 
Hankkeita oli yhteensä 16, ja niistä ainakin kahdeksaa hallinnoi kolmannen sektorin edustaja (Tam-
pereen evankelisluterilainen seurakunta, Vantaan Nicehearts, Moniheli, Afaes ry, Tampereen NNKY, 
Pietarsaaren UusiCafe, Työväen Sivistysliitto ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry). Muut olivat 
koulutuslaitosten, kuten Metropolian ja Helsingin Diakonissalaitoksen, tai tutkimuslaitosten, kuten 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tilastokeskuksen, hankkeita.

5.5 Työllisyyspoliittinen avustus (työ- ja elinkeinoministeriö)

ELY-keskukset myöntävät työllisyyspoliittista avustusta hankkeisiin, jotka kohdistuvat alueen työn-
hakija-asiakkaisiin. Avustusta voi saada muun muassa järjestö tai kunta. Uusien hakijoiden tulee olla 
hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon.

Esimerkiksi Uudenmaan alueella toimii vuonna 2013 yhteensä 48 työllisyyspoliittista hanketta, 
joille myönnettyjen työllisyyspoliittisten avustuksien yhteismäärä on noin kolme miljoonaa euroa. 
Avustusta on myönnetty kolmelle kunnalle, kahdelle sosiaaliselle yritykselle, kuudelle säätiölle, kah-
deksalle työttömien yhdistykselle ja 29 muulle yhdistykselle. Lisäksi työllisyyspoliittista avustusta 
on varattu Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kuntakokeiluhankkeisiin noin kolme miljoonaa 
euroa.

Uudenmaan ELY-keskuksen suunnittelija Juho Orjala arvioi, että Uudenmaan 48:sta hankkeesta 
muutama on maahanmuuttajajärjestöjen hankkeita. Lisäksi meneillään on kuntien maahanmuut-
tajien työllistymiseen liittyviä hankkeita. Vuoden 2013 lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen kaikki 
työllisyyspoliittiset hankkeet tullaan esittelemään uudessa Taidonpolku-portaalissa yhdessä muiden 
välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Selvityksen myötä kotouttamisen kentästä ja kotoutumiskoulutuksesta laajasti ymmärrettynä piir- 
tyi kuva heterogeenisestä ja monimuotoisesta kokonaisuudesta, jossa järjestömaailma elää kehit-
tämistyössä viranomaistyön rinnalla. Järjestöjen roolit ovat osaksi itsenäisiä, osaksi rinnakkai-
sia ja limittäisiä viranomaisten kotouttamistyön kanssa. Joitain kokeiluja viranomaispalvelujen 
järjestämisestä järjestöissä löytyi. Lisäksi kriittisen äänen ja edunvalvonnan perinteet elävät kotout-
tamistyössä. Eniten haastatteluissa ja käytännön esimerkeissä tuli esiin yhteistyön rooli, jossa 
parhaimmillaan toimijat täydentävät toisiaan. 
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6.1 Kumppanuuden henki. ”— kun istutaan yhdessä — —  
yleensä hienot ideat jäävät elämään palaverin jälkeen.” 
 
Osallisena Suomessa -hankkeen myötä järjestöjen työ on tullut näkyväksi ja vahvistunut hankepaik-
kakunnilla. Koska kokeiluhankkeet olivat kuntien hallinnoimia, on myös koordinointi järjestöjen ko-
toutumista tukevan työn kanssa vahvistunut. Kokeiluissa oli mukana sekä maahanmuuttajataustais-
ten omia yhdistyksiä että perinteisiä suomalaisia järjestöjä. Lisäksi kantasuomalaisten johtamissa 
järjestöissä työskentelee nykyään monia maahanmuuttajia. Erityisesti pienillä paikkakunnilla, joissa 
maahanmuuttajia ei vielä asu paljon, järjestökumppanit olivat kantasuomalaisia järjestöjä. Suurissa 
kaupungeissa oli lisäksi mukana maahanmuuttajien omia yhdistyksiä.

Suomen kotouttamispolitiikkaa tutkinut Pasi Saukkonen (2013, 90) nimeää suomalaisen kotoutta-
mispolitiikan pahimpana kipupisteenä riittämättömät taloudelliset voimavarat. Tämä näkyy käytän-
nön työssä. Koko kotouttamisen kenttä elää projektirahoituksilla valtakunnallisesta viranomaistyös-
tä pienimpään paikallisjärjestöön.

Kotouttamisessa työnjako eri toimijoiden välillä vaihtelee eri paikkakunnilla. Vastuu esimerkiksi 
erityistä tukea tarvitsevien aikuisten kotoutumisesta on monilla tahoilla: valtion ja kuntien viran-
omaisilla, järjestöillä ja oppilaitoksilla. Joskus tämä monen tahon vastuu herätti haastateltavissa 
pohdintaa vastuiden selkeydestä: missä esimerkiksi kulkee kuntien ja kolmannen sektorin toimijoi-
den työnjako?

Epäselvyyksistä ja monimuotoisuudesta huolimatta haastatteluissa nousi esiin kuva yhteistyön hen-
gestä, innosta kehittää uutta ja monesti pitkään rakennetuista kumppanuuksista toimijoiden välillä. 
 
6.2 Koordinoinnin, tiedotuksen ja verkostojen tarve. ”Miten voi  
täydentää, jos ei tiedä, mitä täydentää?” 
 
Toive koordinaatiosta, tiedotuksesta ja koko kotouttamispalvelujen kokonaisuuden tuntemisesta 
nousi lähes kaikissa haastatteluissa. Osana selvitystyötä järjestetyssä viranomaisten ja järjestö-
jen työpajassa 19.4.2013 järjestöedustajat piirsivät toiveenaan neliön, johon toivoivat selkeätä 
viranomaistyön kenttää, jota sitten järjestöt täydentäisivät omalla osuudellaan. Saman työpajan 
viranomaisedustajat toivoivat järjestöjen toimintaan selkeyttä, ammattimaisuutta ja jatkuvuutta.

