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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuutta-
jien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
otosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa-
hanmuuttajien kotouttamista ja turvapaikan-
hakijoiden vastaanotosta annettua lakia. Ta-
voitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahan-
muuttajien kotoutumista. Viranomaisten 
työnjakoa ja vastuita selkiinnytettäisiin kai-
killa hallinnon tasoilla. Paikallistasolla kun-
nan ja työvoimatoimistojen yhteistyötä tehos-
tettaisiin sekä yleisellä tasolla että yksittäis-
ten maahanmuuttajien kotouttamisessa. Tar-
koituksena on, että kunta ja työvoimatoimisto 
kokoaisivat yhtenäisen palvelujen ja toimen-
piteiden kokonaisuuden, jossa sekä julkisten 
että myös yksityisten tahojen palvelut ja toi-
menpiteet täydentäisivät toisiaan. 

Lääninhallitusten tehtäviin lisättäisiin maa-
hanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tu-
kevien toimenpiteiden ja palveluiden suun-
nitteluun, ohjaukseen ja valvontaan osallis-
tuminen. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
tueksi ja alueellisen yhteistyön tehostamisek-
si perustettaisiin maahanmuuttoasiain toimi-
kuntia. Valtion keskushallinnon tasolle ase-
tettaisiin kotouttamisen ja turvapaikanhaki-
joiden vastaanoton neuvottelukunta työmi-
nisteriön yhteyteen. 

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi luettelo 
toimenpiteistä ja palveluista, jotka olisi otet-
tava huomioon sekä kotouttamisohjelmissa 
että kotoutumissuunnitelmissa. Kotouttamis-
ohjelmaa koskevaa säännöstä ehdotetaan tar-
kennettavaksi sekä viranomaisten vastuiden 
osalta että ohjelman sisällön osalta. Kotou-
tumissuunnitelma tulisi tehdä yhdessä maa-
hanmuuttajan kanssa kahden kuukauden ku-
luessa oikeuden syntymisestä.  Oikeus kotou-
tumissuunnitelmaan voisi kestää viisi vuotta, 
jos se perustellusta syystä olisi tarpeen. Ko-
toutumissuunnitelmalla voitaisiin nykyistä 
tehokkaammin edistää myös maahanmuutta-
januorten kotoutumista. 

Esityksen mukaan kotoutumissuunnitelma 
voisi sisältää myös lukio-opintoja, ammatti-
korkeakoulu- ja yliopistotutkintoon johtavaa 
koulutusta sekä täydennyskoulutusta ja jat-
kokoulutusta työvoimapoliittisena koulutuk-
sena ja siihen rinnastettavana koulutuksena 
maahanmuuttajien työllistymisen edistämi-
seksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2006. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
(493/1999); jäljempänä kotouttamislaki, tuli 
voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999. Kotout-
tamislain tavoitteena on edistää maahan-
muuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valin-
nan vapautta sekä turvata turvapaikanhaki-
joiden toimeentulo ja huolenpito. Kotoutumi-
sella tarkoitetaan kotouttamislaissa maahan-
muuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena 
osallistua työelämään ja yhteiskunnan toi-
mintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuri-
aan säilyttäen. Kotouttamisella tarkoitetaan 
viranomaisten järjestämiä toimenpiteitä ja 
voimavaroja. Turvapaikanhakijoiden vas-
taanotto ja tilapäistä suojelua saavien vas-
taanotto on toimeentulon ja huolenpidon jär-
jestämistä vastaanottokeskuksessa tai järjes-
telykeskuksessa. 

Kotouttamislain toimeenpanon ohjaaminen 
ja seuranta on keskeisesti työhallinnon vas-
tuulla. Kotouttamislain toimeenpanosta an-
nettiin eduskunnalle valtioneuvoston selon-
teko vuonna 2002 (VNS 5/2002 vp). Edus-
kunta antoi selonteosta lausunnon vuonna 
2003 (EK 39/2002 vp, HaVM 20/2002 vp). 
Kolmen vuoden voimassaoloaika oli lyhyt 
syvällisten johtopäätösten tekemiseen kotout-
tamislain vaikuttavuudesta. Kun vastuu ko-
toutumista edistävistä toimenpiteistä jakaan-
tuu usean eri viranomaisen kesken, olivat se-
kä toimintakäytäntöjen kehittäminen että eri 
viranomaisten yhteistyön edistäminen mo-
nessa tapauksessa vielä kesken. Ongelmaksi 
oli koettu erityisesti toimeenpanon puutteelli-
set voimavarat, mikä näytti olennaisesti vai-
kuttaneen toimeenpanoon. 

Eduskunta yhtyi pääosin kehittämistä kos-
keviin hallituksen selonteon ehdotuksiin. 
Eduskunnan mukaan kotoutumista edistävien 
toimenpiteiden yhteensovittaminen edellyttää 
kiinteätä yhteistyötä eri viranomaisten kes-
ken, koska jokainen hallinnonala edelleen 
vastaa oman toimialansa osalta myös pako-

laisten ja muiden maahanmuuttajien palve-
luista. Kotouttamislain toimeenpanon keskei-
siä ongelmia näyttää eduskunnan mukaan 
olevan riittävän selkeän ja johdonmukaisen 
tehtäväjaon sekä koordinaation puute eri vi-
ranomaisten kesken. Haasteeksi nähtiin sekä 
kotouttamisohjelmien että kotoutumissuunni-
telmien kehittämisessä päämäärähakuisen vi-
ranomaistyön tehostaminen sekä maahan-
muuttajien ja niin sanotun kolmannen sekto-
rin osallistumisen lisääminen. Kotoutumis-
suunnitelmien laatimiseen liittyvän vastuun 
tarkempaa määrittelyä ja muiden kuin työ-
voimaan kuuluvien maahanmuuttajien kotou-
tumista edistävien toimenpiteiden järjestä-
misvastuun selkiinnyttämistä pidettiin tär-
keänä. 

Kuntien roolia kotouttamistyössä on edus-
kunnan mukaan tarpeen vahvistaa, koska 
myös maahanmuuttajien palvelut tuotetaan 
mahdollisuuksien mukaan osana normaali-
palveluja. Kotouttamislain tavoitteiden va-
lossa kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin 
tarvitaan lisääntyvää yhteiskunnan panostus-
ta. Kustannusten osalta eduskunta edellytti 
pikaisesti selvittäväksi maahanmuuttajien 
erilaiset palvelutarpeet ja niistä aiheutuvat 
kustannukset sekä arvioitavaksi kuntien ja 
valtion kustannusten jakoon liittyvät kysy-
mykset ja laajemminkin maahanmuuton ta-
loudelliset vaikutukset. 

Eduskunta katsoi, että kotouttamislaki on 
toimeenpanossa ilmenneistä ongelmista huo-
limatta jäntevöittänyt viranomaistoimintoja. 
Koska kotouttamislain tavoitteiden saavut-
taminen on pitkäjänteinen prosessi ja työ on 
vielä alkuvaiheessa, eduskunta edellytti, että 
sille annetaan uusi selonteko vuoden 2007 
loppuun mennessä ja sitä ennen vuoden 2005 
loppuun mennessä hallintovaliokunnalle sel-
vitys kotouttamiseen liittyvistä rahoitusta se-
kä valtion ja kuntien välistä kustannusten ja-
koa koskevista kysymyksistä. 
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2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö  

Kotouttamislaki 

Kotouttamislain mukaan työministeriölle 
kuuluu maahanmuuttajien kotouttamisen se-
kä turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tila-
päistä suojelua saavien vastaanoton yleinen 
kehittäminen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta 
sekä yhteensovittaminen. Työvoima- ja elin-
keinokeskuksen (TE-keskuksen) tehtävänä 
on maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työ-
elämään kotouttamisen, turvapaikanhakijoi-
den vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien 
vastaanoton suunnittelu, ohjaus, seuranta se-
kä muut erikseen määrättävät tehtävät. Kun-
nalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu 
maahanmuuttajien kotouttamisessa. Työvoi-
matoimisto yhdessä TE-keskuksen kanssa 
huolehtii työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä. 
Työministeriön hallinnonalalla voi olla vas-
taanottokeskuksia ja järjestelykeskuksia. 

Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan 
kotouttamisohjelmalla, kotoutumissuunni-
telmalla ja kotoutumistuella. Kotouttamisoh-
jelma on paikallistason viranomaisten ja 
muiden kotouttamiseen osallistuvien tahojen 
suunnitelma kotouttamisen tavoitteista, toi-
menpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä 
sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien et-
nisten suhteiden edistämisestä. Kotouttamis-
ohjelman laatii kunta yhteistyössä viran-
omaisten ja muiden tahojen kanssa. Sitä laa-
dittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahan-
muuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mu-
kaan muita paikallisia tahoja. 

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuutta-
jan henkilökohtainen suunnitelma. Siinä voi-
daan sopia suomen tai ruotsin kielen opiske-
lun, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, 
omaehtoisen koulutuksen, ammatinvalin-
nanohjauksen ja kuntoutuksen, työharjoitte-
lun, työelämävalmennuksen, valmistavan 
opetuksen, lasten ja nuorten kotoutumisen 
tukemisesta sekä muiden kotoutumista tuke-
vien toimenpiteiden järjestämisestä ja niihin 
osallistumisesta. 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on työt-

tömällä työnhakijalla ja toimeentulotuesta 
annetun lain (1412/1997) mukaista toimeen-
tulotukea hakevalla, jolla on Suomessa koti-
kuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta. 
Oikeus kestää kolme vuotta maahanmuutta-
jan ensimmäisen kotikunnan väestötietojär-
jestelmään merkitsemisestä. Suunnitelma on 
laadittava viimeistään silloin, kun asiakkaan 
työttömyys tai toimeentulotuen saaminen on 
kestänyt viisi kuukautta. Suunnitelma laadi-
taan maahanmuuttajan sekä tarpeen mukaan 
kunnan ja työvoimatoimiston yhteistyönä. 
Suunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon 
maahanmuuttajan perheen tilanne ja tarpeet, 
vaikka varsinainen suunnitelma on henkilö-
kohtainen. 

Kotoutumissuunnitelman aikana maahan-
muuttajan toimeentulo turvataan kotoutumis-
tuella. Kotoutumistuki on muodostettu työ-
markkinatuesta ja toimeentulotuesta. Kotou-
tumistuen saaminen työmarkkinatukena edel-
lyttää, että maahanmuuttaja on työttömänä 
työnhakijana työvoimatoimistossa ja noudat-
taa kotoutumissuunnitelmaansa. 

Kotouttamislaissa säädetään myös turva-
paikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavi-
en vastaanotosta. Majoitus järjestetään vas-
taanottokeskuksissa. Alaikäisen ilman huol-
tajaa tulevan turvapaikanhakijan ja tilapäistä 
suojelua saavan vastaanottoa varten vastaan-
ottokeskukseen voidaan perustaa ryhmäkoti 
ja heille voidaan määrätä edustaja. Vastaan-
oton voi järjestää valtio itse tai sopia sen jär-
jestämisestä kunnan, kuntayhtymän, muun 
julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen 
yhteisön tai säätiön kanssa. 

Kotouttamislakia muutettiin 2005 annetulla 
lailla (362/2005). Muutoksella muun muassa 
saatettiin neuvoston direktiivi turvapaikan-
hakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa kos-
kevista vähimmäisvaatimuksista 2003/9/EY  
osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
 
Ulkomaalaislaki 

Uusi ulkomaalaislaki (301/2004) tuli voi-
maan 1 päivänä toukokuuta 2004. Pyrkimyk-
senä on ollut lainsäädäntö, jossa on selkeät 
perussäännöt ulkomaalaisten maahantulolle, 
maassa oleskelulle ja maasta poistamiselle. 
Pyrkimyksenä on ollut myös eri viranomais-
ten toimivaltasuhteiden ja harkintavallan ra-
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jojen selkiinnyttäminen sekä oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteet. Kansainvälisen 
suojelun saamista koskevat edellytykset ovat 
perustelujen mukaan säilyneet pääosin enti-
sen sisältöisinä. Lakiin on lisätty muun mu-
assa säännökset oleskeluluvan myöntämises-
tä maasta poistamisen estymisen vuoksi 
(51 §) ja oleskeluluvan myöntämisestä yksi-
löllisestä inhimillisestä syystä (52 §). Ulko-
maalaislaista johtuvat muutokset on sisälly-
tetty kotouttamislakiin sen muuttamisesta 
annetulla lailla (649/2004), jolla kotouttamis-
lain pykäläviittaukset korjattiin viittamaan 
uuteen ulkomaalaislakiin. 
 
Yhdenvertaisuuslaki 

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) tuli voi-
maan 1 päivänä helmikuuta 2004. Lain tar-
koituksena on edistää ja turvata yhdenvertai-
suutta ja kieltää syrjintä muun muassa alku-
perän johdosta. Lain mukaan etnisen yhden-
vertaisuuden edistämiseksi viranomaisten tu-
lee muun muassa laatia suunnitelma (yhden-
vertaisuussuunnitelma) siinä laajuudessa 
kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne 
sitä vaatii. Lain yksityiskohtaisten perustelu-
jen mukaan lain tarkoitus tulisi ottaa huomi-
oon esimerkiksi kuntien kotouttamisohjelmia 
laadittaessa ja uudistettaessa. 
 
Suomessa asuminen 

Kotoutumista tukevien toimenpiteiden jär-
jestämisen ja pakolaisen kuntaan osoittami-
sen lähtökohtana on, että henkilön katsotaan 
saavan kotikuntalain perusteella kotikunnan 
ja täyttävän myös asumiseen perustuvan so-
siaaliturvalainsäädännön soveltamisesta an-
netun lain (1573/1993), jäljempänä sovelta-
misalalaki, mukaiset Suomessa asumisen 
edellytykset. 

Kotikuntalaissa ja soveltamisalalaissa edel-
lytykset, joilla henkilön voidaan katsoa asu-
van Suomessa eroavat toisistaan. Siksi maa-
hanmuuttaja saattaa joutua tilanteeseen, jossa 
hänellä on oikeus asumiseen perustuvaan so-
siaaliturvaan, mutta ei kotikuntaan, tai päin-
vastoin. Ajallinen ero voi olla useita kuukau-
sia niissäkin tilanteissa, joissa henkilö on 
muuttanut Suomeen pysyvässä tarkoituksessa 
ja saanut sitä tarkoittavan oleskeluluvan. Se, 

että asumisen voidaan katsoa alkavan eriai-
kaisesti kotikuntalain ja soveltamisalalain 
mukaan, vaikeuttaa maahanmuuttajan kotout-
tamisen aloittamista. 

Kotouttamislaissa lähtökohtana on, että ko-
toutumista edistävien ja tukevien toimenpi-
teiden piiriin voivat kuulua Suomeen muut-
taneet henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa. 
Kotikunnan puuttuminen estää keskeisten ko-
toutumista edistävien toimien suunnittelun ja 
toimeenpanon. 
 
Pakolaisten vastaanotosta aiheutuvien kus-
tannusten korvaaminen 

TE-keskus osoittaa pakolaiselle kunnan, 
johon tämä voi muuttaa. Kunnille pakolaisten 
vastaanotto on vapaaehtoista ja sopimukseen 
perustuvaa. Pakolaisten vastaanotosta aiheu-
tuvia kustannuksia korvataan kunnille osit-
tain täysimääräisesti kustannusperusteella ja 
osittain laskennallisesti. 

Pakolaisista ja eräistä muista maahanmuut-
tajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaan-
oton järjestämisestä aiheutuvien kustannus-
ten korvaamisesta annetun valtioneuvoston 
päätöksen (512/1999) mukaan kunnalle mak-
setaan valtion varoista laskennallista korva-
usta pakolaisten kotoutumista tukevan toi-
minnan järjestämisestä aiheutuviin kustan-
nuksiin. Laskennallinen korvaus yli 7-
vuotiaan henkilön osalta on 1 900,52 euroa 
vuodessa ja yhteensä kolmen (3) vuoden ajal-
ta 5 701,56 euroa. Enintään 7-vuotiaan hen-
kilön osalta maksetaan 6 222,95 euroa vuo-
dessa ja yhteensä kolmen (3) vuoden ajalta 
18 668,85 euroa. 

Laskennallinen korvaus myönnetään kun-
nalle sen vastaanottamien pakolaisten luku-
määrän ja asumisajan perusteella. Lisäksi 
edellytetään, että kunta on laatinut tai sitou-
tunut laatimaan maahanmuuttajien kotoutta-
misohjelman. Laskennallisella korvauksella 
katetaan lähinnä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 

Lisäksi kunnalle korvataan erikseen kus-
tannusperusteisesti: 

1) toimeentulotuen antamisesta aiheutuneet 
kustannukset, 

2) alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen 
saapuneen henkilön sijoittamisesta perhe-
ryhmäkotiin sekä perhehoidosta, asumisen 
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tukipalveluista ja muista lastensuojelun pal-
veluihin rinnastettavista toimenpiteistä kun-
nalle aiheutuvat kustannukset enintään siihen 
saakka kunnes alaikäinen täyttää 18 vuotta, 

3) vamman tai sairauden edellyttämän pit-
käaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämisestä kunnalle aiheutuvat huomattavat 
kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai 
hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan, 
enintään kymmeneltä vuodelta, 

4) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutu-
neet kustannukset enintään kymmeneltä vuo-
delta sekä 

5) kunnan järjestämän tulkkipalvelun kus-
tannukset. 

Yhteensä kunnille maksettiin korvausta pa-
kolaisten vastaanotosta 44,6 miljoonaa euroa 
vuonna 2004. 
 
Paluumuuttajista kunnalle aiheutuvien kus-
tannusten korvaaminen 

Entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen 
muuttaneille henkilöille kotoutumistuen ja 
toimeentulotuen antamisesta aiheutuneet kus-
tannukset voidaan korvata puolelta vuodelta. 
Jos kunta järjestää henkilön toimeentulon sen 
vuoksi, että henkilö ei maahanmuuttoon liit-
tyvän asemansa takia voi saada eläkettä tai 
muuta sosiaaliturvaetuutta, voidaan kunnalle 
korvata siitä aiheutuvat kustannukset enin-
tään viideltä vuodelta. Kunnalle voidaan li-
säksi korvata henkilön sairauden tai vamman 
edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat 
huomattavat kustannukset enintään viideltä 
vuodelta. 
 
Lasten koulutus 

Maahanmuuttajalasten koulutus järjeste-
tään osana perusopetusta. Perusopetuslain 
(628/1998) 1 §:n mukaan kunta voi järjestää 
maahanmuuttajille perusopetukseen valmis-
tavaa opetusta. Perusopetusasetuksen 
(852/1998) 3 §:n mukaan valmistavaa ope-
tusta annetaan 6—10 -vuotiaille vähintään 
450 ja tätä vanhemmille vähintään 500 tun-
tia. Valtio korvaa valmistavan opetuksen jär-
jestämisestä kunnalle aiheutuvat kustannuk-
set. Kunnalle myönnetään hakemuksesta val-
tionavustusta tukiopetuksesta ja oman äidin-

kielen opetuksesta aiheutuviin kustannuksiin. 
 
Aikuisten maahanmuuttajien koulutus 

Vastuu aikuisten maahanmuuttajien koulu-
tuksen järjestämisestä jakaantuu opetushalli-
tuksen ja kuntien sekä työhallinnon kesken. 
Kunnalla tai muullakaan taholla ei ole laki-
sääteistä velvollisuutta kotoutumiskoulutuk-
sen järjestämiseen työvoimaan kuulumatto-
mille aikuisille maahanmuuttajille. 

Opetushallitus on antanut vuonna 2001 
suosituksen aikuisten maahanmuuttajien ko-
toutumiskoulutuksen tavoitteista ja sisällöistä 
(Moniste 9/2001). Sen mukaan kotoutumis-
koulutuksen tehtävänä on muun muassa an-
taa aikuiselle maahanmuuttajalle sellaiset 
kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja 
elämänhallintaan liittyvät valmiudet, joiden 
avulla hän pystyy selviytymään jokapäiväi-
sen elämän tilanteissa uudessa ympäristös-
sään, toimimaan työelämässä, hakeutumaan 
jatko-opintoihin sekä toimimaan kansalaisyh-
teiskunnan aktiivisena, täysivaltaisena ja ta-
sa-arvoisena jäsenenä. Suositus on tarkoitettu 
myös työhallinnolle koulutuksen hankinnan 
tueksi. 

Osalla maahanmuuttajista perusopetus on 
puutteellista, jäänyt kesken tai puuttuu koko-
naan. Opetushallitus on keväällä 2004 hy-
väksynyt muille kuin oppivelvollisille tarkoi-
tetun perusopetuksen ja aikuisten lukiokoulu-
tuksen opetussuunnitelman perusteet. Ope-
tussuunnitelman perusteissa on otettu huomi-
oon aikaisempaa vahvemmin maahanmuutta-
jien sekä muiden kieli- ja kulttuuriryhmien 
erityistarpeet. Perusopetuksen osalta opetus-
suunnitelman perusteet tulee ottaa käyttöön 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2006 ja lu-
kiokoulutuksen osalta asteittain 1 päivästä 
elokuuta 2005. 

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta päät-
tää perusopetuksen järjestämisestä muille 
kuin oppivelvollisille. Myös muut perusope-
tuksen järjestämisluvan saaneet tahot voivat 
järjestää perusopetusta oppivelvollisuusiän 
ylittäneille. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(630/1998) 3 §:n mukaan maahanmuuttajille 
voidaan järjestää ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmistavaa koulutusta. Koulutuksen 
laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opin-
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toviikkoa. Opetusministeriö myöntää luvan 
tämän koulutuksen järjestämiseen ja päättää 
myös koulutuksen määrästä. Valmistavan 
koulutuksen rahoitus jakautuu valtion ja kun-
tien kesken valtionopetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukai-
sesti. 

Opetusministeriö on myöntänyt määräai-
kaisena kokeiluna kunnille valtionavustuksia, 
joita kunnat ovat voineet käyttää opintosete-
leiden myöntämiseen opetusministeriön mää-
rittämille kohderyhmille. Opintoseteleitä on 
myönnetty lähinnä työvoimaan kuulumatto-
mille aikuisille maahanmuuttajille. Opin-
toseteleitä on voitu käyttää kurssimaksujen 
suorittamiseen julkisen valvonnan alaisten 
oppilaitosten järjestämässä koulutuksessa. 

Lisäksi EU:n pakolaisrahaston ja sosiaali-
rahaston projekteina on järjestetty opetusta ja 
kotoutumista edistävää toimintaa erityisesti 
pakolaisille. 

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneil-
le maahanmuuttajille hankitaan maahan-
muuttajakoulutusta työvoimapoliittisena kou-
lutuksena. Tämän koulutuksen järjestämises-
tä ja rahoittamisesta vastaa työvoimahallinto. 
Maahanmuuttajakoulutuksen pituus on noin 
40 opintoviikkoa. Sisällöltään se vastaa ope-
tushallituksen suositusta. Maahanmuuttajan 
toimeentulo koulutuksen aikana turvataan 
kotoutumistuella. Maahanmuuttajakoulutuk-
sen järjestämisestä ei ole erityisiä laintasoisia 
säännöksiä, vaan sitä järjestetään julkisesta 
työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 
ja sen nojalla annettujen alemmanasteisten 
säännösten puitteissa. Lisäksi työttömäksi 
työnhakijaksi ilmoittautuneet voivat osallis-
tua muuhun työvoimapoliittiseen aikuiskou-
lutukseen ja työmarkkinatoimenpiteisiin. 

Kansalaisjärjestöjen, kunnan tai vapaan si-
vistystyön organisaatioiden järjestämiä toi-
menpiteitä voidaan kotouttamislain nojalla 
rinnastaa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 
Myös toimenpide, johon maahanmuuttaja 
omatoimisesti hakeutuu, voidaan rinnastaa 
työvoimapoliittiseen koulutukseen tai työ-
markkinatoimenpiteeseen. Rinnastamisesta 
päättää työvoimatoimisto. Maahanmuuttaja 
voidaan osoittaa rinnasteiseen toimenpitee-
seen samoin perustein kuin työmarkkinatoi-
menpiteeseen. Rinnastamisen keskeisin oike-
usvaikutus liittyy siihen, että rinnastetussa 
toimenpiteessä olevalla on oikeus saada työ-
markkinatukea kotoutumistukena ilman tar-
veharkintaa ja eräitä muita rajoituksia. Toi-
nen keskeinen merkitys liittyy ylläpitokus-
tannusten korvaamiseen ja siihen, että toi-
menpiteeseen osallistuva on vakuutusturvan 
piirissä samoin perustein kuin työvoimapo-
liittisessa toimenpiteessä tai työmarkkina-
toimenpiteessä oleva. 
 
