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1. JOHDANTO 

 
Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma oli laadittu vuosille 2010 - 2015. Käytäntö on 
osoittanut, että ohjelma-alueen kunnat ovat hyötyneet yhteistyöstä maahanmuuttoasioissa, 
huolimatta siitä, kuinka monta ulkomaan kansalaista asuu kunnan alueella. Yhteistyön merkitys on 
korostunut entisestään, kun maahanmuuttajien määrä on kasvanut. Vuonna 2015 alkanut 
pakolaiskriisi tuo kunnille täysin uusia haasteita tulevina vuosina. 
 
Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tarkoituksena on tukea ja edistää paikallisesti sekä 
alueellisesti kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta työllistyä sekä osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan eri tavoin. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on edistää tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien 
kesken. Ohjelmassa halutaan huomioida kaikki maahanmuuttajaryhmät riippumatta maahanmuuton 
syistä tai Suomessa asutun ajan kestosta.  
 
Ohjelma-alue kattaa Päijät-Hämeen kunnista Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, 
Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän. Ohjelma-alueeseen kuuluvat myös 
sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluja tuottavan Peruspalvelukeskusten Aavan ja Oivan kolme 
Päijät-Hämeen ulkopuolella sijaitsevaa kuntaa - Iitin (Kymenlaakso), Myrskylän ja Pukkilan 
(Uusimaa) kunnat. Kuntakenttään on tulossa muutoksia. Lahden ja Nastolan kuntaliitos sekä 
Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitos tapahtuvat molemmat 1.1.2016. (tilanne 16.11.2015) 
 
Vuoden 2015 puolivälissä ulkomaan kansalaisten määrä Päijät-Hämeessä, Iitissä, Myrskylässä ja 
Pukkilassa oli yhteensä 6 046 henkeä. Ulkomaan kansalaisten määrät vaihtelevat suuresti eri 
kunnissa. Maahanmuuttajaväestö keskittyy erityisesti Lahteen. Seuraavaksi eniten ulkomaan 
kansalaisia asuu Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa (Väestörekisteri). Ohjelma-
alueen kaikkien kuntien ulkomaan kansalaisten määrät löytyvät liitteestä 1. Yleisimmät 
kansalaisuudet olivat Venäjä, Viro, Irak ja Thaimaa.  
 
Tämän lisäksi Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman ohjelma-alueella asuu suuri määrä muita 
maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka eivät näy tilastoissa: Suomen kansalaisuuden jo saaneita, 
henkilöitä joilla on kaksoiskansalaisuus tai henkilöitä, jotka oleskelevat tilapäisesti alueella 
esimerkiksi lyhytaikaisen työsuhteen vuoksi tai turvapaikanhakijoina vastaanottokeskuksissa tai 
hätämajoitusyksiköissä.  
 
Kunnat tarjoavat vakituisesti asuville maahanmuuttajilleen kunnalliset peruspalvelut. Kunnat myös 
päättävät kiintiöpakolaisten vastaanotosta kuntaansa. Maahanmuuttotyötä tai monikulttuurista työtä 
ohjelma-alueella tekevät lukuisat tahot, niin  viranomaiset kuin kansalaisjärjestötkin, mm. Lahden 
kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Alueellinen integraatiopalvelupiste (jatkossa Alipi), 
monikulttuurikeskus Multi-Culti, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, seurakunnat, 
uskonnolliset yhteisöt, oppilaitokset, vapaa sivistystyö, kansalaisjärjestöt ja maahanmuuttajien omat 
järjestöt sekä yksityishenkilöt vapaaehtoistyöntekijöinä. Usein toimintaa on järjestetty erilaisten 
hankkeiden kautta.  
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INFOLAATIKKO 

Alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi: palveluja maahanmuuttajille ja työssään 
maahanmuuttajia kohtaaville 

Alipi-palvelupiste tarjoaa maahanmuuttoon liittyviä ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja. 
Palvelualueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen kunnista Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, 
Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä sekä muita kuntia ovat Iitti, Myrskylä ja 
Pukkila. Palvelupiste on tarkoitettu kaikille palvelualueemme maahanmuuttajille, riippumatta 
Suomeen muuton syistä tai asumisajasta. Lisäksi Alipissa palvellaan viranomaisia, työnantajia, 
järjestöjä ja muita tahoja, jotka tarvitsevat lisätietoa tai konsultaatiopalveluja maahanmuuttoon 
liittyvissä asioissa.  

Palvelupisteessä välitetään tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä, tukimuodoista ja eri 
viranomaistahoista ja ohjataan asiakkaita oikeisiin palveluihin. Alipi ohjeistaa myös erilaisten 
lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä sekä viranomaisten päätösten selvittämisessä. 
Varsinaisia viranomaispäätöksiä Alipissa ei tehdä. Asiakkaita opastetaan sähköisten palvelujen 
käyttöön.  
 
Alipissa annetaan ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi kuntien tarjoamista sosiaali- ja 
terveyspalveluista, asumisesta, suomen kielen kursseista ja muista koulutusasioista, työ- ja 
harrastusmahdollisuuksista sekä kansalaisuuteen tai työ- ja oleskelulupiin liittyvistä asioista.  

Alipista saa palvelua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, georgiaksi ja espanjaksi.  
Tulkki tilataan tarvittaessa ennalta sovittuun tapaamiseen. Alipissa on myös erikielistä materiaalia 
Suomesta, Suomessa asumisesta, viranomaistoiminnasta ja erilaisista palveluista sekä 
asiakaspääte. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.  

Lahden asiakaspalvelupisteen ohella Alipilla on päivystys myös Heinolassa erikseen sovittuina 
aikoina.  

OTA YHTEYTTÄ 

Asiakaspalvelu ma-pe 10.00–15.00 

Osoite: Vapaudenkatu 23 B, katutaso, Asiakasohjausyksikkö Siirin tiloissa 

Palvelunumero (03) 818 3195 

Palvelusihteeri Nasi Ekholm, puh. 050 539 1604 (suomi, venäjä, georgia) 
Palveluohjaaja Johanna Saari, puh. 050 539 1649 (suomi, venäjä, englanti) 
Palveluohjaaja Jenni Korjus, puh. 050 539 1650 (suomi, venäjä, englanti, espanja) 

Viranomaiskonsultaatiot: Maahanmuuttoasioiden päällikkö Anne Saloranta, puh. (03) 818 3196, 
050 539 1639 (suomi, ruotsi, englanti)  

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi  
verkkosivut (suomeksi, englanniksi ja venäjäksi): www.alipi.fi, www.alipi.fi/koto 
Facebook: www.facebook.com/groups/alipi  
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2. OHJELMAN LAATIMINEN 

 
Päijät-Hämeen ensimmäinen maahanmuutto-ohjelma ”Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen 
ohjelma 2010 - 2015” laadittiin Päijät-Hämeen liiton johdolla. Ohjelma valmistui loppuvuonna 2009 
ja sitä täydennettiin humanitaarisen maahanmuuton osuudella keväällä 2010. Kuntien yhteiselle 
ohjelmalle oli suuri tarve sillä monissa kunnissa, joissa maahanmuuttajien osuus oli hyvin pieni, ei 
entuudestaan ollut omia maahanmuutto- ja/tai kotouttamisohjelmia. Ohjelmasta laadittiin 
seurantaraportti vuonna 2013. Nyt vuosille 2016 - 2020 laadittava ohjelma on siis järjestyksessään 
toinen alueelle laadittu yhteinen ohjelma. 
 
Ohjelman laadinnassa on otettu huomioon kansallinen ja EU-lainsäädäntö, Suomea sitovat 
kansainväliset sopimukset, kansalliset ohjelmat, alueelliset ja kunnalliset strategiat sekä ohjelmat. 
Lisäksi lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia on pyritty ennakoimaan. Luettelo ja linkit 
keskeisimpiin lakeihin, asetuksiin, sopimuksiin ja ohjelmiin löytyvät liitteestä 2.  Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän valmistelu ja valtakunnallinen sote-uudistus ovat vielä ohjelmaa laatiessa 
valmisteluvaiheessa, joten niiden mukanaan tuomia muutoksia ei ole vielä voitu tarkasti ennakoida. 

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2040 ja siitä johdettu maakuntaohjelma korostavat voimakkaasti 
kansainvälistymistä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamisen verkostoja. Päijät-Häme on 
kansainvälisesti laajalle verkottunut eurooppalainen maakunta. Kansainvälisessä ja kansallisessa 
toiminnassa korostuvat perinteiset päijäthämäläiset keihäänkärjet ympäristöosaamisessa, 
muotoilussa, hyvinvoinnissa ja käytäntölähtöisten innovaatioiden edistyksellisessä soveltamisessa. 
Päijät-Hämeestä on tavoitteena tehdä kansainvälisesti ainutlaatuinen älykkään erikoistumisen 
maakunta, joka verkottaa alueen osaamiskärkiä ja vahvoja elinkeinoelämän klustereita. 

Kansainvälisyys ja maailmanlaajuinen verkostoituminen korostuvat kaikessa toiminnassa. 
Maahanmuutto tulee selkeästi nähdä osana kansainvälistymistä. Kansainvälisessä toiminnassa 
verkostot ovat tärkeitä ja niissä toimimalla saadaan lisää painoarvoa omalle toiminnalle. 
Monikulttuurisuudesta on alueelle monia etuja. Erilaiset ihmiset ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia 
ajattelumalleja. Muualta tulleet työntekijät tuntevat omaan kulttuuriinsa kuuluvien asiakkaiden 
makutottumukset tuotteiden ja palveluiden suhteen ja parantavat siten päijäthämäläisten 
mahdollisuuksia kaukaisilla markkinoilla. Pärjääminen kansainvälisillä markkinoilla aivan erilaisissa 
kulttuureissa edellyttää päijäthämäläisiltä laaja-alaista perehtymistä muihin kulttuureihin.  

Maahanmuutto-ohjelman kehittämiskohteet ja toimenpiteet tukevat maakuntaohjelman ja sen 
toimeenpanosuunnitelman tulevia päivityksiä. Osaamis- ja koulutustason parantaminen, työllisyys ja 
yrittäjyys sekä hyvinvointi ovat myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmien keskiössä. 
Globaalissa taloudessa jokaisen yrityksen, organisaation ja maakunnan asukkaan on harkittava 
omalta osaltaan kansainvälistymisen merkitystä ja toimintansa kansainvälistymisen tasoa.  

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti syksyllä 2015 vuosille 2016 - 2019 laadittavan Valtion 
kotouttamisohjelman, VALKO II:n valmistelun. Ohjelman tavoitteena on tehostaa 
kotouttamistoimenpiteiden valtakunnallisen tason suunnittelua ja seurantaa sekä edistää 
kotoutumista niin peruspalveluissa kuin muissakin kotoutumislain mukaisissa toimenpiteissä.  
 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen maahanmuuttopoliittiset linjaukset muodostavat oleellisen 
osan VALKO II:a. Niiden ja muiden ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi laaditaan 
VALKO II:n valmistelun yhteydessä Kotouttamisen kumppanuusohjelma. Siihen kootaan eri 
toimijoiden yhteinen näkemys kotoutumisen edistämisestä, tahtotilasta ja työnjaosta.  
 
Neljä hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisten linjausten mukaista tavoitealuetta ovat: 
 

1) Ihmisoikeuksia kunnioittava keskusteluilmapiiri, rasismia ei sallita  
2) Maahanmuuttajien vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä  
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3) Kotouttamisen tehostaminen poikkihallinnollisesti 
4) Kiintiöpakolaisten määrä ainakin viime vuosien tasolla, valtio lisää yhteistoimintaa kuntien 

kanssa  
 

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma perustuu erityisesti laissa kotoutumisen edistämisestä 
1386/2010 (Laki kotoutumisen edistämisestä) määriteltyyn velvoitteeseen laatia maahanmuuttajien 
kotouttamisohjelma. Tässä asiakirjassa esiteltävä maahanmuutto-ohjelma sisältää lain edellyttämän 
kotouttamisohjelman. 
 
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen 
yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan 
kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Lain mukaan kunnat 
voivat laatia ohjelman yksin tai useamman kunnan yhteistyönä kuten Päijät-Hämeen 
maahanmuutto-ohjelmassa on menetelty. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain 410/2015 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410 mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa 
laadittaessa.  

Edelleen laki kotoutumisen edistämisestä korostaa ELY-keskuksen, KELA:n, TE-toimiston ja muiden 
kunnan alueella toimivien viranomaisten osallistumista oman toimialansa osalta ohjelman laadinnan 
lisäksi sen toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan.  

Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää (laki kotoutumisen edistämisestä, keskeiset kohdat) 

x selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan 
x suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina 

sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä 
x tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri 

toimenpiteistä vastaavista tahoista 
x suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä 
x suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen 

vahvistamisen edistämisestä 
x monivuotisen suunnitelman henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen 

edistämisestä 
x suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä 
x suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä 

Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset 
yhteistyömuodot. 

Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen tulee huomioida kunnan ja muiden 
paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa. Kunnalla on yleis- 
ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta 
ja seurannasta paikallistasolla. 

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman laatimista ohjasi Päijät-Hämeen liiton nimeämä 
ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat kaikkien Päijät-Hämeen kuntien sekä Iitin, Myrskylän ja 
Pukkilan kuntien edustajat, Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen TE-toimiston, Päijät-Hämeen 
koulutuskonsernin, Lahden ammattikorkeakoulun, Päijät-Hämeen Yrittäjien ja Alipin edustaja. 
Ohjausryhmän kokoonpano on esitelty liitteessä 3.  

Ohjelman käytännön laatimisesta ja kirjoittamisesta vastasivat Alipin palveluohjaajat Jenni Korjus ja 
Johanna Saari sekä maahanmuuttoasioiden päällikkö Anne Saloranta. Useilta 
yhteistyökumppaneilta saatiin eri alojen asiantuntija-apua.  
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Ohjelman valmistelussa haluttiin kartoittaa ja huomioida alueen toimijoiden ja maahanmuuttajien 
omia näkemyksiä maahanmuuttoasioissa mahdollisimman laajasti. Lahden kaupungin 
maahanmuuttopalvelut ja Alipi järjestivät keväällä 2015 useita erillisiä tilaisuuksia, jotka olivat 
avoimia kaikille yhteistyökumppaneille ja maahanmuuttajille. Teematyöpaja järjestettiin yhteistyössä 
Lahden Helluntaiseurakunnan kanssa ja maahanmuuttajien kuulemistilaisuus Monikulttuurikeskus 
Multi-Cultin kanssa.  

Työpajat:  

x Työllisyys ja yrittäjyys 15.4.2015  
x Aikuiskoulutus 15.4.2015  
x Lapset ja nuoret 12.5.2015  
x Kotouttaminen ja etnisten suhteiden edistäminen 20.5.2015  
x Sosiaali- ja terveydenhuolto 20.5.2015  

Teematyöpaja 

x Järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen, vapaaehtoistoimijoiden ja muiden 3. sektorin 
edustajien tapaaminen 17.3.2015 

Maahanmuuttajien kuulemistilaisuus  

x Kuulemistilaisuus maahanmuuttajille 1.6.2015  

 
Työpajat käsittelivät aiemman ohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteutumista ja uuden 
ohjelmakauden 2016 - 2020 odotuksia ja haasteita. Työpajoissa keskityttiin erityisesti uuden 
ohjelman kehittämiskohteisiin ja lisäksi päivitettiin aiemman kauden tavoitteiden toteutumista. 
Ohjelmakauden 2010 - 2015 toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuma on koottu erilliseen 
liitteeseen, joka on saatavilla sähköisessä muodossa Alipin verkkosivuilla  www.alipi.fi. 

Työpajojen ja kuulemistilaisuuden pohjalta valittiin uuteen ohjelmaan 39 kappaletta 
kehittämiskohteita. Ohjelmassa kehittämiskohteet jaettiin kolmeen eri pääluokkaan. (1.) 
Kotouttamistoimenpiteet, (2.) Aikuiskoulutus, työllisyys ja yrittäjyys sekä (3.) Etnisten suhteiden 
edistäminen ja yhdenvertaisuus.  

Ohjelmaan haluttiin myös saada maahanmuuttajien oma ääni paremmin kuuluviin. Ohjelmaa varten 
haastateltiin kuutta eri-ikäistä ja eri puolilta maailmaa ohjelma-alueelle muuttanutta henkilöä. Heidän 
tarinansa löytyvät luvusta 8.  

Ohjelma lähetettiin ensimmäiselle kommenttikierrokselle kuntiin lokakuussa 2015. Ohjelman 
ohjausryhmä käsitteli ohjelman kokouksessaan 22.10.2015. Tämän jälkeen Päijät-Hämeen liitto 
lähetti ohjelman viralliselle lausuntokierrokselle 27.10.2015 kuntiin, keskeisille viranomais-, 
oppilaitos- ja järjestötoimijoille. Vastaukset saatiin 21 eri taholta: Lahden kaupunki 
(Yhdistymishallitus), Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Pukkilan kunta, Kärkölän kunta, Hämeen 
ELY-keskus, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, 
Opetushallitus, Päijät-Hämeen yrittäjät, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, Koulutuskeskus Salpaus, 
Harjulan Setlementti ry/ Harjulan kansalaisopisto, Lahden seurakuntayhtymä, Kuntaliitto, Päijät-
Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö ja Työ- ja elinkeinoministeriö.  

Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman kokouksessaan 16.11.2015. 
Maakuntahallituksen hyväksymisen jälkeen ohjelma lähetetään vielä hyväksyttäväksi 
kunnanvaltuustoihin. Kunnanvaltuustojen tulee hyväksyä ohjelma myös kunkin kunnan viralliseksi 
kotouttamisohjelmaksi.  
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Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma julkistettiin Päijät-Hämeen liiton ja Alipin järjestämässä 
seminaarissa 18.11.2015. 
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3. MAAHANMUUTTO SUOMESSA JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 

 

 
3.1 Ohjelman lähtötilanne 

 

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat jatkuvasti yksi ajankohtaisimmista ilmiöistä niin 
kansainvälisesti kuin Suomessakin. Maahanmuuttajien määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina 
paljon. Tämä kehitys heijastuu suuresti myös Päijät-Hämeeseen.  
 
Suomessa asui vuoden 2013 lopussa 301 524 ulkomaalaistaustaista (vanhemmat tai ainoa tiedossa 
oleva vanhempi syntynyt ulkomailla), mikä oli 5,5 % koko väestöstä. Maanosittain tarkasteltuna 
kaikista ulkomaalaistaustaisista 59 % oli taustaltaan eurooppalaisia. Aasialaistaustaisia oli 24 % ja 
afrikkalaistaustaisia 12 % (Tilastokeskus).   
 