Jopa omien tavoitteiden mukaan toimivissa järjestöissä tai pelkistetyssä viranomaispalvelussa toi-
mivat tarvitsevat kokonaisuuden tuntemista. Kokonaisuuden hallitseminen ja oman paikan tunnis-
taminen kokonaisuudessa näkyivät myös hyvän yhteistyön esimerkeissä.

Kotouttamistyössä on tyypillistä myös se, että koska selkeitä rakenteita on vähän, moni asia selviää 
hiljaisen tiedon avulla. Silloin ulkopuolisen uuden toimijan on vaikea päästä mukaan epävirallisiin 
verkostoihin. Haastattelussa eräs maahanmuuttajajärjestö kertoi, ettei tiedä, keneen työ- ja elinkei-
notoimistossa voisi olla yhteydessä. ”Jos minulla on hankeidea — — miten päästä eteenpäin? Kenen 
kanssa voi keskustella? Oikeat ihmiset pitäisi tuntea.” Luetaan yhdessä verkoston opettajilta kysyt-
tiin yhteistyöstä Osallisena Suomessa -hankkeiden kanssa. Kyselyn tulos kertoo samaa: ”— erityisesti 
kolmannen sektorin toimijoiden on vaikeaa tai jopa mahdotonta hahmottaa kuntien maahanmuut-
tajien tukitoimijoiden kokonaisuutta.” (Syrjälä 2013, 4.)

Eräs kunnan viranomainen korosti, että järjestöjen kanssa tehtävä työ vaatii hyvin paljon aikaa ja 
että yhteensovittaminen on hyvin haastavaa. Luetaan yhdessä verkoston Osallisena Suomessa  
-arviointiraportti (2012) painotti: ”Onnistunut kotoutumisprosessi on mahdollinen vain, jos eri 
roolit niin julkisella kuin kolmannella sektorillakin ovat selkeät ja kaikkien tiedossa.” Koordinointi 
korostui myös onnistumisissa: eräs järjestö kuvasi hankkeen menestymisen ratkaisevaksi tekijäksi 
järjestön pääsyn mukaan viranomaisten paikalliseen kotouttamiseen liittyvään verkostoon. Toinen 
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järjestö painotti: ”— kun istutaan yhdessä — — yleensä hienot ideat jäävät elämään palaverin jäl-
keen.”

Selvityksen työpajassa toivottiin enemmän viranomaisten tiedotusta seuraavasti: ”kaupunkien ja 
kuntien viestintää on lisättävä, sosiaalinen media tulisi liittää mukaan viestintään”. Lisäksi pa-
hoiteltiin, että ”virallinen tieto ei kohdistu riittävästi”.

Tarvittaisiin siis sekä valtakunnallisella että paikallistasolla viranomaisten työn avaamista, näkyväk-
si tekemistä ja avointa verkostotyötä.

ESIMERKKI. Koordinoinnin haastavuus paikallistasolla: Vantaa

Keväällä 2013 Vantaalla koottiin ensimmäisen kerran eri toimijoilta tiedot edellisen vuoden aikuis-
ten suomen kielen opetuksessa olleiden määristä (ks. liitteet 3A ja 3B). Kaupunkiin muutti vuoden 
2012 aikana 1 682 äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvaa uutta asukasta ulkomail-
ta. Vuoden 2012 luvuissa ovat kaikki eri toimijoiden opetukseen osallistuneet ja ensimmäisen ker-
ran myös Luetaan yhdessä opetuksessa mukana olleet (177 henkilöä). Työvoimakoulutuksessa oli 
työ- ja elinkeinotoimiston arvion mukaan ollut 400-500 henkilöä. Tosin toukokuun 2013 jonotilanne 
paljasti, että 300-400 henkilöä jonottaa pääsyä työvoimakoulutuksena järjestettävään kotoutumis-
koulutukseen (TE-toimisto, 13.5.2013).

Kunta rahoitti itse ja järjesti Vantaan aikuisopistossa suomen kielen opetusta 770 henkilölle vuonna 
2012. Paikallisia toimijoita ovat lisäksi yhdistykset, esim. Hakunilan kansainvälinen yhdistys, joka 
järjestää EU-rahoitteisella hankkeellaan suomen kielen opetusta (20-30 osallistujaa), ja Kassandra 
ry, joka pitää Suomen kieltä taiteen avulla kurssia (42 osallistujaa). Lisäksi sosiaali- ja terveystoi-
men Osallisena Suomessa -hanke järjesti matalan kynnyksen suomen opetusta äideille ja lapsille 
avoimissa päiväkodeissa (60 aikuista). Vuoden 2012 aikana myös  maahanmuuttajien ammatilliseen 
koulutukseen valmentava koulutus tarjosi yhden mahdollisuuden aikuisille päästä suomen kielen 
opetukseen (27 osallistujaa). Vantaalla myös kehitettiin ensimmäistä kertaa järjestelmällistä kotona 
lapsiaan hoitavien vanhempien ja heidän lastensa opetusta.

