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Esipuhe

Seitsemän vuotta sitten pidetyssä Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 

valtioiden ja hallitusten päämiehet kehottivat jäsenvaltioita vaihtamaan näkemyksiä 

kotouttamisesta ja ottamaan oppia toistensa kokemuksista. Euroopan komissio ja 

kotouttamisasioista vastaavat kansalliset yhteyspisteet (säännöllisesti kokoontuvat alan 

asiantuntijat) päättivät laatia käsikirjan kotouttamista koskevista hyvistä toimintatavoista.

Nyt kotouttamiskäsikirjasta on laadittu jo kolmas laitos. Siinä käsitellään hyvin tärkeitä 

aiheita: tiedotusvälineitä ja kotoutumista, tietoisuuden lisäämistä ja maahanmuut-

tajien voimaannuttamista, keskustelufoorumeja, kansalaisuuden saamista ja aktiivista 

kansalaisuutta sekä maahanmuuttajanuoria, koulutusta ja työmarkkinoita. Lähes 600 

asiantuntijaa, jotka edustavat sekä jäsenvaltioiden hallituksia että kansalaisyhteiskuntaa, 

keskusteli näistä keskeisistä aiheista yli puolentoista vuoden ajan. Tuloksena on tämä 

kotouttamiskäsikirjan uusi laitos, joka sisältää laajan kokoelman inspiroivia käytännön 

esimerkkejä. Käsikirja ei kuitenkaan ole asiantuntijoiden työn ainoa hedelmä. Seitsemän 

vuotta, kolme käsikirjan laitosta ja neljätoista teknistä seminaaria, joissa oli mukana 

satoja osanottajia, ovat synnyttäneet myös tiiviin ja toimivan kotouttamisasioiden 

toimijoiden yhteisön.

Kotouttamiseen liittyy edelleen monia haasteita, mutta käsikirjan ansiosta olemme 

askeleen lähempänä yhteisten ratkaisujen löytämistä. Aiemmissa laitoksissa on käsitelty 

tutustumisohjelmia, osallistumista kansalaistoimintaan, kotoutumisen indikaattoreita, 

valtavirtaistamista, asumista kaupunkiympäristössä, taloudellista integraatiota ja 

kotouttamisen hallinnointia. Käsikirjan kolmannen laitoksen valmistuttua on nyt käyty 

läpi lähes kaikki jäsenvaltioiden vuonna 2004 vahvistamissa yhteisissä perusperiaatteissa 

mainitut aiheet. 

Kotouttamisalan toimijoiden joukko laajenee edelleen. Viime vuonna avattiin kaikille 

avoin yhteinen foorumi, Euroopan kotouttamisfoorumi. Foorumin verkkosivustolle on 

koottu satoja hyviä toimintatapoja, jotka tarjoavat inspiraatiota yhä uusille hienoille 

ideoille ja hankkeille. Osa hankkeista toteutetaan Euroopan kotouttamisrahastosta 

saatavin varoin. 
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Kotouttamiskäsikirjan kolmannen laitoksen ja kotouttamisfoorumin verkkosivuston 

myötä on saatu päätökseen vuonna 2005 vahvistetun kotouttamista koskevan yhteisen 

toimintasuunnitelman ensimmäinen vaihe. Lissabonin sopimus kannustaa toteuttamaan 

toimenpiteitä, joiden avulla voidaan tukea kotouttamisen edistämiseen tähtääviä 

jäsenvaltioiden toimia. Tukholman ohjelma, kotouttamistoimia käsittelevät ministeri-

kokoukset ja Euroopan kotouttamisfoorumilla käytävät keskustelut antavat lisäpontta 

dynaamiselle etenemiselle kohti yhteistä päämäärää, monikulttuurisen yhteiskunnan 

kaikkien kansalaisten hyvinvointia. Euroopan komissio on sitoutunut täysimääräisesti 

tämän tavoitteen edistämiseen.

 Jonathan Faull

 Pääjohtaja

 Oikeus-, vapaus- ja  

 turvallisuusasioiden pääosasto

 Euroopan komissio
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Johdanto

Kotouttamiskäsikirjaan on koottu hyviksi havaittuja menettelytapoja ja parhaita käytänteitä 

eri puolilla Eurooppaa toimivien päättäjien ja käytännön toimijoiden kokemusten perusteella. 

Käsikirjassa esitetään konkreettisia esimerkkejä maahanmuuttajien kotoutumisen eri 

osa-alueilta. Tarkoituksena on edistää laajemmin kotouttamispolitiikan suunnittelua 

Euroopan unionissa (EU) etenkin kehittämällä maahanmuuttajien kotouttamista varten 

erityinen eurooppalainen kehys.

Samoin kuin käsikirjan aiemmissa laitoksissa, myös kolmannessa laitoksessa käsitellään 

erilaisia sisältöön ja menettelytapoihin liittyviä aiheita. Siinä on kolme temaattista aihetta 

ja kolme hallintotapaa koskevaa esitystä. Luvuissa, jotka koskevat tiedotusvälineiden 

asemaa, kansalaisuuden saamista ja aktiivista kansalaisuutta sekä maahanmuuttajanuorten 

kokemuksia koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla, esitellään näihin aloihin liittyviä 

käytännön vinkkejä ja hyviksi havaittuja toimintatapoja. Luvuissa, jotka koskevat tietojen ja 

hyvien toimintatapojen vaihtoa EU:n tasolla, tietoisuuden lisäämistä ja voimaannuttamista 

sekä keskustelufoorumeja, tarkastellaan rakenteita ja mekanismeja, joiden avulla voidaan 

toteuttaa menestyksellisiä kotouttamisstrategioita eri aloilla. Tämä kotouttamiskäsikirjan 

kolmas laitos perustuu teknisiin seminaareihin, joita kotouttamisasioista vastaavat 

ministeriöt ovat järjestäneet Wienissä (marraskuussa 2007), Pariisissa (marraskuussa 2007), 

Ateenassa (maaliskuussa 2008), Dublinissa (toukokuussa 2008), Lissabonissa (marraskuussa 

2008) ja Tallinnassa (helmikuussa 2009).

Jotta Euroopan unioni voisi menestyä, sen monimuotoisten yhteiskuntien kaikkien jäsenten 

hyvinvointi on pyrittävä turvaamaan pitkällä aikavälillä. Yhä uusia maahanmuuttajaryhmiä 

saapuu ja asettuu pysyvästi asumaan eurooppalaisiin yhteiskuntiin, jotka ovat itsekin 

jatkuvien sosioekonomisten ja demografisten muutosten kohteena. 

Kotouttamisen tavoitteena on lähentää eri yhteiskuntaryhmiä toisiinsa pitkällä 

tähtäimellä. Tämä edellyttää, että toimintaan osallistuvat aktiivisesti kaikki kansalaiset 

ja maassa asuvat riippumatta siitä, onko heillä maahanmuuttajatausta vai ei. Heidän 

taidoillaan ja osaamisellaan on käyttöä yhteiskuntaelämässä, talous- ja kulttuurielämässä 

ja kansalaistoiminnassa. 

Yksilöt voivat kehittää taitojaan elinikäisen oppimisen myötä ja voimaantuvat, kun heistä 

tulee osa moniarvoisen yhteiskunnan muutosvoimia. Yhtäläiset oikeudet ja velvolli-

suudet samoin kuin valtavirran instituutioiden avautuminen vähemmistöryhmille luovat 

edellytykset osallistumiselle. 

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt saattavat kohdata vaikeuksia, jotka liittyvät heidän 

alkuperäänsä tai asettautumisedellytyksiinsä tai syrjintään. Kantaväestöön kuuluvat 

puolestaan saattavat kokea hankalaksi elämän uusien naapurien rinnalla, koska se edellyttää 

mukautumista ympäröivän yhteiskunnan lisääntyvään moniarvoisuuteen ja kansalaisuutta 

ja osallistumista koskevien uusien käsitteiden omaksumista. 
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Aktiivista kansalaisuutta koskevia uusia järjestelyjä voidaan luoda poistamalla esteitä 

ja hyödyntämällä sosiaalista kotoutumista edistävien toimijoiden työtä. Omaksumalla 

oppivan organisaation roolin viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori voivat 

sekä saada itselleen hyötyä että edistää kotoutumisprosessia. Ne voivat parantaa kulttuu-

rientuntemustaan ja varautua jo ennalta yhä moniarvoisemman väestön muuttuviin tarpeisiin, 

yhteiskunnalliseen dynamiikkaan ja hyvinvoinnin edellytyksiin.

Käsikirjan ensimmäinen luku poikkeaa muista sikäli, että siinä esitellään, miten tietojen ja 

hyvien toimintatapojen vaihto nykyisellään toimii EU:ssa kotouttamisasioiden kohdennetun 

yhteistyön alalla. Muutamat käytännön esimerkit koskevatkin EU:n tason toimintaa eivätkä 

kansallisia menettelytapoja. Luvussa mainitaan myös oikeudellisten normien käyttöönotto 

ja niiden täytäntöönpanoa koskeva raportointi. Siinä käsitellään myös poliittisten 

painopisteiden määrittämistä EU:n tasolla ja kuvataan lyhyesti kotouttamista koskevan 

yhteisen toimintasuunnitelman keskeisiä elementtejä, joihin kuuluvat kotouttamisasioiden 

eurooppalainen verkkosivusto ja Euroopan kotouttamisfoorumi. Luvun pääsisältönä on 

kuitenkin selostaa käsikirjan laatimiseen liittyvää taustaa, muun muassa kolmea teknisten 

seminaarien sarjaa, joiden pohjalta päättäjille ja käytännön toimijoille tarkoitetun käsikirjan 

kolme laitosta ovat syntyneet.

Toisen luvun aiheena on tiedotusvälineiden rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa. 

Vapaissa demokratioissa, joissa lehdistön vapaus on taattu, tiedotusvälineiden tehtävänä 

on tarjota tietoa, valistusta ja viihdettä. Tiedotusvälineet tarjoavat foorumin avoimelle 

ja totuudenmukaiselle viestinnälle ja kertovat yhteiskunnallisten ilmiöiden, myös 

maahanmuuton, myönteisistä ja kielteisistä piirteistä. Tiedotusvälineillä on käytössään 

voimakkaat välineet, joiden avulla ne voivat vaikuttaa yhteiskunnassa ilmeneviin asenteisiin 

ja jakaa tietoa kaikille yhteiskunnan jäsenille, myös maahanmuuttajille. Tiedotusvälineet 

ovat alkaneet vastata yhä monikulttuurisemman yleisön tarpeisiin, mikä edellyttää esteiden 

poistamista ja tiedotusalan työtilaisuuksiin ja organisaatioihin liittyvien mahdollisuuksien 

avaamista myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Viestinnän ammattilaisilla, 

hallituksilla, poliitikoilla, suurella yleisöllä, järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla 

ja yksityisillä yrityksillä on kaikilla oma tehtävänsä tässä kehityksessä. Tässä luvussa 

hahmotellaan strategioita, joiden avulla kotouttamisen sidosryhmien valmiuksia voidaan 

kehittää tiedotusvälineiden piirissä.

Kolmannessa luvussa esitetään, miten suurelle yleisölle suunnatut tiedotuskampanjat ja 

maahanmuuttajien voimaannuttaminen voivat toimia toisiaan täydentävinä menettelytapoina. 

Molemmat edistävät ajatusta siitä, että sosiaalinen kotoutuminen on kahdensuuntainen prosessi, 

jossa sekä maahanmuuttajat että suuri yleisö sopeutuvat toisiinsa. Tiedotuskampanjoiden 

avulla päättäjät ja käytännön toimijat voivat lisätä suuren yleisön tietoisuutta kotoutumiseen 

liittyvistä kysymyksistä ja herkkyyttä tunnistaa eri väestöryhmien hyvinvointiin vaikuttavia 

seikkoja. Tietoisuus edistää voimaantumista, kun eri ryhmät oppivat muodostamaan 

valistuneita mielipiteitä moniarvoisuudesta ja rohkaistuvat osallistumaan mielipiteiden-

vaihtoon aktiivisemmin. Voimaantuminen auttaa maahanmuuttajia auttamaan itseään. Se 

perustuu siihen, että maahanmuuttajat tunnistavat omat tarpeensa, ja antaa heille lisää niihin 
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liittyviä voimavaroja ja valmiuksia. Tämän ansiosta maahanmuuttajat ja maahanmuuttajajär-

jestöt voivat tehdä tietoisempia valintoja ja sitoutua osallistumaan aktiivisemmin kotoutumisen 

kehittämiseen. Voimaantuminen edistää tietoisuutta, kun hankkeiden yhteydessä aletaan 

tunnistaa maahanmuuttajien ainutlaatuiset taidot tietoisuutta lisäävinä tekijöinä ja kehittää 

niitä edelleen. Voimaannuttaminen ja tietoisuuden lisääminen vahvistavat vuorovaikutusta 

eri väestöryhmien kesken, kun ihmiset osallistuvat vapaaehtoisesti valtavirran instituutioiden 

toimintaan ja muodostavat uusia organisaatiokumppanuuksia tai osallistuvat kansalaisina 

kotouttamista koskevaan päätöksentekoon ja uusiin toimintamuotoihin paikallisdemokratian 

ja kansalaistoiminnan puitteissa.

Neljännessä luvussa käsitellään keskustelufoorumeja yhtenä kotouttamisen välineenä. 

Niiden avulla voidaan lisätä yhteisymmärrystä ja keskinäistä luottamusta pitkällä aikavälillä 

ja ehkäistä ja ratkoa konflikteja maahanmuuttajien ja maassa asuvien, maahanmuutta-

jataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien kansalaisten keskuudessa ja näiden ryhmien 

välillä sekä näiden ryhmien ja viranomaisten välillä. Luvussa esitellään askel askeleelta 

keskustelufoorumin perustamista ja toimintaa sekä pysyvämpiä vuoropuhelufoorumeja. 

Siinä pohditaan, millaisia käytännön esteitä usein tulee eteen ja millaisia välittäjän rooleja 

johtavat viranomaiset tai kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat ottaa. Toimiva 

foorumi edistää avointa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa näkemysten vaihtoa ja hyvin 

organisoituna auttaa osanottajia luomaan pohjan yhteistyölle, jonka avulla voidaan vastata 

yhteisön tarpeisiin. Foorumien jatkotoimilla voidaan luoda uusia verkostoja ihmisten 

ja ruohonjuuritason organisaatioiden välille ja tukea niiden yhteistä identiteettiä ja 

kiinnostusta naapurien hyvinvointia kohtaan. 

Viidennessä luvussa tarkastellaan kansalaisuuden hankkimista soveltaen kotouttamiseen 

kansalaisuuteen tähtäävää näkökulmaa. Jos maahanmuuttaja kokee haluavansa jäädä 

johonkin maahan, hänen kannattaa hankkia yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja osallistu-

mismahdollisuudet. On myös maahanmuuttajia vastaanottavien EU:n jäsenvaltioiden edun 

mukaista turvata tulokkaiden sosioekonominen ja poliittinen integroituminen nostamalla 

ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien kansalaistamisastetta ja huolehtimalla siitä, 

että näiden jäsenvaltiossa syntyneet lapset saavat sen kansalaisuuden. Eräät perinteisten 

kansalaisuuslakien säännökset, joiden vuoksi hakijoille ei voida myöntää kansalaisuutta 

tai jotka vaikeuttavat sen hakemista, on tunnistettava ja kumottava. Niitä hallintomenet-

telyjen piirteitä, jotka todennäköisimmin viivyttävät kansalaisuuden saamista tai estävät 

sen, on vähennettävä. Näin voidaan tehostaa hallintoa ja lisätä tulevien kansalaisten 

tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin. Useissa jäsenvaltioissa on myös pyritty helpottamaan 

kansalaisuuden hakumenettelyä lisäämällä suuren yleisön osallistumista ja kiinnostusta 

tähän prosessiin. Kannustamalla uusia ja vanhoja kansalaisia aktiiviseen kansalaisuuteen 

annetaan heille mahdollisuus muokata monimuotoisen yhteiskunnan yhteistä tulevaisuutta. 

Aktiivinen kansalaisuus liittää yhteen jäsentensä moninaiset identiteetit ja antaa ihmisille 

mahdollisuuden tuoda oma panoksensa talouteen, yhteiskuntaelämään, kulttuuriin, 

kansalaisyhteiskuntaan tai poliittiseen elämään.
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Kuudennessa luvussa käydään läpi erilaisia strategioita, joiden avulla voidaan parantaa 

maahanmuuttajanuorten koulumenestystä ja pääsyä työmarkkinoille. Käytännön toimijat 

saavat tietoa siitä, miten paljon koulujärjestelmän epäkohdat tai yksilölliset sosioeko-

nomiset tekijät ja kielitaito saattavat vaikuttaa maahanmuuttajien mahdollisuuksiin ja 

niihin haasteisiin, joita he joutuvat kohtaamaan koulutuksen eri vaiheissa lapsuudesta 

aikuisuuteen. Erilaisilla toimilla voidaan lisätä maahanmuuttajanuorten omia valmiuksia ja 

parantaa myös valtavirran instituutioiden edellytyksiä vastata kaikkien nuorten oppimis-

tarpeisiin riippumatta siitä, onko heillä maahanmuuttajatausta vai ei. Yhdessä vankan 

kulttuurienvälisen kasvatuksen kanssa tämä lähestymistapa edistää uusia ja laajempia 

osallistumisen muotoja yhä monikulttuurisemmissa kouluissa ja niitä ympäröivissä 

yhteisöissä. Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden 

parantaminen ja koulutusmahdollisuuksien avaaminen maahanmuuttajille luovat lisää 

parempia työmahdollisuuksia, jotka puolestaan vahvistavat maan talouden kilpailukykyä 

ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
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1. luku 
Tietojen ja hyvien  
toimintatapojen vaihto EU:n tasolla 
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Tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihto EU:n tasolla  

Maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevat kysymykset olivat pitkään vain harvojen 
erikoisalojen sidosryhmien työsarkaa. Nyt nämä aiheet ovat nousseet monien 
muidenkin erityyppisten organisaatioiden asialistan kärkeen. Kansallisen ja sitä 
alempien hallintotasojen kotouttamispolitiikoissa on yhä enemmän otettava 
huomioon EU:n tasolla tehdyt päätökset. EU:n politiikkojen laatiminen on usein 
aikaavievää ja monimutkaista, koska siihen osallistuvat eri tasoilla kansalliset 
hallitukset, kansalaisyhteiskunta ja EU:n toimielimet. Euroopan komissiolla on 
tässä toiminnassa keskeinen rooli, usein aloitteentekijänä ja koordinoijana. Jotta 
päättäjät ja käytännön toimijat voisivat ymmärtää paremmin oman asemansa 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, niiden on tiedettävä, miten 
politiikkoja muotoillaan EU:n tasolla. Niiden on myös voitava osallistua EU:n tason 
yhteistyömekanismien toimintaan.

Tässä luvussa esitellään aluksi lyhyesti, miten kotouttamisasioihin liittyvä EU:n tason 

yhteistyö nykyään toimii. Yhteisön lainsäädännössä on vahvistettu normeja aloilla, jotka 

vaikuttavat merkittävästi maahanmuuttajien kotouttamiseen. Kotouttamiseen liittyvää 

oikeudellista yhteistyötä kehitetään uusien poliittisten sitoumusten ja teknisen yhteistyön 

myötä. Euroopan komissio koordinoi kotouttamisasioiden kansallisten yhteyspisteiden 

ja komission välistä jäsenneltyä tietojenvaihtoa, jota kotouttamisasioista vastaavat 

ministerit voivat hyödyntää tapaamisissaan. Ministerit puolestaan asettavat päätelmissään 

painopisteet uusille EU:n tason yhteistyöaloille, joihin liittyvää toimintaa toteutetaan ja 

rahoitetaan eri sidosryhmien ja paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten 

käynnistämien hankkeiden yhteydessä eri puolilla Eurooppaa. 

Tässä luvussa ei käsitellä Euroopan komission vuonna 2005 laatiman tiedonannon Yhteinen 
toimintasuunnitelma kotouttamiselle aiheena ollutta laajempaa kysymystä kotouttamis-

asioiden valtavirtaistamisesta EU:n tasolla. Eri maahanmuuttajaryhmien, esimerkiksi 

pakolaisten, kotouttamista käsitellään myös muilla EU:n tasolla tehtävän yhteistyön 

soveltamisaloilla, joita ovat muun muassa kulttuuri, koulutus, työllisyys, yrittäjyys, 

yhtäläiset mahdollisuudet, terveys, monikielisyys, yleinen mielipide, tutkimus, sosiaalinen 

osallistaminen ja kaupunkipolitiikka. Maahanmuuttajien kotouttamisen kannalta tärkeää 

työtä tehdään myös kahdessa EU:n erillisvirastossa: Wienissä sijaitsevassa EU:n perusoi- 

keusvirastossa, joka jatkaa rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen työtä, ja Dublinissa  

sijaitsevassa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiössä (Eurofound).

Luvun toisessa osassa käsitellään kolmea teknisten seminaarien sarjaa, joiden pohjalta 

päättäjille ja käytännön toimijoille tarkoitetun kotouttamiskäsikirjan kolme laitosta on 

laadittu. Käsikirjassa esitetään konkreettisia esimerkkejä maahanmuuttajien kotouttamisen 

eri osa-alueilta ja edistetään näin laajemmin kotouttamista koskevan eurooppalaisen 

kehyksen kehittämistä. 
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1.1 Kotouttamisasioihin liittyvä EU:n tason yhteistyö

EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ovat viime vuosikymmenen kuluessa sitoutuneet lisäämään 

EU:n toimielinten toimivaltuuksia ja laajentamaan niiden työohjelmia EU:ssa laillisesti 

oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen alalla. 

Normien laatiminen

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvää EU:n oikeudellista toimivaltaa 

laajennettiin vuonna 1997 tehdyllä Amsterdamin sopimuksella. Kun sopimus tuli voimaan 

vuonna 1999, jäsenvaltiot sopivat Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 

mukaisesti, että tehokkaampien kotouttamispolitiikkojen tavoitteeksi otettaisiin EU:n ulkopuolelta 

tulevien ja jossakin EU:n jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien maahanmuuttajien oikeudenmu-

kainen kohtelu. EU:n jäsenvaltiot takaisivat näille kolmansien maiden kansalaisille oikeudet ja 

velvollisuudet, jotka ovat mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Lisäksi maahanmuuttajille tarjottaisiin mahdollisuus saada uuden asuinmaansa kansalaisuus.

Yhteisön lainsäädännössä on annettu sääntöjä, jotka muodostavat EU:n tason normeja 

tietyillä kotoutumiseen vaikuttavilla aloilla. 

Maahanmuuttajien kotoutumiseen vaikuttavat muun muassa seuraavat kaksi säädöstä:

Direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT

Direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien 

maiden kansalaisten asemasta

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:en:NOT 

Akateemisista asiantuntijoista koottu Odysseus-verkosto on laatinut direktiivien täytän-

töönpanoa koskevat kertomukset Euroopan komission toimeksiannosta. Kertomukset ovat 

saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:en:NOT
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
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Lisäksi on annettu kaksi syrjinnän kieltämistä koskevaa säädöstä:

Direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000 (rodusta tai etnisestä alkuperästä 

riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML 

Direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000 (yhdenvertaisesta kohtelusta 

työssä ja ammatissa)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML 

Syrjinnän torjuntaa käsittelevä Euroopan komission riippumattomien oikeudellisten 

asiantuntijoiden verkosto tarjoaa komissiolle ja jäsenvaltioille neuvoja ja asiantuntemusta 

näiden kahden säädöksen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden 

täytäntöönpanossa. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en

Painopisteiden määrittäminen

Poliittisia sitoumuksia ovat antaneet myös jäsenvaltioiden hallitukset, jotka määrittävät 

toiminnan yhteisiä painopisteitä EU:n tasolla tehtävän yhteistyön avulla. Jäsenvaltiot ovat 

vahvistaneet neuvoston vuonna 2004 antamien päätelmien mukaisesti maahanmuuttajien 

kotouttamispolitiikkaa koskevat yhteiset perusperiaatteet, jotka esitetään liitteessä I.

Yhteisten perusperiaatteiden tarkoituksena on 

avustaa jäsenvaltioita kotouttamispolitiikan muotoilussa tarjoamalla niille selkeä, •	

ei-sitova opas, jonka pohjalta ne voivat arvioida omaa toimintaansa

tarjota jäsenvaltioille perusta, jonka avulla ne voivat tutkia, miten EU sekä kansalliset, •	

alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat yhdessä edistää kotouttamispolitiikkojen 

kehittämistä ja täytäntöönpanoa

auttaa neuvostoa pohtimaan ja pidemmällä aikavälillä sopimaan EU:n tason mekanismeista•	  

ja politiikoista, joita tarvitaan kansallisten ja paikallisten kotouttamistoimien tueksi.

Uusia poliittisia sitoumuksia ja painopisteitä EU:n tason yhteistyötä varten määritetään 

kaikissa EU:n tasolla järjestettävissä kotouttamisasioista vastaavien ministerien tapaamisissa. 

Tällaisia kokouksia on järjestetty toistaiseksi Groningenissa (2004), Potsdamissa (2007) ja 

Vichyssä (2008). Seuraava järjestetään Espanjan puheenjohtajuuskaudella vuonna 2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en
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Tekninen yhteistyö

Kotouttamiseen liittyvä tekninen yhteistyö perustuu niin sanottuun Haagin ohjelmaan 

eli EU:n jäsenvaltioiden vahvistamaan viisivuotiseen työohjelmaan, jonka tavoitteena on 

tiivistää yhteistyötä yhteisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämisen 

vahvistamiseksi. Uutta vauhtia toimintaan antaa kaudella 2010–2014 toteutettava 

Tukholman ohjelma. 

Komission vuonna 2005 antama tiedonanto Yhteinen toimintasuunnitelma kotouttamiselle 

oli komission ensimmäinen hanke johdonmukaisen eurooppalaisen kehyksen luomiseksi 

tällä alalla. EU:n yhteistyömekanismien, joiden avulla eri maiden sidosryhmät voivat 

jakaa kokemuksia ja tietoja, on tarkoitus kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan yhteisiä 

perusperiaatteita käytännössä ja lujittamaan kotouttamistoimiaan. Tässä jaksossa mainitut 

mekanismit ovat tämän toimintakehyksen kulmakiviä. 

Kotouttamisasioiden kansalliset yhteyspisteet muodostivat vuonna 2002 EU:n tasolla toimivan 

hallitustenvälisen verkoston, jonka välityksellä voidaan vaihtaa tietoja kotouttamisasioista 

vastaavien jäsenvaltioiden ministeriöiden edustajien ja Euroopan komission kesken. Verkoston 

tavoitteena on tehostaa teknisen yhteistyön täytäntöönpanoa, määritellä yhteisiä tavoitteita, 

asettaa tavoite- tai vertailuarvoja ja parantaa kansallisten ja EU:n politiikkojen koordinointia. 

Komissio on luonut erilaisia rakenteita tietojenvaihtoa varten ja laatinut useita julkaisuja, 

joissa vertaillaan eri puolilla EU:ta käytössä olevia kotouttamispolitiikkoja ja toimintatapoja. 

Komission laatimat kolme vuosikertomusta maahanmuutosta ja kotouttamisesta Euroopassa 

perustuvat laajalti kotouttamisasioiden kansallisten yhteyspisteiden toimittamiin 

tietoihin kotouttamispolitiikoista ja tilastoista sekä kotouttamista koskevien yhteisten 

perusperiaatteiden täytäntöönpanosta. Päättäjille ja käytännön toimijoille tarkoitetut 

kotouttamiskäsikirjat ovat olleet tärkein keino kehittää tietojen ja toimintatapojen vaihtoa 

kansallisten yhteyspisteiden välityksellä. 

Kotouttamisasioiden eurooppalainen verkkosivusto nostaa jäsennellyn tietojenvaihdon 

uudelle tasolle. Sivusto on tarkoitettu kaikille sidosryhmille avoimeksi portaaliksi, jonka 

kautta voidaan jakaa tietoja ja toimintatapoja kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Sivusto kattaa 

kaikki kotouttamisen osa-alueet. Sen tarkoituksena on edistää kotouttamispolitiikkojen ja 

hyvien toimintatapojen leviämistä vaihtamalla tietoja hyviksi havaituista strategioista ja 

tukemalla yhteistyötä hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välillä kautta 

EU:n. Sivusto on avoinna kaikille kotouttamisasioista kiinnostuneille, jotka haluavat jakaa 

hyviä toimintatapoja tai etsiä rahoituslähteitä ja hankekumppaneita. Sivusto tarjoaa myös 

tuoreimmat tiedot kotouttamisasioiden kehityksestä sekä EU:n tasolla että kansallisella ja 

paikallistasolla, ja sen kautta voi pitää yhteyttä kotouttamisalan toimijoihin eri puolilla EU:ta. 

Sivuston on tarkoitus olla kotouttamiskysymysten parissa toimivien ja päätöksentekijöiden 

yhteinen yhteydenpitoväline. Sivustolla on ”kaikki kotouttamisesta” kätevästi saatavilla, ja 

sen toivotaan toimivan alan toimijoiden omana verkkoyhteisönä, jonne kootaan eri puolilta 

Eurooppaa laadukasta tietoa kotouttamiseen liittyvistä kysymyksistä.
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Kotouttamisasioiden verkkosivustolla (http://www.integration.eu) on saatavilla muun 

muassa seuraavanlaista aineistoa:

kotouttamiseen liittyviä hyviä toimintatapoja, jotka esitetään selkeästi ja vertailukel- –

poisessa muodossa; toimintatavat perustuvat EU:n rahoittamiin ja kansallisiin hankkeisiin 

sekä paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintaan, ja tiedot on 

koottu vakiolomakkeelle, jotta niitä on helppo vertailla

tietoja alan kehityksestä EU:n tasolla, esimerkiksi uudet direktiivit, neuvoston päätelmät,  –

komission tiedonannot

maakohtaisia tietolehtiä, joissa on tuoreimmat tiedot lainsäädännöstä ja  –

toimintaohjelmista

yhteistyövälineitä, joiden avulla voi etsiä hankekumppaneita ja jotka tukevat  –

verkostoitumista ja yhteisten hankkeiden kehittämistä; nämä voivat olla perustietoja 

kotouttamiskysymysten parissa toimivista organisaatioista sekä luetteloja sivustolle 

kirjautuneista henkilöistä, jotka haluavat jakaa yhteystietonsa

tietoa rahoituslähteistä: sivuston käyttäjien kannalta on tärkeää, että tiedot ovat ajan  –

tasalla; sivustolle on koottu tietoja erilaisista Euroopan komission käytännön toimijoille 

tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista sekä jäsenvaltioiden ja yksityisten säätiöiden 

rahoitusohjelmista

laaja kokoelma raportteja, toimintapoliittisia asiakirjoja, lainsäädäntöä ja  –

vaikutustenarviointeja

keskustelufoorumeja: tilaajien viestit julkaistaan moderoidulla online-foorumilla  –

tiivistelminä, joista näkee heti uusimmat viestit ja voi halutessaan vastata niihin

säännöllisesti päivitettävät uutiset ja tapahtumakalenteri: sähköpostitse säännöllisin  –

väliajoin lähetettävä uutiskatsaus antaa tietoa hyödyllisestä taustamateriaalista ja 

ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvistä tapaustutkimuksista

linkkejä muille verkkosivuille. –

Euroopan komissio avasi kotouttamisasioiden verkkosivuston Euroopan kotoutta-

misfoorumin ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä huhtikuussa 2009. Foorumin 

kehittämisessä on ollut mukana myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, joka on 

laatinut valmistelevan lausunnon kansalaisyhteiskunnan roolista kotouttamispolitiikkojen 

edistäjänä.

Kotouttamisfoorumi on kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan komission välinen kuulemisme-

kanismi. EU:n Yhteisessä toimintasuunnitelmassa vahvistetaan, että kattava lähestymistapa 

kotouttamispolitiikkaan edellyttää eri hallintoportaita edustavilta sidosryhmiltä suurempaa 

paneutumista EU:n tasolla. Foorumi on yksi väline, jonka avulla kansalaisyhteiskunnan 

toimijat voivat osallistua tähän prosessiin. 

http://www.integration.eu/


Kotouttamiskäsikirja 19

Z

Vastaava kaupunkien tasolla toteutettu hanke Integrating Cities tuo yhteen Euroopan 

komission ja Euroopan suurimmista kaupungeista muodostuvan Eurocities-verkoston. 

Sen puitteissa järjestetään vuosittain useita konferensseja, joissa luodaan yhteyksiä eri 

hallintotasojen välille ja esitetään uusia ideoita yhteisten perusperiaatteiden käytännön 

toteuttamista varten. 

http://www.inticities.eu/ 

Euroopan kotouttamisfoorumi tarjoaa kansalaisyhteiskunnalle kanavan tuoda äänensä 

esiin kotouttamisasioissa, erityisesti kotouttamista koskevan EU:n toimintasuunnitelman 

yhteydessä. Komissio puolestaan voi toimia keskustelussa aloitteentekijänä. Foorumin 

lisäarvo perustuu siihen, että sitä voidaan hyödyntää täydentävänä tietolähteenä ja 

kuulemisvälineenä. Se voi myös tukea asiantuntijavaihtoa ja antaa suosituksia. Foorumin 

toiminta perustuu kotouttamista koskeviin yhteisiin perusperiaatteisiin. 

Potsdamin ja Vichyn ministerikokouksissa jäsenvaltiot ovat sopineet niin sanotuista 

Eurooppa-moduuleista, joiden avulla tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihtoa on tarkoitus 

kehittää edelleen. Kotouttamiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita käsittelevät moduulit 

on tarkoitettu päättäjien ja käytännön toimijoiden käytännön työvälineiksi. Ne voisivat 

muodostua standardeista, vertailuarvoista, vertaisarvioinneista ja muista työvälineistä 

sekä niiden käytännön toteuttamista koskevista ohjeista. Niiden avulla voitaisiin edistää ja 

kehittää edelleen työtä, jota on jo tehty eri muodoissa kotouttamista koskevan EU:n tason 

yhteistyön puitteissa, esimerkiksi julkaisemalla kotouttamiskäsikirjaa. 

Yksi kotouttamispolitiikkaa koskevan tulevan yhteistyön keskeisiä painopistealueita on 

arviointi- ja vertailutyökalujen kehittäminen. Vaikutustenarviointien sekä itsearviointien 

ja vertaisarviointien avulla päättäjät voivat varmistaa, että niiden laatimat kotouttamispo-

litiikat perustuvat käytännön kokemuksiin. Lisäksi voidaan tehdä mielipidekyselyjä sekä 

suuren yleisön että vaikeasti tavoitettavien maahanmuuttajaryhmien keskuudessa. Tätä 

varten voidaan käyttää indikaattoreita.

Yhteisessä perusperiaatteessa nro 11 todetaan, että on määritettävä ”indikaattorit ja 

arviointijärjestelmät, joilla mukautetaan politiikkaa, arvioidaan kotouttamisen edistymistä 

ja tehostetaan tietojenvaihtoa”. Tässä yhteisessä perusperiaatteessa ilmaistaan tarve 

kehittää työkaluja ja mittausvälineitä, joiden avulla voidaan parantaa hallitusten kykyä 

arvioida politiikkojen ja toimintatapojen merkityksellisyyttä, tehokkuutta, vaikuttavuutta, 

kestävyyttä ja vaikutuksia. EU:n tasolla on vaadittu yhä voimakkaammin indikaattoreihin 

perustuvia arviointeja, ja uusien rahoitusmahdollisuuksien myötä voidaankin laatia 

vertailevia indikaattoreita ja arviointikehyksiä. Euroopan komission tuella on viidentoista 

viime vuoden aikana toteutettu puolisen tusinaa tutkimushanketta, joissa on kehitetty 

erityyppisiä indikaattoreita, ja EU:n yhteisen vertailuarviointikehyksen laatimista koskevia 

toteutettavuustutkimuksia.

http://www.inticities.eu/
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Kohdennetut rahoitusvälineet

Kotouttamiseen liittyvät painopisteet on otettu huomioon useissa yleisissä rahoitusoh-

jelmissa, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, sekä kaupunkikehityksen, koulutuksen 

ja kulttuurin alalla. Ensimmäisissä rahoitusohjelmissa, joiden kohderyhmänä ovat 

nimenomaan EU:n alueella laillisesti asuvat kolmansien maiden kansalaiset, keskityttiin 

INTI-ohjelman puitteissa toteutettaviin valtioiden välisiin toimiin (18 miljoonaa euroa 

64 hankkeen toteuttamiseen vuosina 2003–2006). Hankkeilla tuettiin teknisen yhteistyön 

kehittämistä edistämällä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, arvioimalla 

toimintatapoja ja luomalla verkostoja EU:n tasolla. Vuodesta 2007 Euroopan kotouttamis-

rahastosta (määrärahat 825 miljoonaa euroa kaudelle 2007–2013) on tuettu jäsenvaltioiden 

vuosiohjelmia (93 % kokonaisbudjetista) sekä yhteisön toimia (7 %).

Kotouttamisrahaston yleistavoitteena on tukea jäsenvaltioiden toimia, joiden avulla ne 

auttavat kolmansien maiden kansalaisia täyttämään oleskelun edellytykset ja helpottavat 

näiden kotoutumista eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Tätä varten kotouttamisrahastosta 

tuetaan kansallisten kotouttamisstrategioiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa kaikilla 

yhteiskunnan osa-alueilla erityisesti ottamalla huomioon se, että kotoutuminen on 

dynaaminen, kaksisuuntainen prosessi, joka edellyttää joustavuutta sekä maahanmuut-

tajilta että jäsenvaltioiden kansalaisilta.

Kotouttamisrahaston perustamispäätöksen 3 artiklan mukaan rahastosta tuetaan seuraavien 

erityistavoitteiden toteuttamista:

Helpotetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisprosessin kannalta merkityk-•	

sellisten ja sitä tukevien maahanpääsymenettelyjen kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Kehitetään ja pannaan täytäntöön vasta maahan saapuneiden kolmansien maiden •	

kansalaisten kotouttamisprosessia jäsenvaltioissa.

Parannetaan jäsenvaltioiden kykyä kehittää, panna täytäntöön, seurata ja arvioida •	

kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevia politiikkoja ja toimenpiteitä.

Harjoitetaan tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioissa ja •	

niiden välillä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevien politiikkojen ja 

toimenpiteiden täytäntöönpanossa, seuraamisessa ja arvioimisessa.
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1.2 Kotouttamiskäsikirjan rooli

Ajatus eurooppalaisen kotouttamiskäsikirjan laatimisesta syntyi kesäkuussa 2003 

Thessalonikissa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkimainingeissa. Kokouksessa 

valtion- ja hallitusten päämiehet korostivat, että on tärkeää kehittää yhteistyötä ja tietojen-

vaihtoa uuden kotouttamisasioiden kansallisten yhteyspisteiden verkoston puitteissa, 

jotta jäsenvaltioiden toimijat voivat ottaa oppia toisiltaan. Tätä varten laadittiin käsikirja 

ohjaamaan ja jäsentämään tätä tietojenvaihtoa. Käsikirjasta haluttiin tehdä jatkuva, 

osallistava prosessi, elävä instrumentti, jota kehitetään jatkuvasti ja johon lisätään uusia 

aiheita, ratkaisuja ja arviointien tuloksia. 

Tavoitteena on, että päättäjät ja käytännön toimijat voisivat käyttää käsikirjassa esiteltyjä 

toimintatapoja ja päätelmiä apuna painopisteiden määrittämisessä ja hankkeiden suunnit-

telussa. Päättäjillä tarkoitetaan tässä niitä tahoja, jotka päättävät kotouttamisen yleisistä 

tavoitteista omalla hallintotasollaan, hankkivat niiden täytäntöönpanoon tarvittavat 

resurssit sekä valvovat toimien toteuttamista ja arvioivat tuloksia. Käytännön toimijat taas 

laativat tavoitteiden pohjalta konkreettiset toimintaohjelmat, asettavat niihin liittyvät 

tavoitteet ja toteuttavat niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet. Käsikirjassa ei käsitellä 

kotouttamislainsäädännön eikä -politiikan muotoilua yleensä. Siinä ei myöskään pyritä 

kuvailemaan yksityiskohtaisesti yksittäisiä ohjelmia. Sen sijaan käsikirjan kaikkien kolmen 

laitoksen jokaisessa luvussa on olennaista ”keskeisten menestystekijöiden” käytännön-

läheinen kuvaus eli luettelo EU:n eri maissa muotoilluista hyvistä toimintatavoista, joihin 

sisältyy yksi tai useampi tällainen menestystekijä, ja niitä koskevat päätelmät. Se, että jonkin 

toiminnan yhteydessä mainitaan jokin tietty maa, ei tarkoita, ettei vastaavaa toimintaa olisi 

toteutettu muuallakin EU:n alueella. Käsikirjan liitteissä selitetään, miten politiikkaa voidaan 

muuntaa käytännön hankkeiksi ja päinvastoin ja miten päättäjät ja käytännön toimijat 

voivat ottaa oppia toisiltaan ja parantaa siten kotouttamistoimien tuloksia. 

Käsikirjan luvut perustuvat neljääntoista tekniseen seminaariin, joiden järjestelyistä 

vastasivat kansalliset viranomaiset. Jokainen isäntänä toimiva jäsenvaltio ehdotti 

seminaarin aiheeksi jotakin kotouttamispolitiikkaan tai sen hallinnointiin liittyvää aihetta 

ja valitsi sitten työpajojen aiheet ja puhujat eri puolilta Eurooppaa yhteistyössä Euroopan 

komission ja kansallisten yhteyspisteiden kanssa. 

Kotouttamiskäsikirjan ensimmäisessä laitoksessa käsiteltiin kolmea aihetta, jotka edustivat 

Euroopan komission vuonna 2003 antaman tiedonannon Maahanmuutto, kotouttaminen ja 
työllisyys painopisteitä. Kööpenhaminassa (helmikuussa 2004), Lissabonissa (huhtikuussa 

2004) ja Lontoossa (kesäkuussa 2004) järjestettyjen seminaarien pohjalta laadittiin 

seuraavat kolme lukua:

Uusille maahanmuuttajille ja pakolaisaseman saaneille tarkoitetut tutustumisohjelmat•	

Osallistuminen yhteiskuntaelämään•	

Indikaattorit.•	
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Toisessa laitoksessa käsitellään yhteisiin perusperiaatteisiin ja EU:n yhteiseen toimintasuun-

nitelmaan liittyviä aiheita. Tallinnassa (toukokuussa 2005), Roomassa (heinäkuussa 2005), 

Dublinissa (lokakuussa 2005), Berliinissä (joulukuussa 2005) ja Madridissa (huhtikuussa 

2006) järjestettyjen seminaarien pohjalta laadittiin seuraavat neljä lukua:

Maahanmuuttajien kotouttamisen valtavirtaistaminen•	

Asuminen kaupunkiympäristössä•	

Taloudellinen integraatio•	

Kotouttamisen hallinnointi.•	

Myös tässä käsikirjan kolmannessa laitoksessa käsitellään erilaisia tietojen ja kokemusten 

vaihtoon liittyviä aiheita ja menettelytapoja. Wienissä (marraskuussa 2007), Pariisissa 

(marraskuussa 2007), Ateenassa (maaliskuussa 2008), Dublinissa (toukokuussa 2008), 

Lissabonissa (marraskuussa 2008) ja Tallinnassa (helmikuussa 2009) järjestettyjen 

seminaarien pohjalta on laadittu seuraavat luvut:

Tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihto EU:n tasolla•	

Tiedotusvälineet ja kotoutuminen•	

Tietoisuuden lisääminen ja maahanmuuttajien voimaannuttaminen•	

Keskustelufoorumit•	

Kansalaisuuden saaminen ja aktiivinen kansalaisuus•	

Maahanmuuttajanuoret, koulutus ja työmarkkinat.•	

Kansallisia yhteyspisteitä pyydettiin valitsemaan kuhunkin seminaariin kolmen hengen 

valtuuskunta, joka edustaisi maansa kokemusta ja asiantuntemusta kyseisestä aiheesta 

(esimerkiksi alue- tai paikallisviranomaiset, tiedemaailman edustajat, asiantuntijat, valtiosta 

riippumattomat sidosryhmät). Seminaareissa olivat edustettuina kaikki EU:n jäsenvaltiot 

sekä eräät EU:n ulkopuoliset maat, muun muassa Australia, Kanada, Norja, Sveitsi ja 

Yhdysvallat. Kussakin seminaarissa oli noin sata osanottajaa eri puolilta EU:ta, eri hallinto-

tasoilta ja hallinnon ulkopuolelta. Kaikkia seminaarien osanottajia on pidettävä käsikirjan 

tekijöinä, sillä siinä esitetyt tiedot ja esimerkit perustuvat suurelta osin heidän kirjallisiin ja 

suullisiin esityksiinsä. 

Komissio, kansalliset yhteyspisteet ja Migration Policy Group (MPG) puolestaan ovat olleet 

käsikirjan toimittajia, joiden tehtävänä on ollut luoda sen käsitteellinen perusta, laatia 

yhteenveto kunkin seminaarin yhteydessä saaduista tiedoista, suunnitella arviointikehys 

hyvien toimintatapojen valintaa varten ja täydentää niitä tarvittaessa lisätutkimuksin. MPG 

laati kunkin seminaarin pohjaksi ja keskustelujen rajaamiseksi joukon muistioita ja lisäksi 

yhteenvetoasiakirjan kunkin seminaarin päätteeksi. Tämän jälkeen kotouttamisasioiden 

kansalliset yhteyspisteet keskustelivat näistä asiakirjoista. Näistä elementeistä on koottu 

kotouttamiskäsikirjan perusrakenne. 
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Käsikirjan ensimmäinen laitos esiteltiin kotouttamista käsittelevässä ministerikokouksessa, 

joka pidettiin Groningenissa 9.–11. marraskuuta 2004 Alankomaiden puheenjohtajuus-

kaudella. Toinen laitos oli näkyvästi esillä EU:n kotouttamisasioista vastaavien ministerien 

epävirallisessa kokouksessa Potsdamissa 10. ja 11. toukokuuta 2007 Saksan puheenjohta-

juuskaudella. Neuvoston päätelmissä EU:n jäsenvaltiot ovat toistuvasti kehottaneet 

kotouttamisasioista vastaavia kansallisia yhteyspisteitä ja komissiota kehittämään käsikirjaa 

edelleen ja laajentamaan ja mukauttamaan sen jakelua kohdeyleisölle. Tämän vuoksi 

käsikirja päätettiin kääntää kaikille unionin virallisille kielille. Kotouttamiskäsikirjan kaikki 

kolme laitosta ovat saatavilla internetissä (osoitteessa http://www.integration.eu). Z

http://www.integration.eu
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2. luku
Tiedotusvälineet ja kotoutuminen
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Vapaissa demokratioissa, joissa lehdistön vapaus on taattu, tiedotusvälineiden 
tehtävänä on antaa kansalaisille tietoa, valistusta ja viihdettä. Ne tarjoavat foorumin 
avoimelle ja totuudenmukaiselle uutisoinnille, jossa kerrotaan yhteiskunnallisten 
ilmiöiden, myös maahanmuuton, myönteisistä ja kielteisistä piirteistä. Niiden kautta 
voidaan vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnassa ilmeneviin asenteisiin ja jakaa 
tietoa sekä maahanmuuttajille että koko yhteiskunnalle. Vaikka eurooppalaiset 
yhteiskunnat ovat maahanmuuton seurauksena muuttumassa yhä monikulttuu-
risemmiksi ja monikielisemmiksi, muutos ei useinkaan näy tiedotusvälineissä sen 
enempää niiden tavassa kuvata ja esitellä maahanmuuttajia kuin viestinnän ammatti-
laisten taustoissakaan.

Kehittämällä tiedotusvälineitä palvelemaan ja heijastamaan paremmin eurooppalaisten 

yhteiskuntien monikulttuurisuutta voidaan paitsi edistää tasa-arvoa myös helpottaa 

maahanmuuttajien kotoutumista ja tukea yhteisöjen sisäistä yhteenkuuluvuutta. 

Viestintäalan organisaatioilla ja ammattilaisilla, itsesääntelyelimillä, hallituksilla, poliitikoilla, 

suurella yleisöllä, järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla ja yksityisillä yrityksillä on kaikilla 

oma tehtävänsä tässä kehityksessä. Tässä luvussa hahmotellaan strategioita, joiden avulla 

kotouttamisalan sidosryhmien valmiuksia voidaan kehittää tiedotusvälineiden piirissä.

2.1 Viestintäalan haasteet ja mahdollisuudet

Globalisaatio

Globalisaatio ja teknologian kehitys ovat mullistaneet koko viestintäalan. Uutisia, tietoa ja 

viihdettä on tarjolla sekä kansallisista, alueellisista ja paikallisista lähteistä että kaukaisista 

maailmankolkista. Tietoa hankitaan monien eri välineiden kautta: televisiosta, sanoma- ja 

aikakauslehdistä, radiosta, internetistä. Viestintäalan vaihtoehtojen lisääntyminen on 

edistänyt myös vaihtoehtoisten uutiskanavien kehittymistä: maahanmuuttajat voivat 

seurata sekä lähtömaansa tai -alueensa että Euroopassa toimivien etnisten vähemmistö-

ryhmien mediaorganisaatioiden tuottamia satelliittikanavia, radiolähetyksiä ja internetin 

uutissivustoja ja keskustelufoorumeja. Maahanmuuttajat pitävät usein kotimaastaan tai 

kotiseudultaan saamiaan tietoja luotettavampina kuin vastaanottavan maan tiedotusväli-

neiden kautta tulevaa tiedotusta. Tämä saattaa aiheuttaa yhteiskunnassa kulttuurienvälisiä 

väärinymmärryksiä, mikä puolestaan voi vaikeuttaa kotoutumista.