Ulkomaalaistaustaisista Suomessa selvästi suurin ryhmä olivat henkilöt, joiden taustamaa oli Venäjä 
tai entinen Neuvostoliitto. Heitä oli vuoden 2013 lopussa 74 202, mikä oli neljäsosa kaikista 
ulkomaalaistaustaisista. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat virolaistaustaiset, 40 990 henkilöä, 
somalialaistaustaiset, 15 723 henkilöä ja irakilaistaustaiset, 11 942 henkilöä. Maahanmuuttajia 
tilastoidaan myös kansalaisuuden mukaan. Suomessa asui vuoden 2014 lopussa 219 675 ulkomaan 
kansalaista (Tilastokeskus). 
 
Ulkomaan kansalaisten määrä Päijät-Hämeessä, Iitissä, Myrskylässä ja Pukkilassa oli yhteensä 
6 046 henkeä kesäkuun lopussa 2015. Jos maahanmuuttajia tilastoidaan äidinkielen eikä 
kansalaisuuden mukaan niin muun kielisiä eli äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea 
puhuvia asukkaita oli vuoden 2014 lopussa Päijät-Hämeessä 8 363 henkilöä eli 4,1 % väestöstä. 
Päijät-Hämeessä, Iitissä, Myrskylässä ja Pukkilassa puhutaan kaikkiaan yli 100 kieltä. Suurimmat 
yksittäiset kieliryhmät Päijät-Hämeessä olivat vuonna 2014 venäjä, viro, kurdi ja arabia. Katso 
tarkemmat tilastot liitteestä 1.  (Lähde: Tilastokeskus). 
 
Maahanmuuttajien määrän kasvun ohella kehityksessä olennaista on maahanmuuton 
monipuolistuminen ja tilapäisluonteisen muuttoliikkeen kasvaminen. Suomeen ja Päijät-Hämeeseen 
tullaan pääsääntöisesti perhesiteen, opiskelun tai työn perusteella sekä myös kansainvälisen 
suojelun perusteella ja paluumuuttajina. Tilanne muuttui äkillisesti syksyllä 2015 kun maahan saapui 
ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.   
 
Maahanmuutto ei kohdistu tasaisesti Suomen eri alueille. Pääosa maahanmuuttajista asuu 
suurimmissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla jo joka kymmenes asukas on 
maahanmuuttajataustainen. Maahanmuuttajat liikkuvat paljon myös maan sisällä. Tulevaisuudessa 
väestökehitys saattaa joillakin alueilla olla pitkälti maahanmuuton varassa. 
 
Suomeen muutti 2014 Maahanmuuttoviraston ja Poliisin tietojen mukaan 33 351 ulkomaan 
kansalaista (oleskeluluvan tai rekisteröinnin saaneet). EU-kansalaiset olivat suurin yksittäinen 
Suomeen saapuneiden ryhmä vuonna 2014 (Maahanmuuton tunnusluvut 2014). Pelkästään 
turvapaikanhakijoita arvioidaan tulevan Suomeen vuonna 2015 yli 30 000. 
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3.2 Perhesiteet, opiskelu, paluumuutto 

 
Perhesyistä tapahtuva muutto muodosti suuren osan maahanmuutosta Suomessa vuonna 2014. 
Maahanmuuttovirasto myönsi kaikkiaan 6 774 hakijalle ensimmäisen oleskeluluvan perhesiteen 
perusteella. Näistä Suomen kansalaisen perheenjäseneksi katsottavia hakijoita oli 1 154. 
Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneen perheenjäsenille myönnettiin kaikkiaan 
1 094 oleskelulupaa ja ns. muun ulkomaalaisen perheenjäsenille 4 526 oleskelulupaa. 
(Maahanmuuton tunnusluvut 2014). 
 
Maahanmuuttovirasto myönsi kolmansista maista tuleville opiskelijoille 5 611 ensimmäistä 
opiskelijan oleskelulupaa vuonna 2014. EU-maista tulevat opiskelijat eivät tarvitse oleskelulupaa. 
Eniten opiskelijan oleskelulupia myönnettiin venäläisille (1 130), kiinalaisille (855) ja vietnamilaisille 
(428) (Maahanmuuton tunnusluvut 2014). Suomessa ehdotettiin syksyllä 2015 lukukausimaksuja 
EU/ETA -alueen ulkopuolisille opiskelijoille.    
 
Paluumuuttajia ovat inkerinsuomalaiset ja muut suomalaista syntyperää olevat henkilöt entisen 
Neuvostoliiton alueelta. Heillä on ollut mahdollisuus muuttaa erityisen paluumuuttojärjestelmän 
perusteella Suomeen 1990-luvun alusta lähtien. 276 paluumuuttajalle myönnettiin vuonna 2014 
oleskelulupa Suomeen. Hakemuksia näillä perusteilla tehtiin 298 kappaletta vuonna 2014. Suomeen 
suuntautuva paluumuutto on vähentynyt. Syynä paluumuuttajien vähenevään määrään on 
inkerinsuomalaisten paluumuuttojonon sulkeutuminen vuonna 2011. Paluumuuttojonossa olevien 
henkilöiden oikeus hakea oleskelulupaa on määrätty päättyväksi 1.7.2016. (Maahanmuuton 
tunnusluvut 2014, Maahanmuuttovirasto) 
 
Paluumuuttajia ja heidän perheenjäseniään on muuttanut Päijät-Hämeen alueella erityisesti 
Lahteen. Lahteen on saapunut paluumuuttajina vuodesta 1990 vuoteen 2015 noin 2 000 ihmistä. 
Vuonna 2014 Lahteen saapui enää 46 paluumuuttajaa. (Lahden kaupungin 
maahanmuuttajapalvelut) 
 
Tutustu luvussa 8 paluumuuttajan tarinaan. 
 

 

3.3 Työperusteinen maahanmuutto 

 
Vuonna 2014 Maahanmuuttovirasto myönsi 5 062 ensimmäistä oleskelulupaa työnteon perusteella. 
Myönteisten päätösten osuus oli 87 %. (Maahanmuuton tunnusluvut 2014) 
 
Todellisuudessa työhön Suomeen saapuneiden määrä on kuitenkin moninkertainen. Suurin osa 
ulkomaisesta työvoimasta saapuu Suomeen vapaan liikkuvuuden puitteissa EU- ja ETA-alueelta 
taikka viisumilla tai viisumivapaasti esimerkiksi kausityötä varten. Suomeen tulee vuosittain yli 4 000 
metsämarjanpoimijaa, joista suurin osa tulee Thaimaasta. Valtaosan Suomeen työhön tulevista ei 
siten tarvitse hankkia oleskelulupaa Suomeen. 
 
Pirkanmaan TE-toimiston mukaan Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin vuonna 2014 yhteensä 126 
oleskeluluvan myönteistä osaratkaisua EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille. Osaratkaisuihin 
lukeutuvat ensimmäiset- ja jatkoluvat. Päijät-Hämeessä myönteisiä osaratkaisuja on myönnetty 
kunnittain 63 kpl, joista eniten Lahteen (36). Työlupia on myönnetty myös Asikkalaan, Hollolaan, 
Nastolaan, Orimattilaan, Sysmään, Hämeenkoskelle ja Heinolaan.  Oleskelulupien myönteisiä 
osaratkaisuja on myönnetty kansalaisuuksittain eniten ukrainalaisille (45), venäläisille (28) ja 
kiinalaisille (12). Työlupia on myönnetty ammattikuntien mukaan eniten puutarhatyöntekijöille, 
kokeille (keittäjät ja kylmäköt), maataloustyöntekijöille ja yrittäjille. Myönnetyistä työluvista 33 % on 
kohdistunut alkutuotantoon. (Pirkanmaan TE-toimisto, Maahanmuuttovirasto 2014).  
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Päijät-Hämeessä työperusteista maahanmuuttoa on ollut eri aloilla, erityisesti rakennusalalla ja 
teollisuudessa. EURES-palvelun kautta Päijät-Hämeeseen on rekrytoitu erityisosaajia eri aloilta, 
erityisesti teollisuuteen ja käsityöalojen ammatteihin (esim. suutarit), leipureita ja vähemmässä 
määrin it-alan osaajia.  
 

 

3.4 Humanitaarinen maahanmuutto 

 

Suomi vastaanottaa pakolaiskiintiössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) pakolaisiksi 
katsomia henkilöitä tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia. Vuodesta 
2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä vuodessa. Vuonna 
2014 sovittiin 300 henkilön lisäkiintiöstä Syyrian kriisin vuoksi. Vuoden 2014 kokonaiskiintiö oli tällöin 
1 050 henkilöä (sama vuonna 2015). Kiintiö täyttyi 2014 lähes kokonaan, vuonna 2014 Suomeen 
valittiin 1 030 kiintiöpakolaista. (Maahanmuuton tunnusluvut 2014). 
 
Vuoden 2014 aikana 3 651 henkilöä on hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. Näistä 
yksintulleita alaikäisiä hakijoita oli 196. Suurimmat kansalaisuusryhmät olivat Irak, Somalia, Ukraina, 
Afganistan ja Venäjän Federaatio. (Maahanmuuton tunnusluvut 2014).  
 
Maahanmuuttovirasto teki vuonna 2014 yhteensä 3 706 turvapaikkapäätöstä. Myönteisten 
päätösten osuus kaikista päätöksistä oli 36 %. Kielteisten päätösten määrä kaikista päätöksistä oli 
55 %. Vuoden 2014 aikana yksin tulleille alaikäisille hakijoille on tehty 78 päätöstä, joista myönteisiä 
oli 64. (Maahanmuuton tunnusluvut 2014). 

Pakolaisia oli maailmassa kesäkuussa 2015 jo lähes 60 miljoonaa, mikä on suurin luku sitten 
pakolaisten tilastoinnin aloittamisen, kerrotaan YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n 15.6.2015 
julkistamassa Global Trends report. Luku sisältää sekä maan sisäiset että kotimaansa jättävät 
pakolaiset. Määrä kasvoi yli 8 miljoonalla vain yhdessä vuodessa. Joka päivä 42 500 ihmistä joutui 
jättämään kotinsa vuonna 2014. Pohjoismaihin saapui UNHCR:n tilastojen mukaan 2014 yli 106ௗ000 
turvapaikanhakijaa. Tästä määrästä yksin Ruotsin osuus oli 70 %.  

Vuonna 2015 pakolaiskriisi on koskettanut koko Eurooppaa. Edellisen kerran vastaava pakolaiskriisi 
koetteli maailmaa toisen maailmansodan jälkeen. Nyt sotaa ja vainoja pakenevia on jo enemmän 
kuin toisessa maailmansodassa.  

Vuonna 2015 Suomeen oli saapunut jo yli 27 000 turvapaikanhakijaa (tilanne 11.11.2015). 
Tämänhetkisen arvion mukaan Suomeen odotetaan loppuvuoteen mennessä saapuvan noin 30 000 
turvapaikanhakijaa. Alaikäisiä, ilman huoltajaa tulleita turvapaikanhakijoita on myös tullut 
ennätysmäärä, yli 1 000. 

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmassa mukana olevista kunnista Lahti ja Heinola ovat tehneet 
sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Lahti on sitoutunut vuosittain ottamaan vastaan 
20 kiintiöpakolaista. Lahden kaupunki vastaanotti ensimmäiset kiintiöpakolaiset vuonna 1990. 
Heinolan kaupunginvaltuusto teki päätöksen syksyllä 2015 vastaanottaa 10 - 15 kiintiöpakolaista 
vuodessa. Muuttuneessa tilanteessa kuntien aktiivisuus on lisääntynyt, sekä valtiovallan aktivointi 
kuntien suuntaan. 

Kiintiöpakolaisten lisäksi kuntiin muuttaa henkilöitä perheenyhdistämisen perusteella. Päijät-
Hämeeseen muuttaa myös kiintiöpakolaisia ja myönteisen oleskeluluvan saaneita 
turvapaikanhakijoita joko itsenäisesti tai omaehtoisesti vastaanottokeskuksista.  

Päijät-Hämeeseen avattiin Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskus Lahden Hennalaan entisen varuskunnan alueelle syyskuussa 2015. Siellä on 
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650 paikkaa. Nastolaan ollaan avaamassa marraskuussa 2015 SPR:n vastaanottokeskus. Viittakivi 
Oy:n (Setlementtiliitto) ylläpitämä vastaanottokeskus avattiin Heinolaan entisen Opekon tiloihin 
lokakuussa 2015. Sinne on suunniteltu myös tukiyksikökköä yksin maahan tulleille alaikäisille. 
Lahteen avattiin marraskuussa 2015 Setlementtiliiton vastaanottokeskus, johon on suunniteltu n. 
200 paikkaa. Useassa Päijät-Hämeen kunnassa on loppuvuodesta 2015 käynnissä selvittelyjä 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja/tai vastaanottokeskuksen perustamisesta. 

Turvapaikanhakijoista myönteisen oleskeluluvan saatuaan useimmiten suuri osa jää ensin samalle 
alueelle kuin missä vastaanottokeskuksessa he ovat asuneet. Näin ollen Päijät-Hämeessä olevista 
turvapaikanhakijoista moni jäänee alueelle saatuaan myönteisen päätöksen. Tarve kuntien väliselle 
yhteistyölle korostuu entisestään mm. asuttamisessa ja kotouttamistoimenpiteiden kehittämisessä 
sekä koordinoinnissa. 

Vuoden 2015 lainsäädännön mukaan valtio maksaa kunnalle korvauksia sekä kiintiöpakolaisista että 
myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista. Niin sanottua laskennallista korvausta 
maksetaan kiintiöpakolaisista neljä vuotta ja muista kolme vuotta. Kunta voi käyttää korvauksia 
tarvittaviin työntekijöihin ja palveluihin. Valtio korvaa lisäksi kunnille toimeentulotuen/kotoutumistuen 
kolme vuotta sekä tulkkauspalvelut. Lisäksi korvataan täysimääräisenä, jos pakolaistaustaisella on 
huomattavia vammasta tai sairaudesta johtuvia kustannuksia. Korvausten maksamisen ehtona on, 
että kunnalla on sopimus ELY-keskuksen kanssa pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja voimassa 
oleva kotouttamisohjelma.  

Kunta sitoutuu järjestämään kiintiöpakolaisille asunnon ja vastaanottopalvelut. Sosiaalihuoltolain 
mukaisia palveluja sekä alkuvaiheen terveydenhuoltoa ja lasten perusopetusta voidaan järjestää 
erityispalveluina. Kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ovat kuntalaisia ja 
täten oikeutettuja samoihin palveluihin kuin muutkin kuntalaiset. Kotouttamispalveluihin ovat 
oikeutettuja kaikki maahanmuuttajat. Pakolaiskriisi asettaa kunnille suuria haasteita 
maahanmuuttajien kotouttamisessa.  

Tutustu luvussa 8 sudanilaisen pakolaisen tarinaan. 
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4. KOTOUTTAMISTOIMENPITEET 

 

Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen 
tarjoamien toimenpiteiden ja palvelujen avulla. Kotoutumislaissa korostetaan, että kotouttaminen on 
kaikkien kunnan hallintokuntien toimintaa. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu.  

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen on yksi olennainen osa kuntien maahanmuuttajien 
hyvinvointiin tähtäävää työtä. Kotoutuminen on kaksisuuntaista ja hyvä kotoutuminen edistää 
kaikkien kunnan asukkaiden hyvinvointia. Kotouttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet sisältyvät 
monin osin muuhun kaupungin ohjelmatyöhön. Kotouttamistoimintaa kunnissa säätelee 
lainsäädäntö. 

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että kuntien palvelut soveltuvat myös 
maahanmuuttajille. Lisäksi kuntien tulee huolehtia, että maahanmuuttajille tarkoitetut toimenpiteet ja 
palvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan riittävät. Kuntien tulee kehittää henkilöstönsä osaamista 
kotouttamisasioissa. Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää 
myös kuntien välisenä yhteistyönä.  

Kotolaki velvoittaa kuntia järjestämään kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluita. 
Kotoutumislain mukaan viranomaisten tulee antaa maahanmuuttajalle tietoa hänen oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi tietoa annetaan 
palveluista ja kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. 

Kotoutumislain mukaan kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) sekä muiden viranomaisten 
on huolehdittava asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan antamisesta liittyen kotoutumista 
edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin sekä työelämään. 

Kotoutumislain mukaisella alkukartoituksella tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla 
arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä 
kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tarve.  
  
Alkukartoituksen aikana selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito 
sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Tavoitteena on ohjata 
maahanmuuttaja joustavasti ja tarvelähtöisesti sellaisiin palveluihin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät 
hänen pääsyään suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. 

Maahanmuuttajalle laaditaan yksilöllinen kotoutumissuunnitelma toimenpiteistä ja palveluista, joiden 
tarkoituksena on tukea maahanmuuttajaa hankkimaan riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä 
muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen 
mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.  Avainasemassa 
on maahanmuuttajan oma aktiivisuus ja vastuunotto omasta kotoutumisestaan.  

Aikuisille maahanmuuttajalle järjestetään kotoutumiskoulutuksena suomen/ruotsin kielen opetusta 
tai luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja 
jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.  
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4.1 Sosiaali- ja terveydenhuolto  
 
 
Maahanmuuton alkuvaiheessa ja kotoutumisessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat keskeisessä 
asemassa. Henkilöstön osaamisella on suuri merkitys. Valtaosa palveluista järjestetään 
peruspalveluina. Maahanmuuttajat, varsinkin pakolaistaustaiset, tarvitsevat lisäksi erityispalveluja, 
etenkin erikoistuneita vastaanottopalveluita sekä paljon ohjausta ja neuvontaa. Kaikille muillekin 
maahanmuuttajille tulee tarjota mahdollisuus alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluihin.  
 
Sosiaaliturvaetuuksien tarve vaihtelee maahanmuuttajien keskuudessa. Pakolaistaustaisilla 
toimeentulotuen tarve voi kestää, koska kotoutumisprosessi on keskimääräisesti pidempi kuin muilla 
maahanmuuttajilla. Heidän pääsynsä työmarkkinoille on yleensä vaikeampaa kuin muilla. 
Maahanmuuttajat ovat myös terveydeltään hyvin heterogeeninen ryhmä. Terveimpiä ovat nuoret ja 
työperusteisesti Suomeen muuttaneet.  
 
Maahanmuuttoon voi liittyä mielenterveyden riskitekijöitä. Riskiryhmiä ovat traumatisoituneet ja 
kidutetut pakolaiset, kotona vuosia lasten kanssa olleet naiset sekä ikääntyneet maahanmuuttajat. 
Hoitoon hakeutumisen ja pääsyn kynnys on usein korkea johtuen niin maahanmuuttajien omasta 
tietämättömyydestä, kielteisistä asenteista ja leimaantumisen pelosta kuin myös psykiatrisen hoidon 
huonosta saatavuudesta sekä mielenterveysongelmien huonosta tunnistamisesta eri palveluissa.  
 