Rambollin kotoutumiskoulutuksen arvioinnissa korostettiin, että yhteistyö koulutuksen rahoittajien 
ja järjestäjien välillä on verkostomaista sekä valtakunnallisella että paikallistasolla. Vantaan kartta 
kuvaa kotoutumista edistävän koulutuksen tarjontaa paikallistasolla (Liitteet 3A ja 3B). Vantaan 
monituottajamallissa pitäisi olla pohja sille, että koordinoidusti mahdollisimman monet pääsisivät 
mahdollisimman oikeille kursseille. Kunnalla on lain mukaan yhteensovittamisvastuu. Käytännön 
työ on kuitenkin vasta alussa, koska tällä hetkellä tiedot on ensimmäisen kerran vasta koottu  
yhteen.

Jotta voidaan luoda yksilöille toimivat koulutuspolut eritasoisissa koulutuksissa, tarvitaan yhteistä, 
toimialarajat ylittävää suunnittelua, rahoittajien keskinäistä keskustelufoorumia sekä runsaasti 
yhteistyötä ja työnjakoa koulutusten järjestämisessä. Monessa Osallisena Suomessa -osahankkeessa 
kehitettiinkin yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Haastatteluissa kerrottiin, että ”järjestöt ovat nyt 
avanneet ovensa” (kunta) ja ”nyt mietitään yhdessä, miten voimme olla mukana” (järjestöt).

6.3 Osaamisen kehittäminen

Uudenlainen tai lisääntyvä yhteistyö vaatii osaamista sekä viranomaisilta että järjestötoimijoilta. 
Hyvä yhteistyö vaatii myös kumppanin erityispiirteiden huomioimista. Usein viranomaiset toivovat, 
että järjestöt toimisivat viranomaisten tavoin. Esimerkiksi asioiden vastuuhenkilöiden ketjutukset 
eivät toimi järjestökentässä kuten viranomaistehtävissä. Viranomaiset myös toivovat, että tiedotus 
ja yhteystiedot pysyisivät järjestöissä aina ajan tasalla.

Yhteisten kokousten järjestäminen on yksi tapa edistää verkostotyötä. Viranomaiset järjestävät 
kokouksia tavallisesti virka-ajalla, kun taas ainakin vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt toivovat 
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kokouksia työajan ulkopuolella. Nämä ovat pieniä asioita mutta symbolisesti tärkeitä ja vaativat 
kummaltakin osapuolelta mukautumista ja erilaisuuden tunnistamista.

Yhteistyö vapaaehtoispohjaisten järjestöjen kanssa vaatii erityishuomiota viranomaisilta. Vapaaeh-
toisten tukeminen, ohjaaminen ja kiittäminen ovat keskeisiä asioita pitkäjänteisessä yhteistyössä. 
Isoissa järjestöissä tukirakenteet on huomioitu, tästä jäljempänä esimerkkinä Suomen Punainen 
Risti. Kaikissa järjestöissä vapaaehtoistyön ohjaamista ei ole mietitty yhtä tarkoin. Joskus se on jopa 
kunnan vastuulla.

Viranomaisten ja järjestöjen väliset kumppanuussopimukset ja ostopalvelusopimukset vaativat  
uutta osaamista kummaltakin osapuolelta. Tiedonjako tulee sopimuksissa varmistaa ja kirjoittaa 
auki, ja palvelun vastikkeellisuus tulee määritellä selkeästi. Esimerkiksi jos viranomaisen avus-
tukseen liittyy palvelulupaus, tulee sopimuksessa määritellä myös lupaukseen liittyvä seuranta ja 
raportointi.

Kun viranomainen hankkii viranomaisen vastuulla olevaa palvelua yksityiseltä tai kolmannen sek-
torin edustajalta, siirtyvät luottamuksellisuuden viranomaisvelvoitteet myös palvelua tarjoavalle 
yritykselle tai yhdistykselle. Esimerkkinä tästä on se, että kunta hankkii turvakotipalveluja järjestöl-
tä, mikä vaatii järjestöltä ammattimaista alan osaamista. Yhdistyksellä saattaa olla monia muitakin 
rooleja suhteessa palvelun ostajaan esimerkiksi edunvalvonnassa tai järjestöyhteistyössä. Yhdis-
tyksellä on myös monia eri rooleja asiakkaan suhteen. Ainakin palvelun ostajan ja myyjäosapuolen 
on tärkeää tunnistaa eri roolit ja rooleihin kuuluvat erityispiirteet. Kotouttamista tukevassa työssä 
tulisi eri toimijoiden vastuurajat määritellä entistä selkeämmin. Rajojen määrittely on tärkeää, olipa 
sitten kyse eri viranomaisista, järjestöistä tai vapaaehtoisesta järjestötyöstä.

Joissakin tilanteissa rajoista on parasta päättää paikallisesti. Silloin yhteisellä sopimuksella eri 
toimijat voisivat sopia, että näin tämä asia tehdään ”täällä meillä”. Luetaan yhdessä verkoston työssä 
on ollut kokeiluja vapaaehtoisopettajien toimimisesta niin sanottuina apuopettajina palkatun opet-
tajan rinnalla. Verkoston vastuuhenkilöt kuitenkin pitävät roolia ongelmallisena, koska siinä raja 
palkallisen opettamisen ja vapaaehtoisen opettamisen välillä ei ole selkeä. Joillakin paikkakunnilla 
taas vapaaehtoisopettajien toimiminen apuopettajina on nähty hyvänä yhteistyömallina.