Kotouttamiskäsikirja 27

Kilpailu

Globalisaation ja teknologian kehityksen myötä mediaorganisaatiot joutuvat myös 

kohtaamaan yhä kiihtyvää kilpailua. Markkinakilpailusta selviytyäkseen mediaorganisaa-

tioiden on pyrittävä räätälöimään tuotteensa yleisönsä tarpeiden ja mieltymysten mukaan. 

Tämä koskee enenevässä määrin sekä julkisia yleisradioyhtiöitä että yksityisiä media-alan 

yrityksiä. Tässä mielessä kilpailu on kotouttamiselle sekä mahdollisuus että haaste. 

Teknologiset uudistukset ja viestintäalan mullistus ovat yhdessä lisänneet pätkätyöllisyyttä 

ja vähentäneet panostusta toimitukselliseen sisältöön ja koulutukseen, mikä näkyy journalis-

tiikan laadussa. Ajan ja resurssien niukkuuden vuoksi viestinnän ammattilaisten on aiempaa 

vaikeampi tehdä taustatutkimuksia ja tarkistaa tietoja. Lisäksi monissa tiedotusvälineissä 

uskotaan yhä, että ”huonot uutiset myyvät parhaiten”, ja julkaistaan maahanmuutosta 

sensaatiohakuisia kauhutarinoita. Sen vuoksi maahanmuuttajien näkemyksille annetaan 

ohjelmissa ja artikkeleissa vähemmän tilaa ja ne saatetaan esittää epäuskottavassa valossa. 

Maahanmuuttajat saatetaan esittää stereotyyppisissä rooleissa ja heitä otetaan harvoin 

mukaan muihin kuin maahanmuuttoa koskeviin uutisaiheisiin. Lisäksi heidät saatetaan 

mainita vain yksittäisiä tapahtumia koskevissa uutisissa eikä temaattisissa yhteyksissä, 

joissa esitetään myös konteksti ja selityksiä, jotka edistävät maahanmuuttokysymysten 

ymmärtämistä ja lisäävät empatiaa niitä kohtaan.

Kolikon kääntöpuoli on se, että maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä ovat Euroopassa 

kasvava kuluttajaryhmä. Maahanmuuttajat edustavat mediaorganisaatioille potentiaa- 

lista uutta yleisöä ja lisääntyvää levikkiä. Jos mediaorganisaatiot haluavat säilyttää 

elinkelpoisuutensa, niiden onkin varmistettava, että niiden tuotteet vastaavat yhä monikult-

tuurisempien markkinoiden tarpeisiin. Jos valtavirtaa edustavat tiedotusvälineet eivät pysty 

vastaamaan tehokkaasti maahanmuuttajien tarpeisiin ja mieltymyksiin, etnisiä ryhmiä 

edustavien tiedotusvälineiden samoin kuin lähtömaiden ja -alueiden tuottamien satelliitti-

kanavien, radiolähetysten, uutissivustojen ja keskustelufoorumien asema vahvistuu.

Tiedotusvälineet yhteiskunnan peilinä 

Tiedotusvälineet voivat vaikuttaa siihen, miten suuri yleisö suhtautuu maahanmuut-

tajiin. Toisaalta ne myös heijastavat yhteiskunnassa vallitsevia asenteita, joista toiset 

ovat suvaitsevia, toiset suvaitsemattomia, jotkin myös avoimen vihamielisiä ja jotkin 

välinpitämättömiä. Myös tiedotusvälineiden suhtautuminen maahanmuuttoon ja 

kotouttamiseen vaihtelee myötämielisyydestä aktiiviseen edistämiseen tai välinpitämät-

tömyyteen ja tahattomaan epäkohtien esille tuomiseen ja tahalliseen muukalaisvihan 

levittämiseen. Mediaorganisaatioita voidaan kannustaa antamaan maahanmuuttajista 

oikea ja asianmukainen kuva tiedotusvälineissä. Tiedotusvälineiden ei kuitenkaan voida 

odottaa edistävän kotouttamista, ellei se ole niiden edun mukaista.
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Tiedotusvälineiden sääntely 

Kun keskustellaan tiedotusvälineistä ja kotouttamisesta, on käsiteltävä myös perusoikeuksia ja 

-vapauksia. Ilmaisunvapaus on kaikkiin toimiviin demokratioihin kuuluva perusoikeus, jota ei 

saa vaarantaa. Tämä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa ja monien jäsenvaltioiden 

perustuslaeissa vahvistettu oikeus mahdollistaa sen, että tiedotusvälineissä voidaan esittää 

myös kiistanalaisia väitteitä ja keskusteluja, esimerkiksi sellaisia, joissa maahanmuuttajat 

esitetään kielteisessä valossa ja joista voi olla haittaa kotoutumiselle. Kaikkien toimivien 

demokratioiden tehtävänä on kuitenkin myös suojella ihmisiä rasistisilta ja muukalaisviha-

mielisiltä puheilta, jotka lietsovat vihaa. Eurooppalaisten yhteiskuntien haasteena onkin 

suojata ihmisiä vihapuheelta ja varmistaa samalla ilmaisunvapauden toteutuminen.

Tiedotusvälineillä ja erityisesti lehdistöllä on itsesääntelyelimiä, mutta niitä arvostellaan 

usein siitä, että ne eivät kykene riittävän tehokkaasti kitkemään virheellistä ja sensaatioha-

kuista raportointia eivätkä suojelemaan maahanmuuttajia syrjinnältä. Yleisradiotoimintaa 

säännellään joissain maissa tiukemmin kuin lehdistöä. Sille on voitu esimerkiksi asettaa 

monikulttuuriseen sisältöön liittyviä kiintiöitä ja positiivisten toimenpiteiden toteuttamista 

koskevia tavoitteita. Yleisradiotoiminnan sääntelyllä Euroopassa on kuitenkin rajansa, 

koska monikulttuurisuuden aste eri maissa vaihtelee, ja myös maiden sisällä maahanmuut-

tajaväestö on saattanut keskittyä tietyille alueille. Myös maahanmuuton asema poliittisella 

asialistalla vaihtelee maasta toiseen.

Tiedotusvälineet ovat yleensä sitä mieltä, että sääntely heikentää lehdistön vapautta 

ja rajoittaa vapaata tiedonvälitystä. Hallitukset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 

puolestaan pitävät usein sääntelyn lisäämistä jonkinlaisena patenttiratkaisuna. Monet 

asiantuntijat katsovat, että maahanmuuttajien oikeudenmukainen ja tasapuolinen 

kuvaaminen tiedotusvälineissä on pitkälti mahdollista jo nykyisen sääntelykehyksen 

pohjalta ja että ongelmana ei ole lakien, sääntöjen ja ohjeiden puute vaan niiden 

puutteellinen soveltaminen.

Viestintäalan toimijoiden ymmärtäminen

Tiedotusvälineitä pidetään usein yhtenäisenä ryhmänä. Tällainen yksinkertaistaminen 

on paitsi harhaanjohtavaa myös hyödytöntä. Viestintäala on uskomattoman moniulot-

teinen, sillä se käsittää monia eri tasoja (maailmanlaajuinen, valtakunnallinen, alueellinen, 

paikallinen), välineitä (TV, radio, lehdistö ja internet), omistussuhteita ja yleisöjä.

Tiedotusvälineet ovat oma maailmansa, jossa kotoutumiskysymysten parissa työsken-

televien voi olla vaikea löytää tietään monien erilaisten, eri tehtäviä hoitavien ja eri etuja 

ajavien organisaatioiden joukossa. Jotta kotouttamisalan toimijat voisivat vaikuttaa 

tiedotusvälineiden ja viestinnän ammattilaisten toimintaympäristöön, heidän on opittava 

ymmärtämään alan rakenteita ja sen toimintaa sääteleviä mekanismeja. Tähän voidaan 

päästä kartoittamalla tiedotusvälineiden toimintaympäristöä paikallisella, alueellisella, 

valtakunnallisella ja Euroopan tasolla.
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Viestintäala on hyvin monimutkainen, koska sen lukuisat eri toimijat tekevät keskenään 

yhteistyötä ja ovat toisistaan riippuvaisia ja vaikuttavat toisiinsa. Viestintäalan sidosryhmiä 

ovat muun muassa lainsäätäjät, tiedotusvälineiden omistajat ja hallintoyhtiöt, tuotantoyhtiöt, 

palveluyritykset, mainostajat, yleisötutkimuksia, arviointeja ja mielipidetutkimuksia tekevät 

laitokset, rekrytointi- ja koulutusyritykset, kuluttajajärjestöt, vähemmistöjen etujärjestöt, 

ammattiliitot, opettajien etujärjestöt, uskonnolliset järjestöt, poliittiset puolueet, painos-

tusryhmät, journalistit, henkilöstöjohtajat, ohjelmantekijät ja mielipidejohtajat.

Tiedotusvälineiden toimintaympäristön kartoittamisessa on otettava huomioon neljä 

keskeistä toimijaryhmää:

Tuotannosta ja levityksestä vastaavat mediaorganisaatiot 

Jos kotouttamisalan toimijat haluavat monipuolistaa tiedotusvälineiden kuvaa maahan-

muuttajista tai tehdä siitä tasapuolisemman, heidän on ensin määritettävä, minkätyyppisen 

mediaorganisaation kanssa heidän olisi paras ryhtyä yhteistyöhön. Onko se paikallinen, 

alueellinen, valtakunnallinen vai maailmanlaajuinen, saako se rahoituksensa julkisista 

lähteistä vai onko se kaupallinen? Missä ja miten sitä levitetään, mitkä ovat sen tavoitteet 

ja päämäärät, mitkä ovat sen erityispiirteet ja sen suhteet muihin organisaatioihin? Tämän 

jälkeen on selvitettävä, millainen on yrityksen toimintaympäristö ja mitkä sidosryhmät 

ovat siinä mukana, esimerkiksi: Kuka omistaa yrityksen? Millaiset ovat yrityksen toimin-

taperiaatteet (kaupalliset, journalistiset, ohjelmasuunnitteluun ja henkilöstöön liittyvät, 

monikulttuurisuutta koskevat), keitä ovat sen sponsorit ja poliittiset liittolaiset, millaista 

PR-toimintaa se harjoittaa? Ketkä tuottavat ja levittävät sen ohjelmia? On myös tärkeää 

oppia ymmärtämään, mikä on media-alan ammattien ja organisaatioyksiköiden laajan 

kirjon merkitys kokonaisuuden kannalta.

Tiedotusvälineiden toimintaa ohjaavat lainsäädäntö- ja valvontaelimet

Jotta julkisuudessa esitettävä kuva maahanmuuttajista olisi tasapuolinen ja jotta voitaisiin 

torjua rasismia tiedotusvälineissä, on tunnettava tiedotusvälineiden, journalistiliittojen ja 

rasismin vastaisen lainsäädännön tarjoamat kantelumekanismit. Valvontaelimen kanssa 

toimittaessa on ensimmäiseksi selvitettävä sen asema. Ovatko tiedotusvälineet vastuussa 

toiminnastaan valtiolliselle laitokselle lainsäädännön nojalla vai ainoastaan itse perusta-

malleen itsesääntelyelimelle? Milloin ja mistä asioista tiedotusvälineiden on raportoitava 

kyseiselle taholle? Ovatko nämä raportit julkisia asiakirjoja? Mitä keinoja valvontaelimellä 

on käytössään siinä tapauksessa, että tiedotusvälineet eivät noudata niille asetettuja 

vaatimuksia? 

Median käyttäjät 

Median käyttäjien passiivinen rooli pelkkänä yleisönä on laajenemassa interaktiivisuuden 

ansiosta. Yhä useammin median käyttäjät voivat osallistua ohjelmien tekemiseen, kehittää 

omia verkkosivujaan ja valvoa tiedotusvälineiden toimintaa epävirallisesti esimerkiksi 

esittämällä omia arvioitaan eri asioista tai tekemällä kanteluita. Kotouttamisalan toimijat 

voivat vaikuttaa tiedotusvälineisiin myös hyödyntämällä tätä median käyttäjien lisääntyvää 
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vaikutusvaltaa. Median käyttäjiä voidaan esimerkiksi kannustaa käyttämään kantelu-

mahdollisuuksiaan, luomaan omia mediafoorumeitaan ja osallistumaan interaktiivisiin 

mediakeskusteluihin. Lisäksi voidaan kehittää koulujen mediakasvatusta medialukutaidon 

parantamiseksi.

Työmarkkinat

Kotouttamisalan toimijat voivat edistää viestintäalan työmarkkinoiden monikulttuu-

ristumista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä selvittämällä, mitkä sidosryhmät ja mahdolliset 

muutosvoimat vastaavat työmarkkinoihin yleensä liittyvistä kysymyksistä, kuten ammatti-

koulutuksesta, ammatinvalinnanohjauksesta, työnohjauksesta ja työllisyyspolitiikasta. 

Näitä ovat esimerkiksi ammattiliitot, työnantajajärjestöt, ammattioppilaitokset ja kansalliset 

viestintäalan neuvontakeskukset, jotka määrittävät, millaisessa toimintaympäristössä uudet 

työntekijät tulevat viestintäalalle, ja kannustavat työnantajia antamaan työntekijöilleen 

uusiin kulttuurienvälisiin valmiuksiin ja taitoihin liittyvää koulutusta.

Viestintäalan toimintaympäristön kartoittamista esitellään lähemmin tutkimuksessa 

Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of ”Change Agents”, joka on 

saatavilla seuraavassa osoitteessa: 

http://www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Katso myös Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

Viestintäalan toimintaympäristön kartoittaminen ei onnistu hetkessä. Resurssien puutteen 

vuoksi monet kotouttamisalan toimijat saattavatkin joutua toteamaan, etteivät ne pysty 

siihen. Siksi olisi tärkeää löytää ne organisaatiot, jotka ovat jo laatineet erilaisia viestintäalan 

kartoituksia, jotta ne voisivat tarjota tuloksensa myös muiden käyttöön.

Kun kartoitus on tehty, toimijoilla on paljon paremmat edellytykset ymmärtää, mitkä 

mediaorganisaatiot olisivat kiinnostuneita yhteistyöstä, mistä syistä yhteistyö kiinnostaa 

niitä ja millaista yhteistyötä ne olisivat valmiit tekemään. Kotouttamisalan toimijoiden 

ja mediaorganisaatioiden intressit saattavat olla yhteiset, mutta myös päällekkäiset tai 

keskenään ristiriidassa. Kartoitus auttaa toimijoita muotoilemaan viestinsä oikealla tasolla 

ja oikealle henkilölle.

Kartoittamalla viestintäalan toimintaympäristöä – alan tärkeimmät toimijat, lainsäädän-

tökehys, käyttäjät ja työmarkkinat – kotouttamisalan toimijat oppivat ymmärtämään, mitkä 

mediaorganisaatiot ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä sen edistämiseksi, että 

maahanmuuttajat esitettäisiin tiedotusvälineissä tasapuolisemmin ja että alan työvoima 

olisi monikulttuurisempaa, ja mitkä ovat niiden vaikuttimet ja millaista yhteistyötä ne ovat 

valmiit tekemään.

*
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2.2 Toimivan mediastrategian luominen

Monet kotouttamisalan toimijat saattavat pitää tiedotusvälineiden toimintaa omalta 

kannaltaan hyödyttömänä tai jopa haitallisena. Heidän olisi laadittava mediastrategia, 

joka on muokattu mediaorganisaatioiden tavoitteiden pohjalta, muotoiltava sanomansa 

harkitusti ja solmittava strategisia kumppanuuksia.

Mediastrategiasta tulee todennäköisesti toimivampi, jos toimijat ovat ensin kartoittaneet 

viestintäalan toimintaympäristön ja tutustuneet asianomaisiin sidosryhmiin ja niiden 

toimintaan. Olisi myös pyrittävä laatimaan proaktiivinen pitkän aikavälin mediastrategia, 

koska vaikuttaminen asenneilmastoon tiedotusvälineiden avulla vaatii aikaa.

Belgialainen kuningas Baudouinin säätiö on julkaissut teoksen How to communicate: Strategic 
communication on migration and integration, jossa annetaan käytännön ohjeita kansalaisyh-

teiskunnan organisaatioille, jotka haluavat parantaa suhteitaan tiedotusvälineisiin.

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Kotouttamisalan toimijoiden olisi pohdittava, miten heidän asialistansa sopii yhteen mediaor-

ganisaation ja sen yksiköiden tavoitteiden kanssa, ja laadittava mediastrategiansa tältä pohjalta. 

Seuraavassa on esimerkkejä strategioista, jotka tukevat mediaorganisaation tavoitteita:

Annetaan journalisteille johdonmukaisia ja luotettavia tietoja. Journalistit työskentelevät yhä•	  

kovemmassa paineessa, ja heillä on yhä vähemmän aikaa tehdä taustatyötä. Hyvin laadittu 

lehdistötiedote saa helpommin tilaa mediassa, ja lukijaystävälliseen tyyliin laadituista 

asiajulkaisuista (joissa on hyvä yhteenveto) saa helposti tarvittavaa taustatietoa.

Toimijoiden on huolehdittava siitä, että niiden omat verkkosivustot ovat helppokäyttöisiä •	

ja ajan tasalla, niin että journalistien on helppo hakea sieltä tietoja, lehdistötiedotteita 

ja julkaisuja.

Laaditaan monikulttuurisuutta koskeva tietokanta, josta journalistit voivat etsiä •	

tiedottajia, asiantuntijoita ja yksittäisiä maahanmuuttajia, jotka ovat valmiita kertomaan 

omista kokemuksistaan.

Kotouttamisalan toimijat voivat saada enemmän näkyvyyttä paikallisissa tiedotusvälineissä 

ottamalla strategisessa suunnittelussaan huomioon myös suhteet tiedotusvälineisiin ja 

mukauttamalla toimintaansa niin, että siinä otetaan huomioon mediaorganisaatioiden 

yleistavoitteet ja laatunormit. 

Kotouttamisalan toimijoiden on asetettava mediastrategialleen selkeät tavoitteet, määriteltävä 

kohdeyleisönsä ja räätälöitävä sanomansa sen mukaan. Eri hallintoelimet antavat usein ristirii-

taisia viestejä maahanmuutosta ja sen toivottavuudesta. Hallintoelimet ja muut sidosryhmät 

voivat oikaista virheellisiä viestejä ja maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa koskevia 

*
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väärinkäsityksiä kertomalla näistä aiheista suurelle yleisölle median välityksellä. Ne voivat myös 

rahoittaa riippumattomia tutkimuksia, joissa selvitetään maahanmuuttajien asemaa ja osallis-

tumista vastaanottavassa yhteiskunnassa, ja levittää tutkimusten tuloksia tiedotusvälineissä.

Toimijoiden on pohdittava, miten maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä olisi kerrottava 

suurelle yleisölle. Voidaan esimerkiksi keskittyä yhteisiin arvoihin ja vedota inhimillisten 

näkökohtien voimaan esittämällä henkilökuvia ja tapaustutkimuksia. Viestintäalan 

toimijoita voidaan kehottaa välttämään voimakkaita kannanottoja, jotka herättävät 

reaktioita puolesta ja vastaan. On myös otettava huomioon asianomaisen mediaorgani-

saation tiedotustyyli. Esimerkiksi iltapäivälehdistö tarttuu luultavasti helpommin tunteisiin 

vetoaviin tarinoihin, joten niihin voidaan saada helpommin yksittäisten maahanmuuttajien 

tarinoita. Päivälehdet puolestaan haluavat määrällistä tietoa ja taustaselvityksiä.

Esimerkiksi seuraavanlaisten strategioiden avulla voidaan varmistaa, että viesti menee 

perille tehokkaasti: 

Koulutetaan edustajia, joilla on valtuudet puhua maahanmuuttajayhteisöjen puolesta ja •	

jotka osaavat selittää ja edistää tavoitteita median kannalta ymmärrettävällä tavalla.

Hankitaan uusia tukijoita; monet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tyytyvät •	

palvelemaan ainoastaan olemassa olevia tukijoitaan, sen sijaan että ne pyrkisivät 

tavoittamaan laajemman yleisön.

Käytetään paikallislehdistöä: sillä on paljon vaikutusvaltaa, koska paikallisia viikkolehtiä •	

seurataan tiiviisti ja koska lukijat kokevat kotouttamisen paikallisella eivätkä kansallisella tasolla. 

Lisäksi valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin poimitaan usein aineistoa paikallislehdistä.

Vaalitaan hedelmällisiä yhteistyösuhteita kaikkiin päätoimittajiin ja journalisteihin eikä •	

vain niihin, jotka suhtautuvat kotouttamiskysymyksiin myönteisesti.

Totutetaan yleisöä suhtautumaan tiedotusvälineisiin kriittisemmin selittämällä, miten •	

sosiaalinen ja kulttuuritausta vaikuttaa sekä esitystapaan että tulkintaan.

Seurataan tiedotusvälineiden antia ja keskustellaan havainnoista mediaorganisaa-•	

tioiden, journalistien ja päätoimittajien kanssa ja käytetään tarvittaessa kanteluteitä 

(vähemmistövaltuutetut, tasa-arvoelimet, lehdistöneuvostot).

Kotouttamisalan toimijoiden tulisi ammentaa paikallisista tapahtumista ja aikaisemmista 

kokemuksista ideoita siitä, miten ne voivat osoittaa ja muotoilla viestinsä tietylle kohdeyleisölle. 

Ison-Britannian yleisötiedotuksesta vastaava virasto Central Office of Information laati 

vuonna 2004 julkaisun, jossa tarkastellaan etnisten vähemmistöryhmien viestintätarpeisiin 

vaikuttavia sosiaalisia, kulttuurisia ja asennetekijöitä ja annetaan strategisia ja innovatiivisia 

ohjeita etnisten vähemmistöryhmien kanssa tapahtuvaa viestintää varten. 

http://www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

*
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Tiedotusvälineiden maailma on niin laaja ja monitahoinen, että kukaan yksittäinen kotoutta-

misalan toimija ei voi sitä yksinään muuttaa. Kotouttamisalan toimijoiden olisikin harkittava 

yhteistyön tekemistä muiden sidosryhmien kanssa, jotta tavoitteita voidaan ajaa johdonmu-

kaisesti ja voimakkaasti niin paikallisella ja alueellisella kuin kansallisella ja EU:n tasolla.

Kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat luoda suhteita hallinnon edustajiin varmistaakseen, 

että niiden viestit ovat keskenään johdonmukaisia, tai jos viestit ovat keskenään ristiriidassa, 

että kansalaisyhteiskunnan näkemykset otetaan huomioon hallinnossa ja että kansalaisyh-

teiskunta puolestaan on tietoinen hallintoa huolestuttavista kysymyksistä. 

Kotouttamisalan toimijat voivat yhdistää jo tehtyjä aloitteita ja sidosryhmiä toisiinsa ja 

edistää ja tukea yhteisöissä tehtyjä media-aloitteita. Hallintoelinten, korkeakoulujen ja 

tutkimuslaitosten välisen yhteistyön avulla voidaan edistää maahanmuuttoa koskevan 

perustutkimuksen kehittämistä, jotta siitä voidaan ammentaa taustatietoja tiedotusväli-

neissä käytävään maahanmuuttokeskusteluun.

Kansalaisyhteiskunnan, hallintoelinten, tutkimuslaitosten ja viestintäalan ammattijär-

jestöjen strategisen yhteistyön avulla voidaan helpommin saavuttaa tuloksia viestinnän 

laajalla ja monitahoisella kentällä. 

Tšekissä toteutetulla MIGRACE-hankkeella pyrittiin tarttumaan maahanmuuttajia 

koskeviin stereotypioihin esittämällä maahanmuuttoon liittyviä aiheita joukkoviestimissä 

(televisiossa, radiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä), myös kulttuuri- ja opetusohjelmissa, 

ja kertomalla kansalaisille maahanmuuttoon liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. 

Hankkeen vetäjänä toimi valtiosta riippumaton järjestö Clovek v tisni (Ihminen hädässä) 

yhteistyössä valtiollisen televisioyhtiön kanssa.

http://www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml 

Brittiläinen paikallislehti The Leicester Mercury tekee yhteistyötä Leicesterin monikult-

tuurisen neuvoa-antavan ryhmän kanssa. Ryhmään kuuluu kunnan, eri yhteisöjen ja 

uskontojen ja korkeakoulumaailman sekä vapaaehtoisjärjestöjen johtavia edustajia. Lehden 

päätoimittaja osallistuu säännöllisesti vuoropuheluun edistääkseen tiedotusvälineiden 

ja eri yhteisöryhmien keskinäistä ymmärtämystä. Yhteistyö on parantanut uutisoinnin ja 

toimituksellisten ratkaisujen tiedollista taustaa, ja sen pohjalta on perustettu uusi päivittäin 

ilmestyvä kolumni, jota kirjoittavat useat paikalliset asukkaat. Lehti tavoittaa nyt myös 

paremmin lukijoita vaikeasti saavutettavissa maahanmuuttajaryhmissä. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Dublinin Institute of Technologyn johdolla toimiva maahanmuutto- ja viestintäfoorumi 

kokoaa yhteen sekä maahanmuuttajataustaisia että muita mediatuottajia, valtiosta riippu-

mattomia palveluntarjoajia/yhteisöaktivisteja sekä sosiaalipolitiikan tutkijoita. Tavoitteena 

*
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on antaa tilaa maahanmuuttajien tarinoille ja tuoda esiin näkökohtia, joista ei ole aiemmin 

puhuttu tai joista on kerrottu sensaatiohakuisesti tai jotka ovat jääneet valtamediassa 

syrjään. Tätä varten toteutetaan sarja mediajohtoisia hankkeita, joissa tuodaan esiin 

yksittäisten henkilöiden tai ryhmien tarinoita perheen yhdistämisestä ja sellaisesta 

maahanmuutosta, josta ei ole olemassa asiakirjatodisteita.

http://www.fomacs.org 

Tirolin osavaltion hallitus Itävallassa on tehnyt kotouttamissuunnitelmansa toteuttamiseksi 

yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa. Sekä valtamediaa edustavat että maahanmuutta-

jataustaiset journalistit avaavat yleisölle näkymän maahanmuuttajien arkeen ja kertovat 

heidän panoksestaan vastaanottavan yhteiskunnan toimintaan. Aiheita ovat esimerkiksi 

maahanmuuttajien asema ja panos työmarkkinoilla, perhe-elämä kahden kulttuurin välissä, 

osallistuminen urheiluun ja muuhun vapaa-ajan toimintaan sekä eri ryhmiin kuuluvien 

maahanmuuttajien, kuten turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, maassa vakituisesti asuvien, 

tilapäis- ja kausityöläisten tai opiskelijoiden, yhteiskunnallinen asema. 

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

Kulttuurienvälisten valmiuksien kehittäminen mediaorganisaatioissa

Jotta viestinnän ammattilaiset voisivat työskennellä tehokkaasti monikulttuurisessa 

ympäristössä, heidän on kehitettävä kulttuurienvälisiä valmiuksiaan. Samalla voidaan 

parantaa tiedottamisen todenmukaisuutta, puolueettomuutta ja oikeudenmukaisuutta. 

Journalistien kulttuurienväliset valmiudet määriteltiin Roomassa vuonna 2004 pidetyssä 

kuudennessa valtioidenvälisessä EquaMedia-tapaamisessa seuraavasti:

Tieto: on tiedettävä, keitä ovat yhteiskunnan keskeiset toimijat, mikä on heidän roolinsa •	

yhteiskunnassa ja heidän taustansa (uskonnollinen, kulttuurinen ja historiallinen).

Taidot ja kokemus: kulttuurienvälisen viestinnän edellyttämien taitojen ohella on •	

osattava löytää lähteet ja kehittää niitä edelleen, laatia monikulttuurisesta aiheesta 

journalistinen tuote ja luoda monikulttuurinen verkosto.

Asenne: on oltava avoin ja tiedonhaluinen (tarkistamalla asiat suoraan alkuperäisestä •	

lähteestä eikä vain kyseisen yhteisön edustajalta) ja pystyttävä antamaan haastateltaville 

enemmän vaikutusvaltaa lopputuotteeseen nähden. 

Kulttuurienvälisten valmiuksien kehittäminen voidaan sisällyttää viestintäalan oppilaitosten 

opinto-ohjelmaan. Koska monet kuitenkin päätyvät alalle ilman muodollista viestintäalan 

koulutusta, kulttuurienvälinen koulutus voidaan sisällyttää myös mediaorganisaatioiden, 

ammattijärjestöjen ja -liittojen järjestämiin ammattitaidon kehittämiskursseihin ja työn 

ohessa tapahtuvaan koulutukseen. Kulttuurienvälisten valmiuksien jatkuva kehittäminen 

on erittäin tärkeää, koska sekä yhteiskunnan kokoonpano että yhteiskunnassa käytävä 

http://www.fomacs.org/
http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration
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maahanmuuttokeskustelu muuttavat jatkuvasti muotoaan. Koulutushankkeet olisi 

suunnattava päätoimittajille, journalisteille, koulutushenkilöstölle ja itsesääntelyelimille. 

Kotouttamisalan toimijat voivat avustaa viestintäalan ja journalistiikan oppilaitoksia maahan-

muuttokysymyksiä ja monikulttuurisuutta käsittelevien opintokokonaisuuksien laatimisessa.

Kulttuurienvälisiä valmiuksia kehittävien oppimateriaalien, koulutusohjelmien ja keskuste-
lufoorumien laatiminen on erittäin käytännönläheinen tapa tehdä yhteistyötä suoraan 
viestinnän ammattilaisten kanssa sekä heidän koulutuksensa yhteydessä että heidän 
ammattiuransa aikana. Ensimmäiseksi on varmistuttava siitä, että viestintäalan kouluttajat 

ja hallinnoijat ovat sitoutuneet näiden valmiuksien kehittämiseen. 

Isossa-Britanniassa toimiva päätoimittajien järjestö The Society of Editors ja Media Trust ovat 

laatineet maahanmuuttoasioista raportoiville journalisteille tarkoitetun oppaan nimeltä 

Reporting Diversity. Siinä kuvataan muuttuvia yhteisöjä ja kerrotaan, millaisia asioita journalistit 

joutuvat ottamaan huomioon raportoidessaan eri yhteisöihin liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi 

oppaassa esitetään erilaisista viestintäalan lähteistä koottuja hyviä käytänteitä.

http://www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf 

Itävallan kotouttamissäätiön neljännesvuosittain julkaisema aikakauslehti Integration 
im Fokus tarjoaa helppolukuista tietoa erityisesti journalisteille ja viestinnästä vastaaville 

keskeisille mielipidevaikuttajille, kuten poliitikoille ja kouluttajille. Julkaisu on saanut 

joukkoviestimissä erittäin myönteisen vastaanoton, ja 17 000 kappaleen levikki osoittaa, 

että tällaiselle lehdelle on kysyntää erityisalan julkaisujen markkinoilla. 

http://www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

Jotta koulutus olisi tuloksellista, kaikkien sidosryhmien on sitouduttava siihen, ylemmän 

johdon on tuettava sen tavoitteita ja koulutusohjelma on sidottava tiiviisti tiedotusväli-

neiden esittämään sisältöön. Johdon tuki voidaan varmistaa yhdistämällä koulutuksen 

tulokset johdon pyrkimyksiin saada kansainvälistä tunnustusta, tarpeeseen noudattaa 

lainsäädäntöä sekä lupauksiin tuntuvista parannuksista ja ulkomaille tehtävistä opinto-

matkoista. Journalistien ja muiden viestinnän ammattilaisten tuki voidaan varmistaa 

lupaamalla taitojen ja tietojen kohenemista, tarjoamalla kannustimia, esimerkiksi palkintoja, 

opintomatkoja ja todistuksia, mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja tilaisuuksia muuttaa 

rutiineja ja saada miellyttäviä kokemuksia. 

Kulttuurienvälisessä koulutuksessa olisi keskityttävä käytännön taitojen kehittämiseen. 

Koulutuksen yhteydessä olisi esimerkiksi laadittava maahanmuuttoa käsitteleviä raportteja 

ja annettava ohjeita siitä, miten voidaan parantaa viestintää kotouttamisalan toimijoiden, 

kuten valtion virastojen, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja maahanmuuttaja-

yhteisöjen, kanssa. Lisäksi olisi arvioitava koulutuksen vaikuttavuutta, mikä tapahtuisi 

parhaiten seuraamalla tiedotusvälineiden sisältöä ennen koulutusta ja sen jälkeen. 

*
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Euroopan yleisradioliitto EBU (European Broadcasting Union), Euroopan sosiaalirahaston 

Ruotsin-osasto ja EU:n perusoikeusvirasto ovat yhdessä kehittäneet monikulttuurisuustyö-

kaluja julkisen palvelun TV:n asiaohjelmien tekijöille, jotta nämä voivat edistää toiminnassaan 

monikulttuurisuuden periaatteita. Työkaluihin kuuluu muun muassa käytännön tietoja 

(tarkistuslistoja, viitemateriaalia) ja hyviä käytänteitä, joista voidaan ottaa oppia ja joita 

voidaan kehittää edelleen. Pakettiin kuuluu myös DVD, johon on koottu 12:sta Euroopan 

maasta otteita uutisista ja ajankohtaisohjelmista, joissa tuodaan esiin journalistien 

kohtaamia, vähemmistöjä koskevaan raportointiin liittyviä ongelmia. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

Espanjan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus on kehittänyt yhteistyössä tärkeimpien 

yleisten ja maahanmuuttajia edustavien tiedotusvälineiden kanssa viestinnän ammatti-

laisille tarkoitetun käytännön oppaan, jossa tarkastellaan maahanmuuttoon liittyvien 

kysymysten käsittelyä tiedotusvälineissä. Siinä esitetään viestinnän ammattilaisille 

tarkoitettuja suosituksia maahanmuuttokysymysten käsittelystä, käytännön välineitä ja 

neuvoja niiden käytöstä jokapäiväisessä työssä sekä luettelo hyödyllisistä yhteystahoista 

ja linkkejä verkkosivustoille.

http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20

ELECTRONICANIPO.pdf 

Päätoimittajat ja journalistit voivat kehittää verkostojaan varmistaakseen, että he 

ymmärtävät maahanmuuttajayhteisöjä ja niihin vaikuttavia seikkoja ja voivat paremmin 

vastata niiden tarpeisiin ja kuulla joko niitä, joita jokin tapahtuma tai ongelma koskettaa 

suoraan, tai henkilöitä, jotka voivat totuudenmukaisesti ja oikeutetusti puhua näiden 

ihmisten puolesta.

Voitaisiin myös perustaa keskustelufoorumeja, joissa selvitettäisiin tiedotusvälineiden 

vaikutusta kotoutumiseen. Rakentava vuoropuhelu valikoitujen viestintäalan sidosryhmien 

kanssa voi myös olla nopea keino vastata kentän muuttuviin tapahtumiin. 

Alankomaiden yleisradioyhtiö, Mira Media ja Alankomaiden journalistiliitto ovat laatineet 

Lehdistölinkki-nimisen hankkeen yhteydessä erilaisia välineitä, muun muassa monikult-

tuurisuustietokannan, parantaakseen kontakteja etnisten vähemmistöryhmien ja 

tiedotusvälineiden välillä. Tavoitteena on antaa tasapuolisempaa tietoa monikulttuurisesta 

yhteiskunnasta ja maahanmuuttajista. Yhteyshenkilöt saavat tiedotusvälineisiin liittyvää 

koulutusta, ja verkoston kokouksissa he voivat vaihtaa näkemyksiä journalistien kanssa. 

http://www.perslink.nl 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA MEDIOS ELECTRONICANIPO.pdf
http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA MEDIOS ELECTRONICANIPO.pdf
http://www.perslink.nl
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Kotouttamisalan toimijat voivat hyödyntää tunnustettua asiantuntemustaan ja 

arvovaltaansa kotouttamisen alalla tunnistamalla ja palkitsemalla tiedotusvälineiden hyviä 

käytänteitä. Näin voidaan kannustaa päätoimittajia ja journalisteja kuvaamaan tiedotusvä-

lineissä maahanmuuttajia ja ottamaan heidät muutenkin mukaan toimintaan.

Mediaorganisaatiot, hallintoelimet ja kansalaisyhteiskunta voivat kannustaa tiedotusvä-

lineitä soveltamaan hyviä käytänteitä palkitsemalla ansiokkaita toimijoita. 

Saksassa toimiva CIVIS Media Foundation on kotouttamista tukeva viestintäalan säätiö, joka 

myöntää vuosittain erilaisia palkintoja sekä saksalaisille että eurooppalaisille kotouttamis-

kysymyksiä käsitteleville televisio- ja radio-ohjelmille ja uutis- ja ajankohtaisohjelmille.

http://www.civismedia.eu/tv/civis 

”Moninaisuuden puolesta. Syrjintää vastaan.” on EU:n perustama journalistipalkinto. Se 

myönnetään vuosittain journalistille, joka on työllään edistänyt monikulttuurisuuteen 

liittyvien etujen ja syrjinnän torjunnan ymmärtämystä suuren yleisön keskuudessa.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

Skotlannissa myönnetään Refugee Week Scottish Media Awards -palkinto journalisteille, jotka 

ovat poikkeuksellisella tavalla ja tasapuolisesti käsitelleet työssään turvapaikka-asioita 

Skotlannissa. Palkinnon myöntää Asylum Positive Images -niminen verkosto, johon kuuluvat 

Oxfam, kansallinen journalistiliitto, Amnesty International, Ison-Britannian Punainen Risti ja 

Skotlannin pakolaisneuvosto. 

http://www.refugeeweek.org.uk/scotland

Belgian Flanderissa toimiva vähemmistöfoorumien Trefmedia palkitsee vuosittain monikult-

tuurisuutta edistävän TV-ohjelman. Palkintoa voivat tavoitella ohjelmat, joissa käsitellään 

kansalaisuuteen ja kulttuuriin liittyvää monimuotoisuutta stereotypioita rikkovalla tavalla.

http://www.trefmedia.be 

2.3 Median monikulttuurisuuden edistäminen

Harva maahanmuuttaja päätyy työskentelemään viestintäalalle. Tähän on moniakin syitä, joihin 

voitaisiin puuttua rekrytointistrategioiden avulla. Syitä ovat esimerkiksi roolimallien puute sekä 

oman yhteisön sisällä että median piirissä; monissa kulttuureissa uraa viestintäalalla ei pidetä 

tavoiteltavana, vaan turvatummat työpaikat ovat suositumpia. Maahanmuuttajayhteisöissä 

ei myös useinkaan tunneta riittävästi viestintäalan työmahdollisuuksia. 

*

http://www.civismedia.eu/tv/civis/
http://journalistaward.stop-discrimination.info/
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Eurooppalaisten yhteiskuntien väestöpohjan muuttuminen tarkoittaa sitä, että 

nuoret maahanmuuttajat muodostavat merkittävän osan tulevaisuuden työvoimasta. 

Mediaorganisaatioiden ja -oppilaitosten on osoitettava rekrytointistrategioillaan sekä 

nuorille maahanmuuttajille että näiden vanhemmille, että heihin suhtaudutaan viestintä-

alalla vakavasti ja heille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet (lainsäädäntö suojaa jo 

maahanmuuttajia rotuun, kansallisuuteen ja uskontoon perustuvalta syrjinnältä, mutta ei 

maahanmuuttaja-asemaan perustuvalta poikkeavalta kohtelulta). 

Mediaorganisaatiot voivat kertoa yläasteikäisille viestintäalan ammateista teemapäivien 

yhteydessä, järjestää erityisiä työharjoittelujaksoja ja myöntää opintostipendejä. Ammatti- 

ja työnantajajärjestöt sekä maahanmuuttajayhteisöjen järjestöt voivat niin ikään kannustaa 

nuoria maahanmuuttajia hakeutumaan viestintäalalle. Maahanmuuttajajärjestöt voivat 

esimerkiksi ottaa nuoria maahanmuuttajia mukaan paikallisyhteisön mediahankkeisiin. 

Mediassa aliedustettuina olevilta ryhmiltä saatavan palautteen avulla voidaan suunnitella 

kohdennettuja rekrytointistrategioita, joiden yhteydessä toimittajan ammattia esitellään 

nuorille maahanmuuttajille houkuttelevana vaihtoehtona. 

CREAM on Euroopan-laajuinen hanke, joka koostuu erilaisista mediakoulutustoimista ja 

nuorille tarkoitetuista ammatinvalinnanohjaustapahtumista, jotka toteutetaan yhteistyössä 

viestintäalan edustajien kanssa. Toimien ja tapahtumien yhteydessä opiskelijat, erityisesti 

etnisten vähemmistöryhmien edustajat, voivat kokeilla työskentelyä median parissa, ja heitä 

rohkaistaan tekemään opinnoissaan valintoja, jotka valmistavat heitä työhön viestintäalalla. 

http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Suomessa toteutettu Mundo-hanke oli maahanmuuttajille ja pakolaisryhmille tarkoitettu 

mediakoulutus- ja työssäoppimisprojekti. Projekti tarjosi osanottajille kattavaa mediakou-

lutusta, muun muassa työharjoittelujaksoja eri mediaorganisaatioissa. Sen tarkoituksena 

oli myös tarjota viestintäalaa opiskeleville yksittäisille maahanmuuttajille ja etnisten 

vähemmistöryhmien edustajille mentoreita, joilla on itselläänkin maahanmuuttajatausta. 

http://www.yle.fi/mundo 

DigiTales-hanke kannustaa maahanmuuttajia harkitsemaan työskentelyä viestintäalalla 

ottamalla heitä mukaan digitaaliseen tarinaprojektiin, jonka yhteydessä he tekevät 

lyhytelokuvan omasta elämästään. Näin opitaan, miten laaditaan käsikirjoitus, nauhoitetaan 

selostusääni ja editoidaan kuvamateriaalia, videoita ja piirroksia elokuvaa varten. 

http://www.digi-tales.org 

Monikulttuurisuusmentorointiin ja kehitysmahdollisuuksiin liittyvät järjestelyt antavat mentoroi-

taville mahdollisuuden kehittää valmiuksiaan ja hyödyntää potentiaaliaan mahdollisimman 

*
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tehokkaasti. Tämä voi toteutua realististen ja toteuttamiskelpoisten urakehitysohjelmien 

avulla, antamalla yksilöille keinot ylittää organisatoriset esteet, jotka haittaavat ylenemistä ja 

etenemistä, ja kehittämällä valmiuksia ja lisäämällä motivaatiota. Media-alan ammattilaisia, joilla 

on maahanmuuttajatausta, voidaan myös kannustaa verkostoitumaan keskenään ammatti-

liittojen ja työryhmien välityksellä niin, että he voivat tukea toisiaan ammatillisesti esimerkiksi 

antamalla toisilleen neuvoja koulutuksesta, työmahdollisuuksista ja urakehityksestä.

Etniset mediaorganisaatiot voivat edistää kotoutumista luopumatta etnisestä ja 

kulttuuri-identiteetistään. Tällainen kahtalainen lähestymistapa auttaa avaamaan mahdol-

lisuuksia vaihtoehtoiseen diskurssiin valtamedian kanssa, samalla kun luodaan yhteyksiä 

lähtömaahan ja sen kulttuuriin. Etnisellä medialla voi olla merkittävä rooli suuren yleisön 

vakiintuneiden käsitysten kyseenalaistajana. Se antaa äänen maahanmuuttajaryhmille, 

tarjoaa niille tilaisuuden esittäytyä tasapuolisesti, osallistua vuoropuheluun vastaanottavan 

yhteiskunnan kanssa ja tuoda esiin myös harmin aiheita. Näistä syistä mediaorganisaatioiden 

ja kotouttamisalan sidosryhmien tulisi harkita mentoroinnin ja kehittämismahdollisuuksien 

tarjoamista etnisen median ammattilaisille. 

Sekä uusille että jo työelämässä oleville maahanmuuttajataustaisille media-ammattilaisille tarjottava 

mentorointi ja kehitysmahdollisuudet ovat hyvä keino tehostaa mediaorganisaation monikulttuu-

risuuspolitiikkaa niin rekrytoinnin ja ylenemisen kuin työntekijöiden työssäviihtymisen osalta.

Mediam’Rad on Pariisissa toimivan PANOS-instituutin kolmivuotinen Euroopan laajuinen 

ohjelma, jonka tavoitteena on laajentaa mediassa esiin tulevien mielipiteiden kirjoa ja 

vahvistaa näkökulmien monipuolisuutta tukemalla pitkäaikaisia yhteistyö- ja kumppanuus-

suhteita etnisen ja valtavirtaa edustavan median kesken. Toiminta käsittää työpajoja, joissa 

voidaan jakaa ammatilliseen osaamiseen liittyviä taitoja ja kokemuksia, eurooppalaisia 

mediatapaamisia ja vertailevaa sisältöanalyysia etnisen ja valtamedian kesken. Lisäksi 

ohjelmaan kuuluu rahasto, josta tuetaan kumppanuustoimintaa. Kaikki toimet tarjoavat 

kehitysmahdollisuuksia etnisen median ammattilaisille. 

http://www.mediamrad.org/ 

Koska etnisen median ammattilaisia on niukalti, ulkomailla koulutuksensa saaneiden 

viestintäalan ammattilaisten työpanosta olisi pyrittävä hyödyntämään paremmin. 

Työnantajat ja ammattijärjestöt eivät kuitenkaan usein tunnusta heidän ammattipä-

tevyyttään tai -kokemustaan. Lisäksi tieto viestintäalan työtilaisuuksista leviää usein 

suullisesti, minkä vuoksi ne ammattilaiset, jotka eivät jo ole mukana alalla joko opiskelijoina 

tai työntekijöinä, jäävät niistä paitsi. Mediaorganisaatioiden, ammattialajärjestöjen sekä 

työntekijä- ja työnantajajärjestöjen olisi pohdittava, miten ne voisivat ottaa rekrytointistra-

tegioissaan huomioon myös ulkomailla koulutuksensa saaneet ammattilaiset ja antaa näille 

ne taidot ja tiedot, joita tehokas työskentely vastaanottavassa maassa edellyttää. 

Journalistit ovat saattaneet joutua lähtemään kotimaastaan maanpakoon juuri ammattinsa 

vuoksi, ja he voivat saada tällä perusteella pakolaisaseman jostakin Euroopan maasta. Heidän 

*
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ammattipätevyytensä voidaan tunnustaa ja heitä voidaan kannustaa jatkamaan työtään 

Euroopassa. Tätä varten heille voitaisiin tarjota taitojen arviointia ja koulutusta, työharjoitte-

luohjelmia ja maanpaossa oleville journalisteille tarkoitettuja tutkimus- tai opintostipendejä. 

Voitaisiin myös perustaa verkostoja, joiden puitteissa jaettaisiin tietoja ja kerrottaisiin koulutus- ja 

työmahdollisuuksista. 

Viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan 

tunnustaa erään usein käyttämättä jäävän resurssin eli ulkomailla koulutuksensa saaneiden 

viestintäalan ammattilaisten ja erityisesti maanpakoon joutuneiden journalistien taidot ja 

ammattipätevyys ja tarjota heille työtilaisuuksia. 

The Exiled Journalists’ Network tarjoaa apua journalisteille, jotka ovat työnsä vuoksi 

joutuneet pakenemaan vainoa Isoon-Britanniaan. Verkoston toimintaa tukevat sekä 

kansallinen journalistiliitto että MediaWise Trust. Verkosto perustuu RAM-hankkeeseen, 

jolla tuettiin maanpakoon joutuneita journalisteja tarjoamalla heille työharjoittelupaikkoja, 

koulutusta ja tietoja Ison-Britannian mediaympäristöstä sekä avustamalla heitä oman 

mediatoiminnan aloittamisessa ja työpaikan löytämisessä. Kansallinen journalistiliitto 

tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen erityiskoulutukseen. Lisäksi 

RAM-hankkeen yhteydessä laadittiin maanpakoon joutuneiden journalistien tietokanta 

(Directory of Exiled Journalists), jonka välityksellä sekä lehdistön että sähköisten tiedotus-

välineiden on helpompi tarjota heille työpaikkoja tai yksittäisiä työtehtäviä. 

http://www.exiledjournalists.net 

Monikulttuurisuutta edistävien strategioiden toteuttaminen

Onnistuneilla monikulttuurisuutta edistävillä strategioilla on tyypillisesti seuraavia ominaisuuksia:

Ne perustellaan tarpeella reagoida yleisön ja työvoiman demografiseen muutokseen.•	

Ne otetaan huomioon mediaorganisaation kaikilla toiminta-alueilla, ja ne näkyvät myös •	

ylimmän johdon tasolla, rekrytointistrategioissa, työpaikalla, juttujen ja ohjelmien 

valinnassa, suhteissa eri yhteisöihin sekä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Ne sisältävät selkeitä sitoumuksia ja tavoitteita, joiden edistymistä seurataan tiiviisti ja •	

yksityiskohtaisesti vuosittain laadittavissa raporteissa.