2.2. Käytäntö 

Maahanmuuton rakenne 

Vuonna 2004 Suomeen muutti 19 800 hen-
kilöä, joista EU-maista muuttaneiden osuus 
oli 6 900 ja EU:n ulkopuolelta 12 900. Poh-
joismaista muuttaneiden määrä oli yhteensä 
4 600. Suomesta muutti ulkomaille 13 500 
henkilöä. Nettomaahanmuutto oli 6 300 hen-
kilöä. Pysyväisluonteisesti Suomessa asui 
vuoden 2004 lopussa 108 346 ulkomaan kan-
salaista, joka on noin 2 % koko väestöstä. 
Työvoimaan heistä kuului arviolta 50 100 eli 
47 %. Eniten ulkomaalaisia eli 43 % asuu 
pääkaupunkiseudulla. 
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Väestö ikäryhmittäin 31.12.2004 
 
 yhteensä 0-14 15-64 65+  
KOKO VÄESTÖ 5 236 611 914 560 3 491 111 830 940 
Ulkomaalaiset 108 346 18 061 83 498 6 787 
Vieraskieliset 133 183 26 290 102 469 4 424 
 
 

Noin 49 % ulkomaan kansalaisista asuu 
Uudenmaan maakunnassa, Varsinais-
Suomen maakunnassa noin 10 % ja Pirkan-
maan maakunnassa 7 prosenttia. Muissa  
maakunnissa osuus ulkomaan kansalaisista 
on 3,5—0,6 %. 

Vuonna 2004 Suomeen muutti entisen 
Neuvostoliiton alueelta, lähinnä Venäjältä ja 
Virosta yhteensä 518 paluumuuttajaa, joista 
työikäisten, 15—64 -vuotiaiden osuus oli 340 
henkilöä. Luvussa ei ole mukana perheenjä-
seniä. Suomen pakolaiskiintiö oli 750. Maa-
han saapuneesta 735 kiintiöpakolaisesta suu-
rimmat ryhmät muodostivat sudanilaiset, af-
ganistanilaiset ja iranilaiset. Pakolaisten vas-
taanoton piiriin kuuluvia henkilöitä sijoittui 
eri puolelle Suomea 52 kunnan alueelle yh-
teensä 1 662. Luvussa ovat mukana kiin-
tiöpakolaiset, perheenyhdistämiset ja myön-
teisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat. 
Heistä työikäisten osuus oli 1 035. 
 
Kotouttamisohjelmat ja kotoutumissuunni-
telmat 

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvas-
tuu maahanmuuttajien kotouttamisesta. Kun-
ta toimii yhteistyössä työvoimatoimistojen 
kanssa. Yhteistyön määrä ja laatu eroaa mer-
kittävästi alueittain. Erot aiheutuvat osittain 
kuntien koosta, pienissä kunnissa yhteistyö 
järjestyy käytännössä helpommin. Kunnan 
vastuu korostuu työvoimaan kuulumattomien 
maahanmuuttajien, kuten lasten, nuorten ja 

ikääntyneiden kotoutumisen edistämisessä. 
Kotouttamisohjelman tarkoituksena on 

luoda edellytykset kunnassa asuvien maa-
hanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 
yleensä ja erityisesti kotoutumissuunnitel-
maan oikeutettujen henkilöiden kotoutumi-
sen edistämiseksi. Kotouttamisohjelmat ovat 
käytännössä jääneet liian yleiselle tasolle 
toimiakseen konkreettisena tukena varsinai-
sille toimeenpanijoille. Kotouttamislaissa ei 
ole riittävän selkeitä säännöksiä ohjelman si-
sällöstä tai seurannasta eikä siihen ole kirjat-
tu kotoutumista edistäviä palveluita ja tuki-
toimia. 

Kotoutumissuunnitelmia koskevat sään-
nökset eivät myöskään ohjaa riittävästi toi-
menpiteiden suunnittelua erityisesti silloin, 
kun maahanmuuttaja ei ole työvoimaan kuu-
luva henkilö. Niiden maahanmuuttajien, jot-
ka eivät ole ilmoittautuneet työhakijoiksi, ko-
toutumista tukevaan koulutukseen ja muuhun 
toimintaan osallistumisesta ei ole tilastotieto-
ja. Arvion mukaan lasten ja nuorten tai koto-
na perhettä hoitavien naisten kotoutumisen 
edistämiseen ei ole kiinnitetty riittävästi 
huomiota. Kotoutumiskoulutusta näyttää jär-
jestetyn vähän. Kurssit ovat olleet lyhyitä ei-
kä opetushallituksen suosituksia ole pystytty 
noudattamaan. 

Työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuvat 
työmarkkinatukena myönnettävään kotoutu-
mistukeen oikeutetut pääsevät maahanmuut-
tajakoulutukseen ja muihin kotoutumista 
edistäviin toimenpiteisiin. 

 
 
Kotoutumistuen piirissä olevat ja heidän osallistumisensa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 
ja sijoittuminen avoimille työmarkkinoille vuosina 2000—2004: 
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Kotoutumissuunnitelmiin sisältyvät aktiivi-
toimenpiteet ovat selkeästi lisänneet maa-
hanmuuttajien pääsyä avoimille työmarkki-
noille. Vuonna 2004 työttömyys katkesi noin 
5 500 tapauksessa esimerkiksi avoimille 
työmarkkinoille välityksen ansiosta tai sen 
johdosta, että maahanmuuttaja sai omatoimi-
sesti työpaikan. 
 
Kuntiin sijoittaminen 

Pakolaiset ja heihin rinnastettavat henkilöt 
sijoitetaan kuntiin. Tällä hetkellä kuntiin si-
joittaminen on vaikeutunut. Kuluvana vuon-
na TE-keskusten mukaan on käytettävissä 
noin 1 400 kuntapaikkaa, ja niiden lisäksi 
avoimet sopimukset, joiden mukaan vastaan-

otosta ja pakolaisten määrästä sovitaan ta-
pauskohtaisesti. Sijoitustarpeeksi on arvioitu 
1 750 paikkaa, kuntapaikkojen tarve muodos-
tuu 750 kiintiöpakolaisen sekä turvapaikka-
menettelyn ja perheenyhdistämisten kautta 
oleskeluluvan saaneiden sijoituksesta. Vas-
taanottavia kuntia oli vuonna 2004 yhteensä 
52. 

Kuntiin sijoittaminen on vaikeutunut myös 
ulkomaalaislain säännösten soveltamisen 
johdosta. Ulkomaalaisvirasto on myöntänyt 
kuluvana vuonna tähän mennessä runsaat 
100 oleskelulupaa ulkomaalaislain 51 §:n pe-
rusteella turvapaikanhakijoille, jotka ovat tul-
leet muun muassa Afganistanista, Irakista tai 
Somaliasta. Koska kysymyksessä on tilapäi-
nen oleskelulupa, luvan saaneet turvapaikan-

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 

Kotoutumistuen piirissä vuoden aikana 7 799 8 601 9 096 10 000 10 445 

Vuoden aikana ensimmäistä kertaa laa-
ditut kotoutumissuunnitelmat 3 748 5 871 3 807 3 058 3 048 

Työvoimapoliittiset toimenpiteet yht. 
joista  5 896 6 463 7 152 8 248 8 727 

työvoimapoliittisessa koulutuksessa 5 413 5 871 6 610 6 589 7 978 

työvoimakoulutukseen rinnastettavassa 
koulutuksessa 813 1 344 1 526 2 522 3 571 

ESR-rahoitteisten toimenpiteiden pii-
rissä (koulutus, kuntoutus, työharjoitte-
lu) 

628 671 712 617 416 

työharjoittelussa tai työelämävalmen-
nuksessa 1 038 1 185 1 478 1 743 2 166 

osallistuneet ammatinvalinnan tai kun-
toutuksen toimenpiteisiin  63 73 78 54 42 

Sijoittumiset avoimille työmarkkinoille 3 077 3 311 4 046 5 033 5 504 



 HE 166/2005 vp  
  

 

10

hakijat jäävät Kansaneläkelaitoksen myön-
tämän sosiaaliturvan ulkopuolelle ja useissa 
tapauksissa myös vaille kotikuntaa. Vaikka 
kotouttamislain 3 a §:n mukaan oleskelulu-
van ulkomaalaislain 51 §:n nojalla saaneet 
henkilöt rinnastetaan pakolaisiin, heille ei ole 
ollut mahdollista löytää kuntapaikkoja. Heil-
lä ei ole myöskään oikeutta ulkomaalaislain 
80 §:n mukaan tehdä työtä ensimmäisenä 
vuonna ilman työntekijän oleskelulupaa, mi-
kä myös vaikeuttaa heidän selviytymistään 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Maahanmuuttajien koulutus 

Yksi tärkeimmistä maahanmuuttajien ko-
toutumista edistävistä toimenpiteistä on kou-
lutus. Samalla se on keskeisin työllistymistä 
Suomessa selittävistä tekijöistä. Suomen tai 
ruotsin kielen taito on lähes välttämätön sekä 
yhteiskunnassa selviytymisen että työelä-
mään pääsyn kannalta. 
 
 

 
 
Maahanmuuttajakoulutuksen opintojen muodostuminen: 
 
 
       
 
 

 
 
           
         
      
    
 
 
 
 
 
 

Vuosina 1998—2001 kaikkien työvoima-
hallinnon maahanmuuttajakoulutuksen aloit-
taneiden määrä pysyi noin 7 000 henkilön ta-
solla, hakijoista noin 80 prosenttia pääsi kou-
lutukseen. Vuonna 2004 valmentavan koulu-
tuksen määrärahasta, runsaasta 48 miljoonas-
ta eurosta, käytettiin maahanmuuttajien kou-
lutukseen noin 40 prosentilla. Kansaneläke-
laitos maksoi kotoutumistukea ylläpitokor-
vauksineen työvoimapoliittiseen koulutuk-
seen osallistuneille yhteensä noin 17,3 mil-
joonaa euroa. Tuen saajia oli 5 785. Rinnas-
tettavaan koulutukseen osallistui 3 571 hen-
kilöä kotoutumistukea saanutta henkilöä. 

Maahanmuuttajien, mukaan lukien pakolai-
set ja heihin rinnastettavat henkilöt, koulutus-
taustat ovat moninaiset. Suomeen muuttaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneita ja kieli-
taitoisia henkilöitä, ja toisaalta myös puut-
teellisen perusopetuksen saaneita ja jopa lu-

ku- ja kirjoitustaidottomia henkilöitä. Tämä 
aiheuttaa merkittävän haasteen koulutusjär-
jestelmille. 

Työvoimatoimistossa työnhakijoina olevis-
ta ulkomaan kansalaisista noin 25 %:lla oli 
ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, kes-
kiasteen koulutus oli 32 %:lla ja perusasteen 
koulutus 31 %:lla. Koulutusaste oli tuntema-
ton 12 %:lla. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
suomalaisten vastaavuutta ei löydy. 

Maahanmuuttajien koulutustasoa kokonai-
suutena tarkasteltaessa ongelmana on kuiten-
kin se, että koulutustasoa koskevat tilastotie-
dot ovat hyvin puutteellisia. Tilastokeskuk-
sen vuonna 2003 julkaiseman tutkimuksen 
(Tilastokeskus 2003:1) mukaan koulutuksen 
tilastomerkinnän puuttumiseen on kaksi syy-
tä. Tutkintorekisteristä puuttui erityisesti sel-
laisten henkilöiden tietoja, jotka ovat löytä-
neet työpaikan Suomesta vapailta markki-

 Luku- ja  kirjoitustaidon opinnot        Alkukartoitus 

Arjen tai-
dot ja  
elämänhal-
linta 

Yhteis-
kunta- 
tietous 

Kulttuu-
ritunte-
mus 

Opiskelu- 
ja työelä-
mävalmiu-
det 

Valinnai-
set opin-
not 
  

 Suomen ja ruotsin kielen opinnot 
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noilta. Tähän ryhmään kuuluvat eivät ole te-
kemisissä sellaisten viranomaisten kanssa, 
jotka ilmoittaisivat heidän tutkinnoistaan Ti-
lastokeskuksen tutkintorekisteriin. 

Tutkimuksen mukaan 61 %:lta yli 15-
vuotiaista Suomessa asuvista ulkomaiden 
kansalaisista puuttui tilastomerkintä koulu-
tustasosta tai oli vain perusasteen koulutus. 
Pakolaisina maahan tulleista tähän ryhmään 
kuului 71 %. Maahanmuuttajan koulutusta 
koskeva tilastotieto jää helposti puuttumaan, 
jos koulutuksesta ei löydy riittävästi näyttöä 
tai jos sitä ei pystytä vertaamaan suomalai-
seen koulutusjärjestelmään. Koulutustason 
selvittäminen erityisesti EU-alueen ulkopuo-
lelta tulevien maahanmuuttajien osalta on 
vaikeaa. 

Maahanmuuttajakoulutuksen ja kotoutu-
miskoulutuksen vaikuttavuuden mittaamista 
tulisi parantaa kehittämällä seurantajärjes-
telmää. Koulutuksen laatua on arvioitu vuon-
na 2005 suoritetussa evaluoinnissa (Net Ef-
fect Oy: Kannattaako kotoutumiskoulutus?). 
Tärkeänä pidettiin maahanmuuttajan näkö-
kulmasta riittävän ohjauksen saamista, kou-
lutuksen räätälöityä sisältöä sekä muun mu-
assa työssäoppimisjaksoja. Kotoutumissuun-
nitelmien yhteydessä toteutettavan alkukar-
toituksen tulisi olla tarkempi ja ottaa parem-
min huomioon oppimiskyky, kieli- ja ammat-
titaito sekä kulttuuritausta. Koulutuksen nä-
kökulmasta arvosteltiin koulutuksen hankin-
tamenettelyä ja kilpailutusta, jotka voivat 

johtaa epätasaisuuteen koulutuksessa ja ly-
hytnäköiseen suunnitteluun. 

Valtion talousarviossa perusopetuksena 
annettavan oman äidinkielen ja tukiopetuk-
sen määräraha opetusministeriön pääluokassa 
on ollut vajaan kymmenen vuoden ajan sama 
eli noin 3,8 miljoonaa euroa. 

Valtio osallistuu yli 18-vuotiaiden osalta 
perusopetuksen kustannuksiin. Valtionosuus 
on 60 prosenttia oppivelvollisuusikäisten val-
tionosuudesta. Yksittäisten oppiaineiden, ku-
ten kieliopintojen, järjestämiseen kunnille tai 
muille koulutuksen järjestäjille ei erikseen 
osoiteta valtionosuutta. Maahanmuuttajien 
kieli- ja kulttuuriopintoja järjestetään kansa-
laisopistoissa, kansanopistoissa ja kesäyli-
opistoissa. Niiden käyttökustannuksiin 
myönnetään valtionosuutta vapaasta sivistys-
työstä annetun lain (632/1998) mukaan. 

Työvoimapoliittisena koulutuksena annet-
tavan maahanmuuttajakoulutuksenhankinta 
rahoitetaan momentilta 34.06.51 työllistä-
mis-, koulutus- ja erityistoimet. 
 
Maahanmuuttajien työllisyys 

Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista 
oli vuonna 2004 työikäisiä (15—64 vuotiai-
ta) noin 77 %. Ulkomaan kansalaisten työlli-
syysaste oli vuoden 2003 lopussa 43,3 % ko-
ko väestön työllisyysasteen ollessa noin 67 
%. 

 
 
Ulkomaalaisten työttömyysaste vuosina 2000—2004 
 
        
Kansalaisuus Työvoima Työttömyysaste     TM:n Ulkomailla 
          arvio syntyneet 
   2003  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2002 
Venäjä  11 397  54 46 42 37 37 41 40 
Viro    7 158  28 24 20 18 16 18 18 
Ruotsi    3 676  20 17 17 17 17 12 15 
                    
Iso-Britannia   1 609  13 11 12 12 14 14 11 
Saksa    1 468  11 10 11 11 11 11 12 
Turkki    1 257  36 33 32 31 30 33 28 
Somalia   1 159  68 55 58 59 59 61 56 
                    
Irak     1 042  78 74 75 69 64 73 64 
Kiina        974  11 10 10 9 8 10 9 
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Thaimaa     931  38 31 30 29 30 30 27 
USA      882  11 9 9 11 10 11 10 
Iran      788  69 57 62 58 56 61 46 
Bosnia- 
Hertsegovina     758  64 50 47 38 37 37 - 
Vietnam     731  54 45 43 41 41 50 33 
                    
Serbia ja  
Montenegro  1 589  62 53 59 61 54 54 46 
Ranska      562  13 9 10 10 13 15 11 
Italia      557  18 17 16 15 20 17 15 
Puola       436  16 15 17 15 12 14 15 
Marokko      335  52 50 50 43 45 51 38 
Norja      334  18 13 15 15 15 12 14 
Afganistan     314        69 66 74    
                    
Ulkomaalaiset 49 000  37 31 31 28 28 28 24 
Koko väestö 2 594 000 10 10 9 9 9 9 
 
 

Vuonna 1996 ulkomaalaisten keskimääräi-
nen työttömyysaste oli 48 prosenttia. Erityi-
sesti pakolaisina tulleet näyttävät kärsivän 
vaikeasta työttömyydestä. Pakolaisten korke-
aan työttömyysasteeseen on useita syitä. 
Suomessa heidät otetaan yleensä heti maahan 
saapumisen jälkeen työvoimatoimiston asi-
akkaiksi. Tällöin he tilastoituvat työttömiksi, 
joskin tämä työttömyys katkeaa verrattain 
pian työvoimapoliittiseen koulutukseen tai 
työmarkkinatoimenpiteeseen. Varsinkin pa-
kolaisten työllistymismahdollisuudet ovat he-
ti maahan saapumisen jälkeen hyvin vähäiset. 
Suhteellisen pitkän ajankin työllistyminen 
tapahtuu tilapäisiin tai tuettuihin työpaikkoi-
hin, ja työttömyysjaksot ja työnteko tyypilli-
sesti seuraavat toisiaan. Usein työ on koulu-
tusta vastaamatonta. 

Vuoden 2003 lopussa työvoimatoimistoissa 
oli yhteensä noin 26 430 ulkomaalaista työn-
hakijaa, joista työttöminä oli 14 150. Kaikista 
työnhakijoista heidän osuutensa oli 5 % ja 
kaikista työttömistä työnhakijoista 4,5 %. 
Vuonna 2002 aktiivitoimenpiteisiin osallistui 
yhteensä 21 712 maahanmuuttajaa. Tilasto-
jen mukaan näyttää siltä, että yli puolet työ-
voimaan kuuluvista ulkomaan kansalaisista 
oli vuoden 2003 lopussa joko työhallinnon 
toimenpitein työllistettynä tai työttömänä 
työnhakijana työvoimatoimistossa. 

Ulkomaan kansalaiset saavat usein tiedon 
työpaikasta epävirallisia kanavia pitkin. Ti-

lastokeskuksen mukaan useampi kuin joka 
toinen niin vietnamilaisista (58 %), venäläi-
sistä (56 %), virolaisista (56 %) kuin soma-
lialaisistakin (48 %) löysi työpaikkansa muu-
ten kuin työvoimatoimistosta tai työpaik-
kailmoituksia seuraamalla. Suomalaisista 68 
prosenttia oli löytänyt työpaikkansa epäviral-
listen kanavien kautta. Tutkituista maahan-
muuttajaryhmistä perinteisistä työnvälitys-
kanavista hyötyivät eniten somalialaiset, jois-
ta joka kolmas (34 %) oli löytänyt työpaik-
kansa työvoimatoimiston tai lehti-
ilmoituksen kautta. Se, että suuri osa maa-
hanmuuttajistakin saa työtä epävirallisten ka-
navien kautta, kertoo kotouttamisen moni-
ulotteisuudesta. Kontaktit kantaväestöön ja 
muihin maahanmuuttajiin toimivat hyvinä 
työnvälittäjinä, kun kielitaitoa ja suomalaisen 
yhteiskunnan tuntemusta on hankittu. 

Suomalaiset työnantajat näyttävät arvosta-
van nimenomaan Suomessa saatua koulutusta 
ja sitä kautta saatua muodollista pätevyyttä. 
Niiden maahanmuuttajien kohdalla, jotka 
ovat saaneet koulutusta Suomessa, on täällä 
yleisesti tunnustettujen kvalifikaatioiden 
saaminen edistänyt työllistymistä. 

Työllistyminen on kiinteästi sidoksissa 
koulutukseen ja erityisesti suomen tai ruotsin 
kielen taitoon. Koulutus edistää työllistymis-
tä ja työnteko puolestaan edistää kotoutumis-
ta suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
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VATT arvioi tutkimuksessaan (1990-luvun 
maahanmuuttajien työllisyys, tuloverot ja tu-
lonsiirrot, Työpoliittinen tutkimus 265/2005) 
Suomeen 1990-luvulla muuttaneiden maa-
hanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille 
sekä heidän maksamiaan välittömiä veroja ja 
saamiaan tulonsiirtoja. Tutkimuksen mukaan 
maahanmuuttajien kotoutumisprosessin no-
peuttaminen on avainasemassa maahanmuu-
ton taloudellisten hyötyjen lisäämisessä. 
Maakohtainen inhimillinen pääoma ei ole 
suoraan siirrettävissä yhden maan työmark-
kinoilta toiseen maahan. Maahanmuuttajat 
tarvitsevat tietoa työmarkkinoiden toiminnas-
ta, paikallisia kontakteja, kielitaitoa sekä 
kulttuurista ja sosiaalista sopeutumista. Jos 
kotoutumissuunnitelma tehdään heti maa-
hanmuuton jälkeen ja henkilö ohjataan ko-
toutumista edistävään toimenpiteeseen vii-
pymättä, voidaan arvioida VATT:n tutkimus-
tietoihin nojaten, että maahanmuuttajan työl-
listyminen nopeutuu ja tulonsiirtojen tarve 
vähenee huomattavasti lyhyemmässä ajassa 
verrattuna kotoutumisen aloittamisen viiväs-
tymiseen. Kotouttamisen aloittamisella heti 
maahanmuutosta saattaa olla jopa suurempi 
vaikutus kotoutumiseen kuin kotoutumista 
edistävien ja tukevien toimenpiteiden kestol-
la. 

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien 
työllisyyden todennäköisyys kasvaa voimak-
kaasti Suomessa asutun ajan kuluessa. Myös 
niin sanotun humanitaarisen muuton perus-
teella Suomeen muuttaneiden, lähinnä pako-
laisten, työmarkkinamahdollisuudet parane-
vat selvästi Suomessa asutunajan kuluessa. 
Lähtötaso on kuitenkin niin matala, että työl-
lisyys jää muita alhaisemmaksi, joten myös 
verojen maksukyky on suhteessa tulonsiirtoi-
hin matala. Pakolaisina tulleiden henkilöiden 
käytettävissä olevat tulot ylittävät tutkimuk-
sen mukaan niin sanotun köyhyysrajan vasta 
neljän maassaolovuoden jälkeen. Koska tut-
kimuksessa käsitellään keskiarvoja, on mah-
dollista, että huomattava osa heistä jää viral-
lisen köyhyysrajan alapuolelle tämän jäl-
keenkin. Tutkimuksessa todetaan pakolais-
maista tulleiden naisten muodostavan tär-
keimmän yksittäisen ryhmän, jonka sopeu-
tumista suomalaiseen yhteiskuntaan julkisen 
vallan olisi tuettava aiempaa paremmin. 
Koska taustalla todennäköisesti ovat kulttuu-

rilliset ja perhetaustaiset tekijät, tämä on sa-
malla yksi vaikeimmista maahanmuuttajien 
kotouttamiseen liittyvistä haasteista. 
 