Kotouttamistyössä, myös vapaaehtoisessa kotouttamistyössä, tulee järjestöjen rakenteita vahvistaa. 
Suomen Punainen Risti on hyvä esimerkki siitä, miten vapaaehtoisten motivointi ja jaksaminen on 
viety ammattimaisesti koko organisaation rakenteisiin. Suomen Punainen Risti on vuosikymmenten 
aikana rakentanut vapaaehtoistyön tukijärjestelmää organisaatiossaan. Sillä tuetaan Suomen 
Punaisen Ristin ystävätoimintaa. Järjestö kouluttaa 1500-1600 ystävää vuodessa. Vapaaehtoiset 
perehdytetään eettisiin periaatteisiin, ja ystävätoiminnalla on eri alueellisissa piireissä myös työn-
ohjauksellista tukea, kuten ystävien ohjausryhmiä, joissa vapaaehtoiset voivat jakaa kokemuksiaan 
ja purkaa tunteitaan. Taustalla on tarvittaessa palkatun ammattihenkilöstön tuki. ”Vapaaehtoinen 
saattaa joutua kokemaan ristiriitaisia tunnelmia — — vaikeassa tilanteessa hätä voi siirtyä  
vapaaehtoiselle”. Punaisen Ristin kokenut kouluttaja Anita Hartikka korosti haastattelussa, että pitää 
tuntea ammattilaistyön ja vapaaehtoistyön rajapinta. Samaten pitää tunnistaa, mikä on vapaaehtois-
työtä ja mikä kaveriapua. Nämä ovat asioita, joita kotouttamistyössä ei yleisesti ole vielä laajemmin 
mietitty.

6.4 Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön rakenteet

Järjestöt ovat itsenäisiä ja määrittelevät itse omat tehtävänsä. Yhteiskunta kuitenkin ohjaa ja vai-
kuttaa järjestöihin ainakin kahdella tavalla. Yhdistysrekisterin avulla julkinen säätelyjärjestelmä 
velvoittaa yhdistykset toimimaan lainmukaisesti ja säätää ehtoja niiden hallinnolle ja taloudenpidol-
le. Toinen yhteiskunnan tapa ohjata järjestöjä ovat rahoitusjärjestelmät. Euroopan unionin projekti-
rahoitus on entisestään korostanut tämän ohjaussuhteen merkitystä.
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Seuraavassa taulukossa on koottu eri kotouttamisasioissa olevia yhteistyön kanavia järjestöjen ja 
viranomaisten roolien kautta. 
 
 
TAULUKKO 9. Järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöfoorumit eri rooleissa

Järjestön rooli Foorumi, työtapa

Omien tavoitteiden mukainen toiminta Tiedottaminen, verkostoituminen, kuntien avustukset

Täydentävä yhteistyö Yhteiset kehittämishankkeet, verkostoituminen, avustukset

Palvelutuotanto Järjestöjen palvelujen markkinointi, kilpailutus, sopimukset

Kriittinen ääni, asiantuntijarooli Paikallistasolla kuntien maahanmuuttajaneuvostot ja  neuvot-
telukunnat, kuulemistilaisuudet, viranomaisverkostot, kehit-
tämisryhmät

Edunvalvonta ETNO, Alueelliset ETNOt, valtakunnalliset asiantuntijatyöryh-
mät

 
Yksi yhteistyön foorumi ovat kunnissa nimetyt maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvostot 
tai neuvottelukunnat. Laki kotoutumisen edistämisestä mainitsee neuvottelukunnat ja suosittelee 
kutsumaan mukaan paikallisen TE-toimiston sekä järjestöjä. Lähes kaikissa suurissa kaupungeissa 
toimii maahanmuuttajuuteen liittyvä neuvosto tai neuvottelukunta. Vaikka neuvottelukuntien fooru-
mit on koettu tärkeiksi, niiden toiminta on kuitenkin varsin yleisellä tasolla. Neuvottelukunnat esi-
merkiksi seuraavat kuntansa etnisten suhteiden kehittymistä tai palvelujen saatavuutta. Konkreet-
tisempaan yhteistyöhön tarvitaan toimija- ja työntekijätasoista yhteistyötä. Järjestöjen  
asiantuntijaroolin kautta viranomaiset voivat kuulla palveluistaan asiakasnäkökulmasta. Järjestöillä 
on paljon sellaista osaamista ja tietoa sekä kotoutumisesta että kotouttamisen palveluista, jota 
viranomaisten kannattaa hyödyntää kehittämistyössään. 
 
6.5 Yhteiskunnan monikulttuuristuminen toteutuu vain kansalais- 
yhteiskunnan avulla

Yksi selvityksen keskeisistä havainnoista on se, että järjestöt tukevat kotoutumista hyvin laajasti 
ja monissa rooleissa. Voidaan varmasti todeta, että viranomaiset eivät selviäisi kotouttamistehtä-
västään ilman järjestöjä. Viranomaispalvelujen osuus on parhaimmillaankin vain kotouttamisen 
selkäranka.

Järjestöillä on paljon sellaista toimintaa, joka edistää kotoutumista ja jota viranomaisten olisi paljon 
vaikeampi tai mahdoton tehdä. Yksi esimerkki on yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaminen, kun 
valtaväestön asenteet ovat koventuneet maahanmuuttoa kohtaan. Toinen esimerkki on järjestöjen 
kyky tunnistaa ruohonjuuritason tarpeita ja tavoittaa erilaisia kohderyhmiä.