  

Kehittämiskohteet: 

 

¾ Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan maahanmuuttotyön osaamisen lisääminen  
 

¾ Kotouttamistoimenpiteiden toteuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon, 
vanhustenhuollon ja vammaispalveluiden sekä muiden viranomaistahojen kanssa  
 

¾ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tiedottaminen ja palveluohjauksen parantaminen 
eri ikäryhmille 
 

¾ Maahanmuuttajiin kohdistuvan mielenterveystyön erityisosaamisen parantaminen 
 

¾ Uuden sosiaalihuoltolain käyttöönotto ja sen mahdollisuuksien käytäntöön vieminen 
 

¾ Tulkkauspalvelujen käytön turvaaminen, henkilökunnan kouluttaminen tulkkauspalvelujen 
käytössä 

 
 

KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE / KEINO TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

 
Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
henkilökunnan 
maahanmuuttotyön 
osaamisen lisääminen  
 

 
Henkilökunnan koulutus 

 
Valtio, 
Kuntatyönantajat, 
LAMK, 
Koulutuskeskus 
Salpaus 

 
Koulutettujen 
työntekijöiden 
määrä 
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Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palveluista tiedottaminen 
ja palveluohjauksen 
parantaminen eri 
ikäryhmille 
 

Kuntien www-sivut 
Alipin www-sivut 
Eri kielille käännetyt 
materiaalit 
 

Lahden kaupunki, 
Heinola,  
Aava, Oiva 
PHSOTEY 
esimiehet ja 
työntekijät 
 

 

Maahanmuuttajiin 
kohdistuvan 
mielenterveystyön 
erityisosaamisen 
parantaminen 
 

Henkilökunnan koulutus 
 
Työntekijöiden 
kulttuuritietoisuuden 
lisääminen 
 
Traumaperäisten 
stressihäiriöiden hoidon 
kehittäminen  
 
 

Lahden kaupunki, 
Heinola,  
Aava, Oiva 
PHSOTEY  
työnantajat 
 

Koulutusten määrä, 
osallistujien määrä 

Uuden sosiaalihuoltolain 
käyttöönotto ja sen 
mahdollisuuksien 
käytäntöön vieminen 
 

Monialainen yhteistyö 
viranomaisten kesken  
Tuen tarpeisiin 
vastaavat 
sosiaalipalvelut, esim. 
perhetyö, kotipalvelu, 
mielenterveystyö  
 
 

Kuntien 
sosiaalipalvelut 

Huostaanottojen 
määrän lasku, 
sairaalajaksojen 
määrän lasku 

Tulkkauspalvelujen käytön 
turvaaminen, 
henkilökunnan 
kouluttaminen 
tulkkauspalvelujen 
käytössä 
 
 

Tulkkauspalvelujen 
kehittäminen, 
tulkkausmäärärahojen ja 
henkilökunnan 
koulutuksen lisääminen 
tulkin käytössä 

Lahden kaupunki, 
Heinola,  
Aava, Oiva 
PHSOTEY, 
Lahden seudun 
tulkkikeskus 
 
 

Asiakastyytyväisyys 
 

 

 
4.2 Lapset ja nuoret 

 

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat kotouttamisessa erityisessä asemassa. He tulevat 
erilaisista olosuhteista ja eri kulttuureista. Osa muuttaa Suomeen lapsina ja osa on syntynyt 
Suomessa. Vanhempien valmiudet tukea ja auttaa lapsiaan ja nuoriaan ovat hyvin erilaiset. Lasten 
ja nuorten, ja koko perheen tukemisessa, peruspalveluilla on erittäin tärkeä rooli. 

Maahanmuuttajataustaiset perheet käyttävät peruspalveluja, kuten neuvolapalveluja, lapset ovat 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huomioidaan 
ja tuetaan maahanmuuttajalasten kielitaidon (kotikieli ja suomi/ruotsi) kehitystä. Myös vanhempia 
voidaan tukea ja ohjata lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. 

Kouluikäiset maahanmuuttajataustaiset lapset, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, menevät 
perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Se antaa lapselle tarvittavat kielelliset ja muut 
valmiudet perusopetukseen siirtymiseen. PISA 2012 -tutkimuksen mukaan 
maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat matematiikan osaamistasoltaan heikompia kuin vastaavan 
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ikäiset nuoret keskimäärin. Perusopetuksen huono päättötodistus voi olla este lukiokoulutukseen tai 
muuhun toisen asteen oppilaitokseen.   

 

4.2.1 Varhaiskasvatus ja perusopetus 

 

Kehittämiskohteet: 

 

¾ Maahanmuuttajien äidinkieltä puhuvien avustajien määrän säilyminen 
varhaiskasvatuksessa 
 

¾ Maahanmuuttajataustaisten lasten matemaattisia valmiuksia tulee kehittää sekä 
varhaiskasvatuksessa että perusopetuksen alkuvaiheessa  
 

¾ Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen turvaaminen  
 

 

KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE / KEINO TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

 
Maahanmuuttajien 
äidinkieltä puhuvien 
avustajien määrän 
säilyminen 
varhaiskasvatuksessa 
 

 
Palkataan 
maahanmuuttajataustaisia 
työntekijöitä 
 
Turvataan määrärahat 
nykyisille avustajille  
 
Kansainvälisten sote-
opiskelijoiden 
harjoittelujaksot  

 
Kunnat 
 
 
 
 
 
 
LAMK ja 
hanketoiminta 

 
Lukumäärä 

 
Maahanmuuttajataustaisten 
lasten matemaattisia 
valmiuksia tulee kehittää 
sekä varhaiskasvatuksessa 
että perusopetuksen 
alkuvaiheessa  
 

 
Työntekijöiden osaamisen 
ja tietoisuuden 
vahvistuminen 
matematiikan osa-alueella 
 
 

 
Varhaiskasvatus, 
perusopetus 

 
Koulutuksiin 
osallistuneiden 
lukumäärä 

 
Maahanmuuttajien oman 
äidinkielen opetuksen 
turvaaminen 
 
 
 
 

 
Esimerkiksi 
opetustarjonnan 
laajentaminen 
kuntayhteistyöllä 

 

 
Kunnat ja 
perusopetus 

 
Opetettavien 
kielten ja 
opetukseen 
osallistujien 
lukumäärä 
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4.2.2 Nuorisotyö 

 

Maahanmuuttajataustaisissa perheissä nuoret ja heidän vanhempansa ovat hyvin erilaisissa 
tilanteissa. Nuoret kotoutuvat nopeammin ja oppivat kielen, mistä syystä heillä voi olla perheessä 
paljon vastuuta. Vanhemmat tuntevat huonosti suomalaista nuorisokulttuuria ja sitä maailmaa, missä 
nuoret Suomessa elävät.  

Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on hyvinvointiin liittyviä haasteita ja he kokevat kiusaamista 
keskimääräistä enemmän. Koulunkäynnin arvostaminen ja motivaatio on korkealla, mutta 
koulumenestys on huonompaa kuin valtaväestön ja opintojen keskeyttäminen on muuta väestöä 
yleisempää. Heikko työmarkkinatilanne ja opintojen keskeyttäminen ovat selvä syrjäytymisriski. 
Lukio-opinnoissa maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat edelleen aliedustettuina.  

Kuntien nuorisopalvelut ovat mukana rakentamassa Päijät-Hämeestä hyvää asuinpaikkaa lapsille ja 
nuorille. Nuorisopalvelut tarjoavat turvallista toimintaa, joka tukee maahanmuuttajanuorten tai 
monikulttuuristen nuorten kotoutumista, osallisuutta ja kasvua. Tavoitteena on, että nuorista kasvaa 
aktiivisia kansalaistoimijoita. Heikommassa asemassa olevia nuoria tuetaan tarvittaessa. 
Nuorisotyöntekijät ovat nuorten tukena vapaa-ajalla, koulussa, työelämän alkutaipaleella ja 
haastavissa elämäntilanteissa.  
 
Maahanmuuttajanuorille tarkoitettu oma, eriytetty vapaa-ajan toiminta sekä kaikille nuorille 
tarkoitettu yhteinen toiminta ovat molemmat yhtä lailla tärkeitä. Omaan kieli-, kulttuuri- tai 
uskontotaustaan kuuluvien nuorten kesken järjestettävässä toiminnassa nuoret saavat matalan 
kynnyksen alun harrastustoimintaan ja mahdollisuuden vertaistukeen. Harrastustoiminta olisi 
nähtävä syrjäytymistä ehkäisevänä ja terveyttä edistävänä toimintana. 
 
Nuorisopalvelut eivät aina tavoita maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajille kynnys 
harrastustoimintaan osallistumiselle voi olla korkeampi kuin muille nuorille, näkymättömänä esteenä 
on esimerkiksi maksuttoman harrastustoiminnan vähäisyys. Taloudelliset esteet eivät koske 
pelkästään maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän perheitään, mutta esteet osallistua usein 
korostuvat heidän kohdallaan. Kalliin ja kilpauralle tähtäävän harrastamisen vaihtoehtona tulisi olla 
enemmän ilmaisia harrastus-, liikunta- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ja tiloja kaikille nuorille.  
 
Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen kynnys osallistua nuorisotoimintaan ja urheiluseurojen 
toimintaan on usein myös keskimääräistä korkeampi.  Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja poikien 
osallistumista nuoriso- ja harrastustoimintaan voivat estää myös omakohtaiset kiusaamisen ja 
rasismin kokemukset tai pelko niiden kohtaamisesta.  
 
Haasteena on lisäksi toimintojen markkinointi. Vieraskieliset nuoret ja perheet olisi huomioitava 
paremmin palveluista tiedottamisessa. Samoin ottamalla nuoret mukaan suunnitteluun, toiminnasta 
tehdään enemmän kiinnostavaa kaikille nuorille. Mahdollisuus osallistua edistää vähemmistöihin 
kuuluvien nuorten kokemusta siitä, että he ovat tervetulleita tiloihin ja toimintaan. 
 

 

Kehittämiskohteet: 

     
 

¾ Syrjäytymisen ehkäisy 
 

¾ Lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen kannustaminen 
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¾ Koulutuspolkujen rakentaminen oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleille nuorille 
 

¾ Harrastustoimintaan yhdenvertaisen osallistumisen lisääminen 
 

¾ Nuorten mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoito sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
 

 

KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE / KEINO TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

 
Syrjäytymisen ehkäisy 
 
 

 
Riittävästi kotoutumista 
tukevia opiskelupaikkoja 
 
Kolmannen sektorin 
vahvempi osallistaminen 
maahanmuuttajanuorten 
tukemiseksi 
 
Viranomais- ja 
järjestöyhteistyö 
 
Maahanmuuttajaperheiden 
tukeminen 
 

 
Valtio, 
kunnat, 
 
oppilaitokset,  
 
Lahden 
seurakuntayhtymän 
erityisnuorisotyö ja 
diakoniatyö 
 
 
Muut seurakunnat 
 
3.sektori 

 

 
Lukiokoulutukseen ja 
ammatilliseen 
koulutukseen 
kannustaminen 
 

 
Lukioon valmentava 
koulutus 
 
Maahanmuuttajaperheiden 
informointi  
 
Ammatilliseen 
koulutukseen valmentava 
koulutus (VALMA) 
 
 
 
 
 
 

 
Kunta/yksityinen 
opetuksenjärjestäjä 
 
Perusopetus, 
oppilaan ohjaus 
 
Lahden 
Yhteiskoulun 
aikuislukion lukioon 
valmistava koulutus 
maahanmuuttajille 
(LUVA) 
 
Koulutuskeskus 
Salpaus 
 
Ohjaamo 

 
Seurataan 
vieraskielisten 
lasten osuutta 
lukioon 
päässeistä 
nuorista 

 
Koulutuspolkujen 
rakentaminen 
oppivelvollisuusiän 
loppuvaiheessa 
maahan tulleille nuorille 

 
Perusopetuksen 
järjestäminen ja työnjaosta 
sopiminen kunnan ja 
yksityisten oppilaitosten 
kesken 
 
Perusopetuksen ja 
lisäopetuksen paikkojen 
lisääminen yksityisissä 

 
Kunta/yksityinen 
opetuksenjärjestäjä/ 
OKM  
 
 
 
 
 
Kunta/OKM 
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oppilaitoksissa (”mamu-
kymppi”)  
 
Nivelvaiheen ohjauksen 
vahvistaminen: 
 
Ammatillinen 
koulutus/lukio 
 
 

 
 
Ohjaamo 
 
Ammatilliset 
oppilaitokset 
 
Oppilaitosten 
yhteistyö 
 
 

Harrastustoimintaan 
yhdenvertaisen 
osallistumisen 
lisääminen 
 

Kaikille nuorille 
lisää maksuttomia ja 
edullisia 
harrastusmahdollisuuksia 
 
Erityisesti tyttöjen 
liikuntaharrastusten 
tukeminen 
  
Maahanmuuttajajärjestöjen 
ja uskonnollisten 
yhdyskuntien 
huomioiminen vapaa-ajan 
toiminnan järjestäjinä 
 
Erikielisen tai selkokielisen 
materiaalin 
tuottaminen, sosiaalisen  
median, paikallisten 
maahanmuuttaja-
järjestöjen 
ja uskonnollisten 
yhteisöjen hyödyntäminen 
apuna viestinnässä 
 
Monikulttuurisen taustan 
omaavien 
nuorisotyöntekijöiden 
rekrytointi 
 
Eri kieli-, kulttuuri- ja 
uskontotaustaisten nuorten 
mukaan ottaminen 
nuorisopalveluiden 
suunnitteluun, kuntien 
nuorisovaltuustoihin ja 
vaikuttajaryhmiin sekä 
nuorten kulttuuri-, liikunta- 
ja muuta vapaa-
ajantoimintaa järjestävien 
yhdistysten toimintaan 
 
 
 

Kuntien 
nuorisopalvelut, 
kuntien 
liikuntapalvelut, 
liikunta- ja 
urheiluseurat,  
Kirkon 
diakoniarahasto 
(Tukikummit ry)  
seurakunnat ja 
uskonnolliset 
yhteisöt, 
maahanmuuttajien 
omat yhdistykset, 
järjestöt, 
vapaaehtoistoiminta 
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Nuorten vanhempien 
luottamuksen 
rakentaminen 
suomalaiseen 
nuoriso- ja 
harrastustoimintaan 
 
Rasismiin ja kiusaamiseen 
puuttuminen ja rasismista 
ja ennakkoluuloista 
keskustelu 
 

 
Nuorten 
mielenterveysongelmien 
tunnistaminen ja hoito 
sekä ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet 

 
Toimivat hoitopolut 
koulutuksia 
tunnistamisesta 
maahanmuuttajanuorten-ja 
lasten parissa 
työskenteleville 
 
 
 
 

 
Sosiaali-ja 
terveydenhuolto 
Sivistystoimi 

 

 

 

 

4.3 Muut kotouttamistoimenpiteet  

Maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi olisi hyvä saada mukaan yhä useampi toimijataho. 
Kunnissa kotouttamistoimenpiteet mielletään liian kapeasti vain sosiaali- ja terveys- sekä 
sivistystoimen tehtäväksi. Tämän ohjelman tavoitteena on saada mukaan myös muut kuntien 
toimialat sekä kolmas sektori. Yhdistykset, työntekijä-, työnantaja- ja muut järjestöt, uskonnolliset 
yhteisöt sekä yksityishenkilöt ovat kaikki tärkeässä asemassa maahanmuuttajien kotouttamisessa.   

Maahanmuuton rakenteen ja kasvavan turvapaikanhakijamäärän vuoksi maahanmuuttajien, 
erityisesti pakolaistaustaisten asumiseen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota ja 
asuttamisen tulee olla suunnitelmallista. Maahanmuuttajaväestön muuttamista tasaisesti eri 
asuinalueille tulisi kannustaa. Maahanmuuttajia tulisi tulevaisuudessa ottaa enemmän mukaan 
kaupunkisuunnitteluun ja kaikille väestöryhmille soveltuvien asuinalueiden suunnitteluun.  

 

Kehittämiskohteet: 

 

¾ Kuntien maahanmuuttotyön koordinointi ja yhteistyö 
 

¾ Verkostoyhteistyö sekä eri toimijoiden roolien selventäminen kotouttamistoiminnassa ja 
turvapaikanhakijoiden ”esikotouttamistoimenpiteiden” kehittäminen 
 

¾ Eri kuntien kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä muiden hallintokuntien mukaan saaminen 
kotouttamistyöhön 
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¾ Kolmannen sektorin, seurakuntien, yksityishenkilöiden ja muiden tahojen kotouttamistyön 
edistäminen 
 

¾ Alipin roolin ja tunnettavuuden vahvistaminen   
 

¾ Kotoutumisen vähimmäistason turvaaminen kaikille maahanmuuttajaryhmille 
 

¾ Asumisasioihin panostaminen enemmän tulevaisuudessa 

 

KEHITTÄMISKOHDE 
 

TOIMENPIDE / 
KEINO 
 

TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

Kuntien 
maahanmuuttotyön 
koordinointi ja yhteistyö 

Säännölliset 
tapaamiset, nimetyt 
yhteyshenkilöt 
 
Selkeä roolijako, 
asiantuntijuuden ja 
osaamisen 
vahvistaminen 
 

Kunnat, Päijät-
Hämeen liitto, ELY-
keskukset, Alipi 

Tapaamisten 
säännöllisyys 
 

 
Verkostoyhteistyö sekä eri 
toimijoiden roolien 
selventäminen 
kotouttamistoiminnassa ja 
turvapaikanhakijoiden 
”esikotouttamistoimenpitei-
den” kehittäminen 
  
 

 
Yhteistyön 
koordinointi 
Verkostotapaamiset, 
tiedotusyhteistyö, 
Lahden kaupungin 
maahanmuuttajaopas 
Alipin kotisivut ja 
koto-sivut 
 

 
Kunnat, 
oppilaitokset,  
ELY-keskukset, 
työhallinto, poliisi, 
seurakunnat, 
vastaanottokeskukset, 
3. sektori, 
kaikki muut toimijat 
 

 
Tapaamisten 
säännöllisyys 
 
 

 
 
Eri kuntien kulttuuri- ja 
liikuntatoimen sekä 
muiden hallintokuntien 
mukaan saaminen 
kotouttamistyöhön 
 

 
 
Toimijoiden 
aktivoiminen yhteisillä 
tapahtumilla ja 
tilaisuuksilla 
 
Liikuntapaikkojen ja 
koulujen tilojen 
saatavuus 
harrastustoimintaan 
 

 
 
Kuntien strategiatyö, 
esimiestoiminta, 
hankkeet 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kolmannen sektorin, 
yksityishenkilöiden, 
seurakuntien ja muiden 
tahojen kotouttamistyön 
edistäminen 
 

 
Vapaaehtois-
työntekijoiden 
tukeminen (koulutus, 
virkistystoiminta) 
 
Toimitilojen 
tarjoaminen 
 

 
Julkiset organisaatiot, 
3. sektori, 
seurakunnat, 
vapaaehtoiset 
 

Vapaaehtoistyön-
tekijöiden 
lukumäärä 
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Alipin tunnettavuuden 
vahvistaminen   
 
 
 

 
Tiedottaminen ja 
markkinointi 
asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 
ja verkostoyhteistyö 
 

 
Alipi ja 
yhteistyökumppanit 
 

Asiakasmäärien 
kehitys, ALPO-
rekisteri, 
lehtiartikkelien ja 
haastattelupyyn-
töjen määrä, 
verkkosivujen 
kävijämäärät ja 
muu näkyvyys 
internetissä 
 

Kotoutumisen 
vähimmäistason 
turvaaminen kaikille 
maahanmuuttajaryhmille 
 

Arjen kielitaidon ja 
yhteiskuntatiedon 
saavuttamiseen 
vaadittavien uusien 
tapojen luominen 
erilaisille 
kohderyhmille: 
matalan kynnyksen 
kurssit, ryhmät, 
oppimateriaalit 
 

Vapaa sivistystyö 
Hankkeet, 
seurakunnat, kolmas 
sektori ja 
vapaaehtoistoimijat 

 

Asumisasioihin 
panostaminen enemmän 
tulevaisuudessa 
 

Maahanmuuttajien, 
erityisesti 
pakolaistaustaisten 
tasapuolinen 
asuttaminen kuntien 
sisällä eri alueille 
sekä eri kuntien välillä 
 

Kunnat, asuntoyhtiöt, 
ELY-keskukset, 
vastaanottokeskukset 
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5. AIKUISKOULUTUS, TYÖLLISYYS JA YRITTÄJYYS 
 

 

Maahanmuuttajaväestö on ohjelma-alueella ikärakenteeltaan nuorta. Työikäisten, erityisesti 25 -39-
vuotiaiden määrä on huomattavasti suurempi kuin valtaväestössä ja vanhusten osuus on hyvin pieni. 
Iältään 25 - 39-vuotiaita ulkomaan kansalaisia on ohjelma-alueella yhteensä 1 927, joka on 33 % 
ulkomaan kansalaisten kaikkien ikäluokkien määrästä (suomalaisia vastaavasti 16 %) 
(Tilastokeskus; Väestörakenne 2014). Muun väestön ikääntyessä maahanmuuttajat nähdään usein 
työvoimana, erityisesti hoitoalalla.  