Niiden toteuttamiseen on osoitettu erityinen monikulttuurisuusbudjetti. •	

Alankomaiden hallitus on toteuttanut jo vuodesta 1996 erityistä media- ja monikulttuuri-

suuspolitiikkaa, jolle on osoitettu oma budjettinsa valtiosta riippumattomien järjestöjen, 

lehdistöjen ja sähköisten tiedotusvälineiden toteuttamia hankkeita varten. Alankomaiden 

yleisradioyhtiö on tehnyt hallituksen kanssa tavoitesopimuksen, johon sisältyy myös 

monikulttuurisuuteen liittyviä tavoitteita. Esimerkkinä mainittakoon, että sillä on 

*
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lakisääteinen velvoite kohdentaa 20 prosenttia TV:n lähetysajasta ja 25 prosenttia radion 

ohjelma-ajasta monikulttuurisille ohjelmille. 

Monikulttuurisuus ja yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet mainitaan Ison-Britannian 

yleisradiolaissa. Lisäksi hallitus toteuttaa erityisiä monikulttuurisuuspolitiikkoja, jotka 

koskevat median eri toiminta-aloja ja sidosryhmiä. BBC on sitoutunut kuvaamaan 

maan monikulttuurisuutta ja saattamaan palvelunsa kaikkien kansalaisten saataville. 

Monikulttuurisista ohjelmista vastaava Diversity Centre laatii säännöllisesti seurantatutki-

muksia, joissa arvioidaan, onko parhaaseen katseluaikaan lähetettävissä ohjelmissa otettu 

vähemmistöryhmät tasapuolisesti huomioon sekä alueellisella että kansallisella tasolla. 

http://www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 

Belgialainen TV- ja radioyhtiö VRT laati vuonna 2003 monikulttuurisuutta koskevan 

peruskirjan, jonka pohjalta on perustettu erityinen monikulttuurisuusyksikkö. Sen 

tehtävänä on verkostoitua vähemmistöryhmiä edustavien järjestöjen, nuorisojärjestöjen ja 

kulttuurienvälisten mediaorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on sekä etsiä lahjakkuuksia 

että tarjota yhteyksiä kumppanuussuhteille ohjelmantekoa varten. Lisäksi yksikkö laatii 

hankkeita, joiden tarkoituksena on lisätä kollegojen tietoisuutta monikulttuurisuudesta ja 

tarjota heille monikulttuurisuuskoulutusta. Se myös luo yhteyksiä vähemmistöjä edustaviin 

asiantuntijoihin ja opastaa ottamaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä huomioon 

suurelle yleisölle tarkoitetuissa ohjelmissa.

http://www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/

index.shtml 

Ranskan suurin televisioyhtiö France Télévisions laati vuonna 2004 toimintasuunnitelman 

kotouttamisen edistämiseksi. Se toteuttaa yhdessä Radio France Internationalin kanssa 

PlurielMedia-hanketta, jonka puitteissa suoritetaan monikulttuurisuustutkimusta France 

Télévisions -yhtiön sisällä, annetaan yhtiön johdolle monikulttuurisuuskoulutusta ja journa-

listeille kulttuurienvälistä koulutusta sekä koulutetaan etnisten vähemmistöryhmien nuoria 

media-ammattilaisia työskentelemään Ranskan televisiossa. 

http://www.francetelevisions.fr 

Mediaorganisaatiot voivat vaihtaa keskenään tietoja ja käytänteitä voidakseen oppia 

toistensa kokemuksista. 

Onnistuakseen monikulttuurisuusstrategiat edellyttävät, että mediaorganisaatiot suunnit-

televat täytäntöönpanomekanismeja ja seuraavat toiminnan tuloksellisuutta.
*
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Brittiläiset johtavat TV-yhtiöt ovat perustaneet monikulttuurisuusverkoston, jonka 

tavoitteena on varmistaa, että maan eri etniset vähemmistöryhmät tulevat tasapuolisesti 

edustetuiksi sekä ohjelmien esiintyjinä että niiden tekijöinä. Verkoston jäsenet tukevat 

monialaisia hankkeita ja jakavat kokemuksia, resursseja ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

http://www.culturaldiversitynetwork.co.uk 

Tiedotusvälineiden sisällön kohdentaminen maahanmuuttajaryhmille 

Mediaorganisaatiot voivat muokata ohjelmiaan niin, että ne vastaavat paremmin 

yhä monikulttuurisemman yleisön tarpeita. Tätä varten niiden olisi hyödynnettävä 

mahdollisimman paljon monikulttuurisia tietolähteitä ja annettava puheenvuoro maahan-

muuttajayhteisöille ja ohjelmien aiheena oleville henkilöille, luotava formaatteja, joissa 

kerrotaan eri yhteisöjen jäsenten arkipäivästä, ja esitettävä suosituissa viihdeohjelmissa 

monikulttuurisuus normaalina osana yhteiskuntaelämää.

Kuudennessa kotouttamista koskevassa yhteisessä perusperiaatteessa korostetaan, että 

maahanmuuttajien on tärkeää voida käyttää julkisia palveluja syrjimättömästi ja samoin 

ehdoin kuin maan kansalaiset. Koska julkiset yleisradioyhtiöt saavat rahoituksensa julkisista 

varoista, niillä on velvollisuus vastata eri yleisöjen, myös maahanmuuttajien ja etnisten 

vähemmistöjen, tarpeisiin ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Maahanmuuttajia olisi kannustettava osallistumaan ohjelmiin tekijöinä, haastateltavina, 

osanottajina, yleisön jäseninä ja asiantuntijoina ja tekemään myös omia viihdeohjelmiaan. 

Jotta voidaan varmistaa, että maahanmuuttajat esitetään saippuasarjoissa ja TV-näytelmissä 

totuudenmukaisesti, olisi käytettävä maahanmuuttajanäyttelijöitä ja -käsikirjoittajia, aina 

kun tarinaan sisältyy kulttuurienvälisiä aineksia ja maahanmuuttajahahmoja. 

Sisältöä ja ohjelmasuunnittelua koskevat päätökset ovat osa monikulttuurisuusstrategiaa, 

ja niissä on otettava huomioon maahanmuuttajien tarpeet, toiveet ja edustus muiden 

kohdeyleisöryhmien ohella.

EBU:n kulttuurienvälisyyttä ja monikulttuurisuutta tukevan ryhmän tehtävänä on helpottaa 

TV-ohjelmien kulttuurienvälistä vaihtoa niin, että EBU:n jäsenet voivat vaihtaa keskenään 

lyhytdokumentteja, joissa esitellään eurooppalaisten yhteiskuntien monikulttuurisuutta, ja 

mukauttaa niitä omiin lähetystarpeisiinsa. 

http://www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

Alankomaalainen yleisradioyhtiö PSB NOS käyttää päätöksenteon apuvälineenä kvanti-

tatiivista analyysia, jonka avulla selvitetään, miten eri (muun muassa etniset) ryhmät ovat 
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edustettuina TV-ohjelmissa. Analyysin avulla etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin 

kysymyksiin: Antaako Alankomaiden televisio todenmukaisen kuvan yhteiskunnan 

monikulttuurisuudesta? Eroavatko julkiset ja kaupalliset kanavat toisistaan siinä, minkä 

verran kantaväestö ja maahanmuuttajat näkyvät ohjelmistossa? Miten TV-ohjelmien 

henkilöhahmot vaikuttavat eri ryhmien katselutottumuksiin?

Tehokkaan sääntelyn varmistaminen ja edistäminen 

Valvontaelimiä ovat muun muassa riippumattomat yleisradiotoiminnan viranomaiset, 

journalistiliitot, lehdistön valituslautakunnat, valtuutetut, parlamentit ja lehdistöstä vastaavat 

ministeriöt. Median sääntely saattaa perustua valtiovallan asettamaan velvollisuuteen 

(tämä koskee usein yleisradiotoimintaa) tai kyseessä voi olla vapaaehtoisuuteen perustuva 

itsesääntely (tämä koskee usein painettua mediaa). Mediaa säätelevät epäsuorasti myös lait, 

joissa kielletään vihapuhe, herjaus ja kunnianloukkaus. Paitsi kansallisella tasolla mediaa 

säännellään myös Euroopan ja kansainvälisellä tasolla (Unesco, EU, Euroopan neuvosto, 

ETYJ). Esimerkiksi rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskevassa EU:n puitepäätöksessä 

kielletään ”julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, 

uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään 

ihmisryhmään”. Uusi audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on saatettava osaksi 

jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä vuoden 2009 loppuun mennessä. Kuten sitä 

edeltänyt ”televisio ilman rajoja” -direktiivi, myös uusi direktiivi edellyttää, että mediapal-

velujen tarjoajat torjuvat yllyttämistä rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen 

perustuvaan vihaan. 

Niin kansallisella tasolla kuin Euroopan ja kansainvälisellä tasolla on jo annettu säännöksiä, 

joiden avulla pyritään torjumaan syrjintää ja edistämään monikulttuurisuutta, ja media ja 

kotouttamisalan sidosryhmät voivat tehostaa niiden soveltamista.

Saksan lehdistöneuvoston ja sen valituslautakunnan keskeisenä tehtävänä on tutkia ja 

ratkaista julkaisuihin tai lehdistön toimintaan kohdistuvia yksittäisiä kanteluita. Koska lehdis-

töneuvosto on yksityisoikeuden mukaan perustettu suurimpien lehdistöalan järjestöjen 

elin, sillä on vapaaehtoisuuteen perustuvana itsesääntelyelimenä arvovaltaa, joka perustuu 

sen maineeseen asiantuntevana yksityisenä arvioijana, johon kuka tahansa yksityishenkilö 

voi vedota. Viime aikoina ohjeistusta on laajennettu ja päivitetty useaan otteeseen. 

Uusia ohjeita on annettu esimerkiksi syrjinnän ja väkivallan ihannoinnin kieltämisestä ja 

henkilöiden nimien mainitsemisesta rikosuutisten yhteydessä. 

http://www.presserat.info 

Jos sääntely on puutteellista, jäsenvaltiot voivat etsiä tukea ratkaisuilleen kulttuurista 

monimuotoisuutta koskevasta Unescon yleissopimuksesta (2005), julkisen palvelun tehtävää 

*
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tietoyhteiskunnassa koskevasta Euroopan neuvoston julistuksesta (2006) ja Euroopan 

neuvoston ministerikomitean jäsenvaltioille antamasta suosituksesta, joka koskee median 

moniarvoisuutta ja sisällöntuotannon monikulttuurisuutta (2007).

Itsesääntely ei sinänsä estä maahanmuuttajien ja maahanmuuttajaryhmien epäoikeuden-

mukaista ja syrjivää kohtelua tiedotusvälineissä. Tämä johtuu lähinnä seuraavista seikoista:

Kantelun rotuun, etniseen ryhmään, kansalaisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen •	

liittyvästä kaltoinkohtelusta voivat usein tehdä ainoastaan asianomaiset nimeltä mainitut 

henkilöt, eivät itsensä loukatuiksi tuntevat ulkopuoliset. Sitä paitsi syrjintäkielto ei 

välttämättä kata ihmisryhmiin, esimerkiksi maahanmuuttajiin tai turvapaikanhakijoihin, 

kohdistuvia syrjiviä ilmauksia.

Jos kantelu koskee tietojen virheellisyyttä, kantelijan on osoitettava, että virhe on •	

merkittävä. Tätä taas arvioidaan todennäköisesti suhteessa siihen, miten merkittävä 

maininta on suhteessa koko tarinaan eikä niinkään sen suhteen, miten merkittävä se on 

kantelijan tai sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Käytännesääntöjen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset eivät ole välttämättä kovin •	

ankaria; saattaa esimerkiksi riittää, että päätoimittaja julkaisee sääntelyelimen esittämän 

arvostelun, mikä yleensä tapahtuu kuukausia itse tapahtuman jälkeen, jolloin oikaisulla 

ei ole enää vaikutusta eikä se voi korjata aiheutunutta vahinkoa. 

Näiden esteiden voittamiseksi viestintäalan ja eri organisaatioiden käytännesäännöissä 

on puututtava maahanmuuttajakysymyksiin liittyvän vääristelyn ja virheellisen tiedon 

taustoihin. 

Mediaorganisaatiot voivat sopia uusista itsesääntelyvälineistä, esimerkiksi käytännesään-

nöistä tai eettisistä säännöistä ja ohjeista, joita toimituspolitiikassa sovelletaan 

suvaitsevaisuuden edistämiseksi. 

Vuonna 2003 laadittiin selvitys rasismista ja monikulttuurisuudesta eurooppalaisessa 

mediassa. Selvityksen mukaan uutisten sisällössä olisi puututtava seuraaviin piirteisiin:

Lähteiden käyttö: Maahanmuuttajat ovat harvoin itse tietolähteenä, vaikka uutinen •	

koskisi heitä suoraan. Maahanmuuttajien oma ääni saa yleensä vähemmän huomiota, 

sitä pidetään vähemmän uskottavana ja heitä siteerataan usein valikoivasti maahan-

muuttajakielteisten aiheiden yhteydessä ja/tai heidät esitetään stereotyyppisissä 

rooleissa. Media ei tuo esiin mielipiteiden koko kirjoa, vaan esittää ainoastaan joidenkin 

harvojen edustajien näkemykset. Maahanmuuttajia otetaan harvoin mukaan muihin 

kuin maahanmuuttoa koskeviin uutisaiheisiin.

Taustatietojen puuttuminen: Kun taustatiedot ovat puutteelliset, maahanmuuttoon •	

liittyvät tiedot jäävät usein irrallisiksi. Maahanmuuttajien arkeen ja elinolosuhteisiin 

tai siihen, miksi ne ovat sellaiset kuin ovat, kiinnitetään harvoin huomiota. Mediassa 

saatetaan esimerkiksi todeta, että maahanmuuttajat elävät valtion kustannuksella 

mainitsematta, että valtion harjoittama politiikka nimenomaan kieltää heiltä työnteon.

*
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Kielteisten näkökohtien korostaminen: Uutisaiheisiin saattaa sisältyä sensaatioha-•	

kuista ja valikoivaa raportointia ja yleisten ennakkoluulojen vahvistamista. Uutiset, 

joissa maahanmuuttajat esitetään rikosaiheiden yhteydessä suhteettoman usein, 

voivat vahvistaa uskomusta tai käsitystä siitä, että rikollisuus liittyy erottamattomasti 

tiettyihin maahanmuuttajaryhmiin. Myönteisiä seikkoja, esimerkiksi maahanmuuttajien 

taloudellista panosta yhteiskuntaelämään, käsitellään harvemmin.

Tiedotusvälineiden ja politiikan väliset suhteet: Poliittiset tarkoitusperät vaikuttavat •	

voimakkaasti siihen, miten maahanmuuttajat esitetään tiedotusvälineissä. Ääriryhmät 

saattavat esittää maahanmuuttajat uhkana perinteiselle elämäntavalle, kulttuurisille 

normeille ja arvoille, kansalliselle identiteetille, elintasolle, hyvinvointivaltiolle ja 

työllistymismahdollisuuksille.

Käytännesääntöjen avulla olisi myös pyrittävä estämään virheellisten (ja vihaa lietsovien) 

termien käyttöä (esimerkkinä ”laiton turvapaikanhakija”).

Päätoimittajat voivat kannustaa journalisteja edistämään kulttuurienvälistä ymmärtämystä 

kertomalla kielteisistä asioista tasapuolisesti ja kriittisesti. Tällaisessa uutisoinnissa vältetään 

vihan lietsontaan tähtäävää kielenkäyttöä ja stereotypioita. Taustatietojen avulla voidaan 

varmistaa, että tarinat perustuvat tosiseikkoihin eivätkä pelkkiin olettamuksiin. Journalistit 

voivat sitä paitsi tarttua maahanmuuttajia koskeviin olettamuksiin haastattelemalla maahan-

muuttajia myös muiden kuin maahanmuuttoa koskevien uutisten yhteydessä tai laajentamalla 

maahanmuuttajia koskevaa uutisaihetta kertomalla samalla heidän yhteisölleen tyypillisistä 

ruokalajeista, urheilusta, kulttuurista, musiikista, elokuvista ja muodista.

Uutisoinnin oleellisuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi voitaisiin myös laatia ohjeita 

yhdessä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja yhteisöjen johtajien kanssa. Ohjeissa voitaisiin 

käsitellä muun muassa seuraavia seikkoja:

asianmukainen terminologia, jota on käytettävä maahanmuuttokysymyksiä koskevissa uutisissa•	

maahanmuuttajien edustaman maan, alueen tai yhteisön etninen koostumus ja •	

maahanmuuttajayhteisöjen kulttuuriset ja uskonnolliset käytännöt

yhteyshenkilöt maahanmuuttajayhteisössä ja etnisen median parissa.•	

Mediaorganisaatiot voivat huolehtia siitä, että käytännesääntöjen rikkomiseen puututaan 

mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi julkaisemalla viipymättä oikaisu tai perustamalla 

erityisiä palstoja, joilla vastataan lukijapalautteeseen; tällaisia keinoja käytetään usein 

eräänlaisena sovitteluna oikeustoimien välttämiseksi. 

Valituslautakunnat ja mediavaltuutetut voivat osallistua viestintäalan itsesääntelyyn rakentavasti 

vahvistamalla eettisiä normeja ja tukemalla kotoutumista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

valvomalla maahanmuuttokysymyksiin liittyvää tiedotusvälineiden sisältöä•	

lisäämällä itsesääntelytoimien näkyvyyttä suuren yleisön keskuudessa•	

tarjoamalla ilmaisia ja avoimia menettelyjä kantelujen esittämistä varten•	
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varmistamalla, että ratkaisut ovat uskottavia ja että ne tehdään ja pannaan täytäntöön •	

viipymättä

lisäämällä journalistien ja päätoimittajien tietoisuutta voimassa olevista käytännesään-•	

nöistä ja eettisistä normeista.

Sääntöjen noudattamista voidaan valvoa riippumattomien seurantakeskusten, tehokkaiden 

lehdistöneuvostojen ja muiden kotouttamisen sidosryhmien avulla. 

Itsesääntelyä voidaan arvioida tehokkaiden kantelumenettelyjen avulla ja antamalla 

valvonta erilaisten luotettavien sidosryhmien tehtäväksi.

Portugalin maahanmuuttoasioista ja kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta vastaava 

valtuutettu (ACIDI) valvoo, miten maahanmuuttajia ja maahanmuuttoasioita käsitellään 

mediassa. Valtuutettu keskustelee havainnoistaan tiedotusvälineiden edustajien kanssa, jotta 

nämä ymmärtäisivät, miten uutisointi poikkeaa todellisuudesta, ja antaa stereotyyppisen 

uutisoinnin torjumiseksi julkisia lausuntoja, joissa esitetään aiheesta virallisia tietoja. 

http://www.acidi.gov.pt 

Latvialaisen PROVIDUS-pohdintaryhmän vuotuisessa seurantaraportissa Kutistuva 
kansalaisuus esitetään tekstianalyysi siitä, miten uusia maahanmuuttajia, pakolaisia, 

uusia kansalaisia ja muita etnisiä ja vähemmistöryhmiä käsitellään painetussa mediassa. 

Tarkoituksena on saada vähemmistöille sidosryhmien tuki ja kannustaa valtiosta riippu-

mattomia järjestöjä osallistumaan julkista päätöksentekoa koskevaan keskusteluun. 

http://www2.providus.lv/public/27124.html 

Päätelmät

1. Kartoittamalla viestintäalan toimintaympäristöä – alan tärkeimmät toimijat, lainsäädän-

tökehys, käyttäjät ja työmarkkinat – kotouttamisalan toimijat oppivat ymmärtämään, 

mitkä mediaorganisaatiot ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä sen edistämiseksi, 

että maahanmuuttajat esitettäisiin tiedotusvälineissä tasapuolisemmin ja että alan 

työvoima olisi monikulttuurisempaa, ja mitkä ovat niiden vaikuttimet ja millaista 

yhteistyötä ne ovat valmiit tekemään.

2. Kotouttamisalan toimijat voivat saada enemmän näkyvyyttä paikallisissa tiedotus-

välineissä ottamalla strategisessa suunnittelussaan huomioon myös suhteet 

tiedotusvälineisiin ja mukauttamalla toimintaansa niin, että siinä otetaan huomioon 

mediaorganisaatioiden yleistavoitteet ja laatunormit.

*

http://www.acidi.gov.pt
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 3. Kotouttamisalan toimijoiden tulisi ammentaa paikallisista tapahtumista ja 

aikaisemmista kokemuksista ideoita siitä, miten ne voivat osoittaa ja muotoilla 

viestinsä tietylle kohdeyleisölle. 

4. Kansalaisyhteiskunnan, hallintoelinten, tutkimuslaitosten ja viestintäalan ammatti-

järjestöjen strategisen yhteistyön avulla voidaan helpommin saavuttaa tuloksia 

viestinnän laajalla ja monitahoisella kentällä. 

5. Kulttuurienvälisiä valmiuksia koskevien oppimateriaalien, koulutuksen ja keskustelu-

foorumien laatiminen on erittäin käytännönläheinen tapa tehdä yhteistyötä suoraan 

viestinnän ammattilaisten kanssa sekä heidän koulutuksensa yhteydessä että heidän 

työuransa aikana. Ensimmäiseksi on varmistuttava siitä, että viestintäalan kouluttajat 

ja hallinnoijat ovat sitoutuneet näiden valmiuksien kehittämiseen. 

6. Mediaorganisaatiot, hallintoelimet ja kansalaisyhteiskunta voivat kannustaa tiedotus-

välineitä soveltamaan hyviä käytänteitä palkitsemalla ansiokkaita toimijoita. 

7. Mediassa aliedustettuina olevien ryhmien palautteen avulla voidaan suunnitella 

kohdennettuja rekrytointistrategioita, joiden yhteydessä toimittajan ammattia 

esitellään nuorille maahanmuuttajille houkuttelevana vaihtoehtona. 

8. Sekä uusille että jo työelämässä oleville maahanmuuttajataustaisille media-ammat-

tilaisille tarjottava mentorointi ja kehitysmahdollisuudet ovat hyvä keino tehostaa 

mediaorganisaation monikulttuurisuuspolitiikkaa niin rekrytoinnin ja ylenemisen 

kuin työntekijöiden työssäviihtymisen osalta.

9. Viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat keskeisessä asemassa, kun 

halutaan tunnustaa erään usein käyttämättä jäävän resurssin eli ulkomailla 

koulutuksensa saaneiden viestintäalan ammattilaisten ja erityisesti maanpakoon 

joutuneiden journalistien taidot ja ammattipätevyys ja tarjota heille työtilaisuuksia. 

10. Onnistuakseen monikulttuurisuusstrategiat edellyttävät, että mediaorganisaatiot 

suunnittelevat täytäntöönpanomekanismeja ja seuraavat toiminnan tuloksellisuutta.

11. Sisältöä ja ohjelmasuunnittelua koskevat päätökset ovat osa monikulttuurisuusstra-

tegiaa, ja niissä on otettava huomioon maahanmuuttajien tarpeet, toiveet ja edustus 

muiden kohdeyleisöryhmien ohella.

12. Niin kansallisella kuin Euroopan ja kansainvälisellä tasolla on jo annettu säännöksiä, 

joiden avulla pyritään torjumaan syrjintää ja edistämään monikulttuurisuutta, ja 

media ja kotouttamisalan sidosryhmät voivat tehostaa niiden soveltamista.

13. Mediaorganisaatiot voivat sopia uusista itsesääntelyvälineistä, esimerkiksi käytänne-

säännöistä tai eettisistä säännöistä ja ohjeista, joita toimituspolitiikassa sovelletaan 

suvaitsevaisuuden edistämiseksi. 

14. Itsesääntelyä voidaan arvioida tehokkaiden kantelumenettelyjen avulla ja antamalla 

valvonta erilaisten luotettavien sidosryhmien tehtäväksi.
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3. luku 
Tietoisuuden lisääminen 
ja maahanmuuttajien voimaannuttaminen
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Tietoisuuden lisääminen kartuttaa ihmisten tietoja kotouttamisesta, jolloin he 
myös reagoivat siihen liittyviin kysymyksiin herkemmin. Tietoisuuden lisääntyessä 
eri väestöryhmät voivat muodostaa mielipiteitä monikulttuurisuudesta tietojen 
perusteella, mikä auttaa niitä osallistumaan kotoutumisprosessiin merkityksel-
lisellä tavalla. Voimaannuttaminen puolestaan lisää maahanmuuttajien resursseja 
ja valmiuksia, niin että he voivat tehdä tietoisia valintoja ja toteuttaa toimenpiteitä 
kotoutumisen edistämiseksi. 

Tietoisuuden lisäämistä ja voimaannuttamista käsitellään yhteisissä perusperiaatteissa 1, 6, 

7 ja 9. Nämä käsitteet vahvistavat ajatusta siitä, että kotoutuminen on kahdensuuntainen 

prosessi, jossa sekä maahanmuuttajat että vastaanottavan maan kansalaiset oppivat 

elämään yhdessä. Ryhmät voivat toimia yhdessä kansalaisina, joilla on tiivistä keskinäistä 

vuorovaikutusta, ne voivat osallistua vapaaehtoisina valtavirran instituutioihin ja organisaa-

tioiden yhteistyöhön ja paikallisina asukkaina kotouttamista koskevaan päätöksentekoon. 

Tämä luku jakautuu kahteen osaan, joissa kerrotaan, miten käytännön toimijat voivat 

hyödyntää näitä lähestymistapoja ja niihin liittyviä tavoitteita laadukkaan projektinhal-

linnan eri vaiheissa. 

Tietoisuuden lisäämisen ja maahanmuuttajien voimaannuttamisen 
vuorovaikutus 

Ensimmäisessä jaksossa tarkastellaan tietoisuuden lisäämistä vaihe vaiheelta. Tietoisuutta 

pyritään usein lisäämään toteuttamalla tiedotuskampanjoita ja erilaisia tapahtumia. 

Toimenpiteet on suunnattu tietyille kohderyhmille (esimerkiksi suuri yleisö, päättäjät, 

maahanmuuttajat), ja niiden yhteydessä esitetään tosiseikkoihin ja kokemuksiin perustuvaa 

tietoa erilaisista kotouttamiseen liittyvistä teemoista. Kun kohderyhmän tietoisuus 

jostakin asiasta ja sen myötä herkkyys havaita siihen liittyviä seikkoja lisääntyvät, tulee 

myös mahdolliseksi muodostaa tietoon perustuvia mielipiteitä monikulttuurisuudesta 

ja osallistua aktiivisemmin kotoutumisprosessiin, mikä vaikuttaa kaikkien kansalaisten 

keskinäiseen mukautumisprosessiin.

Toisessa jaksossa käsitellään voimaannuttamista. Voimaannuttamista toteutetaan usein 

koulutuksen, kumppanuustoiminnan ja työharjoittelun muodossa. Toimenpiteet antavat 

yksittäisille maahanmuuttajille ja maahanmuuttajajärjestöjen edustajille tilaisuuden tuoda 

esiin omia tarpeitaan ja toimia niiden pohjalta. Kun maahanmuuttajat saavat lisää valmiuksia 

ja resursseja, he voivat tehdä omia valintoja kotoutumistilanteensa suhteen ja pyrkiä 

parantamaan sitä omin voimin, niin että he voivat lisätä osallistumistaan ja edustustaan 

julkisessa elämässä. 

Tietoisuuden lisääminen ja voimaannuttaminen ovat erillisiä, mutta toisiaan vahvistavia 

toimintoja, joiden tarkoituksena on torjua syrjintää ja syrjäytymistä. Tietoisuuden 

lisäämiseen tähtäävät toimet, jotka perustuvat yksittäisten maahanmuuttajien kokemuksiin 
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ja maahanmuuttajajärjestöjen asiantuntemukseen, voimaannuttavat maahanmuuttajia 

siksi, että ne vahvistavat heidän ääntään julkisuudessa, laajentavat heidän toimintasä-

dettään ja luovat mahdollisuuksia organisaatioiden kumppanuustoimintaan. Vastaavasti 

voimaannuttamistoimet kohottavat maahanmuuttajien profiilia ja nostavat kotouttamis-

kysymykset näkyviin julkisuudessa. Maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet lisää valmiuksia 

ja resursseja, voivat merkittävällä tavalla edistää tietoisuuden lisäämistä. Tämä taas auttaa 

suurta yleisöä muodostamaan maahanmuutosta ja kotoutumisesta tietoon perustuvia, 

tasapuolisempia mielipiteitä.

3.1 Tietoisuuden lisääminen: mielipiteenmuodostuksen 
tukeminen ja suuren yleisön aktivointi

Suuren yleisön keskuudessa vallitsevat väärinkäsitykset maahanmuuttajien asenteista, 

ominaisuuksista ja heidän oleskelustaan uudessa asuinmaassa (esimerkiksi muuttovirtojen 

laajuus, maahanmuuttajataustaisen työvoiman määrä työvoimamarkkinoilla) ovat omiaan 

lietsomaan etnosentristä ajattelua ja syrjintää koko väestön parissa, syventämään maahan-

muuttajien eriytymistä ja syrjäytymistä sekä lamaannuttamaan tai jopa taannuttamaan 

päätöksentekoa. Todenmukaisten tietojen ja tietoisuuden puute vastaanottavassa yhteis-

kunnassa onkin koettu suurimmaksi ongelmaksi työpaikkojen monikulttuurisuuden ja 

syrjinnän torjunnan edistämisessä, kuten Euroopan komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden 

pääosaston vuonna 2005 laatimassa selvityksessä Business Case for Diversity todettiin. 

Asiaa koskevaan kyselyyn vastasi lähes 800 eurooppalaista yritystä. Useimmat vastaajista 

olivat sitä mieltä, että tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimia ei toteuteta tällä alalla 

nykyisellään riittävästi, ja toivoivat sekä työantajajärjestöjen että jäsenvaltioiden hallitusten 

laajentavan tiedotustoimintaansa.

Tiedotuskampanjoiden ja -tapahtumien avulla kansalaiset voivat saada tietoa maahan-

muutosta ja kotoutumisesta ja löytää keinoja osallistua kotouttamisprosessiin. Kampanjat 

ja tapahtumat myös luovat vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja kantaväestön välille, 

mikä kehittää kaikkien osanottajien kulttuurienvälisiä valmiuksia. 

Euroopan komission Eurooppa-politiikan neuvonantajien toimisto on laatinut raportin 

Migration and Public Perception, jonka mukaan onnistuneet tiedotustoimet ovat varta 

vasten räätälöityjä ja oikein kohdennettuja. Niissä otetaan huomioon tilanteeseen 

liittyvät sosiaaliset tekijät, historialliset tosiseikat sekä paikalliset, alueelliset ja kansalliset 

identiteetit. Toimenpiteisiin voidaan myös yhdistää tehostettua tietojenkeruuta ja kattavia 

sosiaalisia tutkimusprojekteja. Onnistuneen tiedottamisen ansiosta suuri yleisö oppii 

ymmärtämään kotoutumisprosessia paremmin ja saa paremmat mahdollisuudet osallistua 

sen edistämiseen. 

*



52 Kotouttamiskäsikirja

Tietoisuuden lisääminen ja maahanmuuttajien voimaannuttaminen

$

Z

Näkemysten muuttaminen tietojen perusteella

Vertailemalla keskenään maahanmuuttajaryhmiä ja valtaväestöä voidaan tuoda esiin erilaisia 

kotouttamiseen liittyviä tiedollisia aukkoja. Tutkimusten ja mielipidemittausten avulla 

voidaan myös havaita, miten kansalliset käytänteet vaikuttavat yleiseen mielipiteeseen 

(ja päinvastoin). Pitkittäistutkimuksista ja mielipidekyselyistä voi olla apua päättäjille ja 

tutkijoille, kun arvioidaan suuren yleisön tietoisuuden lisäämiseen ja yleisen mielipiteen 

kehittämiseen tähtäävien strategioiden tuloksellisuutta. 

Ennen kuin väärinkäsityksiä voidaan oikoa tiedotuskampanjoilla, ne on ensin tunnistettava 

ja niitä on mitattava ja analysoitava erilaisten tiedonkeruuvälineiden avulla. Yleisten 

mielipidetutkimusten kysymyksiä laadittaessa ei pidä pelätä sitä, millaisia vastauksia niihin 

kenties saadaan. Tutkimusten avulla voidaan myöhemmin tarttua suuren yleisön todellisiin 

pelonaiheisiin, väärinkäsityksiin ja ennakkoluuloihin. 

Hankesuunnittelijoilla on käytettävissään monenlaisia tutkimusmenetelmiä. Euroopan 

laajuiset kvantitatiiviset tutkimukset ovat yksi keino tarkastella eri maiden kokemuksia 

laajemmasta näkökulmasta. Eurobarometri, Eurostat, Euroopan työvoimatutkimus ja 

European Social Survey -tutkimus antavat vertailukelpoista tietoa maahanmuutosta ja 

kotoutumisesta koko Euroopan tasolla. Jäsenvaltioiden tasolla suoritettavat kvantitatiiviset 

analyysit voidaan räätälöidä tehokkaasti niin, että niissä selvitetään tiettyjä väestönkehi-

tykseen liittyviä näkökohtia ja kysymyksiä, joiden avulla päättäjät ja sidosryhmät voivat 

tehdä tietoon perustuvia päätöksiä hallinnon eri tasoilla. Myös kvalitatiivisia välineitä 

voidaan käyttää tietoisuuden lisäämisen ja etujen ajamisen lähtökohtana. 

EU-MIDIS oli ensimmäinen EU:n laajuinen tutkimus, jossa selvitettiin maahanmuuttajien 

ja etnisten vähemmistöryhmien kokemuksia syrjinnästä ja uhriutumisesta jokapäiväisessä 

elämässä. Tässä EU:n perusoikeusviraston tilaamassa tutkimuksessa kysyttiin, ovatko tietyt 

maahanmuuttajaryhmät ja etniset vähemmistöt joutuneet syrjinnän tai rasistisen väkivallan 

kohteeksi ja miksi tapauksista on tehty rikosilmoitus tai miksi sitä mahdollisesti ei ole tehty. 

Lisäksi kysyttiin, tuntevatko ryhmien jäsenet niitä organisaatioita ja virkamiehiä, joiden 

tehtävänä on auttaa heitä, ja luottavatko he niihin. Tutkimuksen yhteydessä tehtyihin 

henkilökohtaisiin haastatteluihin osallistui 23 500 valikoituihin maahanmuuttajaryhmiin 

ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa henkilöä kaikista EU:n 27 jäsenvaltiosta. Tulosten 

vertailemista varten haastateltiin lisäksi 5 000:ta valtaväestön edustajaa.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

Tanskalainen analyysitoimisto Catinét Research haastattelee säännöllisesti noin tuhatta 

maahanmuuttajaa ja heidän jälkeläisiään seuratakseen heidän kokemuksiaan syrjinnästä, 

heidän henkilökohtaisia ajatuksiaan kotoutumisesta ja mielipiteitään toimintaehdotuksista 

ja julkisesta keskustelusta. Toimiston käsityksen mukaan tällaisista maahanmuuttajatutki-

muksista on tullut niiden keskeinen tehtäväkenttä siksi, että maahanmuuttajien mielipiteet 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm
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ja kokemukset ovat kotoutumiskeskustelun osanottajien kannalta olennaisen tärkeitä, 

mutta niitä ei useinkaan tunneta kovin hyvin. 

http://www.catinet.dk/ 

Esimerkiksi Alankomaissa ja Portugalissa laaditaan säännöllisesti kotoutumisselvityksiä 

tärkeimpien maahanmuuttajaryhmien keskuudessa. Lisätietoja saatavilla olevista tutkimus-

tuloksista, katso 

http://www.prominstat.eu

Näyttöön perustuva lähestymistapa voi auttaa parantamaan yhtä tiedotuskampanjoiden 

merkittävää ongelmakohtaa eli arviointia. Keräämällä ja päivittämällä perustietoja 

hankkeiden yhteydessä voidaan havaita muutokset, joita kohderyhmän mielipiteissä ja 

toiminnassa tapahtuu lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Näin voidaan myös seurata, 

miten kotoutumista koskevat uutiset ja niiden käsittely tiedotusvälineissä vaikuttavat 

näkemyksiin. Näiden tietojen perusteella voidaan kampanjan tavoitteita, kieltä, sanomaa ja 

kohderyhmää muokata jatkuvalta pohjalta.

EU:ssa ilmenevää syrjintää tutkittiin erityisten Eurobarometri-tutkimusten avulla sekä ennen 

vuonna 2007 vietettyä Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta että sen 

jälkeen. Vertailemalla Erityiseurobarometrien 263 ja 296 tuloksia eurooppalaiset päättäjät 

pystyivät selvittämään, miten näkemykset ja mielipiteet muuttuivat vuonna 2007, jolloin 

järjestettiin 430 kansallista toimea ja 600 tiedotuskampanjaa, joiden aiheena oli syrjintä. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 

Skotlannin hallitus on vuodesta 2002 toteuttanut pitkäaikaista kampanjaa Yksi Skotlanti, 
monta kulttuuria, jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta rasististen asenteiden 

kielteisestä vaikutuksesta ja monikulttuurisen väestön Skotlannin yhteiskunnalle tuomista 

eduista. Kampanjan yhteydessä toteutetaan säännöllisesti tutkimushankkeita, joiden avulla 

jäljitetään rasistisia asenteita ja rasismiin liittyviä kokemuksia sekä arvioidaan kampanjan 

vaikutuksia ja tehokkuutta kohdeyleisön keskuudessa. Arviointien avulla voidaan 

vertailla ajan myötä tapahtuvaa kehitystä siinä, miten vastaajat tiedostavat rasismin joko 

spontaanisti tai erikseen kysyttäessä, miten he muistavat kampanjan sanoman ja miten 

se on vaikuttanut heidän asenteisiinsa. Julkisesti saatavilla olevissa vuosiarvioinneissa 

tarkastellaan kampanjaa suhteessa käytettyyn rahoitukseen, kampanjan yleistä ja medianä-

kyvyyttä ja sen vaikutusta tietoisuuden lisääntymiseen.

http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

http://www.catinet.dk/
http://www.prominstat.eu
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250
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Espanjassa laaditaan säännöllisesti selvityksiä, joiden tarkoituksena on tunnistaa 

maahanmuuttoa koskevat yleiset mielipidesuuntaukset ja seurata muukalaisvihamielisten 

ja rasististen suuntausten kehitystä. Maahanmuuttoa koskevista mielipiteistä kerrotaan 

lähemmin Espanjan tilastokeskuksen maahanmuuttoa koskevassa selvityksessä. Tuorein 

rasismia koskeva asiakirja on selvitys rasismin ja muukalaisvihan kehityksestä Espanjassa 

vuodelta 2008. Yksityiskohtaisemmissa mielipidetutkimuksissa on selvitelty islaminuskoisen 

maahanmuuttajayhteisön tilannetta Espanjassa ja espanjalaisten nuorten mielipiteitä 

maahanmuutosta. 

http://www.oberaxe.es 

Pienryhmille ja yksittäisille ihmisille suunnattujen hankkeiden yhteydessä olisi ymmärrettävä, 

että niiden avulla ei voida muuttaa yleisiä asenteita. Sen sijaan niiden vaikutuksia voidaan 

mitata syvähaastatteluilla ja osanottajille kohdennetuilla lyhyen aikavälin selvityksillä sekä 

tarkastelemalla asialistojen ja kumppanuussuhteiden muutosta keskipitkällä ja pitkällä 

aikavälillä.

Kun tietoisuutta halutaan lisätä näyttöön perustuvan lähestymistavan avulla, on lähdettävä 

liikkeelle perusteellisesta kartoituksesta, jossa tutkimusten ja mielipidemittausten avulla 

kerätään vankat perustiedot maahanmuuttajien ja valtaväestön näkemyksistä, minkä 

jälkeen niitä voidaan arvioida säännöllisesti.

Kartoituksen jälkeen suoritetaan erillinen analyysi, jossa tarkastellaan täydentäviä, 

mutta ristiriitaisia tuloksia (esimerkiksi maahanmuuttajien ja valtaväestön näkemysten 

välisiä eroavuuksia), sijoitetaan tulokset laajempaan kansalliseen kontekstiin, yksilöidään 

kohderyhmät ja valitaan tarkoituksenmukaisimmat toimintatavat. Yleistä mielipidettä ei 

voida tulkita pelkästään tutkimusten ja mielipidemittausten avulla. 

Asianmukaisella hallintotasolla suoritettu tutkimus auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät 

vaikuttavat yksilön tai jonkin ryhmän asenteisiin maahanmuuttajia ja näiden kotoutumista 

kohtaan. 

EU:n perusoikeusviraston edeltäjän vuonna 2005 laatimassa kertomuksessa Majority 
Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities tarkastellaan valtaväestön asenteita 

maahanmuuttajia ja vähemmistöjä kohtaan ja esitellään asenteiden muodostumiseen 

vaikuttavia tekijöitä. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Monet selittämättömät tekijät vaikuttavat siihen, miksi ihmiset ajattelevat maahan-

muutosta niin kuin ajattelevat ja suhtautuvat siihen niin kuin suhtautuvat. Vaikka kaikkea 

ei voida selittää, kartoitustyön tulosten avulla käytännön toimijat voivat yksilöidä keskeiset 

tekijät ja määritellä tiedotustoimien kohderyhmät tarkoituksenmukaisella tavalla. Useiden 

*
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tutkimusten perusteella näyttäisi esimerkiksi siltä, että kaikkein myönteisimmät ja suvaitse-

vaisimmat asenteet liittyvät seuraaviin tekijöihin:

nuoruus•	

korkeampi sosioekonominen asema•	

korkeampi koulutustaso•	

vakituinen työsuhde•	

enemmän kontakteja maahanmuuttajiin.•	

Myös sosiaaliset, maantieteelliset ja historialliset syyt vaikuttavat siihen, miten yleinen 

mielipide suhtautuu maahanmuuttajiin eri jäsenvaltioissa. Kartoituksen ja analyysin ohella 

valmistelevilla tutkimuksilla voidaan lisätä tietoisuutta ja tukea viestintää. Esimerkiksi syrjintää 

EU:ssa koskeva Erityiseurobarometri 263 osoittaa, että maissa, joissa on kehittynyt syrjinnän 

torjuntalainsäädäntö, ihmiset tuntevat todennäköisemmin oikeutensa joutuessaan uhriksi, ja 

toisaalta he myös ovat todennäköisemmin sitä mieltä, että syrjintää esiintyy yleisesti. 

Oikein ajoitettujen mielipidetutkimusten avulla voidaan kiinnittää suuren yleisön ja tiedotus-

välineiden huomiota keskeisiin kysymyksiin ja pohjustaa keskustelua tulevista hankkeista. 

Selvitysten käynnistäminen oikeaan aikaan on siis erittäin tärkeää sekä tiedotushankkeiden 

että päätöksentekoprosessin kannalta. Kun lisätään yleisön tietoisuutta kotoutumiseen 

liittyvistä kysymyksistä, myös yleisön odotukset päätöksentekoon perustuvia ratkaisuja 

kohtaan kasvavat. 

Tutkimustulosten analysointi tuo esiin näkemysten taustalla olevia tekijöitä, joiden avulla 

on helpompi määrittää toiminnalle tarkoituksenmukainen kohderyhmä. Tulosten avulla 

voidaan myös kiinnittää sekä tiedotusvälineiden että suuren yleisön huomio tiedotuskam-

panjoiden käynnistymiseen.

Julkisen keskustelun vaikutus 

Julkisen keskustelun muoto ja sisältö voivat vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti siihen, 

miten suuri yleisö suhtautuu maahanmuuttajiin ja heidän kotouttamiseensa. Poliittinen ja 

tiedotusvälineissä käytävä keskustelu saattaa juuttua vähemmän tärkeisiin kotouttamisky-

symyksiin, ja maahanmuutto saatetaan liittää aiheettomasti muihin sosiaalisiin kysymyksiin. 

Maahanmuuttajat mainitaan esimerkiksi usein samassa yhteydessä kuin työpaikoista ja 

asunnoista kilpailemisen aiheuttama epävarmuuden tunne, lisääntyvä turvautuminen 

hyvinvointivaltion tarjoamiin etuuksiin tai yleinen huoli kansallisesta turvallisuudesta. 

Ei pidä unohtaa, että maahanmuuttajiin kohdistuvaa yleistä mielipidettä voidaan parantaa 

epäsuorasti toteuttamalla toimenpiteitä, jotka parantavat maahanmuuton hallintaa, 

ulkorajojen valvontaa, turvapaikkajärjestelyjä, syrjinnän torjuntaa ja kotoutumista. Myös 

paremmat vertailukelpoiset tiedot maahanmuutosta ja kotoutumisesta tarjoavat hyödyllisen 

tietopohjan julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Tässä suhteessa tiedotustoimilla 

*
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on tärkeä tehtävä poliittisten päätösten tukemisessa, sillä niiden avulla voidaan saavuttaa 

laajempi tuki erilaisille maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan parannuksille. 

Hallituksen kotouttamispolitiikan ja sitä koskevan viestinnän johdonmukaisuus voi 

vaikuttaa merkittävästi tiedotuskampanjoiden uskottavuuteen ja vaikuttavuuteen, etenkin 

kun kyseessä ovat hallituksen toimesta toteutettavat tai sen rahoittamat kampanjat. 

Kumppanuuksien luomisen kannalta toiminta voi olla tehokkainta paikallistasolla, jolloin 

sen avulla voidaan myös saavuttaa paremmin vastakaikua kaupunkeihin ja paikallisyhtei-

söihin liittyviä erityiskysymyksiä koskevan tietoisuuden lisäämisessä. 

Linzin kaupungissa Itävallassa toteutettiin tiedotuskampanja, jonka teemana oli Eletään 
ja tehdään töitä yhdessä. Sen avulla innostettiin kohderyhmään kuuluvia työnantajia, 

erityisesti pk-yrityksiä, ja paikallisia päättäjiä selvittämään, mitä etuja voitaisiin saavuttaa 

laajentamalla työmarkkinoita yli rajojen ja tarjoamalla maahanmuuttajataustaisille luotta-

musmiehille ja työntekijöille kulttuurienvälistä koulutusta.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Itävallassa tammikuussa 2008 järjestettyjen paikallisvaalien aikaan syrjinnän torjunnan 

asiantuntijat pyrkivät Grazissa lisäämään tietoisuutta syrjinnästä ja parantamaan vaaleihin 

osallistuvien puolueiden keskeistä sanomaa. Hankkeen yhteydessä arvioitiin 650 vaaleihin 

liittyvää tekstiä niin sanotun liikennevalomekanismin avulla (punainen/keltainen/vihreä) ja 

tuloksia esiteltiin myöhemmin neljässä lehdistötilaisuudessa ja poliittisessa päätöskeskus-

telussa. Hanke sai useimmissa puolueissa myönteisen vastaanoton, ja sitä voitaisiin helposti 

mukauttaa myös muiden kaupunkien ja alueiden käyttöön.

http://wahlkampfbarometer-graz.at 

Opettajia, poliiseja ja lääkäreitä pyydetään usein kommentoimaan kotoutumiseen liittyviä 

kysymyksiä omaan alaansa liittyvien näkökohtien osalta, ja arvovaltansa vuoksi heillä onkin 

hyvät edellytykset lisätä tietoisuutta näiden seikkojen osalta.

Terveydenhuollon alalla järjestetään säännöllisesti verenluovutusta koskevia tiedotuskam-

panjoita. Italian verenluovuttajien vapaaehtoisjärjestö (AVIS) on jo kymmenen vuoden 

ajan toteuttanut kampanjoita, joilla pyritään edistämään maahanmuuttajien osallistumista 

verenluovutukseen, mikä lisää suuren yleisön arvostusta maahanmuuttajien panosta kohtaan ja 

luo tilaisuuksia kulttuurienväliseen vuoropuheluun. Näiden kokemusten pohjalta on perustettu 

niin kutsuttu verenluovutuskulttuurin seurantakeskus, joka on tehnyt yhteistyöpöytäkirjoja 

muiden terveydenhuoltoalan organisaatioiden kanssa maahanmuuttajien lähtömaissa.

http://www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf
http://wahlkampfbarometer-graz.at/
http://www.avis.it/usr_view.php/ID=0
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Tiivis yhteistyö kentän kanssa auttaa merkittävästi sen varmistamisessa, että tiedotustoimet 

saavat yleisön huomion. Muutoin kampanjat, joilla ei ole paikallista kiintopistettä, saatetaan 

kokea liian holhoaviksi ja poliittiseen liturgiaan sidotuiksi. Kentän toimijat voivat myös 

kertoa kampanjan toteuttajille paikallisissa näkemyksissä havaitsemistaan muutoksista. 

Näin he toimivat varhaisvaroitusjärjestelmänä, jonka avulla tällaiset muutokset voidaan 

tunnistaa ja niihin voidaan reagoida.

Jos politiikka on epäjohdonmukaista tai jos viestintä on hämmentävää tai sisältää ristirii-

taisia viestejä, suuren yleisön tietoisuuden lisäämistä voidaan käyttää myös poliittisen 

asialistan esille tuomiseen. 

Koska hallituksen toimintalinjat ja viestit vaikuttavat merkittävästi kampanjoiden uskotta-

vuuteen ja vaikuttavuuteen, päättäjät ja mielipidevaikuttajat voivat kuulua kampanjoiden 

keskeisiin kohderyhmiin. 