Lähes kaikessa järjestötyössä tuli esiin järjestöjen perustehtävä kehittää asukkaiden ja jäsent-
en kohtaamista ja vuorovaikutusta eli kotoutumisen kaksisuuntaisuutta. Suomalaisvetoisissa 
järjestöissä kohtaaminen maahanmuuttajien kanssa toi mukaan tutustumisen ja ystävystymisen 
mahdollisuuden yhdistyksen muihin jäseniin. Esimerkiksi Luetaan yhdessä -opettajat korostivat, että 
”kampanja avaa asenteita vapaaehtoisten lähipiirissä. Puskaradion kautta hyvä sana kiirii.” Esimerk-
kinä toimii myös Kuopion Setlementin Kompassi. Keskuksessa kehitettiin alkuvaiheen kotoutumisk-
oulutuspaketti. Koulutukseen osallistumisen jälkeen monet osallistujat ja heidän perheenjäsenensä 
jäivät järjestön monien toimintojen piiriin kurssin jälkeenkin. Järjestön toiminnot on suunnattu sekä 
kantasuomalaisille että maahanmuuttajille.
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Maahanmuuttajajärjestöissä taas mahdollisuus tutustua muihin maahanmuuttajiin ja vertaistuki 
tuli automaattisesti mukaan, vaikka rahoitusta oli esimerkiksi koulutukseen tai neuvontaan. Monet 
haastatellut järjestöedustajat pitivät tätä osuutta niin itsestään selvänä etteivät sitä usein edes  
maininneet. Esimerkiksi Turun maahanmuuttajajärjestöjen koulutuspaketin palautelomakkeissa 
osallistujat kiittivät lyhyen omakielisen kurssin lisäksi mahdollisuutta saada keskustella asioista 
omalla kielellä, siis vertaistukea. Verkostoitumisen mahdollisuudet nousivat esiin myös Helsingfors 
arbisin kokeilussa.

Maahanmuuttajajärjestöjen kieli-, kulttuuri- ja kotoutumisosaamisessa on vielä paljon käyttämät-
tömiä voimavaroja. Suomessa asuu jo suuri joukko hyvin kotoutuneita maahanmuuttajia. Heillä on 
kulttuurisensitiivistä osaamista sekä suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta, jota kannattaisi käyttää 
kotouttamisessa paljon nykyistä laajemmin. Turun esimerkki kotoutumiskoulutuksen moduulista 
maahanmuuttajajärjestöissä oli innovatiivinen kokeilu, jota kannattaisi jatkaa ja laajentaa myös 
muihin isoihin kaupunkeihin. Jatkossa omakielinen moduuli tulisi vahvemmin linkittää osaksi työ-
hallinnon kotoutumiskoulutusta. Periaatteelliset mahdollisuudet ovat olemassa Opetushallituksen 
kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmassa.

Järjestöt tekevät myös sellaista kotoutumista tukevaa työtä, jota mikään viranomainen ei voisi tehdä. 
Tästä on esimerkkinä ammatillinen mentoritoiminta Väestöliiton osaamiskeskuksessa (Womento), 
Luckanin sosiaaliset verkostot suomenruotsalaiseen yhteisöön tai Suomen Punaisen Ristin vapaaeh-
toisverkoston tuki pakolaisten vastaanottoon (VAPAA).

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry on esimerkki nuorten itsensä perustamasta 
yhdistyksestä, jonka tavoitteena on auttaa nuoria ja estää heitä syrjäytymästä. 
Yhdistyksen nimi R3 viittaa arvoihin: respect, rights and responsibility.  Kuvassa 
yhdistyksen jäsenet partioivat vapaaehtoisesti viikonloppuisin nuorten keskuudessa. 
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Siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderling kuvasi Osallisena Suomessa -kehittämispäivillä tou-
kokuussa 2013 kansainvälistä muuttoliikettä sanomalla, ettei tänä päivänä selkeitä muuttosuuntia 
ole kuten aikaisempina vuosikymmeninä. Muuttovirrat muuttuvat koko ajan ja yhä nopeammin. 
Haasteena vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmille on silloin se, miten pystyä nopeasti muuttu-
maan ja mukautumaan uusiin tilanteisiin.

Osallisena Suomessa -hankkeen aikana järjestöjen mukaantulo kotouttamistyöhön on tullut 
näkyvämmäksi ja vahvistunut. Kokeilukunnissa on yhteistyössä monien järjestöjen kanssa kehitetty 
erilaisia koulutusmalleja. Yhteistä näille kaikille on se, että ne ovat hyvin monimuotoisia ja toimi-
vat hyvin erilaisille kohderyhmille. Juuri valmius nopeisiin muutoksiin ja ketteryys ovat sellaista 
kolmannen sektorin osaamista, jota tarvitaan monimuotoisen kotouttamistyön tarpeisiin. Osaa 
kehitetyistä toimintamalleista ei kuitenkaan voida jatkaa ilman rahoitusta.

Selvityksessä mukana olleiden yhteistyömallien yhteinen piirre on se, että lähes aina järjestöt tar-
joavat luonnollisen kohtaamisen paikallisten asukkaiden kanssa ja avaavat mahdollisuuksia muu-
hunkin toimintaan järjestöissä. Tämä on potentiaali ja osaaminen, jonka oikeastaan vain järjestöt 
voivat tarjota. Tätä ilmapiiriin vaikuttavaa arvokasta osuutta pitäisi saada vahvemmin mukaan 
kotouttamispalveluiden kokonaisuuteen. Paikallistasolla tämä on haaste ja mahdollisuus kunnille.

Kehittämistyötä tarvitaan edelleen lisää: Tarvitaan selkeämpiä ja pysyvämpiä rahoitusrakenteita, 
ja tarvitaan myös rahoitusinstrumentteja, jotka nimenomaan tukevat viranomaisten ja järjestöjen 
välistä yhteistyötä. On myös kotouttamisen alueita, jotka ovat vaarassa jäädä rahoitukselliseen 
katveeseen. Maahanmuuttajajärjestöjen oman kielen ja kulttuurin ylläpito on tästä yksi esimerkki. 
Se ei kuuluu riittävän vahvasti minkään suuren rahoitusinstrumentin toimenkuvaan. Yhteisiä kehit-
tämishankkeita ei myöskään tällä sektorilla juurikaan ole. Esimerkiksi koululaisten erikielisten 
iltapäiväkerhojen työmenetelmien mallintaminen ja tukeminen olisi kiinnostava ja tärkeä kehit-
tämiskohde.