Ulkomaalaisen väestön työllisyystilanne on kaikilla mittareilla mitattuna huonompi kuin kantaväestön 
tilanne. Kesäkuun lopussa 2015 ulkomaalaisen väestön työttömyysaste oli Päijät-Hämeessä 49 % 
ja Lahdessa 57 %, samaan aikaan Päijät-Hämeessä kaikkien työttömien osuus työvoimasta oli 16 
% ja koko maassa 14 %. 

Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli Hämeen TE-toimistossa kesäkuun lopussa 2015 Päijät-
Hämeessä 1 407 henkilöä, mikä on 2 % enemmän kuin tasan vuosi aikaisemmin. Koko maassa 
ulkomaalaisia työttömiä oli 37 862, mikä oli 12 % enemmän kuin vuotta aiemmin. (Hämeen ELY-
keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2015)  

 

 

5.1 Aikuiskoulutus  

 

Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on keskeinen kotoutumisen edellytys. Suomen kielen opetusta 
järjestetään ohjelma-alueella, useilla paikkakunnilla, monen tasoisille opiskelijoille.  

Maahanmuuttajat aloittavat suomen kielen opiskelun kerhoissa, kursseilla ja 
kotoutumiskoulutuksissa. Kotoutumiskoulutus järjestetään pääasiassa oppilaitoksissa, toisinaan sitä 
järjestävät myös yksityiset koulutuspalveluja tarjoavat yritykset. Suomen kielen kerhoja ja kursseja 
järjestävät mm. vapaa sivistystyö, oppilaitokset, seurakunnat, järjestöt, erilaiset vapaaehtoistoimijat 
ja Lahden kaupunki. 

Aikuisten kotoutumiskoulutus on pääosin työvoimakoulutusta. Kotoutumiskoulutuksen 
kustannuksista vastaa valtio. Kotoutumiskoulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille. 
Kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttaja opiskelee suomen tai ruotsin kieltä ja viestintätaitoja 
sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Kurssilla myös laaditaan henkilökohtainen ammatillinen 
suunnitelma. Maahanmuuttaja voi työvoimakoulutuksena opiskella myös peruskoulu tai lukio-
opintoja, jos opiskelu auttaa häntä pääsemään työelämään ja jatkokoulutukseen.   

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen on tulossa suuria uudistuksia. Opetus- ja 
kulttuuriministeriössä oli syksyllä 2015 valmisteilla lakiesitys, jonka myötä myös työvoimapoliittinen 
luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyisi OKM:n rahoittamaksi ja sisällytettäisiin aikuisten 
perusopetukseen vuonna 2018. 

Kotoutumiskoulutus ensisijassa tähtää Yleisten kielitutkintojen kielitaitotasolle 3 (eurooppalaisen 
viitekehyksen taitotaso B1.1.). Kuitenkin akateemisissa asiantuntija-ammateissa vaaditaan yleensä 
vähintään tasoa 4-5 sekä ammattikielen ja terminologian osaamista.  Ylempiä taitotasoja tarvitaan 
myös korkeakouluopintoihin tai yliopisto- ja korkeakoulutasoisen pätevöitymis- tai muuhun 
täydennyskoulutukseen hakeutumiseen. Kotoutumiskoulutusten jälkeen moni jää polkemaan 
paikalleen kun kielitaito ei vielä ole tarpeeksi edistynyttä työllistymiseen tai jatkokoulutuspaikan 
saamiseen. 



24 
 

Erityisesti akateemisilta maahanmuuttajilta puuttuu koulutusväyliä. Alueella on suuri tarve 
pätevöittävälle koulutukselle. Ammattikohtaisia pätevöittäviä koulutuksia on Suomessa vain harvoille 
ryhmille, mm. lääkäreille ja opettajille sekä niitä on tarjolla satunnaisesti vain suurimmissa 
kaupungeissa muualla Suomessa.  

Suomessa hankittu koulutus onkin usein avain työllistymiseen - maahanmuuttajien Suomessa 
hankkima koulutus on selvässä yhteydessä parempiin työllistymismahdollisuuksiin. Täydentävät 
opinnot tai jatko-opinnot Suomessa yhdistettynä ulkomailla hankittuun osaamiseen olisivat monesti 
toimiva yhdistelmä.  

 

Tutustu luvussa 8 skotlantilaisen opiskelijan tarinaan. 

 

Kehittämiskohteet: 

 
¾ Kotoutumis- tai kielikoulutuksen takaaminen kaikille maahanmuuttajaryhmille sekä kaikkien 

koulutusten työelämäyhteyden lisääminen  
 

¾ Osaamisen tunnustaminen, tunnistaminen ja niiden kehittäminen, osaamisen esilletuonti ja 
markkinointi työnantajille  
 

¾ Täydentävän koulutuksen, näyttötutkintojen ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien 
kehittäminen työllistymispolussa 
 

¾ Aikuisten peruskouluopetuksen järjestäminen  
 

 

KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE / KEINO TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

 
Kotoutumis- tai 
kielikoulutuksen 
takaaminen kaikille 
maahanmuuttajaryh-
mille sekä kaikkien 
koulutusten 
työelämäyhteyden 
lisääminen 

 
Lisätään kieli- ja 
kotoutumiskoulutusten 
määrää ja niiden rahoitusta 
 
Täsmätietoa eri 
koulutuksista ja ammateista 
selkeässä muodossa 
 
”Matalan kynnyksen” 
kieliopintojen tarjoaminen 
työvoiman ulkopuolella 
oleville eri ryhmille 
(kotiäidit, eläkeläiset) 

 
Maksullisten 
kielikoulutusten 
markkinoinnin lisääminen 
 
Työelämän mukaan 
tuominen mahdollisimman 
pian kotoutumiskoulutuksiin 
 

 
Hämeen ELY-
keskus, Hämeen 
TE-toimisto,  
LAMK ja 
hanketoiminta, 
Koulutuskeskus 
Salpaus,  
kouluttajat, 
kunnat, 3.sektori 

 
Kotoutumiskoulutusten 
ulkopuolelle jääneiden 
määrän seuranta 
 
Kotoutumissuunnitel-
mien ja 
opetussuunnitelmien 
seuranta  
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Työkokeilut  
 
Mentorointi  
 
Ammattikielen opetuksen 
lisääminen 

 
Ylimpien kielitaitotasojen 
suomen koulutusten 
lisääminen, erityisesti 
ylimpien taitotasojen 
koulutusten lisääminen, 
koordinointi, verkostojen 
vahvistaminen ja pysyvän 
rahoituksen turvaaminen 

YKI-tutkintoon valmentava  
koulutus   

Kannustaminen 
omaehtoiseen 
koulutukseen  

Tietoyhteiskuntaval-
miuksien kehittäminen 

Humanitaarisen 
maahanmuuton 
erityiskysymysten 
huomiointi 
(traumatisoituneiden 
maahanmuuttajaoppilaiden 
oppiminen) 

Osaamisen 
tunnustaminen, 
tunnistaminen ja 
niiden kehittäminen, 
osaamisen esilletuonti 
ja markkinointi 
työnantajille  
 

Maahanmuuttajien 
opettajien ja kouluttajien 
sekä uravalmentajien 
täydennyskoulutus 
osaamisen tunnistamisessa 
ja tunnustamisessa 
 
Maahanmuuttajille 
koulutusta oman 
osaamisen markkinoinnissa 
ja esilletuonnin tärkeydessä  
Yrittäjyysvalmiuksien 
kehittäminen osana 
kotoutumiskoulutusta 
 
Internetin eri 
mahdollisuuksien käyttö 
työnhaussa 
 
Maahanmuuttajien 
osaamisen tunnetuksi 

Oppilaitokset, 
esim.  
LAMK, 
Koulutuskeskus 
Salpaus, 
Opetushallitus, 
TE-toimisto, 
Päijät-Hämeen 
Yrittäjät 
 
Hanketoiminta 
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tekeminen 
elinkeinoelämälle 
 
Vaihtoehtoisten 
urapolkujen ja ammatin 
löytyminen harrastusten 
kautta 
 

 
Täydentävän 
koulutuksen, 
näyttötutkintojen ja 
oppisopimuskoulutuk-
sen mahdollisuuksien 
kehittäminen 
työllistymispolussa 
 

 
Täsmä- ja lyhytkoulutukset, 
pätevöittävät koulutukset ja 
lupakorttikoulutukset 
 
Valmentavien koulutusten 
ja tukitoimien lisääminen 
(ml. lukioon valmistava 
koulutus) 
 
Näyttötutkintojen ja 
oppisopimusten 
räätälöiminen (näyttöjen 
kielijärjestelyt, 
oppisopimusten 
joustavampi toteutus) 
 
Pätevöittävien koulutusten 
(esim. SPECIMA) 
järjestäminen 
 
Avoimet AMK -opinnot ja 
Avoimen yliopiston opinnot 
tutuiksi maahanmuuttajille 
 
 

 
Koulutuskeskus 
Salpaus, LAMK, 
muut 
oppilaitokset 
Opetushallitus, 
TE-toimisto 
Oppisopimus-
paikkojen 
työnantajat 

 
Suoritettujen 
tutkintojen määrän 
seuranta 

 
Aikuisten 
peruskouluopetuksen 
järjestäminen  
 

 
Alueella järjestetään 
aikuisten 
peruskouluopetusta 
 
 

 
TEM, Hämeen 
ELY-keskus, 
kunnat  
Lahden 
kansanopisto, 
Yhteiskoulun 
aikuislukio 
 
 
 

 
Aloituspaikkojen 
määrän seuranta 

 

5.2 Työllisyys   

 

Monimuotoisuus on jo oleellinen osa suomalaista työelämää. Maahanmuuttajataustainen työtoveri 
alkaa olla arkipäivää monella työpaikalla.  

Maahanmuuttajien työllisyys on sidoksissa työmarkkinatilanteeseen ja yleiseen 
työllisyystilanteeseen. Alakohtaisesti on suuria eroja. Työllistymiseen vaikuttavat työnhakijan omien 
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ominaisuuksien, koulutuksen, kielitaidon ja kokemuksen lisäksi suuresti itse työmarkkinat, joille 
ollaan pyrkimässä sekä työnhakijan oma aktiivisuus, motivaatio ja olemassa olevien 
työmarkkinoiden realiteettien ymmärtäminen. Työelämän muuttuvaisuus ja digitalisaatio ovat 
haasteita, jotka koskevat myös maahanmuuttajia.  

Työllistymisen edellytyksenä on lähes poikkeuksetta hyvä suomen kielen taito. Suomessa on hyvin 
vähän työpaikkoja, joissa työkielenä on englanti tai venäjä. Suomen kieli on keskeinen työväline jolla 
haetaan työtä, opetellaan työtehtäviä ja omaksutaan työssä välttämättömiä tietoja ja ohjeita sekä 
kommunikoidaan työyhteisön kanssa. Kielitaidon puute voi olla työturvallisuusriski.  

Työllistymisen haasteena on usein työnantajien asettama korkea suomen kielen kielitaitovaatimus 
ja kotimaassa suoritetun koulutuksen heikko soveltuvuus, suomalaisen työkokemuksen, 
verkostojen, kontaktien puute ja kulttuurisidonnaisen osaamisen tai atk-osaamisen puute, sekä 
sopeutuminen erilaiseen työnhaku- ja työkulttuuriin. Maahanmuuttajien työllistymisen lisävaikeutena 
voi olla myös työnantajien ja työyhteisöjen tiedon puute, varovaisuus, asenteet ja ennakkoluulot.  

Yksityiset työnantajat palkkaavat maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä enemmän kuin julkisen 
sektorin työnantajat.  Julkiselle sektorille maahanmuuttajat työllistyvät huonommin tiukoista 
pätevyysvaatimuksista johtuen. Työvoimapula on paras asenteiden muuttaja. Aloilla, joilla on 
työvoimapulaa, ollaan eniten valmiita tinkimään vaatimuksista.  

”Riittämätön kielitaito” on usein selityksenä kielteisille rekrytointipäätöksille tai hakijaa ei ikinä edes 
kutsuta haastatteluun, jossa kielitaidon ja ammattitaidon voisi todeta. Monia hyviä työntekijöitä, joilla 
olisi ammattitaito ja motivaatio kohdallaan, voidaan menettää, kun mahdollisuudet oman osaamisen 
näyttämiseen ovat huonot. Suomen kielen osaamisessa vaatimustaso on erityisen korkea 
akateemisissa ammateissa. Erittäin hyvän yleiskielen taidon lisäksi edellytetään hyvää kirjallista 
viestintää ja kommunikointitaitoja sekä lisäksi ammattikielen ja terminologian hallintaa. Työnantajat 
edellyttävät myös erilaisia ei-kielellisiä valmiuksia, kuten tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, luovaa 
ongelmanratkaisutaitoa ja itsenäistä työskentelytapaa.  

Kotimaassa hankittua hyvää koulutusta tai pitkääkään työkokemusta ei tunnusteta ja tunnisteta. 
Myöskään maahanmuuttajien usein laajaa kielitaitoa ei huomioida. Työtä saadakseen suuri osa 
maahanmuuttajista on joutunut vaihtamaan ammattia Suomessa ja aloittamaan työuran 
käytännössä alusta, usein aiempia työtehtäviään huomattavasti alemmista tehtävistä tai siirtymään 
kokonaan uudelle alalle.  

Työssä olevien maahanmuuttajien työmarkkina-asema on epävarmempi kuin suomalaisten 
palkansaajien. He työskentelevät paljon suhdanneherkillä aloilla tai työt ovat usein 
määräaikaisuuksia tai osa-aikaisuuksia. Riskinä on työmarkkinoiden eriytyminen ja kaksien 
työmarkkinoiden synty, kun maahanmuuttajat eivät työllisty koulutustaan vastaavaan työhön.  

Työntekijöiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu on tärkeää muuttuvaisessa työelämässä. 
Yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, tasapuolisesta kohtelusta ja syrjinnän kiellosta säädetään mm. 
yhdenvertaisuuslaissa, naisten ja miesten välisessä tasa-arvolaissa ja työturvallisuuslaissa. 

Maahanmuuttajien uralla eteneminenkään ei ole yhtä nopeaa kuin suomalaisilla. Moni jää 
väliaikaiseksi ajattelemaansa ”sisääntuloammattiin” pysyvästi. Suomessa tulisi jatkossa kiinnittää 
enemmän huomiota työllistymiskysymysten lisäksi maahanmuuttajien työssä menestymisen ja uralla 
etenemisen tukemiseen.  

Maahanmuuttajille, työnantajille ja työyhteisöille tarjotun, oikea-aikaisen ja asiantuntevan tuen ja 
ohjauksen avulla työelämään siirtymistä olisi mahdollista nopeuttaa merkittävästi. Ohjaus auttaa 
alussa, mutta asiantuntevakaan ohjaus ei vie pidemmälle eteenpäin, jos tarjolla ei ole sopivia 
työllistymis- tai koulutusväyliä, jonne ohjata.  

Kielikoulutuksen ohella maahanmuuttajien työllisyyden edistämisessä korostuvat riittävien 
työllistymispalvelujen tarjoaminen ja työhön perehdyttämisen tukeminen. Erilaiset tuetun 
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työllistämisen muodot, kuten työkokeilu ja palkkatuki ovat useille maahanmuuttajille lähes ainoa 
todellinen mahdollisuus päästä työmarkkinoille.  

Alueella jo asuvien maahanmuuttajien osaaminen ja kansainväliset kontaktit unohdetaan samaan 
aikaan, kun puhutaan ulkomaisen työvoiman tarpeesta ja palkataan työvoimaa ulkomailta.  