 
Maahanmuuttajista aiheutuvien kustannusten 
selvittäminen 

Työministeriö asetti 27 päivänä helmikuuta 
2003 maahanmuuttajien vastaanotosta kun-
nille aiheutuvien kustannusten selvittämistä 
varten selvitysmiehen ja työryhmän. Työ-
ryhmän tuli muun muassa selvittää pakolais-
ten vastaanotosta maksettavan laskennallisen 
korvauksen suhdetta kunnalle aiheutuneisiin 
kustannuksiin ja muiden kustannusten kor-
vaamista pakolaisten osalta. 

Työryhmä totesi, että pakolaisia tai muita 
maahanmuuttajaryhmäkohtaisia palvelujen 
käyttötietoja tai kustannustietoja ei kunnissa 
tilastoida erikseen. Myöskään manuaalisesti 
ei saada kerättyä tietoa riittävän suuresta jou-
kosta, jotta tulokset olisivat luotettavia ja 
yleistettävissä. Tämän vuoksi selvitysmies 
joutui nojautumaan yleisistä tilastoista saata-
vaan tietoon ja kuntien kokemuksiin ja arvi-
oihin pakolaisista aiheutuvien kustannusten 
selvittämisessä. Selvitysmiehen raportin pe-
rusteella työryhmä päätyi siihen, että kunnal-
le maksettavat valtion korvaukset eivät ole 
ylimitoitettuja niiden toimintojen kustannuk-
siin, joita pakolaisten korvausjärjestelmä 
vuonna 1988 säädettiin korvaamaan. 

Tilastoihin perustuvan kustannusselvityk-
sen tekeminen edellyttäisi, että maahanmuut-
tajille annettaisiin mahdollisesti väliaikainen 
henkilötunnus ja sitä, että maahanmuuttajan 
käyttämät palvelut tilastoitaisiin hänen tun-
nuksellaan. Tilastoinnin kehittämisestä huo-
limatta suuri osa maahanmuuttajille suunnat-
tujen palvelujen kustannuksista saattaisi jää-
dä selvitysten ja tilastoinnin ulkopuolelle,  
esimerkiksi osa sosiaalityöstä, informaatioti-
laisuudet, suunnittelu, maahanmuuttajille so-
pivan opiskelu- ja tiedotusmateriaalin val-
mistelu. 

Työministeriö on tehnyt vuonna 2005 So-
siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskuksen (Stakes) ja Valtion taloudellisen 
tutkimuskeskuksen (VATT) kanssa sopimuk-
sen maahanmuutosta aiheutuvien kustannus-
ten selvittämisestä. Tutkimukset valmistuvat 
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syksyllä 2005. Eduskunnan hallintovaliokun-
nalle annetaan vuoden 2005 loppuun men-
nessä selvitys kotouttamiseen liittyvistä ra-
hoitusta sekä valtion ja kuntien välistä kus-
tannustenjakoa koskevista kysymyksistä. 

Eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiain valio-
kunta totesi kotouttamislain toimeenpanosta 
annettua valtioneuvoston selontekoa käsitel-
lessään, että kotouttamisohjelmien palvelujen 
järjestämisen tukemiseen pitäisi myös mui-
den kuin pakolaisten ja paluumuuttajien osal-
ta olla käytettävissä valtion rahoitusta ja että 
kuntien ja valtion välistä kustannusten jakoa 
tulisi kehittää siten, että valtion tuessa ote-
taan huomioon maahanmuuttajataustaisen 
väestön määrä kunnassa. 

Valtion korvausten ulottamista muiden 
maahanmuuttajien kustannuksiin selvitetään 
osana hallituksen maahanmuuttopoliittisen 
ohjelman valmistelua. On otettava huomioon 
myös se, että kaikista maahanmuuttajista ei 
kunnille aiheudu kustannuksia. 

Hallitus antoi kesällä 2005 eduskunnalle 
esityksen laeiksi kuntien valtionosuuslain, 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien 
muuttamisesta (HE 88/2005 vp). Lait ovat 
tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2006. Esityksessä ei ole mitään 
suoranaista uutta "maahanmuuttajakerrointa", 
mutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta 
koskevan esityksen mukaan perusopetuksen 
oppilaskohtaisen yksikköhinnan porrastami-
seen tulee yksi uusi peruste lisää eli vieras-
kielisten oppilaiden määrä (tähän saakka ol-
lut vain ruotsinkielisten oppilaiden määrä). 
Lisäksi yleistä valtionosuutta laskettaessa on 
mukana uusi kerroin eli asukasluvun muu-
toksen perusteella tapahtuva korotus, jos 
asukasluku muuttuu kunnassa kahtena vii-
meisenä vuonna vähintään 4 %. 
 
2.3. Kansainvälinen kehitys ja lainsää-

däntö 

Maahanmuuttajien kotouttaminen EU:ssa 

Maahanmuuttajien kotouttaminen Euroo-
pan unionissa kuuluu jäsenmaiden kansalli-
seen toimivaltaan. Kun kotouttaminen on 

kuitenkin myös osa maahanmuuttopolitiik-
kaa, vaikuttavat maahanmuuttopolitiikan yh-
denmukaistamisesta käydyt keskustelut myös 
maahanmuuttajien kotouttamisesta käytävään 
keskusteluun. Yhteinen näkemys kotoutumi-
sen edistämisen keskeisestä merkityksestä 
näyttää olevan hyväksytty EU:n jäsenmaissa. 
Tampereen Eurooppa-neuvoston ohjelman 
jälkeen Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 
marraskuussa 2004 Haagin ohjelman edistä-
mään Euroopan vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen rakentamista edelleen. 

Haagin ohjelman pohjalta on hyväksytty 
yleiset perusperiaatteet maahanmuuttajien 
kotouttamiselle. EU:n komissio antoi syys-
kuussa 2005 tiedonannon kotouttamisesta, 
jossa hahmotellaan tarkemmin jatkotoimia. 
Komission suosituksesta on EU:n jäsenmai-
hin perustettu myös kansallisia yhteyspistei-
tä, joiden välityksellä hyviä käytäntöjä voi-
daan levittää jäsenmaiden kesken, ja joiden 
yhteydessä muun muassa laaditaan kotoutu-
misen edistämistä koskevia käsikirjoja. 
 
Maahanmuuttajien kotouttaminen eräissä 
EU-maissa 

Yleistä. Viimeaikaiset tapahtumat maail-
massa ja Euroopassa ovat nostaneet maa-
hanmuuttajien kotouttamisen vahvasti poliit-
tiseen keskusteluun monessa jäsenvaltiossa. 
Lainsäädäntöä ja ohjelmia ollaan muuttamas-
sa. Kotouttamisohjelmat koostuvat yleensä 
kolmesta osasta: kielen opetuksesta, yhteis-
kuntaan perehdyttävistä kursseista ja amma-
tillisen työmarkkinaohjauksen piiriin ohjaa-
misesta. Joissain valtioissa maahanmuuttajat 
ovat velvollisia osallistumaan heille osoitet-
tuihin toimenpiteisiin. Kieltäytyminen voi 
aiheuttaa sosiaaliturvamenetyksiä tai vaikut-
taa kielteisesti jatko-oleskeluluvan myöntä-
miseen. Monissa maissa, kuten Portugalissa, 
Espanjassa, Italiassa ja Sloveniassa, kansa-
laisjärjestöillä on suuri rooli kotouttamistoi-
menpiteiden tarjoamisessa ja hallitukset luot-
tavat lujasti kansalaisyhteiskuntaan ja suu-
reen kansalaisjärjestöjen joukkoon perustavi-
en sosiaalipalvelujen, kuten majoituksen, 
tuottamisessa. Pohjois- ja Keski-Euroopassa 
kotouttamisen edistämisestä ja tukemisesta 
päävastuun kantavat lähinnä valtio ja kunnat. 

Ruotsi. Ruotsin koululain mukaan oikeus 
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kunnan järjestämään ruotsinkielen koulutuk-
seen on kuusitoista vuotta täyttäneillä tai sitä 
vanhemmilla henkilöillä, jotka ei hallitse 
ruotsin, tanskan tai norjan kieltä. Opetuksen 
laajuuden ohjearvo on 525 tuntia. 

Tanska. Tanskassa maahanmuuttajien ko-
touttamisesta säädetään kotouttamislaissa. 
Paikallishallinnolla on vastuu vasta tulleiden 
maahanmuuttajien kotouttamisesta. Valtio 
korvaa suuressa määrin kotouttamisesta ai-
heutuvia kustannuksia joko laskutuksen pe-
rusteella tai perusavustuksena. Maahanmuut-
tajilta ei peritä maksua kotouttamistoimenpi-
teisiin osallistumisesta. 

Tanskaan kolmansista valtioista muuttavil-
le pakolaisille ja muille maahanmuuttajille 
on tarjottava kansalaisten kotoutumissuunni-
telmaa. Suunnitelma kestää kolme vuotta. Se 
sisältää tanskan kielen opetusta ja perehdy-
tystä tanskalaiseen yhteiskuntaan sekä työ-
voimapoliittisia toimenpiteitä. Maahanmuut-
tajat, joiden kanssa on tehty kotoutumissuun-
nitelma, saavat kotoutumistukea, jos he muu-
toin täyttävät tuen saamisen edellytykset. Ko-
toutumistukea voidaan alentaa, jos maahan-
muuttaja on poissa suunnitelluista toimenpi-
teistä ilman pätevää syytä. Pysyvän oleskelu-
luvan saaminen pääsääntöisesti edellyttää ko-
toutumissuunnitelman noudattamista ja hy-
väksyttyä tanskan kielen koetta. 

Kielikurssien järjestämisestä aikuisille 
maahanmuuttajille säädetään lailla. Kieli-
kurssi käsittää kolme erisisältöistä kurssia: 1) 
ei olenkaan tai vähän koulutusta kotimaas-
saan saaneille, 2) lyhyen koulutuksen koti-
maassaan saaneille ja 3) pitemmälle koulute-
tuille. Kurssin suorittaminen vastaa 1,2 vuo-
den täysipäiväistä opiskelua. Kurssit täytyy 
suunnitella siten, että ne on mahdollista suo-
rittaa kolmessa vuodessa. Kursseja täytyy ol-
la myös normaalityötuntien ulkopuolisena 
aikana. Kunnan tulee tarjota kurssia maa-
hanmuuttajalle. Tarjous sisältää kursseja 
kolmen vuoden ajaksi maahanmuutosta luki-
en. Niin sanotuista kolmansista maista muut-
taneiden on osallistuttava kurssille uhalla, et-
tä kotoutumistukea voidaan alentaa ja pysy-
vän oleskeluluvan saaminen vaarantuu. 

Alankomaat. Alankomaissa keskushallinto 
on vastuussa kotoutumisohjelmien sisältö-
vaatimuksista ja rahoituksen järjestämisestä. 
Vapaaehtoisjärjestöillä on merkittävä rooli 

maahanmuuttajien opetuksessa ja yksilöllis-
ten kotoutumisohjelmien tekemisessä. 

Alankomaissa maahanmuuttajat saavat 
noin 600 tuntia kielen opetusta ja yhteiskun-
nan toimintaan perehdyttämistä heti maahan 
saavuttuaan. Maahanmuuttaja, joka saa sosi-
aaliavustusta, osallistuu kotoutumisohjel-
maan. Myös muut maahanmuuttajat voivat 
osallistua ohjelmaan. Kunta sitoutuu järjes-
tämään henkilökohtaisen kotoutumisohjel-
man. Maahanmuuttaja sitoutuu aktiivisesti 
toteuttamaan ohjelmaansa sekä suorittamaan 
kielitutkinnon. Jos maahanmuuttaja ei nouda-
ta annettuja ehtoja, voivat sosiaaliviranomai-
set alentaa hänen avustustaan tai ääritapauk-
sissa lakkauttaa sen. 

Saksa. Saksan uudessa ulkomaalaislaissa 
säädetään ensimmäistä kertaa kieli- ja muus-
ta kotouttamiskoulutuksesta (johdatus Saksan 
oikeusjärjestykseen, kulttuuriin, historiaan). 
Säännökset tulivat voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005. Kurssien yhteispituus on 630 
tuntia. Liittovaltion maahanmuutto- ja pako-
laisvirasto (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge) vastaa kotouttamiskurssien pe-
rusrakenteesta ja oppisisältöjen kehittämises-
tä ja kurssien toteuttamisesta. Virasto käyttää 
kurssien järjestämiseen sekä julkisia että yk-
sityisiä kurssinjärjestäjiä. 

Seuraavat ryhmillä on oikeus kursseihin: 
Saksassa pitkään oleskelevat ulkomaalaiset, 
joilla on ammatinharjoittamisen, perheenyh-
distämisen tai humanitääristen syiden perus-
teella myönnetty oleskelulupa tai joilla on 
lupa perustaa yritys. Oleskelu on pitkä tai 
jatkuva, jos ulkomaalaiselle on myönnetty yli 
vuoden oleskelulupa tai hän on oleskellut 
maassa yli 18 kuukautta. Kurssille voi osal-
listua vain kerran. 

Kursseihin ei ole oikeutta lapsilla, nuorilla 
ja nuorilla aikuisilla, jotka aloittavat koulun-
käynnin Saksassa tai jatkavat Saksassa kou-
lunkäyntiään ja henkilöillä, jotka eivät sel-
västi ole kurssin tarpeessa. Nekin henkilöt, 
joilla on riittävä kielitaito, voivat kuitenkin 
osallistua niille orientaatiokursseille, joissa 
perehdytään oikeusjärjestykseen, kulttuuriin, 
historiaan. 

Ulkomaalaiset voidaan velvoittaa osallis-
tumaan kursseille, jos he ovat osallistumiseen 
oikeutettuja eivätkä osaa ilmaista itseään 
saksaksi suullisesti yksinkertaisella, ymmär-
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rettävällä tavalla. Velvoitettuja ovat myös ne, 
jotka saavat sosiaaliavustusta ja apua antava 
viranomainen katsoo, että kurssi olisi tar-
peen, ja ne, jotka "ovat muulla tavoin kotout-
tamisen tarpeessa". 

Velvoite ei koske ulkomaalaisia, jotka ovat 
Saksassa ammatillisessa tai muussa koulu-
tuksessa ja jotka pystyvät todistamaan osal-
listuneensa verrattavissa olevaan koulutuk-
seen Saksassa tai joiden osallistuminen on 
mahdotonta tai kohtuutonta. Ulkomaalaiset,  
myös EU-kansalaiset, jotka eivät ole velvoi-
tettuja, voivat osallistua, jos tilaa on. 

Kurssien osallistumisesta peritään kohtuul-
linen, henkilön maksukyvyn huomioiva, 
maksu. Venäjänsaksalaiset ja heidän jälkeläi-
sensä ovat oikeutettuja ilmaiseen kurssiin, 
pois lukien ne lapset, nuoret ja nuoret aikui-
set, jotka käyvät Saksassa koulua. Tarpeen 
vaatiessa kurssin ajaksi voidaan järjestää 
esimerkiksi lapsenvahtipalvelu. 
 
2.4. Nykytilan arviointi 

Yleistä 

Kotouttamislaki on selkiinnyttänyt maa-
hanmuuttajatyötä määrittelemällä eri tahojen 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Tietoisuus maa-
hanmuuttajien asioista on lain myötä lisään-
tynyt ja yhteistyö viranomaisten kesken tii-
vistynyt. Kunnat pitävät kotouttamislakia 
pääsääntöisesti tarpeellisena ja toimivana. 
 
Kotouttamisohjelmat 

Maahanmuuttajien kotoutumisen suunnitte-
lun välineitä ovat kotouttamisohjelma ja ko-
toutumissuunnitelma. Lähes kaikki kunnat, 
joissa on maahanmuuttajia, ovat laatineet ko-
touttamisohjelman. Niissä käsitellään laaja-
alaisesti tavoitteita, tehtäviä ja vastuita sekä 
maahanmuuttajien että kantaväestön kannal-
ta. Ohjelmien laatimiseen on osallistunut laa-
jasti viranomaisia ja muita paikallisia tahoja. 

Kotouttamisohjelmissa on kuitenkin selkei-
tä kehittämistarpeita. Keskeisenä puutteena 
voidaan todeta tavoitteiden jääneen aivan lii-
an yleiselle tasolle. Lisäksi ohjelmiin ei 
useinkaan sisälly itse toimenpiteitä, niistä 
vastuullisia tahoja, toimenpiteiden kohde-
ryhmiä eikä käytettävissä olevia keinoja ja 

voimavaroja. Kotouttamisohjelmat eivät ole 
riittävän konkreettisia, jotta ohjelmilla voi-
daan palvella mahdollisimman hyvin niiden 
laatimisen tarkoitusta. 

Kotouttamisohjelmissa ei riittävästi oteta 
huomioon sitä, että siinä suunnitellun toi-
minnan tulisi olla tehokkaasti kaikkien maa-
hanmuuttajien hyödynnettävissä, myös nii-
den, joiden kanssa ei tehdä kotouttamissuun-
nitelmaa. Tämä tarkoittaa erityisesti maa-
hanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia, 
tietoa alueen koulutustarjonnasta, monikult-
tuurisuuden kehittämistä, etnisen yhdenver-
taisuuden edistämistä sekä rasismin ja syrjin-
nän ehkäisemistä. Myös ohjelmien tavoittei-
den saavuttamista sekä toimenpiteiden laa-
dun ja vaikuttavuuden arviointia tulisi kehit-
tää. Lisäksi ohjelmia on myös uudistettava ja 
kehitettävä riittävän usein kulloistenkin tar-
peiden mukaan. 

Koulutuksen keskeisen merkityksen vuoksi 
kunnan sivistystoimen tulisi muiden kunnan 
toimialojen kanssa olla aktiivinen sekä ko-
touttamisohjelmien laatimisessa että yksilöl-
listen kotoutumissuunnitelmien laatimisessa. 
 
Kotoutumissuunnitelmat ja koulutus 

Kotoutumisen kannalta keskeistä on, että 
maahanmuuttaja voi opiskella suomen tai 
ruotsin kieltä, osallistua koulutukseen, työ-
markkinatoimenpiteisiin, kuntoutukseen, 
valmistavaan opetukseen sekä muihin koh-
tuullisiksi katsottaviin kotoutumista edistä-
viin ja tukeviin toimenpiteisiin.  

Työvoimaan kuuluvien ja niiden, jotka ei-
vät kuulu työvoimaan, kotoutumista koskevat 
suunnitelmat ovat keskenään erilaisia. Maa-
hanmuuttajat eivät ole tasa-arvoisia kotoutu-
mista edistäviin toimenpiteisiin pääsyn suh-
teen. Niiden maahanmuuttajien kohdalla, jot-
ka eivät kuulu työvoimaan, kotoutumissuun-
nitelman laatiminen näyttää lähinnä tarkoit-
tavan neuvottelua sosiaalitoimen edustajan 
kanssa arkipäivästä selviytymiseen liittyvissä 
asioissa. Joskus kotoutumissuunnitelmaa ei 
ole tehty ollenkaan. Työvoimaan kuuluvien 
henkilöiden suunnitelmat ovat olleet konk-
reettisempia. Työvoimaan kuuluvien kotou-
tumista edistävä koulutus järjestetään yleensä 
työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. 
Myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta järjes-
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tetään valmentavana koulutuksena. 
Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvien 

kotouttaminen on puolestaan jäänyt lähes 
kokonaan työvoimatoimiston vastuulle sil-
loinkin, kun työvoimapoliittiseen koulutuk-
seen tai työmarkkinatoimenpiteisiin on vai-
kea osallistua henkilökohtaisen elämäntilan-
teen vuoksi. Myös muun muassa maahan-
muuttajaäidit, jotka synnyttävät maahan tul-
tuaan niin pian, ettei heillä ole oikeutta äiti-
ys-, isyys- ja vanhempainrahaan, ilmoittautu-
vat työttömiksi työnhakijoiksi, usein kunnan 
ohjaamina, koska tarvitsevat toimeentulon 
turvaamiseksi työmarkkinatukea. Vastaavasti 
kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohte-
lun alaisiksi joutuneet ja työkyvyttömät jou-
tuvat turvatakseen toimeentulonsa ilmoittau-
tumaan työnhakijaksi. 

Oppivelvollisuusiän ylittäneet maahan-
muuttajat, jotka eivät hakeudu työttömiksi 
työnhakijoiksi, saavat kotoutumiskoulutusta 
sattumanvaraisesti. Lainsäädäntöä kotoutta-
miskoulutuksen järjestämisestä ei ole. Kun-
nilta taas puuttuu riittävä rahoitus opetuksen 
järjestämiseksi. Valtionavustusjärjestelmä ot-
taa vain hyvin rajoitetusti huomioon kieli-
koulutuksen järjestämisen. Tämän vuoksi 
työvoimaan kuulumattomien aikuisten maa-
hanmuuttajien kotouttaminen on kuntien ak-
tiivisuuden, projektirahoituksen, opintosete-
leiden, kolmannen sektorin ja normaalia val-
tionosuutta saavien oppilaitosten varassa. 

Järjestelmällisiä kotoutumista edistäviä ja 
tukevia toimenpiteitä vaille jäävät ovat usein 
kotona lapsia hoitavia naisia taikka vammai-
sia, sairaita tai eläkeikäisiä. Perheenäidin 
jääminen kielenopetuksen ja yhteiskuntaan 
perehdyttämisen ulkopuolelle vaikeuttaa 
myös perheen lasten ja nuorten kotoutumista. 
Tämä voi aiheuttaa myös perheen sisäisen 
dynamiikan häiriintymistä. Erityisesti ei-
työvoimaan kuuluvat, vähän perusopetusta 
saaneet sekä luku- ja kirjoitustaidottomat 
maahanmuuttajat jäävät usein vaille koulu-
tusta, vaikka jonkin verran opetusta on pys-
tytty järjestämään. 

Seurannan perusteella näyttää siltä, että ko-
toutumissuunnitelmissa ei ole riittävästi pys-
tytty ottamaan huomioon koko perheen tilan-
netta. Lasten ja nuorten kanssa ei riittävästi 
laadita kotoutumissuunnitelmia tai ne eivät 
ole riittävän laadukkaita. Ennaltaehkäisyyn ei 

kiinnitetä riittävästi huomiota. Lasten ja 
nuorten suunnitelmalliseen kotoutumisen 
edistämiseen ryhdytään usein vasta, kun on-
gelmat ovat jo pitkällä. 

Suunniteltuun kotoutumiseen varattu kol-
men vuoden aika on monissa tapauksissa 
osoittautunut liian lyhyeksi. Erityisesti luku- 
ja kirjoitustaidottomat ja vähän perusopetusta 
saaneet tarvitsevat, silloinkin kun heillä on 
mahdollisuus saada koulutusta, pitkäaikaista 
tukea. He eivät pysty kolmessa vuodessa 
hankkimaan tietoja ja taitoja, jotka mahdol-
listaisivat jatko-opinnot tai työhön pääsyn. 

Yhteenvetona voi todeta, että kotoutumista 
edistäviin toimenpiteisiin joudutaan usein 
odottamaan pitkään ja toimenpiteet ovat 
usein lyhytkestoisia. Osa maahanmuuttajista 
jää kokonaan vaille kielen ja yhteiskunnan 
toimintaan perehdyttävää opetusta. Kielen ja 
kulttuurin ulkopuolelle jääminen aiheuttaa 
maahanmuuttajan ja hänen lastensa syrjäy-
tymistä sekä pitkäaikaisia kustannuksia yh-
teiskunnan monelle sektorille. 
 
Kuntiin sijoittaminen 

Kuntiin sijoittaminen on vaikeutunut. Moni 
aiemmin pakolaisia vastaanottanut kunta on 
kieltäytynyt vastaanotosta. Kunnissa voi olla 
heikko asuntotilanne. Myös sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen entistä niukempi resursointi 
on pidentänyt sijoittamista koskevia aikatau-
luja tai estänyt vastaanoton. Voimavarojen 
niukkuus näkyy muun muassa työntekijöiden 
suurena työtaakkana ja jopa uupumisena. 
Kuntien edustajat ovat tuoneet esille huolen-
sa valtion maksamien korvausten riittävyy-
destä. 