Projektirahoituksessa tulisi myös ottaa huomioon järjestöhakijoiden tarpeet. Järjestöjen on vaikeaa  
hankkia EU- tai kansallisten projektien omarahoitusosuus. Myös takautuvat maksatusaikataulut vai-
keuttavat pienten toimijoiden hankehallinnointia. Yksi kiinnostava tukimuoto olisi valtakunnallinen 
omavastuurahasto, josta järjestöt voisivat saada tukea, jos ja kun ne menestyvät EU-rahoitusten 
kilpailuissa.

Järjestöt elävät monien paineiden keskellä. Niiden toiminnalle asetetaan jatkuvasti osittain ristirii-
taisiakin toiveita, haasteita ja vaatimuksia viranomaisten taholta. Järjestöt eivät ole erillisiä saarek-
keita yhteiskunnassa, vaan toimintaympäristön muutokset muokkaavat niiden toimintaa ja vaativat 
niiltä reagointia. Vastatakseen moninaisiin odotuksiin ja ylipäänsä pysyäkseen olemassa kolman-
nella sektorilla toimivien organisaatioiden onkin aktiivisesti mietittävä, mihin suuntaan ne haluavat 
toimintaansa kehittää. Viime kädessä tämä on järjestöjen oman päätännän vallassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustetaan vuonna 2014 valtakunnallinen kotouttamisen 
osaamiskeskus. Osaamiskeskuksen tehtäviin tulee kuulumaan yhteistyörakenteiden kehittäminen 
kolmannen sektorin kanssa. Kehittämisessä tulisi vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä eri 
rooleissa. Täydentävän yhteistyön ja edunvalvonnan roolit vaativat erityishuomiota. Täydentävä yh-
teistyö on tärkeää siksi, että kotouttamistyössä eri toimijoiden palvelut linkittyvät yhteen ja vaativat 
nimenomaan yhteistä kehittämistä. Järjestöjen edunvalvontaroolin kehittämiseen taas tarvittaisiin 
uusi rahoitusinstrumentti. Tällä hetkellä järjestöjen valtakunnan tason edunvalvontatyö toimii ko-
touttamisasioissa kokonaan muiden rahoitusten ohella.

Kotouttamisen muuttuvassa toimintaympäristössä on paljon opittavaa ja kehitettävää sekä virano-
maisilla että järjestöillä. Haastattelut hankkeissa ja järjestöissä muistuttavat valtavasta kentällä ol-
evasta potentiaalista. Selvityksen esimerkit osoittavat, että halua, valmiutta ja kumppanuutta uusiin 
haasteisiin on olemassa.
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Kiflie, Tsega, Kuopion Setlementti 
Koivula, Aini, Pudasjärven kaupunki 
Leander, Esther, Hämeenlinnan Osallisena Suomessa, puhelinhaastattelu  
Lindfors, Pia, Suomen Pakolaisapu 
Liukkonen-Järvinen, Terhi, Jyväskylän Gloriakeskus, kansalaistoimintakeskus Matara 
Malin, Sanna, Pääkaupunkiseudun Osallisena Suomessa 
Matkaselkä, Pirkko, Vantaan Osaava vanhempi hanke, Osallisena Suomessa 
Miettinen, Sinikka, Kuopion Osallisena Suomessa 
Mohamud, Musse, Kanava ry, Sateenvarjo ry 
Monto, Tarja, Familia Club 
Niskanen, Jaana, Meri-Lapin Osallisena Suomessa, puhelinhaastattelu  
Novitsky, Anita, Väestöliitto 
Orjala, Juho, Uudenmaan ELY-keskus, puhelinhaastattelu 
Pajari, Niina, Raha-automaattiyhdistys 
Patanen, Nina, Järjestöhautomo, Suomen Pakolaisapu 
Puoskari, Silja, Koti maalla hanke, Maaseudun sivistysliitto 
Repo, Marja, Vantaan Mahis, myöhään tulleet nuoret, Osallisena Suomessa, sähköpostitse 
Ronkainen, Ritva, Maa- ja kotitalousnaiset, Pudasjärvi 
Said, Hassan, R3 Maahanmuuttajien tuki ry 
Salin, Riitta, Moniheli ry 
Saunamäki, Iikka, EU:n Pakolaisrahasto, SM, puhelinhaastattelu  
Seppälä, Matleena, Järjestöhautomo, Suomen Pakolaisapu 
Sjöholm, Johanna, Vantaan Nicehearts 
Suokonautio, Jaana, Uudenmaan ELY-keskus 
Suomi, Tuula, Pudasjärven Helluntaiseurakunta  
Suomalainen-Pedrosa, Catia, Kassandra ry 
Syrjälä, Henna-Maija, Luetaan yhdessä verkoston koordinaattori  
Tavi, Anna-Liisa, Luetaan yhdessä verkoston vapaaehtoinen 
Teerineva, Eija, Kuopion Setlementti 
Turpeinen, Seija, Pudasjärven kaupunki 
Tuuliainen, Raimo, Kuopion Setlementti 
Uusi-Illikainen, Elina, Pudasjärven Liikuntaa kaikille hanke  
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Vanhapiha, Elina, Kolmas lähde, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus  
Vehkala, Elina, Maaseudun sivistysliitto 
Wieliczko, Daniela, Monika-Naiset 
Wikman-Immonen, Anu, Kuntaliitto 
Yasin, Huner, Pudasjärvi 
Yli-Viikari, Katri, Kesälukioseura ry