Slovakiassa toteutetulla hankkeella Ihmisiä niin kuin mekin pyrittiin lisäämään sekä suuren 

yleisön että maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanosta vastaavien ammattilaisten 

tietoja ja suvaitsevaisuutta. Maahanmuuton uusissa kohdemaissa, missä tulokkaita on vielä 

suhteellisen vähän, on kerrottava maahanmuuttajien arjesta ja heidän panoksestaan uuden 

asuinmaan yhteiskunnassa. Kampanja toteutettiin television välityksellä ja järjestämällä 

tilaisuuksia sekä kouluissa että viranomaisten ja rajavartijoiden kanssa. 

http://www.ludiaakomy.sk 

Haut-Rhinin departementissa Ranskan Alsacessa järjestettiin kotouttamista ja kaupunkipo-

litiikkaa käsittelevän alueellisen seurantakeskuksen (ORIV) toimesta uusia maahanmuuttajia 

koskevien tietojen perusteella 160 paikallisen virkamiehen ja eri sidosryhmien kesken 

tapaamisia, joissa jaettiin tietoa ja keskusteltiin suosituksista, jotka koskevat eri kaupunkien 

vastaanotto-olosuhteita ja käytänteitä.

http://www.oriv-alsace.org 

Itävallan kotouttamisrahasto on julkaissut toisen tilastollisen vuosikirjan maahanmuutosta 

ja kotouttamisesta. Kirjan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tosiseikkojen esittäminen kotout-

tamispolitiikkaa koskevan keskustelun tunnepitoisuuden vähentämiseksi. Kirjaa painetaan 

10 000 kappaletta ja sitä jaetaan eri puolilla maata keskeisille mielipidevaikuttajille, 

esimerkiksi journalisteille, poliitikoille ja kaupunginjohtajille. 

http://www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009 

*
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Oikean kohderyhmän määrittäminen ja mielipiteiden muokkaaminen

Suurelle yleisölle tarkoitettuun tiedottamiseen ja yleisen mielipiteen muokkaamiseen ei 

pitäisi suhtautua liian suurin odotuksin, vaan tulisi ymmärtää, että tällaiset tiedotuskam-

panjat edellyttävät pitkän aikavälin sitoutumista. Ne vaativat monia erilaisia strategioita 

ja pitkän aikavälin toimia: tiedotuskampanjoita, tapahtumia, täytäntöönpanohankkeita, 

politiikan muuttamista jne.

Jos rahaa on käytettävissä niukalti, toiminta kannattaa ehkä kohdentaa erityisryhmille, 

esimerkiksi päätöksentekijöille ja mielipidevaikuttajille. Työnantajat, vuokranantajat, 

pankit, julkiset laitokset ja erilaiset palveluntarjoajat eivät välttämättä ole perehtyneet eri 

maahanmuuttajaryhmien, esimerkiksi pakolaisten, asemaan ja oikeuksiin ja epäröivät antaa 

tarvittavaa tukea siksi, ettei niillä ole riittävästi tietoa asiasta.

Tarkoituksenmukaisen tavoiteryhmän määrittäminen edesauttaa kampanjan onnistumista 

(esimerkiksi suuren yleisön, maahanmuuttajien tai valikoitujen sidosryhmien tai 

väestöryhmien mielipiteen muuttamisessa).

Berliinin osavaltiossa järjestettiin vuonna 2006 tiedotuskampanja Berliini tarvitsee sinua!, 
jonka avulla pyrittiin puuttumaan yhtäältä maahanmuuttajanuorison mataliin työllisyys-

lukuihin ja toisaalta julkisen sektorin ahdasmielisiin asenteisiin. Kampanjan menestystä 

mitattiin selvittämällä, kuinka suurella osalla julkisen sektorin harjoittelijoista on maahan-

muuttajatausta. Tämä osuus kasvoikin kahdeksasta prosentista 14,5 prosenttiin vuosina 

2006–2008. Arvioinnin yhteydessä todettiin, että kohderyhmään kuuluvien maahan-

muuttajanuorten kiinnostus julkisen sektorin työpaikkoja kohtaan oli lisääntynyt. Myös 

suhtautuminen monikulttuurisuuteen muuttui avoimemmaksi sekä julkisissa keskusteluissa 

että julkisen sektorin työntekijöiden keskuudessa.

http://www.berlin-braucht-dich.de 

OXLO – Oslo Extra Large on pitkäaikainen kampanja, joka käynnistettiin vuonna 2001 Oslon 

kaupungin aloitteesta vastauksena kaupungissa tehtyyn rasistiseen murhaan. Hankkeen 

tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja julkisten palvelujen osallistavuutta, ja siihen liittyvät 

toimet on kohdistettu ennen muuta kouluihin, päivähoitopaikkoihin ja terveyskeskuksiin. 

Vuoteen 2005 mennessä kaupungin palveluksessa olevien ulkomaalaistaustaisten työnte-

kijöiden määrä oli lisääntynyt lähes 30 prosenttia. 

http://www.oslo.kommune.no 

Kreikassa maahanmuuttopoliittinen instituutti on toteuttanut erityisesti koululaisille 

suunnattuja toimenpiteitä Inside Out -hankkeen yhteydessä. Muita kohderyhmiä ovat 

kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, kuten panhelleeninen naisten yleisurheiluseura.

http://www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 
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Tavoitteiden määrittely auttaa löytämään oikeat keinot niiden 
saavuttamiseen

Erilaisten strategioiden joukosta voidaan erottaa erityisesti taide ja kulttuuri keinoina, joiden 
avulla voidaan kehittää kohderyhmän valmiuksia tehdä tietoisia valintoja ja toteuttaa toimia 
tietoisuuden lisäämiseksi. Antamalla ääni sille, mitä ei ennen ole kuultu, ja näyttämällä 
kuvia, jotka muutoin olisivat jääneet näkemättä, taide voi luoda edellytykset keskustelulle, 
jossa käsitellään identiteettien moninaisuutta ja sovitellaan yhteen eroavuuksia. 

Totuudenmukainen kuva maahanmuuttajista ja erilaisista yhteisöistä

Kuilu kotouttamista koskevien uskomusten ja todellisuuden välillä on melkoinen. 
Uskomuksia vääristävät muun muassa tiedotusvälineissä tai julkisissa keskusteluissa 
jatkuvasti toistetut kliseet tietyistä ryhmistä, esimerkiksi turvapaikanhakijoista, rekisteröi-
mättömistä maahanmuuttajista tai maahanmuuttajista, joiden ulkonäkö, kulttuuri, kieli 
tai uskonnollinen tausta ovat selvästi erilaiset kuin valtaväestöllä. Eri Euroopan maissa 
suoritettujen mielipidetutkimusten perusteella ulkomaalaisväestön osuus arvioidaan 
usein vahvasti yläkanttiin: Norjassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa 60–70 prosenttia 
liian suureksi ja Isossa-Britanniassa ja Ranskassa peräti 150–200 prosenttia liian suureksi. 
Isossa-Britanniassa suoritettujen tutkimusten mukaan maahanmuuttajaväestön määrä 
arvioidaan keskimäärin neljä kertaa todellista suuremmaksi. Lisäksi joka neljäs haastateltu 
arvioi, että maahanmuuttajia on yli puolet maan väestöstä. Isossa-Britanniassa suoritetut 
tutkimukset paljastivat lisäksi, että myös turvapaikanhakijoiden saamien sosiaalietuuksien 
määrä arvioidaan huimasti yläkanttiin ja että Ison-Britannian uskottiin kantavan todellista 
paljon suuremman (kymmenkertaisen) taakan maailman pakolaisongelmasta.

Tiedotuskampanjoiden yhteydessä voidaan kertoa todellisista maahanmuuttokokemuksista 
ja maahanmuuttajien elinolosuhteista sekä uudessa asuinmaassa, -alueella tai -kaupungissa 
tapahtuneista yhteiskunnallisista muutoksista ja kehityksestä. Kampanja kannattaa rakentaa 
asianomaisen paikkakunnan erityispiirteiden ympärille, sillä suuri yleisö voi sijoittaa 
maahanmuuton ja kotoutumisen kaltaiset abstraktit ilmiöt oikeaan kontekstiin paremmin, kun 
he voivat verrata olettamuksiaan heille kaikkein tutuinta yhteisöä koskeviin tosiseikkoihin.

Skotlannin hallituksen hanke Fresh Talent Initiative perustui osittain käsitykseen, jonka 

mukaan Skotlannista voi tulla houkuttelevampi paikka asua, tehdä työtä ja opiskella, jos 

potentiaalisille maahanmuuttajille annetaan todenmukaista tietoa mahdollisuuksista 

ja asettumisen edellytyksistä. Hanketta arvioitiin vuosina 2005–2007 puolivuosittain 

tehtyjen vapaaehtoisten kyselyjen avulla, joissa selvitettiin, millaisia tilaisuuksia ja haasteita 

hankkeen välityksellä rekrytoidut maahanmuuttajat olivat kohdanneet.

http://www.scotlandistheplace.com 

Espanjan hallitus aloitti vuonna 2007 laajan tiedotuskampanjan, jonka toteutusmuotoja 

olivat televisio- ja radiospotit sekä lehdistössä ja julkisilla paikoilla julkaistut mainokset. 

http://www.scotlandistheplace.com/
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Tavoitteena oli kiinnittää huomiota maahanmuuttajien erilaisiin sosiaalisiin tarpeisiin. 

Kampanjan pääteemana oli Maahanmuuttajien kotoutuminen on voitto meille kaikille ja 

alaotsikkona Kaikki olemme erilaisia ja kaikki tarpeellisia. 

http://www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm 

Erilaisten hankkeiden avulla voidaan torjua maahanmuuttajaryhmiin liitettyjä stereoty-
pioita, uhriuttamista ja leimaamista ja tuoda sen sijaan esiin yksittäisten maahanmuuttajien 
ja heidän perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita. Yleiseen mielipiteeseen voidaan vaikuttaa 
tosiseikkoihin perustuvalla lähestymistavalla, joka edellyttää, että

tavoitteet asetetaan ja ilmoitetaan selkeästi, täsmällisesti ja realistisesti•	

kohderyhmät määritellään ja toimintatavat valitaan tarkoituksenmukaisesti•	

tavoitteet ja toimintamenetelmät perustuvat tutkimustuloksiin ja asenteiden muutosta •	
koskeviin teorioihin

hankkeen tarkoituksenmukainen toteuttamisaikataulu ja maantieteellinen sijoitus •	
harkitaan tarkkaan

tiedotusvälineiden kanssa luodaan hyvät yhteistyösuhteet•	

hankkeen vaikutusten arviointia varten laaditaan strategiat ja osoitetaan niiden toteut-•	
tamiseen riittävät resurssit.

Myyttien murtamiseen tähtäävät hankkeet kehittävät yleistä mielipidettä antamalla maahan-
muutosta totuudenmukaisen kuvan tosiseikkojen ja henkilökohtaisten kertomusten avulla. Ne 
auttavat havaitsemaan eri maahanmuuttajaryhmien erityisominaisuuksia ja tarpeita, erityisesti 
kun kyseessä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja stereotyypitetyt ryhmät, kuten 
rekisteröimättömät maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajanaiset. 

Irlannin kansallisesta rasismintorjuntaohjelmasta rahoitetun monikulttuurisuutta ja 

rasismintorjuntaa koskevan teemaviikon yhteydessä julkaistiin lehtinen, jossa kyseenalais-

tetaan siirtotyöläisiä ja heidän perheitään koskevia myyttejä ja väärinkäsityksiä. Lisäksi 

toteutettiin tiedotuskampanjoita, joissa kerrottiin, miten vähemmistökansallisuuksia 

edustaville ryhmille tarkoitettuja palveluja olisi parannettava eri elämänaloilla. 

http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

Belgian tasavertaisia edellytyksiä edistävä keskus toteutti vuonna 2008 kampanjan Olenko 
maahanmuuttaja? Tarkoituksena oli saada kohdeyleisö pohtimaan omaa taustaansa. 

Kampanjassa esiteltiin tunnettuja henkilöitä, joita harva ajattelee ”maahanmuuttajina”, 

jotta saataisiin ihmiset kyseenalaistamaan stereotyyppiset käsityksensä maahanmuutosta 

ja kotoutumisesta. 

http://www.journeedesmigrants.be / http://www.dagvandemigrant.be 

*

http://www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm
http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf
http://www.journeedesmigrants.be/
http://www.dagvandemigrant.be
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Saksan liittohallituksen kulttuurisäätiö käynnisti vuonna 2002 maahanmuuttoa koskevan 

kattavan projektin, jonka yhteydessä on toteutettu yli 120 tapahtumaa ja yksittäistä 

hanketta. Tavoitteena on kuvata maahanmuuton aiheuttamia yhteiskunnallisia muutoksia. 

Tietoa on tuotettu eri tieteenalojen yhteistyönä yhdistämällä yhteiskunnallisia ja tieteellisiä 

tai dokumentaarisia ja taiteellisia havaintoja. Toteuttajina on ollut erityyppisiä kumppaneita 

sekä Saksasta että eri puolilta Eurooppaa. Hankkeeseen toivottiin erityisesti maahanmuut-

tajataustaisia osanottajia. 

http://www.projektmigration.de 

Julkiset museot soveltuvat mainiosti erilaisten näyttelyiden, tapahtumien, koulutusoh-

jelmien, tutkimusten, keskustelutilaisuuksien ja kansainvälisen vaihdon näyttämöiksi, 

etenkin jos niiden kokoelmien aiheena on monikulttuurisuus tai siirtolaisuushistoria. 

Maahanmuuttoon liittyvät tarinat jäävät usein vähemmälle huomiolle, ja niiden liittäminen 

osaksi laajempaa kansallista historiaa on monimutkainen ja toisinaan ristiriitainenkin 

tehtävä. Vuonna 2008 järjestetyssä konferenssissa, jonka aiheena oli ”siirtolaisuus 

museoissa: monikulttuurisia kertomuksia Euroopasta”, todettiin tarpeelliseksi laajentaa 

museoiden tutkimuskapasiteettia maailmanhistorian suuntaan, löytää innovatiivisia 

tekniikoita kulttuurin alalla tapahtuvien muutosten esittämistä varten sekä kerätä ja 

dokumentoida henkilökohtaisia kokemuksia maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta 

maahanmuuttajayhteisöjen keskuudessa. Arkistotoiminnan kehittämisen, näyttelyiden ja 

monialaisen lähestymistavan avulla museot voivat kehittää yhteyksiään kotouttamisalan 

eri sidosryhmiin ja lähtömaihin. 

Pariisissa toimivassa siirtolaisuusmuseossa (Cité nationale de l’histoire de l’immigration) 

tarkastellaan Ranskan historiaa siltä kannalta, että Ranska on perinteinen maahanmuuton 

kohdemaa, jonka kehitykseen on vaikuttanut myös eri muuttoaaltojen myötä saapuneiden 

maahanmuuttajien kotoutuminen. Museon kokoelmat muodostuvat suurelta osin erilaisista 

yksityishenkilöiden tarinoista ja esineistä. Kesäkuusta 2007 alkaen museon toimintaa on 

esitelty varsin laajasti lehdistössä. Sen kävijämäärä on kasvanut, ja se on luonut yhteyksiä 

kouluihin, tutkijoihin ja kansalaisjärjestöihin. 

http://www.histoire-immigration.fr 

Jos erityisiä siirtolaisteemaan keskittyviä museoita ei ole, näyttelyt voivat palvella samaa 

päämäärää. 

http://www.projektmigration.de/
http://www.histoire-immigration.fr/
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Vuonna 2007 Euroopan kulttuuripääkaupunkina oli Luxemburg. Koska teemavuoden 

toiminta perustui ainutlaatuiseen rajatylittävään yhteistyöhön Belgian, Ranskan ja Saksan 

kanssa, keskeiseksi teemaksi valittiin siirtolaisuus. Se olikin vuoden viidestä teemasta 

ainoa, joka sai suosiota myös yrityssponsoreiden keskuudessa. Luxemburgin asukkaista 

80 prosenttia piti siirtolaisuusaiheisia näyttelyitä kiinnostavina, ja ne houkuttelivat 

kulttuurin kuluttajien joukkoon kaksi uutta yleisöryhmää: nuorison ja maassa jo pidempään 

oleskelleet maahanmuuttajaryhmät. Luxemburgissa asuvista portugalilaisista 43 prosenttia 

osallistui vuonna 2007 kulttuuritapahtumiin tavanomaista useammin.

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_final_anglais.pdf 

Berliinin Friedrichshain-Kreuzbergin kaupunginosan paikallishistorian museossa lisättiin 

vuonna 2005 pysyvään näyttelyyn uusi osa, jonka otsikkona on Kukin tavallaan? 300 vuotta 
siirtolaisuushistoriaa Kreuzbergissa. Paikallisten näkökohtien korostaminen lisää aiheen 

kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä museovieraiden keskuudessa, ja kronologinen lähesty-

mistapa osoittaa, miten kaupunginosan perustaminen ja kasvu liittyvät siirtolaisuuteen.

http://www.kreuzbergmuseum.de 

Myös kirjastoilla on keskeinen tehtävä monikulttuurisuutta koskevan tiedon tarjoajina ja 

paikallisyhteisöjen luontevina kohtauspaikkoina. 

Alankomaissa, Saksassa, Tanskassa ja Tšekissä on vuodesta 2002 levitetty 500 kirjastoon 

paikallisten maahanmuuttajaryhmien ja etnisten vähemmistöryhmien historiaa, perinteitä 

ja elinolosuhteita käsittelevää kirjallisuutta Monikulttuurisuus kirjastoissa -hankkeen avulla. 

Kirjastonjohtajille on annettu kulttuurienvälisiä valmiuksia koskevaa koulutusta interak-

tiivisten työpajojen yhteydessä. INTI-ohjelmasta rahoitettavassa Libraries as gateways 
-hankkeessa keskitytään laajentamaan strategioiden täytäntöönpanoa sekä hahmotte-

lemaan uusia toimintalinjoja ja -tapoja.

http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Turvapaikanhakijat

Monesti ajatellaan, että turvapaikka-asiat eivät ole hallinnassa, vaikka turvapaikkaha-

kemusten määrä on vähentynyt niin, että se on nyt alimmillaan moneen vuoteen. Usein 

myös sekoitetaan toisiinsa turvapaikanhakijat ja ne, jotka tulevat maahan laittomasti 

työskentelytarkoituksessa. Yksi keino parantaa yleistä suhtautumista turvapaikanhakijoihin 

on rahoittaa hankkeita, joiden yhteydessä kerrotaan myönteisiä, ihmisläheisiä kertomuksia 

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.kreuzbergmuseum.de
http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html
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turvapaikanhakijoista ja yhdistetään pakolaiset suoraan niihin konflikteihin, joita he ovat 

joutuneet pakenemaan. 

Ison-Britannian turvapaikka- ja pakolaistiedotuskeskuksen laatimassa käsikirjassa 

Understanding the Stranger: Building bridges community handbook tarkastellaan 21:tä 

hanketta, joiden avulla pyrittiin lieventämään jännitteitä ja luomaan yhteyksiä paikallis-

yhteisöjen ja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten välille. Hankkeet osoittavat, että kun 

huolehditaan suunnittelusta ja jatkuvasta tiedottamisesta ja järjestetään tilaisuuksia tavata 

turvapaikanhakijoita, paikallisyhteisöt voivat hyväksyä ja toivottaa tervetulleiksi tulokkaita, 

joihin muutoin olisi saatettu suhtautua vihamielisesti, ennakkoluuloisesti ja pelokkaasti. 

http://www.icar.org.uk/uts 

Eurooppalaisten pakolaisjärjestöjen kattojärjestön (ECRE) toteuttaman hankkeen 

yhteydessä kerättiin 120 pakolaisen henkilökohtainen tarina, jotka liittyvät turvapaikka-

menettelyjen eri vaiheisiin 12:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Tarinakokoelmaan voi tehdä hakuja 

alkuperäalueen, kohdemaan tai elämänvaiheeseen liittyvien teemojen perusteella. 

Tarinoissa pyritään keskittymään olennaiseen kertomalla Euroopassa asuvien turvapaikan-

hakijoiden odotuksista, tarpeista ja kokemuksista. 

http://www.ecre.org/refugeestories 

Bristolissa, Nottinghamissa ja Liverpoolissa toteutettiin vuosina 2005–2008 Refugee 
Awareness -hanke, jonka yhteydessä 4 772 henkilöä osallistui 192:een varta vasten 

räätälöityyn interaktiiviseen työpajaan. Yli puolet osanottajista kertoi ymmärtävänsä 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilannetta nyt huomattavasti paremmin. Monet myös 

osallistuivat jatkotoimiin, joiden avulla pyrittiin parantamaan pakolaisten viihtyvyyttä 

uudessa asuinyhteisössä.

http://www.refugee-action.org.uk 

UNHCR:n Slovakian-toimisto ja Comenius-yliopiston journalistiikan tiedekunta toteuttivat 

yhteistyönä hankkeen, jonka yhteydessä kannustettiin julkaisemaan enemmän ja 

syvällisempiä tarinoita pakolaisten huolenaiheista aikana, jolloin nämä kysymykset olivat 

varsin tuntemattomia tässä uudessa kohdemaassa. Parhaat tarinat elämänkokemuksista, 

kotoutumisprosessista ja elinolosuhteista palkittiin. Tarinoita julkaistiin sekä sähköisissä 

tiedotusvälineissä että painetussa lehdistössä. Kohdeyleisöön kuuluivat suuren yleisön 

ohella myös valtion virkamiehet, jotka lukivat tarinoita ja keskustelivat niistä palkintolauta-

kunnan jäseninä ja saivat siten lisätietoja tästä aihepiiristä.

http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

http://www.icar.org.uk/uts
http://www.ecre.org/refugeestories/
http://www.refugee-action.org.uk
http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf
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Monet kansainväliset ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat laatineet koulutuspa-

ketteja, kirjoja, pelejä ja pamfletteja erityisesti oppilaitoksia varten. Joukossa on myös 

roolipeliharjoituksia, joissa jäljitellään turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden 

maahanmuuttajaryhmien kokemuksia. 

UNHCR on laatinut roolipelin nimeltä Passages – Paossa. Se auttaa ymmärtämään, millaisia 

ongelmia pakolainen voi joutua kohtaamaan. Pelaajat käyvät läpi erilaisia vaiheita, joissa 

jäljitellään pakolaisen kokemuksia pakenemisesta pakolaisleiriin saapumiseen ja kotoutu-

misvaikeuksista kotimaahan paluuseen.

http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/

Passages.pdf 

Kanariansaarilla vuonna 2005 toteutettu vuoden mittainen valistuskampanja Enséñame, 
Africa saavutti tavoitteensa, kun tuhat opiskelijaa osallistui työpajoihin, joissa käsiteltiin 

Senegalista tulevien siirtolaisten taustamotiiveja ja vaikuttimia. Opiskelijat laativat omaa 

tiedotusmateriaalia espanjalaisten opettajien käyttöön ja lahjoittivat koulutarvikkeita 

Senegalin maaseutukouluihin.

http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

Maahanmuuttajanaiset

Sen lisäksi, että stereotyyppinen kuva maahanmuuttajanaisista muista riippuvaisina ja 

alistettuina perheenäiteinä on ristiriidassa maahanmuuttovirtojen naisistumisen kanssa, se 

uhkaa estää naisia osallistumasta työmarkkinoille ja yhteiskuntaelämään. 

Onkin tarpeen laatia ja levittää materiaalia maahanmuuttajanaisten erilaisista elämänti-

lanteista ja profiileista ja maahanmuuttajayhteisöjen muuttuvista sukupuolten välisistä 

suhteista yleensä. Aivan aluksi voidaan julkaista yksityiskohtaisempia tilastotietoja, joissa 

otetaan huomioon myös sukupuolinäkökohdat. Seuraavaksi voitaisiin antaa maahanmuut-

tajanaisten kertoa itse kokemuksistaan: sekä siitä, miten he ovat saaneet maahanmuutosta 

uutta voimaa, että siitä, miten he ovat joutuneet hyväksikäytön uhreiksi. 

Euroopan naisjärjestöjen yhteenliittymä European Women’s Lobby toteutti vuonna 

2001 naisturvapaikanhakijoita koskevan kampanjan, jonka yhteydessä julkaistiin 20 000 

postikorttia ja perustettiin verkkosivusto. Niiden tarkoituksena on lisätä suuren yleisön 

ymmärtämystä naispuolisia turvapaikanhakijoita ja erityisesti niitä kohtaan, jotka 

ovat joutuneet äärimmäisen sukupuolisidonnaisen väkivallan, kuten raiskauksen ja 

hyväksikäytön, uhreiksi. Sittemmin hankkeen pohjalta on tuettu eurooppalaisen maahan-

muuttajanaisten verkoston perustamista. Verkoston pitkän aikavälin tavoitteena on tuoda 

http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359
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esiin naisten kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä ja saattaa ne sekä jäsenvaltioiden että 

EU:n tason päättäjien tietoon.

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html 

Tietoisuuden lisääminen vastaanottavan yhteiskunnan osallistumista 
laajentamalla 

Kotouttamisalan toimijoiden olisi tiedostettava, että tosielämän kuvauksia ei voida 

rajattomasti käyttää tiedotuskampanjoiden ensisijaisena materiaalina. Oikean tiedon 

jakaminen väärinkäsitysten korjaamiseksi ei välttämättä aina johda asennemuutoksiin. 

Tosiseikat saattavat vaikuttaa asenteisiin, silloin kun ihmiset suhtautuvat asioihin 

jokseenkin välinpitämättömästi. Ne eivät kuitenkaan yleensä vaikuta kaikkein vihamieli-

simpiin asenteisiin (vaan saattavat jopa kärjistää niitä entisestään). Esimerkiksi One Scotland 
-hankkeen yhteydessä havaittiin, että vaikka yleisön tiedot olivat kuuden toimintavuoden 

aikana lisääntyneet, rasistiset mielipiteet olivat yhtä yleisiä kuin ennenkin.

Valistuneetkin kansalaiset saattavat suhtautua kotoutumisprosessiin passiivisesti, 

jos heillä ei ole tietoa siitä, miten he voisivat osallistua kotouttamistoimenpiteisiin ja 

kulttuurienväliseen vuoropuheluun eri elämänaloilla, esimerkiksi työssä, asuinalueellaan, 

järjestötoiminnassa tai uskonnollisissa yhteisöissä. 

Valistuskampanjat voivat kannustaa osallistumaan toimiin, joissa luodaan merkityksellisiä 

suhteita maahanmuuttajien ja vastaanottavien yhteisöjen välille. Erityistapahtumat ja 

festivaalit ovat hyvä tilaisuus osoittaa, miten maahanmuuttajat voivat rikastuttaa uuden 

asuinmaansa elämää ja kulttuuria. Ne tarjoavat myös markkinapaikan, jossa eri organisaatiot 

voivat esitellä koulutustarjontaansa ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Tällaiset 

tapahtumat voivat parantaa yleistä käsitystä maahanmuuttajista ja kannustaa kehittämään 

kulttuurienvälisiä valmiuksia.

Luxemburgissa vuonna 2009 järjestetty 26. maahanmuutto-, kulttuuri- ja kansalaisuusfes-

tivaali kokosi yhteen lähes 250 kotouttamisen parissa toimivaa organisaatiota. 

http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html 

Kyproksella järjestettävän sateenkaarifestivaalin tarkoituksena on esitellä kyproslaiselle 

yhteiskunnalle muiden kansojen kulttuurien ja sivilisaatioiden rikkautta ja edistää 

monikulttuurisuutta sekä maahanmuuttajien, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja 

yleensä ulkomaalaisten oikeuksien kunnioittamista.

http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html 

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html
http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html
http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html
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Kulttuuritapahtumiin voidaan kutsua maahanmuuttajataiteilijoita ja esiintyjiä lisäämään 

tapahtuman näkyvyyttä suuren yleisön keskuudessa. He voivat edustaa joko lähtömaansa 

perinteistä kulttuuria tai asuinmaassa kehitettyjä uusia kulttuurienvälisiä ilmaisumuotoja.

Espanjalainen Directa-säätiö toteuttaa monivuotista hanketta, joka tarjoaa puitteet 

kulttuurienväliselle vaihdolle. Sen yhteydessä on muun muassa laadittu katalogi maahan-

muuttajataustaisista taiteilijoista, joiden ilmaisuvälineitä ovat esimerkiksi musiikki, teatteri, 

maalaustaide, elokuva, tanssi, kuvanveisto tai valokuvaus. Tarkoituksena on antaa näiden 

taiteilijoiden työlle lisää näkyvyyttä. 

http://www.entredosorillas.org

Helsingissä toimiva monikulttuurinen taideyhdistys Kassandra pyrkii taidetyöpajojen ja 

teatterin avulla lisäämään yleisön tietoisuutta maahanmuuttokysymyksistä ja tarjoamaan 

tilaisuuksia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä kantaväestöön kuuluville että 

maahanmuuttajataustaisille näyttelijöille ja esittelemään viimeksi mainittujen kykyjä 

tiedotusvälineissä.

http://www.kassand.net/english 

Düsseldorfissa toimiva Zakk-keskus (Zentrum für Aktion, Kommunikation und Kultur) 

tarjoaa tilat erilaisille kotouttamisaiheisille tapahtumille. Keskuksessa järjestetään yhä 

enemmän kulttuurienvälisiä tapahtumia, joiden yleisömäärät ovat kasvaneet ja jotka ovat 

myös lisänneet kiinnostusta alueella asuvia ulkomaalaisia kohtaan.

http://www.zakk.de 

Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus olisi otettava huomioon myös kansallisten 

juhlapäivien ja urheilutapahtumien yhteydessä. YK:n aloitteesta vietetään maailman 

pakolaispäivää ja kansainvälistä siirtolaisten päivää, joiden tarkoituksena on kannustaa ja 

koordinoida kansallisia hankkeita ja toimia.

Yleiset juhlat ja kulttuuritapahtumat tekevät maahanmuuttajien osallistumisen ja monikult-

tuurisuuden mukanaan tuoman hyödyn näkyvämmäksi suurelle yleisölle. Samalla ne 

tarjoavat kotouttamiskysymysten parissa työskenteleville organisaatioille tilaisuuden 

rekrytoida toimintaansa lisää vapaaehtoisia.

*

http://www.entredosorillas.org
http://www.kassand.net/english/
http://www.zakk.de
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Vuonna 2008 vietetyn Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden yhteydessä 

järjestettiin monia tällaisia tapahtumia sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla.

http://www.interculturaldialogue2008.eu 

Euroopan neuvoston kulttuurienvälistä vuoropuhelua koskevilla verkkosivuilla on linkkejä 

erilaisiin vastaavia hankkeita koskeviin tietokantoihin:

 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

”Moninaisuuden puolesta. Syrjintää vastaan.” oli viisivuotinen yleiseurooppalainen 

tiedotuskampanja, joka päättyi vuonna 2007. Sen yhteydessä suurelle yleisölle annettiin 

tietoa syrjinnän torjuntaa koskevasta lainsäädännöstä ja kuvattiin monikulttuurisuutta 

myönteisessä valossa. Maakohtaiset ryhmät suunnittelivat kansallisia ja alueellisia 

toimenpiteitä, joita kehiteltiin edelleen tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden hallitusten, 

työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

http://www.stop-discrimination.info 

Vuonna 2008 Belgian flaaminkielinen yhteisö järjesti toisen vuotuisen kotoutumispäivän, 

jonka yhteydessä juhlittiin kotouttamisohjelman suorittaneita maahanmuuttajia. 

Tapahtuman ja siihen liittyvän laajan valtakunnallisen ja alueellisen tiedotuskampanjan 

tarkoituksena on osoittaa, että yhteiskunta arvostaa uusien kansalaistensa sitoutumista ja 

kotoutumisen hyväksi tekemää työtä. 

http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

INTI-ohjelmasta rahoitetun urheiluaiheisen hankkeen yhteydessä jaettiin käsikirjaa 

kotoutumiseen liittyvistä parhaista käytänteistä tuhansille itävaltalaisille, brittiläisille, 

hollantilaisille, saksalaisille ja slovenialaisille urheiluseuroille, nuorisoryhmille ja kouluille. 

http://www.united-by-sports.net/en 

Kollektiiviset toimet: suuren yleisön voimaannuttaminen

Tuloksekkaimmat valistustoimet synnyttävät yksilöiden ja organisaatioiden välille 

merkityksellisiä ja pysyviä suhteita. Tällöin linkki tietoisuuden lisäämisen ja voimaan-

tumisen välillä on vahvin. Ison-Britannian kotouttamista ja sosiaalista koheesiota edistävän 

komitean tilaamassa raportissa Challenging attitudes, perceptions and myths todetaan, 

että lyhytaikainen tai pinnallinen kontakti ilman todellista sitoutumista ei riitä luomaan 

kunnioitusta, vaan saattaa jopa syventää ennakkoluuloja. 

http://www.interculturaldialogue2008.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp
http://www.stop-discrimination.info/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm
http://www.united-by-sports.net/en/
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Kollektiiviset toimet voivat parantaa suuren yleisön asenteita ja edistää kotoutumista, jos

ne vahvistavat kaikkien osapuolten identiteettiä•	

niissä yksilöidään ja kyseenalaistetaan tiettyjä ennakkoluuloisia asenteita ja käyttäytymismalleja•	

niissä perehdytään muiden kokemuksiin myötäeläen•	

niiden avulla opitaan ymmärtämään erilaisuutta•	

ne luovat yhteisiä kokemuksia, arvoja ja kiinnostuksenkohteita•	

ne kannustavat luomaan ja tukevat yli erilaisten jakolinjojen ulottuvia ystävyyssuhteita, •	

joihin liittyy keskinäisiä pitkän aikavälin velvoitteita.

Tällaisia suhteita voidaan luoda yhtä hyvin virtuaalisesti julkisilla internetfoorumeilla 

kuin käytännön elämässä esimerkiksi kansalaisaloitteiden puitteissa. Yhteisiin käytännön 

tavoitteisiin liittyviä hankkeita pidetään yleensä tehokkaampina keinoina murtaa stereoty-

pioita ja kannustaa luomaan rakentavampi näkemys kotoutumisprosessista. 

Tietoisuuden lisäämiseen perustuva julkinen voimaannuttamisstrategia merkitsee sitä, että 

tiedontarjonta liitetään suoraan merkitykselliseen pitkän aikavälin vuorovaikutukseen 

yksittäisten maahanmuuttajien ja valtaväestön edustajien välillä.

Torinossa toteutettiin vuosina 2000–2002 hanke Turistina kotona, jonka yhteydessä 600 

torinolaista tutustui kotikaupunkinsa etnisiin kauppoihin ja ravintoloihin. Paikallislehden mukana 

jaettiin 200 000 karttaa, joihin oli merkitty erilaisia monikulttuurisia kohteita. Näin edistettiin 

kehitystä alueella, jonne on keskittynyt suuri määrä maahanmuuttajia. Hankkeeseen osallistui 

monia maahanmuuttajayrittäjiä, jotka pystyivät sen ansiosta laajentamaan asiakaskuntaansa. 

Isossa-Britanniassa Leicesterissä toimiva soitinlainaamo on ainutlaatuinen yhteisötoimi, 

joka on edistänyt uuden monikulttuurisen muusikkoverkoston syntymistä. BBC kerää 

yleisölahjoituksina käytettyjä soittimia, ja soitinlainaamo lainaa niitä alueelle muuttaville 

turvapaikanhakijoille ja pakolaisille, jotka harrastavat musiikkia. Hanke tarjoaa heille 

esiintymistilat ja varoja, niin että pääsy paikallisiin musiikkipiireihin helpottuu.

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf 

3.2 Valmiuksien kehittäminen ja toimien valinta

Yksittäisille maahanmuuttajille ja maahanmuuttajia edustaville järjestöille tarkoitettujen 

voimaannuttamistoimien tavoitteena on lisätä näiden valmiuksia muodostaa kumppa-

nuussuhteita valtavirran organisaatioiden kanssa ja osallistua yhteiskuntaan ja julkiseen 

elämään.

*

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
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Tulokkaiden valmiudet vaihtelevat, ja monet haluavat kehittää osaamispääomaansa, tietojaan 

ja resurssejaan hankkimalla lisätaitoja kotoutumisprosessin myötä. Maahanmuuttajat 

saattavat myös haluta parantaa elämäntilannettaan voittamalla henkilökohtaisia tai institu-

tionaalisia esteitä, jotka estävät heitä käyttämästä saatavilla olevia resursseja ja oikeuksia, 

tai lisätä osallistumistaan julkiseen elämään tai parantaa valmiuksiaan elää itsenäistä, 

ihmisarvoista elämää omien valintojensa pohjalta.

Aktiivinen ja tasavertainen osallistuminen sekä päätösten 
tekemiseen että niiden toteuttamiseen

Antamalla yksittäisten maahanmuuttajien tai maahanmuuttajayhteisöjen edustajien 

ratkaista itse, miten he haluavat muuttaa elämäänsä tai osallistua julkiseen elämään, 

voidaan rikkoa oletettuja riippuvuussuhteita ja holhoavia asenteita.

Voimaannuttamishankkeissa maahanmuuttajiin suhtaudutaan vakavasti päätöksentekoa 

koskevan keskustelun osanottajina. Monien voimaannuttamistoimien nimenomaisena 

tavoitteena onkin auttaa maahanmuuttajia saamaan äänensä kuuluviin ja omaksumaan 

aktiivinen rooli päätöksenteossa. Keskeisiä välineitä maahanmuuttajien voimaannut-

tamisessa ovat tieto, verkostoituminen ja erilaiset foorumit. Kohderyhmään kuuluville 

osanottajille kerrotaan keskeisistä ongelmista ja päätöksentekoprosessista samalla tavoin 

kuin päättäjille kerrotaan, miten he voivat oppia maahanmuuttajien kokemuksista ja 

toteuttaa toimia niiden perusteella. Näin voimaannuttamistoimien avulla voidaan tarttua 

loppukäyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin ja vaikuttaa suoraan heidän elämäntilanteeseensa. 

Työsopimuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, vapaaehtoistyön ja palkkatyön välinen 

ero ja toiminnan vapaaehtoisuus ovat kysymyksiä, jotka on ratkaistava, jotta voidaan 

varmistaa, että vapaaehtoistoiminta tuottaa tuloksia sosiaalista kotouttamista edistävänä 

toimintamuotona.

Voimaannuttamistoimien onnistuminen edellyttää, että noudatetaan periaatetta ”ei mitään 

meistä ilman meitä”. Se edellyttää, että hankkeiden lopulliset edunsaajat ovat pääasiallisia 

toimijoita niin hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa kuin sen seurannassakin.

Maahanmuuttajat mukaan omien tarpeidensa arviointiin ja analysointiin

Voimaannuttaminen alkaa tutkimuksesta ja tarpeiden arvioinnista, joiden avulla hankkeen 

suunnittelijat selvittävät, miten maahanmuuttajat selviävät elämäntilanteeseensa liittyvistä 

ongelmista. Tutkimuksen myötä yksilöt ja organisaatiot oppivat tiedostamaan keskeiset 

ongelma-alueet ja voivat sen pohjalta ryhtyä pohtimaan, miten arvioinnin tulokset voidaan 

muuttaa toiminnaksi. 

*
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Alankomaissa toteutettiin Equal-ohjelman rahoituksen turvin Vrijbaan-niminen hanke, jonka 

yhteydessä kehitettiin erilaisia diagnostisia välineitä kotoutumisen hallinnointia varten. 

Itsearviointi auttaa yksilöitä ymmärtämään, missä määrin he valitsevat itse oman kehitys-

suuntansa elinympäristössään.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Irlannin maahanmuuttokeskus Migrant Rights Centre katsoo, että sen yhteisötyölähtöinen 

toimintatapa tuottaa parhaita tuloksia silloin, kun osallistujat voivat siirtyä yksittäistapauk-

 sista analysoimaan rakenteellisia epäkohtia, vallan dynamiikkaa ja taustalla vaikuttavia 

syitä. Näin luodaan edellytykset tuottaa kollektiivista etua kaikille yhteiskunnan jäsenille ja 

kannustetaan eri ryhmiä (esimerkiksi kotiapulaiset, sienenpoimijat, maahanmuuttajanaiset) 

keskinäiseen solidaarisuuteen.

http://www.mrci.ie/activities/index.htm 

Ison-Britannian maahanmuuttaja- ja pakolaisyhteisöjen foorumin hanke yhteisöjen voimaan-

nuttamisesta perustuu maahanmuuttajaorganisaatioiden tarpeiden arviointiin. Tarjolla olevia 

palveluja räätälöidään arvioinnin tulosten perusteella niin, että voidaan parantaa niiden 

toteuttamista ja jäsenille annettavaa tukea. 

http://www.mrcf.org.uk/#cep 

Neckarstadt-Westin kaupunginosassa Mannheimissa Saksassa käytetään vastaavaa 

menetelmää nuorison voimaannuttamis- ja kumppanuusohjelman yhteydessä. Tavoitteena 

on lisätä tietoisuutta kotoutumista haittaavista paikallisista rakenneongelmista ja suunnitella 

tarpeiden pohjalta tukimuotoja muita heikommassa asemassa oleville yksittäisille nuorille. 

http://www.yepp-community.org/yepp/cms 

Isossa-Britanniassa toteutettiin vuonna 2003 hanke, jossa annettiin ensin koulutusta 

47:lle mustia ja etnisiä vähemmistöjä edustavalle ryhmälle, minkä jälkeen ne osallistuivat 

terveysministeriön johdolla toteutettuun huumausaineiden väärinkäyttöä koskevaan 

tarvearviointiin. Arvioinnin yhteydessä kävi ilmi, että huumausaineiden väärinkäyttöä 

koskeva tietoisuus oli eri yhteisöissä varsin vähäistä (etenkin kun otetaan huomioon eri 

ikäpolvet). Tältä pohjalta ryhmät laativat omia käytännön ehdotuksia näiden kysymysten 

valtavirtaistamiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi. Hankkeen ansiosta ryhmien 

osallistuminen paikalliseen päätöksentekoon lisääntyi, ja niiden esittämät ehdotukset 

paransivat palvelujen laatua.

http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf
http://www.mrci.ie/activities/index.htm
http://www.mrcf.org.uk/#cep
http://www.yepp-community.org/yepp/cms/
http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf


Kotouttamiskäsikirja 71

$

Z

Z

Tarvearviointi on osallistumista koskevan tutkimuksen innovatiivinen menetelmä ja yksi 

keino tuoda tutkijat mukaan hankkeisiin yhdessä käytännön toimijoiden ja maahanmuut-

tajien itsensä kanssa.

Kun tarvearvioinnin ja analysoinnin suorittavat voimaannuttamistoimen välittömät 

edunsaajat itse, muodostuu kehys, jonka pohjalta he voivat itse arvioida omaa henkilökoh-

taista tilannettaan tai yhteisön/organisaation tilannetta.

POLITIS-hankkeen yhteydessä 76 EU:n ulkopuolisista maista tulevaa opiskelijaa haastatteli 

176:ta kansalaistoimintaan osallistuvaa maahanmuuttaja-aktivistia. Kävi ilmi, että tärkeimpiä 

syitä kansalaistoimintaan osallistumiselle oli se, että jokin organisaatio oli pyytänyt heitä tähän 

tehtävään. Tältä pohjalta toteutettiin jatkohanke, jonka avulla maahanmuuttajia rohkaistiin 

osallistumaan kansalaistoiminnan eri muotoihin. Aikuiskoulutuksen ammattilaisia, joista 

monilla oli maahanmuuttajatausta, koulutettiin järjestämään poliittisissa puolueissa ja 

ammattiliitoissa työpajoja, joiden yhteydessä tutkittiin keinoja toteuttaa etsivää toimintaa 

maahanmuuttajien keskuudessa ja pohdittiin rekrytointistrategioita. 

http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti vuosina 2003 ja 2005 kaksi Tampereen 

yliopistossa toteutettua, maahanmuuttajayhteisöihin liittyvää hanketta. Maahanmuuttajien 

parissa tehtävän sosiaalityön tutkijat määrittelivät ensin tutkimuksensa käsitteellisen 

kehyksen ja aiheen. He päättivät keskittyä raporteissaan esimerkiksi asiakkaiden 

näkemyksiin mielenterveyspalveluista, yhteisön näkemyksiin perusterveydenhuollosta ja 

toisen sukupolven maahanmuuttajien uratoiveisiin. 

http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

Oikean kohderyhmän määrittäminen ja sen tilanteen parantaminen

Kun maahanmuuttajia ja organisaatioita haastatellaan tutkimusten ja tarvearviointien 

yhteydessä, esiin voi tulla hyvinkin erilaisia tarpeita, joihin vaikuttavat monenlaiset tekijät, 

kuten ikä, sukupuoli, koulutus, oikeudellinen asema, asema työmarkkinoilla, taidot ja 

tutkinnot ja motivaatio. Esimerkiksi pakolaisten vastaanoton yhteydessä toteutettava 

kuuleminen tarjoaa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tilaisuuden antaa palautetta 

erilaisista vastaanottoon ja kotouttamiseen liittyvistä näkökohdista ja osallistua järjestelyjen 

toteuttamiseen. Onnistuneet voimaannuttamistoimenpiteet edellyttävät usein hyvin 

spesifin kohderyhmän määrittämistä.

*

http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de
http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf
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Brandenburgissa Saksassa toteutettiin maahanmuuttajaorganisaatioiden voimaannut-

tamishanke Kommit, jonka yhteydessä keskityttiin kehittämään osaamista ja valmiuksia 

organisaation omien ehdotusten pohjalta. Kolmekymmentä maahanmuuttajaorganisaa-

tioiden johtajaa osallistui 80 tuntia kestävään temaattiseen koulutukseen, ja yhteisöjen 

parissa järjestettyihin työpajoihin ja verkostoitumistilaisuuksiin osallistui tuhat osanottajaa. 

Hankkeen onnistumista mittaavina indikaattoreina käytettiin osanottajien tyytyväisyyttä 

käsiteltyihin aiheisiin, menetelmiin ja laatuun. Julkaistun hankekäsikirjan mukaan 

arviointitulokset olivat erittäin myönteisiä. Hankkeen pohjalta laadittiin laatustandardit 

maahanmuuttajaorganisaatioiden aikuiskoulutusohjelmia varten.

http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de 

Erityisryhmille suunnattu voimaannuttaminen voi olla menestyksellinen strategia varsinkin 

toimittaessa vaikeasti tavoitettavien ryhmien, kuten maahanmuuttajanaisten, kanssa. 

Hankkeiden suunnittelussa olisi otettava huomioon se, että osanottajat saattavat haluta 

osallistua toimintaan jollakin muulla tavalla tai vähemmän aktiivisesti. Viranomaisten 

ja muiden rahoittajien tehtävänä voisi olla kustannusten alentaminen tai osanottoa 

vaikeuttavien esteiden vähentäminen.

Joustavat, edunsaajien erityistarpeiden pohjalta räätälöidyt toimenpiteet vastaavat 

osanottajien odotuksiin ja täyttävät voimaannuttamisen varsinaisen tavoitteen eli 

parantavat kohderyhmän tilannetta. 

Rotterdamissa toimiva naisten keskus Delfshaven on kokonaan maahanmuuttajanaisten 

vastuulla. Siellä viihtyvät eri-ikäiset ja eri kansallisuuksia edustavat naiset, myös alanko-

maalaiset. Keskuksen ansiosta monet naiset ovat päässeet eroon eristyneisyydestä, ja siellä 

on järjestetty kielikoulutusta ja luovan toiminnan kursseja sadoille osanottajille heidän 

työllistymismahdollisuuksiensa arvioinnin perusteella. 

http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html 

Alankomaissa Utrechtissa toimiva terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden 

intressiryhmä Clientenbelang Utrecht käyttää toiminnassaan apuna maahanmuuttaja-

äitien verkostoa, jonka avulla voidaan saada vastauksia tähän kohderyhmään liittyviin 

kysymyksiin. Verkosto muodostuu maahanmuuttajaäideistä, joilla on kouluikäisiä lapsia. 

Naiset hankkivat tarvittavat tiedot laajan sosiaalisen verkostonsa avulla ja muotoilevat 

epävirallisen vastauksen, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää tarvittavaan suuntaan.

http://www.senia.nl 

*

http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
http://www.senia.nl
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Italiassa Forlì-Cesenan provinssissa toteutetussa E.L.S.A.-ohjelmassa pyrittiin vaikuttamaan 

paikalliseen terveydenhuoltopolitiikkaan osallistuvan toimintatutkimuksen keinoin. 

Hankkeen yhteydessä annettiin hoitajina työskenteleville maahanmuuttajanaisille heidän 

pyyntöihinsä perustuvaa tietoa, koulutusta ja neuvontaa. Hanke paransi naisten yhteyksiä 

paikallisviranomaisiin ja hankekumppanina olleeseen ammattiliittoon. Sen yhteydessä 

käynnistettiin myös potilaille ja heidän perheilleen tarkoitettuja tukihankkeita, jotta 

helpotettaisiin hoitajien osallistumista koulutukseen ja heidän asemansa laillistamista. 

http://www.palliative.lv/45/70 

Tavoitteiden määrittely auttaa löytämään oikeat keinot 
voimaannuttamiseen

Erityyppisissä maahanmuuttajien ja organisaatioiden voimaannuttamistoimenpiteissä 

suhtaudutaan tasavertaisiin mahdollisuuksiin dynaamisesti tulossuuntautuneen lähesty-

mistavan pohjalta. Toiminnan suunnittelijoiden on valittava tarkoituksenmukaiset keinot, 

joiden avulla tietty kohderyhmä voi saavuttaa selkeästi määritellyt tavoitteet. Samalla 

on jätettävä runsaasti liikkumavaraa sen suhteen, missä muodossa varsinainen toiminta 

toteutetaan. Voimaannuttamistoimet lisäävät näin maahanmuuttajan tai organisaation 

muutosvalmiutta ja antavat tilaisuuden hyödyntää tätä valmiutta. Tilaisuuksia voidaan 

järjestää organisaation/hallinnon sisällä, työpaikalla tai uusien kohdennettujen ohjelmien 

yhteydessä. 