Kuntapaikkojen vähyys vaikeuttaa kiin-
tiöpakolaisten vastaanottoa ja hidastaa Suo-
meen muuttoa. Se hidastaa myös oleskelulu-
van saaneiden turvapaikanhakijoiden siirty-
mistä vastaanottokeskuksista kuntiin. On 
epätarkoituksenmukaista jatkaa vastaanotto-
keskuksessa asumista sen jälkeen, kun oles-
kelulupa on myönnetty, koska kotoutumiseen 
tähtäävät toimet pitäisi voida aloittaa mah-
dollisimman pian. Erityisen ongelman muo-
dostavat ulkomaalaislain 51 §:n nojalla oles-
keluluvan saaneet henkilöt, joiden pelätään 
joutuvan jäämään vastaanottokeskuksiin pit-
kiksi ajoiksi. 
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Kuntiin sijoittaminen ja vastaanottokeskus-
ten epätarkoituksenmukainen käyttö oleske-
luluvan saaneiden henkilöiden väliaikaisiin 
sijoituksiin kytkeytyy voimavaroista käytyyn 
keskusteluun. Toisaalta tilanne ei ole hoidet-
tavissa vain kotouttamislain keinojen avulla 
erityisesti silloin, kun on kysymys ulkomaa-
laislain soveltamiskäytännöistä. 
 
Viranomaisten yhteistyö 

Kotouttamislain toimeenpanon keskeisiä 
ongelmia näyttää olevan riittävän selkeän ja 
johdonmukaisen tehtäväjaon sekä tarkoituk-
senmukaisen yhteistyön puute eri viran-
omaisten kesken. Kotouttamisen tarkoituk-
senmukainen toteuttaminen edellyttää kes-
keisten toimijoiden selkeitä, yhteisiä tavoit-
teita ja jatkuvaa yhteistyötä. 

Maahanmuuttajien kotoutumisessa suoma-
laiseen yhteiskuntaan on kysymys laajasta ja 
monitahoisesta viranomaistoimenpiteiden 
kokonaisuudesta, jossa vaaditaan eri ministe-
riöiden yhteistä sitoutumista. Ministeriötasol-
la työministeriön keskeisiin yhteistyötahoihin 
kuuluvat sisäasiainministeriö, opetusministe-
riö ja sosiaali- ja terveysministeriö. 

Aluehallinnon yhteistyön tehostamisen 
osalta on olennaista, että monissa maahan-
muuttajien kotouttamiseen liittyvissä asioissa 
asiantuntijuus kuuluu muulle viranomaiselle 
kuin TE-keskukselle. Nykyisin TE-keskukset 
joutuvat hoitamaan myös muiden kuin työ-
ikäisten maahanmuuttajien kotouttamiseen 
liittyviä tehtäviä, vaikka kotouttamislaki ei 
siirtänyt muiden viranomaisten vastuuta tältä 
osin TE-keskukselle. Aluetasolla maahan-
muuttajien kotouttamisessa tarvitaan läänin-
hallitusten mukaan tuloa ja asiantuntemusta. 

Maahanmuuttajien kotouttamisen suuren 
yhteiskuntapoliittisen merkityksen vuoksi 
olisi asianmukaista, että valtuusto hyväksyisi 
kotouttamisohjelman, jossa määriteltäisiin 
selkeästi hallintokuntien tehtävät ja vas-
tuusuhteet. Valtuuston tulisi seurata tiiviisti 
kotouttamisohjelman toteutumista ja vaiku-
tuksia. Tämä merkitsisi samalla myös kun-
nanhallituksen vahvaa otetta kotouttamispro-
sessissa. 

Resurssien osalta nykyinen tilanne ei ole 
tyydyttävä. Kunnat katsovat, että niillä ei ole 
voimavaroja huolehtia kotouttamislain 

asianmukaisesta toimeenpanosta. Eduskun-
nan mukaan lähtökohtana on, ettei kuntatalo-
utta rasiteta lisääntyvästi kotouttamislain toi-
meenpanon johdosta. 
 
Kotoutumistuki 

Eduskunta kannattaa vastauksessaan selon-
teon ehdotusta kotouttamislain muuttamises-
ta siten, että oikeus työmarkkinatukena mak-
settavaan kotoutumistukeen käynnistyy läh-
tökohtaisesti työttömäksi työnhakijaksi il-
moittautumispäivästä, eikä vasta silloin kun 
kotoutumissuunnitelmasta on sovittu. Toi-
saalta yleinen suuntaus näyttäisi olevan me-
nossa siihen, että työmarkkinatuen, josta ko-
toutumistuki on muodostettu, saamisen edel-
lytykset sidottaisiin entistä enemmän tuen 
saajaan työllistymisedellytysten parantami-
seen passiivisen tuen maksamisen sijasta. 

Eduskunta yhtyy lausunnossaan niihin nä-
kemyksiin, joiden mukaan kotouttamislakia 
tulee muuttaa siten, että maahanmuuttajalla 
on oikeus kotoutumistuella opiskella ammat-
tikoulussa, käydä lukiota, hankkia perusope-
tusta (yli oppivelvollisuusikäiset) ja hankkia 
täydennys- ja jatkokoulutusta. Selonteon lin-
jauksen mukaan tämä oikeus rajoittuisi ajalli-
sesti kolmeen ensimmäiseen maassaolovuo-
teen. Edellä tarkoitettua opiskelua ei sinänsä 
hyväksyttäisi kotoutumissuunnitelmaan oi-
keuttavan ajan pidentämisen perusteeksi. Ko-
touttamislakia tulisi käytännössä soveltaa si-
ten, että oppivelvollisuusiän ylittäneiden, 
mutta alle 17-vuotiaiden maahanmuuttajien 
toimeentulo perusoppimäärän suorittamisen 
ajalta turvattaisiin toimeentulotuella eikä 
opintotuella. 
 
Tulkkaus 

Kotouttamislakiin ei sisälly tulkkausta kos-
kevia säännöksiä. Ehdotetun lain 7 §:ssä 
mainitaan tulkkauksen järjestäminen. Se ei 
tarkoita tulkkauskustannuksia koskevien 
korvaussäännösten muuttamista. Pakolaisista 
ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä tur-
vapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämi-
sestä aiheutuvien kustannusten korvaamises-
ta annetun valtioneuvoston päätöksen perus-
teella kunnalle korvataan sen pakolaisille jär-
jestämän tulkkipalvelun kustannukset ja tur-
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vapaikanhakijoiden tulkkauskustannukset. 
Korvaussäännös näyttää johtaneen siihen, et-
tä pakolaisten osalta tulkkauspalvelut on jär-
jestetty suhteellisen hyvin, kun taas muut 
maahanmuuttajat saavat tulkkausta vain sil-
loin, kun muu lainsäädäntö velvoittaa tulkka-
uksen järjestämiseen. 

Esimerkiksi oikeuskäsittelyyn, terveyden-
hoitoon ja sosiaalietuuksiin liittyvissä tilan-
teissa tarvitaan tulkkipalveluissa hyvää kieli-
taitoa. Eri viranomaisten tulisi omissa talous-
arvioissaan varautua tulkkauskustannuksiin. 
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen keskeisenä tavoitteena on turvata 
maahanmuuttajille, joilla on oikeus kotoutu-
missuunnitelmaan, tosiasiallinen mahdolli-
suus saada suomen tai ruotsin kielen opetusta 
ja perehdytystä suomalaisen yhteiskuntaan ja 
sen toimintaan sekä erityisesti parantaa hei-
dän valmiuksiaan päästä työmarkkinoille. 

Eri toimijoiden työnjakoa selkiinnytettäi-
siin. Kunnan yleis- ja yhteensovittamisvas-
tuuta tarkennettaisiin koskemaan myös maa-
hanmuuttajien kotouttamisen kehittämistä, 
suunnittelua ja seurantaa. Tämä velvoite kos-
kisi kaikkien kunnassa asuvien maahanmuut-
tajien tilanteen huomioonottamista ja etnisen 
yhdenvertaisuuden edistämistä. Kunnan vas-
tuulla olisi kotouttamisohjelman laatiminen, 
toimeenpano, kehittäminen ja ohjelmantoteu-
tumisen ja vaikutusten seuranta. Kunnan eri 
toimialojen viranomaisten tulisi mahdolli-
simman kattavasti osallistua ohjelman laati-
miseen. Kunnan aloitteesta työvoimaviran-
omainen ja tarpeen mukaan muut viranomai-
set olisivat velvollisia oman toimialansa osal-
ta osallistumaan ohjelman laatimiseen ja 
toimeenpanoon. Kunnan tulisi kutsua kotout-
tamisohjelman laatimiseen ja toimeenpanoon 
kansalaisjärjestöjä ja työelämän osapuolet 
sekä muita paikallisia tahoja. Tämä olisi vält-
tämätöntä senkin vuoksi, että selvitysten mu-
kaan maahanmuuttajat, joilla on sosiaalisia 
suhteita myös kantaväestöön, työllistyvät 
helpoimmin. Myös etnisen yhdenvertaisuu-
den edistäminen ja syrjinnän vastainen työ 
edellyttäisi kotoutumisohjelmien valmistelua 
laaja-alaisessa ryhmässä. 

Luku- ja kirjoitustaidon puuttumisella tai 

puutteellisella perusopetuksella on mittava 
yhteiskunnallinen merkitys myös pitemmällä 
aikavälillä, koska vanhempien puutteellinen 
peruskoulutus vaikuttaa myös toisen polven 
maahanmuuttajiin. Tarkoituksena on tehostaa 
luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja mahdolli-
suuksia täydentää puutteellista perusopetusta 
ja tukea jatkokoulutuskelpoisuuden saavut-
tamista. Tässä vaiheessa tämän koulutuksen 
rahoitusvastuu ehdotetaan työvoimahallin-
nolle. Sisällön kehittämisestä vastaisi edel-
leen opetushallitus. 

TE-keskukset ja työvoimatoimistot vastai-
sivat maahanmuuttajien kotoutumista edistä-
vien työvoimapalvelujen järjestämisestä ja li-
säksi muun muassa luku- ja kirjoitustaidon ja 
täydentävän perusopetuksen järjestämisestä 
työvoimahallinnon asiakkaille. Tarkoituk-
senmukaista on, että mahdollisimman monen 
puutteellisen perusopetuksen johdosta vaike-
asti työllistyväksi arvioitavan henkilön ko-
toutumissuunnitelma tehtäisiin yhteistyössä 
työvoimahallinnon ja kunnan viranomaisten 
kanssa, jotta koulutusmahdollisuudet voitai-
siin arvioida mahdollisimman hyvin. Maa-
hanmuuttajan, jonka tarvitsemia palveluja ei 
esimerkiksi maahanmuuttajan terveydentilan 
tai vastaavan syyn johdosta ole mahdollista 
järjestää työvoimatoimiston palveluina, voisi 
työvoimatoimisto ohjata kunnan järjestämien 
toimenpiteiden piiriin. Tämä tapahtuisi yh-
teistyössä kunnan kanssa. 

Lakiehdotuksen mukaan kunta vastaisi nii-
den maahanmuuttajien kotouttamisesta, jotka 
eivät kuulu työvoimaan eivätkä voi osallistua 
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Kunta 
huolehtisi siitä, että toimeentulotuesta anne-
tun lain mukaista toimeentulotukea saavien 
henkilöiden ja työvoimatoimiston kunnan 
palvelujen piiriin ohjaamien henkilöiden ko-
toutumista edistetään ja tuetaan. Lisäksi kun-
nan tulisi voimavarojensa puitteissa järjestää 
kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpi-
teitä ja palveluja myös muille maahanmuut-
tajille. 

Tavoitteena on, että kunnan ja työvoima-
toimiston palvelut ja toimenpiteet muodostai-
sivat yhteensovitetun ja johdonmukaisen 
väylän suomalaiseen yhteiskuntaan eli toi-
menpiteiden pitäisi muodostaa jatkumo. 
Toimenpiteisiin odottamisaikojen tulisi olla 
mahdollisimman lyhyitä. Kunnan ja työvoi-
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matoimiston tulisi yhdessä ajoittaa maahan-
muuttajan osallistuminen toimenpiteisiin ja 
palveluihin siten, että maahanmuuttaja vält-
tyisi passiiviselta odottamiselta. 

Kotouttamisohjelmien ja suunnitelmien si-
sältöä esitetään täsmennettäväksi siten, että 
lakiin kirjattaisiin kotoutumista edistäviä ja 
tukevia toimenpiteitä ja palveluita. Ehdotetut 
palvelut koskevat useiden eri hallinnonalojen 
vastuulla olevia toimenpiteitä. Keskeisiä pal-
veluja ovat muun muassa sosiaali- ja tervey-
denhuolto sekä työvoimapalvelut. Osa niistä 
tulisi sovittaa sisällöltään ja määrältään maa-
hanmuuttajille sopiviksi. Esimerkiksi ohjauk-
sen, neuvonnan ja tiedottamisen tarve on 
suuri, ja sisältö sekä käytettävä kieli toinen 
kuin omille kansalaisille tarkoitetussa tiedo-
tuksessa. Ehdotettu luettelo ei ole tyhjentävä, 
eivätkä kaikki maahanmuuttajat tarvitse 
kaikkia palveluita. Luettelon arvioidaan sel-
kiinnyttävän sekä viranomaisten että maa-
hanmuuttajien kannalta kotoutumissuunni-
telman laatimista. 

Kotoutumissuunnitelma voisi sisältää myös 
perusopetusta ja ammatillisia opintoja, lukio- 
opintoja, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-
tutkintoon johtavaa koulutusta sekä täyden-
nyskoulutusta ja jatkokoulutusta. Edellä tar-
koitettua koulutusta voitaisiin rinnastaa työ-
voimapoliittiseen koulutukseen. 

Alaikäisten maahanmuuttajien tarpeiden 
kartoitus ja ongelmien ennaltaehkäisy on tär-
keätä, joten lapsen edun huomioiminen on li-
sätty lakiehdotukseen. Alle 18-vuotiaalle 
maahanmuuttajalle olisi tarjottava myös 
oman kotoutumissuunnitelman laatimista, jos 
hän itse tai hänen vanhempansa pyytävät sitä 
tai kunnan viranomaiset katsovat hänen hyö-
tyvän kotoutumissuunnitelmassa sovittavista 
palveluista ja toimenpiteistä. Kaikki maa-
hanmuuttajanuoret eivät tarvitse kotoutumis-
suunnitelmaa. Osa nuorista on kuitenkin sel-
laisessa elämäntilanteessa, jossa perusopetus 
on jäänyt puutteelliseksi eikä jatkokoulutus-
mahdollisuuksia ole. Nuorten syrjäytymistä 
ja lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta voi-
daan vähentää huolellisella moniammatilli-
sella suunnittelulla. 

Kotoutumissuunnitelma olisi laadittava 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun oikeus 
suunnitelmaan syntyy. Maahanmuuttaja tulisi 
pyrkiä ohjaamaan kotoutumista edistävään 

toimenpiteeseen kuukauden kuluessa suunni-
telman laatimisesta lukien. 

Lakiehdotuksen mukaan kotoutumissuun-
nitelmaan oikeutettua aikaa voitaisiin piden-
tää yli kolmen vuoden, jos se olisi tarpeen 
luku- ja kirjoitustaidon tai perusopetuksen 
hankkimista varten tai muusta perustellusta 
syystä. Aika, jona maahanmuuttajalla on oi-
keus saada sairausvakuutuslain mukaista äi-
tiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainra-
haa taikka jolle on myönnetty lomaa raskau-
den ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi 
taikka jolta maksetaan erityishoitorahaa, pi-
dentäisi vastaavasti oikeutta suunnitelmaan. 

Lääninhallituksen tehtäväksi ehdotetaan 
maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja 
tukevien toimenpiteiden sekä palvelujen 
suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan osal-
listumista. Tämä tarkoittaisi lääninhallituksen 
ja TE-keskusten yhteistyön tiivistämistä ja 
lääninhallituksen asiantuntemuksen parem-
paa huomioon ottamista maahanmuuttajien 
kotouttamisessa. TE-keskuksen tueksi, ja 
samalla aluehallinnon tueksi, ehdotetaan ase-
tettavaksi maahanmuuttoasiaintoimikunta, 
jossa tulisi olla edustettuna ainakin lääninhal-
litus, maakunnan liitto, alueen suurimmat 
maahanmuuttajia vastaanottavat kunnat, kan-
salaisjärjestöjä sekä tarpeen ja mahdollisuuk-
sien mukaan muita alueellisia tahoja. 

Eri ministeriöiden välisen yhteistyön ja 
kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksi-
en tehostamiseksi ehdotetaan perustettavaksi 
kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanoton neuvottelukunta työministeriön yh-
teyteen. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Lakiehdotuksen yhtenä tärkeänä tavoittee-
na on viranomaisten yhteistyön tehostami-
nen. Se tarkoittaa myös sitä, että kotouttamis-
ta edistävään ja tukevaan toimintaan pyritään 
saamaan mukaan kansalaisjärjestöt, yritykset, 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Kotoutu-
mista tuetaan kaikille tarkoitetuissa palve-
luissa. 

Lakiehdotukseen ei sisälly kunnan kannalta 
uusia lakisääteisiä tehtäviä. Kuntien kannalta 
kyse on maahanmuuttajien kotouttamisen 
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laadullisesta kehittämisestä. 
Kotouttamisen nopean aloittamisen maa-

hantulosta lukien toivotaan vähentävän ko-
touttamisen kustannuksia. Kotouttamisen 
aloittamisella heti maahanmuuton jälkeen 
saattaa olla jopa suurempi vaikutus kotoutu-
miseen ja työllistymiseen kuin kotoutumista 
edistävien ja tukevien toimenpiteiden kestol-
la. 

Lakiehdotuksen 10 §:ssä tarkoitettu am-
mattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoon joh-
tavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta ja 
jatkokoulutusta voitaisiin rinnastaa työvoi-
mapoliittiseen koulutukseen maahanmuutta-
jan työllistymisen edistämiseksi. Tästä ei ar-
vioida aiheutuvan oleellisia lisäkustannuksia. 

Kyseessä olisi lähinnä ammattikorkeakou-
lun ja yliopistojen tavanomainen koulutus, 
jota ne järjestävät nykyisten taloudellisten re-
surssiensa puitteissa. Kotoutumissuunnitel-
massa tähän koulutukseen ohjattavien mää-
rän arvioidaan jäävän suhteellisen vähäiseksi. 
Perusteena ohjaamiselle olisi maahanmuutta-
jan työllistymismahdollisuuksien parantami-
nen. Koulutukseen ohjaaminen tarkoittaisi 
myös kotoutumistuen tehokkaampaa käyttöä 
sekä yhteiskunnan että maahanmuuttajan 
kannalta. 

VATTin tutkimustietoihin nojaten voidaan 
arvioida, että jos kotoutumissuunnitelma teh-
dään heti maahanmuuton jälkeen ja henkilö 
ohjataan kotoutumista edistävään toimenpi-
teeseen viipymättä, työllistyminen nopeutuu 
ja tarve tulonsiirtoihin lyhenee ajallisesti. Jos 
esimerkiksi nopeutetun ja tehostetun kotout-
tamisen ansiosta maahanmuuttajien saamat 
tulonsiirrot jäisivät koko väestön tasolle vii-
dennen maassaolovuoden jälkeen, säästyisi 
julkisia kustannuksia huomattava määrä. 

Jos pakolaisten osalta vastaava kantaväes-
tön tulonsiirtojen taso saavutettaisiin kahdek-
sannen maassaolovuoden jälkeen, säästyisi 
julkisia kustannuksia 28 miljoonaa euroa 
seuraavan neljän vuoden aikana. Laskelma 
on suuntaa antava arvio. Se ei ole peräisin 
VATTin tutkimuksesta 

Valmentavana koulutuksena hankitaan 
momentin 34.06.51 määrärahasta myös maa-
hanmuuttajakoulutusta osana kotoutumis-
suunnitelmaa sisältäen kotoutumiskoulutusta 
muun muassa luku- ja kirjoitustaidottomille, 
johon määrärahaa arvioidaan käytettävän 

noin 4 miljoonaa euroa. 
Kotoutumisajan keston pidentämisen eräis-

sä tapauksissa kolmesta viiteen vuoteen kus-
tannukset rahoitettaisiin lähinnä edellä maini-
tusta määrärahasta. Tavoitteena on myös jär-
jestää niin sanottua virtuaaliopetusta interne-
tin ja videoiden avulla. 

Työvoimaan kuulumattomien aikuisten 
maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja 
tukevien toimenpiteiden rahoitus jäisi edel-
leen EU-projektirahoituksen ja kuntien vas-
tuulle normaalin valtionosuusrahoituksen va-
raan. 
 
4.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiehdotuksesta ei aiheutuisi varsinaisia 
organisatorisia muutoksia, vaan tehtävien ja 
vastuiden tarkempaa määrittelyä eri viran-
omaisten ja viranomaistahojen kesken. Työ-
ministeriön yhteyteen perustettaisiin yhteis-
työn tehostamista varten kotouttamisen ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvotte-
lukunta. 

Lääninhallitus tulisi osapuoleksi maahan-
muuttajien kotouttamiseen ja vastuulliseksi 
siitä, että maahanmuuttajien tarpeet otetaan 
huomioon yhteiskunnan palvelujen suunnit-
telussa ja järjestämisessä. Samoin lain toi-
meenpanoon liittyy vastuiden tarkentamista 
työvoimatoimiston ja kunnan välillä. TE-
keskusten tueksi ehdotetaan maahanmuutto-
asiaintoimikuntaa. Henkilöstöä tulisi kohden-
taa maahanmuuttajien kotouttamisen kehit-
tämiseen ja ohjaamiseen aluetasolla. 

Lakiehdotus ei muuttaisi valtion ja kuntien 
työnjakoa. Sen sijaan lakiehdotuksen tavoit-
teena on yhteistyön tehostaminen ja maa-
hanmuuttajan ohjaaminen hänelle soveltuviin 
toimenpiteisiin. 
 
4.3. Vaikutukset eri  kansalaisryhmiin 

Ehdotetulla lailla pyritään edistämään ja 
tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti esi-
tyksellä olisi vaikutusta vasta maahan tullei-
den maahanmuuttajien asemaan. Jos lain 
toimeenpanoa varten myönnetään riittävät re-
surssit ja viranomaiset asianmukaisesti huo-
lehtivat lain toimeenpanosta, laki turvaa 
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maahanmuuttajalle hyvät mahdollisuudet 
hankkia tietoja ja taitoja työelämää ja yhteis-
kunnassa toimimista varten. Lailla pyritään 
myös edistämään hyviä etnisiä suhteita ja ta-
sa-arvoa maahanmuuttajien ja kantaväestön 
kesken. Muutoin hallituksen esityksellä ei ole 
vaikutusta eri kansalaisryhmiin, koska ko-
touttamislaki sinänsä on ollut voimassa jo 1 
päivästä toukokuuta 1999 lähtien. 
 
4.4. Sukupuolivaikutukset 

Naisten kotoutumisen tukeminen vaikuttaa 
sekä naisten että miesten asemaan. Erityisen 
suuri merkitys sillä lasten asemaan ja erityi-
sesti tyttöjen asemaan. 
 
5.  Asian valmiste lu  

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Valmistelussa on käytetty hyväksi hallituk-
sen eduskunnalle antamaa selontekoa kotout-
tamislain toimeenpanosta ja eduskunnan tästä 
selonteosta antamaa lausuntoa. 

Hallituksen esitys pohjautuu suurelta osin 
työministeriön 8 päivänä toukokuuta 2003 
asettaman laaja-alaisen työryhmän valmiste-
lemaan kotouttamislain muutosesitykseen. 
Työryhmä käsitteli sekä maahanmuuttajien 
kotouttamista ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanottoa koskevien säännösten muutostar-
vetta. Kotouttamislakia on muutettu turva-
paikanhakijoiden vastaanoton osalta vuonna 
2005 annetulla lailla. 

Työryhmän esityksestä pyydettiin lausun-
not keväällä 2005. Sen jälkeen esitystä on 
valmisteltu virkatyönä työministeriössä. Nyt 
annettavasta hallituksen esityksestä pyydet-
tiin vielä eräiltä tahoilta lausunnot syksyllä 
2005. 
 
5.2. Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esitysluonnoksesta pyydettiin keväällä 
2005 lausunnot seuraavilta tahoilta: ulkoasi-
ainministeriö, oikeusministeriö, sisäasiain-
ministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, 
sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministe-
riö, opetushallitus, Stakes, Suomen Kuntaliit-
to, lääninhallitukset, Väestöliitto, TE-

keskukset, SPR, Amiedu, vastaanottokeskuk-
set ja seuraavat kunnat: Lahti, Tampere, Hel-
sinki, Vantaa, Turku, Oulu, Joensuu, Ruovesi 
ja Vuolijoki. 