Muu haastatteluaineisto

Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen Eeva-Maija Vehviläisen tekemät 
haastattelut, v. 2010 (Osallisena Suomessa hankkeen kehittämissuunnitelmaa varten)

Luetaan yhdessä -kampanja: 
Ulla Salonen, kampanjapäällikkö 
Raija Kalimo, kampanjakoordinaattori  
Marjaliisa Toivanen, kampanjaidean ”äiti” 
 
Suomen Punainen Risti (21.4.2010): 
Johanna Matikainen

Väestöliitto (28.4.2010): 
Anne Alitolppa-Niitamo  
Mina Zandkarimi 
Anita Novitsky 
Mohamud Ahmed Mohamud

Suomen Settlementtiliitto, Verso projekti (1.6.2010): 
Juha Seljänperä

Raportit

Lehto, Anni ja Le Baron, Maare 2013: Co-operation between Vantaa municipality and the Let’s Read 
Together Network’s volunteers, Research project report, Spring 2013. Diaconia University of App-
lied Sciences, Diak South.

Pajari, Niina, RAY. Avustamisen periaatteita ja käytäntöä, diaesitys, Järjestöhautomon Hakemus- ja 
varainhankintaklinikka 19.3.2013.

Pyykkönen, Miikka: Yhdistysten merkitys maahanmuuttajien työllistymiselle, Sosiaalisten verkosto-
jen merkitys työllistymisessä seminaari, diaesitys, Kemin kulttuurikeskus 22.3.2012.

Rapaport, Paula, asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus, diaesitys Osallisena Suomessa hankkeen 
ohjausryhmässä, 2013.

Syrjälä, Henna-Maija 2011 ja 2012: Luetaan yhdessä, toimintakertomukset 2011 ja 2012.

Syrjälä, Henna-Maija 2012: Luetaan yhdessä, yhteistyö muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Wikman-Immonen, Anu, Kuntaliitto: Maahanmuuttajajärjestöt — osa suomalaista yhteiskuntaa, 
diaesitys Maahanmuuttajajärjestöjen tukeminen -seminaarissa 3.4.2009.
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LIITE 1: Esimerkki järjestöjen ja kunnan eri rooleista yhteistyössä:  
Meri-Lapin Kotokoulutuskokeilu
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Kompassin ohjelma Kevät 2013 (tammi-touko)

Suomen kielen kurssit: (Maksuttomat non-stop kurssit pidetään Kompassilla)

Taso 0: torstaisin
Taso 1: maanantaisin
Taso 2: tiistaisin
Taso 3: keskiviikkoisin
Suomen kielen perusteet: tiistaisin
Puhutaan suomea: tiistaisin

klo 15:30-17:30
klo 12-14
klo 16:30-18:30
klo 12-14
klo 12-14
klo 14:30-15:30

8.1.-28.5.13
Luetaan yhdessä – suomen kielen
opiskeluryhmä: (vain naisille)
• tiistaisin klo 10 – 12
(Lapset saa ottaa mukaan)

Ryhmät: (Ryhmät ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, ja kokoontuvat Kompassissa ellei mainittu toisin)

Afrikkalainen tanssiryhmä: (12.1.alkaen)
Lauantaisin klo 13:30 – 15:00
Opettaja: Kemo Jallow

Afrikkalainen rumpuryhmä: (9.1. alkaen)
Keskiviikkoisin klo 17:00 – 19:00
Opettaja: Kemo Jallow

Englannin kielen keskustelu kerho:
Maanantaisin klo 14:00 – 15:00
Ohjaaja: Carol-Ann Sihvonen

Englantia aloittelijoille: Taso 0 (11.2. alkaen)
Maanantaisin klo 16:30 – 17:30
Teacher: Carol-Ann Sihvonen

Englantia venäjäksi: (13.1. alkaen)
Sunnuntaisin klo 15:00 – 16:00
Opettaja: Nina Joki

Japanilainen Keskustelu-kerho (25.1. alkaen)
Klo 15:30 – 17:30 (Kerran kuukaudessa)
Katso lisätietoja Kompassin nettisivuilta

Kansainvälinen kokki-kerho (18.2. alkaen)
Ajurinkatu 43 (Katso päivämäärät ja muut 
tärkeimmät tiedot Kompassin nettisivuilta)

Irlantilainen tanssiryhmä: (7.1. alkaen)
(Kulttuuriareena, Kauppakatu 44)
Maanantaisin klo 18:30 – 20:00
Keskiviikkoisin klo 18:00 – 20:00
Perjantaisin klo 18:00 – 20:00
Opettaja: Tina Voronova

Kalinka-kuoron harjoitukset: (13.1. alkaen)
Sunnuntaisin klo 16:00 – 18:00
Ohjaaja: Svetlana Räsänen

Kameleontit improvisaatio ryhmä: (11.1. alkaen)
Perjantaisin klo 17:30 – 19:30
Ohjaaja: Antti Syrjäläinen

Liikuntaryhmä: (Ohjaaja: Antti Syrjäläinen)
Keskiviikkoisin klo 19:30 – 21:00
Puijonkatu 18, Kuopio lyseo, floorball
Sunnuntaisin klo 15:00 – 16:30
Ruotsinkatu35, Kaarihalli, football

Ranskan kielen kurssi – taso 2 (9.1. alkaen)
Keskiviikkoisin klo 14:30 – 16:30
Opettaja: Mohammed Benemar

SPR monikulttuurinen ystävätoiminta - päivystys:
Joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 
15:30 – 17:00 (punaisen ristin toiminta)