 

 
Kehittämiskohteet: 
 
 
 

¾ Tukimekanismit työnantajille maahanmuuttajien työllistämisessä  
 

¾ Työllistymisvalmiuksien parantaminen ja työllistymismahdollisuuksien hyödyntäminen  
 
 

¾ Työyhteisöjen ja monimuotoisuuden johtamisen kehittäminen 
 

KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE / KEINO TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

Tukimekanismit työnantajille 
maahanmuuttajien 
työllistämisessä 
 
 

Tuetun työllistämisen eri 
muodot: työkokeilu, 
palkkatuki 
 
Kuntatyönantajien 
toimiminen esimerkkinä 
maahanmuuttajien 
työllistäjinä, työllistäminen 
osaksi kunnan strategiaa  
 
Yhteiskunnallinen keskustelu 
työpaikkojen 
kielitaitovaatimuksista ja 
”riittävästä kielitaidosta” 
 
Työnantajien osallistuminen 
työntekijöidensä 
kielikoulutukseen, tuki 
työnantajille 
 
Työnohjaus ja perehdytys 
työpaikoilla 
 
 
 

Koulutuskeskus 
Salpaus, 
yhteistyössä  
LAMK 
 
TE-hallinto, 
EURES 
Kuntatyönan-
tajat 
 
Työnantajat 
 

 
  

Työllistymisvalmiuksien 
parantaminen 
Työllistymismahdollisuuksien 
hyödyntäminen  
 

Kuntouttava työtoiminta 
 
Maahanmuuttajille ja 
työnantajille lisää tietoa eri 
työllistymismahdollisuuksista, 
esim.  
henkilöstövuokrausyritykset, 
oppisopimus, yrittäjyys ja 
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osuuskuntatoiminta, 
vapaaehtoistyö 
 
Rahoituksen riittävyys eri 
toimenpiteissä 

 
Työyhteisöjen ja 
monimuotoisuuden 
johtamisen kehittäminen 
 

 
Valmennukset koko 
työyhteisöille ja esimiehille 

 
LAMK  
Koulutuskeskus 
Salpaus 
Työnantajat 

 
 

 
 
 

5.3 Työperusteinen maahanmuutto ja kansainväliset opiskelijat 

 

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvaa Suomessa tasaisesti. Maakunnan oppilaitokset pitävät 
kansainvälistymistä hyvin tärkeänä. Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeli vuoden 2015 syksyllä 
432 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa (7.9.2015 tilanne, kansalaisuus muu kuin suomi). 
Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevien ja valmistuneiden työllistymiseen ja hyödyntämiseen 
suomalaisilla työmarkkinoilla ei aiemmin ole kiinnitetty riittävästi huomiota.  

Ulkomailta muuttaneiden tutkinto-opiskelijoiden/korkeakouluista valmistuvien työllistymisen 
erityishaasteet kaipaavat paljon lisäpanostusta. Toimijoiden, mm. työnantajien, korkeakoulujen, 
yrittäjäjärjestöjen, kaupunkien, kuntien ja eri hallinnon alojen yhteistyötä tulisi lisätä. Tarvitaan 
mahdollisuuksia työnantajien ja kansainvälisten osaajien kohtaamiselle.  

Kynnys palkata työvoimaa ulkomailta on korkea johtuen lupa-asioista, ammattipätevyys- ja 
kielitaitovaatimuksista. Työnantajat eivät tiedä kaikista tuista kansainvälisissä rekrytoinneissa, 
esimerkiksi EURES-palveluista.  

Maahanmuuttajataustainen työntekijä voi tuoda työpaikalle kansainvälistymisen edellytyksiä, kuten 
monipuolista kielitaitoa, markkina- ja kohdemaatuntemusta omasta lähtömaastaan, kansainvälisiä 
kontakteja, tuoreita näkökulmia, uusia mahdollisuuksia sekä kansainvälistymis- ja 
monikulttuurisuusvalmiuksia koko työyhteisölle. Uusien kansainvälisten markkinoiden 
saavuttaminen on helpompaa, jos työntekijällä on kyseisen maan kieli- ja kulttuurituntemusta. 

 

Kehittämiskohteet: 

 
¾ Päijät-Hämeen vetovoimaisuuden ja kansainvälisen imagon vahvistaminen  

 
¾ Koulutetun työvoiman ja kansainvälisten opiskelijoiden houkutteleminen alueelle ja 

opiskelijoiden alueelle jäämisen mahdollisuuksien parantaminen valmistumisen jälkeen 
 

¾ Työnantajien, työyhteisöjen, yritysneuvojien ja ammattiliittojen kansainvälistymis- ja 
työsuojelukoulutusten ja tukipalvelujen järjestäminen ulkomaisen työvoiman tuloon 
varautumiseksi ja maassa jo asuvien maahanmuuttajien työllistymisen tueksi  
 
 
 

KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE / KEINO TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 
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Päijät-Hämeen 
vetovoimaisuuden ja 
kansainvälisen 
imagon vahvistaminen  
 

Maakuntaohjelman 
toimenpiteet 
 
Alueen yleinen markkinointi 
 
Kansallinen ja kansainvälinen 
edunvalvonta 
 
Opiskelijarekrytointi/markkino
inti 
 
Kansainvälinen hanke- ja 
järjestötoiminta 
 
 

Päijät-Hämeen liitto 
Kunnat 
Helsinki EU Office 
LAMK, Lahden 
yliopistokampus ja 
muut 
koulutusorganisaa-
tiot 
Ladec 
Ammattiliitot 

 
  

Koulutetun työvoiman 
ja kansainvälisten 
opiskelijoiden 
houkutteleminen 
alueelle ja 
opiskelijoiden alueelle 
jäämisen 
mahdollisuuksien 
parantaminen 
valmistumisen jälkeen 
 

Opiskelijarekrytointi/markkino
inti 
 
Opiskelijoiden suomen kielen 
opiskelumahdollisuuksien ja 
harjoittelumahdollisuuksien 
sekä työelämäkontaktien 
lisääminen 
 
 

LAMK ja 
yhteistyöverkostot 
Hanketoimijat  
Lahden Kannaksen 
lukion 
englanninkielinen 
IB-linja 

 

Työnantajien, 
työyhteisöjen, 
yritysneuvojien ja 
ammattiliittojen 
kansainvälistymis- ja 
työsuojelukoulutusten 
ja tukipalvelujen 
järjestäminen 
ulkomaisen työvoiman 
tuloon varautumiseksi 
ja maassa jo asuvien 
maahanmuuttajien 
työllistymisen tueksi  
 

Räätälöidyt koulutukset LAMK, 
Koulutuskeskus 
Salpaus 
 
EURES 

 

 

Tutustu luvussa 8 kiinalaisen sairaanhoitajan tarinaan. 
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5.4 Yrittäjyys 

 

 

Yrittäjyys on yhä tärkeämpi työllistymisväylä myös maahanmuuttajille työmarkkinoiden ja 
elinkeinorakenteen muutosten vuoksi.  Maahanmuuttajien yrittäjyydestä Päijät-Hämeessä ei ole 
saatavilla tarkkoja lukumääriä mutta yleisesti maahanmuuttajien yrittäjyys on kantaväestöä 
yleisempää. Monissa kulttuureissa yrittäjyys on palkkatyötä arvostetumpaa.  

Yrittäjyyden kokemukset vaihtelevat. Osalle yrittäjyys on tietoinen valinta ja toive, heillä on 
motivaatio, halu ja kompetenssit lähteä yrittäjiksi. Joskus taas yrittäjäksi ajaudutaan osittain pakon 
edessä ilman laajempaa näkemystä yrittäjyydestä kun muuta työtä ei löydy. Maahanmuuttajat 
perustavat usein kaupan ja palvelualojen yrityksiä, asiantuntijapalveluita myyviä yrityksiä tai vienti- 
ja tuontiyrityksiä. Toimialojen kirjo on laaja.  

Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä tarjoaa maahanmuuttajien yrittäjyydelle hyvät lähtökohdat. 
Yrittäjyyspalvelujärjestelmä ei kuitenkaan vielä takaa maahanmuuttajien tehokasta integroitumista 
osaksi suomalaista yrittäjyyttä ja yrittäjäkenttää. 

Lahden seudulla Lahden seudun kehitys LADEC Oy tarjoaa yleistä yritysneuvontaa oman yrityksen 
perustamista suunnitteleville toiminta-alueenaan Lahti, Hollola, Nastola ja Orimattila (ja tarvittaessa 
erillisesti myös muille lähikunnille) sekä yritysten kehittämispalveluja . Heinolan kaupungin 
elinkeinopalvelut tarjoavat yritysneuvontaa Heinolassa. LADEC:in yritysneuvonnan asiakkaista 
maahanmuuttajataustaisia asiakkaita oli vuonna 2014 yhteensä 20 henkilöä.  Myös Heinolan 
elinkeinopalveluilla on maahanmuuttaja-asiakkaita. Vuonna 2014 LADEC:in yritysneuvonnan 
asiakkaiden suunnittelemat yritykset olivat esimerkiksi seuraavilta aloilta: leivän, leivonnaisten ja 
kakkujen valmistus, ravintola- ja vastaava ravitsemustoiminta, liikkeenjohdon konsultointi, liikennettä 
palveleva toiminta, valokuvaustoiminta, tieliikenteen tavarankuljetus, kampaamo- ja 
kauneudenhoitopalvelut, palvelut liike-elämälle sekä ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus.  

Kehittämistyötä on suunnitteilla sillä, esimerkiksi akateemisten maahanmuuttajien yrittäjyyttä ei 
Lahden alueella juurikaan synny, vaan perustettavat yritykset syntyvät erityisesti ravintola-, 
korjaamo-, ja kauneudenhoitoaloille. Alueella kuitenkin asuu paljon korkeasti koulutettuja 
maahanmuuttajia – erityisesti Venäjältä muuttaneita.  Pääkaupunkiseudulta voisi houkutella 
enemmänkin korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia perustamaan yrityksen Lahden alueen 
matalamman kustannustason ansiosta. 

Aloittavien maahanmuuttajayrittäjien vaikeutena usein on kielitaidon ja suomalaisen yrityskulttuurin 
ja lainsäädännön tuntemuksen puute, mutta osittain vaikeudet ovat samat kuin suomalaisillakin 
aloittavilla yrittäjillä – osaamisen kaupallistamisen ja liiketoimintaosaamisen puute sekä rahoituksen 
saamisen ongelmat. Moni suomalainen yrittäjä on eläköitymässä ja etsii yritykselleen jatkajaa. Harva 
maahanmuuttaja on tietoinen, että yrittäjänä voi aloittaa myös hankkimalla valmiin yrityksen. 

Tällä hetkellä alueella ei järjestetä omia yrittäjyyskursseja maahanmuuttajille. Tavoitteena on saada 
yrittäjäkursseja tulevaisuudessa. Perustieto yrittäjyydestä Suomessa, yrittäjyyden 
toimintaympäristöstä ja yrittäjyyteen liittyvästä sanastosta olisi hyvä tarjota kaikille 
maahanmuuttajille jo osana kotoutumiskoulutusta. Alueelle myös etabloituu yrityksiä suoraan 
ulkomailta. 

 

Tutustu luvussa 8 nepalilaisen ravintolayrittäjän tarinaan.  
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Kehittämiskohteet: 

 

¾ Maahanmuuttajien oman osaamisen tunnistaminen ja kaupallistaminen.  
 

¾ Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien asiantuntijayrittäjyyden tukeminen.  

 

KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE / KEINO TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

Maahanmuuttajien 
oman osaamisen 
tunnistaminen ja 
kaupallistaminen 
 

Yrittäjyyskurssit, 
”esiyrittäjyyskurssit”, 
yrittäjyysasiat ja oma 
ammatillinen / 
yrittäjyyteen liittyvä 
sanasto osana 
kotoutumiskoulutuksia 
(kieli ja yrittäjyyden 
toimintaympäristö) 
 
Tiedottaminen 
maahanmuuttajille 
saatavilla olevasta 
yrityksen 
perustamisneuvonnasta  
 
Yritystoiminnan 
käynnistymisen jälkeiset, 
yritystoiminnan 
kehittämiseen liittyvät 
palvelut 
 
Eri toimijoiden 
vastuunjako, roolien 
selventäminen ja 
yhteistyö 
 
 

LADEC,  
Heinolan 
elinkeinopalvelut, 
ELY-keskus 
oppilaitokset ja 
kotoutumiskoulutusten 
järjestäjät (LAMK, 
Salpaus) 
TE-toimisto 
Hanketoiminta 

 
  

Korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajien 
asiantuntijayrittäjyyden 
tukeminen.  

 

Yrityksen 
perustamisneuvonta, 
kurssit ja ryhmäohjaus 
yrittäjätapaamiset 
mentorointi tai valmennus 
(eri kielillä suomi, 
englanti, venäjä) 
 
Päijät-Hämeen 
markkinointi yrittäjyyden 
näkökulmasta, yrittäjyys 
vetovoimatekijäksi 

LADEC, 
Heinolan 
elinkeinopalvelut, 
LAMK 
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6. ETNISTEN SUHTEIDEN EDISTÄMINEN JA YHDENVERTAISUUS 

 

Päijät-Häme on historiallisesti ollut alue, jonne muutetaan muualta. Erityisesti viime sotien 
seurauksena alueelle muutti väestöä Karjalasta. Missään muussa Suomen kaupungissa ei heidän 
suhteellinen osuutensa ollut niin suuri kuin Lahdessa.  Silloinen Hämeen lääni vastaanotti eniten 
siirtokarjalaisia määrällisestikin laskien koko Suomessa. Joka neljäs lahtelainen oli juuriltaan 
karjalainen 1950-luvulle tultaessa. Heidän myötään Lahteen tuli paljon suuria yrityksiä, pienyrittäjiä, 
urheiluseuroja, oppilaitoksia ja eri alojen ammattilaisia kuten lääkäreitä, muusikoita ja näyttelijöitä.  

Tämän jälkeenkin Päijät-Häme on koettu avoimena ja vastaanottavana alueena. Seudulle on 
muuttanut 1990-luvun alusta paljon inkerinsuomalaisia paluumuuttajia sekä pakolaistaustaisia 
maahanmuuttajia. Edellisen maahanmuutto-ohjelman aikana maahanmuuttajille toteutetun kyselyn 
mukaan maahanmuuttajat kokivat alueen rauhallisena ja hyvänä paikkana asua. 

Väestöryhmien väliset hyvät etniset suhteet ovat edellytys kaikkien hyvinvoinnille. Hyvät suhteet 
tarkoittavat eri väestöryhmien välillä vallitsevia myönteisiä asenteita, luottamusta ja kunnioitusta. 
Hyvien suhteiden tunnusmerkkejä ovat ihmisten kokemus yhteenkuuluvuudesta ja turvallisuudesta, 
syrjimätön kohtelu sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. 

Maahanmuuttajien omien näkemysten, huolien ja toiveiden tulee tulla kuulluiksi sekä heidän tulee 
päästä osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Päijät-Hämeen maahanmuutto-
ohjelman toiminnan tavoitteena on hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja yhdenvertaisuuden 
lisääminen.  

Viranomaisten ohella alueen kansalaisjärjestöillä, maahanmuuttajien omilla järjestöillä, yhdistyksillä, 
uskonnollisilla yhteisöillä ja yksittäisillä toimijoilla on oleellinen rooli maahanmuuttajien 
osallistumisen ja kotoutumisen sekä etnisten suhteiden edistämisessä. 

Uusi 1.1.2015 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) antaa aiempaa laajempaa suojaa 
syrjinnältä. Ketään ei saa syrjiä mm. iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on 
edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen 
oikeusturvaa. Uutta lakia sovelletaan siis lähtökohtaisesti kaikkeen kunnan toimintaan mukaan 
lukien asiakaspalveluun. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus kattaa myös kuntayhtymien 
toiminnan. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on velvollisuus 
arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. 

 

Kehittämiskohteet: 

 

¾ Syrjimättömyyden ja tasavertaisuuden edistäminen 
 

¾ Maahanmuuttajien kuuleminen vuosittain erilaisten yhteisten foorumien kautta  
 

¾ Viranomaistahojen ja kolmannen sektorin (mm. seurakuntien ja 
maahanmuuttajayhdistysten sekä muiden tahojen) tiiviimpi yhteistyö 
maahanmuuttoasioiden suunnittelussa 
 

¾ Maahanmuuttajien laajempi osallistaminen yhteiskunnalliseen toimintaan (esim. 
yhdistystoiminnan kautta) 
 



34 
 

¾ Faktatietoa maahanmuutosta päättäjille ja suurelle yleisölle, avoimeen ja rakentavaan 
maahanmuuttokeskusteluun kannustaminen 
 

¾ Yhdenvertaisuuslain tunnetuksi tekeminen  

 

 

 
KEHITTÄMISKOHDE 

 
TOIMENPIDE / KEINO 

 
TOIMIJAT / 
VASTUUTAHOT 

 
TOTEUTUMISEN 
SEURANTA 

 
Syrjimättömyyden ja 
tasavertaisuuden 
edistäminen  
 

 
Syrjinnän tunnistaminen, 
tiedottaminen, syrjintään 
puuttuminen, syrjinnän 
ehkäisy ja tukitoimenpiteet 
 
Keskustelu, tiedotus ja 
koulutus syrjintäalttiille 
ryhmälle ja valtaväestölle, 
syrjintänäkökulman 
huomiointi työelämässä 
 

 
Ohjelma-alueen 
toimijat, Lahden 
uskontojen 
välinen 
työryhmä 

 

 
Maahanmuuttajien 
kuuleminen vuosittain 
erilaisten yhteisten 
foorumien kautta  
 

 
Kuulemistilaisuudet, 
asiakaspalautejärjestelmät ja 
asiakasraadit  

 
Alipi ja Multi-
Culti ja muut 
tahot yhdessä 

 

 
Viranomaistahojen ja 
kolmannen sektorin (mm. 
seurakuntien ja 
maahanmuuttajayhdistysten 
sekä muiden tahojen) 
tiiviimpi yhteistyö 
maahanmuuttoasioiden 
suunnittelussa 
 

 
Kolmannen sektorin (mm. 
seurakuntien ja 
maahanmuuttajayhdistysten 
sekä muiden tahojen) 
tiiviimpi mukaan ottaminen 
verkostoyhteistyöhön 

 
Viranomaistahot 

 

 
Maahanmuuttajien laajempi 
osallistaminen 
yhteiskunnalliseen 
toimintaan (esim. 
yhdistystoiminnan kautta) 
 

 
Maahanmuuttajien mukaan 
ottaminen suunnitteluun ja 
päätöksentekoon 
 
(oikeusministeriön ja Etnon 
tapahtumat) 
 

 
Kunnat 
Eri toimijatahot 
Alipi 

 

 
Faktatietoa 
maahanmuutosta päättäjille 
ja suurelle yleisölle, 
avoimeen ja rakentavaan 
maahanmuuttokeskusteluun 
kannustaminen 
 

 
Tapahtumiin osallistuminen 
 
Faktatiedon välittäminen 
maahanmuutosta 

 
Eri toimijatahot 
Alipi 
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Yhdenvertaisuuslain 
tunnetuksi tekeminen 

Kuntien 
yhdenvertaisuussuunnitelmat 

 
Kunnat 

 

 

INFOLAATIKKO 

 

 

 

 

 

ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTA (ETNO) 

 

Tarkoitus 

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja 
kansalaisjärjestöjen välisen vuoropuhelun edistämistä varten on etnisten suhteiden neuvottelukunta. 

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on: 

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, 
poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä; 

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja 
etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien 
henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen 
asenneilmapiirin kehittämiseksi; 

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita 
maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi; 

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin; 

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan 
etuja. 

Neuvottelukunnan apuna toimii seitsemän etnisten suhteiden alueellista neuvottelukuntaa 

Tavoitteiden edistämiseksi neuvottelukunta järjestää tilaisuuksia, antaa lausuntoja sekä tekee 
aloitteita, esityksiä ja suosituksia. Neuvottelukunta järjestää yhteistyössä alueellisten etnisten 
suhteiden neuvottelukuntien kanssa vähintään kerran vuodessa Etnisten suhteiden foorumin.  