Koska esitys ei kotouttamista koskevilta 
osin edennyt hallituksen esitykseksi keväällä, 
pyydettiin syksyllä vielä lausunnot sisä-
asianministeriöltä, sosiaali- ja terveysminis-
teriöltä, opetusministeriöltä, Opetushallituk-
selta, Stakesilta ja Suomen Kuntaliitolta. 
Lausunnoista on tehty yhteenveto. 

Lähes kaikki lausunnonantajat pitivät ko-
touttamislain muuttamista tarpeellisena. Mo-
nissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota sii-
hen, että annettaessa tehtäviä kunnille on sa-
malla huolehdittava siitä, että kunnilla on to-
siasialliset taloudelliset edellytykset suoriu-
tua niistä. Kielikoulutusta ja yhteiskuntaan 
perehdyttämistä pidettiin erittäin keskeisenä 
asiana. Lausunnonantajat katsoivat, että kou-
lutus on turvattava valtionrahoituksella. Kes-
keisenä haasteena pidettiin perusopetuksen 
järjestämistä oppivelvollisuusiän ylittäneille 
ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien 
ryhmien kouluttamista. 

Suurin osa lausunnonantajista piti kannatet-
tavana sitä, että kotoutumissuunnitelma voi 
sisältää myös perus- ja ammatillisen opetuk-
sen opintoja, lukio-opintoja, ammattikorkea-
koulu- ja yliopistotutkintoon johtavaa koulu-
tusta sekä täydennyskoulutusta ja jatkokoulu-
tusta (10 §). 

Useimmat lausunnonantajat kannattavat 
neuvottelukunnan perustamista työministeri-
ön yhteyteen ja alueellisia neuvottelukuntia. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus (Stakes) pitää vakavana puut-
teena sitä, että kunnalle ei tulisi lakisääteistä 
velvollisuutta kotouttamiskoulutuksen järjes-
tämiseen työvoimaan kuulumattomille maa-
hanmuuttajille. Se katsoo, että tämän vuoksi 
laki toteutuu hyvin epätasa-arvoisesti sen 
mukaan, missä kunnassa maahanmuuttaja 
asuu. Lisäksi osa maahanmuuttajista jää ko-
konaan lain ulkopuolelle. 

Lääninhallitusten mielestä maahanmuutta-
janäkökulman lisääminen lääninhallituksen 
tehtäväkenttään sopii hyvin täydentämään ja 
monipuolistamaan kokonaisuutta. 

TE-keskukset ja työvoimatoimistot ovat 
huolissaan henkilöstöresurssien riittämättö-
myydestä, jos maahanmuuttajien oikeutta ko-
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toutumissuunnitelmaan nopeutetaan viidestä 
kuukaudesta kahteen kuukauteen. TE-
keskukset katsoivat tarvitsevansa resursseja 
toimikunnan työhön. Koordinoivan elimen 
asettamista pidetään kuitenkin hyvänä. Työ-
ministeriön yhteydessä toimiva etnisten suh-
teiden neuvottelukunnan ja sen yhteydessä 
toimivien alueellisten neuvottelukuntien työn 
yhteensovittamista ja päällekkäisyyden vält-
tämistä korostettiin lakiehdotuksessa ehdotet-
tavien yhteistyöelinten kanssa. 

Suomen Kuntaliitto pitää esitystä ajankoh-
taisena ja tarpeellisena. Kuntaliitto korostaa 
valtion vastuuta maahanmuuttajien kotout-
tamisen kustannuksista. Myös kunnat, joilta 
lausuntoa pyydettiin, korostavat valtion kus-
tannusvastuuta. 

Esitysluonnoksessa on erityisesti otettu 
huomioon Suomen Kuntaliiton lausunto. 
Myös muut lausunnot on käyty läpi ja niiden 
pohjalta on tehty tarpeelliset korjaukset esi-
tysluonnokseen. 

6.  Muita es itykseen va ikuttavia 
seikkoja 

Lakiehdotuksen valmistelussa on otettu 
huomioon hallituksen esitys työmarkkinatuen 
aktivointiin liittyväksi lainsäädännöksi, jossa 
ehdotetaan muutettaviksi julkisesta työvoi-
mapalvelusta annettua lakia, työttömyystur-
valakia, toimeentulotuesta annettua lakia, 
kuntien valtionosuuslakia sekä lainsäädän-
nöksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annettua lakia. 

Jos eduskunta hyväksyy edellä tarkoitetun 
lakipaketin, on pakolaisista ja eräistä muista 
maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoi-
den vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta annettua asetusta 
muutettava. Muutos koskisi niiden toimeen-
tulotukimenojen korvaamista kunnalle, jotka 
johtuvat pakolaisille annetusta toimeentulo-
tuesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Määritelmät. Kotouttamista koskevaa 
määritelmää 2 §:n 2 kohdassa ehdotetaan 
täsmennettäväksi. Voimassa olevan lain 2 §:n 
2 kohdan mukaan kotouttamisella tarkoite-
taan viranomaisten järjestämiä kotoutumista 
edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Käy-
tännössä keskeisiä yhteiskunnan palveluja ja 
toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäes-
sä voidaan samalla edistää maahanmuuttajien 
kotoutumista. Ensimmäisiä ja jatkuvia ko-
touttajia uudessa yhteiskunnassa ovat muun 
muassa terveys- ja sosiaaliviranomaiset, kou-
luviranomaiset, asuntoviranomaiset ja Kan-
saneläkelaitos. 

Tarpeiden huomioonottaminen tarkoittaa 
muun muassa kulttuuristen tapojen ja käsi-
tysten yhteensovittamista, tulkkauksen järjes-
tämistä, tasavertaisuuden edistämistä, palve-
lun käytön esteiden tunnistamista ja tiedos-
tamista sekä poistamista. Maahanmuuttajien 
tarpeiden huomioon ottaminen tarkoittaisi 
myös lapsien, iäkkäiden ihmisten sekä mui-
den haavoittuvassa asemassa olevien tarpei-
den tunnistamista ja huomioon ottamista pal-
veluja ja toimenpiteitä järjestettäessä. Tavoit-
teena on, että maahanmuuttajat ohjataan 
myös kaikille tarkoitettujen palvelujen pii-
riin. Oleellista on eristäytymisen välttäminen 
ja luonnollisen kanssakäymisen edistäminen 
kantaväestön kanssa. 

3 §. Soveltamisala. Pykälään 1 momentti 
ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi kotoutta-
mista koskevan määritelmän kanssa. 

6 §. Työministeriön tehtävät. Pykälän otsi-
koksi ehdotetaan työministeriön tehtävät, 
koska alue- ja paikallishallinnon tehtävistä 
ehdotetaan säädettäväksi seuraavissa pykälis-
sä. Pykälän 1 momentti ehdotetaan säilytet-
täväksi nykyisellään. Pakolaisten ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanoton ja kotouttamisen 
yhteensovittamisen tehostamiseksi ehdote-
taan 2 momentissa asetettavaksi neuvottelu-
kunta. Momentissa 3 olisi neuvottelukuntaa 
koskeva asetuksenantovaltuus. 

Kotouttaminen liittyy hyvin monen hallin-
nonalan tehtäviin. Kotouttamisen tarkka ra-

jaaminen sisällön, keston, kohteen tai vas-
tuunjaon suhteen on vaikeata, joten eri minis-
teriöiden vastuuta ja tehtäviä maahanmuutta-
jien kotouttamisessa ei voida tyhjentävästi 
säädellä. Kotouttamisen yleinen kehittämi-
nen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä yh-
teensovittaminen kuuluvat voimassa olevan 
kotouttamislain mukaan työministeriölle. Jo-
kainen ministeriö vastaa kuitenkin omalta 
osaltaan myös maahanmuuttajien kotoutta-
misesta ja siitä, että he ovat palvelujen saaji-
na yhdenvertaisia kantaväestön kanssa. Kes-
keisiä tehtävän kannalta ovat erityisesti sosi-
aali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö. 

Kotoutumisen tehokas kehittäminen ja toi-
meenpano edellyttää yhteensovittamista ja 
yhteistyötä eri ministeriöiden kesken ja mui-
den keskeisten tahojen kanssa. Tämän vuoksi 
turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvotte-
lukunta ehdotetaan lakkautettavaksi ja sen ti-
lalle perustettavaksi kotouttamisen ja turva-
paikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukun-
ta. Neuvottelukunta perustettaisiin työminis-
teriön yhteyteen. Neuvottelukunnassa olisivat 
edustettuina ainakin sosiaali- ja terveysminis-
teriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö, 
Suomen Kuntaliitto, kunnan tai kuntien edus-
taja, TE-keskus ja lääninhallitus, vastaanot-
tokeskuksen edustaja, kansalaisjärjestöt sekä 
mahdollisesti myös työmarkkinaosapuolet. 

Neuvottelukunnassa käsiteltäisiin kotout-
tamista kokonaisuutena. Neuvottelukunta kä-
sittelisi myös turvapaikanhakijoiden vastaan-
ottoon kuuluvia asioita. 

Pykälän 2 momentin mukaan neuvottelu-
kunnan asettamisesta, tehtävistä ja kokoon-
panosta säädettäisiin muutoin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

6 b §. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja 
lääninhallituksen tehtävät. Pykälässä säädet-
täisiin työvoima- ja elinkeinokeskusten ja 
lääninhallitusten osallistumisesta maahan-
muuttajien kotouttamiseen. Pykälän 1 mo-
mentti vastaisi voimassa olevan lain 6 §:n 2 
momenttia siten muutettuna, että työministe-
riön alaisena korvattaisiin sanoilla työminis-
teriön ohjauksessa ja valvonnassa. 

Ehdotetussa 2 momentissa lisättäisiin lää-
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ninhallitukset yhteistyötahoksi aluehallinnon 
tasolla. Lääninhallitusten nimeäminen alueta-
son osapuoleksi ei lisäisi niitä ohjaavia mi-
nisteriöitä. Kysymys olisi lääninhallituksen 
asiantuntemuksen käytön laajentamisesta 
maahanmuuttajien kotouttamiseen pyrkivässä 
toiminnassa. Maahanmuuttajien erityistarpeet 
tulisivat lähinnä käsiteltäviksi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa sekä opetus-, kirjasto-, 
nuoriso- ja liikuntatoimessa sekä arvioitaessa 
kuntien vastuulla olevien palvelujen saata-
vuutta ja laatua. Lääninhallituksen seuranta 
ja arviointi kohdistuisi siihen, miten maa-
hanmuuttajat on otettu huomioon palvelujen 
ja toimenpiteiden järjestämisessä ja miten he 
tosiasiallisesti ovat voineet käyttää niitä tai 
osallistua niihin. Palvelujen käytön ja osallis-
tumisen esteet saattavat olla kielellisiä ja 
kulttuurisia, tiedon puuttumista ja jopa syrji-
viä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin maa-
hanmuuttoasiaintoimikunnasta. Se voitaisiin 
asettaa TE-keskuksen tueksi maahanmuutta-
jien kotouttamisen ja henkilöiden asemaan 
maahanmuuttajina liittyvien asioiden kehit-
tämistä ja suunnittelua varten. Toimikunta 
voisi olla usean TE-keskuksen yhteinen. 
Toimikuntien perustamisesta päättäisivät TE-
keskukset neuvoteltuaan asiasta lääninhalli-
tusten kanssa. 

Toimikunnassa tulisi olla edustettuna aina-
kin lääninhallitus, alueen muita TE-
keskuksia, maakunnan liitto, alueen suurim-
mat maahanmuuttajia vastaanottavat kunnat, 
kansalaisjärjestöjä sekä tarpeen ja mahdolli-
suuksien mukaan muita alueellisia tahoja. 
Toimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta 
ja tehtävistä säädettäisiin muutoin työminis-
teriön asetuksella. 

Etnisten suhteiden neuvottelukunnasta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (96/2005) 
mukaisesti on perustettu valtakunnallisen 
neuvottelukunnan lisäksi kolme alueellista 
etnisten suhteiden neuvottelukuntaa. Neuvot-
telukunnat on perustettu Pohjois-Karjalan, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen 
TE-keskuksiin. Tarkoituksenmukaisinta olisi, 
että maahanmuuttoasiaintoimikunta ja etnis-
ten suhteiden neuvottelukunta voisivat muo-
dostaa yhteisen neuvotteluorganisaation ai-
nakin mainitun kolmen TE-keskuksen alueel-
la. 

6 c §. Työvoimatoimiston tehtävät. Pykälän 
ensimmäinen momentti vastaisi pääosin ko-
touttamislain 6 §:n 4 momenttia kuitenkin 
niin, että työvoimatoimiston tehtäviä ehdote-
taan täsmennettäväksi. Työvoimatoimisto 
vastaisi maahanmuuttajien kotoutumisen 
edistämisestä ja tukemisesta työvoimapoliit-
tisilla toimenpiteillä sekä muilla työvoima-
palveluilla ja huolehtisi muista sille tässä 
laissa annetuista tehtävistä. Tämä tarkoittaisi 
muun muassa yhteistyön tekemistä eri yhte-
yksissä kunnan ja muiden toimijoiden kans-
sa. 

Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan 
keskeisesti koulutuksen avulla. Työvoimapo-
liittinen koulutus on pääosin valmentavaa 
koulutusta ja koulutuksesta sovitaan osana 
kotoutumissuunnitelmaa. Erityisenä koulu-
tuksen kohderyhmänä ovat luku- ja kirjoitus-
taidottomat tai puutteellisen peruskoulutuk-
sen saaneet maahanmuuttajat. Osa valmenta-
vasta koulutuksesta suunnataan erityisesti 
mainitulle kohderyhmälle ja valtion vuoden 
2006 talousarvioesityksen selvitysosan mu-
kaan valmentavan koulutuksen määrärahasta 
arvioidaan käytettävän osa luku- ja kirjoitus-
taidottomien kotoutumiskoulutukseen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että 
työvoimatoimisto voisi ohjata maahanmuut-
tajan sen kunnan viranomaisen luokse, joka 
parhaiten näyttäisi voivan auttaa maahan-
muuttajaa, kun kyseessä on maahanmuuttaja, 
joka ei esimerkiksi sairauden, raskauden, iän 
tai vammaisuuden tai vastaavan syyn vuoksi 
voisi osallistua työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin. 

Ohjaus tapahtuisi yhteistyössä työvoima-
toimiston ja kunnan viranomaisten, lähinnä 
sosiaali- ja terveydenhuollon, viranomaisten 
kanssa. Samassa yhteydessä työvoimatoimis-
ton tulisi informoida kuntaa ja neuvotella 
kunnan kanssa siitä, missä vaiheessa kysees-
sä olevalle henkilölle voitaisiin järjestää 
maahanmuuttaja- tai kotoutumiskoulutusta 
tai työmarkkinatoimenpiteitä. Kuntaan oh-
jaaminen ei katkaisisi työttömänä työnhaki-
jana olemista. 

Eräs elämäntilanteensa johdosta kunnan 
palvelujen piiriin ohjattava ryhmä olisivat ne 
maahanmuuttajaäidit, jotka synnyttävät hyvin 
pian maahan tultuaan ja joilla tästä syystä ei 
ole oikeutta äitiys- ja vanhempainrahaan. 
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Edellä tarkoitettuihin etuuksiin ei ole oikeut-
ta, jos äiti on asunut Suomessa vähemmän 
kuin sairausvakuutuslain (1224/2004)  vaa-
timat 180 päivää ennen laskettua synnytysai-
kaa. Nämä maahanmuuttajaäidit hakeutuvat 
nykyisin myös kunnan ohjaamina, työttömik-
si työnhakijoiksi työvoimatoimistoon, koska 
he tarvitsevat toimeentulon turvaamiseksi 
työmarkkinatukea. Tosiasiassa heitä ei kui-
tenkaan voitane osoittaa työvoimapoliittisiin 
toimenpiteisiin ja työhön heti synnytyksen 
jälkeen. 

Myös kidutuksen tai muun epäinhimillisen 
kohtelun alaisiksi joutuneet saattavat alku-
vaiheessa tarvita kunnan järjestämiä palvelu-
ja ja toimenpiteitä sekä ohjausta, neuvontaa 
ja kuntoutusta. Samoin kunnan toimenpitei-
den piiriin tulisivat ohjattaviksi henkilöt, jot-
ka ovat saaneet sairausvakuutuspäivärahaa 
300 päivän enimmäisajan ja saavat hylkää-
vän päätöksen työkyvyttömyyseläkehake-
mukseensa tai eivät lyhyen asumisaikansa 
vuoksi ole eläkkeeseen oikeutettuja. 

Kunnan ja työvoimatoimiston tulisi yhdes-
sä huolehtia siitä, että maahanmuuttajalla on 
mahdollisuus osallistua kotoutumista edistä-
viin toimenpiteisiin jatkuvaluonteisesti aika-
na, jona hänellä on oikeus kotoutumissuunni-
telmaan. Keskeistä on, että kunta ja työvoi-
matoimisto ja muut vastuutahot sopivat maa-
hanmuuttajan ohjaamisesta siten, että palve-
luja ja toimenpiteitä voidaan hyödyntää täy-
simääräisesti. 

Pykälän 3 momentti korostaisi vielä työ-
voimatoimiston velvollisuutta tehdä yhteis-
työtä kunnan kanssa. Kotouttaminen ja ko-
toutuminen on monitahoinen ja pitkäkestoi-
nen tapahtumien kulku, jossa myös viran-
omaisilta edellytetään joustavuutta ja maa-
hanmuuttajan kokonaistilanteeseen sopivaa 
työotetta ja yhteistyötä. 

6 d §. Kunnan tehtävät. Voimassa olevan 
lain 6 §:n 3 momentti ehdotetaan siirrettä-
väksi tämän pykälän 1 momentiksi. Moment-
tia ehdotetaan selkiytettäväksi siten, että 
kunnan vastuu lain sanamuodonkin mukaan 
koskisi myös kotoutumista edistävien toi-
menpiteiden suunnittelua ja kehittämistä sekä 
seurantaa. Kunnan yleisvastuun perusteena 
kuten voimassa olevassakin laissa olisi se, et-
tä Suomessa kunta vastaa peruspalvelujen ja 
toimeentulotuen järjestämisestä myös maa-

hanmuuttajille kunnan asukkaina. 
Kunnan yhteensovittamisvastuu tarkoittaisi 

eri tahojen toimenpiteiden, palveluiden ja 
toimintojen yhteensovittamista siten, että ko-
touttamista edistävät ja tukevat toimenpiteet 
ja palvelut ovat laadukkaita ja niitä tuotetaan 
ja käytetään tehokkaasti. Palveluilla tarkoite-
taan myös koulutusta. Tavoitteena on palve-
lujen tuotannon, tarjonnan ja myös palvelu-
jen käytön taloudellisuus, tehokkuus ja tulok-
sellisuus. Eri tahojen tulisi sovittaa palvelun-
sa ja toimenpiteensä sisällöllisesti ja talou-
dellisesti sekä ajallisesti yhteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan tulisi 
erityisesti huolehtia kotoutumista edistävien 
toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä 
toimeentulotukea saaville maahanmuuttajille, 
jotka toimeentulotuesta annetun lain 2 §:n 
mukaan eivät ole velvollisia ilmoittautumaan 
työttömäksi työnhakijaksi elämäntilanteensa 
tai ikänsä vuoksi eli lapsille, nuorille, kotona 
lapsia hoitaville, vammaisille, sairaille ja 
iäkkäille maahanmuuttajille. Samoin kunnan 
tulisi huolehtia niistä maahanmuuttajista, jot-
ka työvoimatoimisto ehdotetun lain 6 c §:n 
perusteella ohjaa kunnan toimenpiteiden pii-
riin. 

Perusteena kunnan ja työvoimatoimiston 
yhteistyölle on maahanmuuttajien kotoutu-
misen tehokkuuden ja jatkuvuuden turvaami-
nen. Tämä tarkoittaisi sitä, että erityisesti 
kunta, mutta yhteistyössä työvoimatoimiston 
kanssa varautuisi siihen, että maahanmuutta-
jalle voitaisiin tarjota suomen tai ruotsin kie-
len opiskelua ja harjoittelua tai kansalaisjär-
jestöjen toimintaan tai muuhun vastaavaan 
toimintaan osallistumista muutamia tunteja 
viikossa tilanteissa, joissa ei ole mahdollista 
tarjota työvoimapoliittisia toimenpiteitä. 

Kunta luonnollisesti tiedottaisi maahan-
muuttajille sekä omista palveluistaan, työ-
voimatoimiston palveluista ja muidenkin 
palvelujen tuottajien palveluista. 

7 §. Kotoutumista edistävät ja tukevat toi-
menpiteet ja palvelut. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan kotoutumisen sisällön täsmentä-
miseksi kirjattavaksi luettelo kotoutumista 
edistävistä ja tukevista toimenpiteistä ja pal-
veluista. Luettelo ei ole tarkoitettu tyhjentä-
väksi, vaan ohjeeksi niistä asioista, jotka ai-
nakin olisi otettava huomioon sekä kotoutta-
misohjelmia että kotoutumissuunnitelmia 
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tehtäessä ja toimeenpantaessa. Kotoutumis-
suunnitelmaan toimenpiteitä kirjattaisiin 
maahanmuuttajan henkilökohtaisen tarpeen 
mukaisesti. 

Ohjaus, neuvonta, tiedottaminen ja samalla 
yhteiskunnan toimintaan perehdyttäminen 
vaativat sekä muodoiltaan ja välineiltään 
joustavuutta ja sopeutumista hyvin erilaisista 
kulttuureista ja kieliryhmistä tulevien maa-
hanmuuttajien tarpeisiin. Ohjauksen ja neu-
vonnan tarve on suuri kaikilla maahanmuut-
tajaryhmillä. Suuren osan ohjauksesta ja neu-
vonnasta muodostavat jokapäiväiseen elä-
mään liittyvät asiat kunkin maahanmuuttajan 
elämäntilanteen ja tarpeet huomioon ottaen. 
Suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimin-
taan perehdyttämisellä tarkoitettaisiin muun 
muassa oikeuksien ja velvollisuuksien, esi-
merkiksi perhe- ja lapsilainsäädännön sekä 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaattei-
den selvittämistä, yhteiskunnallista ja histori-
allista tietoa sekä kunnallisia palveluja, sosi-
aaliturvaa, opiskelumahdollisuuksia ja työl-
listymismahdollisuuksia koskevaa tietoa. 

Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on 
eräs tärkeimmistä, jollei tärkein maahan-
muuttajien kotoutumista edistävistä tekijöis-
tä. Tämän vuoksi kielen opetuksen ja kielen 
käyttötilanteiden suunnittelu ja järjestäminen 
ovat ensisijaisen tärkeitä. 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja 
työmarkkinatoimenpiteisiin rinnastettavilla 
toimenpiteillä tarkoitetaan kunnan järjestä-
mää kotoutumiskoulutusta ja harjoittelua se-
kä myös toimenpiteitä, joihin maahanmuutta-
ja omatoimisesti hakeutuu. Toimenpiteiden 
rinnastamisesta julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain 6 luvun 1 §:n työvoimapoliitti-
seen koulutukseen ja lain 8 luvun 1 §:ssä tar-
koitettuihin työmarkkinatoimenpiteisiin päät-
tää työvoimatoimisto. 

Kiintiöpakolaisina Suomeen otetuista ai-
kuisista arvioidaan noin 10 prosenttia olevan 
luku- ja kirjoitustaidottomia tai hyvin vähän 
opetusta saaneita. Luku- ja kirjoitustaito ja 
tietty määrä perusopetusta ovat välttämättö-
miä työllistymisen ja myös jokapäiväisessä 
elämässä selviytymisen edellytyksiä. Tämän 
vuoksi kunnan, johon edellä tarkoitettuja 
henkilöitä sijoitetaan tai asettuu asumaan, 
olisi yhdessä työvoimatoimiston kanssa sel-
vitettävä pian maahantulon jälkeen, miten 

heidän opetuksensa järjestetään. 
Lasten ja nuorten opetuksesta ja koulutuk-

sesta huolehtiminen on erittäin oleellista ko-
toutumisen kannalta. Tämä koskee erityisesti 
lapsia ja nuoria, jotka muuttavat Suomeen 
peruskouluikäisenä tai jo tämän iän ylittänei-
nä. 

