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SM:n maahanmuutto-osaston 

organisaatiorakenne

Muuttoliike
- laillinen maahanmuutto
- työvoiman    
maahanmuutto

- laittoman     
maahanmuuton
torjunnan ja 
ihmiskaupan vastaisen
toiminnan    
koordinointi

- paluu, palauttaminen
- EU/OSA/paluurahasto   
(substanssi)

- paluumuutto,
ulkosuomalaisasiat

Ulkomaalaisten  
työntekijäin ja 
oleskelulupa-asioiden nvk

Kotouttaminen
- kotouttamisen yleinen 
kehittäminen, ohjaus,    
seuranta ja koordinointi

- hyvien etnisten   
suhteiden edistämisen ja    
seurannan koordinointi

- puiteohjelman valmistelu
ja toteutus

- kotouttamispalvelut 
ja –koulutus

- kuntiin sijoittamisen 
seuranta, ohjaus ja 
suunnittelu

- kuntayhteistyö, valtion 
korvausjärjestelmä

- EU-kotouttamisverkosto
- maahanmuuttopoliittisen  
ohjelman seuranta

- kansalaisuus
- EU/OSA/Kotouttamis-
rahasto 
(substanssi )

Kotouttamisen ja   
turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton nvk

ETNO nvk

Kansainvälinen suojelu
- kansainvälistä suojelua
koskevan politiikan ja
lainsäädännön yleinen
kehittäminen 

- turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton 
valtakunnallinen 
suunnittelu ja ohjaus

- kansallisen
uudelleensijoittamis-
politiikan valmistelu ja 
ohjaus yhteistyössä 
UNHCR:n kanssa

- ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmä

- EU/OSA/Pakolaisrahasto 
(substanssi)

Johdon tuki
Tukitoiminnot
- budjetointi tms.
- henkilöstö- ja 
taloushallinto

- tutkimus (EMN)
- raportointi
- käännöspalvelut
- viestintä

Koordinaatio
- strategiavalmistelu
- tulosohjaus
- EU-asiat
- kansainväliset asiat
- säädösvalmistelu
- toimialan 
laillisuusvalvonta

OSASTOPÄÄLLIKKÖ 

ESR - tukirakenne

ESR:n 
valtakunnallisten 
kehittämisohjelmien 
tukiprojektit

ALPO, Alkuvaiheen 
Polut, TL2:
Maahanmuuttajien 
alkuvaiheen 
neuvonnan ja 
ohjauksen 
kehittäminen

MATTO, 
Maahanmuutto-
ohjelmien 
tukirakenne, TL4:
Eurooppalaisen 
yhteistyön lisääminen 
työvoima-, koulutus-, 
ja elinkeinopolitiikassa 
edistämällä 
työperusteista 
maahanmuuttoa
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Hallituksen tavoitteet

• Maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on 
kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja 
johdonmukaista politiikkaa, joka ottaa 
täysipainoisesti huomioon työvoiman tarpeet, 
maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat 
sekä kansainväliset velvoitteet

• Hallituksen ohjelman mukaan 
maahanmuuttajien työllistymistä ja 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan 
tuetaan
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SM:n strategia perustuu hallitusohjelmaan

• Maahanmuuttopolitiikassa otetaan huomioon 
yhteiskunnan, työmarkkinoiden, asiakkaiden 
ja lähtömaiden tilanne 

• Maahanmuuttajien osallisuutta lisätään ja 
luodaan mahdollisuudet ja valmiudet 
osallistua yhteiskunnan toimintaan

• Hyvät etniset suhteet toteutuvat 

• Kansainvälisen suojelun periaatteet ja 
ihmisoikeudet toteutuvat
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Muuttoliike vuonna 2009

Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto

2009 muutos %

2008

2009 muutos %

2008

2009 muutos %

2008

YHTEENSÄ 25 390 -12,8 11 915 -12,8 13 475 -12,8

Ulkomaan kansalaiset: 17 560 -11,8 3 974 -11,6 13 586 -11,8

-EU/ETA-maat 6 320 -15,4 2 480 3,2 3 840 -24,2

-EU/ETA-alueen ulkop. maat 11 240 -9,6 1 494 -28,7 9 746 -5,8
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Vuonna 2009 myönnetyt oleskeluluvat 

hakuperusteittain (yht. 15.208)

Vuonna 2009 myönnetyt oleskeluluvat 

hakuperusteittain

2883; 19 %

57; 0 %

474; 3 %

3993; 26 %

2497; 16 %

5304; 36 %

Työnteko

Elinkeinonharjoittaminen

Suomalainen syntyperä

Opiskelu

Muu peruste

Perheside
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Kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat        

2007-2009

Pakolaiskiintiö Maahan saapuneet 

turvapaikanhakijat

Oleskeluluvan saaneet 

turvapaikanhakijat

2007 750 1.505 860

2008 750 4.035 785

2009 750 5.988 1.373
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Väestö kansalaisuuden, äidinkielen ja 

syntymävaltion mukaan
Väestö: 5 326 314

ÄIDINKIELI

suomi 4 844 047

ruotsi 289 951

saame 1 778

Vieraskieliset yht.