Toimenpiteiden keskeisiä käsitteitä ovat maahanmuuttajien ja valtavirran organisaatioiden 

välistä vaihtoa ja päätöksentekoa varten luotavat mahdollisuudet. Yksi esimerkki niistä ovat 

taiteiden ja kulttuurin alalla toteutettavat työharjoitteluohjelmat.

Voimaannuttamistoimet eroavat maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä erilaisista 

koulutusohjelmista siinä, että niissä yhdistetään koulutusta ja toimintaa ja annetaan 

kohderyhmille ainutlaatuinen mahdollisuus toimia oman tietämyksensä pohjalta.

Osallisuutta ja monikulttuurisuutta koulutuksessa koskevan British Councilin hankkeen 

ydinajatuksena on antaa etnisesti ja kulttuurisesti erilaisten koulujen oppilaille johtava 

asema osallistavan ohjelman suunnittelemisessa, sopimusneuvotteluissa ja oppilaan 

peruskirjan laatimisessa osallistavia kouluja varten. Oppilaista koottu ryhmä vetää täytän-

töönpanohankkeita, joiden avulla pyritään voimaannuttamaan oppilaista ja vanhemmista 

muodostuvia laajempia ryhmiä ja kokonaisia yhteisöjä. 

http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

*

http://www.palliative.lv/45/70/
http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm
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Jump in! on kulttuurialan työharjoitteluohjelma, jonka tavoitteena on edistää etnisiin 

vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten taiteilijoiden ja opiskelijoiden osallistumista alanko-

maalaisten kulttuuriorganisaatioiden toimintaan. Toiminnasta vastaavat organisaatiot 

luovat tämän kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistävän paikallisen välineen avulla suoria 

yhteyksiä eri yhteisöjä edustaviin taiteilijoihin. Taiteilijat puolestaan saavat ensi käden 

kokemusta, joka edistää heidän ammatillista kehitystään. Hankkeen edelläkävijöihin 

kuuluu muun muassa Rotterdamin Zuidplein-teatterin kulttuurienvälinen komitea, joka on 

vuodesta 1998 asti edistänyt merkittävästi teatteriyleisön monikulttuuristumista.

http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in 

Tiedotuskampanjat ovat maahanmuuttajien ja heidän etujärjestöjensä vaihto-ohjelmien ja 

toimien toteuttamiselle ihanteellinen väline. 

Commedia.Net oli Equal-ohjelman rahoituksen avulla Kreikassa toteutettu radio-ohjelmiin 

perustuva hanke, jonka yhteydessä media-alasta kiinnostuneet maahanmuuttajat, 

pakolaiset ja turvapaikanhakijat saattoivat tehdä ohjelmistovalintoja, oppia ymmärtämään 

paremmin sekä omaa yhteisöään että muita yhteisöjä ja välittää oppimaansa edelleen 

radion välityksellä. Ammattikoulutuksen ja työharjoittelun myötä maahanmuuttajat saivat 

tiedotuskampanjassa keskeisen aseman ja pystyivät vaikuttamaan tapaan, jolla maahan-

muutosta kerrotaan suurelle yleisölle. 

http://www.commedia.net.gr/default.en.asp

Vuosina 2003–2008 Saksassa koulutettiin 35 kaupungissa 600 maahanmuuttajaa niin 

sanottuun kulttuurivälittäjän tehtävään. Hankkeen tunnuslauseena oli ”maahanmuuttajien 

kanssa maahanmuuttajia varten”. Kulttuurivälittäjät toteuttivat 32 kielellä 900 tapahtumaa, 

joissa selostettiin Saksan terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja muita tähän liittyviä 

aiheita noin 10 000 maahanmuuttajataustaiselle kuulijalle. Lisäksi hankkeen yhteydessä 

jaettiin 100 000 esitettä ja terveysopasta.

http://www.aids-migration.de 

SEIS – Suomi eteenpäin ilman syrjintää -tiedotuskampanjan yhteydessä koulutettiin maahan-

muuttajia ja etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia ja järjestettiin työpajoja kouluissa ja 

kansallisissa viranomaisissa. Maahanmuuttajat osallistuivat näkyvästi hankkeen ohjausko-

miteaan, suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheeseen sekä sen loppuarviointiin. Kampanja 

sai myönteisen vastaanoton ja runsaasti näkyvyyttä, minkä ansiosta toimintaa laajennettiin 

tuleville opettajille ja poliiseille tarjottavaan syrjinnänvastaiseen koulutukseen.

http://www.stop-discrimination.info/134.0.html 

http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in/
http://www.commedia.net.gr/default.en.asp
http://www.aids-migration.de
http://www.stop-discrimination.info/134.0.html
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Maahanmuuttajien ja heidän organisaatioidensa lähentäminen 
valtavirran organisaatioihin hyödyttää kaikkia osapuolia

Toisinaan voimaannuttamistoimet käynnistyvät ruohonjuuritasolta eli maahanmuuttajien 

itsensä keskuudesta ja saavat myöhemmin rahoitusta valtavirran organisaatioilta, kuten 

viranomaisilta, työmarkkinaosapuolilta tai yksityiseltä sektorilta tai kansalaisyhteiskunnalta. 

Yleensä aloitteentekijänä ovat kuitenkin valtavirran organisaatiot, jotka solmivat kumppa-

nuussuhteen maahanmuuttajiin vasta myöhemmässä vaiheessa (noudattaen periaatetta ”ei 

meitä varten vaan meidän kanssamme”). Ne saattavat pyrkiä yksittäisten maahanmuuttajien 

voimaannuttamiseen tarjoamalla palveluja, monipuolistamalla jäsenistöään etsivän työn avulla 

tai tarjoamalla foorumin maahanmuuttajien osallistumiselle yhteiskunnalliseen elämään. 

Pitäisi kuitenkaan muistaa, että voimaannuttamistoimet hyödyttävät sekä maahanmuuttajia 

että valtavirran organisaatioita, sillä niissä on kyse yhtä lailla vastaanottavan yhteiskunnan 

mukauttamisesta kuin maahanmuuttajien osallistumisesta. Valtavirran organisaatiot 

odottavat, että kumppanuustoiminnan avulla voidaan puuttua kotouttamistoiminnan 

erityisongelmiin tai parantaa niiden vastuulla olevien kotouttamistoimien hallinnointia. 

Tämä tarkoittaa, että maahanmuuttajien voimaantuminen on myös valtavirran organisaa-

tioiden edun mukaista ja että niiden kannattaa toiminnallaan edistää näiden potentiaalisten 

etunäkökohtien toteutumista. Voidaan laatia laatunormeja sen arvioimiseksi, ovatko 

valtavirran organisaatiot toteuttaneet menettelyjä maahanmuuttajien ja henkilöstönsä 

voimaannuttamiseksi ja ovatko nämä menettelyt merkittävässä määrin vaikuttaneet 

organisaation toimintaan ja tavoitteisiin. 

Toimet, joita valtavirran organisaatiot toteuttavat maahanmuuttajien voimaannuttamiseksi, 

voimaannuttavat myös näitä organisaatioita. Niiden toimintakyvyn, resurssien ja kulttuu-

rienvälisten valmiuksien lisääntyminen parantaa niiden päätöksentekomenettelyjen ja 

niiden tarjoamien palvelujen laatua ja osallistavuutta.

Euroopan kulttuurisäätiön toteuttaman StrangerFestivalin tarkoituksena oli luoda juuri 

tällainen kaikkia osapuolia hyödyttävä tilanne sen ajatuksen pohjalta, että kehittämällä 

eri taustoja edustavien nuorten valmiuksia käyttää verkkopohjaista mediaa voidaan 

myöhemmin parantaa tämän median käyttäjien eli eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen, 

kulttuuri-instituutioiden, tiedotusvälineiden ja hallitusten valmiuksia työskennellä nuorison 

kanssa kulttuurienvälisissä vuoropuheluhankkeissa.

http://www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

INVOLVE oli INTI-ohjelmasta rahoitettu osallistava tutkimushanke, jonka avulla pyrittiin 

helpottamaan vapaaehtoistoimintaa kahdensuuntaisessa kotoutumisprosessissa. 

Hankkeen perusteella laadittiin 16 konkreettista suositusta eri hallintotasoja edustaville 

päättäjille sekä valtavirran ja maahanmuuttajaorganisaatioiden toimijoille. 

http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

*

http://www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival/
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
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Ison-Britannian kunta- ja paikallishallinnosta vastaava ministeriö julkaisi vuonna 2005 

oppaan Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement, jolla haluttiin edistää mustien ja etnisten 

vähemmistöryhmien edustajien osallistumista paikallisyhteisöjen uudistushankkeisiin 

kannustamalla luomaan paikallisia kumppanuuksia eri yhteisöjä edustavien järjestöjen 

kesken.

http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771 

Espanjan Kastilia-La Manchan alueella toteutettavaan Pangea-kehityskumppanuuteen 

osallistuu maahanmuuttajajärjestöjä, valtiosta riippumattomia järjestöjä sekä alue- ja 

paikallisviranomaisia. Niin sanotut kulttuurivälittäjät ovat tavoittaneet yli puolet kaikista 

tämän maaseutualueen maahanmuuttajista ja välittäneet näille tietoa yhdennetystä ja 

erikoiskoulutuksesta ja neuvontapalveluista sekä työpaikoilla tarjolla olevista tukioh-

jelmista. Tiedotustoimien ohella tehtiin kulttuurienvälinen selvitys, jossa tarkasteltiin muun 

muassa maahanmuuttajaväestön sosioekonomista ja kulttuurista vaikutusta tietyn kunnan 

elämään.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/ 

employ-06-pangea_en.cfm 

Päätelmät

1. Tiedotuskampanjoiden ja -tapahtumien avulla kansalaiset voivat saada tietoa 

maahanmuutosta ja kotoutumisesta ja löytää keinoja osallistua kotout-

tamisprosessiin. Kampanjat ja tapahtumat myös luovat vuorovaikutusta 

maahanmuuttajien ja kantaväestön välille, mikä kehittää kaikkien osanottajien 

kulttuurienvälisiä valmiuksia. 

2. Kun tietoisuutta halutaan lisätä näyttöön perustuvan lähestymistavan avulla, on 

lähdettävä liikkeelle perusteellisesta kartoituksesta, jossa tutkimusten ja mielipide-

mittausten avulla kerätään vankat perustiedot maahanmuuttajien ja valtaväestön 

näkemyksistä, minkä jälkeen niitä voidaan arvioida säännöllisesti.

3. Tutkimustulosten analysointi tuo esiin näkemysten taustalla olevia tekijöitä, joiden 

avulla on helpompi määrittää toiminnalle tarkoituksenmukainen kohderyhmä. 

Tulosten avulla voidaan myös kiinnittää sekä tiedotusvälineiden että suuren yleisön 

huomio tiedotuskampanjoiden käynnistymiseen.

http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
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4. Koska hallituksen toimintalinjat ja viestit vaikuttavat merkittävästi kampanjoiden 

uskottavuuteen ja vaikuttavuuteen, päättäjät ja mielipidevaikuttajat voivat kuulua 

kampanjoiden keskeisiin kohderyhmiin. 

5. Tarkoituksenmukaisen kohderyhmän määrittäminen edesauttaa kampanjan 

onnistumista (esimerkiksi suuren yleisön, maahanmuuttajien tai valikoitujen 

sidosryhmien tai väestöryhmien mielipiteen muuttamisessa).

6. Myyttien murtamiseen tähtäävät hankkeet kehittävät yleistä mielipidettä antamalla 

maahanmuutosta totuudenmukaisen kuvan tosiseikkojen ja henkilökohtaisten 

kertomusten avulla. Ne auttavat havaitsemaan eri maahanmuuttajaryhmien 

erityisominaisuuksia ja tarpeita, erityisesti kun kyseessä ovat kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevat ja stereotyypitetyt ryhmät, kuten rekisteröimättömät maahan-

muuttajat, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajanaiset. 

7. Yleiset juhlat ja kulttuuritapahtumat tekevät maahanmuuttajien osallistumisen ja 

monikulttuurisuuden mukanaan tuoman hyödyn näkyvämmäksi suurelle yleisölle. 

Samalla ne tarjoavat kotouttamiskysymysten parissa työskenteleville organisaatioille 

tilaisuuden rekrytoida toimintaansa lisää vapaaehtoisia.

8. Tietoisuuden lisäämiseen perustuva julkinen voimaannuttamisstrategia merkitsee 

sitä, että tiedontarjonta liitetään suoraan merkitykselliseen pitkän aikavälin vuorovai-

kutukseen yksittäisten maahanmuuttajien ja valtaväestön edustajien välillä.

9. Kaikkien voimaannuttamistoimien onnistuminen edellyttää, että noudatetaan 

periaatetta ”ei mitään meistä ilman meitä”. Se edellyttää, että hankkeiden lopulliset 

edunsaajat ovat pääasiallisia toimijoita niin hankkeen suunnittelussa ja toteutta-

misessa kuin sen seurannassakin.

10. Kun tarpeiden arvioinnin ja analysoinnin suorittavat välittömät edunsaajat itse, 

muodostuu kehys, jonka pohjalta he voivat itse arvioida omaa henkilökohtaista 

tilannettaan tai yhteisön/organisaation tilannetta.

11. Joustavat, edunsaajien erityistarpeiden pohjalta räätälöidyt toimenpiteet vastaavat 

osanottajien odotuksiin ja täyttävät voimaannuttamisen varsinaisen tavoitteen eli 

parantavat kohderyhmän tilannetta. 

12. Voimaannuttamistoimet eroavat maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä 

erilaisista koulutusohjelmista siinä, että niissä yhdistetään koulutusta ja toimintaa ja 

annetaan kohderyhmille ainutlaatuinen mahdollisuus toimia oman tietämyksensä 

pohjalta.

13. Toimet, joita valtavirran organisaatiot toteuttavat maahanmuuttajien voimaannutta-

miseksi, voimaannuttavat myös näitä organisaatioita. Niiden toimintakyvyn, resurssien 

ja kulttuurienvälisten valmiuksien lisääntyminen parantaa niiden päätöksentekome-

nettelyjen ja niiden tarjoamien palvelujen laatua ja osallistavuutta.
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4. luku
Keskustelufoorumit



80 Kotouttamiskäsikirja

Keskustelufoorumit

  

Vuoropuhelu on kaikissa kulttuureissa keino lisätä keskinäistä ymmärrystä ja 
luottamusta sekä ehkäistä ja ratkaista konflikteja. Kertaluonteisten ja pysyvien 
keskustelufoorumien avulla on mahdollista edistää kotoutumista lisäämällä 
yhteisymmärrystä ja luottamusta maahanmuuttajien, maassa asuvien, maahan-
muuttajataustaisten ja maan syntyperäisten kansalaisten keskuudessa ja näiden 
ryhmien välillä sekä näiden ryhmien ja viranomaisten välillä. 

Toimivalla keskustelufoorumilla käydään avointa näkemysten vaihtoa, jossa otetaan 

huomioon kaikki osapuolet. Hyvin organisoitu foorumi auttaa osanottajia luomaan 

pohjan yhteistyölle. Foorumilla voidaan sovitella eturistiriitoja ja löytää yhteisiä ratkaisuja. 

Jatkotoimilla voidaan tukea keskustelufoorumin tuloksia esimerkiksi vahvistamalla yhteisössä 

sosiaalisia verkostoja ja moniarvoisen yhteiskunnan jäsenten yhteistä identiteettiä. 

Tämä luku pohjautuu ensimmäiseen yhteiseen perusperiaatteeseen. Sen mukaan 

kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, joka edellyttää joustavuutta sekä maahanmuut-

tajilta että jäsenvaltioiden asukkailta. Viranomaisia kehotetaan ottamaan kumpikin ryhmä 

mukaan kotouttamispolitiikkaan ja tiedottamaan ihmisille selvästi heidän oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan. Seitsemännen yhteisen perusperiaatteen mukaan maahanmuuttajien 

ja jäsenvaltion kansalaisten välinen jatkuva ja mielekäs kanssakäyminen paikallistasolla on 

keskeinen osa kotoutumista. 

Tässä luvussa esitellään vaihe vaiheelta keskustelufoorumin perustamista ja toimintaa 

sekä yleisimpiä käytännön ongelmia. Ensin käsitellään asiaa koskevaa lainsäädäntöä, 

foorumin kohderyhmää ja sen kannalta keskeisiä kysymyksiä ja tarpeita, foorumin 

osanottajia, tarvittavia perustaitoja ja toimintasääntöjä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten 

vuoropuhelun kautta löytynyt yhteisymmärrys ja luottamus voidaan muuttaa yhteistyöksi 

yhteisön tasolla. Johtava viranomainen tai kansalaisyhteiskunnan toimija voi olla keskus-

telufoorumin fasilitaattori ja siten tehostaa eri tavoin foorumin työskentelytapoja ja 

jatkotoimia ja lisätä foorumista yhteisön tasolla saatavaa hyötyä. Tässä luvussa kuvataan, 

miten keskustelufoorumin koolle kutsuva viranomainen tai kansalaisyhteiskunnan toimija 

voi edistää vuoropuhelua foorumin eri vaiheissa. Saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää 

muilla foorumeilla asuinalueen, kaupungin, alueen tai valtion tai jopa EU:n tasolla, kuten 

huhtikuussa 2009 käynnistetty Euroopan kotouttamisfoorumi osoittaa.

Kansainvälinen muuttoliike on lisännyt ja lisää tulevaisuudessa Euroopan etnistä, kulttuurista, 

uskonnollista ja kielellistä moninaisuutta. Vuonna 2007 julkaistun Eurobarometrin nro 217 

mukaan useimmat EU:n kansalaiset ilmoittivat, että he olivat hiljattain olleet myönteisellä 

tavalla yhteydessä erilaista etnistä alkuperää, uskontoa tai kansallisuutta edustaviin 

ihmisiin. Vaikka Eurobarometriin osallistuneiden oli vaikea määritellä ”kulttuurienvälistä 

vuoropuhelua”, he liittivät siihen useita myönteisiä merkityksiä: viestintä eri yhteisöjen 

kesken, kansainvälinen liikkuvuus, kulttuuripalvelujen saatavuus ja kielellinen monimuo-

toisuus. Moninaisuuden hyödyt näkyvät pitkällä aikavälillä Euroopan talouskasvussa, 

kilpailukyvyssä ja luovuudessa sekä siinä, millainen asema Euroopalla on maailmassa.
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Väestön moninaisuuden lisääntyessä on julkiset palvelut ja muut yhteiskunnan rakenteet 

mukautettava vastaamaan uutta, moniarvoista todellisuutta. Se, miten tietyllä alueella 

(esimerkiksi tietyllä asuinalueella tai tietyssä maassa) sopeudutaan moninaisuuteen lyhyellä 

ja keskipitkällä aikavälillä, saattaa joko lisätä tai vähentää keskinäistä luottamusta ja yhteis-

ymmärrystä yhteiskunnassa. Eräiden tuoreiden tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että 

yhteisön huomattava moninaisuus (esimerkiksi samassa yhteisössä asuu keskenään hyvin 

erilaisia ihmisiä) saattaa johtaa asukkaiden eristäytymiseen ja sosiaalisten erojen kasvamiseen. 

Verrattuna keskivertoasukkaaseen erittäin heterogeenisten asuinalueiden asukkaat yleensä

tuntevat huonommin naapureitaan ja luottavat näihin vähemmän riippumatta siitä, •	

onko naapureilla sama vai erilainen tausta

luottavat vähemmän paikallisiin politiikkoihin ja johtajiin sekä viestimiin (vaikka •	

asukkaiden tietämys politiikasta ja viestimien toiminnasta saattaa olla yhtä hyvä)

osallistuvat poliittiseen elämään esimerkiksi mielenosoituksissa ja yhteiskunnan •	

uudistamista ajavissa ryhmissä

tuntevat voivansa vähemmän hyvin•	

arvioivat voivansa vaikuttaa vähemmän poliittisiin päätöksiin ja katsovat, että paikallis-•	

yhteisöt eivät tee riittävästi yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Nämä havainnot ovat varoittava esimerkki siitä, että yhteisymmärrys ja keskinäinen 

luottamus saattavat ainakin väliaikaisesti vähentyä asukkaiden enemmistön ja vähemmis-

töryhmien keskuudessa, niiden välillä ja suhteessa paikallishallintoon, jos muutoksen 

kourissa olevat yhteisöt jätetään selviytymään yksin. 

Yhteisymmärryksen ja keskinäisen luottamuksen puutteen katsotaan usein johtuvan siitä, 

että yhteisöissä on vähemmän sosiaalista pääomaa (sosiaalisia verkostoja ja järjestäytyneitä 

rakenteita). Ystävyyssuhteet ja kansalaisyhteiskunta tarjoavat yksilöille mahdollisuuksia 

mielekkääseen vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen paikallistasolla. Sosiaalisten 

verkostojen vahvuus vaikuttaa yhteisön sisäiseen luottamukseen ja solidaarisuuteen sekä 

asukkaiden henkilökohtaiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Lisääntyvä moninaisuus 

on vain yksi syy sosiaalisen pääoman vähenemiseen useissa länsimaisissa yhteiskunnissa, 

joissa ihmisten yhteiskunnallinen aktiivisuus on vähentynyt. 

Sosiaalista kotoutumista hidastaa sosiaalisten verkostojen heikkeneminen, joka saattaa 

johtaa yksilöllisyyden ylikorostamiseen ja välipitämättömyyteen toisten hyvinvointia 

kohtaan, stereotyyppiseen ajatteluun ja syntipukkien etsimiseen, haavoittuvien ryhmien 

vaikeuksiin saada äänensä kuuluviin, yhteisön todellisten ongelmien kieltämiseen, kiistoihin 

resurssien jakamisesta ja monentyyppiseen syrjintään ja äärimmäisyysajatteluun kaikkien 

osapuolten keskuudessa. 

Lisäksi sosiaalisten verkostojen heikkeneminen haittaa maahanmuuttajien kotoutumista 

ja vaikuttaa heihin kaikkein haitallisimmin. Asettuessaan uuteen yhteiskuntaan maahan-

muuttajat turvautuvat kantaväestöä ja vakiintuneita ulkomaalaisyhteisöjä useammin erilaisiin 

sosiaalisiin verkostoihin ja rakenteisiin korvatakseen puuttuvan sosiaalisen pääoman. 
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Jatkuva ja mielekäs kulttuurienvälinen kanssakäyminen auttaa asukkaita huomaamaan, 

miten muut heidän oman viiteryhmänsä jäsenet ja toisaalta taustaltaan erilaiset ihmiset 

muuttuvat moninaistuvassa yhteiskunnassa. Yhteisymmärrys ja keskinäinen luottamus 

kasvavat, kun ihmiset mieltävät itsensä yhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi, joilla on yhteinen 

identiteetti ja jotka pitävät toistensa hyvinvointia tärkeänä.

4.1 Foorumin luominen ja ylläpito: esteiden poistaminen

Päättäjät turvautuvat usein vuoropuheluun halutessaan rauhoitella kansalaisia, sen jälkeen 

kun jostakin sosiaalisesta konfliktista on tehty näyttävä uutinen. Konfliktit saattavat 

kuvastaa monimuotoisen yhteiskunnan laajempia ongelmia, jotka liittyvät eriarvoi-

suuteen ja epäedulliseen asemaan (esimerkiksi syrjäytyminen työmarkkinoilta, köyhät 

kaupunkialueet, rasismi). Tällaisten jännitteiden poistaminen edellyttää asianmukaisen 

kotouttamispolitiikan kehittämistä.

Keskustelufoorumia voidaan pitää lähtökohtana asianmukaisen politiikan kehittämiselle. 

Foorumilla voidaan ottaa ensi askeleet kohti yhteisymmärrystä ja luottamusta. Foorumilla 

käynnistetään keskustelu tietystä ongelmasta, ja foorumi tarjoaa kansalaisille mahdolli-

suuden vaihtaa näkemyksiä avoimesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen. Riippuen siitä, 

millaiset tekijät haittaavat yhteisymmärryksen ja luottamuksen kehittymistä, näkemyksiä 

voidaan vaihtaa maahanmuuttajien kesken, erilaisten asukasryhmien välillä tai asukkaiden 

ja viranomaisten välillä. Foorumin osanottajat sitoutuvat oppimaan toisiltaan. Samalla 

osanottajat pyrkivät erilaisten näkemystensä pohjalta määrittelemään yhdessä ongelman, 

kehittämään luottamusta ja löytämään keinot tehdä yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi.

Keskustelufoorumi on yhteinen tila, jossa maahanmuuttajat voivat vaihtaa näkemyksiä 

avoimesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen joko keskenään tai muiden asukasryhmien tai 

viranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen 

ongelmasta, kehittävät vastavuoroista luottamusta ja löytävät keinot tehdä yhteistyötä 

ongelman ratkaisemiseksi.

Keskustelufoorumin halutut tulokset ja vaikutus

Onnistuneiden keskustelufoorumien tuloksena osanottajat ovat luoneet toimivia yhteis-

työsuhteita, joiden avulla voidaan kehittää yhteisiä julkisia toimia, kumppanuuksia ja 

uusia pysyviä kuulemismekanismeja. Nämä jatkotoimet tarjoavat uusia mahdollisuuksia 

mielekkääseen kanssakäymiseen, tällä kertaa laajemman yleisön kanssa. Keskipitkällä 

aikavälillä ne auttavat luomaan uusia ja kestäviä sosiaalisia verkostoja ja tukevat 

viranomaisten järjestämiä kuulemisia. Kumppanit voivat muodostaa uuden organisaation 

tai ottaa yhteistyön osaksi organisaationsa keskeisiä toimintoja. Kummassakin tapauksessa 

yhteistyötä on jatkettava ilman keskustelufoorumin tukea. 

Keskustelufoorumilla käynnistetty prosessi voi pitkällä aikavälillä pienentää sosiaalista 

välimatkaa ja lisätä kaikkien asukkaiden sosiaalista pääomaa ja hyvinvointia. Se voi edistää 

*
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asukkaiden yhteenkuuluvuudentunnetta ja muokata heidän identiteettiään asuinalueen, 

kaupungin ja jopa alueen, valtion tai Euroopan tasolla. Poliittiset johtajat ja kansalaisyh-

teiskunnan johtohahmot voivat hyödyntää foorumeja sisällyttääkseen moninaisuuden 

osaksi vahvaa, laajalti omaksuttua yhteistä identiteettiä ja kehittääkseen kaikki osapuolet 

huomioon ottavaa kieltä, jolla voidaan keskustella yhteisistä ongelmista.

Maahanmuutto saattaa herättää sisä- ja ulkopolitiikassa kysymyksiä yhä monimuotoisemman 

Euroopan yhteisistä arvoista. EU:n vastaus löytyy sen tunnuslauseesta ”moninaisuudessaan 

yhtenäinen”, joka määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen johdanto-osassa. 

Sen mukaan jäsenvaltiot ”haluavat syventää kansojensa välistä yhteisvastuullisuutta niiden 

historiaa, kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen”. Euroopan neuvoston valkoisessa kirjassa 

kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta todetaan, että tämä periaate on yhtä tärkeä maahan-

muuttajien kotouttamisen kuin Euroopan yhdentymisen kannalta. Valkoisen kirjan mukaan 

vuoropuhelun kieltäminen merkitsee sitä, että Euroopan kulttuuriperinnöstä ja poliittisesta 

historiasta ei ole opittu mitään. Euroopan historia on ollut rauhanomaista ja antoisaa, silloin 

kun eurooppalaiset ovat olleet valmiit puhumaan naapureilleen ja tekemään yhteistyötä 

yli rajojen. Valkoisen kirjan mukaan ainoastaan vuoropuhelu mahdollistaa ihmisten rinnak-

kainelon siten, että Eurooppa on moninaisuudessaan yhtenäinen.

Lisää ajatuksia ja esimerkkejä kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta ja foorumeihin liittyvistä 

käytänteistä löytyy seuraavista lähteistä:

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoteen (2008) liittyvät toimet:

http://www.interculturaldialogue2008.eu

Platform for Intercultural Europe -organisaation laatima asiakirja The Rainbow Paper: 
Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

Euroopan neuvoston asiakirja White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals 
in Dignity:

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp 

Lainsäädäntö vuoropuhelun edistäjänä

Keskustelufoorumi voidaan toteuttaa tietyssä kontekstissa: työpaikalla, koulussa, 

kulttuurin tai julkisten palvelujen alalla, uskonnollisessa yhteisössä, naapuruussuhteissa tai 

ulkosuhteiden alalla. Ne kaikki tarjoavat mahdollisuuksia näkemysten vaihtoon ja yhteiseen 

http://www.interculturaldialogue2008.eu
http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp
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päätöksentekoon. Päättäjien olisi huolehdittava siitä, että jäsenvaltioiden kansalaisilla ja 

kolmansien maiden kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua edellä mainituissa 

puitteissa. Käytettävissä olevista poliittisen osallistumisen keinoista riippuen nämä 

mahdollisuudet voivat käsittää esimerkiksi seuraavat: oikeus perustaa yhdistyksiä, poliittisia 

puolueita tai työhön liittyviä järjestöjä, oikeus saada rahoitusta valmiuksien kehittämiseen, 

oikeus äänestää vaaleissa ja oikeus esittää näkemyksiä viranomaisten säännöllisesti 

järjestämissä kuulemismenettelyissä.

Nämä kanavat antavat erilaisille vaaleilla valituille edustajille ja muille toimijoille mahdol-

lisuuden aktivoitua ja osallistua foorumeihin. Kansalaisyhteisö voidaan siten katsoa 

infrastruktuuriksi, joka mahdollistaa keskustelufoorumit yhteiskunnassa. 

Vuonna 2006 Tšekin sisäministeriö päätti tulkita lakia 83/1990 aiempaa kattavammin siten, 

että kuka tahansa luonnollinen henkilö – ei pelkästään Tšekin kansalainen – voi perustaa 

yhdistyksen. Aiemmin muut kuin Tšekin kansalaiset voivat perustaa yhdistyksen vain, jos 

mukana oli vähintään kolme Tšekin kansalaista.

Espanjassa perustuslakituomioistuin totesi päätöksessään N:o 236/2007, että eräät 

perusoikeudet, kuten yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus, oikeus osoittaa mieltä ja oikeus 

koulutukseen, koskevat kaikkia ihmisiä heidän hallinnollisesta asemastaan riippumatta.

Itävallassa työkamaria koskevalla vuoden 2006 lailla ja institutionaalisia järjestelyjä 

työpaikalla koskevalla lailla annettiin kaikille kolmansien maiden kansalaisille oikeus asettua 

ehdolle vaaleissa, joissa valitaan luottamusmiehet (ammattiliiton jäsen, joka edustaa 

kaikkia työntekijöitä yhteyksissä organisaation johtoon) ja työkamarin edustajat (työkamari 

edustaa kaikkia yksityisen sektorin työntekijöitä). 

Euroopan kotouttamisrahaston kansallisista ohjelmista voidaan rahoittaa kansallisten, 

alueellisten ja paikallisten neuvoa-antavien elinten kehittämistä sekä ohjelmia, joilla 

parannetaan kolmansien maiden kansalaisten ja heidän perustamiensa yhdistysten 

valmiuksia osallistua demokraattiseen prosessiin.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Kansalliset tai paikalliset viranomaiset, jotka ovat sitoutuneet järjestäytyneeseen ja jatkuvaan 

vuoropuheluun sekä kehittäneet luottamusta ja yhteisymmärrystä, voivat hyödyntää 

näitä taitoja uuden keskustelufoorumin tukemisessa ja arkaluonteisten kysymysten esiin 

ottamisessa.

Poistamalla lainsäädännöstä esteet, jotka haittaavat maahanmuuttajien osallistumista 

yhteiskuntaelämään, luodaan uusia kehitysmahdollisuuksia kansalaisjärjestöille ja neuvoa-

antaville elimille, jotka ovat myöhemmin keskustelufoorumin keskeisiä osanottajia. 

*
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Tanskan vähemmistökansallisuuksien neuvosto on kansallinen neuvoa-antava elin, joka 

koostuu paikallistasolla valittujen kotouttamisneuvostojen edustajista. Kun erään televi-

siokanavan selvityksissä paljastui, että paikallisneuvostojen jäsenet eivät olleet tyytyväisiä 

neuvostojen toimintaan eivätkä paikallispoliitikot juurikaan luottaneet niihin, vähemmis-

tökansallisuuksien neuvosto lupautui valmiuksiensa puitteissa fasilitaattoriksi viidellä 

alueellisella keskustelufoorumilla, joilla pohdittiin parhaita keinoja käydä vuoropuhelua 

tulevaisuudessa. Paikallisneuvostojen jäsenet toimivat fasilitaattoreina, jotka ottivat 

yhteyttä eri kansallisuuksista koostuviin verkostoihin ja kutsuivat paikallishallinnon ja 

viestimien edustajia mukaan vuoropuheluun.

http://www.rem.dk 

Vähemmistöjen foorumi on Belgiassa toimiva riippumaton kattojärjestö, johon kuuluu 15 

maahanmuuttajien liittoa. Niihin puolestaan kuuluu yli tuhat maahanmuuttajien paikallis-

järjestöä Flanderissa ja Brysselissä. Foorumi saa rahoitusta Flanderin hallinnolta, joka on 

tunnustanut sen virallisesti. Tämän ansiosta foorumi voi osallistua hallituksen järjestämiin 

uusiin vuoropuheluihin, ja se on mukana määrittämässä keskeisiä kysymyksiä. Lisäksi foorumi 

järjestää jäsenilleen työryhmiä ja keskustelutilaisuuksia. Foorumin kautta hallituksella on 

suora yhteys useisiin vähemmistöryhmiin, eikä sen tarvitse valita puhekumppaneitaan 

sattumanvaraisesti. Jäsenet voivat esittää näkemyksiään foorumin kautta ja hyödyntää sen 

rakenteita kehittääkseen oman organisaationsa valmiuksia. 

http://www.minderhedenforum.be 

Foorumin perusta: yhteisön tarpeet ja ongelmien määrittely

Sen sijaan että foorumeilla käsiteltäisiin laajalti kaikkia kotouttamiseen liittyviä kysymyksiä, 

niiden olisi keskityttävä erityistarpeisiin ja -kysymyksiin, kuten terveyteen, työllisyyteen, 

koulutukseen tai häirintään. Tarveperusteisella foorumilla on keskityttävä niihin ongelmiin, 

jotka ovat keskeisiä tietyllä alueella – sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle. Kun 

foorumin lähtökohdaksi otetaan yhteiset tarpeet ja ongelmat, voidaan välttää usein 

tarpeettomat, esimerkiksi eri yhteisöjen väliset erottelut. Jotta tiettyä kotouttamiseen 

liittyvää kysymystä käsittelevä tarveperusteinen foorumi voisi onnistua, on kuultava 

kantaväestöä ja maahanmuuttajayhteisöjä. Osapuolten näkemyksiä on kuultava paitsi 

suunnitteluvaiheessa myös kaikissa täytäntöönpanon vaiheissa. Tämä edellyttää sitä, että 

kuulemiselle ja vastausten ja palautteen antamiselle järjestetään riittävästi aikaa. 

Jotta voidaan arvioida foorumin tarvetta, on kysyttävä niiltä ihmisiltä, joita asia koskee, mitkä 

ovat heidän suurimpia ongelmiaan, luulevatko he muiden tietävän heidän ongelmistaan ja 

luottavatko he siihen, että muut ovat valmiita yhteistyöhön ongelmien ratkaisemiseksi.

*
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Manchesterissa toimiva pakolaisten ja maahanmuuttajien foorumi pyrkii antamaan pakolaisille ja 

turvapaikanhakijoille valmiudet ilmaista tarpeensa ja toiveensa sekä tarjoamaan tietoa paikallisille 

ja kansallisille päättäjille. Foorumi lisää keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Manchesterin 

pakolais- ja maahanmuuttajaväestön keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden taitojen, tietojen 

ja resurssien jakamiseen. Foorumi käynnistettiin vuonna 2006 Manchesterin julkaiseman 

pakolaisten peruskirjan pohjalta. Tässä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden laatimassa 

asiakirjassa luetellaan kyseisten ryhmien oikeudet ja velvollisuudet, ja sen on allekirjoittanut sata 

poliittista ja muuta vaikuttajaa Manchesterissa, kaupunginvaltuusto mukaan lukien. 

http://www.mrsn.org.uk/forum 

Ennen foorumin käynnistämistä on järjestettävä kuuleminen, jotta voidaan selvittää, 

millaiset kysymykset aiheuttavat yhteisössä erimielisyyttä ja epäluottamusta ja haittaavat 

siten yhteistyötä. Tässä yhteydessä kuullaan erilaisista etnisistä ryhmittymistä koostuvia 

verkostoja, pohditaan riippumattomien fasilitaattorien roolia ja hyödynnetään uutta 

teknologiaa, jotta voidaan tukea vuoropuhelun jatkumista myös foorumin ulkopuolella.

Barcelonassa on käynnistetty kunnallinen foorumi Uusien naapureiden puiteohjelma, joka 

käsittää perheen yhdistämisen parissa työskenteleviä palveluntarjoajia, viranomaisia ja 

kansalaisjärjestöjä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kartoitettiin erityistarpeet ja määritettiin 

foorumin tehtävä toteuttamalla puhelinhaastattelu perheen yhdistämistä hakevien tai 

sitä aiemmin hakeneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä keskuudessa. Lisäksi 

koulujen oppilasvalintatoimiston kanssa järjestettiin kokouksia, joissa käsiteltiin koulutus-

järjestelmässä esiintyviä ongelmia.

Quartiers en Crise – European Regeneration Areas Network on käynnistänyt kotouttamista 

koskevan INTI-hankkeen Integration Exchange. Sen puitteissa on perustettu kahdeksan 

paikallista toimintaryhmää, joihin kuuluu paikallistason sidosryhmiä ja monikielisiä verkko-

pohjaisia foorumeja. Niiden kautta kerätään paikallista ja alueellista asiantuntemusta, jotta 

voidaan laatia kansainvälisiä vertaisarviointeja yhteisten perusperiaatteiden tunnettuudesta 

ja täytäntöönpanosta paikallistasolla. Vastavuoroinen oppiminen ja näkemysten vaihto 

ryhmissä kehittävät valmiuksia ja yhteistyösuhteita foorumeihin osallistuvien virastojen, 

yhteisön tasolla toimivien järjestöjen, syrjinnän torjuntaan keskittyvien paikallisten organi-

saatioiden, työnantajien, ammattijärjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa.

http://www.qec-eran.org 

Tarpeet olisi ilmaistava helposti ymmärrettävillä termeillä, joille on mahdollista saada 

kaikkien osanottajien laaja tuki. Yhteisymmärrykseen on helpompi päästä, jos kysymykset 

muotoillaan esimerkiksi seuraavasti: erilaisten vähemmistöryhmien sosiaalisen 

syrjäytymisen torjuminen, työskentelyolosuhteiden parantaminen tai vanhempien ja 

http://www.mrsn.org.uk/forum/
http://www.qec-eran.org
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opettajien välisten suhteiden kehittäminen. Tarpeet olisi lisäksi sovitettava muuttuviin 

olosuhteisiin, jotta voidaan saada aikaan muutoksia poliittisessa ajattelussa. 

Kun foorumin tehtävästä on päätetty, osanottajien on helpompi päästä yhteisymmär-

rykseen, jos ongelma on määritelty kattavasti sellaisin termein, jotka soveltuvat kaikkiin 

väestöryhmiin.

Keskustelufoorumin koollekutsujat voivat soveltaa foorumin osanottajien valintaan joko 

demokraattista lähestymistapaa, jolloin osanottajat valitaan äänestämällä, tai teknistä lähesty-

mistapaa, jolloin koollekutsuja valitsee osanottajat. Tärkeintä on valita se lähestymistapa, 

joka soveltuu parhaiten kulloinkin käsiteltävään kysymykseen, joka on kaikkien asianomaisten 

mielestä uskottava ja jossa otetaan huomioon vallan epätasainen jakautuminen viranomaisten, 

kansalaisten ja maahanmuuttajien välillä, sillä viimeksi mainitun ryhmän (erityisesti vasta 

maahan saapuneiden) poliittiset vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. 

Keskustelufoorumin edustavuus voidaan varmistaa soveltamalla demokraattista lähesty-

mistapaa. Sitä noudatetaan myös virallisissa neuvoa-antavissa elimissä. Tätä lähestymistapaa 

noudattavat paikalliset neuvoa-antavat elimet esimerkiksi Itävallassa, Luxemburgissa, 

Portugalissa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa voivat todeta, että niiden jäsenet edustavat 

kyseisissä maissa olevia kolmansien maiden kansalaisia kattavasti. 

Ulkomaalaisten osallistumisesta julkiseen elämään paikallistasolla vuonna 1992 tehdyn 

Euroopan neuvoston yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa suositetaan, että järjestäy-

tyneet neuvoa-antavat elimet varmistavat, että ”paikallisen yhteisön alueella oleskelevat 

ulkomaalaiset voivat valita tai että ulkomaalaisten eri yhdistykset voivat nimetä ulkomaa-

laisten edustajat”.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

Useimmat Euroopassa toimivat keskustelufoorumit, joihin osallistuu maahanmuuttajia, 

soveltavat teknisempää lähestymistapaa. Foorumin koollekutsujat haluavat, että foorumiin 

osallistuvat ne tahot, joiden läsnäolo on kaikkein tärkeintä ja tuloksekkainta. Tärkeys 

riippuu osanottajien asiantuntemuksesta kyseessä olevassa asiassa, valmiudesta avoimeen 

vuoropuheluun ja osanottajien yhteyksistä. Tuloksekkuus riippuu osanottajien kyvystä 

toimia muutoksen käynnistäjinä. Tässä lähestymistavassa ei ole olennaista se, edustaako 

foorumi kaikkia sidosryhmiä, vaan se, kuuluvatko siihen ne henkilöt ja organisaatiot, joiden 

läsnäolo on tärkeintä ja tuloksekkainta. 

Foorumin osanottajat voidaan myös valita soveltaen samanaikaisesti kumpaakin lähesty-

mistapaa. Äänestämällä valitut edustajat tuovat esiin valitsijoidensa näkemykset ja johtavat 

vuoropuhelua ja päätöksentekoa, kun taas tehtävään nimetyt osanottajat tukevat foorumin 

jatkotoimia asiantuntemuksensa ja muiden valmiuksiensa avulla.

*
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Foorumin jäsenistä puhutaan ”edustajina”, jos heidät on valittu äänestämällä, ja ”osanottajina”, 

jos heidät on valittu yhteyksiensä ja tiettyä ongelmaa koskevan asiantuntemuksensa takia. 

Koollekutsujien on päätettävä, tarvitaanko demokraattista vai teknistä lähestymistapaa, 

jotta yhteisön jäsenet pitäisivät foorumia luotettavana yhteiskunnallisena kanavana.

Foorumin osallistumisperusteiden olisi oltava objektiiviset ja avoimet ja niitä olisi 

sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin tehtävästä kiinnostuneisiin. Vuoropuhelun 

periaatteiden mukaan osallistumisen on oltava vapaaehtoista. Jos koollekutsujat (erityisesti 

viranomaiset) nimeävät erikseen tietyt jäsenet tai muutoin puuttuvat foorumin toimintaan, 

tämä todennäköisesti vähentää foorumin uskottavuutta ja tehokkuutta. Lisäksi foorumin 

tuloksia saatetaan pitää puolueellisina tai tarkoitushakuisina.

Saattaa olla viisasta tehdä foorumista avoin ja luopua pääsyvaatimuksista ja valintame-

nettelystä. Moni foorumi koskee hyvin rajoitettua aluetta tai alaa (esimerkiksi sairaalan 

hallintohenkilökunta tietyssä kaupungissa) tai ajanjaksoa (esimerkiksi kertaluonteinen, 

lyhytaikainen tai tiettyä tarkoitusta varten luotu foorumi). Tärkeimmät osanottajat 

valikoituvat itsestään foorumin tehtävän ja tavoitteiden perusteella. 

EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskeva valtiosta riippumattomien järjestöjen 

foorumi on avoin kaikille Brysselissä toimiville kansalaisjärjestöille, joilla on Euroopan 

laajuinen verkosto ja jotka käyvät aktiivista vuoropuhelua turvapaikka-, pakolais- ja maahan-

muuttopolitiikan kehittämisestä EU:ssa. Foorumi perustettiin YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR), 

Amnesty Internationalin ja Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) aloitteesta, ja 

se on avoin, epävirallinen ja poliittisesti puolueeton foorumi, jossa voidaan vaihtaa tietoja 

useilla erityisaloilla. Lisäksi foorumin kautta voidaan koordinoida strategioita ja tehdä työtä 

kansallisten jäsenyhdistysten kanssa pakolaisia, turvapaikanhakijoita tai maahanmuuttaja-

yhteisöjä koskevissa asioissa tai näiden ryhmien alkuperämaissa. 

http://www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

Alankomaissa toimiva Diaspora Forum for Development (DFD) on 21 kansallisen maahanmuut-

tajajärjestön kattojärjestö. Järjestöihin kuuluu siirtolaisia ja pakolaisia 16 alkuperämaasta. 

DFD koordinoi kyseisten organisaatioiden toimintaa laajentamalla niiden kannattaja-

kuntaa, luomalla niiden välille strategisia horisontaalisia yhteyksiä ja lisäämällä niiden 

painoarvoa maahanmuutto- ja kehitysyhteistyöasioita koskevassa päätöksenteossa. 

Maahanmuuttajayhteisöjen johtohahmojen osallistumista järjestön toimintaan pidetään 

tärkeänä sen vuoksi, että heillä on valmiudet kehittää käytännön kokemusten pohjalta 

poliittisia ohjauskeinoja. Järjestön kokouksissa pyritään edistämään vapaata vuoropuhelua 

taustoiltaan erilaisten ihmisten kesken.

http://www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf 

*
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Useilla foorumeilla on asetettu pääsyvaatimuksia osanottajille. Useimpien foorumien 

tavoitteena on, että maahanmuuttajia ja kantaväestöä edustavat ryhmät olisivat 

tasapainossa. Eräillä foorumeilla on vielä tiukemmat vaatimukset: niihin osallistuvat 

maahanmuuttajajärjestöt ja kantaväestöä edustavat ryhmät edustavat monenlaisia 

näkemyksiä. Sukupuolten yhtäläinen osallistuminen on usein mainittu kriteeri niissä maissa, 

joiden lainsäädännössä säädetään sukupuolten tasa-arvosta tai joiden päätöksenteossa 

on vahva sukupuolten välisen tasa-arvon perinne. Vastaanottavan yhteiskunnan kannalta 

ikä on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten erilaiset näkemykset otetaan huomioon. 

Maahanmuuttajien kannalta sukupolvi (ensimmäinen, toinen tai kolmas maahanmuutta-

jasukupolvi) voi olla tärkeä peruste. Aiheesta riippuen foorumin koollekutsujat saattavat 

pyrkiä joko uskonnollisten, kulttuuristen tai etnisten järjestöjen edustajien väliseen 

tasapainoon. Näin voidaan varmistaa, että myös uudet, pienet tai hajanaiset ryhmät saavat 

äänensä kuuluviin.

Alankomaissa etnisiä vähemmistöryhmiä koskeva kansallinen vuoropuhelufoorumi on 

vuodesta 1997 alkaen tarjonnut viranomaisille demokratian periaatteita täydentävän 

oikeudellisen ja taloudellisen kanavan kuulla etnisiä vähemmistöjä. Vuoropuhelun 

osanottajien ja viranomaisten välillä mahdollisesti esiintyvät kiistat sovitellaan 

Alankomaiden parlamentissa. Yksi foorumin neljästä virallisesta tavoitteesta on olla kanava 

yhteiskunnallisten jännitteiden purkamiselle. Foorumin rahoituksesta ja osanottajista 

säädetään laissa. Vähemmistöjä edustavien järjestöjen on toimittava maanlaajuisesti, niiden 

johtavissa tehtävissä on oltava naisia ja toisen maahanmuuttajasukupolven edustajia ja 

niiden on nimitettävä johtokuntiinsa henkilöitä, joiden valmiudet ja asiantuntemus kattavat 

monenlaisia keskeisiä politiikanaloja, kuten asuntopolitiikka, työmarkkinat ja koulutus. 

Vähemmistöjärjestöjen edustavuutta arvioitiin vuosina 2004 ja 2005 kaikkien niiden 

kriteerien pohjalta, joiden perusteella järjestöltä voidaan kieltää osallistuminen foorumiin. 

http://www.minderheden.org/lom.html 

Myös Euroopan kotouttamisrahaston kansallisista ohjelmista voidaan tukea erittäin 

vaikeasti tavoitettavien tai perinteisesti syrjään jäävien ryhmien, kuten maahanmuuttajille 

tarkoitettuihin ohjelmiin hyväksyttyjen henkilöiden huollettavina olevien, lasten, naisten, 

vanhusten, lukutaidottomien tai vammaisten, osallistumista.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Edellä esitetyt kriteerit tarkoittavat sitä, että foorumilla on otettava huomioon maahan-

muuttajayhteisön ja kantaväestön sisäiset ristiriidat ja konfliktit. Foorumi tarjoaa näille 

yhteisöille mahdollisuuden kokoontua yhteen ja siten edistää verkottumista ja yhteistyötä. 

http://www.minderheden.org/lom.html
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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Alakohtaisten ja lyhytaikaisten foorumien jäsenyys voi perustua avoimuuteen ja eriytymiseen. 