Tapahtumat: (Kompassilla, kaikille avoimia ja maksuttomia)

la 16.2. Venäläisen laskiaistapahtuma – Maslenitsa
klo 13 – 15 (paikka: Kuopion tori)

ke 20.2. Venäläisen runon ja laulun ilta - klo 18 – 20:30

to 28.2. Kompassin tapahtuma – klo 17:30 – 19:30
(lisätietoja myöhemmin)

to 28.3. pääsiäiskahvila - klo 17:00 – 19:00

ma 15.4. Kompassin tapahtuma
klo 17 – 20 (lisätietoja myöhemmin)

ti 30.4. vappukahvila - klo 14:00 – 16:00

la 25.5. toritapahtuma - klo 10 – 14

Auki: ma klo 11:30-15:30 ti, to klo 8:30-17:00 & ke, pe klo 8:30-15:30
Osoite: Hapelähteenkatu 33, 70110 Kuopio. S-posti: kompassi@puijola.net

Nettisivut: www.puijola.net/kompassi Puh: 044 078 7286, 044 787 2876 ja 044 078 7282

LIITE 2 A: Esimerkki yhteistyöstä kotoutumiskoulutuksessa: 
Kuopion Puijolan lukujärjestys
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MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
Myyrmäki. Suomen kielen
opetus (Luetaan yhdessä -
verkosto), Myyrinki, Liesitori
1, klo 10 - 12.

Tikkurila. Suomen kielen opetus,
Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkitie
4, Klo 9.30 - 12.

Pähkinärinne. Niittyvillan
avoin päiväkoti. Toiminnallinen
vanhempi-lapsi -kerho.
Lammaslammentie 3. Klo 13 -
15.

Martinlaakso. Luetaan
yhdessä-verkosto,
Martinlaakson vanha
ostoskeskus, Laajaniityntie
2. (2.kerros). Klo 10 - 12.

Martinlaakso.
Toiminnallinen vanhempi-
lapsikerho, Avoin päiväkoti
Soittorasia, Raiviosuonmäki
2 F. Klo 10 - 12.

Havukoski. Suomen kielen
opetus (Luetaan yhdessä -
verkosto), nuorisotila,
Eteläinen Rastitie 14, klo 11 -
13.

Tikkurila, Suomen kielen opetus
(Luetaan yhdessä -verkosto),
Silkinportin toimintakeskus,
Tikkurilantie 44 F (2.krs.), klo 10 -
12.

Länsimäki. Suomen kielen
opetus (Luetaan yhdessä -
verkosto), Hakunilan kv-
yhdistys, Kilpakuja 1, klo 11 -
13.

Nissas. Suomen kielen
opetus, Asukaspuisto
Neliapila, Nissaksentie 9. Klo
12 - 14.

Pähkinärinne. Suomen kielen
opetus (Luetaan yhdessä -
verkosto), nuorisotila,
Pähkinärinteentie 41 (käynti
Lammaslammentieltä), klo 10.30 -
12.30.

Nissas. Toiminnallinen
vanhempi-lapsi -kerho,
Asukaspuisto Neliapila,
Nissaksentie 9, Klo 12 - 14.

Hakunila. Suomen kielen
opetus (Luetaan yhdessä -
verkosto), kirjasto, Kimokuja
5,  klo 13 - 15.

Martinlaakso. Suomen kielen
opetus, avoin päiväkoti
Soittorasia, Raiviosuonmäki 2 F,
Klo 13 - 15.

Tikkurila. Suomen kielen
opetus (Luetaan yhdessä -
verkosto), aikuisopisto,
Lummetie 5,  klo 13.30 - 15.

Länsimäki. Suomen kielen
opetus, Majakan avoin
päiväkoti, Kilpakuja 1. Klo 13
- 15.

Kotoutumista edistävää toimintaa ja suomen kielen opetusta kotona lastaan hoitaville vanhemmille koko Vantaan alueella.
Toiminta on maksutonta. Kaikkiin ryhmiin voi tulla lapsen kanssa. Kevät 2013.

Lisätietoja: Vantaan osaava vanhempi -hanke, Pirkko Matkaselkä puh. 050 302 6155 ja Tarja Forss puh. 050 302 6173              päiv. 15.1.2013

LIITE 2 B: Esimerkki yhteistyöstä kotoutumiskoulutuksessa:  
Vantaan kotona lapsiaan hoitavien lukujärjestys
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Työvoimakoulutus/ kotoutumiskoulutus 

Kunnan järjestämä suomen 
opetus 

Kotona 
lapsiaan 
hoitavat 
(OSSU) Luetaan yhdessä 

(vapaaehtoinen) 

JÄRJESTÖT 

Maahanmuuttajien 
ammatilliseen 
koulutukseen 

valmistava koulutus 

LIITE 3 A: Esimerkki aikuisten suomen kielen opetuksen toimijoista: 
Vantaa 2012
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LIITE 3 b: Esimerkki aikuisten suomen kielen opetuksen osallistujamääristä: 
Vantaa 2012

Työvoimakoulutus/ kotoutumiskoulutus 
[ 400 – 500 osallistujaa ] 300 – 400  

Kunnan järjestämä suomen opetus 
[ 770 osallistujaa ] 

Kotona lapsiaan 
hoitavat 

(Osallisena 
Suomessa) 

[ 60 osallistujaa] 
Luetaan yhdessä 
(vapaaehtoinen) 

[ 177 osallistujaa] 

JÄRJESTÖT 
Esim. Hakunilan 

kansainvälinen yhdistys 
[ 20 – 30 osallistujaa ] 

Kassandra 
[ 42 osallistujaa ] 

Maahanmuuttajien 
ammatilliseen 
koulutukseen 

valmistava koulutus 
[ 27 osallistujaa ] 
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