Tulkkauksella tarkoitettaisiin ammattimais-
ta tulkkausta. Jos maahanmuuttaja ei osaa 
suomen tai ruotsin kieltä, hän tarvitsee mo-
nissa asioissa avukseen ammattitaitoista 
tulkkausta. Näistä asioista esimerkkeinä voi-
daan mainita terveydenhuollon palvelut, so-
siaalipalvelut ja lastensuojelu. Erityisesti oli-
si huolehdittava siitä, etteivät lapset joudu 
tulkkaamaan vanhempiaan. 

Hallintolain (434/2003) 26 §:n mukainen 
velvollisuus tulkita ja kääntää koskee myös 
maahanmuuttajakieliä. Hallintolaissa ei ole 
kyse virallisesta tulkkauksesta. Siinä käytetyt 
termit tulkitseminen ja kääntäminen viittaa-
vat asioiden joustavaan hoitoon. Viranomai-
nen voi huolehtia tulkitsemisesta itse tai tur-
vautua ulkopuoliseen apuun. Tulkitseminen 
ja kääntäminen ei edellytä, että ne suoritetaan 
asianomaisen äidinkielellä. Ne voidaan tehdä 
kielellä, jota asianomaisen voidaan todeta 
asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. 

Pykälän 1 momentin 7 kohdassa tasa-arvon 
edistämisellä tarkoitetaan sekä naisten ja 
miesten keskinäisen tasa-arvon edistämistä, 
mutta myös etnisen, taloudellisen ja työelä-
mään liittyvän tasa-arvon edistämistä. Yh-
denvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja 
turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä 
tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oike-
ussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syr-
jintätilanteissa. Lain yksityiskohtaisten pe-
rustelujen mukaan laissa tarkoitettu yhden-
vertaisuussuunnitelma voisi olla osa kotout-
tamisohjelmaa. Yhdenvertaisuussuunnitel-
man laatimisvelvollisuus koskee muun muas-
sa kaikkia kuntia ja suurta osaa kuntayhty-
mistä. 

Maahanmuuttajien tasa-arvon edistämises-
sä saattaa olla erityispiirteitä, jota senkin 
vuoksi olisi käsiteltävä kotouttamisohjelmas-
sa. Monissa maissa naisten oikeudellinen ja 
tosiasiallinen asema on huomattavasti hei-
kompi kuin miesten. Lähtömaan kulttuuri 
saattaa sitoa naiset kotiin. Heidän voi olla 
vaikea saada ”lupaa” osallistua kielikurssille 
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tai hakeutua työelämään. Suku ja perheenjä-
senet saattavat painostaa heitä tietynlaiseen 
käyttäytymiseen ja sulkea heidät yhteiskun-
nallisen elämän ulkopuolelle. Kulttuurien pe-
rinne on vahva. Naisten on vaikea murtautua 
perinteiden kehästä. 

Erityistarpeiden huomioon ottamisella tar-
koitettaisiin esimerkiksi kulttuurierojen tun-
nistamista ja niiden huomioon ottamista pal-
velujen järjestämisessä. Keskeisessä asemas-
sa ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, erityisesti 
maahanmuuton alkuvaiheessa. Tällä hetkellä 
on puutteita erityisesti omakielisten mielen-
terveyspalvelujen järjestämisessä, oikea-
aikaisten ja -sisällöllisten lastensuojelutar-
peiden tunnistamisessa ja niihin vastaamises-
sa, kuntoutuksen järjestämisessä sekä sopivi-
en ikääntyvien henkilöiden kotoutumista 
edistävien ja tukevien toimenpiteiden järjes-
tämisessä. Kotoutumisen edistäminen ja tu-
keminen tulisi valtavirtaistaa kaikille asiaan-
kuuluville osa-alueille. Esimerkiksi opetus ja 
koulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen lisäksi, ovat avainasemassa kulttuuris-
ten tapojen ja uskomusten yhteensovittajina. 

Maahanmuuttajissa on ryhmiä ja yksilöitä, 
jotka elämäntilanteensa vuoksi ovat tehostet-
tujen palvelujen ja toimenpiteiden tarpeessa. 
Erityisen tuen tarve voi johtua monista syis-
tä, kuten iästä tai vammaisuudesta, kidutuk-
sesta, pakolaisuudesta tai lukutaidottomuu-
desta. Esimerkiksi 18-vuotias vailla huoltajaa 
oleva maahanmuuttajalapsi tarvitsee vielä 
kunnan järjestämää erityistä tukea oman 
elämänsä järjestämiseksi. Tämä tuki voitai-
siin antaa lastensuojelulain (683/1983) mu-
kaisena jälkihuoltona tai muina vastaavina 
toimenpiteinä. 

Muilla toimenpiteillä, jotka edistävät ja tu-
kevat maahanmuuttajan mahdollisuuksia 
osallistua yhteiskunnan taloudelliseen, sosi-
aaliseen ja poliittiseen elämään, tarkoitetaan 
muun muassa vapaa-aikapalveluja, kirjasto-
palveluja, yhdistysten tukemista, tapaamisti-
lojen järjestämistä, kansalaistoimintaan oh-
jaamista sekä ystäväpalvelua. Samoin näihin 
toimenpiteisiin kuuluu maahanmuuttajien 
rohkaiseminen muodostamaan omia opinto-
piirejä ja käyttämään audiovisuaalisia oppi-
materiaaleja. Tavoitteena on kantaväestön ja 
maahanmuuttajien kanssakäymisen vahvis-
taminen. 

Lapsen etu tulisi huomioida läpäisyperiaat-
teella kotouttamista suunniteltaessa ja toi-
meenpantaessa. Sen tulisi olla osa ohjausta, 
tiedotusta, neuvontaa sekä yhteiskuntaan ja 
sen toimintaan perehdyttämistä sekä se tulisi 
ottaa huomioon palveluja ja toimenpiteitä 
järjestettäessä ja toimeenpantaessa. 

7 a §. Kotouttamisohjelma. Pykälää ehdo-
tetaan tarkennettavaksi kotouttamisohjelman 
sisällön ja viranomaisvastuiden osalta. En-
sinnäkin ohjelmassa tulisi käsitellä ainakin 
7 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden ja pal-
velujen järjestämistä. Samoin siinä tulisi kä-
sitellä maahanmuuttajien tarpeiden huomi-
oon ottamista kaikille tarkoitetuissa palve-
luissa. Tavoitteena on, että ohjelma sisältää 
toimenpiteet ja palvelut, niiden järjestämises-
tä vastuussa olevat tahot, toimenpiteiden 
kohderyhmät ja käytettävissä olevat keinot ja 
voimavarat. Ohjelma tulisi laatia realistiseksi 
ja konkreettiseksi. Sellaisena se antaisi pa-
remman tuen maahanmuuttajien henkilökoh-
taisten kotoutumissuunnitelmien laatimiselle 
ja samalla tukisi kaikkien maahanmuuttajien 
kotoutumista, edistäisi vuorovaikutusta kan-
taväestön kanssa ja hyödyttäisi eri kulttuuri-
en kohtaamista. 

Kotouttamisohjelman laatimisen tulisi olla 
jatkuva prosessi. Ohjelmaa muutetaan ja täy-
dennetään käytettävissä olevien resurssien 
sekä seurantatietojen ja tarpeiden perusteella. 
Ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden saavutta-
mista sekä toimenpiteiden laatua ja vaikutta-
vuutta olisi myös arvioitava jatkuvasti. Ta-
voitteena on, että valtuusto vastaisi kotout-
tamisohjelman sisällöstä sekä arvioinnista ja 
kehittämisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunta vastaisi 
kotouttamisohjelmasta ja sen laadinnasta. 
Kunnan tehtävänä olisi kutsua muut kotout-
tamisen ja kotoutumisen kannalta keskeiset 
tahot, kuten työvoimatoimistot mukaan. Eri-
tyisesti sivistystoimen osuutta tulisi kasvattaa 
sekä ohjelmien laatimisessa että niiden toi-
meenpanossa. Tämä tarkoittaisi myös vapaan 
sivistystyön organisaatioiden ja opetuksen 
hyödyntämistä. 

Maahanmuuttajien ja muiden säännöksessä 
tarkoitettujen tahojen kuulemisen muodolli-
set edellytykset täyttäisi kuulemistilaisuuden 
järjestäminen tai lausuntojen pyytäminen 
niiltä paikallisilta tahoilta, joiden voitaisiin 
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olettaa olevan asiasta kiinnostuneita. Kuule-
misen yhtenä tavoitteena olisi kuitenkin saa-
da eri tahot kiinnostumaan maahanmuuttajien 
kotouttamisesta. Kansalaisjärjestöt sekä työn-
tekijä- ja työnantajajärjestöt voivat merkittä-
vällä tavalla vaikuttaa toimenpiteiden järjes-
tämiseen ja hyvien etnisten suhteiden edis-
tämiseen. Maahanmuuttajien osallistuminen 
kotouttamista koskevien tavoitteiden ja toi-
menpiteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
seurantaan tukee heidän kotoutumistaan var-
sinkin paikallisella tasolla. Erityisesti mu-
kaan tulisi saada paikallisia yrittäjiä ja työn-
antajia maahanmuuttajien työllistymistä sil-
mällä pitäen. 

Pykälän 3 momentissa tehokkuudella tar-
koitettaisiin sitä, että maahanmuuttajalle tuli-
si järjestää todelliset mahdollisuudet hankkia 
kielitaitoa ja perehtyä yhteiskuntaan tavoit-
teenaan työllistyminen, jatko-opinnot tai 
muutoin oman elämänsä itsenäinen järjestä-
minen. Toimenpiteiden ja palvelujen tulisi 
turvata mahdollisuus saavuttaa yleisen kieli-
tutkinnon yleistaitotaso kolme, perustiedot 
suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta: pe-
rusoikeuksista ja velvollisuuksista ja osallis-
tumismahdollisuuksista sekä riittävät tiedot 
ja taidot opiskelua, työnhakua ja työllistymis-
tä varten. 

Oikea-aikaisuus tarkoittaisi lähinnä sitä, et-
tä maahanmuuttajan tulisi päästä toimenpitei-
siin ja palveluihin mahdollisimman pian 
maahanmuuton jälkeen. 

8 §. Pakolaisista aiheutuvien kustannusten 
korvaaminen. Pykälän 1 momentissa nume-
roviittaus korjataan vastaamaan lakiehdotus-
ta. 

10 §. Kotoutumissuunnitelma. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin maahanmuuttajan 
henkilökohtaisesta ja henkilökohtaisten tar-
peiden perusteella laadittavasta kotoutumis-
suunnitelmasta, joka koostuisi 7 §:ssä tarkoi-
tetuista toimenpiteistä ja palveluista, työvoi-
mapalveluista sekä muusta maahanmuuttajan 
kotoutumisen tukemisesta. Voimassa olevas-
sa laissa oikeudesta kotoutumissuunnitel-
maan säädetään 10 §:ssä ja kotoutumissuun-
nitelmasta 11 §:ssä. Tarkoitus on selkiinnyt-
tää kotoutumissuunnitelmaa koskevia pykä-
liä. 

Ehdotetun 10 §:n 1 momentissa koroste-
taan kotoutumissuunnitelman yksilöllisyyttä. 

Se tulisi tehdä kyseessä olevan maahanmuut-
tajan henkilökohtaisten edellytysten ja tar-
peiden mukaisesti. Eri maahanmuuttajien 
suunnitelmissa painottuvat eri asiat aikai-
semmasta koulutuksesta, työkokemuksesta, 
iästä, terveydentilasta sekä muista henkilö-
kohtaisista olosuhteista johtuen. 

Yksilöllisyys tarkoittaa muun muassa maa-
hanmuuttajan henkilökohtaisten toiveiden, 
tarpeiden ja edellytysten huomioon ottamista, 
hänen taloudellisen tuen tarvettaan, hänen 
oikeuksiaan ja hänen sekä hänen perheensä 
asioita, joiden hän haluaa pysyvän salaisina. 
Kotoutumissuunnitelmaan perehdyttäminen 
ja suunnitelman laatiminen voidaan aloittaa 
ryhmämuotoisilla tilaisuuksilla. Yksilölli-
syydestä huolimatta kotoutumissuunnitelma 
voi aluksi olla samansisältöinen monen hen-
kilön osalta. Suunnitelma toimisi tällöin 
ikään kuin päivittäisenä lukujärjestyksenä. 
Yhteiskuntaan perehdyttäminen ja suomen 
tai ruotsin kielen opettaminen voitaisiin aloit-
taa tarjoamalla ryhmämuotoisia tilaisuuksia, 
audiovisuaalista opetusta ja sopivaa oppima-
teriaalia, maahanmuuttajien omakielistä ma-
teriaalia yhteiskuntaan perehtymistä ja pe-
rehdyttämistä varten ja yhteisiä tapaamisia. 
Edellä kuvattujakin toimenpiteitä voitaisiin 
rinnastaa työvoimapoliittiseen aikuiskoulu-
tukseen tai työmarkkinatoimenpiteisiin ehdo-
tetun lain 10 §:n 3 momentin mukaisilla edel-
lytyksillä. 

Yksilöllisyyden ohella kotoutumissuunni-
telmassa tulisi huomioida mahdollisen per-
heen tarpeet. Maahanmuuttajan perheen tar-
peet saattavat koskea muun muassa lasten 
hoidon järjestämistä, lasten koulunkäyntiä, 
mahdollisesti sairaiden ja vammaisten per-
heenjäsenten hoitoa ja huolenpitoa ja asumi-
seen liittyviä järjestelyjä. Erityisesti lasten ja 
nuorten osalta olisi ratkaisevaa viranomaisten 
sitoutuminen kotoutumista edistävien toi-
menpiteiden järjestämiseen. Viranomaisten 
tehtäviin kuuluisi myös lapsen ja nuoren 
vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä 
sekä lasten ja nuorten koulunkäynnistä ja 
opiskelusta suoriutumisessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kotoutumis-
suunnitelma voisi sisältää myös perusopinto-
ja ja ammattikouluopintoja, lukio-opintoja, 
ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoon 
johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutus-
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ta ja jatkokoulutusta. Osa edellä tarkoitetusta 
koulutuksesta voitaisiin rinnastaa työvoima-
poliittiseen aikuiskoulutukseen silloin, kun 
koulutuksen tavoitteet ovat samat kuin työ-
voimapoliittisen koulutuksen tavoitteet, joista 
säädetään julkisesta työvoimapalvelusta an-
netun lain 6 luvun 1 §:ssä ja sen perusteella 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun val-
tioneuvoston asetuksen (1344/2002) 18 §:n 2 
ja 3 momentissa. 

Kotoutumissuunnitelmassa maahanmuutta-
jan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot 
liittyisivät lähinnä jo suoritetun tutkinnon 
täydentämiseen (esimerkiksi terveydenhoito-, 
farmasia-, bio-, insinööri-, opetus-, tietotyö- 
ja kulttuurityön alat), siten, että hän voisi 
saada Suomessa vaadittavan muodollisen pä-
tevyyden ammattinsa harjoittamista varten. 
Samoin maahanmuuttaja saattaisi tarvita ope-
tusta Suomessa välttämättömien tietojen ja 
taitojen hallinnassa, vaikka hänellä olisi 
muodollinen pätevyys. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan voimassa 
olevan lain 11 §:n 3 momentti. Momenttiin 
lisättäisiin viittaus myös ehdotettuun 2 mo-
menttiin. Lisäksi momentin mukaan tarkem-
pia säännöksiä rinnastamisesta työvoimapo-
liittiseen aikuiskoulutukseen voitaisiin antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 
rinnastaminen tarkoittaisi yksilöllistä päätös-
tä siitä, että kyseessä olevalla opiskelijalla on 
oikeus saada työmarkkinatukea ja ylläpito-
korvauksia kyseessä olevassa toimenpiteessä 
ollessaan. Sen sijaan oppilaitoksen opetuk-
sesta mahdollisesti perittävät maksut ja muut 
opiskelusta aiheutuvat menot jäisivät opiske-
lijan itsensä maksettaviksi. 

Lähtökohtaisesti rinnastamisen edellytyk-
senä korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
osalta olisi opetushallituksen tai muun asian-
omaisen viranomaisen rinnastamispäätös ul-
komailla suoritetusta tutkinnosta ja pätevöi-
tymiseksi Suomessa tarvittavista lisäopin-
noista. Ammatinharjoittamisoikeutta haetaan 
viranomaiselta, joka muutonkin myöntää 
Suomessa oikeuden harjoittaa kyseistä am-
mattia. Terveydenhuollon ammattien osalta 
ammatinharjoittamis- ja laillistamisluvat 
myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kus (TEO). Korkeakoulut ja yliopistot päät-
tävät opiskelijoiltaan vaadittavista täydentä-

vistä opinnoista. 
11 §. Oikeus kotoutumissuunnitelmaan. 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan olisi edel-
leen Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla, 
joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi. 
Sanamuodon mukaan oikeus kotoutumis-
suunnitelmaan olisi myös niillä työttömillä 
työnhakijoillä, joilla on oikeus työttömyys-
päivärahaan eli peruspäivärahaan tai ansio-
päivärahaan. Oikeus kotoutumissuunnitel-
maan ei kuitenkaan laajentaisi työttömyys-
päivärahaa saaviin käytettävissä olevia toi-
menpiteitä. Heitä ei voitaisi osoittaa 10 §:n 3 
momentin perusteella työvoimapoliittiseen 
aikuiskoulutukseen rinnastettavaan koulutuk-
seen tai työmarkkinatoimenpiteisiin rinnas-
tettaviin toimenpiteisiin. Rinnastaminen ei 
olisi mahdollista sen vuoksi, että työttö-
myyspäiväraha ei ole käytettävissä niin jous-
tavasti kotoutumisen tukemiseen kuin työ-
markkinatuki. 

Pykälän 1 momentin mukaan oikeus kotou-
tumissuunnitelmaan olisi myös maahanmuut-
tajalla, joka saa toimeentulotuesta annetun 
lain mukaista toimeentulotukea. Voimassa 
olevan lain 10 §:n 1 momentin mukaan toi-
meentulotuesta annetun lain mukaista toi-
meentulotukea hakevalla on oikeus kotoutu-
missuunnitelmaan. Käytännössä lakia on tul-
kittu nyt ehdotettavassa muodossa siten, että 
maahanmuuttajalla, jonka toimeentulo on 
pitkäaikaisesti toimeentulotuen varassa, on 
oikeus kotoutumissuunnitelmaan. 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan merkitsi-
si oikeutta päästä neuvottelemaan työvoima-
toimiston ja kunnan viranhaltijan kanssa sii-
tä, miten ja mihin 7 §:ssä mainittuihin tai 
muihin maahanmuuttajan kotoutumista edis-
täviin toimenpiteisiin maahanmuuttaja voi 
osallistua ja miten hänen kotoutumistaan 
muutoin voitaisiin edistää ja tukea. Maahan-
muuttajalla ei kuitenkaan olisi subjektiivista 
oikeutta toimenpiteisiin tai palveluihin, ellei 
tätä oikeutta synny muun lainsäädännön pe-
rusteella. Hänet osoitettaisiin toimenpitee-
seen ja palveluun tai työvoimapoliittiseen 
koulutukseen ja työmarkkinatoimenpiteisiin 
käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 
tai työmarkkinatoimenpiteisiin rinnastettaviin 
toimenpiteisiin pääseminen riippuisi siitä, 
miten näitä toimenpiteitä on saatavissa joko 
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kunnan tai kolmannen sektorin järjestäminä. 
Myös koulutus tai harjoittelu tai muu niihin 
verrattava toimenpide, johon maahanmuutta-
ja itse hakeutuu, voidaan rinnastaa työvoi-
mapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työ-
markkinatoimenpiteeseen. 

Tavoitteena on, että jokaiselle, jolla on oi-
keus kotoutumissuunnitelmaan, turvataan 
mahdollisuus osallistua myös toimenpiteisiin 
ja palveluihin, jotka edistävät ja tukevat hä-
nen kotoutumistaan. 

Lähtökohtana on, että lapset ja nuoret 
huomioidaan vanhempien kotoutumissuunni-
telmassa. Osa lapsista ja erityisesti nuorista 
hyötyisi kuitenkin omasta kotoutumissuunni-
telmasta. Toimeentulotuesta annetun lain 
mukaan toimeentulotuki on perhekohtainen. 
Jos koko perheen toimeentulo on toimeentu-
lotuen varassa, jokaista perheenjäsentä pide-
tään toimeentulotuen saajana. Momentin sa-
namuodon mukainen oikeus kotoutumis-
suunnitelmaan koskisi siis jokaista perheen-
jäsentä. Lasten osalta tämän oikeuden käyt-
täminen jää käytännössä vanhempien, mui-
den huoltajien tai lapsen edustajan varaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kotou-
tumissuunnitelman tarjoamisesta niille alle 
18-vuotiaille maahanmuuttajille, joille tätä 
oikeutta ei synny 1 momentin mukaan. Ta-
voitteena on tukea lasten ja nuorten maa-
hanmuuttajien kotoutumista myös niissä ti-
lanteissa, joissa he tai heidän huoltajansa ei-
vät ole toimeentulotuen tai työmarkkinatuen 
tarpeessa. Koska kaikki lapset tai nuoret ei-
vät tarvitse omaa suunnitelmaa, tuettaisiin 
lapsen tai nuoren kotoutumista kotoutumis-
suunnitelmalla, jos lapsi itse tai hänen van-
hempansa pyytävät sitä tai kunnan viran-
omaiset katsovat lapsen hyötyvän kotoutu-
missuunnitelmassa sovittavista palveluista ja 
toimenpiteistä. Lapsen tai nuoren tuen tarve 
käynee useimmiten ilmi koulussa tai päivä-
hoidossa sekä sosiaalitoimen tai terveyden-
huollon palveluja käytettäessä. Pääsääntöi-
sesti lapset ja nuoret kotoutuvat nopeammin 
ja helpommin kuin heidän vanhempansa. 
Toisaalta erityisesti oppivelvollisuusiän lop-
puvaiheessa Suomeen muuttaneilla nuorilla 
saattaa olla suuriakin sopeutumisongelmia. 
Opiskelun tukemisen ohella he voivat olla 
esimerkiksi lastensuojelutoimenpiteiden tar-
peessa ja tarvita myös lastensuojelun jälki-

huoltoa. Tarvittavista toimenpiteistä voitai-
siin sopia kotoutumissuunnitelmassa. 

Lasten ja nuorten maahanmuuttajien ope-
tuksesta säädetään perusopetuslaissa, perus-
opetusasetuksessa, laissa ammatillisesta kou-
lutuksesta ja lasten päivähoidosta annetussa 
asetuksessa (239/1973). Perustuslain 16 §, 
sivistykselliset oikeudet, jonka mukaan jo-
kaisella on oikeus maksuttomaan perusope-
tukseen, on velvoittava säännös ja näin ollen 
otettava huomioon kotoutumissuunnitelmaa 
laadittaessa. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, kuten 
voimassa olevassa laissakin, että oikeus ko-
toutumissuunnitelmaan kestäisi kolme vuotta 
maahanmuuttajan ensimmäisen kotikunnan 
väestötietorekisteriin merkitsemisestä. Aikaa, 
jolloin henkilöllä on oikeus suunnitelmaan, 
voitaisiin kuitenkin pidentää, jos se olisi tar-
peen luku- ja kirjoitustaidon tai perusoppi-
määrän hankkimista varten tai muusta perus-
tellusta syystä. Muu perusteltu syy suunni-
telmaan oikeutetun ajan pidentämiseen voisi 
olla maahantulovaiheen ikä, lastensuojelu-
toimenpiteistä aiheutuvat tarpeet taikka 
vamma tai sairaus. Lisäksi muuna perusteltu-
na syynä voitaisiin pitää äitiys- tai isyysva-
paata vastaavaa aikaa myös niissä tapauksis-
sa, joissa kyseessä olevalla henkilöllä ei lain-
säädännön mukaan ole oikeutta äitiys-, eri-
tyisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan. 

Kolmen vuoden aikaa ehdotetaan pidennet-
täväksi myös ajalla, jona maahanmuuttajalla 
ei ole oikeutta työmarkkinatukeen työttö-
myysturvalain 3 luvun 4 §:n 3 kohdan mu-
kaan, jos hänellä on oikeus saada sairausva-
kuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahaa taikka jolle on 
myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen 
tai lapsen hoidon vuoksi taikka joka saa eri-
tyishoitorahaa. Kotoutumissuunnitelmaan oi-
keutetun ajan pidentäminen pidentäisi myös 
kotouttamislain 12 §:ssä tarkoitetun kotou-
tumistuen aikaa. 