Osa foorumeista voi ottaa käyttöön pääsyvaatimuksia, jotta foorumilla olisi merkitystä ja 

vaikutusta ja jotta sen kokoonpano olisi tasapainoinen. Kriteerien tarkoituksena on saada 

mukaan ne sidosryhmät, joilla on eniten kokemusta ja suurin vaikutus koko yhteisöön.

Osallistumisen säännöt: osanottajien keskinäinen tasa-arvo ja kunnioitus

Kaikkien osanottajien on hyväksyttävä tasa-arvon ja kunnioituksen periaatteet ja 

sitouduttava noudattamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. 

Yksikään osanottajista (esimerkiksi vastaanottava yhteiskunta, maahanmuuttajat tai 

hallitus) ei voi väittää olevansa ainoa taho, joka edustaa tai suojelee kyseisiä perusarvoja. 

Sen vuoksi osanottajien on suhtauduttava toisiinsa avoimesti. 

Käytännössä tasavertaisen kohtelun periaate tarkoittaa sitä, että kaikki osanottajat voivat 

vaikuttaa foorumin asialistaan ja että kaikilla on yhtäläinen puheoikeus. Osanottajat 

eivät voi hallita vuoropuhelua tai ”voittaa” väittelyä, sillä foorumin tavoitteena on luoda 

pohja yhteisymmärrykselle ja luottamukselle ja näin edistää liittoutumista ja käytännön 

yhteistyötä.

Jotta osanottajien tasavertainen kohtelu toteutuisi käytännössä, on otettava huomioon 

julkisen sektorin / yksityisen sektorin / kansalaisjärjestöjen kumppanuuksiin sekä 

enemmistön ja vähemmistön valtasuhteisiin olennaisesti liittyvä eriarvoisuus. 

Vastaanottavan yhteiskunnan kansalaisjärjestöillä voi olla virallisia tehtäviä, ja ne saattavat 

saada helpommin resursseja, joiden ansiosta niillä on paremmat osallistumismahdolli-

suudet kuin pienemmillä maahanmuuttajajärjestöillä. Itse asiassa resurssien saatavuus sekä 

vähemmistöjen uskonnon ja kulttuurin tunnustaminen voivat olla juuri niitä kiistanaiheita, 

joita vuoropuhelussa on tarkoitus käsitellä. Jos keskustelufoorumilla ei käsitellä vallan 

epätasaista jakautumista, foorumi saattaa muuttua osaksi ongelmaa, joka sillä on tarkoitus 

ratkaista. Osanottajat voivat ottaa tämän dynamiikan huomioon pohtimalla keinoja, joilla 

varmistetaan, että maahanmuuttajien edustajien panos foorumin toimintaan on yhtä 

arvokas kuin kantaväestön edustajien panos. 

Itävallassa on käynnistetty vähemmistöjä koskeva aloite Initiative Minderheiten, joka pyrkii 

edistämään vähemmistöjen tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä oikeuksia. Vähemmistöiksi 

määritellään ryhmittymät, joita syrjitään etnisen, sosiaalisen tai uskonnollisen alkuperän, 

seksuaalisen suuntautumisen tai vamman vuoksi. Määritelmä ei perustu ryhmän kokoon 

vaan siihen, että ryhmän jäsenet eivät kykene elämään haluamallaan tavalla oikeudenmu-

kaisin ja tasa-arvoisin edellytyksin. Tämän valtiosta riippumattoman järjestön tavoite on 

luoda yhteyksiä eri vähemmistöryhmiä edustavien yhdistysten, järjestöjen ja yksilöiden 

kesken ja samalla tukea tiettyjä sosiaalis-poliittisia vaatimuksia. 

http://www.initiative.minderheiten.at

*
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Rahoitus: kumppanuudella kohti tasa-arvoa ja kunnioitusta

Koska useat valtiosta riippumattomat järjestöt ja maahanmuuttajien yhdistykset tekevät 

vapaaehtoispohjalta työtä hyvin monenlaisten, vaikeasti tavoitettavien yhteisöjen parissa, 

foorumit voisivat soveltaa kumppanuusperiaatetta ratkaistakseen rahoituksen kaltaiset 

toimintaa merkittävästi haittaavat ongelmat. Kumppanuuslähestymistapa saattaa soveltua 

parhaiten kansalaisjärjestöihin ja vähemmistöjen organisaatioihin, joiden osallistumistavat 

ja taloudelliset realiteetit poikkeavat valtiollisista toimijoista, työmarkkinaosapuolista tai 

muista vakiintuneista sidosryhmistä. Resurssien jakamista koskevat päätökset eivät vaikuta 

keskusteluprosessiin, jos se on hajautettu ja avoin ja perustuu tosiseikkoihin. Näin järjestöt 

saavat tarvitsemansa tekniset resurssit ja voivat osallistua vuoropuheluun kumppaneina, 

ilman että ne joutuvat luopumaan – tai niiden katsotaan luopuvan – tärkeimmästä 

tehtävästään, joka on toimia jäsenten tai valitsijoiden demokraattisena edustajana.

Kumppanuusperiaatteen mukaisesti koollekutsujat rahoittavat valtiosta riippumattomien 

järjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen osallistumisen vastineeksi näiden asiantuntemuksesta 

ja yhteyksistä. 

Portugalissa toimiva maahanmuuttajajärjestöjen tekninen tukitoimisto GATAI tekee 

yhteistyössä maahanmuuttoasioiden neuvoa-antavan elimen kanssa päätöksiä siitä, 

mitkä maahanmuuttajajärjestöt tunnustetaan virallisesti, ja antaa teknistä tukea erilaisille 

maahanmuuttajayhteisöille. Ajatuksena on, että yhdistykset, jotka saavat maahanmuutta-

jajärjestön virallisen aseman, ovat maahanmuuttajien laillisia edustajia ja voivat parhaiten 

toimia kumppaneina kulttuuritoiminnan alalla. GATAI tarjoaa toimitilat, välineet ja teknistä 

asiantuntemusta, osallistuu hankkeisiin ja arvioi ja valvoo niitä sekä järjestää säännöllisesti 

kokouksia maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Heinäkuun 2002 ja helmikuun 2005 

välisenä aikana se hyväksyi 88 rahoituspyyntöä, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin 

962 000 euroa. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674 

Caisa on vuonna 1996 perustettu kansainvälinen kulttuurikeskus, joka saa tukea Helsingin 

kulttuurikeskukselta. Se tukee etnisten ryhmittymien kulttuuritoimintaa Helsingissä ja 

pyrkii siten edistämään maahanmuuttajien ja muiden asukkaiden välistä vuorovaikutusta. 

Äskettäin tehdyssä arvioinnissa todettiin, että maahanmuuttajajärjestöt ovat hyötyneet 

huomattavasti Caisalta saamastaan aineellisesta ja aineettomasta tuesta, sillä niillä ei 

ole riittäviä resursseja oman toiminnan järjestämiseen ja yhteydenpitoon suomalaisten 

kanssa.

http://www.caisa.fi 

*
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Prahassa Tšekissä sijaitseva kansallisten vähemmistöjen talo tarjoaa toimitilat ja myöntää 

avustuksia vähemmistöjä edustaville kansalaisjärjestöille. Lisäksi se toimii yhteyspisteenä 

kansallisten vähemmistöjen ja asiasta kiinnostuneiden kansalaisten yhteistyölle ja kokouksille.

http://www.dnm-praha.cz 

Perustietojen ja -taitojen kehittäminen

Koulutuksen ja tiedottamisen avulla voidaan kaikille kumppaneille ilmoittaa toiminnan säännöt, 

valmistaa kumppaneita foorumin käyttöön ja auttaa kumppaneita hankkimaan kulttuurien-

välisessä viestinnässä tarvittavat taidot ja muita perustaitoja ja -strategioita. Johtamistaito ja 

sovittelutaidot voivat lisäksi parantaa koollekutsujan valmiuksia johtaa keskustelufoorumia. 

Keskustelufoorumit voivat siis olla osa organisaatioiden kulttuurienvälistä oppimisstrategiaa.

Amadorassa lähellä Lissabonia perustettu foorumi Generation pyrkii selvittämään tekijöitä, 

jotka johtavat maahanmuuttajanuorten sosiaaliseen syrjäytymiseen, koulupinnaukseen ja 

koulunkäynnin keskeyttämiseen tässä köyhässä kaupunginosassa. Aluehallinto, vapaaeh-

toisjärjestöt, valtion koulut ja paikallinen kirkkovaltuusto ovat järjestäneet konferenssin ja 

työpajoja nuorten kanssa. Viisi nuorta koulutettiin fasilitaattoreiksi, jotka toimivat yhteys-

henkilöinä kaupunginosan ja muiden yhteisöjen välillä. 

http://www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY toimittaa jäsenilleen tutkimusraportin ja 

toimintasuunnitelman, jotka koskevat sitä, miten maahanmuuttajaryhmiin ja etnisiin 

vähemmistöihin kuuluville työntekijöille tärkeät kysymykset olisi huomioitava työehto-

sopimusneuvotteluissa. Työpaikoilla voidaan käydä asiakirjojen pohjalta keskustelua 

kotouttamisesta. Asiakirjoissa esitellään ne keskeiset kohdat, joita työehtosopimusneuvot-

teluissa olisi käsiteltävä, ja kuvataan kansallisten liittojen ja jäsenyhdistysten saavutuksia.

http://www.etuc.org/r/113 

Strasbourgissa Ranskassa toimiva järjestö AMSEAD (Association Migration Solidarité et 

Echanges pour le Développement) järjesti kaksiviikkoisen vaihto-ohjelman Kulttuurien 
kohtaaminen 36 nuorelle, jotka tulivat kolmesta eurooppalaisesta maahanmuuttajia vastaanot-

tavasta maasta (Saksa, Ruotsi ja Ranska) ja kolmesta maahanmuuttajia lähettävästä Välimeren 

maasta (Turkki, Libanon ja Algeria). Puoli päivää kestävissä seminaareissa, kulttuuriaiheisissa 

työpajoissa ja erilaisilla vierailuilla käsiteltiin muuttoliikettä, pohjoisen ja etelän välistä eriarvoi-

suutta, identiteettiä ja kulttuurien moninaisuutta vähemmistöjen keskuudessa, uskonnon 

osuutta kotoutumisessa ja maahanmuuttajien oikeuksien turvaamista Euroopassa.

http://amsed.fr/echanges.php 

http://www.dnm-praha.cz/
http://www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf
http://www.etuc.org/r/113
http://amsed.fr/echanges.php
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Käytännön lähestymistapa

Päätökset foorumin toteuttamisesta ja toiminnasta (rakenteesta, kokoontumispaikasta 

ja aikataulusta) voidaan tehdä käytännönläheisesti, aktiivisen osallisuuden periaatetta 

noudattaen. Käytännöllinen lähestymistapa käsittää luovia ja joustavia ratkaisuja, kuten 

työssä käyville osanottajille järjestettävät iltatilaisuudet, vanhemmille tarjottavat lasten-

hoitopalvelut ja tarvittaessa matkakustannusten korvaaminen. Koska ihmisten todellinen 

kielitaito voi käytännössä olla heikompi kuin he ovat ilmoittaneet, tulkkauspalvelujen 

avulla voidaan varmistaa, että kielitaito ei muodostu esteeksi keskinäisen luottamuksen ja 

yhteisymmärryksen muodostumiselle vuoropuhelun aikana. Esityslistoissa ja aikatauluissa 

olisi lisäksi jätettävä tilaa uusille kysymyksille, joita nousee väistämättä esiin, kun kumppanit 

kokoontuvat ja keskusteluprosessi käynnistyy. 

Jos foorumin täytäntöönpanoa (rakennetta, pitopaikkaa, aikataulua, tulkkausta) koskevat 

päätökset perustuvat aktiivisen osallisuuden periaatteeseen, pienetkin käytännön teot 

edistävät avoimen ja kaikkia osapuolia kunnioittavan keskustelun syntymistä. 

Irlannin terveysviranomainen (Health Service Executive) on laatinut kansallisen kulttuu-

rienvälisen terveysstrategian, jonka keskeinen tavoite on valvoa etnisen tasa-arvon 

toteutumista. Jotta suunnittelu ja arviointi vastaisivat paremmin tarpeita ja todellista 

tilannetta, on taustoiltaan erilaisten asiakkaiden terveyteen liittyvät tarpeet ja terveydentila 

kartoitettava. Strategian konsultointivaiheessa hyödynnettiin monia joustavia ja luovia 

vastaustapoja, jotta mukaan saatiin vaikeasti tavoitettavia ryhmiä, kuten siirtotyöläiset, 

rekisteröimättömät maahanmuuttajat ja vanhoillisiin ryhmiin kuuluvat naiset, jotka 

kaihtavat julkisia tilaisuuksia. Koordinaattorit järjestivät tapaamisia iltaisin, hyödynsivät 

monenlaisia osallistumiskeinoja, kuten suuria työpajoja ja tutkimuksia, pieniä erityisryhmiä 

ja yksittäisiä haastatteluja, antoivat tukea matkoihin ja lastenhoitoon ja huolehtivat siitä, 

että tulkkausta oli tarvittaessa saatavilla. 

http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

Johdonmukaisuuden varmistaminen eri aloilla ja hallinnon tasoilla 

Keskustelufoorumeja on perustettu kaikkialla Euroopassa useille eri aloille ilman 

ennakkosuunnitelmia ja monin eri tavoin. Luoteis-Euroopassa on toisen maailmansodan 

jälkeisestä ajasta lähtien hyödynnetty kotouttamista koskevia virallisia neuvoa-antavia 

elimiä tai työehtosopimusneuvotteluja varten laadittuja kotouttamisaiheisia suuntaviivoja. 

Kansalliset uskontojen väliset vuoropuhelut sen sijaan ovat uudempi keksintö. Kulttuurin ja 

koulutuksen alalla on viime vuosikymmenen aikana käynnistetty useita hankkeita. Toiminta 

vilkastui erityisesti Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuonna 2008. 

Keskustelufoorumit saattavat joutua käsittelemään monialaisia kysymyksiä, kuten asunnon 

saaminen, terveyspalvelujen saatavuus ja koulutukseen pääsy. Jos keskustelufoorumin 

*
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kutsuu koolle viranomainen, se on myös vastuussa politiikan ja vuoropuhelun 

johdonmukaisuudesta. 

Isossa-Britanniassa sovelletaan tasa-arvokumppanuuksia, joiden puitteissa paikallisvaltuustot 

ja tärkeimmät julkiset elimet, kuten poliisi, perusterveydenhuollosta vastaavat säätiöt ja 

vapaaehtoispalveluja tarjoavat organisaatiot, voivat keskustella tasa-arvon ja monimuotoi-

suuden edistämisestä palvelujen tarjoamisen yhteydessä sekä koordinoida toimintaansa. 

Yksi esimerkki tasa-arvokumppanuudesta löytyy Seftonin kunnasta Luoteis-Englannista.

http://www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

Kertaluonteisesta hankkeesta jatkuvaan vuoropuheluun ja toimintaan

Foorumin käynnistäminen herättää kansalaisissa ja sidosryhmissä toiveita siitä, että 

ongelmiin löytyy lopulta ratkaisu. Sen vuoksi tulosten suunnitteluun on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Foorumin koollekutsujien on panostettava kunnolla siihen, että 

foorumilla käytävä keskustelu pysyy asiassa ja että kaikkien osanottajien moninaiset edut 

otetaan huomioon. Koollekutsujien olisi hyödynnettävä sitä, että foorumi tuo yhteen 

sidosryhmät, joilla on valmiudet auttaa saavuttamaan foorumin tavoitteet. Muuten foorumit 

jäävät pelkän keskustelun tasolle. Tällöin on mahdollista, että sidosryhmät eivät enää halua 

osallistua seuraavaan foorumiin, jos heidän aiemmin esiin tuomansa näkemykset eivät ole 

johtaneet minkäänlaisiin muutoksiin. 

Keskustelufoorumeilta ei kannata odottaa pikaisia ratkaisuja. Vuoropuhelu voidaan 

muuttaa toiminnaksi vain, jos osanottajat ymmärtävät alusta lähtien, että foorumi ei ole 

kertaluonteinen tapahtuma vaan osa prosessia, jossa osanottajilla on ratkaisevan tärkeä 

rooli. Päävastuu jatkotoimista on foorumin koollekutsujilla, varsinkin viranomaisilla.

Foorumin tulokset ja sen vaikutukset osanottajiin ja koko yhteisöön voivat vaihdella 

riippuen siitä, miten vahva yhteisymmärrys ja luottamus osanottajien välille kehittyy. 

Esimerkiksi vuoropuhelun aikana osanottajat vaihtavat keskenään tietoja. Kukin osanottaja 

esittää oman tulkintansa ja näkemyksensä tilanteesta. Jo pelkästään se, että osapuolet 

ovat kokoontuneet yhteen vaihtamaan näkemyksiä avoimesti ja toisiaan kunnioittaen, voi 

vakuuttaa kansalaiset toiminnan hyödyllisyydestä – edes symbolisesti ja hetkellisesti.

Vuoropuhelun jälkeen osanottajat ovat aiempaa tietoisempia erilaisista mielipiteistä. 

Osanottajat ottavat näkemyserot huomioon puheen tasolla osoittaakseen luottamusta 

muita ryhmiä kohtaan. Tällaiset pienet muutokset siirtyvät vähitellen ihmisten tapaan 

ajatella ja puhua kyseisestä asiasta. Tässä mallissa osanottajat ottavat toisensa huomioon 

puhumalla julkisesti aiempaa maltillisemmalla ja osallistavammalla tavalla. 

Seuraavassa vaiheessa osanottajat pääsevät syvempään yhteisymmärrykseen sekä 

havaitsevat yhteiset edut ja moninaisuuden hyödyt. Lopuksi osanottajat ilmaisevat julkisesti 

keskinäisen luottamuksensa ja vaativat yhteiskunnalta toimia kannustaakseen muita julkisen 

http://www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357
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hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita seuraamaan esimerkkiään. Näillä toimilla saattaa 

olla suuri vaikutus ihmisten ajattelu- ja puhetapaan. Vaatimukset saattavat johtaa yhteisössä 

spontaaneihin toimiin, jotka vahvistavat ainakin tilapäisesti yhteisön sosiaalisia verkostoja.

Saksan islamkonferenssi (DIK) on Saksan sisäministeriön jatkuva hanke, jonka puitteissa 

syntyperäiset saksalaiset ja islaminuskoiset asukkaat käyvät vuoropuhelua esimerkiksi 

kotouttamisesta, ääriliikkeistä sekä sosiaali- ja uskontopolitiikan periaatteista. Vuosina 2007 

ja 2008 järjestettyjen täysistuntojen pohjalta 15 edustajaa julkishallinnon eri tasoilta ja 15 

Saksan muslimiyhteisöjen edustajaa laativat väliaikaisen tiivistelmän DIK:n neljän työryhmän 

päätelmistä. Päätelmissä esitetään yhteinen kotouttamisen käsite, ehdotetaan tutkimuksen 

rahoittamista, jotta saadaan lisää empiiristä tietoa muslimien elämästä Saksassa, kuvataan 

keinoja nopeuttaa islaminopetuksen aloittamista valtion kouluissa, ehdotetaan tiedotusvä-

lineiden edustajille suunnattua tiedottamista ja perustetaan tiedotuspiste jatkoyhteistyötä 

varten. DIK:n uudella verkkosivustolla pyritään lisäämään avoimuutta kuulemisten ja suositusten 

osalta, tekemään vuoropuhelusta hyväksyttävämpää lisäämällä osallistumismahdollisuuksia 

ja edistämään islaminuskon käytänteistä Saksassa käytävän vuoropuhelun objektiivisuutta.

http://www.deutsche-islam-konferenz.de 

Keskustelun myötä osanottajat myös kehittävät käytännön puitteita jatkotoimia varten. 

Osanottajat voivat päättää vakiinnuttaa keskustelun ja tehdä foorumista pysyvän elimen. 

Jos foorumin koollekutsuja on viranomainen, foorumi voidaan yhdistää asianomaisen 

valtion viraston konsultointikäytäntöihin. Foorumin vakiinnuttamisesta on se etu, että 

sosiaaliset yhteydet vahvistuvat ja saman asian parissa työskentelevät organisaatiot kokevat 

toimivansa yhteisen tavoitteen hyväksi. 

Münchenissä on perustettu muslimien pyöreä pöytä ja muslimineuvosto muslimijärjestöjen 

edustajien ja kaupungin apulaiskaupunginjohtajan kanslian välistä yhteydenpitoa varten. 

Kyseiset foorumit ovat vakiintuneet. Niiden ansiosta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 

muslimien hautajaisia koskevan ehdotuksen, ja kaupungissa on käynnistetty islaminuskon 

opetus yhteistyössä Münchenin koulujen ja pyöreän pöydän kanssa. 

http://www.muenchen.de/interkult 

Rasismia ja kulttuurienvälisyyttä käsittelevä Irlannin kansallinen neuvoa-antava komitea 

(NCCRI) on toiminut kulttuurienvälisen vuoropuhelun foorumina. Sen tavoitteena oli luoda 

yhteisymmärrystä ja tiedottaa politiikan kehityksestä vuodesta 1997 vuoteen 2008, jolloin 

se yhdistettiin hallituksen toimintaan.

http://www.nccri.ie

http://www.deutsche-islam-konferenz.de
http://www.muenchen.de/interkult
http://www.nccri.ie
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Osanottajat voivat myös päättää perustaa uusia foorumeja, joilla käsitellään muita 

ongelmallisia asioita. Foorumiin on myös mahdollista ottaa uusia jäseniä uusilla perusteilla 

siinä vaiheessa, kun koollekutsuja vaihtuu. Osanottajat voivat hyödyntää yhdellä alalla 

aikaansaatua yhteisymmärrystä ja keskinäistä luottamusta ratkaistakseen jollakin toisella 

alalla esiintyviä ongelmia. Tarkoitus on siis saada aikaan myönteisiä heijastusvaikutuksia.

Osanottajat sitoutuvat kaikissa työohjelmissaan toteuttamaan yhteisiä toimia lyhyellä 

aikavälillä. Julkisissa toimissa on tarkoitus lisätä ymmärrystä ja luottamusta osanottajien 

viiteryhmien ja suuren yleisön keskuudessa foorumilla syntyneen yhteisymmärryksen ja 

keskinäisen luottamuksen pohjalta. Näin tehostetaan tilapäisesti sosiaalisia verkostoja. 

Koordinointi- ja täytäntöönpanomekanismien avulla varmistetaan, että osapuolet panevat 

toimet järjestelmällisesti täytäntöön tietyssä aikataulussa.

Saksassa järjestettiin ensimmäinen kotouttamisaiheinen huippukokous heinäkuussa 2006. 

Jotta vuoropuhelu saataisiin muutettua toiminnaksi, kansallisessa kotouttamissuunni-

telmassa asetettiin selkeät tavoitteet ja esiteltiin yli 400 toimenpidettä ja vapaaehtoista 

sitoumusta hallinnon eri tasoja edustavia valtiollisia ja valtiosta riippumattomia toimijoita 

varten. Ensimmäinen suunnitelman täytäntöönpanon edistymistä koskeva raportti 

annettiin marraskuussa 2008.

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Koollekutsujien ei kannata ohjailla liian tarkasti keskustelua, joka koskee mahdollisia 

jatkotoimia. Foorumien osanottajat sitoutuvat todennäköisesti jatkotoimiin lujemmin, 

jos toimet perustuvat heidän omiin ideoihinsa. Osanottajilla on oikeus esimerkiksi esittää 

eriävä mielipide, tehdä anomuksia, puolustaa omia näkemyksiään ja edustaa monenlaisia 

etuja. Osanottajat ja yleisö odottavat myös, että viranomaiset ottavat esitetyt näkemykset 

huomioon tulevissa toimintasuunnitelmissaan. 

Berliinin osavaltion toimintaohjelmasta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden luomiseksi eri 

kaupunginosiin myönnettiin vuonna 2007 puoli miljoonaa euroa ja vuosina 2008 ja 

2009 miljoona euroa kahden kumppanin yhteisille hankkeille, joilla kehitetään pysyvää 

yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen ja vastaanottavan yhteiskunnan / julkisten laitosten 

välille. Yhteishankkeet koskevat nuorten koulutusta, syrjinnän torjuntaa ja aikuiskoulutusta. 

Hankkeilla pyritään lyhyellä aikavälillä siirtämään tietoja maahanmuuttajajärjestöille ja 

lisäämään niiden valmiuksia. 

http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html 

Genovassa toimiva uskontojen välinen neuvosto on järjestänyt säännöllisesti 16 uskonnollisen 

yhteisön ja kahden ekumeenisen yhdistyksen välisiä tapaamisia. Tavoitteena on tehostaa 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html
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tietojen siirtoa ja viestintää viranomaisten kanssa. Neuvosto pyrkii vuosittain laatimaan 

ainakin yhden yhteisjulkaisun ja käynnistämään yhteistä toimintaa, jossa on mukana eri 

kulttuureja ja uskontoja edustavia ihmisiä.

http://www.comune.genova.it 

Osanottajat sitoutuvat yhteistyöhön pitkällä aikavälillä toivoen, että lyhyen aikavälin hyödyt säilyvät 

myös siinä vaiheessa, kun keskustelufoorumi lopettaa toimintansa ja yleinen kiinnostus on jo siirtynyt 

muihin asioihin ja poliittisella asialistalla on menty eteenpäin. Sen vuoksi osanottajat laativat julkisia 

arviointi- ja palautemekanismeja, jotka koskevat yhteisten toimien täytäntöönpanoa ja tuloksia. 

Rotterdamissa vuosittain järjestettävän keskustelupäivän organisoinnista vastaa foorumi, 

johon kuuluu 74:n eri järjestön edustajia. Foorumin jäsenet kouluttavat kyseistä päivää 

varten fasilitaattoreita. Näiden tehtävänä on luoda tapahtumaan osallistuville rotterda-

milaisille turvallinen ympäristö, joka mahdollistaa vastavuoroisen oppimisen keskeisissä 

asioissa, kuten yhteiselämä monikulttuurisessa kaupungissa, yhteenkuuluvuudentunne 

ja identiteetti. Lisäksi foorumin jäsenet hyödyntävät verkostojaan, jotta keskustelupäivä 

tavoittaisi kaupunkilaiset laajalti ilman suurta PR-budjettia. Jäsenten mukaan foorumin 

puitteissa tehtävä yhteistyö on nykyään kyseisille järjestöille itseisarvo. Vuonna 2007 

keskustelupäivään osallistui 1 700 rotterdamilaista. Arvioiden mukaan osanottajat olivat 

prosessista erittäin innostuneita. Järjestäjät huomauttavat, että jo yli 20 kaupunkia 

Alankomaissa sekä Berliini ja Bryssel ovat ryhtyneet soveltamaan samaa ajatusta. 

http://www.dagvandedialoog.nl 

Birminghamin naisten rauhanryhmä (1993–2006) oli pieni rukousryhmä, joka perustettiin 

alun perin osaksi Bosnian sodan takia luotua naisten rukousketjua. Tämä ekumeeninen 

ryhmä laajeni vähitellen uskontojen väliseksi ryhmittymäksi. Enimmillään ryhmän kokouksiin 

osallistui kerrallaan 80–100 naista, jotka edustivat 30:tä kansallisuutta ja useita uskontoja, rotuja, 

ikäryhmiä ja yhteiskuntaluokkia. Avoimissa keskusteluissa osanottajat oppivat ymmärtämään 

paremmin toistensa uskontoa, työtä ja elämänkokemuksia. Vuoropuhelu synnytti useita 

yhteisöä palvelevia hankkeita, ryhmämatkoja, verkottumista muiden kotoutumisen parissa 

työskentelevien kanssa ja erilaisia keräyksiä, joissa hankittiin varoja hätäapua, pakolaisnaisia ja 

maahanmuuttajia palvelevia järjestöjä varten. Ryhmän tärkeimpiä saavutuksia oli naispuolisten 

muslimi-, sikhi- ja hindupappien palkkaaminen Birminghamin sairaaloihin.

Nørrebron kaupunginosassa Kööpenhaminassa käynnistettiin vuonna 1997 hanke, jossa maahan-

muuttajataustaiset perheenisät pyrkivät lisäämään turvallisuutta yhteisössä. Ehkäistäkseen 

poliisin ja toisen maahanmuuttajasukupolven nuorten väliset väkivaltaiset yhteenotot 70 isää 

ja paikallinen imaami keskustelivat nuorten poikien kanssa henkilökohtaisesta ja yhteisön 

vastuusta. Myöhemmin kunnanvaltuusto ja Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijät ryhtyivät 

tukemaan ryhmän toimintaa, joka laajeni kattamaan myös toisen maahanmuuttajasukupolven 

http://www.comune.genova.it
http://www.dagvandedialoog.nl
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tytöt. Lisäksi järjestettiin tanskan ja arabian kielen opetusta. Arvioiden mukaan hanke lisäsi 

luottamusta isien, nuorten ja kunnanvaltuuston välillä. 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256 

4.2 Koolle kutsuvan viranomaisen tai kansalaisjärjestön 
roolit

Yhteisön johtohahmojen on tuettava foorumia, jotta se otetaan osaksi kotouttamista 

koskevaa päätöksentekoprosessia ja sisällytetään kaikkien osapuolten kulttuurienvä-

lisiin valmiuksiin. Politiikalla luodaan puitteet kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelulle. 

Viranomaiset voivat sisällyttää vuoropuhelun työhönsä ja lisätä sen vaikutusta tuomalla 

vuoropuhelun toiminnan eri tasoille ja aloille. Ne tahot, joilla on parhaat valmiudet tukea 

foorumeja, eivät kuitenkaan välttämättä kykene johtamaan tai organisoimaan niitä. 

Toissijaisuus- ja läheisyysperiaatteiden mukaan erityisen sopivia ja luotettavia foorumin 

koollekutsujia ja puheenjohtajia olisivat paikallisviranomaiset, jotka ovat lähimpänä 

asukkaita. Foorumin toiminta voi auttaa kaupunkeja koordinoimaan paremmin työtä 

yksittäisten maahanmuuttajaryhmien, koko maahanmuuttajayhteisön ja asuinalueiden 

kanssa. Samalla foorumista muodostuu yhteisössä tehtyjen sitoumusten näkyvä symboli.

Foorumeja voidaan perustaa myös kansalaisyhteiskunnan aloitteiden pohjalta, jolloin 

niiden osanottajat ovat keskenään samanarvoisia kulttuuri- ja koulutusjärjestöjä tai 

uskonnollisia yhdistyksiä. Myös säätiöt, työmarkkinaosapuolet tai muut yksityisen sektorin 

toimijat voivat käynnistää foorumeja. 

Kaikki keskustelufoorumit käsittävät neljä vaihetta: sopiminen ja valmistelu, vuoropuhelu ja 

näkemysten vaihtaminen, pohdinta ja raportointi sekä arviointi ja toiminta. Viranomaisilla 

ja kansalaisyhteiskunnan johtohenkilöillä voi olla eri vaiheissa erilaisia rooleja. 

Sopiminen ja valmistelu 

Viranomaiset paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla voivat rahoittaa keskus-

telufoorumeja ja edistää foorumien perustamista määrittäessään ehdotuspyyntöjensä 

keskeiset tavoitteet ja ehdot. Keskustelufoorumia varten voidaan myös perustaa erityinen 

rahasto. Vaihtoehtoisesti viranomaiset voivat avustaa varojen keräämisessä luomalla 

yhteyksiä muihin mahdollisiin lahjoittajiin ja vastaamalla näiden odotuksiin. 

Foorumeilla käytävä vuoropuhelu perustuu laajaan valmistelutyöhön ja keskusteluihin 

osanottajien ja heidän taustaryhmiensä kesken. Viranomaiset voivat edistää tavoitteiden 

asettelua tukemalla selvityshanketta, jossa arvioidaan nykytilannetta, eri osapuolten 

odotuksia ja tarvittavia keskustelumenetelmiä. Viranomaiset voivat rahoittaa tai järjestää 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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koulutusta, tutkimuksia ja tiedotustilaisuuksia, jotka koskevat maahanmuuttajien elinoloja 

sekä keskeisiä sosioekonomisia, kotouttamista koskevia ja syrjinnän vastaisia politiikkoja. 

Lisäksi ne voivat auttaa järjestämään kokouksia foorumin osanottajien ja heidän 

edustamiensa järjestöjen ja niiden jäsenten tai asukkaiden kesken. Viranomaisten on ehkä 

harkittava myös toimenpiteitä tai rahoituskeinoja, joilla vastataan erityisesti maahanmuut-

tajajärjestöjen edustajien valintaa koskeviin kriittisiin kysymyksiin.

Viranomaiset tai kansalaisyhteiskunnan johtohenkilöt mahdollistavat keskustelufoorumin 

perustamisen rahoittamalla alustavan tarpeiden arvioinnin ja yhteisön kuulemisen, 

sihteeristön toiminnan ja foorumin jäsenten osallistumisen ja koulutuksen.

Espanjalainen Luis Vivesin säätiö vahvistaa valtiosta riippumattomien järjestöjen, erityisesti 

maahanmuuttajajärjestöjen, valmiuksia myöntämällä näille erityistä teknistä apua ja 

tukea.

http://www.fundacionluisvives.org 

Vuoropuhelu ja näkemysten vaihtaminen

Viranomaisten rooli voi suppeimmillaan olla tarkkailijana toimimista eli foorumilla 

esitettyjen näkemysten kuuntelemista ja niistä oppimista. Lisäksi viranomaisia voidaan 

pyytää puhumaan foorumilla tietyn politiikanalan asiantuntijoina. Viranomaiset voivat 

myös toimia virallisemmin foorumin koollekutsujina. Ne voivat jakaa tämän tehtävän 

kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, säätiöiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa, jotka 

usein kuuluvat keskustelufoorumien organisaattoreihin. Koollekutsujan tehtäviin kuuluvat 

foorumin isännöinti, vuoropuhelun käynnistäminen alustuksella ja päätelmien esittäminen. 

Lisäksi viranomaisille voidaan antaa aktiivisempi rooli foorumin valvojana, jolloin niiden on 

toimittava kokouksen puheenjohtajana ja koordinoitava asialistaa yhdessä osanottajien 

kanssa. Ne voivat myös osallistua foorumin toimintaan aktiivisemmin, jos foorumilla 

tarvitaan osanottajien välisen suuren epäluottamuksen takia välittäjää. Viranomaiset 

voivat olla foorumin tärkeitä ja edustavia osanottajia ja osallistua suoraan vuoropuheluun 

ratkaisevissa kysymyksissä erityisesti dramaattisten poliittisten tai yhteiskunnallisten 

tapahtumien jälkeen. 

Viranomaisilla tai kansalaisyhteiskunnan toimijoilla voi olla foorumilla monenlaisia rooleja: 

välittäjä, joka edistää avointa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa näkemysten vaihtoa, 

koollekutsuja tai valvoja, tavallinen osanottaja, neuvoa-antava asiantuntija tai tarkkailija.

*

*

http://www.fundacionluisvives.org/
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Dublinin kaupunginvaltuusto edistää kotouttamista ja maahanmuuttajien poliittista 

osallistumista kampanjalla, joka kannustaa maahanmuuttajia äänestämään. Kampanjan 

puitteissa koulutetaan yhteisönsä luottamusta nauttivia nuoria maahanmuuttajia varsinkin 

maahan äskettäin saapuneista ryhmistä, annetaan heille monikielistä tiedotusmateriaalia 

ja tarjotaan resurssit, jotta he voivat järjestää yhteisöissään kohdennettuja kampanjoita 

äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi.

http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

Espanjassa julkinen säätiö Moniarvoisuus ja yhteiselämä on kanava erilaisten uskonnollisten 

vähemmistöjen edustajien vuoropuhelulle. Lisäksi säätiö tukee osanottajien kehittämiä 

hankkeita kulttuurin, koulutuksen ja yhteiskuntaan kotoutumisen aloilla. Säätiö myös 

levittää Espanjassa tietoa kyseisistä uskonnollisista yhteisöistä torjuakseen yleisesti 

esiintyviä stereotypioita ja ennakkoluuloja. 

http://www.pluralismoyconvivencia.es 

Pohdinta ja raportointi

Vuoropuhelu ei pääty näkemysten vaihtoon. Päinvastoin keskustelufoorumi on jatkuva 

prosessi, jossa vaihdetaan mielipiteitä ja muutetaan niitä, sovitaan asioista ja ollaan eri 

mieltä – prosessi, joka käsittää samankaltaisuuksia ja eroavuuksia, vakiintuneita käytänteitä 

ja kokeellisia menetelmiä. Prosessia jatketaan muun muassa uusissa keskusteluissa, kahden-

välisissä kokouksissa, tutkimustoiminnassa ja kuulemistapaamisissa.

Koollekutsujan tai valvojan lisäksi foorumilla voidaan tarvita sihteeristöä. Sihteerit 

helpottavat viestintää ja foorumin asianmukaista toimintaa. Foorumin tulosten kirjaamista ja 

arkistointia voidaan myös hyödyntää tiedotustarkoituksessa. Foorumin tulokset voivat olla 

sisäisiä asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, järjestyssääntöjä, muistiinpanoja ja arviointiraportteja. 

Ulkoisista tuloksista voidaan mainita vuoropuhelun vähimmäisvaatimuksia koskevat 

puitesopimukset, yhteisen toiminnan puitteet, organisaatioille tarkoitetut suuntaviivat ja 

käytännesäännöt, yhteiset painopistealueet, yhteiset lausunnot, julkilausumat, työkalut 

jne. Nämä tulokset asetetaan julkisesti saataville, jotta myös kansalaiset voivat hyödyntää 

niitä muussa vuoropuhelussa ja toiminnassa, jolla pyritään kehittämään valmiuksia. 

Tukemalla tulosten levittämistä viranomaiset voivat merkittävästi tehostaa keskustelu-

foorumin tiedotusstrategiaa. Viestintästrategian kehittämiseen annettavalla tuella voidaan 

lisätä keskustelufoorumin näkyvyyttä lehdistössä ja auttaa foorumia luomaan yhteyksiä 

oppilaitoksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja poliittisiin päättäjiin muissa jäsenvaltioissa ja EU:n 

tasolla. Viranomaiset voivat valvoa prosessia varmistaakseen, että tieto tavoittaa koko 

yhteiskunnan, myös muita heikommassa asemassa olevat ryhmät. Lisäksi viranomaiset 

voivat antaa lausuntoja, joissa ne selvittävät keskustelufoorumin taustaa, ja vastata eri 

toimijoiden ja kansalaisten odotuksiin.

http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
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Dublinin kaupunginvaltuuston kehittämislautakunta käynnisti vuonna 2008 hankkeen 

Towards Integration: A City Framework, jolla luotiin uudet puitteet valtion, paikallishal-

linnon, liike-elämän ja työmarkkinaosapuolten väliselle yhteistyölle kotouttamisasioissa. 

Foorumiin osallistuvia sidosryhmiä kannustetaan tukemaan kumppanuuksia, joiden kautta 

kotouttamispolitiikkaa toteutetaan. Sidosryhmät esimerkiksi tarkistavat ja mukauttavat 

politiikkaansa ja ensisijaisia tavoitteitaan kymmenen kohtaa käsittävän asiakirjan pohjalta, 

jossa luetellaan yhteiset sitoumukset. Foorumin on tarkoitus olla lähtökohta maahanmuut-

tajayhteisöjen kuulemiselle. Tavoitteena on määrittää keskeiset ongelma-alueet, luoda 

yhteyspiste verkostoille ja tutkimustoiminnalle ja toimia fasilitaattorina vuosittain järjestet-

tävässä kotouttamisaiheisessa vuoropuhelussa ja aluetason kotouttamisfoorumeilla. 

http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf 

Arviointi ja toiminta 

Viranomaiset, jotka toimivat foorumin koollekutsujina, valvojina ja usein myös rahoittajina, 

voivat myös arvioida foorumin toimintaa. Keskustelufoorumien arvioimiseen liittyy useita 

ongelmia, joita sidosryhmien on tarkoitus käsitellä tarkemmin. Vaikka osanottajat arvioisivat 

keskustelua myönteisessä sävyssä, he saattavat kuitenkin tehdä näkemysten vaihdosta erilaiset  

ja ehkä keskenään ristiriitaisetkin johtopäätökset, samalla kun taustalla olevat yhteiskun-

nalliset ongelmat jäävät ratkaisematta. Jos viranomaiset arvioivat foorumien toimintaa, niiden 

on löydettävä monenlaisia keinoja mitata foorumeilla saavutettuja tuloksia. Viranomaisten 

on otettava huomioon sidosryhmien edut ja näkemykset soveltamalla useita kvalitatiivisia 

ja kvantitatiivisia menetelmiä, kuten kyselylomakkeita ja haastatteluja. Arvioinnin toisessa 

vaiheessa voidaan pohtia havaintoja, ennen kuin tehdään lopulliset päätelmät.

Itävallan liittovaltion sisäministeriö ja Itävallan kotouttamissäätiö järjestivät vuosina 2007 ja 

2008 kotouttamisfoorumin, johon kutsuttiin edustajia hallituksesta, osavaltioista, uskonnol-

lisista yhteisöistä, maahanmuuttajajärjestöistä ja asiaa tuntevista kansalaisjärjestöistä. 

Sisäministeriön kansallisen toimintasuunnitelman pohjalta käytiin maanlaajuista keskustelua, 

jossa otettiin huomioon asiantuntijoiden havainnot, kansalaisten ajatukset ja yhteisöiltä 

tulleet aloitteet. Foorumin verkkosivustolla oli 40 000 kävijää, ja foorumin järjestämään 

liikkuvaan tiedotuskampanjaan osallistui yhteensä 6 000 ihmistä 20 kaupungissa. Toimien 

pohjalta saatiin yli tuhat ehdotusta. Kotouttamisfoorumin tulokset, myös asiantuntijara-

portit, otettiin huomioon Itävallan kansallisen kotouttamissuunnitelman kehittelyssä.

http://www.integration.at 

http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards Integration Final.pdf
http://www.integration.at
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Viranomaiset voivat myös muuttaa keskustelun tulokset käytännön toiminnaksi keskusteluun 

osallistuvien kumppanien avustuksella. Foorumit voivat poikia esimerkiksi uusia keskus-

telufoorumeja, tiedotuskampanjoita, vetoomuksia, kansanäänestyksiä, kursseja, julkisia 

palveluja, oppaita, festivaaleja, vapaaehtoishankkeita, esitteitä, tutkimustöitä, oppikirjoja, 

verkkosivustoja ja taidehankkeita. Viranomaiset tai muut kolmannet osapuolet voivat 

rahoittaa tai valvoa keskustelufoorumien päätteeksi tehtyjen yhteistyösopimusten täytän-

töönpanoa. Lisäksi ne voivat varmistaa toiminnan jatkuvuuden pitkällä aikavälillä luomalla 

palauteketjuja muiden foorumien kanssa tai valtavirtaistamalla vuoropuhelun osaksi omia 

kuulemismenettelyjään. Näin viranomaiset auttavat lujittamaan vuoropuhelun pohjalta 

syntynyttä yhteistyötä ja luottamusta.

Isossa-Britanniassa paikallisvaltuustot voivat itse arvioida tasa-arvon ja moninaisuuden 

alalla tekemänsä työn laatua ja edistymistä käyttäen apuna kansallisia suoritusindikaat-

toreita, joita sovelletaan paikallishallintoa varten laadittujen yhdenvertaisuusnormien tason 

määrittelyssä. Normin tasolla 2 tarkastellaan sitä, ovatko paikallisviranomaiset kehittäneet 

arviointi- ja konsultointifoorumeja, jotka yhdistävät hallinnon eri osat.

http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance 

Accenture (Institute for Public Service Value) on toteuttanut kahdeksan maailmanlaajuista 

foorumia (esimerkiksi Lontoossa, Berliinissä, Pariisissa ja Madridissa), joihin osallistui kussakin 

kaupungissa 60–85 asukasta kaupungin väestörakennetta noudatellen. Foorumeista 

saadun palautteen pohjalta laadittiin asiakirja Public Service Value Governance Framework. 

Siinä hahmotellaan osallistavampaa hallintotapaa, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden 

tehdä yhteistyötä vaaleilla valittujen edustajien kanssa ja sitä kautta vaikuttaa julkisiin 

palveluihin.

http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf 

http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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Päätelmät

1. Keskustelufoorumi on yhteinen tila, jossa maahanmuuttajat voivat vaihtaa näkemyksiä 

avoimesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen joko keskenään tai muiden asukasryhmien 

tai viranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että osapuolet pääsevät yhteisymmär-

rykseen ongelmasta, kehittävät vastavuoroista luottamusta ja löytävät keinot tehdä 

yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi.

2. Poistamalla lainsäädännöstä esteet, jotka haittaavat maahanmuuttajien osallistumista 

yhteiskuntaelämään, luodaan uusia kehitysmahdollisuuksia kansalaisjärjestöille ja neuvoa-

antaville elimille, jotka ovat myöhemmin keskustelufoorumin keskeisiä osanottajia. 

3. Foorumin tarve arvioidaan kysymällä niiltä ihmisiltä, joita asia koskee, mitkä ovat 

heidän suurimpia ongelmiaan, luulevatko he muiden tietävän heidän ongelmistaan ja 

luottavatko he siihen, että muut ovat valmiita yhteistyöhön ongelmien ratkaisemiseksi.

4. Kun foorumin tehtävästä on päätetty, osanottajien on helpompi päästä yhteisym-

märrykseen, jos ongelma on määritelty kattavasti sellaisin termein, jotka soveltuvat 

kaikkiin väestöryhmiin.

5. Foorumin jäsenistä puhutaan ”edustajina”, jos heidät on valittu äänestämällä, ja 

”osanottajina”, jos heidät on valittu yhteyksiensä ja tiettyä ongelmaa koskevan 

asiantuntemuksensa takia. Koollekutsujien on päätettävä, tarvitaanko demokraattista 

vai teknistä lähestymistapaa, jotta yhteisön jäsenet pitäisivät foorumia luotettavana 

yhteiskunnallisena kanavana.

6. Alakohtaisten ja lyhytaikaisten foorumien jäsenyys voi perustua avoimuuteen ja 

eriytymiseen. Osa foorumeista voi ottaa käyttöön pääsyvaatimuksia, jotta foorumilla 

olisi merkitystä ja vaikutusta ja jotta sen kokoonpano olisi tasapainoinen. Kriteerien 

tarkoituksena on saada mukaan ne sidosryhmät, joilla on eniten kokemusta ja suurin 

vaikutus koko yhteisöön.

7. Kumppanuusperiaatteen mukaisesti koollekutsujat rahoittavat valtiosta riippu-

mattomien järjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen osallistumisen vastineeksi näiden 

asiantuntemuksesta ja yhteyksistä. 

8. Jos foorumin täytäntöönpanoa (rakennetta, pitopaikkaa, aikataulua, tulkkausta) koskevat 

päätökset perustuvat aktiivisen osallisuuden periaatteeseen, pienetkin käytännön teot 

edistävät avoimen ja kaikkia osapuolia kunnioittavan keskustelun syntymistä. 

9. Viranomaiset tai kansalaisyhteiskunnan johtohenkilöt mahdollistavat keskustelu-

foorumin perustamisen rahoittamalla alustavan tarpeiden arvioinnin ja yhteisön 

kuulemisen, sihteeristön toiminnan ja foorumin jäsenten osallistumisen ja koulutuksen.

10. Viranomaisilla tai kansalaisyhteiskunnan toimijoilla voi olla foorumilla monenlaisia rooleja: 

välittäjä, joka edistää avointa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa näkemysten vaihtoa, 

koollekutsuja tai valvoja, tavallinen osanottaja, neuvoa-antava asiantuntija tai tarkkailija.
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5. luku 
Kansalaisuuden saaminen 
ja aktiivinen kansalaisuus
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Kansalaisuuden saaminen ja aktiivinen kansalaisuus

 

Kansalaisuus kuvaa ihmisen oikeudellista suhdetta valtioon. Kansalaisilla ja valtiolla 
on tiettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia suhteessa toisiinsa. Kansalaisuuden voi saada 
erilaisin oikeudellisin perustein, kuten kansalaistaminen tai syntymämaaperiaate. 
Vaikka kansalaisuusmalleja on nykyään monenlaisia, peruskäsitteen mukaan kansalai-
suudessa on kyse jonkin liberaalin demokraattisen yhteisön jäsenyyteen liittyvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisesta (joko kansalaisena, EU:n kansalaisena, 
maan asukkaana, yhteiskunnallisena toimijana tai talouden tai kulttuurialan toimijana). 
Aktiivinen kansalaisuus liittää yhteen yhteisön jäsenten moninaiset identiteetit 
ja tarjoaa heille mahdollisuuden antaa oma panoksensa talouteen, yhteiskunta- ja 
kulttuurielämään, kansalaisyhteiskuntaan ja poliittiseen elämään. 