Päijät-Hämeellä on edustaja Etelä-Suomen alueellisessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa. 
Etnisten suhteiden neuvottelukunta palkitsi syksyllä 2015 Lahden uskontojen välisen työryhmän. 
Palkinto luovutettiin toimijalle, joka on parantanut etnisiä suhteita edistämällä uskonnollisten 
yhdyskuntien tekemää kotoutumista edistävää työtä sekä uskonnollisiin ja kulttuurisiin 
vähemmistöihin kohdistuviin ennakkoluuloihin vaikuttamista ja vuoropuhelun edistämistä.   
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INFOLAATIKKO 

 

 

MULTI-CULTI 

Lahden nuorisopalveluiden osana toimiva monikulttuurikeskus Multi-Culti on kaikille avoin kansalais- 
ja vapaaehtoistoiminnankeskus. Keskus avattiin Päijänteenkadulla joulukuussa 1995.  

Multi-Cultin toiminnasta vastaavat vapaaehtoistoimijat yhdessä työntekijöiden kanssa. Toimintaan 
voi osallistua yhtälailla kantaväestö kuin muualta muuttaneetkin ilman ikärajoja tai muita 
pääsyvaatimuksia. Mukaan pääsee osallistumalla jo olemassa olevaan toimintaan tai ryhtymällä itse 
vapaaehtoistoimijaksi. 

Multi-Cultissa järjestetään 
 
• harrastustoimintaa ja opintoryhmiä 
• kursseja ja luentotilaisuuksia 
• kulttuuritapahtumia 
• kansainvälisyys-, asenne- ja yhdenvertaisuuskasvatusta 
• juhlia ja retkiä 

Multi-Cultissa on 
 
• lehtiä ja monikielinen kirjasto 
• esitteitä ja infoa 
• pelejä, tv ja sähköpiano 
• lapsille oma leikkihuone 

Multi-Cultin tilat on tarkoitettu myös ystävyys- ja erilaisten moninaisuutta edistävien seurojen ja 
ryhmien käyttöön korvauksetta. Erilaiset ryhmät ja yhteisöt ovat tervetulleita tutustumaan keskuksen 
toimintaan ja tiloihin.  

Multi-Cultin toiminnan tavoitteena on erilaisten ihmisten yhteisen tekemisen avulla rakentaa 
yhdenvertaista, moninaisuutta arvostavaa Päijät-Hämettä.  

Osoite: Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti    www.nuorilahti.net/multi-culti 

Tutustu luvussa 8 chileläisen vapaaehtoisen tarinaan.   
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7. OHJELMAN TOTEUTUKSEN SEURANTA 

 

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma on voimassa ajalla 2016 - 2020. Ohjelma tarkistetaan neljän 
vuoden välein, kuten laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää. Ohjelmaa toteuttavat kuntien 
toimialat yhteistyössä eri alojen viranomaisten, oppilaitosten, seurakuntien, järjestöjen ja muiden 
toimijoiden kanssa.  

Ohjelman seurannasta ja päivittämisestä vastaa tämän ohjelman valmistelua varten nimetty 
ohjausryhmä. Seurannassa hyödynnetään valtakunnallisia ja alueellisia tutkimuksia, jotka tuottavat 
tietoa maahanmuuttajaväestön hyvinvoinnista ja kotoutumiseen liittyvistä asioista.  

Päijät-Hämeen liitto kutsuu ohjausryhmän koolle vuosittain tarkistamaan tilannetta. Kokouksessa 
päätetään ohjelman päivitystarpeesta. Tarvittaessa tarkistaminen voi tapahtua esim. työpajojen 
kautta, joihin kutsutaan eri hallintokuntien, järjestöjen, maahanmuuttajien ym. edustajia. 
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8. MAAHANMUUTTAJIEN OMAT TARINAT  

 

Paluumuuttajan tarina 

 

Nimeni on Olga Melnikova ja olen 33-vuotias. Olen kotoisin Venäjältä, Pietarista. Saavuin Suomeen, 
Lahteen syyskuussa 2011. Äitini on inkerinsuomalainen ja isäni venäläinen. Olen tullut Suomeen 
inkerinsuomalaisten juurieni perusteella. Asun tällä hetkellä Lahdessa perheeni kanssa. Minulla on 
puoliso ja kaksi pientä lasta. Lapset ovat nyt päiväkoti-ikäisiä ja he ovat suomenkielisessä 
päiväkodissa. Mielestäni Lahdessa on riittävästi palveluita saatavilla. Päijät-Hämeessä on paljon 
työttömiä ja se aiheuttaa kuitenkin omia haasteita. 

Olen valmistunut ympäristöinsinööriksi Pietarin teknillisestä yliopistosta. Kun muutin Suomeen, etsin 
työtä laboratorioalalta Suomesta, koska olen aikaisemmin työskennellyt Pietarissa laboratoriossa. 
En kuitenkaan saanut kyseisen alan töitä. Tämän lisäksi olen työskennellyt myös tullissa Pietarissa. 
Tällä hetkellä olen määräaikaisessa työsuhteessa Hollolassa huolitsijana ja logistiikan 
koordinaattorina Coldex Oy:ssa. 

Coldex Oy on kansainvälinen yritys, joka työllistää 11 henkilöä. Löysin työn TE-toimiston internet-
sivuilta. Aloitin työt helmikuussa 2015. Työ on kansainvälistä ja käytän työssäni aktiivisesti suomen, 
venäjän ja englannin kieltä.  Ennen nykyistä työsuhdetta minulla oli kuukauden työharjoittelu 
Nastolassa. 

Kun tulin Suomeen, läheiset auttoivat minua paljon käytännön asioiden hoitamisessa. Pääsin TE-
toimiston kautta maahanmuuttajille suunnatulle suomen kielen kurssille koulutuskeskus 
Salpaukseen. Olen suorittanut yhteensä 3 suomen kielen kurssitasoa. Ensimmäisen suomen kielen 
kurssin suoritin vuonna 2011, jonka jälkeen olin pari vuotta kotona äitiyslomalla. Toisen ja kolmannen 
suomen kielen kurssitason suoritin vuonna 2014. Sain tuntumaa suomen kieleen myös Pietarin 
edustuston suomen kielen kurssilla. Olen opiskellut suomen kieltä itsenäisesti, mm. elokuvia ja 
sarjoja katsomalla.   

Omalla aktiivisuudella kotoutuu ja sopeutuu hyvin. Työharjoittelun kautta olen saanut 
mahdollisuuden tutustua suomalaisiin. Tärkeätä on olla sosiaalinen. Sopeutuminen Suomeen on 
pitkälti kiinni omasta itsestä ja oma-aloitteisuus on tärkeää.  Maahanmuuttajalle on kuitenkin 
haastavaa löytää töitä. On vaikeaa asua uudessa maassa ja työttömyys on tällä hetkellä suuri 

ongelma.  

Koen, että asun tulevaisuudessa 
Päijät-Hämeessä, eikä minulla ole 
tarvetta muuttaa muualle. Meillä on 
oma asunto Lahdessa ja mieheni 
on saanut myös 
ammattikoulutuksen Suomessa. 
Olen valmis kouluttautumaan 
myös uudelleen, jos työtä ei ole 
jatkossa. Pidän suomalaisesta 
elämästä ja rauhasta. Pietari on iso 
kaupunki. Lapsilla on täällä 
helpompaa. Lapset ovat olleet yksi 
syy muuttoon Suomeen, koska 
täällä on turvaisampaa asua.  
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Sudanilaisen pakolaisen tarina 

 

Olen Ibrahim Abdalla. Olen kotoisin Darfurista, Sudanista ja olen 36-vuotias.  Tulin Lahteen keväällä 
vuonna 2005 pakolaisena. vaimoni ja 10-kuukauden ikäisen poikamme kanssa.  

Sudanissa olin päivisin töissä autohuoltamolla. Iltaisin pidin vapaaehtoisena kotonani koulua 
sellaisille köyhille lapsille ja aikuisille, joilla ei ole varaa mennä kouluun. Minua syytettiin opettajan 
työni vuoksi poliittisesta oppositiotoiminnasta ja minut vangittiin. Talo otettiin minulta pois. Kun 
vapauduin, en enää löytänyt mistään töitä. Pelkäsin, että minut vangitaan uudestaan milloin tahansa. 
Tuttava auttoi minua pakenemaan Egyptiin. Matka oli vaikea, joten jouduin lähtemään yksin, vaikka 
olin kihloissa. 

Egyptissä jouduin aloittamaan uuden elämän täysin tyhjästä. Asuin muiden sudanilaisten 
pakolaisten kanssa hylätyssä tehtaassa. Rekisteröidyin pakolaiseksi YK:n toimistolla. Sain 
haastatteluajan kolmen vuoden päähän. Löysin työpaikan metalliverstaalta. Se oli sinkitystyötä ilman 
mitään suojavarusteita. Sinkki syövytti käsiäni ja sairastelin. Muutin Kairoon ja löysin turvallisemman 
työn autojen varaosakaupan varastosta.  

Pääsin lopulta haastatteluun puolentoista vuoden jälkeen. Päätös piti käydä katsomassa toimiston 
portilla olevasta listasta. Olin jo luopunut toivosta kun nimeäni ei ilmestynyt listalle. Viiden kuukauden 
odotuksen jälkeen kuitenkin yllättäen nimeni näkyi listalla hyväksyttyjen joukossa.  

Halusin morsiameni Egyptiin luokseni Sudanista. Ensin meidän tuli mennä naimisiin. Häät pidettiin 
Sudanissa ilman minua. Vaimo tuli Egyptiin. Myöhemmin poikamme syntyi Egyptissä.  

Odotin taas vuoden seuraavaa haastattelua. Lopulta haastattelukutsu tuli. Haastattelussa sain kaksi 
maata, joista piti valita heti toinen: Suomi ja USA. Minulla oli Nokian puhelin, ja tiesin, että Nokia on 
Suomesta, joten ajattelin että Suomi on hyvä maa. Tiesin myös, että Suomi on turvallinen maa ja 
että Suomessa lapseni saisi hyvän koulutuksen. Joten valitsin Suomen.  

Kun keväällä 2005 saavuimme Suomeen, maassa oli vielä vähän lunta. Kun tulimme illalla Lahteen 
oli valoisaa. Oli hiljaista, missään ei näkynyt ihmisiä. Katsoin kerrostalon ikkunasta pihalle ja 
ihmettelin, että asuuko täällä ketään? Egyptissä kaikki oli ollut toisenlaista: kaupat ovat auki ja bussit 
kulkevat yötä päivää. 

Ensimmäiset 5 - 6 kuukautta olimme vain kotona. Ei ollut mitään tekemistä. Olisin halunnut jotain 
töitä, mitä tahansa. En saanut nukuttua kun oli valoisaa ja koska en ollut väsynyt kun olin koko ajan 
tekemättä mitään. Kielikurssi oli vain kerran viikossa. Ä- ja ö-kirjaimet olivat vaikeita. Opin yksittäisiä 
sanoja ja pieniä lauseita.  

Pääsin Salpaukseen kielikurssille ja kurssin kautta työharjoitteluun Festivolle Suomen Kotikylmiöön 
Hollolaan. Suomen Kotikylmiö Oy valmistaa kylmiöpakastimia ja viinikaappeja koteihin sekä 
ammattikäyttöön tarkoitettuja linjastokalusteita, lääkejääkappeja ja myymäläkaappeja. Sain jatkaa 
työpaikassa heti harjoittelun jälkeen. Kolmen kuukauden kuluttua työpaikkani muuttui vakituiseksi.  

Samalla halusin jatkaa opiskeluani, koska en osannut lukea ja kirjoittaa suomeksi kovin hyvin enkä 
osannut auttaa lapsiani. Suoritin ensin peruskoulun iltakursseilla. Sitten kävin iltaisin töiden jälkeen 
opiskelemassa metallialan tutkinnon ammattikoulussa Espoossa. Opiskelua oli 4 tuntia illassa, 
matkustin joka ilta junalla Espooseen. 1,5 vuodessa sain ammattitutkinnon vuonna 2008. 

Olen samassa työpaikassa edelleen. Pidän työstäni, meillä on hyvä työporukka ja hyvä ilmapiiri. 
Työkaverit ovat minulle läheisiä. Työpaikka on minulle kuin toinen koti.  

Meillä on neljä lasta, 7-vuotias tyttö ja 2-, 6- ja 11-vuotiaat pojat. Vaimoni opiskelee lähihoitajaksi. 
Hän haluaa tehdä töitä vanhusten parissa.  

Olen tosi kiitollinen kaikesta avusta mitä saimme alussa. Lapsemme ovat päässeet päiväkotiin ja 
kouluun. Suomessa on heille vanhempana hyvät mahdollisuudet opiskella mitä tahansa. Sudanissa 
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20 % väestöstä ei osaa lukea tai kirjoittaa. Tykkään olla Lahdessa, kaupunki ei ole liian suuri eikä 
liian pieni. Asiat hoituvat hyvin, koulut ovat lähellä.  

Työ on maahanmuuttajille hyvin tärkeää. Suurin osa maahanmuuttajista ei halua istua kotona, kaikki 
haluaisivat töihin ja ansaita itse omaa rahaa. Jos ei ole työtä tai koulupaikkaa on maahanmuuttajilla 
silloin liikaa aikaa. Ja kun on liikaa aikaa siitä tulee ongelmia. Kotiin jää liian helposti kun rahaa saa 
vaikka ei olisikaan töissä.  

Minulla on paljon kavereita, jotka eivät ole löytäneet töitä. Yritän aina miettiä, miten voisin auttaa 
heitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Työttömyys on valtiolle kallista. Maahanmuuttajia pitäisi tukea 
enemmän työllistymisessä. Maahanmuuttajilla on usein vielä vähän suomen kielen taitoa ja 
vähemmän koulutusta ja he tarvitsevat enemmän apua töihin pääsemisessä. Töihin pitäisi päästä 
kiinni heti, edes vaikka osa-aikaisesti. Maahanmuuttajille pitäisi kertoa paremmin miten täällä 
toimitaan, mitä lakeja täällä on ja miten töitä haetaan.  
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Skotlantilaisen opiskelijan tarina 

 

Olen Alexander McCreath Glasgowsta, Skotlannista Iso-Britanniasta. Olen 21-vuotias. Olen asunut 
Suomessa vasta alle vuoden. Muutin Suomeen joulukuussa 2014 tyttöystäväni ja hänen perheensä 
luo. Asun Lahdessa.  

Alussa tilanteeni oli vaikea kun en saanut suomalaista henkilötunnusta – en pystynyt pääsemään 
työnhakijaksi TE-toimistoon, avaamaan pankkitiliä, en voinut saada nettipankkitunnuksia ja niin 
edelleen. Olin vähän yllättynyt että vaikka olen kotoisin toisesta EU-maasta eivät asiat sujuneet niin 
helposti kuin olin olettanut.  

Sain paljon apua ja ystäviä Helluntaiseurakunnasta. Heillä on paljon kansainvälistä toimintaa. 
Heidän kauttaan kuulin Harjulan setlementin Minun tulevaisuuteni-projektista. Pääsin mukaan 
projektiin. Projektissa autettiin maahanmuuttajanuoria pääsemään eteenpäin työhön tai 
opiskelemaan. Projektissa oli erilaisia työnhakuun, tiimityöskentelyyn ja suomen kieleen liittyvää 
opetusta ja ryhmätöitä. En kuitenkaan voinut jatkaa kurssilla koska en edelleenkään saanut 
henkilötunnusta.  

Kesällä olen ollut töissä Helsingissä. Ensin olin töissä SOL-palveluissa ja sitten hyttisiivoajana Viking 
Linellä siivoamassa Mariellan ja Gabriellan hyttejä. Skotlannissa olin aiemmin ollut töissä 
golfkentällä puistotyöntekijänä leikkaamassa nurmikoita, töissä rakennustyömaalla, lihanleikkaajana 
lihakaupassa sekä tehtaissa pakkaus- ja lihanleikkaustöissä. Viking Linellä työkaverini olivat ympäri 
maailmaa saapuneita: työkaverini olivat kotoisin ainakin Venäjältä, Latviasta, Valko-Venäjältä, 
Intiasta, Nepalista, Bangladeshista, Portugalista, Iso-Britanniasta ja USA:sta. Työkielenämme oli 
englanti. Myös tiimimme vetäjä yleensä puhui meille englantia. Yleensä kommunikaatio-ongelmia ei 
ollut. Opettelen nyt suomen kieltä. Suomi on helppo ääntää ja lukea mutta kielioppi ja sanasto ovat 
vaikeita.  

Harrastan hiihtoa, luistelua ja jalkapalloa. Pidän suomalaisesta talvesta jopa enemmän kuin kesästä, 
joten Lahti sopii minulle hyvin. Lahti on kiva paikka. Lahti on kansainvälinen ja Lahdessa on paljon 
tekemistä. Lahti on myös turvallinen. 

Iso-Britanniassa on pidempi historia maahanmuutosta ja siksi Iso-Britannia on uusille tulijoille ehkä 
helpompi maa kuin Suomi, jossa maahanmuuttajia on vähän.  Suomessa aluksi voi olla hyvinkin 
yksinäistä jos täällä ei ole ystäviä jo etukäteen. Myös kannattaisi olla työ- tai opiskelupaikka valmiina 
jo kun tulee. Olen nyt taas SOL:illa töissä Helsingissä. Työni on juuri loppumassa ja olen muuttanut 

takaisin Lahteen. Minulle kuuluu nyt hyvää. Olemme menossa 
tyttöystäväni kanssa pian naimisiin. Maalaan juuri yksiötämme. 
Olen päässyt opiskelemaan Lahden Ammattikorkeakouluun  
kansainvälistä liiketoimintaa International Business –linjalle.  
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Kiinalaisen sairaanhoitajan tarina 

 

Nimeni on Qin Xiao Yi. Olen 27-vuotias sairaanhoitaja Shanghaista, Kiinasta. Olin valmistunut 
Kiinassa sairaanhoitajaksi ja tehnyt siellä vähän aikaa sairaanhoitajan töitä yliopistollisessa 
sairaalassa ennen kuin tulin vuonna 2010 Kokkolaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun 
(nykyisin Centria) tekemään suomalaisen sairaanhoitajan tutkinnon. Opiskelin englanninkielisessä 
ohjelmassa ja samalla opiskelin suomen kieltä. Jo opiskelujen aikana tulin ensimmäisen kerran 
Lahteen työharjoitteluun.  