Pääsääntö kuitenkin olisi, että tämän lain 
mukaiset kotoutumista tukevat ja edistävät 
toimenpiteet keskitettäisiin kolmeen ensim-
mäiseen vuoteen. Tämän jälkeen maahan-
muuttajien kotoutumista tuettaisiin yleisen 
palvelujärjestelmän piirissä järjestämällä riit-
tävästi tukitoimenpiteitä. Selvitysten mukaan 
kotouttamisen tuloksellisuus näyttäisi riippu-
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van jopa enemmän siitä, kuinka pian se aloi-
tetaan kuin kotouttamiseen käytettävän ajan 
pituudesta. 

11 a §. Kotoutumissuunnitelman laatimi-
nen. Pykälän mukaan pääsääntö olisi, että 
maahanmuuttaja, työvoimatoimisto ja kunta 
laatisivat kotoutumissuunnitelman yhdessä. 
Yhdessä laatimisen tarkoituksena olisi kaik-
kien perheenjäsenten tarpeiden huomioon ot-
taminen ja tarpeiden yhteensovittaminen, 
vaikka suunnitelma varsinaisesti on henkilö-
kohtainen. Yhdessä laatimisen tarvetta tukee 
sekin, että tosiasiassa hyvin suuri osa kotou-
tumissuunnitelmaan oikeutetuista tulee ensin 
kunnan palvelujen piiriin ja vasta sitten työ-
voimatoimiston asiakkaiksi. Erityisesti per-
heiden tarpeiden huomioiminen kotoutumis-
suunnitelmissa edellyttää kunnan ja työvoi-
maviranomaisten yhteistyötä. Yhteistyön tar-
vetta lisäisi myös se, että työvoimatoimisto 
ohjaisi 6 c §:n 2 momentin nojalla eräät maa-
hanmuuttajat kunnassa maahanmuuttajien 
kotouttamisesta vastaavan viranomaisen luo. 

Suunnitelma voidaan kuitenkin tehdä maa-
hanmuuttajan ja työvoimatoimiston yhteis-
työnä, jos maahanmuuttajan tarpeet liittyvät 
vain työllistymisedellytysten parantamiseen 
ja kielen oppimiseen. Vastaavasti maahan-
muuttaja, jonka kotoutumista edistävät ja tu-
kevat toimenpiteet ja palvelut järjestää kunta, 
voisi laatia suunnitelmansa kunnan kanssa. 

Suunnitelmaa laadittaessa maahanmuutta-
jalle selvitetään suunnitelmasta ja siihen liit-
tyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kunkin vi-
ranomaisen vastuut ja maahanmuuttajan oi-
keudet ja velvollisuudet. Lasten ja nuorten 
velvollisuus liittyy oppivelvollisuuden suorit-
tamiseen. Muiden kuin työttöminä työnhaki-
joina olevien velvollisuudet muotoutuvat 
heidän omien sitoumustensa perusteella. 
Kunnan ja valtion käytössä ei lainsäädännön 
mukaan ole sen enempää lisäetuuksia kuin 
sanktioitakaan, jos henkilöä ei voida osoittaa 
työvoimatoimiston asiakkaaksi. Tämä koskee 
myös oppivelvollisuutensa suorittaneita alle 
17-vuotiaita nuoria. 

Kotoutumissuunnitelman laatimiseen tulisi 
ryhtyä mahdollisimman pian Suomeen muu-
ton jälkeen, jos henkilö hakee toimeentulotu-
kea tai ilmoittautuu työttömäksi työnhakijak-
si. Näissä tapauksissa jo alusta lähtien on 
selvää, että maahanmuuttaja tarvitsee tukea 

kotoutumiseensa ja työllistymiseensä. Mitä 
nopeammin maahanmuuttaja pääsee kotou-
tumista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin, 
sen edullisempaa se on yhteiskunnalle ja 
maahanmuuttajalle itselleen. Tämän vuoksi 
pykälän 4 momentin mukaan suunnitelma 
olisi laadittava viimeistään silloin, kun asiak-
kaan työttömyys tai toimeentulotuen saami-
nen tai aika kotoutumissuunnitelman laati-
mispyynnöstä on kestänyt kaksi kuukautta. 
Kotoutumissuunnitelma on vähitellen kehit-
tyvä ja täydentyvä prosessi. Suunnitelmaa 
täydennettäisiin ja muutettaisiin tarpeen mu-
kaan. Maahanmuuttajan tulisi päästä kotou-
tumista edistäviin koulutukseen tai toimenpi-
teisiin kuukauden kuluessa suunnitelman laa-
timisesta. 

11 b §. Kotoutumissuunnitelman muutta-
minen, kesto ja keskeytyminen. Kotoutumis-
suunnitelman toteutumista tulee seurata ja 
arvioida yhteistyössä maahanmuuttajan ja vi-
ranomaisten kesken, ja tarvittaessa muuttaa 
sitä vastaamaan muuttuneita olosuhteita tai 
tavoitteita. Maahanmuuttaja ja kunta tai työ-
voimatoimisto neuvottelevat kotoutumis-
suunnitelman kestosta, muuttamisesta ja kes-
keytyneen suunnitelman jatkamisesta. 

Päätöksen suunnitelman muuttamisesta, 
kestosta ja keskeytymisestä tekisi työvoima-
toimisto asiakkaanaan olevan maahanmuutta-
jan osalta tämän lakiehdotuksen, julkisesta 
työvoimapalvelusta annetun lain ja työttö-
myysturvalain perusteella. Suunnitelman 
keskeyttäminen voi tulla kyseeseen tilanteis-
sa, joissa maahanmuuttaja työllistyy tai aloit-
taa tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot. 
Käytännössä keskeyttämistilanteet liittyvät 
siihen, että maahanmuuttaja siirtyy pois työ-
markkinatuelta muun sosiaaliturvan piiriin tai 
hankkii muulla tavalla elantonsa. Maahan-
muuttaja ei ole pätevästi sidottu suunnitel-
maan, jos hänellä ei ole oikeutta työmarkki-
natukeen. 

Maahanmuuttaja, joka ei ole työttömänä 
työnhakijana, vaan elää toimeentulotuen va-
rassa, ei tosiasiassa ole velvollinen laatimaan 
suunnitelmaa ja noudattamaan sitä. Jos 
11 a §:n 2 momentin mukaan tällaisen maa-
hanmuuttajan kanssa on laadittu suunnitelma, 
voi kunta tehdä 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen. Päätöksen tulee perustua molem-
minpuoliseen arvioon siitä, että maahan-
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muuttaja ei tosiasiassa noudata suunnitel-
maansa siinä määrin, että sen jatkaminen oli-
si asianmukaista. 

Pykälän 3 momentiksi siirrettäisiin voimas-
sa olevan lain 10 §:n 4 momentti momentti-
viittauksilla korjattuna. Säännös koskee kes-
keytyneen suunnitelman jatkamista. 

12 §. Kotoutumistuki. Kotoutumissuunni-
telmaan oikeutetun ajan pidentäminen piden-
täisi myös kotouttamislain 12 §:ssä tarkoite-
tun kotoutumistuen saamisaikaa. 

22 §. Toimeentulotuki. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 5 momentti. Turvapaikanha-
kijoiden paluumatkakustannusten korvaami-
sesta säädetään nykyisin maahanmuuttajien 
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta annetussa asetuksessa 
(511/1999). Koska säännöksessä on kysymys 
yksilön oikeudesta, ehdotetaan se nostetta-
vaksi lain tasolle. Säännös sinänsä on ollut 
lähes samansisältöinen vuodesta 1992. Käy-
tännössä tämän säännöksen perusteella pa-
luumatkakustannuksia on maksettu eräiden 
ryhmien osalta ja harvoissa yksittäisissä ta-
pauksissa. Maasta poistumista pidetään va-
paaehtoisena silloin, kun henkilö voi oma-
toimisesti poistua maasta ilman maasta pois-
tamista valvovaa saattajaa. 

Voimassa olevan asetuksen mukaan turva-
paikkahakemuksensa peruuttaneen henkilön 
paluumatkakustannukset voidaan korvata 
erittäin painavasta syystä. Lisäksi matkakus-
tannukset maksetaan halvimman matkustus-
tavan mukaan. Edellä olevia virkkeitä ei eh-
doteta sisällytettäväksi lain tasoisiin sään-
nöksiin. Myös hakemuksensa peruuttanut 
saattaa tarvita toimeentulotukea paluumat-
kaansa varten. Maasta poistumisella on vai-
kutuksia, joista poistujaa tulee informoida. 
Näitä voivat olla muun muassa maahantulo-
kielto, kotimaan tilanteen muuttuminen, mat-
kan järjestelyt ja transit-vaihdot EU:n alueel-
la. 

Säännöksen lain tasolle nostamisella ei ar-
vioida olevan juurikaan kustannusvaikutuk-
sia. 

44 §. Muutoksenhakukielto. Pykälän 1 
momentissa numeroviittaus korjataan vas-
taamaan lakiehdotusta. 
 
 
 

2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006. 

 
3.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 21 §:n, oikeusturva, mukaan 
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyk-
si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivy-
tystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oi-
keus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. Ehdotetun lain eräitä säännöksiä on 
syytä tarkastella edellä olevan perustuslain 
säännöksen valossa. 

Kotoutumissuunnitelmaa voidaan luonneh-
tia hallintotoimeksi, joka liittyy maahan-
muuttajan kotoutumista edistävien ja tukevi-
en toimenpiteiden järjestämiseen. Kotoutu-
missuunnitelman tekeminen maahanmuutta-
jan ja viranomaisten yhteistyönä ei sinänsä 
anna maahanmuuttajalle välitöntä oikeutta 
toimenpiteisiin eikä taloudellisiin tukiin tai 
avustuksiin. Toimenpiteiden ja palvelujen 
järjestäminen jää viime kädessä viranomais-
ten käytettävissä olevien voimavarojen ja 
muiden mahdollisuuksien varaan. Tämän 
vuoksi kotoutumissuunnitelma ei ole sellai-
nen viranomaispäätös, jolla olisi suoria oike-
usvaikutuksia maahanmuuttajan asemaan. 
Kotoutumissuunnitelma rinnastuu työnhaku-
suunnitelmaan, johon ei myöskään voida va-
littamalla hakea muutosta. 

Kotoutumissuunnitelman yhteydessä maa-
hanmuuttajaa velvoittavat päätökset koskevat 
työmarkkinatuen myöntämistä tai epäämistä. 
Näihin maahanmuuttajaa velvoittaviin pää-
töksiin haetaan muutosta työttömyysturvalain 
(1290/2002) 12 luvun säännösten mukaan. 
Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osoitta-
minen ja niihin rinnastettaviin toimenpiteisiin 
osoittaminen ratkaistaan etuutta koskevan 
muutoksenhakuun liittyen. Jos työmarkkina-
tuki evätään, samalla evätään mahdollisuus 
osallistua työvoimapoliittisiin tai niihin rin-
nastettaviin toimenpiteisiin ja myös ylläpito-
korvaukseen. Sama koskee lakiehdotuksen 
11 b §:ssä ehdotettua suunnitelman muutta-
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mista, kestoa ja keskeyttämistä koskeva oi-
keussuojaa. Tämän vuoksi muutoksenhaku 
erikseen toimenpiteeseen osoittamista koske-
vaan päätökseen ei olisi tarpeen. 

Työvoimaan kuulumattomille aikuisille 
maahanmuuttajille lakiehdotus ei asettaisi 
mitään velvoitteita. Heidän osaltaan kotou-
tumissuunnitelman tekeminen ja toimintaan 
osallistuminen on vapaaehtoista. Toisaalta 
kotoutumista edistävien toimenpiteiden jär-
jestäminen jää kunnan ja muiden toimijoiden 
aktiivisuuden varaan. Tämän vuoksi tällä 
ryhmällä ei tämän lakiehdotuksen soveltami-
sen osalta ole suoranaista oikeussuojan tar-
vetta. Heillä on mahdollisuus kannella lää-
ninhallitukselle tai saattaa asia hallintoriitana 
hallinto-oikeuteen. 

Perustuslakivaliokunta on antanut lausun-
tonsa (PeVL 20/1998 vp) nyt muutettavaksi 

ehdotettavaa lakia koskeneesta hallituksen 
esityksestä. Nyt Eduskunnalle annettava la-
kiehdotus ei ole ristiriidassa edellä mainitun 
perustuslakivaliokunnan lausunnon kanssa. 

Edellä mainitun perusteella lakiehdotus 
voidaan hallituksen käsityksen mukaan käsi-
tellä perustuslain 72 §:n mukaisessa tavalli-
sessa käsittelyjärjestyksessä. Koska esityk-
sessä kuitenkin ehdotetaan perustuslain kans-
sa läheisessä asiallisessa yhteydessä olevaa 
lainsäädäntöä, hallitus pitää suotavana, että 
säätämisjärjestyksestä eduskunta pyytäisi pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnon. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päi-

vänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) 6 §:n 4 momentti ja 20 §, 
muutetaan 2 §:n 2 kohta,  3 §:n 1 momentti, 6 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti, 7, 8, 10, 11 

§ sekä 44 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta ja 8 § laissa 362/2005, 6 §:n 2 momentti laissa 

118/2002, 7 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja laissa 1292/2002 sekä 10 ja 11 § osaksi vii-
meksi mainitussa sekä  

lisätään lakiin uusi 6 b—6 d, 7 a, 11 a ja 11 b § sekä 12 §:ään sellaisena kuin se on osaksi 
mainitussa laissa 1292/2002 uusi 4 momentti ja 22 §:ään sellaisena kuin se on osaksi maini-
tussa laissa 118/2002 uusi 5 momentti seuraavasti: 
 
 
 
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kotouttamisella viranomaisten järjestä-
miä kotoutumista edistäviä ja tukevia toi-
menpiteitä, voimavaroja ja palveluja sekä 
maahanmuuttajien tarpeiden huomioon otta-
mista muita yhteiskunnan palveluja ja toi-
menpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Soveltamisala 

Kotouttamista tukevien ja edistävien toi-
menpiteiden ja palvelujen piiriin voi kuulua 
Suomeen muuttanut henkilö, jolla on koti-
kuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta 
Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Työministeriön tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työministeriön yhteydessä toimii kotout-

tamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
oton neuvottelukunta. Neuvottelukunta suun-
nittelee, kehittää ja yhteen sovittaa maahan-
muuttajien kotouttamista ja turvapaikanhaki-
joiden vastaanottoa ja tilapäistä suojelua saa-
vien vastaanottoa. 

Neuvottelukunnan asettamisesta, tehtävistä 
ja kokoonpanosta säädetään muutoin valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
 

6 b § 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja läänin-
hallituksen tehtävät 

Työvoima- ja elinkeinokeskus huolehtii  
työministeriön ohjauksessa ja valvonnassa 
maahanmuuttajien kotouttamisen alueellises-
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ta yhteensovittamisesta, turvapaikanhakijoi-
den vastaanotosta ja tilapäistä suojelua saavi-
en vastaanoton suunnittelusta, ohjauksesta, 
seurannasta sekä muista erikseen määrättä-
vistä tehtävistä. 

Lääninhallitus osallistuu toimialaansa kuu-
luvissa asioissa maahanmuuttajien kotoutu-
mista edistävien ja tukevien toimenpiteiden 
ja palveluiden suunnitteluun, ohjaukseen ja 
valvontaan sekä huolehtii, että maahanmuut-
tajien tarpeet otetaan huomioon muita lää-
ninhallituksen toimialaan kuuluvia palveluja 
ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettä-
essä. 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tueksi 
voidaan perustaa maahanmuuttoasiain toimi-
kunta. Toimikunnan tehtävänä on maahan-
muuttajien kotouttamisen kehittäminen ja 
suunnittelu, muut maahanmuuttoon liittyvät 
kysymykset sekä etnisen yhdenvertaisuuden 
ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen. 

Maahanmuuttoasiain toimikunnan perus-
tamisesta ja toimialueesta päättävät työvoi-
ma- ja elinkeinokeskukset neuvoteltuaan lää-
ninhallitusten kanssa. Työvoima- ja elinkei-
nokeskukset nimeävät jäsenet toimikuntaan. 
Toimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä 
säädetään muutoin työministeriön asetuksel-
la. 
 
 
 

6 c § 

Työvoimatoimiston tehtävät 

Työvoimatoimisto vastaa yhdessä työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksen kanssa maahan-
muuttajien kotoutumista edistävien ja tukevi-
en työvoimapalvelujen, luku- ja kirjoitustai-
don opetuksen ja perusopetuksen järjestämi-
sestä työnhakijaksi rekisteröidylle maahan-
muuttajalle sekä huolehtii sille muista tässä 
laissa osoitetuista tehtävistä. 

Työvoimatoimisto ohjaa sellaisen  maa-
hanmuuttajan, jolla 11 §:n mukaan on oikeus 
kotoutumissuunnitelmaan, kunnan toimenpi-
teiden ja palvelujen piiriin yhteistyössä kun-
nan kanssa, jos hän ei terveydentilansa tai sii-
hen rinnastettavan syyn vuoksi  voi osallistua 
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 

Työvoimatoimisto ja kunta tekevät yhteis-

työtä kotoutumista edistävien ja tukevien 
toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisessä. 
 
 

6 d § 

Kunnan tehtävät 

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvas-
tuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehit-
tämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kun-
ta järjestää kotoutumista edistäviä ja tukevia 
toimenpiteitä ja palveluja maahanmuuttajille. 

Kunta huolehtii siitä, että maahanmuuttajan 
kotoutumista edistetään ja tuetaan 7 §:ssä 
tarkoitetuilla toimenpiteillä ja palveluilla, jos 
hänellä toimeentulotukea saavana 11 §:n 
mukaan on oikeus kotoutumissuunnitelmaan  
tai työvoimatoimisto ohjaa hänet 6 c §:n 2 
momentin nojalla kunnan toimenpiteiden ja 
palvelujen piiriin. 

Kunta tekee työvoimatoimiston kanssa yh-
teistyötä kotouttamisessa sekä antaa maa-
hanmuuttajalle tietoja työvoimatoimiston ja 
muiden palvelujen tuottajien tarjoamista pal-
veluista. 
 
 

7 § 

Kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpi-
teet ja palvelut 

Työvoimatoimisto ja kunta voivat järjestää 
kotoutumista edistävinä ja tukevina toimen-
piteinä ja palveluina: 

1) ohjausta, neuvontaa ja tiedottamista; 
2) perehdyttämistä yhteiskuntaan ja sen 

toimintaan; 
3) suomen tai ruotsin kielen opetusta; 
4) työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 

ja työmarkkinatoimenpiteisiin rinnastettavia 
toimenpiteitä; 

5) luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä pe-
rusopetusta täydentävää opetusta; 

6) tulkkausta; 
7) tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä 

toimenpiteitä ja palveluja; 
8) alaikäisten maahanmuuttajien erityistar-

peiden vaatimia toimenpiteitä ja palveluja; 
9) erityistä tukea tarvitseville ryhmille jär-

jestettäviä toimenpiteitä ja palveluja;  
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10) muita toimenpiteitä ja palveluja, jotka 
kannustavat maahanmuuttajaa omatoimisesti 
hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja 
ja taitoja. 

Edellä tarkoitettujen toimenpiteiden ja pal-
velujen järjestämisessä otetaan huomioon 
lapsen etu. 
 
 

7 a § 

Kotouttamisohjelma  

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämi-
seksi ja tukemiseksi laaditaan kotouttamisoh-
jelma. Ohjelma sisältää suunnitelman kotou-
tumista edistävistä ja tukevista toimenpiteis-
tä, palveluista, voimavaroista, yhteistyöstä ja 
vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden 
huomioon ottamisesta muita yhteiskunnan 
palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja 
järjestettäessä. Ohjelmaan sisällytetään myös 
etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhtei-
den edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. 

Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimi-
sesta, toimeenpanosta, kehittämisestä sekä  
ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seu-
rannasta. Työvoimatoimiston ja tarpeen mu-
kaan muiden viranomaisten on kunnan aloit-
teesta osallistuttava oman toimialansa osalta 
ohjelman laatimiseen ja toimeenpanoon. 
Maahanmuuttajia, kunnassa vaikuttavia kan-
salaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajär-
jestöjä ja muita tahoja kuullaan kotouttamis-
ohjelmaa laadittaessa ja toimeenpantaessa. 

Toimenpiteet ja palvelut suunnitellaan si-
ten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti ja 
oikea-aikaisesti edistää ja tukea maahan-
muuttajien kotoutumista. 
 
 

8 § 

Pakolaisista aiheutuvien kustannusten kor-
vaaminen 

Jos kunta on laatinut tai sitoutuu laatimaan 
7 a §:ssä tarkoitetun maahanmuuttajien ko-
touttamisohjelman, työvoima- ja elinkeino-
keskus korvaa pakolaisten vastaanotosta ai-
heutuneet kustannukset kunnalle valtion ta-
lousarvion rajoissa. 

10 § 

Kotoutumissuunnitelma 

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuutta-
jan henkilökohtainen suunnitelma 7 §:ssä 
tarkoitetuista toimenpiteistä ja palveluista, 
jotka edistävät ja tukevat hänen mahdolli-
suuksiaan hankkia riittävä suomen tai ruotsin 
kielen taito ja muita yhteiskunnassa ja työ-
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä 
edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan 
osallistua yhteiskunnan toimintaan. Kotou-
tumissuunnitelmassa otetaan huomioon myös  
maahanmuuttajan perheen kotoutumista edis-
tävät ja tukevat toimenpiteet ja palvelut. 

Kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös 
perusopintoja ja ammatillisia opintoja, lukio-
opintoja, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-
tutkintoon johtavaa koulutusta sekä täyden-
nyskoulutusta ja jatkokoulutusta. 

Työvoimatoimisto päättää maahanmuutta-
jalle yksilöidysti osoitettavien 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitettujen kunnan tai maahanmuutta-
jan omatoimisesti järjestämien kotoutumista 
edistävien toimenpiteiden toimenpidekohtai-
sesta rinnastamisesta julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 
1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työvoima-
poliittiseen aikuiskoulutukseen tai 8 luvussa 
tarkoitettuihin työmarkkinatoimenpiteisiin. 
Tarkempia säännöksiä rinnastamisen edelly-
tyksistä voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

11 § 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on Suo-
messa asuvalla maahanmuuttajalla, joka on 
työtön ja rekisteröity julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 3 luvun 5 §:n mukaisesti 
työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestel-
mään tai joka saa toimeentulotuesta annetun 
lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea. 
Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma 
korvaa julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun työnhaku-
suunnitelman. 

Alle 18-vuotiaalle maahanmuuttajalle, jolla 
ei ole oikeutta kotoutumissuunnitelmaan 1 
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momentin mukaan, on tarjottava suunnitel-
man laatimista, jos hän itse tai hänen van-
hempansa pyytävät sitä tai kunnan viran-
omaiset katsovat hänen hyötyvän kotoutu-
missuunnitelmassa sovittavista palveluista ja 
toimenpiteistä. 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestää 
kolme vuotta maahanmuuttajan ensimmäisen 
kotikunnan väestötietojärjestelmään merkit-
semisestä. Aikaa, jona maahanmuuttajalla on 
oikeus suunnitelmaan, voidaan pidentää 
enintään kahdella vuodella, jos se on tarpeen 
luku- ja kirjoitustaidon tai perusopetuksen 
oppimäärän hankkimista varten tai muusta 
perustellusta syystä. Oikeutta suunnitelmaan 
pidentää myös aika, jona maahanmuuttajalla 
ei ole oikeutta työmarkkinatukeen työttö-
myysturvalain 3 luvun 4 §:n 3 kohdan mu-
kaan. 
 

11 a § 

Kotoutumissuunnitelman laatiminen 

Maahanmuuttaja, kunta ja työvoimatoimis-
to laativat yhdessä kotoutumissuunnitelman. 
Jos maahanmuuttaja ei ole kunnan sosiaali-
palvelujen tarpeessa, maahanmuuttaja ja työ-
voimatoimisto voivat laatia suunnitelman 
keskenään. 