Tässä luvussa tarkastellaan kaksijakoista strategiaa, jolla pyritään edistämään maahan-

muuttajien kotoutumista kansalaisuuden kautta. Kansalaisuuteen tähtäävä näkökulma 

kotouttamiseen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajille avataan monenlaisia väyliä 

kansalaisuuteen. On poistettava eräät oikeudelliset ja poliittiset esteet, joiden on havaittu 

estävän maahanmuuttajia hakemasta kansalaisuutta tai jotka ovat vaikeuttaneet kansalai-

suuden hakemista. Samalla lisätään avoimuutta suuren yleisön keskuudessa ja kasvatetaan 

kansalaisuuden saavien maahanmuuttajien määrää. Hallinnollista menettelyä voidaan 

tehostaa niiltä osin kuin tällä tavalla nopeutetaan kansalaisuuden saamista. Samalla 

lisätään maahanmuuttajien tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin ja tehostetaan kielitaidon 

arvioinnin kaltaisten toimenpiteiden toteuttamista. Useissa jäsenvaltioissa on myös pyritty 

edistämään kansalaisuuden hakemista lisäämällä suuren yleisön osallistumista esimerkiksi 

kansalaisuuden myöntämisen kunniaksi järjestettävissä juhlallisuuksissa. Kannustamalla 

uusia ja vanhoja kansalaisia aktiiviseen kansalaisuuteen heille annetaan mahdollisuus 

muokata monimuotoisen yhteiskunnan yhteistä tulevaisuutta. 

Jäsenvaltion kansalaisuuden ja siihen perustuvan EU:n kansalaisuuden saantia säädellään 

yksinomaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja politiikassa. Kansalaisuutta on kuitenkin 

käsitelty useissa ministerikokouksissa, Eurooppa-neuvoston kokouksissa ja Euroopan 

komission tiedonannoissa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt useita tapauksia, 

jotka koskevat jäsenvaltioiden kansalaisuuslakeja.

Tampereen Eurooppa-neuvosto tuki vuonna 1999 tavoitetta, jonka mukaan sellaisille 

kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat jo pitkään asuneet laillisesti unionissa, olisi 

tarjottava mahdollisuutta saada asuinjäsenvaltion kansalaisuus.

Vuonna 2005 laadittiin kotouttamista koskeva yhteinen toimintasuunnitelma, jonka 

mukaan yhteisen perusperiaatteen nro 9 (maahanmuuttajien osallistuminen demokra-

tiakehitykseen) toteuttamista kansallisella tasolla voidaan tehostaa luomalla kansallisia 

ohjelmia, joilla valmistellaan kansalaisuuden myöntämistä. 

Kotouttamisasioista vastaavat EU:n ministerit kehottivat epävirallisessa kokouksessaan 

Potsdamissa vuonna 2007 eurooppalaisia tahoja yhteistyössä tutkimaan ja selvittämään 

”osallistumista koskevia erilaisia käsityksiä ja lähestymistapoja sekä kansalaisuutta koskevia 

erilaisia käsityksiä, joista käydään keskustelua, ottaen huomioon maahanmuuttajien 
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kotouttamiseen liittyvä EY:n säännöstö ja jäsenvaltioiden perustuslailliset ja oikeus-

järjestelmät sekä vaihtamaan näkemyksiä ja kokemuksia jäsenvaltioiden soveltamista 

kansalaistamisjärjestelmistä”. 

5.1  Käsitteet ja monimuotoisen yhteiskunnan yhteiseen 
tulevaisuuteen liittyvät moninaiset intressit

Englannin kielessä kansalaisuutta tarkoittavia termejä ”nationality” ja ”citizenship” käytetään 

arkipuheessa usein toistensa synonyymeina. Myös monissa muissa eurooppalaisissa kielissä 

nämä käsitteet on vaikea erottaa toisistaan. 

Eurooppalainen yleissopimus kansalaisuudesta allekirjoitettiin Strasbourgissa 6. marraskuuta 

1997, ja se tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000. Tässä kattavassa Euroopan neuvoston yleisso-

pimuksessa määrätään kaikkia kansalaisuuden osatekijöitä koskevista perusperiaatteista ja 

säännöistä, kuten valtiottomuuden ehkäisemisestä, syrjintäkiellosta ja sopimusvaltioiden 

alueella oleskelevien henkilöiden oikeuksien kunnioittamisesta. Yleissopimuksen on tähän 

mennessä allekirjoittanut 18 ja ratifioinut 11 Euroopan unionin jäsenvaltiota. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF= 

7/5/2007&CL=ENG 

”Kansalaisuus” (nationality) määritellään kansalaisuutta koskevassa eurooppalaisessa 

yleissopimuksessa henkilön ja valtion väliseksi oikeudelliseksi siteeksi, joka ei liity 

henkilön etniseen alkuperään. Tämä side määrittää ne oikeudet (poliittiset, taloudelliset, 

sosiaaliset, kulttuuriset jne.) ja velvollisuudet, jotka kuuluvat tietyn valtion kansalaisille. 

Monikansalaisuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on samanaikaisesti kahden tai useamman 

maan kansalaisuus. Vuonna 1948 laaditun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 

15 artiklan mukaan jokaisella on oikeus kansalaisuuteen, eikä keltään saa mielivaltaisesti 

riistää kansalaisuutta. Jokaisella on myös oikeus vaihtaa kansalaisuutta luopumalla kansalai-

suudesta ja/tai hankkimalla uusi kansalaisuus. Kansalaistaminen on oikeudellinen prosessi, 

jonka kautta muut kuin valtion kansalaiset voivat saada kansalaisuuden. 

”Yhteisön kansalaisuudessa” (citizenship) on kyse niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, 

jotka liittyvät tietyn yhteisön (esimerkiksi valtion, alueen, kaupungin, ammattijärjestön, 

poliittisen puolueen, yhteiskunnallisen liikkeen tai uskonnollisen järjestön) jäsenyyteen. Se 

ei ole niinkään oikeudellinen käsite vaan poliittisen filosofian alaan kuuluva käsite. Yhteisö 

sitoutuu vastaanottamaan uusia jäseniä mukauttamalla sääntöjään niin, että ne kannustavat 

uusia jäseniä liittymään, ja varmistamalla, että uudet jäsenet voivat toimia yhteisössä 

aktiivisesti. Uudet jäsenet, jotka tulevat monenlaisista yhteisöistä, sitoutuvat uuden yhteisön 

tulevaisuuteen ja lupaavat hyödyntää jäsenyyden ja aktiivisen osallistumisen tarjoamia 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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mahdollisuuksia. Vanhat jäsenet sitoutuvat toivottamaan uudet jäsenet tervetulleiksi, 

kohtelemaan heitä vertaisinaan ja jakamaan heidän kanssaan yhteisön tulevaisuuden.

”Valtion kansalaisuus” (national citizenship), joka perinteisesti yhdistää oikeudellisen ja 

poliittis-filosofisen käsitteen, voidaan määritellä kansalaisille varattujen oikeuksien ja 

velvollisuuksien vastaanottamiseksi ja toteuttamiseksi. 

Kansalaisuuden (nationality) ja yhteisön kansalaisuuden (citizenship) käsitteet ovat myös 

alkaneet eriytyä, ja niille on luotu nykypolitiikassa monia uusia merkityksiä. Lisäksi 

eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön myötä on syntynyt uusia juridisia kansalai-

suuden muotoja, joiden vaikutusala joko ylittää kansalliset rajat tai on alueellinen. Näiden 

uusien kansalaisuuden muotojen tarjoamia mahdollisuuksia ja niihin liittyviä vaatimuksia 

seurataan säännöllisesti kansainvälisellä tasolla.

”Yhteiskunnan kansalaisuuden” (civic citizenship) käsite pohjautuu kotouttamista koskevaan 

eurooppalaiseen yhteistyöhön, ja sillä pyritään lisäämään solidaarisuutta ja luomaan 

yhteenkuuluvuudentunnetta jäsenvaltion kansalaisten, EU:n kansalaisten ja valtion alueella 

laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kesken. Valtio sitoutuu myöntämään 

alueellaan laillisesti oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille enemmän oikeuksia ja 

velvollisuuksia heidän oleskelunsa pituuden perusteella.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

”Euroopan unionin kansalaisuus” perustuu EU:n jäsenvaltion kansalaisuuteen. EU:n jäsenval-

tioiden kansalaisilla on samat perusoikeudet ja velvollisuudet kaikkialla unionin alueella. He 

voivat esimerkiksi liikkua vapaasti ja oleskella toisessa jäsenvaltiossa, asua yhdessä perheensä 

kanssa sekä äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa.

EU:n kansalaisuuden subjektiivista kokemista on seurattu vuodesta 1974 lähtien säännöl-

lisesti Eurobarometreissä. Niissä tutkitaan EU:n kansalaisten yhteenkuuluvuudentunnetta, 

käsityksiä tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä, tukea maan EU-jäsenyydelle, Euroopan 

unionin imagoa ja kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin. Lisäksi niiden avulla on 

kerätty tietoa EU:n kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien käytöstä. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Lisäksi on kehitetty uusia, ei-juridisia kansalaisuuden muotoja, jotka perustuvat oikeuksien 

aktiiviseen hyödyntämiseen ja velvollisuuksien hyväksymiseen yhteisöissä, jotka sijoittuvat 

kansallisen tason ylä- tai alapuolelle.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf
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Euroopan komissio on mitannut aktiivista kansalaisuutta sen mukaan, miten kansalaiset 

osallistuvat poliittiseen elämään, kansalaisyhteiskuntaan ja yhteisön elämään ja missä 

määrin he jakavat aktiivisen kansalaisuuden edellyttämät yhteiset arvot (ihmisoikeudet, 

demokratia, kulttuurienvälinen yhteisymmärrys).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20 

Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf 

Avoimet väylät kansalaisuuteen 

Sitä mukaa kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat juurtuvat asuinmaahansa, 

he alkavat osallistua eri tavoin yhteiskuntaelämään. On valtioiden, alueiden, kuntien, 

työnantajien ja oppilaitosten edun mukaista tarjota ja tukea sellaisia mahdollisuuksia 

osallistua yhteiskuntaan, jotka johtavat lopulta kansalaisuuden saamiseen. Tällainen 

kansalaisuuteen tähtäävä näkökulma kotouttamiseen käsittää toimenpiteitä, joilla poistetaan 

esteet osallistumisen tieltä ja tuetaan organisaatioita, jotka tarjoavat maahanmuuttajille ja 

maan syntyperäisille asukkaille uusia keinoja osallistua yhteiskuntaelämään. Toimenpiteet 

käsittävät esimerkiksi kouluissa annettavan kansalaiskasvatuksen, kansalaisopistojen 

kurssit, äänioikeuden paikallisvaaleissa, kenttätyön ja yhteiset ohjelmat alkuperämaiden 

kanssa. Aktiivista, vapaaehtoista osallistumista voidaan tukea menetelmin, jotka ovat

helposti saatavilla (mukaantulo ja osallistuminen on mahdollisimman helppoa)•	

monipuolisia (otetaan huomioon maahanmuuttajien omat valmiudet ja toiveet)•	

avoimia kaikille kansalaisille (näin tuetaan vuorovaikutusta ja yhtäläistä kohtelua)•	

hyvin organisoituja (ne vastaavat aktiiviselle kansalaisuudelle ja elinikäiselle oppimiselle •	

asetettuja laatustandardeja).

Nykyisten ja tulevien kansalaisten edut 

Jos maahanmuuttaja aikoo asettua pysyvästi maahan, hänen kannattaa hakea valtion 

kansalaisuutta ja kaikkia siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ovat esimerkiksi 

oikeus hakea työtä julkiselta sektorilta, oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja täydelliset 

demokraattiset oikeudet. Kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa haastateltiin kansalaisuutta 

hakeneille henkilöille apua tarjoavia valtiosta riippumattomia järjestöjä, havaittiin myös 

muita, valtiosta toiseen vaihtelevia kannustimia: oleskeluoikeuden turvaaminen, yhtäläiset 

sosiaaliset oikeudet ja hallinnollisten vaikeuksien päättyminen.

Kansalaisuutta hakeva henkilö ei välttämättä pidä kansalaistamista kotouttamisen perimmäisenä 

tavoitteena. Vaikka henkilö saisi kansalaisuuden, hän saattaa silti olla vaarassa syrjäytyä tai 

joutua kohtaamaan syrjintää etnisen alkuperänsä, uskontonsa tai kansallisuutensa takia. Nämä 

ongelmat voidaan korjata tehostamalla poliittista osallistumista ja syrjinnän kieltoa.

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
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Jos maahanmuuttaja kokee haluavansa jäädä johonkin maahan, hänen kannattaa hankkia 

oikeus pysyvään oleskeluun yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Valtion kansalaisuudelle ja yhteisön kansalaisuudelle annetaan politiikassa ja kansalaisyh-

teiskunnassa yhä suurempi painoarvo. Maahanmuutto ja kotoutuminen voivat olla ne 

tekijät, jotka edistävät identiteetin eri osa-alueiden yhdistämistä. Paikallinen on nykyään 

kansainvälistä, ja kansallisella historialla taas on yleismaailmallista merkitystä keskinäisriip-

puvuuksien maailmassa. Identiteetin eri tasot täydentävät toisiaan: esimerkiksi Cardiffissa 

Walesissa asuva henkilö voi mieltää itsensä samanaikaisesti walesilaiseksi, brittiläiseksi, 

eurooppalaiseksi, Kansainyhteisön kansalaiseksi ja maailmankansalaiseksi. 

Vaikka kansalaisuuden käsite pohjautuu lainsäädäntöön, identiteetit kehittyvät ja ovat entistä 

dynaamisempia aktiivisen kansalaisuuden ansiosta. On vastaanottavien yhteiskuntien edun 

mukaista kannustaa maahanmuuttajia hankkimaan kansalaisuus ja auttaa vanhoja ja uusia 

kansalaisia muokkaamaan yhteistä tulevaisuuttaan moniarvoisessa yhteiskunnassa. 

Kun on kyse uudesta sukupolvesta, nykyisten ja tulevien kansalaisten edut ovat usein 

samankaltaisia. Useissa maissa, joissa on historiallisista syistä paljon maahanmuuttajia, 

näiden lapset ja lastenlapset, jotka ovat syntyneet maassa ja sosiaalistuneet yhteiskuntaan 

valtaväestöön kuuluvien tavoin, muodostavat huomattavan osan väestöstä. Toisen ja 

kolmannen sukupolven maahanmuuttajille synnyinmaa on usein tärkeä osa identiteettiä, 

eivätkä he myöskään koe mitään muuta maata omakseen. 

Vastaanottajamaan etu 

Valtion demokratiakehitys, yhteiskunta ja talous hyötyvät siitä, että helpotetaan maassa 

pitkään asuneiden ulkomaalaisten, erityisesti maassa syntyneiden lasten, kansalaisuuden 

saamista. 

Helpottamalla kansalaisuuden saamista estetään pitkäaikaisen demokratiavajeen 

kehittyminen; demokratiavaje syntyy, kun kolmansien maiden kansalaiset havaitsevat 

jäävänsä demokraattisten prosessien ulkopuolelle alkuperämaassaan ja useissa EU:n 

jäsenvaltioissa. Alkuperämaan ei voida olettaa puuttuvan asuinvaltion asioihin sellaisten 

kansalaisten puolesta, jotka ovat asuneet ulkomailla pitkään tai jotka ovat toisen maan 

asukkaita jo useassa polvessa. Silloin on harkittava mahdollisuutta myöntää maan lakien 

mukaisesti eläville henkilöille kansalaisoikeudet, jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus 

vaikuttaa lakien säätämiseen. 

Puutteellista sosiaalista ja taloudellista kotoutumista voidaan pitkällä aikavälillä torjua 

kansalaistamisella ja aktiivisella kansalaisuudella. Vertailevissa tutkimuksissa on havaittu, 

että kansalaisuuteen liittyvien monien konkreettisten etujen lisäksi kansalaisuus tuo 

erityistä aineetonta lisäarvoa. Esimerkiksi työnantajat palkkaavat mieluiten henkilön, jolla 

on maan kansalaisuus. Myös julkinen sektori suosii työllistäessään oman maan kansalaisia. 

Kansalaisuuden tuoma lisäarvo perustuu siihen, että henkilön osallistumismahdollisuudet 

lisääntyvät ja vastaanottava yhteiskunta suhtautuu avoimemmin kansalaisuuden saaneisiin.

*

*
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Työllistymisen esteiden poistuminen on yksi kansalaisuuden saamisen tärkeimmistä 

vaikutuksista. Pitkittäistutkimusten mukaan uusien kansalaisten ja erityisesti entisten 

kolmansien maiden kansalaisten ura- ja palkkakehitys nopeutuvat huomattavasti kansalai-

suuden saamista seuraavina vuosina, eli he kurovat umpeen erot kansalliseen keskiarvoon. 

Kansalaisuuden hyödyt vaihtelevat riippuen rakenteellisista tekijöistä (lisäarvosta, jonka 

valtio ja vastaanottava yhteiskunta antavat valtion kansalaisuudelle) ja henkilökohtaisista 

tekijöistä (esimerkiksi iästä). Kansalaisuuden saaminen on yksi keino edistää yhtäläisiä 

mahdollisuuksia varmistamalla, että maassa pysyvästi asuvat kolmansien maiden kansalaiset 

kuuluvat jäsenvaltion ja EU:n syrjinnänvastaisen lainsäädännön soveltamisalaan. 

On maahanmuuttajia vastaanottavien maiden edun mukaista turvata tulokkaiden sosioe-

konominen ja poliittinen kotoutuminen myöntämällä maassa vakituisesti asuville täydet 

kansalaisoikeudet. 

Kansalaistamisasteen nostaminen

Eurooppaan asettuneiden maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisen neljän-

nesvuosisadan aikana. Näin ollen yhä useampi maahanmuuttaja voi saada jonkin EU:n 

jäsenvaltion kansalaisuuden. Kansalaistamisaste eli kansalaisuuden saaneiden ulkomaa-

laisten osuus kaikista ulkomaalaisista on noussut useimmissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta 

se vaihtelee maasta ja ajanjaksosta toiseen. Vuosina 1996–2005 kansalaistamisaste oli 

suhteellisen vakaa esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa, kun taas Tanskassa ja Unkarissa 

se vaihteli huomattavasti vuodesta toiseen. Eräissä maissa, kuten Suomessa ja Isossa-

Britanniassa, kansalaistamisaste nousi jatkuvasti. Belgiassa ja Itävallassa kansalaistamisaste 

aluksi nousi ja myöhemmin laski. Joissakin maissa, kuten Alankomaissa, kansalaistamisaste 

laski toisinaan jyrkästi. 

Vaikka uusien kansalaisten määrät ovat yleisesti ottaen kasvaneet, kansalaistamisaste on 

kaikkialla EU:ssa matala varsinkin verrattuna perinteisiin maahanmuuttajien kohdemaihin, 

kuten Australiaan ja Kanadaan, missä pidetään tärkeänä, että maahanmuuttajat saavat 

uuden asuinmaansa kansalaisuuden. Esimerkiksi vuonna 2006 EU:n 27 jäsenvaltiossa 

myönnettiin kansalaisuus vain 25 ulkomaalaiselle tuhannesta. Vain hyvin pieni osa niistä 

ulkomaalaisista, jotka voisivat hakea kansalaisuutta, jättävät hakemuksen. Muut ovat 

koko ikänsä pelkästään yhteiskunnan kansalaisia (civic citizen) joko omasta halustaan, 

olosuhteiden pakosta tai kansalaisuuden hakuprosessiin liittyvien ongelmien takia. 

EU:n jatkuvasti alhaiselle ja jäsenvaltiosta toiseen vaihtelevalle kansalaistamisasteelle on 

useita selityksiä. Yksi selitys on se, että maassa pitkään asuneille ja unionin kansalaisille, 

jotka asuvat jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa, ei ole erityistä etua asuinvaltion kansalai-

suuden hankkimisesta. Esimerkiksi maassa pitkään asuneilla ulkomaan kansalaisilla on 

suhteellisen turvattu oleskeluoikeus ja yhtäläiset oikeudet valtion omien kansalaisten kanssa 

työllisyyden, koulutuksen ja terveydenhuollon osalta. Lisäksi heillä on oikeus äänestää 

paikallisvaaleissa. Myös monet muut kansalaisuuspolitiikan ja -menettelyjen osatekijät 

*
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vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa kotoutua ja osallistua myöhemmin yhteiskunnan 

toimintaan valtion kansalaisina.

Kansalaistamisastetta voidaan nostaa poistamalla kansalaisuuslaeista tietyt säännökset, 

jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä esteitä ja vähentää maahan asettuneiden ulkomaa-

laisten halukkuutta hakea kansalaisuutta. 

Kansalaisuuden saamista koskevia jäsenvaltioiden politiikkoja ja niiden suhdetta maahan-

muuttoon eri jäsenvaltioissa selvitetään seuraavissa julkaisuissa:

NATAC-hankkeen yhteydessä laadittu asiakirja Acquisition and Loss of nationality: policies 
and trends in 15 European Countries:

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

CPNEU-hankkeen yhteydessä laadittu asiakirja Citizenship policies in the new Europe: 

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

5.2 Kansalaisuuden saaminen

Asumisaikavaatimukset, jotka maahantulijoiden on mahdollista täyttää 

Kansalaistamiselle on asetettu kaksi keskeistä edellytystä: lakisääteinen vakinainen asuinpaikka 
ja tietty vähimmäisasumisaika. Kansalaisuutta koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
mukaan vähimmäisasumisaika voi olla enintään kymmenen vuotta. Tässä ei oteta huomioon 
valtioiden määrittämiä prioriteetteja, joita sovelletaan maahanmuuttajien kotoutumisen 
helpottamiseen. Kansalaisuutta koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen liittyvän selitys-
muistion mukaan helpottamisella voidaan kansalaistamisen yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi 
vähimmäisasumisajan lyhentämistä, kielitaitovaatimusten helpottamista, menettelyn 
yksinkertaistamista ja kansalaisuushakemuksista perittävien maksujen alentamista.

Useilla ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajilla on todelliset ja vahvat siteet uuteen 
asuinmaahan ja hyvät käytännön tiedot maasta jo muutaman asumisvuoden jälkeen. He 
ehkä täyttävät kansalaisuuden edellytykset ja haluavat sitoutua noudattamaan kansalai-
suuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Useissa maissa maahanmuuttajat voivat 
hakea kansalaisuutta suunnilleen samaan aikaan kuin he saavat EY:n direktiivin mukaisen 
pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman. Siinä vaiheessa he voivat valita, 
haluavatko he valtion kansalaisuuden vai tyytyvätkö he yhteiskunnan kansalaisuuteen.

Kansalaistamisen edellytyksissä voitaisiin ottaa huomioon se, että maahantulijat saattavat 
keskimäärin olla valmiita ja halukkaita saamaan kansalaisuuden jo muutaman vuoden 
maassa oleskelun jälkeen.

*

*

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
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Vuosina 1984, 1991 ja 2000 toteutetut Belgian kansalaisuuslain uudistukset edistivät 

olennaisesti ulkomaalaisten kotouttamista, sillä niiden myötä kansalaisuuden saavien 

määrä kasvoi. Vuoden 2000 uudistuksella alennettiin parlamentin päätöksellä tapahtuvaan 

kansalaisuuden myöntämiseen sovellettavaa vähimmäisoleskeluaikavaatimusta viidestä 

vuodesta kolmeen vuoteen ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien osalta. Lisäksi 

vuoden 2000 uudistuksella helpotettiin menettelyä, jolla kansalaisuuden saa ilmoituksesta 

seitsemän vuoden oleskelun jälkeen. Kymmenen vuoden aikana niiden maahanmuuttajien 

osuus, joilla ei ole Belgian kansalaisuutta, on vähentynyt kahdesta kolmasosasta (vuonna 

1995) noin puoleen. Vuodesta 2003 lähtien kansalaistamisaste on laskenut ja vakiintunut 

vuoden 1997 tasolle. 

http://www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519 

Saksan uuden ja kattavan kotouttamisstrategian puitteissa maan kansalaisuuslakia 

uudistettiin vuosina 1999 ja 2000. Silloin katsottiin, että kansalaisuuden myöntäminen 

on luonteva osa Saksan asemaa maahanmuuton kohdemaana. Vähimmäisasumisajan 

lyhentäminen 15 vuodesta kahdeksaan vuoteen lisäsi huomattavasti ulkomaalaisten 

halukkuutta ottaa Saksan kansalaisuus. Kansalaisuutta haetaan edelleen enemmän kuin 

koskaan ennen vuotta 1998.

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/

BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html 

Lisähelpotukset erityisryhmille

Kaikkein lyhyintä vähimmäisasumisaikaa sovelletaan sellaisiin ensimmäisen 

sukupolven maahanmuuttajaryhmiin, joilla on maahan todelliset ja vahvat siteet, kuten 

kansalaisuutta koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa esitetään. Useissa kansain-

välisissä sopimuksissa säädetään erityisistä ryhmistä, joilla on siteet valtioon yksilöllisen 

suojeluntarpeen nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi pakolaisaseman saaneet henkilöt, 

kansalaisuudettomat henkilöt ja valtion alueella syntyneet kansalaisuudettomat lapset. 

Pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 34 artiklan mukaan sopimusvaltioiden 

on mahdollisuuksien mukaan helpotettava pakolaisten kansalaistamista nopeuttamalla 

kansalaistamismenettelyä ja mahdollisuuksien mukaan alentamalla menettelystä 

aiheutuvia maksuja ja kustannuksia.

Monet EU:n jäsenvaltiot helpottavat pakolaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden 

kansalaistamista. Belgiassa vuonna 2000 toteutetun lakiuudistuksen jälkeen 

kyseisten ryhmien vähimmäisasumisaikaa lyhennettiin kahteen vuoteen. Esimerkiksi 

Luxemburgissa ja Irlannissa kansalaistamismenettelyt täyttävät kansainvälisen suojelun 

http://www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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tarpeen, sillä pakolaiset on myös vapautettu useista aineellisista vaatimuksista, kuten 

kielitaitovaatimuksesta.

Slovenian kansalaisuuslakia muutettiin vuonna 2002 annetulla lailla, joka vastaa kansainvälisiä 

oikeusnormeja; esimerkiksi pakolaisaseman saaneiden henkilöiden ja kansalaisuudettomien 

henkilöiden kansalaistamista helpotettiin. Uudistus on vähentänyt poikkeusmenettelyn 

käyttöä ja merkittävästi lisännyt helpotetun menettelyn hyödyntämistä.

Usein kansallisessa lainsäädännössä myönnetään kansalaisten puolisoille tai kumppaneille 

itsenäinen asema. Sukupuolisensitiivisellä lähestymistavalla varmistetaan miesten ja 

naisten välinen tasa-arvo ja perheen yhtenäisyys myös kansalaisuuden osalta.

Espanjassa kansalaisten puolisot voivat hakea kansalaisuutta oleskeltuaan maassa 

avioitumisen jälkeen vuoden ajan. Italiassa vastaava aika on puoli vuotta, jos puoliso oleskeli 

maassa jo avioitumishetkellä. Esimerkiksi Belgiassa ja Portugalissa helpotukset koskevat 

myös kansalaisten kumppaneita ja avopuolisoita. 

Muutamat maat myöntävät edelleen helpommin kansalaisuuden tietyille ensisijaisille 

etnisille tai kansanryhmille, joilla on historialliset siteet kyseiseen maahan. Maahanmuuttajan 

kansallisuus tai etninen alkuperä saattaa viitata siihen, että hänellä on todelliset ja vahvat 

siteet maahan (esimerkiksi kielitaito tai perhesiteet). Koska maahanmuuttovirrat kuitenkin 

globaalistuvat jatkuvasti, monissa Euroopan maissa maahanmuuttajaväestön etninen ja 

kansallinen alkuperä on yhä moninaisempi. Uusien väestöryhmien kotouttamista voidaan 

edistää soveltamalla kansalaistamismenettelyssä etuuskohtelua kaikkia kansallisuuksia ja 

etnisiä ryhmiä edustaviin maahanmuuttajiin, jotka täyttävät kansalaistamisen edellytykset.

Vuosina 1996–2005 Portugalin kansalaistamisaste oli OECD:n alhaisimpia: noin 0,5 prosenttia 

ulkomailla syntyneestä väestöstä oli saanut Portugalin kansalaisuuden. Perinteisten, siirto-

maahistoriaan pohjautuvien maahanmuuttajaryhmien ohella Portugaliin alkoi saapua suuria 

määriä moldovalaisia, romanialaisia ja kiinalaisia. Nykyään ukrainalaiset ovat Portugalin 

suurimpia maahanmuuttajaryhmiä. Huhtikuun 17. päivänä 2006 säädetyllä Portugalin 

uudella kansalaisuuslailla pyrittiin poistamaan sosiaaliseen syrjäytymiseen johtavat tekijät, 

yksinkertaistamaan kansalaisuuden saantimenettelyä ja edistämään uusien maahanmuutta-

jaryhmien kotoutumista. Uuden lain ansiosta lyhyempi vähimmäisasumisaika (kuusi vuotta), 

jota oli aiemmin sovellettu portugalinkielisten maiden kansalaisiin, laajennettiin koskemaan 

kaikkia ensimmäisen polven maahanmuuttajia, joilla on perustaidot portugalin kielessä 

eikä heillä ole rikosrekisteriä. Lain läpimeno perustui enimmäkseen siihen, että suurimmat 

poliittiset puolueet olivat yhdessä päättäneet olla politisoimatta kansalaisuuskysymystä. 

Tämän ansiosta laki hyväksyttiin parlamentissa yksimielisesti. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 
cionalidade 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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Suhtautuminen uuteen sukupolveen

Useat jäsenvaltiot soveltavat eri sukupolviin erilaista lähestymistapaa pyrkiessään täyttämään 

kansallisessa lainsäädännössä kotouttamiselle asetetut vaatimukset. 

Syntymämaaperiaatteen soveltaminen maahanmuuttajien jälkeläisiin tarkoittaa, että 

syntymä on riittävä lähtökohta kansalaisuuden saamiselle. Kansalaisuudesta saatavan 

lisäarvon mukaan kansalaisuudesta on eniten hyötyä nuorimmille. Mitä nuorempana 

kansalaisuuden saa, sitä enemmän siitä ehtii hyötyä sekä henkilökohtaisessa että työelämässä. 

Vastaavasti mitä myöhemmin nuori saa täydet kansalaisoikeudet, sitä todennäköisemmin 

kansalaisuuden puuttuminen aiheuttaa hänelle ratkaisevassa kehitysvaiheessa ongelmia, 

joita on vaikea korjata myöhemmin. 

Perinteisissä maahanmuuttajien kohdemaissa, kuten Kanadassa ja Yhdysvalloissa, toisen 

sukupolven maahanmuuttajat saavat kansalaisuuden automaattisesti syntymähetkellä. EU:n 

jäsenvaltioissa vastaava oikeus annetaan esimerkiksi kolmannen sukupolven maahanmuut-

tajille, toisen sukupolven maahanmuuttajille tietyn ajan kuluttua syntymän jälkeen ja/tai 

vain niille maahanmuuttajille, joiden vanhemmista vähintään toinen asuu maassa laillisesti.

Jos syntymämaaperiaate ulotetaan koskemaan kaikkia ensimmäisen maahanmuuttajasu-

kupolven jälkeläisiä, voidaan lainsäädännöllä osaltaan turvata yhtäläiset oikeudet kaikille 

maassa syntyville lapsille ja parantaa lasten lähtökohtia koulutuksessa ja työelämässä.

Irlanti myöntää kansalaisuuden maassa syntyville maahanmuuttajien lapsille, jos heidän 

vanhempansa ovat oleskelleet Irlannissa laillisesti kolme vuotta neljän viime vuoden aikana. 

Vastaavia säännöksiä, jotka perustuvat vanhempien asemaan, sovelletaan esimerkiksi 

Belgiassa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa. Kaikki kolmannen sukupolven maahanmuut-

tajalapset saavat kansalaisuuden automaattisesti syntymähetkellä Belgiassa, Irlannissa, 

Alankomaissa, Portugalissa ja 1. tammikuuta 2009 lähtien myös Luxemburgissa.

Myös ”1,5-sukupolven” maahanmuuttajien kotoutuminen on otettu huomioon useiden 

maiden uudistetuissa kansalaisuuslaeissa. Tämä sukupolvi muodostuu maahanmuuttajien 

biologisista tai adoptoiduista lapsista, jotka saapuvat maahan perheen yhdistämisen 

nojalla. Yksi peruste kansalaisuuden myöntämiselle on perheiden yhtenäisyys, joten 

nämä lapset saavat automaattisesti uuden asuinmaansa kansalaisuuden, silloin kun 

heidän vanhempansa kansalaistetaan. Toinen peruste on sosialisaatio: lapset voivat saada 

kansalaisuuden itsenäisesti, kun he ovat osallistuneet muutaman vuoden ajan uuden maan 

koulujärjestelmään. Yleensä vanhemmat hakevat kansalaisuutta lapsen puolesta, mutta 

lapsilla on myös oikeus tulla kuulluksi heitä itseään koskevissa kansalaisuusasioissa lapsen 

oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan tulkinnan pohjalta.

Ruotsissa alaikäiset maahanmuuttajat saavat kansalaisuuden viisi vuotta maassa asuttuaan 

pelkällä vanhempien tekemällä ilmoituksella. Kun maahanmuuttajalapsi on Pohjoismaissa 

12-vuotias ja Itävallassa 14-vuotias, hänellä on oikeus esittää oma mielipiteensä tai tehdä 

itse kansalaisuushakemus.

*
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Tulot kansalaisuuden edellytyksenä

Koska ulkomaiden kansalaiset eivät vielä hyödy kansalaisuuden tuomasta lisäarvosta, 

joka nostaisi heidän palkkojaan, kansalaistamista koskevat tulovaatimukset ja korkeat 

hakemusten käsittelymaksut saattavat osaltaan vaikeuttaa maahanmuuttajien integroi-

tumista työmarkkinoille, sen sijaan että ne tukisivat työllistymistä. Olisi otettava huomioon, 

että tulorajat on aiemmin poistettu joissakin maissa kansalaisuuden ja äänestysoikeuksien 

saamiselle asetetuista vaatimuksista sen takia, että ne muodostavat luokkaperusteisen 

kriteerin. Koska monilla kansalaisuutta hakevilla henkilöillä on maassa pitkään oleskelleen 

asema ja samat oikeudet sosiaaliavustuksiin ja -turvaan kuin maan omilla kansalaisilla, 

kansalaisuuden saamisessa voi olla enemmän kyse oikeudesta demokraattiseen osallistu-

miseen kuin sosiaaliturvaan tai työttömyyskorvauksiin. 

Voidaan arvioida, kuinka tehokkaasti tulorajat ja hakemuksista perittävät maksut edistävät 

taloudellista kotoutumista, ja samalla pohtia, miten ne vaikuttavat demokraattiseen hallintoon. 

Toimeentulon arviointi poistettiin kansalaistamismenettelyistä Ruotsissa vuonna 1976, 

Alankomaissa vuonna 1977, Belgiassa vuonna 2000 ja Portugalissa vuonna 2006. Lisäksi 

Portugalissa kaikki kansalaisuuteen liittyvät rekisteröinnit, ilmoitukset ja tarvittavat todistukset 

ovat maksuttomia henkilöille, joiden tulot eivät ylitä kansallista vähimmäispalkkaa.

Kansalaistamismenettelyt ovat maksuttomia Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa ja 

Luxemburgissa. Virossa hallitus antoi 6. helmikuuta 2006 asetuksen, jonka mukaan kansalai-

suuden saamiseen tarvittavan kielikoulutuksen maksut korvataan hakijalle kokonaan. 

Velvollisuus luopua aiemmasta kansalaisuudesta

Monikansalaisuus herättää valtioiden tasolla yleensä kahdenlaisia epäilyksiä. Ensimmäinen 

liittyy valtion suhteeseen muihin valtioihin. Ennen ajateltiin, että jos henkilö saa säilyttää 

aiemman kansalaisuutensa, tästä voi aiheutua ristiriitoja valtioiden välillä esimerkiksi 

sotapalveluksen, asevelvollisuuden ja verotuksen osalta. Toinen koskee valtion suhdetta 

kansalaisiinsa. Ratkaisematta ovat vielä esimerkiksi kysymykset kansalaisten lojaaliudesta 

(miten kansalaiset ilmaisevat lojaaliutensa valtiolle), ulkomailla asumisesta (onko ulkomaille 

muuttavilla kansalaisilla edelleen kiinteät siteet maahan ja samat oikeudet esimerkiksi 

diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun) ja kulttuurin vaikutuksesta 

(oletetaanko, että uuden asuinmaan kansalaisuuden saavat henkilöt omaksuvat tietyn, 

valtion määrittelemän kulttuurin ja luopuvat alkuperämaansa kulttuurista).

Näistä kauan vallinneista epäilyksistä huolimatta monikansalaisuus on toteutunut 

lainsäädännössä. Monissa Euroopan maissa on pyritty 1900-luvun loppupuolelta alkaen 

poistamaan monikansalaisuuden oikeudelliset esteet, jotka oli otettu käyttöön vuosisadan 

alkupuolella ja puolivälissä. Eräät jäsenvaltiot ovat muuttaneet suhtautumistaan kaksois-

kansalaisuuteen sen takia, että niiden omat kansalaiset liikkuvat aiempaa enemmän ja 

maailmanlaajuisesti, niiden maahanmuuttajaväestöt ovat kasvaneet ja asettuneet maahan 

*
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pysyvästi ja niiden kansalaisuuslaeissa on otettu käyttöön syntymämaaperiaate. Useissa 

maissa monikansalaisuus hyväksytään omien kansalaisten, uusien kansalaisten ja näiden 

lasten osalta joko lainsäädännössä tai käytännössä. Eräät maat hyväksyvät monikansalai-

suuden vain tiettyjen ryhmien osalta tai tietyissä tilanteissa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden 

tasolla on pohdittava monikansalaisuuden johdonmukaista soveltamista. 

Monikansalaisuudesta on lisäksi tullut väestötieteellinen tosiasia, sillä monikansalaisuuden 

hyväksymisen myötä niiden henkilöiden määrä on kasvanut, joilla on vähintään kahden 

maan kansalaisuus. Jäsenvaltioiden kansalaiset muuttavat ulkomaille ja menevät naimisiin 

muiden maiden kansalaisten kanssa. Lisäksi kansalaistamisaste on noussut useimmissa 

EU-maissa vuosina 1996–2005 sen takia, että uusia kansalaisia ei enää velvoiteta luopumaan 

aiemmasta kansalaisuudestaan. 

Se, miksi maahanmuuttajat hakevat todennäköisemmin kansalaisuutta sellaisissa maissa, 

jotka hyväksyvät monikansalaisuuden, johtuu useimmiten henkilökohtaisista tai käytännön 

siteistä alkuperämaahan kuin kotoutumisesta asuinvaltioon. Monikansalaisuuden sallivassa 

maassa maahanmuuttajat voivat ottaa uuden kansalaisuuden, ilman että tämä vaikuttaa 

haitallisesti heidän sukulaisuussuhteisiinsa tai sosiaalisiin suhteisiinsa maan ulkopuolella. 

Kun henkilö voi pitää aiemman kansalaisuutensa, hän säilyttää samalla tärkeät liikkumis-

oikeudet eikä häneen sovelleta uusia, toisinaan hintavia viisumi- ja matkustusrajoituksia. 

Yksi monikansalaisuuden todennäköisesti valitseva ryhmä ovat ne, joilla on paljon henkistä 

pääomaa. Näitä ovat esimerkiksi yrittäjät ja liikemiehet, jotka toimivat yhteiskehityshank-

keiden parissa. Halu säilyttää aiempi kansalaisuus voi riippua myös alkuperämaasta. Monissa 

maissa esimerkiksi Balkanilla, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä kansalaisuudesta luopuminen 

on joko laitonta tai siitä määrätään huomattavat sakot, minkä lisäksi kansalaisuudesta 

luopuva menettää perintö- ja omistusoikeudet. 

Suvaitsevaisuuden lisääntyessä valtiot pyrkivät ratkaisemaan perinteiset huolenaiheensa 

muiden ohjauskeinojen kautta. Tuoreissa kansainvälisissä oikeudellisissa suuntaviivoissa 

on mahdolliset valtioiden väliset ristiriidat ratkaistu asettamalla etusijalle asuinvaltio. 

Kysymykset, jotka koskevat kansalaisten lojaaliutta vapaassa demokratiassa, maahanmuut-

tajien ja ulkomaille muuttavien omien kansalaisten oikeuksia sekä eri kulttuurien vaikutusta, 

voidaan ratkaista kansalaiskasvatuksella ja lisäämällä vuorovaikutusta kansalaisten välillä 

riippumatta siitä, onko heillä yhden vai useamman valtion kansalaisuus.

Monikansalaisuuden hyväksyminen lainsäädännössä ja sen yleistyminen väestön 

keskuudessa ovat nostaneet kansalaistamisastetta monissa EU:n jäsenvaltioissa. Kyseisissä 

maissa maahanmuuttajan päätös ottaa asuinvaltion kansalaisuus ei vaikuta haitallisesti 

hänen perhesuhteisiinsa tai sosiaalisiin ja taloudellisiin yhteyksiin. 

Useat maat, kuten Ranska, Kypros, Unkari ja Slovakia, eivät edellytä, että maan kansalai-

suuden saava henkilö luopuu aiemmasta kansalaisuudestaan. Belgiassa, Irlannissa, 

Ranskassa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa syntyvät ensimmäisen sukupolven maahan-

muuttajien lapset voivat saada kaksoiskansalaisuuden.

*
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Suomessa poliittiset puolueet pääsivät vuonna 2003 yhteisymmärrykseen siitä, että 

monikansalaisuuden salliminen turvaisi maan kilpailukyvyn ja hyvät suhteet kansainvälisellä 

tasolla ja vaikuttaisi edullisesti maahan muodostuneisiin uusiin maahanmuuttajaryhmiin. 

Hyväksymällä monikansalaisuuden Suomi seurasi muiden EU-maiden mallia (esimerkiksi 

Ruotsi hyväksyi monikansalaisuuden vuonna 2001). Uudistuksen myötä Suomen kansalai-

suuden saavien määrä kaksinkertaistui, ja vuonna 2004 Suomen kansalaistamisaste oli EU:n 

korkein eli 6,4 prosenttia. 

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

Luxemburgissa 28. lokakuuta 2008 annetulla lailla pyrittiin mukauttamaan kansalai-

suuslakia yhteiskunnan muuttuvaan todellisuuteen ja lujittamaan niiden ulkomaalaisten 

kotoutumista, jotka olivat päättäneet asettua maahan pysyvästi. Se, että henkilö hakee 

Luxemburgin kansalaisuutta, mutta ei halua luopua aiemmasta kansalaisuudestaan, 

osoittaa hänen sitoutuneen Luxemburgiin ja haluavan kotoutua sinne ja samalla säilyttää 

siteet alkuperämaahan ja -kulttuuriin. 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

5.3 Kansalaisuuden hakemiseen kannustavat hallinnolliset 
menettelyt

Jos kansalaisuuden saamiselle on asetettu useita kriteereitä ja ehtoja, ongelmana on 

viranomaisten laaja harkintavalta. Sekä maahanmuuttajat että viranomaiset sitoutuvat 

täyttämään lakisääteiset edellytykset. Selkeillä, yksityiskohtaisilla ja sitovilla hyvää hallintoa 

koskevilla suuntaviivoilla varmistetaan, että kansalaistamiselle julkisesti asetettuja kriteerejä 

todella sovelletaan ja että menettelyt ovat avoimet, nopeat, vaivattomat ja kohtuuhintaiset. 

Esimerkiksi syrjinnän vastaisella lainsäädännöllä voidaan varmistaa, että kaikkia kansalai-

suutta hakevia kohdellaan samalla tavoin.

Valtiot voivat muokata ja toteuttaa politiikkojaan helpottamalla menettelyjä, joiden myötä 

maahanmuuttajat saavat kansalaisuuden.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vuonna 1965 tehdyn, kaikkinaisen rotusyrjinnän 

poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Yleissopimuksen 1 artiklan 

3 kohdassa todetaan, että riippumatta maiden kansalaisuuslainsäädännöstä ja -politiikasta 

kansallisia säännöksiä ei sovelleta syrjivästi mitään erityistä kansallisuutta kohtaan.

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

*
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Viranomaisten olisi hyvän hallintotavan mukaisesti otettava huomioon, että kansalai-

suutta hakevat ovat maan tulevia kansalaisia. Viranomaisten käytännesäännöt, sääntöjen 

noudattamisen valvonta, arviointimekanismit, vertailuanalyysi ja vertaisarviointien käyttö 

ovat eräitä keinoja, joita voitaisiin hyödyntää hallinnon eri tasoilla. 

Viranomaisten laajan harkintavallan poistaminen, selkeiden ohjeiden antaminen ja valvonta 

lisäävät oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja tehostavat kansalaistamismenettelyjä.

Useimmissa maissa kansalaistamismenettelyssä sovelletaan harkintavaltaa. Saksassa 

vuonna 2000 toteutetussa uudistuksessa harkintavalta korvattiin hakijan oikeudella saada 

kansalaisuus, sillä maassa tunnustettiin, että kansalaistaminen on yleisen edun mukaista. 

Liittovaltion ja osavaltioiden tasolla sovittiin yhteisistä hallinnollisista suuntaviivoista ja 

keskusteltiin useaan otteeseen siitä, miten keskenään ristiriitaiset alueelliset tulkinnat 

ja käytänteet voitaisiin yhtenäistää. Myös Itävallassa on muutettu aiemmin sovellettuja 

epämääräisiä oikeudellisia kriteerejä liittovaltion ja osavaltioiden edustajien säännöllisissä 

tapaamisissa. Lisäksi hallintotuomioistuin on tehnyt asiasta päätöksiä. 

Unkarissa kansalaistamisaste on noussut vuodesta 1990 lähtien osittain sen vuoksi, että 

perustuslaillisilla uudistuksilla on rajoitettu sisäministeriön harkintavaltaa kansalaisuusasioissa. 

Ministeriön on huolehdittava siitä, että presidentti tekee kansalaistamisasioissa myönteisen 

päätöksen niiden hakijoiden kohdalla, jotka täyttävät laissa asetetut edellytykset. 

Asiakirja-aineisto

Hallinnollisissa menettelyissä voidaan ottaa huomioon hakijan alkuperämaan tilanne ja 

vähentää tarvittavien asiakirjojen määrää. Esimerkiksi asiakirjojen hankkiminen alkuperä-

maasta voi olla työlästä ja kallista ja edellyttää useita paikan päälle tehtäviä matkoja sekä 

käännös- ja laillistamistoimia konsuliviranomaisilta. Eräistä maista tulevien tai kansalai-

suudettomien henkilöiden saattaa olla mahdotonta hankkia asiakirjoja turvallisuussyistä. 

Soveltamalla joustavuutta ja laatimalla selkeät ohjeet poikkeuksien myöntämistä varten 

vältetään moninkertaiset asiakirjapyynnöt ja viranomaisten väliset viestintäkatkokset, 

jotka viivästyttävät menettelyä ja johtavat siihen, että rajoitetusti voimassa olevat asiakirjat 

vanhenevat ennen päätöksen tekemistä.

Jos Suomen kansalaisuutta hakeva ei kykene hankkimaan kaikkia asiakirjoja, Maahanmuuttovirasto 

hyväksyy niiden sijasta hakijan vakuutuksen, kunhan se on luotettava ja johdonmukainen. 

Joustava suhtautuminen asiakirjoihin ja päätösten tekeminen aiempaa alemmalla tasolla ovat 

nopeuttaneet hakemusten käsittelyä; päätökset tehdään nyt muutamassa kuukaudessa. Myös 

niiden hakemusten keskimääräinen käsittelyaika, joissa tarvitaan lisäselvityksiä, on lyhentynyt: 

kun se vuonna 2003 oli kolme vuotta, se oli vuonna 2009 lyhentynyt kahteen vuoteen. 

http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalai 

suus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

*
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Alankomaissa asiakirjoja koskeviin potentiaalisiin ongelmiin puututaan varhaisessa 

vaiheessa eli heti, kun maahanmuuttajat rekisteröityvät kunnanvirastossa. Yleensä 

ongelmat liittyvät syntymä- ja vihkitodistuksiin. Monissa tapauksissa kansalaisuutta voi 

silloin hakea pelkästään passin ja oleskeluluvan kanssa. 

Isossa-Britanniassa on otettu käyttöön kansalaisuuden hakijoille tarkoitettu palvelu 

Nationality Checking Service, jota ylläpitävät yhteistyössä sisäministeriön kansalaisuusasioista 

vastaava yksikkö ja useat paikallisvaltuustot Englannissa ja Walesissa. Palvelu vähentää 

turhia viiveitä kansalaisuuden hakemisessa. Sen käytöstä peritään maksu, joka kattaa kulut 

ja on halvempi kuin yksityisten lakimiesten palkkiot. Maksua vastaan paikallisvaltuustot 

tarkistavat, että hakemukset on täytetty oikein ja että hakijoilla on tarvittavat asiakirjat. 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

Hakemusten enimmäiskäsittelyajat

Kansalaisuutta koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa todetaan, että hakemus on 

käsiteltävä kohtuullisessa ajassa. On esimerkiksi mahdollista määrätä enimmäiskäsittelyajat, 

jotka muodostavat vertailuarvon hallinnolliselle menettelylle ja antavat hakijoille takeet 

nopeasta käsittelystä. Sen ansiosta viranomaisilta vapautuu inhimillisiä ja taloudellisia 

resursseja muiden haasteiden ratkaisemiseen, kuten hakemussuman purkamiseen, 

hakemusten käsittelyvaihetta koskevien tietojen antamiseen hakijoille ja kirjallisten 

perusteiden laatimiseen niille hakijoille, joiden hakemus on evätty. 