Nyt olen valmistunut sairaanhoitajaksi ja olen sairaanhoitajana Lahden kaupunginsairaalassa ja 
asun Lahdessa. Tätä ennen työskentelin Helsingissä ja Kuopiossa. Alussa tein lähihoitajan töitä. 
Minut on otettu hyvin vastaan työpaikalla. Aluksi oli vähän vaikeaa kielen kanssa, esimerkiksi 
kirjaamisissa, mutta sain aina apua muulta henkilökunnalta. Uusi työympäristö, vastuu ja 
päätöksenteko stressasivat. Potilaiden kanssa oli joskus vaikeaa kun emme heti kunnolla 
ymmärtäneet toisiamme, mutta yritin aina tehdä parhaani ja kehittyä ammatissa. 

Kiinalainen ja suomalainen sairaanhoitajan työ eroavat paljon toisistaan: Kiinassa sairaanhoitajan 
työ on raskaampaa: potilaita on paljon enemmän yhtä hoitajaa kohti, lomat ovat lyhyitä ja mitään 
kahvitaukoja ei edes tunneta. 

Olen saanut ystäviä työpaikan kautta, muuten suomalaisten ystävien löytäminen on vaikeaa. Joskus 
on vähän yksinäistä. On raskasta olla kaukana kotoa, kaikista asioista pitää huolehtia itse yksin. 
Alussa mietin usein että hyväksytäänkö minut. 

Itseluottamukseni on vahvistunut sekä opiskelussa, työssä että yleensä elämässä Suomessa. 
Onneksi olen saanut paljon tukea hyviltä ystäviltä ympäri Suomea. Olen huomannut että Suomessa 
ihmisillä yleensä ei ole riittävästi tietoa Kiinan historiasta, kulttuurista ja nykypäivän tapahtumista. 
Olisi hyvä, jos mediassa olisi joskus erilaisiakin näkökulmia ja Kiinasta kerrottaisiin uutisissa 
monipuolisemmin.  

Lahti on mukava paikka asua. Pidän pienemmistä kaupungeista joissa on vähän ihmisiä ja missä 
luonto on lähellä. Harrastan juoksua ja lukemista. Pidän suomalaisesta kesämökkikulttuurista.  

Käyn Kiinassa yleensä kerran vuodessa. Ikävöin Kiinasta perhettä ja ystäviäni ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia. Kaipaan talvella myös aurinkoa. Kun lähden töihin on pimeää, ja kun 
palaan töistä kotiin, niin taas on pimeää. Tärkeintä kuitenkin on että on ystäviä ja töitä.  

Haluan koko ajan kehittää itseäni, osallistua enemmän ja tutustua uusiin ihmisiin. Ulkomaalaiset 
tarvitsevat kokoontumispaikkoja ja paikkoja, joissa voi tutustua suomalaisiin ja oppia suomea. Kieli 
on monelle esteenä kun ei osaa sanoa kaikkea sitä, mitä haluaisi. Ulkomaalaiset opiskelijat ja 
työntekijät tarvitsisivat enemmän suomen kielen kursseja. Erilainen ystäväperhetoiminta olisi myös 
tervetullutta. Myös maahanmuuttajat voisivat tehdä vapaaehtoistyötä jos tietäisivät paremmin 
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.  

Maahanmuuttajalle suomen kielen ja kulttuurin oppiminen on tärkeää. Suomen kielen ja 
kulttuurintuntemuksen avulla voi päästä suomalaisiin piireihin paremmin mukaan ja samalla löytää 
hyviä asioita suomalaisesta kulttuurista. Se on myös kunnioitusta Suomea kohtaan. Kiinalaiseen 
ajattelutapaan kuuluu, että muualta tulevat ihmiset pääsevät helpommin toiseen kulttuuriin sisälle 
jos he ensin itse muuttavat omaa tapaansa ajatella. Minun mielestäni Suomessa on meille paljon 
nähtävää ja opittavaa: suomalaisia perinteitä, ajatustapoja ja tietämystä. Huomasin, että suomalaiset 
ovat rauhallista ja luottavaisia, ja näiden luonteenpiirteiden ansiosta on helppoa tehdä yhteistyötä ja 
saavuttaa tuloksia. Ennen tuloani Suomeen vanhempani muistuttivat, että ihmisen aivot ovat kuin 
sieni, voisin imeä uutta tietoa ja samalla vapauttaa omasta taustastani tulevia ajatuksiani uusiin 
ympäristöihin. Olen noudattanut tätä viisautta kun olen ollut Suomessa.  

Ymmärrän nykyisen kilpailutilanteen koko maailmassa. Erityisesti kun tulen ulkopuolelta, minun pitää 
itse olla vastuussa itsestäni niin että pärjään eri tehtävissä ja vahvistan oman osaamiseni eri puolia. 
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On joskus ollut kauhean väsyttävää kun koko ajan on pitänyt yrittää olla vielä parempi, mutta 
loppujen lopuksi olen päässyt haasteista eteenpäin. Voin olla ylpeä itsestäni ja voin päästä vielä 
enemmän eteenpäin.   
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Nepalilaisen ravintolayrittäjän tarina 

 

Nimeni on Roel Prasad Oli ja olen kotoisin Nepalista. Olen 35-vuotias ja olen muuttanut vuonna 
2003 Suomeen. Kohtalo johdatti minut tänne. Olen aikaisemmin asunut pääkaupunkiseudulla. Asun 
tällä hetkellä Lahdessa perheeni kanssa. Minulla on 10-vuotias poika, 8-vuotias tyttö ja 3 kuukautta 
vanha poika. Muutin marraskuussa 2014 Lahteen. Lahti on mukava ja pieni kaupunki. Palveluita on 
mielestäni hyvin saatavilla ja liikkuminen on helppoa.  

Omistan ruokaravintola Himnadin Lahdessa. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2010 alkaen. Olen 
päässyt nykyiseen työtehtävään tekemällä kovasti töitä. Teen töitä koko ajan 6 - 7 päivää viikossa. 
Olen toiminut yrittäjänä ravintola-alalla (ja muissa työtehtävissä) aikaisemmin pääkaupunkiseudulla. 
Suomessa yrittäjyyden aloittaminen kyllä onnistuu, jos vain paperit ovat kunnossa. Jos on tahtoa ja 
halua saavuttaa jotain, niin se on mahdollista. Yrittäjyyteen liittyvä byrokratia ei ole mielestäni niin 
haastavaa, mutta Nepalista hankittavaan työvoimaan liittyvät toimenpiteet ovat kyllä aikaa vieviä ja 
vaikea prosessi, joka myös hankaloittaa ravintolani toimintaa. Ulkomaisen työvoiman hankintaan 
liittyviä toimenpiteitä pitäisi mielestäni helpottaa.  

Kun tulin Suomeen, tulin toimeen englannin kielellä. Ystävien ja ihmisten kautta sain kuitenkin kuulla, 
että suomen kielen oppiminen on erittäin tärkeää ja ilman suomen kielen taitoa on vaikeaa. Olen 
opiskellut suomen kieltä työelämässä. Opin suomen kieltä aluksi osa-aikaisen työsuhteen kautta. 
Olen opetellut suomea seuraamalla uutisia ja lukemalla paljon. Seurasin uutisia BBC:ltä ensin 
englanniksi ja sitten suomeksi. Työn ohella olen kuunnellut suomalaisten puhetta, keskustellut 
heidän kanssaan ja kysellyt kysymyksiä. Olen oppinut puhumaan suomea 16 kk:n aikana. Suomen 
kielen kurssilla kävin vain muutaman päivän ajan. 

Kotoutuminen merkitsee mielestäni sitä, että ulkomaalaisten ja suomalaisten pitäisi yhdessä hoitaa 
asioita. Uskon, että suomalaisten asenteet ulkomaalaisiin työntekijöihin ja maahanmuuttajiin ovat 
muuttumassa. Suomessa kaikkien kansalaisten elintasoa pitäisi nostaa ja miettiä miten me kaikki 
voisimme luoda hyvän tulevaisuuden. On hyvä seurata ajankohtaista politiikkaa. Suomi on vapaa 
maa, jossa voi harjoittaa omaa uskontoa ja elintapoja, mutta myös uutta kotimaata ja sen tapoja 
pitää kunnioittaa. Maahanmuuttajalla on tiettyjä velvollisuuksia.  

Suomessa maahanmuuttajien käyttäytymistä ja 
toimintaa myös mielestäni tarkastellaan eri tavalla. 
Nykyaikana maahanmuuttajilla ja kantaväestöllä on 
vaikeuksia saada työtä. Maahanmuuttaja voi omalla 
omatoimisuudellaan olla hyvä esimerkki muille. Kun 
pystyt tekemään hyvää, tee edes vähän. Ei kannata 
jäädä kotiin ja nauttia etuuksia, jos on mahdollisuus 
tehdä edes vähän työtä.   

Maahanmuutto on ajankohtainen aihe ja ilmiö 
Suomessa. Mielestäni suomalaisten on hyvä miettiä 
omaa suhtautumista maahanmuuttajiin ja 
maahanmuuttoon eikä yksinkertaistaa asioita. 
Maahanmuuttoa on monenlaista ja meissä 
maahanmuuttajissa on paljon eri taustaisia ihmisiä. 
Meitä ei saa laittaa yhteen muottiin.  Suomi on hyvä 
maa asua. Maan tapoja pitää kunnioittaa ja on 
tärkeätä noudattaa lakeja. Jos et noudata lakeja tai 
kunnioita uutta kotimaatasi, voit aina palata takaisin 
omaan kotimaahasi.  
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Chileläisen vapaaehtoistyöntekijän tarina 

 

Olen Paula Meneses, 38-vuotias Chilestä seitsemän ja puoli vuotta sitten Suomeen muuttanut 
nainen. Asun Lahdessa. Minulla on kolme lasta.  

Tutustuin suomalaiseen mieheeni Chilessä. Hän oli Chilessä töissä. Kun tapasin mieheni, luulin 
häntä ensin saksalaiseksi. En tiennyt Suomesta mitään. Menimme Chilessä naimisiin.  

Muutimme Suomeen Nastolaan kahden tyttäreni kanssa mieheni luo. Alku oli vaikea. Mieheni lähti 
taas ulkomaille töihin. Jäimme yksin asumaan keskelle metsää, apunamme suomen kielen sanakirja 
ja ihanat appivanhemmat. Tyttäreni olivat tuolloin 8- ja 11-vuotiaat. Lapset menivät valmistavalle 
luokalle Harjuun ja oppivat suomen kieltä nopeasti. TE-toimisto auttoi minua suomen kielen 
kurssipaikkojen saamisessa. Opiskelin suomen kieltä Salpauksessa, Wellamo-opistossa ja Lahden 
kansanopistolla kunnes kolmas lapseni syntyi. 

Olen sopeutunut Suomeen ja suomalaiseen elämäntapaan hyvin. Kestän hyvin kylmääkin säätä. 
Chilessä käydessäni minulla on aina kuuma! En puhu niin kovalla äänellä kuin kotonani Chilessä ja 
muutenkin spontaanisuuteni on hävinnyt – Suomessa ei esimerkiksi tehdä yllätysvierailuja ystävien 
luo. Suomessa ollaan käytännöllisiä – Chilessä lasteni sadevaatteet ja taitettavat lastenrattaat 
herättivät ihmetystä. 

Suomessa on vaikeaa tutustua uusiin ihmisiin. Jotkut naapurini eivät tervehdi edes viiden vuoden 
jälkeen, vaikka itse tervehdin heitä. Minulla kielimuuri vaikeuttaa myös tutustumista, on vaikeaa itse 
olla aktiivinen.  

Kotikielemme on espanja. Tunsin muitakin espanjankielisiä perheitä täällä ja minulle syntyi idea 
omasta muskariryhmästä meksikolaisen ystäväni kanssa. Tilat muskarille löytyivät Multi-Cultista. 
Multi-Culti on Lahden nuorisopalveluiden osana toimiva monikulttuurikeskus, joka on kaikenikäisille, 
sekä suomalaisille että maahanmuuttajille, avoin kansalais- ja vapaaehtoistoimintakeskus. Multi-
Culti mahdollistaa eri puolilta maailmaa tulevien ihmisten kohtaamisen.  

Chiquimix, espanjankielinen lasten kerho on nyt toiminut melkein neljä vuotta. Toimin ryhmän 
vetäjänä. Kerhossa opitaan espanjan kieltä leikkien ja laulaen. Teen kerhoa varten erilaista 
opetusmateriaalia, leikkejä, lauluja ja videoita.  

Suomessa on hienot mahdollisuudet opiskella eri aloja. Haluaisin opiskella lastenhoitoalaa. 
Haaveenani ehkä jonain päivänä olisi espanjankielinen päiväkoti.  

Viihdyn Suomessa hyvin. Minulla on oma 
perhe ja paljon ystäviä. En vaihtaisi Lahtea 
mihinkään – täällä on rauhallista ja kauniita 
maisemia, kaikki on lähellä.  Chilestä kaipaan 
yhteisöllisyyttä sekä suuria perhetapaamisia 
ja juhlia. Yksinäisyys on suuri ongelma niin 
suomalaisilla kuin maahanmuuttajillakin. 
Suomi on maa, jossa voisi iloita ja nauttia 
elämästä. Kielikursseilla tutustuu vain muihin 
maahanmuuttajiin. Hiljaisimmat jäävät 
sivuun. Toivoisin, että suomalaisilla olisi 
enemmän mielenkiintoa tutustua muualta 
tulleisiin, ottaa heitä mukaan ja esitellä 

ystävilleen. Maahanmuuttajien itsekin pitäisi olla enemmän uteliaita, itse ottaa se ensimmäinen askel 
ja tutustua naapureihin. Voit yllättyä - naapurissa voi asua vaikka miten mielenkiintoisia ihmisiä mutta 
et tiedä sitä. Kannattaa siis uskaltaa, ei saa ajatella että pidetäänköhän minusta vai ei.  
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TIIVISTELMÄ 

 
Päijät-Hämeen kuntien sekä Iitin, Myrskylän ja Pukkilan alueellinen yhteistyö maahanmuuttoasioissa 
on korostunut entisestään maahanmuuton lisääntyessä. Kansainvälisten kriisien aiheuttama 
muuttoliike tuo kunnille uusia haasteita tulevina vuosina. Kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on  
osoittanut tarpeellisuutensa. Vuosille 2016 - 2020 laadittava kotouttamisohjelma on toinen alueelle 
laadittu yhteinen ohjelma.  
 
Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma on lakisääteinen maakunnan ja maakunnan ulkopuolella 
sijaitsevien kolmen kunnan kotouttamisohjelma, jossa on otettu huomioon kotoutumislain säädökset, 
alueelliset strategiat, sopimukset ja ohjelmat. Kuntien valtuustot hyväksyvät ohjelman kukin erikseen 
maakuntahallituksen tekemän hyväksymispäätöksen jälkeen. Valtion kotouttamisohjelma ja 
hallituksen maahanmuuttopoliittiset linjaukset vaikuttavat osaltaan kotouttamisohjelmaan ja 
kotouttamistoimenpiteisiin tulevaisuudessa. 
 
Ohjelma-alueella oli vuoden 2014 lopussa vieraskielisiä 8 363 henkilöä (suurimmat yksittäiset 
kieliryhmät venäjä, viro, kurdi ja arabia) sekä ulkomaan kansalaisia 6 046 henkilöä. Ohjelma-alueelle 
on muutettu edelleen eniten Venäjältä ja Virosta. Yleisimmät maahanmuuton syyt ovat perhesiteet, 
opiskelu, työ, kansainvälinen suojelu ja paluumuutto. Tilapäinen maahanmuutto ja 
turvapaikanhakijoiden määrän kasvu vuonna 2015 muuttavat olennaisesti maahanmuuton 
luonnetta.    

Maahanmuutto-ohjelman sisältöä tuotettiin viiden eri teeman ympärille kootuissa 
asiantuntijaryhmissä ja työpajoissa, jotka koostuivat kuntien, viranomaisten, oppilaitosten, vapaan 
sivistystyön, seurakuntien ja kolmannen sektorin edustajista, vapaaehtoistoimijoista sekä muista  
asiantuntijatahoista. Teemoina olivat työllisyys ja yrittäjyys, aikuiskoulutus, lapset ja nuoret, 
kotouttaminen ja etnisten suhteiden edistäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Kolmannelle 
sektorille ja vapaaehtoistoimijoille järjestettiin erillinen teematyöpaja ja maahanmuuttajille 
kuulemistilaisuus.  

Työpajojen tulosten ja maahanmuuttajille suunnatun kuulemistilaisuuden pohjalta laadittiin yhteensä 
39 kappaletta kehittämiskohteita. Kehittämiskohteet on jaettu kolmeen eri pääluokkaan: 1) 
kotouttamistoimenpiteet, 2) aikuiskoulutus, työllisyys ja yrittäjyys sekä 3) etnisten suhteiden 
edistäminen ja yhdenvertaisuus. Ohjelmassa on esitelty kunkin kehittämiskohteen kohdalla 
toimenpiteet ja keinot sekä toimijat ja vastuutahot kehittämiskohteen toteuttamiseksi. Toteutumista 
pyritään seuraamaan kunkin kehittämiskohteen osalta.    

Kotouttamistoimenpiteet- luvussa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat keskeisessä asemassa. 
Kehittämiskohteita on yhteensä kuusi ja niissä korostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilökunnan maahanmuuttotyön osaamisen lisääminen, kotouttamistoimenpiteiden toteuttaminen 
yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tiedottaminen ja 
palveluohjauksen parantaminen eri ikäryhmille. Näiden lisäksi kehitettävää on mielenterveystyössä 
ja sen erityisosaamisen parantamisessa sekä uuden sosiaalihuoltolain käyttöönotossa ja sen 
mahdollisuuksien käytäntöön viemisessä. Tulkkauspalvelujen käyttö tulee turvata ja lisäksi kouluttaa 
henkilökuntaa niiden käyttämisessä. 

Lasten osalta nostettiin esille yhteensä kolme kehittämiskohdetta: maahanmuuttajien äidinkieltä 
puhuvien avustajien määrän säilyminen varhaiskasvatuksessa, matemaattisten valmiuksien 
kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alkuvaiheessa sekä oman äidinkielen 
opetuksen turvaaminen. Nuorisotyössä keskityttiin yhteensä viiteen kehittämiskohteeseen, joihin 
lukeutuvat syrjäytymisen ehkäisy, lukio- ja ammatilliseen koulutukseen kannustaminen sekä 
koulutuspolkujen rakentaminen oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleille nuorille. Lisäksi 
edistetään maahanmuuttajien yhdenvertaista osallistumista harrastustoimintaan ja parannetaan 
nuorten mielenterveysongelmien tunnistamista ja hoitoa sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.  
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Muihin kotouttamistoimenpiteisiin laadittiin yhteensä seitsemän kehittämiskohdetta, joissa 
korostuivat kuntien maahanmuuttotyön koordinointi ja verkostoyhteistyö, eri toimijoiden roolien 
selventäminen kotouttamistoiminnassa, eri kuntien kulttuuri-ja liikuntatoimen sekä muiden 
hallintokuntien mukaan saaminen kotouttamistyöhön sekä kolmannen sektorin, seurakuntien, 
yksityishenkilöiden ja muiden tahojen kotouttamistyön edistäminen. Alipin roolia ja tunnettavuutta 
halutaan vahvistaa ohjelma-alueella sekä turvata kotoutumisen vähimmäistaso kaikille 
maahanmuuttajaryhmille. Asumisasioihin panostaminen koettiin myös tärkeäksi. 