190 538

Suurimmat ryhmät:

venäjä 48 740

viro 22 357

englanti 11 344

somali 10 647

arabia 8 806

kiina 6 458

kurdi 6 455

albania 6 308

KANSALAISUUS

Suomi 5 183 058

Ulkomaalaiset yht.

143 256

Suurimmat ryhmät:

Venäjä 26 909

Viro 22 604

Ruotsi 8 439

Somalia 4 919

Kiina 4 620

Thaimaa 3 932

Saksa 3 502

Turkki 3 429

Irak 3 238

Britannia 3 213

SYNTYMÄVALTIO

Suomi 5 107 688

Ulkomailla synt. yht.

218 626

Suurimmat ryhmät:

Entinen Neuvostoliitto

45 799

Ruotsi 30 640

Viro 19 174

Venäjä 6 702

Somalia 6 352

Kiina 5 982

Entinen Jugoslavia

5 831

Saksa 5 572

Thaimaa 5 394

Irak 5 294

Tilanne 31.12.2008. Lähde: Tilastokeskus
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Kotoutuminen

• Maahanmuuttajan yksilöllinen kehitys tavoitteena osallistua 
työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään 
ja kulttuuriaan säilyttäen

• Pitkä prosessi, riippuu mm henkilökohtaisista ominaisuuksista ja 
ympäristön suhtautumisesta (kaksisuuntaisuus) sekä
turvallisuuden tunteesta

• Prosessi tarvitsee tukea eri toimenpitein

• Työllistyminen ja toimivat sosiaaliset verkostot tukevat 
kotoutumista
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Kotouttaminen

• Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä 
kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä, voimavaroja ja 
palveluja sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamista 
muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja 
järjestettäessä

• Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat 
osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin 
maassa asuvat 

• Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä järjestävät useat eri 
viranomaiset peruspalveluina (valtavirtaistaminen)

• Lisäksi tarvitaan erityisiä tukitoimia (kieleen, yhteiskuntatietoon 
ja muuhun osaamiseen liittyviä) ylittämään ensimmäisiä 
kynnyksiä

• Painopiste paikallistasolla, kunnissa ja TE-toimistoissa

• Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
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Kotoutuminen tapahtuu kaikilla elämänalueilla, 

kotouttaminen kaikilla politiikan sektoreilla
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Koulutus ja kielitaito

• Keskeisin kotoutumista edistävä tekijä on koulutus.

• Kielitaito on suurin työllistymistä helpottava tekijä -
mikä on riittävä kielitaito työhön/opiskeluun?

• Oppisopimuskoulutuksen, pätevöitymiskoulutuksen  
ja työelämäharjoittelun kehittäminen tärkeitä

• Kotoutumiskoulutuksen tuntimäärät kansainvälisesti 
korkeita, tuloksia kritisoidaan kansallisessa 
keskustelussa: saatavuudessa, joustavuudessa ja 
jatkuvuudessa kehittämistarpeita
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Kulttuurien välinen vuoropuhelu, 

osallisuus
• Myönteinen asenneilmapiiiri ja yhdenvertaisuus tukee 

kotoutumista ja työllistymistä: kotoutuminen on 
kaksisuuntaista 

• Yksinkertaisia keinoja ei ole, tarvitaan koulutusta ja 
viestintää sekä toimivia rakenteita, kuten 
vuoropuhelufoorumit, yhdenvertaisuussuunnitelmat ja 
kotouttamisohjelmat

• Kulttuurien välinen vuoropuhelu, Osallisuuden ja 
osallistumisen tukeminen

• Etnisten suhteiden neuvottelukunta
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Kotouttamisyksikössä valmisteilla

• Kotouttamislain kokonaisuudistus 

• Osallisena Suomessa - hanke 

• Kansalaisuuslain uudistus

• Pääkaupunkiseudun aiesopimus 

• Kuntapilotit 

• Maahanmuuttajabarometri ja indikaattorit

• Uuden aluehallinnon tukeminen 
maahanmuuttokysymyksissä

• Kuntiin sijoittamisen strategia

• ESR - Alkuvaiheen ohjauksen kehittäminen
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Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat 

kotouttamisessa  
• Maahanmuuttajaväestö heterogeenistä, 

maahanmuuttajat yksilöitä

• Kotouttaminen uskontoneutraalia

• Lähtökohtana perusoikeudet (ml. uskonnonvapaus, 
yhdenvertaisuus) ja velvollisuudet sekä niiden 
tunteminen

• Kotoutuminen, oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen 
(monikulttuurisuus - assimilaatio)

• Valtavirtaistaminen, ammattihenkilöstön osaamisen 
tukeminen

• Uskonnolliset yhteisöt ja järjestöt kotoutumisen 
tukena

• Asenneilmapiiri, vuoropuhelu, osallisuus