Jos maahanmuuttajalla ei ole velvollisuutta 
toimeentulotuesta annetun lain 2 a §:n mu-
kaan ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, 
maahanmuuttaja ja kunta laativat yhdessä 
suunnitelman. 

Viranomaisen, jonka kanssa maahanmuut-
taja laatii kotoutumissuunnitelman, on selvi-
tettävä maahanmuuttajalle suunnitelmasta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat vi-
ranomaisten vastuut sekä maahanmuuttajan 
oikeudet ja velvollisuudet. 

Kotoutumissuunnitelma on laadittava vii-
meistään silloin, kun asiakkaan työttömyys 
tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt 
yhdenjaksoisesti kaksi kuukautta tai 11 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta kotoutumissuunni-
telman laatimispyynnöstä on kulunut kaksi 
kuukautta. Maahanmuuttaja on pyrittävä oh-
jaamaan kotoutumista edistävään ja tukevaan 
toimenpiteeseen kuukauden kuluessa suunni-
telman laatimisesta lukien. 
 

11 b § 

Kotoutumissuunnitelman muuttaminen, kesto 
ja keskeytyminen 

Kotoutumissuunnitelman muuttamisesta, 
kestosta ja keskeytyneen suunnitelman jat-
kamisesta neuvotellaan maahanmuuttajan ja 
suunnitelman laatimiseen osallistuneiden vi-
ranomaisten kesken. Suunnitelma voidaan 
katsoa keskeytyneeksi kuukauden kuluttua 
siitä, kun maahanmuuttaja on työllistynyt py-
syväisluontoisesti kokoaikatyöhön tai yritys-
toimintaan taikka aloittanut ammattiin tai 
tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot. 

Päätöksen työvoimatoimiston asiakkaana 
olevan maahanmuuttajan kotoutumissuunni-
telman muuttamisesta, kestosta ja keskeyttä-
misestä tekee kuitenkin työvoimatoimisto ja 
11 a §:n 2 momentissa tarkoitetun maahan-
muuttajan osalta kunta. 

Jos maahanmuuttaja uudelleen rekisteröi-
tyy työttömäksi työnhakijaksi, keskeytyneen 
suunnitelman jatkamisesta on sovittava 
11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin edelly-
tyksin viimeistään viikon kuluttua siitä, kun 
maahanmuuttaja on rekisteröity työhallinnon 
asiakastietojärjestelmään. 
 

12 § 

Kotoutumistuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumis-

tukeen samalta ajalta kuin hänellä on oikeus 
kotoutumissuunnitelmaan 11 §:n ja 11 b §:n 
nojalla. 
 

22 § 

Toimeentulotuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vastaanottokeskus voi myöntää turvapaik-

kaa Suomesta hakeneelle ja tilapäistä suoje-
lua hakeneelle henkilölle toimeentulotukena 
matkakustannukset hänen lähtömaahansa tai 
kotimaahansa palaamista varten, jos hänelle 
ole ei myönnetty oleskelulupaa tai jos hän 
peruuttaa hakemuksensa ja hän vapaaehtoi-
sesti poistuu maasta. 
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44 § 

Muutoksenhakukielto 

Kotoutumista edistävien toimenpiteiden 
järjestämisestä ja työvoimatoimiston 10 §:n 3 

momentissa tarkoitetusta päätöksestä ei saa 
erikseen hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
————— 

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

 
 
 

Työministeri Tarja Filatov 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
Laki 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päi-

vänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) 6 §:n 4 momentti ja 20 §, 
muutetaan 2 §:n 2 kohta,  3 §:n 1 momentti, 6 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti, 7, 8, 10, 11 

§ sekä 44 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta ja 8 § laissa 362/2005, 6 §:n 2 momentti laissa 

118/2002, 7 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja laissa 1292/2002 sekä 10 ja 11 § osaksi vii-
meksi mainitussa sekä  

lisätään lakiin uusi 6 b—6 d, 7 a, 11 a ja 11 b § sekä 12 §:ään sellaisena kuin se on osaksi 
mainitussa laissa 1292/2002 uusi 4 momentti ja 22 §:ään sellaisena kuin se on osaksi maini-
tussa laissa 118/2002 uusi 5 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) kotouttamisella viranomaisten järjes-
tämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä 
ja voimavaroja; 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kotouttamisella viranomaisten järjes-
tämiä kotoutumista edistäviä ja tukevia toi-
menpiteitä, voimavaroja ja palveluja sekä 
maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ot-
tamista muita yhteiskunnan palveluja ja 
toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettä-
essä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 § 

Soveltamisala 

Kotouttamista tukevien toimenpiteiden 
piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut hen-
kilö, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) 
tarkoitettu kotikunta Suomessa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Soveltamisala 

Kotouttamista tukevien ja edistävien toi-
menpiteiden ja palvelujen piiriin voi kuulua 
Suomeen muuttanut henkilö, jolla on koti-
kuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta 
Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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6 § 

Viranomaisten tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtä-

vänä on työministeriön alaisena maahan-
muuttajien yhteiskuntaan ja työelämään ko-
touttamisen, turvapaikanhakijoiden vas-
taanoton ja tilapäistä suojelua saavien vas-
taanoton suunnittelu, ohjaus, seuranta sekä 
muut erikseen määrättävät tehtävät.  

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamis-
vastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. 

Työvoimatoimisto yhdessä työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen kanssa huolehtii työ-
voimapoliittisten toimenpiteiden sekä työ-
voimapalvelujen järjestämisestä. 
 

6 § 

Työministeriön tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työministeriön yhteydessä toimii kotout-

tamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
oton neuvottelukunta. Neuvottelukunta 
suunnittelee, kehittää ja yhteen sovittaa 
maahanmuuttajien kotouttamista ja turva-
paikanhakijoiden vastaanottoa ja tilapäistä 
suojelua saavien vastaanottoa. 

Neuvottelukunnan asettamisesta, tehtävis-
tä ja kokoonpanosta säädetään muutoin 
valtioneuvoston asetuksella. 
(kumotaan 4 mom.) 

 
 6 b § 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja läänin-
hallituksen tehtävät 

Työvoima- ja elinkeinokeskus huolehtii  
työministeriön ohjauksessa ja valvonnassa 
maahanmuuttajien kotouttamisen alueelli-
sesta yhteensovittamisesta, turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta ja tilapäistä suojelua 
saavien vastaanoton suunnittelusta, ohjauk-
sesta, seurannasta sekä muista erikseen 
määrättävistä tehtävistä. 

Lääninhallitus osallistuu toimialaansa 
kuuluvissa asioissa maahanmuuttajien ko-
toutumista edistävien ja tukevien toimenpi-
teiden ja palveluiden suunnitteluun, ohjauk-
seen ja valvontaan sekä huolehtii, että 
maahanmuuttajien tarpeet otetaan huomi-
oon muita lääninhallituksen toimialaan 
kuuluvia palveluja ja toimenpiteitä suunni-
teltaessa ja järjestettäessä. 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tueksi 
voidaan perustaa maahanmuuttoasiain toi-
mikunta. Toimikunnan tehtävänä on maa-
hanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen 
ja suunnittelu, muut maahanmuuttoon liit-
tyvät kysymykset sekä etnisen yhdenvertai-
suuden ja hyvien etnisten suhteiden edistä-
minen. 

Maahanmuuttoasiain toimikunnan perus-
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tamisesta ja toimialueesta päättävät työ-
voima- ja elinkeinokeskukset neuvoteltuaan 
lääninhallitusten kanssa. Työvoima- ja 
elinkeinokeskukset nimeävät jäsenet toimi-
kuntaan. Toimikunnan kokoonpanosta ja 
tehtävistä säädetään muutoin työministeri-
ön asetuksella. 
 

 
 6 c § 

Työvoimatoimiston tehtävät 

Työvoimatoimisto vastaa yhdessä työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksen kanssa maahan-
muuttajien kotoutumista edistävien ja tuke-
vien työvoimapalvelujen, luku- ja kirjoitus-
taidon opetuksen ja perusopetuksen järjes-
tämisestä työnhakijaksi rekisteröidylle 
maahanmuuttajalle sekä huolehtii sille 
muista tässä laissa osoitetuista tehtävistä. 

Työvoimatoimisto ohjaa sellaisen  maa-
hanmuuttajan, jolla 11 §:n mukaan on oi-
keus kotoutumissuunnitelmaan, kunnan 
toimenpiteiden ja palvelujen piiriin yhteis-
työssä kunnan kanssa, jos hän ei terveyden-
tilansa tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi  
voi osallistua työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin. 

Työvoimatoimisto ja kunta tekevät yhteis-
työtä kotoutumista edistävien ja tukevien 
toimenpiteiden ja palvelujen järjestämises-
sä. 
 
 

 
 6 d § 

Kunnan tehtävät 

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamis-
vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen 
kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannas-
ta. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä 
ja tukevia toimenpiteitä ja palveluja maa-
hanmuuttajille. 

Kunta huolehtii siitä, että maahanmuutta-
jan kotoutumista edistetään ja tuetaan 
7 §:ssä tarkoitetuilla toimenpiteillä ja pal-
veluilla, jos hänellä toimeentulotukea saa-
vana 11 §:n mukaan on oikeus kotoutumis-
suunnitelmaan  tai työvoimatoimisto ohjaa 
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hänet 6 c §:n 2 momentin nojalla kunnan 
toimenpiteiden ja palvelujen piiriin. 

Kunta tekee työvoimatoimiston kanssa yh-
teistyötä kotouttamisessa sekä antaa maa-
hanmuuttajalle tietoja työvoimatoimiston ja 
muiden palvelujen tuottajien tarjoamista 
palveluista. 
 

 
7 § 

 Kotouttamisohjelma 

 
Kunta laatii kotouttamisohjelman yhteis-

työssä työvoimaviranomaisen ja muiden vi-
ranomaisten sekä kansaneläkelaitoksen 
kanssa. Ohjelma sisältää suunnitelman ta-
voitteista, toimenpiteistä, voimavaroista se-
kä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotout-
tamisessa. Ohjelmaan sisällytetään myös 
etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhtei-
den edistäminen. 

Ohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa 
kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjes-
töjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja 
mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia 
tahoja. 

Ohjelmaan liittyy kunnan ja työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen sopimus perusteista, 
joilla kotouttamista edistäviä toimenpiteitä 
voidaan rinnastaa julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun 7 
§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoittamaan 
työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai 
8 luvun tarkoittamiin työmarkkinatoimenpi-
teisiin siten kuin tässä laissa ja valtioneu-
voston asetuksella säädetään.  
 

7 § 

Kotoutumista edistävät ja tukevat toimen-
piteet ja palvelut 

Työvoimatoimisto ja kunta voivat järjes-
tää kotoutumista edistävinä ja tukevina toi-
menpiteinä ja palveluina: 

1) ohjausta, neuvontaa ja tiedottamista; 
2) perehdyttämistä yhteiskuntaan ja sen 

toimintaan; 
3) suomen tai ruotsin kielen opetusta; 
4) työvoimapoliittiseen aikuiskoulutuk-

seen ja työmarkkinatoimenpiteisiin rinnas-
tettavia toimenpiteitä; 

5) luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä 
perusopetusta täydentävää opetusta; 

6) tulkkausta; 
7) tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistä-

viä toimenpiteitä ja palveluja; 
8) alaikäisten maahanmuuttajien erityis-

tarpeiden vaatimia toimenpiteitä ja palvelu-
ja; 

9) erityistä tukea tarvitseville ryhmille 
järjestettäviä toimenpiteitä ja palveluja;  

10) muita toimenpiteitä ja palveluja, jotka 
kannustavat maahanmuuttajaa omatoimi-
sesti hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia 
tietoja ja taitoja. 

Edellä tarkoitettujen toimenpiteiden ja 
palvelujen järjestämisessä otetaan huomi-
oon lapsen etu. 
 

 
 7 a § 

Kotouttamisohjelma  

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistä-
miseksi ja tukemiseksi laaditaan kotoutta-
misohjelma. Ohjelma sisältää suunnitelman 
kotoutumista edistävistä ja tukevista toi-
menpiteistä, palveluista, voimavaroista, yh-
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teistyöstä ja vastuista sekä maahanmuutta-
jien tarpeiden huomioon ottamisesta muita 
yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä 
suunniteltaessa ja järjestettäessä. Ohjel-
maan sisällytetään myös etnisen tasa-arvon 
ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja 
syrjinnän ehkäiseminen. 

Kunta vastaa kotouttamisohjelman laati-
misesta, toimeenpanosta, kehittämisestä se-
kä  ohjelman toteutumisen ja vaikutusten 
seurannasta. Työvoimatoimiston ja tarpeen 
mukaan muiden viranomaisten on kunnan 
aloitteesta osallistuttava oman toimialansa 
osalta ohjelman laatimiseen ja toimeenpa-
noon. Maahanmuuttajia, kunnassa vaikut-
tavia kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjä ja muita tahoja kuul-
laan kotouttamisohjelmaa laadittaessa ja 
toimeenpantaessa. 

Toimenpiteet ja palvelut suunnitellaan si-
ten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti 
ja oikea-aikaisesti edistää ja tukea maa-
hanmuuttajien kotoutumista. 
 

 
8 § 

Pakolaisista aiheutuvien kustannusten kor-
vaaminen 

Jos kunta on laatinut tai sitoutuu laati-
maan 7  §:ssä tarkoitetun maahanmuuttajien 
kotouttamisohjelman, työvoima- ja elinkei-
nokeskus korvaa pakolaisten vastaanotosta 
aiheutuneet kustannukset kunnalle valtion 
talousarvion rajoissa. 
 

8 § 

Pakolaisista aiheutuvien kustannusten kor-
vaaminen 

Jos kunta on laatinut tai sitoutuu laati-
maan 7 a §:ssä tarkoitetun maahanmuutta-
jien kotouttamisohjelman, työvoima- ja 
elinkeinokeskus korvaa pakolaisten vas-
taanotosta aiheutuneet kustannukset kunnal-
le valtion talousarvion rajoissa. 
 

 
10 § 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan 

Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu 
työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee 
toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 
mukaista toimeentulotukea, on oikeus yh-
teistyössä kunnan ja työvoimatoimiston 
kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitel-
maan. Kotoutumissuunnitelman kestosta, 
muuttamisesta ja keskeytyneen suunnitel-
man jatkamisesta sovitaan kunnan, työvoi-
matoimiston ja maahanmuuttajan kesken. 

10 § 

Kotoutumissuunnitelma 

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuut-
tajan henkilökohtainen suunnitelma 7 §:ssä 
tarkoitetuista toimenpiteistä ja palveluista, 
jotka edistävät ja tukevat hänen mahdolli-
suuksiaan hankkia riittävä suomen tai ruot-
sin kielen taito ja muita yhteiskunnassa ja 
työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja se-
kä edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuk-
siaan osallistua yhteiskunnan toimintaan. 
Kotoutumissuunnitelmassa otetaan huomi-
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Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma 
korvaa julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun työnha-
kusuunnitelman. 

Kotoutumissuunnitelma on laadittava vii-
meistään silloin, kun asiakkaan työttömyys 
tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt 
viisi kuukautta. Maahanmuuttajalla on oi-
keus kotoutumissuunnitelmaan enintään 
kolme vuotta maahanmuuttajan ensimmäi-
sen kotikunnan väestötietojärjestelmään 
merkitsemisestä. 

Työvoimatoimisto tekee päätöksen siitä, 
onko suunnitelma katsottava keskeytyneek-
si. Suunnitelma voidaan katsoa keskeyty-
neeksi kuukauden kuluttua siitä, kun maa-
hanmuuttaja on työllistynyt pysyväisluon-
toisesti kokoaikatyöhön tai yritystoimintaan 
taikka aloittanut ammattiin tai tutkintoon 
johtavat päätoimiset opinnot. Ennen kes-
keytyspäätöksen tekemistä työvoimatoimis-
ton on kuultava maahanmuuttajaa. 

Keskeytyneen suunnitelman jatkamisesta 
on sovittava 1 momentissa säädetyin edelly-
tyksin viimeistään viikon kuluttua siitä, kun 
maahanmuuttaja on ilmoittautunut työttö-
mäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon.  
 

oon myös  maahanmuuttajan perheen ko-
toutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet 
ja palvelut. 

 
Kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös 

perusopintoja ja ammatillisia opintoja, lu-
kio-opintoja, ammattikorkeakoulu- ja yli-
opistotutkintoon johtavaa koulutusta sekä 
täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta. 

Työvoimatoimisto päättää maahanmuut-
tajalle yksilöidysti osoitettavien 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettujen kunnan tai maa-
hanmuuttajan omatoimisesti järjestämien 
kotoutumista edistävien toimenpiteiden toi-
menpidekohtaisesta rinnastamisesta julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) 6 luvun 1 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun työvoimapoliittiseen aikuis-
koulutukseen tai 8 luvussa tarkoitettuihin 
työmarkkinatoimenpiteisiin. Tarkempia 
säännöksiä rinnastamisen edellytyksistä 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
11 § 

Kotoutumissuunnitelma 

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kun-
nan ja työvoimatoimiston ja maahanmuutta-
jan kesken toimenpiteistä, jotka tukevat 
maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yh-
teiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tie-
tojen ja taitojen hankkimisessa. 

Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia 
suomen tai ruotsin kielen opiskelun, työ-
voimapoliittisen aikuiskoulutuksen, maa-
hanmuuttajan omaehtoisen koulutuksen, 
ammatinvalinnanohjauksen ja kuntoutuk-
sen, työharjoittelun, työelämävalmennuk-
sen, valmistavan opetuksen, lasten ja nuor-
ten kotoutumisen tukemisesta sekä muiden 
niihin rinnastettavien kohtuullisiksi katsot-
tavien kotoutumista tukevien toimenpitei-
den järjestämisestä. 

Kotoutumissuunnitelma sisältää työvoi-
matoimiston päätöksen maahanmuuttajalle 

11 § 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on Suo-
messa asuvalla maahanmuuttajalla, joka on 
työtön ja rekisteröity julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain 3 luvun 5 §:n mu-
kaisesti työhallinnon asiakaspalvelun tieto-
järjestelmään tai joka saa toimeentulotues-
ta annetun lain (1412/1997) mukaista toi-
meentulotukea. Maahanmuuttajan kotoutu-
missuunnitelma korvaa julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetun työnhakusuunnitelman. 

Alle 18-vuotiaalle maahanmuuttajalle, 
jolla ei ole oikeutta kotoutumissuunnitel-
maan 1 momentin mukaan, on tarjottava 
suunnitelman laatimista, jos hän itse tai 
hänen vanhempansa pyytävät sitä tai kun-
nan viranomaiset katsovat hänen hyötyvän 
kotoutumissuunnitelmassa sovittavista pal-
veluista ja toimenpiteistä. 
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yksilöidysti osoitettavien 2 momentissa tar-
koitettujen kunnan tai maahanmuuttajan 
omatoimisesti järjestämien kotouttamista 
edistävien toimenpiteiden toimenpidekoh-
taisesta rinnastamisesta julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 
momentin 7 kohdan tarkoittamaan työvoi-
mapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai 8 lu-
vun tarkoittamiin työmarkkinatoimenpitei-
siin siten kuin tässä laissa ja valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään. 

 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestää 
kolme vuotta maahanmuuttajan ensimmäi-
sen kotikunnan väestötietojärjestelmään 
merkitsemisestä. Aikaa, jona maahanmuut-
tajalla on oikeus suunnitelmaan, voidaan 
pidentää enintään kahdella vuodella, jos se 
on tarpeen luku- ja kirjoitustaidon tai pe-
rusopetuksen oppimäärän hankkimista var-
ten tai muusta perustellusta syystä. Oikeutta 
suunnitelmaan pidentää myös aika, jona 
maahanmuuttajalla ei ole oikeutta työmark-
kinatukeen työttömyysturvalain 3 luvun 
4 §:n 3 kohdan mukaan. 
 

 
 
 11 a § 

Kotoutumissuunnitelman laatiminen 

Maahanmuuttaja, kunta ja työvoimatoi-
misto laativat yhdessä kotoutumissuunni-
telman. Jos maahanmuuttaja ei ole kunnan 
sosiaalipalvelujen tarpeessa, maahanmuut-
taja ja työvoimatoimisto voivat laatia suun-
nitelman keskenään. 

Jos maahanmuuttajalla ei ole velvolli-
suutta toimeentulotuesta annetun lain 
2 a §:n mukaan ilmoittautua työttömäksi 
työnhakijaksi, maahanmuuttaja ja kunta 
laativat yhdessä suunnitelman. 

Viranomaisen, jonka kanssa maahan-
muuttaja laatii kotoutumissuunnitelman, on 
selvitettävä maahanmuuttajalle suunnitel-
masta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ai-
heutuvat viranomaisten vastuut sekä maa-
hanmuuttajan oikeudet ja velvollisuudet. 

Kotoutumissuunnitelma on laadittava vii-
meistään silloin, kun asiakkaan työttömyys 
tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt 
yhdenjaksoisesti kaksi kuukautta tai 11 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta kotoutumis-
suunnitelman laatimispyynnöstä on kulunut 
kaksi kuukautta. Maahanmuuttaja on pyrit-
tävä ohjaamaan kotoutumista edistävään ja 
tukevaan toimenpiteeseen kuukauden kulu-
essa suunnitelman laatimisesta lukien. 
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 11 b § 

Kotoutumissuunnitelman muuttaminen, kes-
to ja keskeytyminen 

Kotoutumissuunnitelman muuttamisesta, 
kestosta ja keskeytyneen suunnitelman jat-
kamisesta neuvotellaan maahanmuuttajan 
ja suunnitelman laatimiseen osallistuneiden 
viranomaisten kesken. Suunnitelma voidaan 
katsoa keskeytyneeksi kuukauden kuluttua 
siitä, kun maahanmuuttaja on työllistynyt 
pysyväisluontoisesti kokoaikatyöhön tai yri-
tystoimintaan taikka aloittanut ammattiin 
tai tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot. 

Päätöksen työvoimatoimiston asiakkaana 
olevan maahanmuuttajan kotoutumissuun-
nitelman muuttamisesta, kestosta ja kes-
keyttämisestä tekee kuitenkin työvoimatoi-
misto ja 11 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 
maahanmuuttajan osalta kunta. 

Jos maahanmuuttaja uudelleen rekisteröi-
tyy työttömäksi työnhakijaksi, keskeytyneen 
suunnitelman jatkamisesta on sovittava 
11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin edelly-
tyksin viimeistään viikon kuluttua siitä, kun 
maahanmuuttaja on rekisteröity työhallin-
non asiakastietojärjestelmään. 
 

 
 
 12 § 

Kotoutumistuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutu-

mistukeen samalta ajalta kuin hänellä on 
oikeus kotoutumissuunnitelmaan 11 §:n ja 
11 b §:n nojalla. 
 

 
 

20 § 

Vastaanoton neuvottelukunta ja valtion vas-
taanottokeskukset 

Vastaanoton neuvottelukunta ja valtion 
vastaanottokeskukset. Turvapaikanhakijoi-
den vastaanoton hallinnonalojen yhteistyö-

 
 
(kumotaan) 
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tä sekä kehittämistä ja suunnittelua varten 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta vas-
taavan ministeriön apuna toimii turvapai-
kanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta. 
Neuvottelukunnan asettamisesta ja tehtävis-
tä säädetään tarkemmin asetuksella. 
 
 
 

 

22 § 

Toimeentulotuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vastaanottokeskus voi myöntää turva-

paikkaa Suomesta hakeneelle ja tilapäistä 
suojelua hakeneelle henkilölle toimeentulo-
tukena matkakustannukset hänen lähtö-
maahansa tai kotimaahansa palaamista 
varten, jos hänelle ole ei myönnetty oleske-
lulupaa tai jos hän peruuttaa hakemuksensa 
ja hän vapaaehtoisesti poistuu maasta. 
 

 
44 § 

Muutoksenhakukielto 

Kotoutumista edistävien toimenpiteiden 
järjestämisestä ja työvoimatoimiston 11 §:n 
3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä ei 
saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

44 § 

Muutoksenhakukielto 

Kotoutumista edistävien toimenpiteiden 
järjestämisestä ja työvoimatoimiston 10 §:n 
3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä ei 
saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20  . 
——— 

 
 
 
 
 
 