Aikuiskoulutuksessa kehittämisen kohteita on yhteensä neljä. Kotoutumis- tai kielikoulutus halutaan 
turvata kaikille maahanmuuttajaryhmille sekä työelämäyhteyttä halutaan lisätä kaikkiin koulutuksiin. 
Osaamisen tunnustamista, tunnistamista ja osaamisen esilletuontia sekä markkinoinnin kehittämistä 
työnantajille korostettiin. Työllistymispolussa halutaan kehittää täydentävän koulutuksen, 
näyttötutkintojen ja oppisopimuskoulutusten mahdollisuutta. Peruskouluopetuksen järjestäminen 
aikuisille nousi myös yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista.  

Työllisyyttä käsittelevässä luvussa työllistämiseen liittyviä kehittämiskohteita kirjattiin yhteensä 
kolme. Työnantajille suunnattuja tukimekanismeja halutaan kehittää maahanmuuttajien 
työllistämiseksi. Työllistymisvalmiuksia ja eri työllistymismahdollisuuksia halutaan parantaa ja 
hyödyntää. Työyhteisöjä ja monimuotoisuuden johtamista tulee kehittää.  

Työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi ja kansainvälisten opiskelijoiden saamiseksi alueelle 
ja heidän työllistymisvalmiuksien edistämiseksi laadittiin kolme kehittämiskohdetta. Päijät-Hämeen 
vetovoimaisuutta ja kansainvälistä imagoa halutaan vahvistaa, koulutetun työvoiman ja 
kansainvälisten opiskelijoiden jäämisen mahdollisuuksia alueelle halutaan parantaa. Työnantajien, 
työyhteisöjen, yritysneuvojien ja ammattiliittojen kansainvälistymis- ja työsuojelukoulutusten sekä 
muiden tukipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa halutaan varmistaa ulkomailta tulevalle 
työvoimalle ja jo maassa oleville maahanmuuttajille. Yrittäjyyttä käsittelevässä luvussa painotus 
keskittyi kahteen kehitettävään aihealueeseen: maahanmuuttajien oman osaamisen tunnistamiseen 
ja kaupallistamiseen sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien asiantuntijayrittäjyyden 
tukemiseen.  

Etnisten suhteiden edistäminen ja yhdenvertaisuuden lisääminen ohjelma-alueella on yksi 
maahanmuutto-ohjelman tavoitteista. Kehittämiskohteita on laadittu yhteensä kuusi: 
syrjimättömyyden ja tasavertaisuuden edistäminen, maahanmuuttajien kuuleminen vuosittain 
erilaisten foorumien kautta, viranomaistahojen ja kolmannen sektorin tiiviimpi yhteistyö 
maahanmuuttoasioiden suunnittelussa, maahanmuuttajien laajempi osallistaminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan, faktatiedon välittäminen maahanmuutosta ja 
maahanmuuttokeskusteluun kannustaminen sekä yhdenvertaisuuslain tunnetuksi tekeminen.    

Ohjelman toteutusta on tarkoitus seurata ja päivittää tarvittaessa.  Päijät-Hämeen liitto kutsuu 
ohjausryhmän koolle vuosittain tarkistamaan tilannetta. Kokouksessa päätetään ohjelman 
päivitystarpeesta. Tarvittaessa tarkistaminen voi tapahtua esim. työpajojen kautta, joihin kutsutaan 
eri hallintokuntien, järjestöjen, maahanmuuttajien ym. edustajia.  
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LIITE 1 

 

TILASTOT  

 

1. Päijät-Hämeen, Iitin, Myrskylän ja Pukkilan ulkomaan kansalaiset 30.6.2015  

 

 

Lähde: Väestörekisterijärjestelmä / Hämeen maistraatti, Kaakkois-Suomen maistraatti ja Itä-
Uudenmaan maistraatti 

 

2. Ohjelma-alueen ulkomaan kansalaiset (tilanne 30.6.2015)  

 

KUNTA ULKOMAAN KANSALAISTEN 
MÄÄRÄ 

Hartola 47 
Heinola 442 
Hollola 365 
Hämeenkoski 41 
Iitti 86 
Kärkölä 105 
Lahti 4108 
Myrskylä 39 
Nastola 334 
Orimattila 239 
Padasjoki 34 
Pukkila 33 
Sysmä 57 
YHTEENSÄ 5930 
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3. Ohjelma-alueen ulkopuoliset kunnat Päijät-Hämeessä (tilanne 30.6.2015) 

KUNTA ULKOMAAN KANSALAISTEN 
MÄÄRÄ 

Asikkala 116 
 

Asikkalan kanssa yhteensä 6046 

 

4. Ulkomaan kansalaisten määrä Lahdessa (suurimmat ryhmät) 30.6.2015  

 

 

Lähde: Väestörekisterijärjestelmä / Hämeen maistraatti  
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5. Lahden kaupungin maahanmuuttajapalvelujen vastaanottamat pakolaistaustaiset 
henkilöt 1.1.2005 – 19.10.2015 
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6. Lahden kaupungin maahanmuuttajapalvelujen vastaanottamat paluumuuttajat  
2005 - 2014  

 

 

Lähde: Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut/Maahanmuuttopalvelut 
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LIITE 2 

 

KESKEISET LAIT, ASETUKSET, SOPIMUKSET JA OHJELMAT 

Kansainväliset sopimukset: 
x Euroopan ihmisoikeussopimus 63/1999 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063 
x Kidutuksen vastainen yleissopimus 60/1989 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1989/19890060 
x Lapsen oikeuksien sopimus 60/1991 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060 
x Geneven pakolaissopimus 77/1968 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2 
 

Kansalliset lait ja asetukset 

x Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386 
x Ulkomaalaislaki 301/2004 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301 
x Kansalaisuuslaki 359/2003 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359 
x Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin 

tunnistamisesta ja auttamisesta 388/2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150388 
x Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 
x Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301 
x Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta 570/2011 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110570 
x Kuntalaki 410/2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410  

 

Kansalliset ohjelmat 

x Valtion kotouttamisohjelma; Hallituksen painopisteet vuosille 2012 – 2015 
https://www.tem.fi/files/33350/Valtion_kotouttamisohjelma_vuosille_2012-
2015_1.6.2012_2.pdf 

x Valtion kotouttamisohjelma (Valko II) 2016-2019 ja Kotouttamisen kumppanuusohjelma 
(tulossa) 

x Maahanmuuton ja kotouttamisen suunta 2011-2014  
http://www.intermin.fi/julkaisu/022015?docID=58218 

x Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategia http://www.intermin.fi/maahanmuutto2020 

 

Alueelliset strategiat ja ohjelmat 

x Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen maahanmuuton ja kotouttamisen 
toimenpideohjelma 2014-2016 
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/98888/N%c3%a4kymi%c3%a4_syyskuu_2014_
HAMELY.pdf?sequence=2 

x Päijät-Häme 2017: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 http://www.paijat-
hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/ph_liitto/tehtavat/maakuntaohjelma/paijat_ham
een_maakuntaohjelma_2014-2017_nettiin.pdf,  http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-
tehtavat/maakuntaohjelma/ 

x Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma http://www.paijat-
hame.fi/tehtavat/maakuntasuunnitelma/ 

x Kuntien hyvinvointistrategiat 
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x Valtion ja Lahden kaupungin välinen kasvusopimus 2013-2015       
http://www.tem.fi/files/39272/Lahti.pdf 

x Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma 2014: Toimenpide-ehdotuksia arjen turvallisuuden 
lisäämiseen http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/aluekehitys/tuva-
toimikunta/paijat-hameen_turvallisuussuunnitelma_2014.pdf 

x Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 (Päivitys 2011) 
http://www.lahtiregion.fi/filebank/5120-Lahden_seudun_kilpailukyky-
_ja_elinkeinostrategia_2009-2015_paivitys_2011.pdf 

x Päijät-Hämeen koulutuspoliittiset linjaukset 2015-2020 (linkki myöhemmin) 
x Alueellinen Am-Kesu, eli ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen 

kehittämissuunnitelma 2013-2016 
https://hyvatkaytannot.oph.fi/suunnitelmat/suunnitelma/1888/ 

x Elinikäinen ohjaus Hämeessä. Hämeen elinikäisen ohjauksen strategia vuoteen 2020, 
Hämeen ELY-keskus   
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/97110/Elinik%C3%A4inen%20ohjaus%20H%C
3%A4meess%C3%A4.pdf?sequence=2   

x Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelma 2014-2020 
http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/899CE0D07D3C7C80C2257CF6003615B8/$file/Ty
%C3%B6llisyys-%20ja%20elinvoimaohjelma.pdf  

x Lahden osallisuusohjelma 2016-2020 (linkki myöhemmin) 

 
  



55 
 

LIITE 3 

 

OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO   

 

Puheenjohtaja: Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat, Päijät-Hämeen liitto 

Sihteeri: Asta Kortesaari, suunnittelusihteeri, Päijät-Hämeen liitto 

Jäsenet (varajäsenet suluissa): 

 

Mika Vartiainen, yrittäjä (Toni Kivistö, yrittäjä), Asikkala  

Seppo Laakso, Elinkeinoneuvoja (Annika Marttinen, hallintopäällikkö), Hartola 

Risto Turunen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (Dimitri Tarzalainen, 
kaupunginvaltuutettu), Heinola 

Riitta Ikonen, Peruspalvelukeskus Oiva/eläke- ja terveydentilan selvittelyn vastaava (Kati Saarela, 
Peruspalvelukeskus Oiva/sosiaalipäällikkö), Hollola 

Miikka Lönnqvist, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja (Minna Suominen, kunnanhallituksen 1. 
varapuheenjohtaja), Hämeenkoski 

Heikki Hiltunen, kunnanvaltuutettu (ei nimettyä varajäsentä), Iitti 

Leena Reiman, kunnanvaltuutettu (Tuija Nummela, kunnanhallituksen jäsen), Kärkölä 

Pasi Salmi, maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori (Leila Kankainen, sosiaalipalveluiden 
päällikkö), Lahti 

Päivi Pitkänen, perusturvan tilaajajohtaja (Osmo Pieski, kaupunginjohtaja), Orimattila 

Päivi Pitkänen, perusturvan tilaajajohtaja (Camilla Söderström, hallintojohtaja), Myrskylä 

Päivi Pitkänen, perusturvan tilaajajohtaja (Leena Kapanen, työllisyyskoordinaattori), Pukkila 

Antti Räsänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja (Ilpo Pylvänen, kunnanhallituksen jäsen), 
Padasjoki 

Ilkka Serra, toimistosihteeri (Tuula Saarinen, hallinto- ja sivistysjohtaja), Sysmä 

Anita Salonen, Työvoimapalveluasiantuntija, (Jarmo Paukku, yksikön päällikkö, Työllisyys, 
yrittäjyys ja osaaminen), Hämeen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 

Anna-Kaisa Häppölä, palveluesimies (Marju-Riitta Salonen, asiantuntija, koordinaattori, 
kotoutumispalvelut), Hämeen TE-toimisto 

Riitta Murtorinne, opiskelijapalvelujohtaja (Seija Katajisto, vararehtori), Päijät-Hämeen 
koulutuskonserni 

Maarit Fränti, vararehtori (Jari Hautamäki, aluekehitysjohtaja), Lahden ammattikorkeakoulu 

Teresa Ahokas, yrittäjä (Outi Hongisto, toimitusjohtaja), Päijät-Hämeen Yrittäjät  

Ei nimettyä edustajaa, Hämeen kauppakamari 

Asiantuntija: Anne Saloranta, maahanmuuttoasioiden päällikkö, Alipi  
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LIITE 4  

 

MAAHANMUUTTOTERMINOLOGIA 

 

Maahanmuuttaja on Suomeen pysyväisluonteisesti muuttanut henkilö riippumatta muuttosyystä. 
Maahanmuuttajan muuttomotiivina voi olla esimerkiksi työ, Suomessa asuva tai suomalainen 
perheenjäsen sekä pakolaisuus. 

Työperusteisella maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka muuttaa pysyvästi tai toistaiseksi 
Suomeen työn vuoksi hankkiakseen toimeentulonsa. 

Ulkomailta Suomeen tullut opiskelija tai harjoittelija , joka suorittaa osan tutkinnostaan tai koko 
tutkintonsa Suomessa. Käsittää siis sekä ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat että tutkinto-opiskelijat. 

Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka on asunut Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa 
myöhemmin takaisin Suomeen. Paluumuuttajista puhutaan useimmiten, kun kyseessä on entisen 
Neuvostoliiton alueelta peräisin oleva inkerinsuomalainen, jolla on suomalainen syntyperä. 

Kiintiöpakolaisella on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen asema. 
Pakolaisstatuksen saaneita, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen 
maahan, johon he eivät kuitenkaan voi pysyvästi asettua asumaan, voidaan ottaa uudelleen 
sijoitettaviksi kolmanteen maahan niin sanotussa pakolaiskiintiössä. Suomessa eduskunta päättää 
vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuinka monta kiintiöpakolaista Suomi 
sitoutuu ottamaan.   

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Vain pienelle osalle 
turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka 
perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voin saada oleskeluluvan 
suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaassa) tai humanitaarisin 
perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin takia).  

Järjestelykeskus on poikkeustoimi, joka otetaan käyttöön jos Suomeen tulee niin suuri määrä 
turvapaikanhakijoita, ettei heitä voida sijoittaa vastaanottokeskuksiin, tai jos maahantulon 
edellytysten selvittäminen ja maahantulijoiden rekisteröinti tavallisessa menettelyssä ei ole 
mahdollista.  

Hätämajoitusyksikössä (uusia yksiköitä, joita perustettu turvapaikanhakijoiden suuren määrän 
vuoksi) ollaan lyhempi aika ja odotetaan siirtymistä vastaanottokeskukseen. Hätämajoitusyksiköitä 
voidaan myös muuttaa vastaanottokeskuksiksi. 

Vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijat odottavat, kunnes saavat joko myönteisen tai 
kielteisen päätöksen. Myönteisen oleskeluvan saaneet turvapaikanhakijat voivat muuttaa kuntiin. 
Kunnan voi periaatteessa valita vapaasti.  

Turvapaikkaprosessin aikana ilman huoltajaa maahan saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat asuvat 
alaikäisille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa, yksityismajoituksessa tai tukiasunnoissa . 
Oleskeluluvan saannin jälkeen määritellään alaikäiselle parhaiten sopiva sijoitus: yksityismajoitus, 
perheryhmäkoti tai tukiasuminen ja opiskelupaikka. 

Turvapaikanhakija voi myös järjestää majoituksensa itse ja asua yksityismajoituksessa 
ystäviensä tai sukulaistensa luona . Vastaanottopalvelujen saaminen edellyttää osoitteen 
ilmoittamista ja vuokrasopimuksen esittämistä tai muun kirjallisen selvityksen tekemistä. 
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Kotimajoitus on turvapaikanhakijoiden uusi majoitusmuoto, jolle ei ole vielä tarkkoja ohjeita. 
Turvapaikanhakijan majoittajan on todennäköisesti tehtävä sopimus kotimajoituksesta joko 
vastaanottokeskuksen tai vastaanottokeskuksen puolesta majoittamista järjestävän järjestön tai 
muun tahon kanssa. Sopimusta varten majoittajan pitää toimittaa vastaanottokeskukselle 
talonkirjaote tai muu selvitys asumisesta. 

Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386 (Kotolaki) 

Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa 
Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on 
myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. 

Kotoutumisella tarkoitetaan 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. 
Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja 
muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. 

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja  järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja 
ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. 
Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa 
työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujärjestelmästä. 

Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle 
asianmukaista ohjausta ja neuvontaa  kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä 
työelämästä. 

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut 
kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja 
palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, 
työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. 

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma toimenpiteistä ja 
palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajaa hankkimaan riittävä suomen tai ruotsin 
kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen 
mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.  

Kotoutumiskoulutuksena järjestetään aikuisille maahanmuuttajalle suomen/ruotsin kielen 
opetusta tai luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja 
jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. 
Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja 
tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. 

Lähteet: www.migri.fi, www.kotouttaminen.fi, www.pakolaisapu.fi, www.finlex.fi 
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KIRJALLISUUS JA LÄHTEET  

 

Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen maahanmuuton ja kotouttamisen 
toimenpideohjelma 2014-2016. Saatavilla verkossa:  
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/98888/N%c3%a4kymi%c3%a4_syyskuu_2014_HAMEL
Y.pdf?sequence=2 

Kotouttaminen.fi-sivusto, Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskus.  
http://www.kotouttaminen.fi/ 

Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtiontalouden 
tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2014. Saatavilla verkossa: http://www.e-
julkaisu.fi/vtv/kotouttaminen_sosiaali-_ja_terveydenhuollossa/ 

Maahanmuuton ja kotouttamisen suunta 2011-2014. Sisäministeriön julkaisu 2/2015. Satavilla 
verkossa: http://www.intermin.fi/julkaisu/022015?docID=58218 

Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategia. Sisäministeriö. Saatavilla verkossa: 
http://www.intermin.fi/maahanmuutto2020 

Maahanmuuton tunnusluvut 2014. Euroopan muuttoliikeverkosto/Maahanmuuttovirasto.Saatavilla 
verkossa: http://emn.fi/files/1164/EMN_Maahanmuuton_tunnusluvut_2014.pdf 
 
Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen.  Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys.  23/2015. Saatavilla verkossa: 
https://www.tem.fi/files/42558/TEMjul_23_2015_web_27032015.pdf 

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut: 
Systemaattinen tutkimuskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 40/2015. Saatavilla 
verkossa: http://www.kotouttaminen.fi/files/43286/TEMjul_40_2015_web_09062015.pdf 

Päijät-Häme 2017: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Saatavilla verkossa:  
http://www.paijat-
hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/ph_liitto/tehtavat/maakuntaohjelma/paijat_hameen_m
aakuntaohjelma_2014-2017_nettiin.pdf,  http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-
tehtavat/maakuntaohjelma/ 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2015]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12-10_tie_001_fi.html 

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi – Maahanmuuttajajärjestöt palveluiden tuottajina. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja 53/2015. Saatavilla verkossa: 
https://www.tem.fi/files/43709/TEMjul_53_2015_web_16092015.pdf 

Valtion kotouttamisohjelma; Hallituksen painopisteet vuosille 2012 – 2015. Saatavilla verkossa: 
https://www.tem.fi/files/33350/Valtion_kotouttamisohjelma_vuosille_2012-2015_1.6.2012_2.pdf 

 

 

 