Irlannin tietosuojavaltuutettu on vuodesta 2003 edellyttänyt, että kansalaistamismenet-

telyssä noudatetaan tiedonsaannin vapautta koskevaa lakia (Freedom of Information Act). 

Tämä tarkoittaa, että kielteinen päätös on aina perusteltava. 

http://www.foi.gov.ie 

Ruotsin maahanmuuttovirasto julkaisi vuonna 2006 suuntaviivat, joiden mukaan kansalais-

tamismenettely saa kestää enintään kahdeksan kuukautta. Tällä hetkellä hakijat odottavat 

päätöstä keskimäärin yhdestä kuuteen kuukautta. Myös Belgia, Itävalta ja Alankomaat ovat 

asettaneet hakemusten käsittelylle enimmäisajat, joiden pituus on alle vuoden.

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
http://www.foi.gov.ie/
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp
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Rikoksesta tuomittuihin hakijoihin sovellettavat odotusajat

On valtioiden oikeutetun edun mukaista varmistaa, että kansalaistamismenettelyissä 

havaitaan hakijat, jotka on tuomittu vakavista rikoksista. Monien maiden kansalaistamisme-

nettelyissä aiempi tuomio vakavasta rikoksesta on kuitenkin automaattinen hylkäysperuste, 

eikä niissä oteta huomioon yhteiskuntaan sopeuttamisen periaatteita. Eräs keino olisi soveltaa 

odotusaikaa, joka antaa tietyistä rikoksista tuomituille uuden mahdollisuuden. He siis kärsivät 

rangaistuksensa muiden rikoksentekijöiden lailla, minkä jälkeen he voivat hakea kansalaisuutta 

tietyn ajan kuluttua, jos he täyttävät vaaditut edellytykset. Viranomaisten harkintavaltaa 

voidaan vähentää varmistamalla, että laissa säädetään oikeudenmukaisista, avoimista ja 

yksiselitteisistä kriteereistä ja laskentatavoista, jotka koskevat määrättyjä rikoksia ja tuomioita. 

Ruotsissa ne kansalaisuutta hakevat, jotka on tuomittu rikoksesta, voivat saada kansalai-

suuden tietyn odotusajan jälkeen. Sen pituus määräytyy rikoksen ja rangaistuksen 

vakavuusasteen mukaan. Odotusaika alkaa rikoksentekopäivästä tai, jos on kyse pitkästä 

tuomiosta, päivästä, jona hakija pääsi vapauteen. Odotusaikana viranomaiset voivat seurata 

hakijan käytöstä. Porrastettua odotusaikajärjestelmää sovelletaan osittain myös Tanskassa, 

Suomessa ja Norjassa.

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp 

Kieltä ja kotouttamista koskevat vaatimukset, joilla kannustetaan  
ja tuetaan hakijoita

Useimmissa maissa pidetään kohtuullisena vaatimuksena sitä, että ensimmäisen sukupolven 

maahanmuuttajat, jotka voivat hakea kansalaisuutta vasta useamman vuoden maassa 

asuttuaan, ovat onnistuneet hankkimaan perustiedot ainakin yhdessä maan kielistä. Viime 

aikoina on otettu käyttöön monia kielitaitoa ja kotoutumista / yhteiskunnan tuntemusta 

koskevia vaatimuksia, myös kursseja ja kokeita. Niihin sovellettavista standardeista ja 

niiden vaikutuksista olisi järjestettävä ulkopuolinen arviointi, ennen kuin voidaan todeta, 

ovatko ne tehokkaita ja tuloksekkaita keinoja edistää kotoutumista. Eräät jäsenvaltiot ovat 

ottaneet käyttöön tällaisia vaatimuksia sillä perusteella, että niiden avulla kannustetaan 

maassa pitkään oleskelleita maahanmuuttajia parantamaan kielitaitoaan ja tietämystään 

maan yhteiskunnallisista instituutioista ja poliittisesta järjestelmästä. Toisaalta eräät maat 

ovat poistaneet tällaiset vaatimukset tai vähentäneet niiden käyttöä, sillä ne katsovat, 

että vaatimukset paremminkin vaikeuttavat kansalaistamista ja palvelevat muita poliittisia 

tavoitteita. Lisäksi niillä on suhteettoman suuri vaikutus tiettyihin maahanmuuttajaryhmiin, 

kuten vähän koulutettuihin tai alhaisista sosioekonomisista oloista tuleviin henkilöihin. 

Kielitaitoa tai kotoutumista koskevat vaatimukset tai testit on alkuvaiheessa helppo toteuttaa 

siten, että samalla voidaan vähentää viranomaisten harkintavaltaa. Kurssille osallistuminen ja 

tutkinto-, koe- tai muiden todistusten toimittaminen ovat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia 

vaatimuksia, niiden käyttö ei riipu viranomaisten harkinnasta, ja niiden avulla voidaan käsitellä 

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp
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suuret määrät hakemuksia. Lisäksi niitä käytettäessä on epätodennäköisempää, että lakia 

sovelletaan mielivaltaisesti, epäjohdonmukaisesti tai jopa syrjivästi, kuin muiden, subjektii-

visempien arviointimenetelmien yhteydessä. Epämääräiset kriteerit voidaan siis poistaa tai 

korvata selkeillä arviointimenetelmillä, joita analysoidaan ja joista käydään keskustelua. 

Luxemburgissa annettiin 24. heinäkuuta 2001 uusi laki kansalaisuudesta. Sillä korvattiin 

vuodelta 1940 peräisin olleet sanamuodot, joiden mukaan ulkomaalaisten oli ”osoitettava 

riittävä assimiloituminen” ja ”kotoutuminen”. Maassa on otettu käyttöön yhtenäiset 

kielikokeet ja kansalaiskasvatuskurssit, joista jaetaan tietoa monenlaisin keinoin, kuten 

palvelevassa puhelinnumerossa.

Belgiassa todettiin kansalaisuuslain uudistuksen yhteydessä vuonna 2000 käydyissä 

keskusteluissa, että aiemmin käytössä ollut kotouttamista mittaava testi ei juuri ollut 

hyödyllinen kansalaistamismenettelyssä. Aiemmin hakijan valmiutta kotoutua mitattiin 

paikallisen poliisin suorittamassa tutkinnassa, mikä johti hyvin subjektiivisiin ja keskenään 

epäjohdonmukaisiin arvioihin. Nykyään maahanmuuttajat todistavat valmiutensa kotoutua 

sillä, että he hakevat maan kansalaisuutta ja ilmoittavat haluavansa tulla belgialaisiksi ja 

noudattaa Belgian perustuslakia ja muita lakeja sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi tehtyä Euroopan neuvoston yleissopimusta. 

Ruotsin kansalaisuuslaeissa ei ole koskaan asetettu kansalaisuuden saamisen ehdoksi 

kielitaidon arviointia. Mielivaltaiset kielitaidon arvioinnit kiellettiin 1970-luvun loppupuolella. 

Ehdotukset kielitaitokokeiden käyttöönotosta on kumottu toistuvasti ja etusijalle on asetettu 

kotoutumiseen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät laajemmat kysymykset. Myöskään kielitaidon 

arvioinnin tarkoituksesta ja siihen sovellettavista standardeista ei ole päästy sopuun. 

Toisessa vaiheessa kielitaitoa tai yhteiskunnan tuntemusta koskevat vaatimukset voidaan 
toteuttaa siten, että niiden avulla lisätään hakemusten määrää tai ainakin pidetään se 
ennallaan ja varmistetaan mahdollisimman suuri onnistumisprosentti kokeissa ja vastaavasti 
korkea kansalaistamisaste. Keskittymällä hakemusten määrään, kokeiden läpäisyprosenttiin 
ja hyväksyttyjen hakemusten osuuteen voidaan tehostaa menettelyjä ja lisätä kotout-
tamispolitiikan uskottavuutta. Lisäksi näin voidaan mitata maahanmuuttajien jatkuvaa 
kiinnostusta, panostamista ja myönteisiä asenteita kansalaistamiseen osana kotoutumista.

Kansalaisuushakemusten määrät saadaan todennäköisemmin pysymään suurina, jos 
maahanmuuttajille järjestetään maksuttomia ja laadukkaita valmistavia kursseja, jotka 
ovat riittävän joustavia ja täyttävät hakijoiden oppimistarpeet ja muut tarpeet. Valtio voi 
taata kurssien laadun joko järjestämällä kurssit itse tai antamalla virallisen hyväksynnän 
kansalaisjärjestöille ja koulutusorganisaatioille, jotka voivat osoittaa pätevyytensä. Valtio 
voi myös antaa tietoja tai tarjota yksilöllisiä koulutusseteleitä tai verovähennyksiä, jotta 
palveluista saadaan maksuttomia tai niistä peritään vain nimellinen maksu. Pätevyyttä 
osoittavat todistukset ovat joissakin tapauksissa halvempi ja myös tehokkaampi ratkaisu 
sekä hakijoiden että viranomaisten kannalta. 
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Erittäin hyviin tuloksiin päästään myös soveltamalla itseopiskeluun tarkoitettuja 

maksuttomia ja helppokäyttöisiä menettelyjä ja materiaaleja, kuten opiskeluoppaita ja 

kokeiden kopioita. Lisäksi kokeiden ja kurssien laatijat voivat hyödyntää yhteisiä standardeja, 

kuten kieltenopetuksen yhteistä eurooppalaista kehystä. Euroopan neuvoston kielipoli-

tiikasta vastaava yksikkö on lisäksi laatinut suuntaviivoja, viitestandardeja ja tutkimuksia. 

Euroopan kansalaisuuden seurantakeskuksen (EUCITAC) toiminta rahoitetaan Euroopan 

kotouttamisrahastosta. Sen lisäksi, että seurantakeskuksen verkkosivuilla annetaan 

tietoa kansalaisuutta koskevista säännöistä, laeista, politiikoista ja analyyseista, siellä 

esitetään ajantasaisia virallisia tilastoja kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä EU:n 

27 jäsenvaltiossa ja naapurivaltioissa. Lisäksi EUCITACin verkkosivuilla on tarkoitus laajentaa 

NATAC-hankkeesta saatuja tilastotietoja esittämällä kansallisia trendejä numeroina ja 

vertaillen. 

Unkarin kansalaisuutta hakeva voi saada luettelon koekysymyksistä ja opiskeluoppaan 

valmistautuakseen suulliseen kokeeseen, jossa testataan hakijan perustietoja maan 

politiikasta ja historiasta. Materiaalin voi tulostaa pientä maksua vastaan tai ladata maksutta 

internetistä. Viranomaisten laatimia opiskeluoppaita on saatavilla myös esimerkiksi Isossa-

Britanniassa, Itävallassa, Latviassa, Tanskassa ja Virossa. 

http://www.bmbah.hu 

Portugalin kansalaisuutta hakevien on osoitettava, että hakijalla on perustaidot portugalin 

kielessä. Todisteeksi kelpaa koetodistus, jollaisen voi saada miltä tahansa viralliselta oppilai-

tokselta Portugalissa. Kielikoetta varten on myös olemassa ilmaisia esimerkkikokeita, jotka 

ovat julkisesti saatavilla. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 

cionalidade 

Suomen laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 

säädetään, että kaikilla maahanmuuttajilla, jotka ovat työttömiä tai saavat toimeentu-

lotukea, on oikeus henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan. Suunnitelma voi sisältää 

kielikursseja, monikulttuurisuuskoulutusta, opastusta suomalaiseen elämäntapaan ja 

ammattiopintoja. Kansalaisuutta hakevat voivat osoittaa kielitaitonsa monenlaisin keinoin, 

esimerkiksi toimittamalla todistuksen peruskoulun suorittamisesta Suomessa.

http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html 

http://www.bmbah.hu/
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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Kokeiden suuri läpäisyprosentti voidaan varmistaa jo niiden suunnitteluvaiheessa tai 

toteuttamalla pilottihanke. Kaikkiin kokeisiin liittyy tietty virhemarginaali, joten on tärkeää 

poistaa liian vaikeat tai virheelliset kysymykset, ennen kuin kokeet otetaan virallisesti 

käyttöön. Kun testejä myöhemmin tarkistetaan säännöllisesti ja julkisesti ja asia saa sen 

myötä poliittista huomiota, suurelle yleisölle käy selväksi, että peruskielitaidon tai riittävän 

kielitaidon vaatimustason nostaminen ja tämän perusteleminen on vaikea ja osin subjek-

tiivinen tehtävä.

Myös yksittäisten maahanmuuttajien olosuhteet voidaan ottaa huomioon. Laajamittaiset 

ja usein tietokoneistetut kokeet saattavat aliarvioida hakijoiden todelliset taidot. Eräissä 

maissa myönnetään vapautus kokeesta muita heikommassa ja haavoittuvassa asemassa 

oleville henkilöille, kuten alaikäisille ja vanhuksille, lukutaidottomille, peruskoulutuksen 

kesken jättäneille tai mielenterveysongelmaisille. Monilla ei ole riittäviä valmiuksia selviytyä 

kielikokeesta, vaikka he olisivat halukkaita oppimaan ja saamaan uuden kansalaisuuden. 

Alankomaiden kansalaisuutta hakevien ei tarvitse suorittaa kansalaisuuskoetta, jos he 

ovat asuneet maassa kahdeksan vuoden ajan oppivelvollisuusiässä, valmistuneet hollanti-

laisesta yliopistosta tai ovat hollanninkielisiä Surinamen tai Belgian kansalaisia. Muut hakijat 

voivat saada ainakin osittaisen vapautuksen, jos he kärsivät jostakin lääketieteellisestä tai 

kielellisestä ongelmasta tai lukihäiriöstä. Virossa myönnetään vapautus kansalaisuusko-

keesta henkilöille, joiden oikeustoimikelpoisuus on rajallinen tai joiden terveydentilaan 

liittyy lieventäviä seikkoja. Itävallassa vapautuksia voidaan myöntää holokaustin uhreille, 

peruskoulussa opiskeleville lapsille sekä vanhuksille tai lääketieteellisistä syistä. 

EU:n ulkopuolelta voidaan mainita Australia, jossa hallitus lokakuussa 2007 korvasi aiemmin 

käytetyn subjektiivisen haastattelun kansalaisuuskokeella. Tämän jälkeen hakemusten 

määrä laski huomattavasti, ja suuri osa hakijoista, erityisesti humanitaarisista syistä maahan 

saapuneista, ei läpäissyt koetta. Hallituksen oli pakko käynnistää tammikuussa 2008 

kansalaisuuskokeen tarkistus ja julkinen kuuleminen. Hallitus ja maahanmuuttajajärjestöt 

kannattivat tarkistuksen pohjalta annettuja suosituksia, joiden mukaan kansalaisuus-

kokeella pyritään selvittämään, täyttääkö henkilö laissa säädetyt vaatimukset. Tähän ei 

päästä testaamalla hakijan nippelitietoa Australiasta vaan selvittämällä, tietääkö hakija, 

mistä Australian kansalaisuudessa on kyse. Kansalaisuus tiivistyy uskollisuudenvalassa, 

jonka hakijat antavat kansalaisuuden saadessaan. Koekysymykset ja opiskelumateriaali on 

tarkoitus kirjoittaa yksinkertaisella ja selkeällä englannin kielellä. Koemenettelyä yksinker-

taistetaan ja muita heikommassa ja haavoittuvammassa asemassa olevien henkilöiden 

tarpeisiin vastataan tarjoamalla jatkossa monenlaisia testausmenetelmiä ja myöntämällä 

vapautuksia. Lisäksi kaikissa alemman perusasteen kouluissa on tarkoitus ottaa käyttöön 

kansalaisuutta koskeva yhdenmukainen ohjelma. 

http://www.citizenshiptestreview.gov.au 

http://www.citizenshiptestreview.gov.au
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Jos voidaan osoittaa, että kielitaitoa tai yhteiskunnan tuntemusta koskevat vaatimukset 

kannustavat ja auttavat maahanmuuttajia hakemaan kansalaisuutta ja saamaan sen yhtä 

usein kuin ennen vaatimusten käyttöönottoa, suoritetaan vaatimusten tehokkuuden 

lopullinen arviointi. Suunnitteluvaiheessa voidaan toteuttaa pitkittäistutkimus hyödyntäen 

vertailuryhmiä. Tulosten pohjalta nähdään, osallistuvatko vaatimukset täyttävän 

ryhmän jäsenet oman arvionsa mukaan aiempaa enemmän esimerkiksi yhteiskunta- ja 

talouselämään ja poliittiseen elämään ja arvioivatko he hyvinvointinsa ja yhteenkuuluvuu-

dentunteensa lisääntyneen. Tuloksia voidaan hyödyntää julkisissa keskusteluissa, joita 

käydään kansalaisuuden ja pitkän aikavälin kotoutumisen yhtymäkohdista.

Kansalaisuuden saamiselle asetettu kielitaitoa tai yhteiskunnan tuntemusta koskeva tehokas 

vaatimus on otettava käyttöön siten, että samalla tuetaan kansalaisuushakemusten tekemistä 

ja autetaan hakijoita läpäisemään menettely. Vaatimus on tuloksekas, jos vaatimuksen täyttävät 

hakijat osallistuvat aiempaa aktiivisemmin yhteiskunta- ja talouselämään ja poliittiseen 

elämään ja tuntevat suurempaa yhteenkuuluvuudentunnetta uuden asuinmaansa kanssa. 

Isossa-Britanniassa käynnistettiin lordi Goldsmithin johdolla kansalaisuutta koskeva arviointi. 

Vuonna 2007 annettiin suositukset, joissa ehdotetaan pitkittäistutkimuksen toteuttamista 

siitä, miten uudet kokeet ja kansalaistamiselle asetetut vaatimukset vaikuttavat kansalai-

suuden saamiseen. Rotujen yhdenvertaisuutta käsittelevä komitea (myöhemmin ”tasa-arvo- ja 

ihmisoikeuskomitea”) julkaisi vuonna 2005 raportin Citizenship and Belonging: what is 
Britishness?, jossa taustoiltaan erilaiset britit pohtivat brittiläisyyden yhteistä määritelmää. 

http://www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

http://www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

5.4 Kansalaistamisesta vanhojen ja uusien kansalaisten 
aktiiviseen kansalaisuuteen 

Aktiivinen tiedotuspolitiikka

Kaikki kansalaiset hyötyvät siitä, että kansalaisuuden eduista ja kansalaisuuden saamisen 

edellytyksistä ja sitä koskevista säännöistä tiedotetaan avoimesti. Maahanmuuttajilla ja 

suurella yleisöllä ei useinkaan ole tietoa kansalaistamismenettelystä. Usein kuvitellaan, 

että tietyissä maissa kansalaisuuden saa helposti, vaikka kansalaistaminen on niissä itse 

asiassa vaikea prosessi, ja päinvastoin. Kun kansalaisuutta hakevat tekevät valituksia tukea 

tarjoaville kansalaisjärjestöille, syyksi paljastuvat usein hakijoiden virheelliset tiedot. 

Viranomaiset puolestaan valittavat saadessaan perusteettomia tai puutteellisia hakemuksia, 

jotka hidastavat kaikkien hakemusten käsittelyä. Suuri yleisö ei läheskään aina tunne 

*
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kansalaistamispolitiikkaa eikä sen tavoitteita maissa, joihin tulee paljon maahanmuuttajia. 

Tämä lisää maahanmuuton vastustusta, joka puolestaan saattaa rajoittaa päätöksentekoa. 

Aktiivisella tiedotusstrategialla voidaan tukea ja kannustaa kansalaisuutta hakevia maahan-

muuttajia ja antaa suurelle yleisölle tietoa siitä, miten kansalaistaminen hyödyttää koko maata.

Berliinin kotouttamisasioista vastaavan asiamiehen käynnistämä kampanja Passt mir! saavutti 

tärkeimmän tavoitteensa jo ensimmäisenä toteutusvuonna (2006): kaupungin kansalais-

tamisaste nousi ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen. Kampanjan keskeinen tuotos on 

ulkonäöltään Saksan passia muistuttava kirjanen, jossa kuuluisat berliiniläiset, kuten nyrkkei-

lymestari Oktay Urkal, esittelevät kansalaistamismenettelyä ja sitä, miten kansalaistaminen 

edistää sosiaalista ja poliittista kotoutumista. Kirjasen ohella on toteutettu tiedotuskampanja, 

jonka yhteydessä julkisissa laitoksissa, kouluissa ja etnisten vähemmistöjen omissa tiedotus-

välineissä on järjestetty keskustelutilaisuuksia ja esitetty tietoiskuja.

http://www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 

Viranomaiset tai kansalaisjärjestöt voivat perustaa itsearviointiin tarkoitettuja maksuttomia 

verkkosivustoja ja valvoa niiden laatua. Sivustoilla potentiaalinen hakija vastaa yksinker-

taisiin kysymyksiin, joiden avulla käydään asteittain läpi asiaa koskeva lainsäädäntö ja 

kerrotaan, täyttääkö hakija kansalaisuuden saamisen edellytykset ja millaisia vaiheita 

menettelyssä on odotettavissa. 

http://www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

http://www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

Portugalissa on perustettu keskitettyjä kansallisia maahanmuuttajien tukikeskuksia 

(CNAI), joiden palveluja kehitetään jatkuvasti, jotta ne vastaisivat maahanmuuttopolitiikan 

kehitystä ja Portugaliin juurtuneiden maahanmuuttajien ja kantaväestön tarpeita. Itse 

asiassa yhä useammat Portugalin kansalaiset käyttävät nykyään tätä palvelua, jota ei ole 

rajoitettu henkilöille, joilla on tietty oikeudellinen asema. Vuonna 2006 annetun uuden 

kansalaisuuslain mukaisesti tukikeskuksiin on avattu keskusrekisterin sivutoimipisteitä, joissa 

käsitellään maahanmuuttajien ja heidän Portugalissa syntyneiden jälkeläistensä hakemuksia. 

Oikeusaputoimistoissa tarjotaan laadukkaita tarveharkintaisia oikeudellisia palveluja.

http://www.oss.inti.acidi.gov.pt 

Kantaväestön ja maahanmuuttajien käsityksiä kansalaisuudesta voidaan seurata osana 

kotouttamisen seurantaa. Virossa vuonna 2000 järjestetty kotouttamisen seuranta osoitti, 

että suurin osa ei-kansalaisista aikoi hakea kansalaisuutta ja piti sitä hyvin tärkeänä omille 

lapsilleen, puolisolleen ja vanhemmilleen. Vuonna 2005 järjestetyn vastaavan seurannan 

mukaan yleinen mielipide Virossa oli muuttunut suvaitsevammaksi, ja 54 prosenttia 

*
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haastatelluista katsoi, että Virossa syntyneille venäjänkielisille olisi myönnettävä 

kansalaisuus yksinkertaistetussa menettelyssä. 

http://www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

Seremoniat yhdistävänä tekijänä 

Aiemmin kansalaisuus myönnettiin yleensä melko arkisessa ja byrokraattisessa 

tilaisuudessa, jossa uusi kansalainen sai kansalaisuuden todistavat asiakirjat. Kansalaisuuden 

myöntämistä voitaisiin kuitenkin juhlia julkisessa tilaisuudessa, jossa yhdistyisivät 

identiteetin eri tasot: paikallinen, alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen. Vaikka tällaisia 

seremonioita otetaan usein käyttöön silloin, kun muuttuvasta kansallisesta identiteetistä 

käydään keskustelua, niitä toteutetaan paikallisella tasolla, jolloin ne saavat erilaisia sävyjä 

ja merkityksiä, jotka liittyvät tiiviimmin maahanmuuttajien ja kantaväestön todellisuuteen. 

Seremonioissa voidaan hyödyntää maan demokraattiseen historiaan liittyviä perinteitä tai 

tehdä rinnastuksia muihin yhteiskunnallisiin seremonioihin, esimerkiksi seremoniaan, jolla 

juhlistetaan nuorten tuloa äänestysikään.

Seremonioihin on kutsuttava myös kansalaisia, poliitikkoja ja tiedotusvälineiden edustajia. 

Näiden toimijoiden osallistuminen tarjoaa tilaisuuden antaa seremonian yhteydessä tietoa 

maahanmuuttoasioista ja erityisesti kuulla uusia kansalaisia. Aktiivisen kansalaisuuden ja 

moninaisuuden parissa toimivat voisivat hyödyntää seremonioita uusien vapaaehtoistyön-

tekijöiden houkuttelemiseen tai uusien äänestäjien rekisteröimiseen. 

Julkiset vakuutukset ja seremoniat ovat käytössä vain harvassa EU:n jäsenvaltiossa, mutta 

ne ovat yhä tärkeämpi osa nykyisiä kansalaisuuspolitiikkoja. Eräät maat, joissa on aiemmin 

järjestetty julkisia seremonioita, ovat ottaneet perinteen uudelleen käyttöön (Norjassa 

näin tehtiin 30 vuoden tauon jälkeen). Eräissä maissa seremoniat ovat täysin uusi tapa, 

ja niissä on otettu mallia pohjoisamerikkalaisista käytänteistä, joista puolestaan käydään 

nykyään keskustelua ja joihin suunnitellaan uudistuksia. Seremonioita järjestetään nykyisin 

Tanskassa (maan parlamentissa), Virossa, Ranskassa, Alankomaissa (kansalaistamispäivänä 

24. elokuuta), Itävallan eräissä osavaltioissa ja Isossa-Britanniassa. 

Tärkein ratkaistava kysymys on se, millaiset vaatimukset saattavat estää kansalaistamisme-

nettelyn läpäisseitä hakijoita osallistumasta seremonioihin tai vastaanottamasta kansalaisuutta. 

Lisäksi järjestäjien olisi pyrittävä lisäämään osallistujamääriä, seurattava lähetettyihin kutsuihin 

vastaamista, tiedotettava yleisölle asiasta ja varmistettava riittävät resurssit.

Kansalaisuusseremonioita voidaan hyödyntää tiedottamiseen ja aktiivisen kansalaisuuden 

edistämiseen sekä uusien kansalaisten että kantaväestön keskuudessa.

Ranskassa lääninvirastot on velvoitettu vuodesta 2006 lähtien järjestämään vapaaehtoisia 

kansalaisuusseremonioita maahanmuuttajille, jotka saavat Ranskan kansalaisuuden. 

Uudet kansalaiset saavat kuitenkin tarvittavat asiakirjat riippumatta siitä, osallistuvatko he 

*
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seremoniaan. Seremonian on tarkoitus olla yhtä aikaa juhlallinen ja riemukas tilaisuus, johon 

osallistuu myös viranomaisia ja poliitikkoja. Vuonna 2008 toteutetun kyselytutkimuksen 

mukaan lähes kaikki lääninvirastot katsoivat, että seremoniat ovat toimiva käytäntö ja että 

niihin kutsutut henkilöt pitävät tilaisuuksia onnistuneina.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 

Isossa-Britanniassa järjestettiin vuonna 2002 kuulemismenettely, jonka tarkoituksena oli 

käynnistää kansalaisuusseremonioiden kehittely uusien kansalaisten toivottamiseksi tervetul-

leiksi yhteiskuntaan. Paikallisviranomaiset voivat itse päättää seremonioiden tyylistä; niihin 

voidaan esimerkiksi liittää kansallisia ja paikallisia symboleja, uskollisuudenvala tai -vakuutus 

kuningattarelle ja lupaus kunnioittaa demokraattisia arvoja ja kansalaisuuteen liittyviä 

velvollisuuksia. Ison-Britannian uudet kansalaiset, jotka asuvat Walesissa, voivat 1. kesäkuuta 

2007 alkaen vannoa uskollisuudenvalan ja antaa lupauksen kymrin kielellä. Helmikuun 2004 

ja heinäkuun 2005 välisenä aikana kansalaisuusseremonioihin osallistui 77 900 aikuista. 

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

Alankomaiden oikeusministeriön maahanmuutto- ja kansalaistamisasioista vastaava yksikkö 

on kehottanut paikallisviranomaisia keskittymään seremoniassa pidettävässä puheessa uusien 

kansalaisten perusoikeuksiin, äänestysoikeuteen, oikeuteen asettua ehdolle parlamentin 

alahuoneen, lääninvaltuuston ja Euroopan parlamentin vaaleissa sekä mahdollisuuteen tulla 

valituksi kaikkiin julkisiin virkoihin, kuten ministerin, tuomarin, suurlähettilään ja poliisin virkaan.

http://www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 

Eräissä EU:n ulkopuolisissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, kansalaisuusseremonioita on 

järjestetty jo kauan. Seremonioilla on ollut keskeinen rooli esimerkiksi Illinoisin osavaltiossa 

toimivan maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeuksia ajavan järjestön koordinoimassa 

hankkeessa New Americans Democracy Project, jonka yhteydessä 42 000 uutta maahan-

muuttajaa rekisteröityi äänestäjäksi vuosina 2004–2006. Vuonna 2008 Chicagon alueella 

toimivat järjestön 20 kenttätyöntekijää rekisteröivät noin 20 000 äänestäjää ja kannustivat 

noin 50 000:ta äänestäjää äänestämään presidentinvaaleissa marraskuussa 2008.

http://icirr.org/en/nadp 

Kansalaisuushankkeet ja kansalaiskasvatus kantaväestöön kuuluville 
ja uusille kansalaisille

Aktiivisessa kansalaisuudessa on kyse siitä, miten yksilöt voivat osallistua kansalaisyhteiskunnan 

ja oman yhteisönsä toimintaan ja poliittiseen elämään hallinnon eri tasoilla siten, että tämä 

lisää heidän kollektiivista sosiaalista pääomaansa. Aktiivista kansalaisuutta koskevat säännöt 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml
http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony/
http://www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie/
http://icirr.org/en/nadp
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määräytyvät voimassa olevien poliittisten normien (yhteiset arvot, kuten ihmisoikeudet, 

demokratia ja kulttuurienvälinen suvaitsevaisuus) ja oikeusvaltioperiaatteen mukaan. 

Kantaväestöön kuuluvat ja uudet kansalaiset toimivat aikuisille tarkoitetuissa vapaaehtois- 

ja kansalaisjärjestöissä tasavertaisina arkielämän tilanteissa, joiden kautta osaltaan 

muokataan tulevia kansallisia politiikkoja ja identiteettiä koskevia keskusteluja.

Aktiivista kansalaisuutta koskevilla aloitteilla ja oppivelvollisuusikäisille suunnatulla kansalaiskas-

vatuksella autetaan kansalaisia hyödyntämään kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia ja noudattamaan 

velvollisuuksia. Näin lisätään yhteenkuuluvuudentunnetta moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Alankomaissa toimiva Instituut voor Publiek en Politiek on riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton 
järjestö, joka on toteuttanut useita erityiskursseja, keskustelutilaisuuksia, tutkimushankkeita ja 
monenlaista verkostotoimintaa. Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajataustaisten kansalaisten 
poliittista osallistumista ja heidän osuuttaan kuntien ja alueiden päättävissä elimissä.

http://www.publiek-politiek.nl/English 

Isossa-Britanniassa vuodesta 2003 toiminut voittoa tavoittelematon järjestö New Citizens 
Voice pyrkii parantamaan Ison-Britannian ja Kansainyhteisön kansalaisuuden saaneiden 
äänioikeutettujen henkilöiden asemaa ja näkyvyyttä. Tavoitteena on, että uudet 
kansalaiset olisivat tasavertaisia toimijoita maan kehityksessä. Järjestön toiminta kattaa 
esimerkiksi maahanmuuttajille tarkoitetut teemaryhmät, workshopit, kansalaisuusasioita 
käsittelevät kiertueet ja radiokanavan. Järjestön mukaan osanottajien itsetunto on 
parantunut ja he osallistuvat aiempaa aktiivisemmin paikallisyhteisön toimintaan ja muihin 
kansalaisyhteiskunnan tehtäviin esimerkiksi koulujen johtokuntien jäseninä, kaupungin- ja 
kunnanvaltuutettuina ja jopa kansanedustajina. 

http://www.newcitizensvoice.com 

Italiassa hyväksyttiin vuonna 2006 kansalaisuuden ja kotouttamisen arvoja kuvaava peruskirja, 
jossa esitetään kaikkiin italialaisen yhteiskunnan jäseniin sovellettavat arvot ja periaatteet. 
Peruskirja kattaa ihmisarvon, sosiaaliset oikeudet, perhe-elämän, sekularismin ja uskonnonva-
pauden sekä Italian kansainväliset sitoumukset. Peruskirja ja Italian perustuslain ensimmäiset 
44 artiklaa ovat saatavilla internetissä useilla Italian maahanmuuttajien omista kielistä. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_
values_of_citizenship_and_integration.pdf 

Oppivelvollisuuteen kuuluva kansalaiskasvatus muodostaa lähtökohdan aktiiviselle 

kansalaisuudelle moniarvoisessa yhteiskunnassa. 

Kansainvälinen koulutussaavutusten arviointijärjestö IEA toteutti vuonna 1999 kansalais-

kasvatusta koskevan tutkimuksen, johon haastateltiin 90 000:ta 14-vuotiasta koululaista 

*

http://www.publiek-politiek.nl/English
http://www.newcitizensvoice.com
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
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28 maassa, esimerkiksi Englannissa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä ja Belgian ranskankielisillä 

alueilla. Sosiaalisesti muita heikommassa asemassa oleviin etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 

nuoret ilmoittivat muita nuoria todennäköisemmin, että he olivat oppineet pakollisesta 

kansalaiskasvatuksesta jotakin uutta. Lisäksi havaittiin, että kyseiset nuoret arvostivat 

yhtä paljon yhteiskunnan arvoja (esimerkiksi isänmaallisuutta, luottamusta ja sukupuolten 

välistä tasa-arvoa) kuin samaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat kantaväestön nuoret ja 

pitivät niitä yleismaailmallisina eikä tiettyyn kulttuuriin tai identiteettiin liittyvinä. Nämä 

nuoret jopa ilmaisivat suurempaa solidaarisuutta ja suvaitsevaisuutta maahanmuuttajia 

kohtaan ja osallistuivat aktiivisemmin koulunsa toimintaan ja poliittiseen elämään. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

Itävallassa, erityisesti Wienissä, on järjestetty etiikan kursseja vuodesta 1997 osittain sen 

vuoksi, että uskontojen määrä maassa on kasvussa. Opinto-ohjelman ansiosta opiskelijat 

omaksuvat yhteiset tiedot ihmisoikeuksista, vertailevasta uskontotieteestä ja keskeisistä 

kansalaisuuteen liittyvistä arvoista. Opinto-ohjelmaa koskevan arvioinnin mukaan opiske-

lijoiden tiedot erilaisista uskonnollisista ja kulttuurisista suuntauksista on lisääntynyt, ja he 

vaihtavat näkemyksiä kyseisistä asioista aiempaa enemmän. Opettajien mielestä opinto-

ohjelma täydentää uskonnonopetusta ja on hyvä keino edistää vuoropuhelua.

Kansalaiskasvatuksesta vastaava Saksan liittovaltion virasto on kehittänyt kansainvälisen 

aloitteen, jolla pyritään luomaan eurooppalaisen kansalaiskasvatuksen verkosto, edistämään 

tietojen vaihtoa ja luomaan olemassa olevia kansallisia aloitteita varten uudet eurooppalaiset 

puitteet. Aloitteen yhteydessä järjestetyissä kokouksissa on pohdittu keinoja uudistaa 

kansalaiskasvatusta muuttovirtojen kohteena olevissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. 

http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_

(NECE).html 

Päätelmät

1. Jos maahanmuuttaja kokee haluavansa jäädä johonkin maahan, hänen kannattaa 

hankkia oikeus pysyvään oleskeluun yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

2. Vaikka kansalaisuuden käsite pohjautuu lainsäädäntöön, identiteetit kehittyvät ja 

ovat entistä dynaamisempia aktiivisen kansalaisuuden ansiosta. On vastaanottavien 

yhteiskuntien edun mukaista kannustaa maahanmuuttajia hankkimaan kansalaisuus 

ja auttaa vanhoja ja uusia kansalaisia muokkaamaan yhteistä tulevaisuutta moniar-

voisessa yhteiskunnassa. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd/
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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3. On maahanmuuttajia vastaanottavien maiden edun mukaista turvata tulokkaiden 

sosioekonominen ja poliittinen kotoutuminen myöntämällä maassa vakituisesti 

asuville täydet kansalaisoikeudet. 

4. Kansalaistamisastetta voidaan nostaa poistamalla kansalaisuuslaeista tietyt 

säännökset, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä esteitä ja vähentää maahan 

asettuneiden ulkomaalaisten halukkuutta hakea kansalaisuutta. 

5. Kansalaistamisen edellytyksissä voitaisiin ottaa huomioon se, että maahantulijat 

saattavat keskimäärin olla valmiita ja halukkaita saamaan kansalaisuuden jo muutaman 

vuoden maassa oleskelun jälkeen.

6. Jos syntymämaaperiaate ulotetaan koskemaan kaikkia ensimmäisen maahanmuuttajasu-

kupolven jälkeläisiä, voidaan lainsäädännöllä osaltaan turvata yhtäläiset oikeudet kaikille 

maassa syntyneille lapsille ja parantaa lasten lähtökohtia koulutuksessa ja työelämässä.

7. Voidaan arvioida, kuinka tehokkaasti tulorajat ja hakemuksista perittävät maksut 

edistävät taloudellista kotoutumista, ja samalla pohtia, miten ne vaikuttavat 

demokraattiseen hallintoon. 

8. Monikansalaisuuden hyväksyminen lainsäädännössä ja sen yleistyminen väestön 

keskuudessa ovat nostaneet kansalaistamisastetta monissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Kyseisissä maissa maahanmuuttajan päätös ottaa asuinvaltion kansalaisuus ei vaikuta 

haitallisesti hänen perhesuhteisiinsa tai sosiaalisiin ja taloudellisiin yhteyksiin.

9. Valtiot voivat muokata ja toteuttaa politiikkojaan helpottamalla menettelyjä, joiden 

myötä maahanmuuttajat saavat kansalaisuuden.

10. Viranomaisten laajan harkintavallan poistaminen, selkeiden ohjeiden antaminen ja valvonta 

lisäävät oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja tehostavat kansalaistamismenettelyjä.

11. Kansalaisuuden saamiselle asetettu kielitaitoa tai yhteiskunnan tuntemusta koskeva 

tehokas vaatimus on otettava käyttöön siten, että samalla tuetaan kansalaisuus-

hakemusten tekemistä ja autetaan hakijoita läpäisemään menettely. Vaatimus 

on tuloksekas, jos uudet kansalaiset ilmoittavat yhteenkuuluvuudentunteensa 

lisääntyneen ja osallistuvat yhteiskunta- ja talouselämään ja poliittiseen elämään 

aktiivisemmin kuin uudet kansalaiset aiemmin. 

12. Aktiivisella tiedotusstrategialla voidaan tukea ja kannustaa kansalaisuutta hakevia 

maahanmuuttajia ja antaa suurelle yleisölle tietoa siitä, miten kansalaistaminen 

hyödyttää koko maata.

13. Kansalaisuusseremonioita voidaan hyödyntää tiedottamiseen ja aktiivisen kansalai-

suuden edistämiseen sekä uusien kansalaisten että kantaväestön keskuudessa.

14. Aktiivista kansalaisuutta koskevilla aloitteilla ja oppivelvollisuusikäisille suunnatulla 

kansalaiskasvatuksella autetaan kansalaisia hyödyntämään kansalaisuuteen liittyviä 

oikeuksia ja noudattamaan velvollisuuksia. Näin lisätään yhteenkuuluvuudentunnetta 

moniarvoisessa yhteiskunnassa.
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6. luku  
Maahanmuuttajanuoret, 
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Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen laadun ja tuloksellisuuden parantaminen 
ja koulutusmahdollisuuksien avaaminen maahanmuuttajille luovat uusia ja parempia 
työmahdollisuuksia. Näin autetaan maahanmuuttajia siirtymään työmarkkinoille ja 
edistetään samalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Sosioekonomisilla tekijöillä ja kielitaidolla on huomattava vaikutus maahanmuuttajien 

mahdollisuuksiin ja niihin haasteisiin, joita he kohtaavat koulutuksen eri vaiheissa lapsuudesta 

aikuisuuteen. Erilaisilla toimilla voidaan lisätä maahanmuuttajanuorten valmiuksia ja parantaa 

valtavirran instituutioiden kykyä täyttää nuorten oppimistarpeet. 

Tässä luvussa kuvataan strategioita, joilla nostetaan maahanmuuttajaoppilaiden koulutustasoa 

kehittämällä koulujärjestelmää, lisäämällä opettajien ja hallintohenkilöstön valmiuksia ja 

ottamalla maahanmuuttajanuoret ja heidän vanhempansa aktiivisesti mukaan toimintaan. 

Tämä luku perustuu yhteiseen perusperiaatteeseen nro 5, jonka mukaan jäsenvaltioiden 

koulutusjärjestelmillä on keskeinen rooli nuorten maahanmuuttajien, myös toisen ja kolmannen 

maahanmuuttajasukupolven, kotouttamisessa erityisesti kielenopetuksen osalta.

6.1  Koulujärjestelmän parantaminen 

Ensimmäisen ja toisen maahanmuuttajasukupolven lapset menestyvät yleensä koulussa 

muita heikommin. Se, johtuuko tämä maahanmuuttajaperheiden kielitaidosta ja maahan-

muuttoon ja kotoutumiseen liittyvistä olosuhteista tai joistakin muista seikoista, riippuu 

koulujärjestelmästä ja ajanjaksosta. Maahanmuuttajalapsen koulumenestys korreloi yleensä 

hänen sosioekonomisen asemansa kanssa, mutta se ei yksin selitä näiden lasten heikompaa 

menestystä. Joissakin maissa maahanmuuttajalasten koulumenestys on todennäköisesti 

huonompi – tai parempi – kuin muiden samasta sosioekonomisesta ryhmästä tulevien lasten. 

Maahanmuuttajalapset kohtaavat koulutusjärjestelmän eri vaiheissa erilaisia haasteita ja 

mahdollisuuksia. Jos haasteisiin ei vastata heti alkuvaiheessa, ne saattavat pahentaa ongelmia 

myöhemmin. Vastaavasti aikaisin tarjotut mahdollisuudet voivat myöhemmin poikia uusia ja 

parempia koulutus- ja työtilaisuuksia. 

Se, miten nämä erilaiset haittatekijät vaikuttavat koulutuksen eri vaiheissa ja erilaisissa 

koulujärjestelmissä, ohjaa sopivimpien ohjauskeinojen valintaa. Tutkimusten mukaan 

eräissä maissa tai eräissä koulujärjestelmän vaiheissa oppilaan koulumenestys riippuu eniten 

hänen sosioekonomisesta asemastaan. Siinä tapauksessa on tehokkainta hyödyntää yleisiä 

toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu laajalle, sekä maahanmuuttajaoppilaita että valtaväestöön 

kuuluvia oppilaita käsittävälle kohderyhmälle. Kohderyhmänä voivat olla alisuoriutuvat 

oppilaat, erityisopetuksessa tai tietyssä siirtymävaiheessa olevat oppilaat tai oppilaat, joiden 

perheellä on alhainen sosioekonominen asema. Joidenkin tutkimusten mukaan oppilaan 

koulumenestys riippuu eniten hänen kielitaidostaan tai siitä, onko hänellä maahanmuut-

tajatausta. Tällaisissa maissa ja koulujärjestelmän osissa tehokkainta politiikkaa voivat olla 
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kohdennetut toimenpiteet, jotka hyödyttävät varsinkin tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä 

ja heidän jälkeläisiään. Kohderyhmänä voivat olla juuri maahan muuttaneet, toinen ja 

kolmas maahanmuuttajasukupolvi tai oppilaat, joiden perhe ei puhu maan virallista kieltä. 

Koulujärjestelmässä voidaan siis käyttää sekä kohdennettuja että yleisiä toimenpiteitä riippuen 

siitä, mikä on tutkimusten mukaan tehokkain keino parantaa oppilaiden koulumenestystä.

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto julkaisi vuonna 2008 vihreän kirjan 

Maahanmuutto ja liikkuvuus – EU:n koulutusjärjestelmien haasteet ja mahdollisuudet ja käynnisti 

samalla keskustelun näistä kysymyksistä EU:ssa. 

Lisää analyyseja ja käytännön esimerkkejä löytyy seuraavista asiakirjoista:

Vihreään kirjaan liittyvä tutkimus Education and the Integration of Migrants:

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston alaisuudessa toimivan Euroopan koulutusalan 

tietoverkon (Eurydice) laatima tutkimus Integrating Immigrant Children into Schools in Europe:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options, laadittu OECD:n 

julkaisuun ”Thematic Review on Migrant Education”:

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/

JT03259280.PDF 

OECD:n julkaisu Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and 
Engagement in PISA 2003:

http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

Päättäjien rooli koulutuksessa, kotouttamisessa ja muilla 
politiikanaloilla

Tavoitteeksi asetettu ensimmäisen ja toisen maahanmuuttajasukupolven koulutustason 

nostaminen yhdistää useita hallinnon aloja ja tasoja. Useimmat niistä tekijöistä, jotka 

vaikeuttavat maahanmuuttajaoppilaiden menestymistä koulujärjestelmässä ja siirtymistä 

työmarkkinoille, kuuluvat koulutuspolitiikan alaan. 

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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Opetusministeriöt tekevät ensisijaisesti päätöksen siitä, sovelletaanko yleisiä vai 

kohdennettuja tavoitteita. Ne voivat tukea horisontaalista koordinointia ja osastojen välisiä, 

esimerkiksi kotouttamiseen liittyviä hankkeita, joita toteutetaan muiden ministeriöiden 

kanssa. Kohdennetuissa nuoriso-ohjelmissa, jotka laaditaan maahanmuuttoasioista tai 

kotouttamisesta vastaavissa ministeriöissä, voidaan hyödyntää koulutuspolitiikkaan liittyvää 

asiantuntemusta, periaatteita ja standardeja. Muilta ministeriöiltä voidaan pyytää asiantun-

temusta erityiskysymyksissä: asuntoasioista ja kaupunkien kehittämisestä vastaavilta 

ministeriöiltä koulujen eriytymisen osalta, perhe- ja sosiaaliasioista vastaavilta ministeriöiltä 

esiopetuksen osalta ja työllisyydestä ja yhtäläisistä mahdollisuuksista vastaavilta ministeriöiltä 

työmarkkinoilla toteutettavien kotouttamisohjelmien osalta. Myös hallinnon eri tasojen 

yhteistyötä koordinoivia elimiä tarvitaan, sillä ne luovat operatiivisia kumppanuuksia, joiden 

avulla tavoitteet voidaan toteuttaa oikealla hallinnon tasolla. Lisäksi nämä elimet voivat 

muodostaa strategisia kumppanuuksia esimerkiksi paikallisia aloitteita varten, joilla pyritään 

saamaan korkean tason sidosryhmien ja rahoittajien tuki ja huomio.

Laajemmat yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka kuuluvat eri politiikanaloihin, kuten 

maahanmuutto-, asunto-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan, voivat joko edistää tai vaikeuttaa 

tehokkaan koulutuspolitiikan täytäntöönpanoa. 

Perusasteen ja keskiasteen koulutuksen turvaaminen kaikille

Useimmissa jäsenvaltioissa kaikilla kouluikäisillä lapsilla on oikeus koulutukseen riippumatta 

heidän oikeudellisesta asemastaan tai maassa oleskelun pituudesta. Tämä oikeus sisältyy 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja lapsen oikeuksia koskevaan YK:n 

yleissopimukseen. Vain muutamassa jäsenvaltiossa ei ole velvoitettu kouluja ottamaan 

oppilaiksi myös sellaisia lapsia, jotka oleskelevat maassa laittomasti tai jotka ovat oleskelleet 

tai aikovat oleskella maassa vain lyhyen aikaa. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden vastaanotto-

järjestelyjä voidaan muuttaa siten, että varmistetaan turvapaikanhakijoiden lasten tarpeiden 

asianmukainen arviointi ja koulunkäynnin aloittaminen mahdollisimman pian maahantulon 

tai turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen. 

Koulujen mahdollinen eriytyminen johtuu osittain asuinalueiden eriytymisestä. Maahanmuuttajien 

sosioekonominen asema on usein huono, eikä heillä välttämättä ole varaa asua alueilla, 

joilla on hyvät koulut (tai heille ei vuokrata sieltä asuntoja). Toisaalta kantaväestöön kuuluvat 

perheet muuttavat pois asuinalueilta, joiden maahanmuuttajaväestö lisääntyy. Osa oppilaista 

on onnistunut pääsemään hyvään kouluun oman asuinalueensa ulkopuolella koulunvalin-

taohjelmien avulla, jotka antavat vanhemmille paremmat mahdollisuudet valita lapsensa 

koulu. Monet koulunvalintaohjelmista eivät kuitenkaan edistä maahanmuuttajataustaisten tai 

alemmasta sosioekonomisesta yhteiskuntaluokasta tulevien perheiden asemaa. Kantaväestöön 

kuuluvat perheet käyttävät todennäköisemmin oikeutta valita koulu, eivätkä laita lapsiaan 

kouluihin, joissa on paljon maahanmuuttajalapsia. OECD on ehdottanut, että koulunvalintaoh-

jelmissa voitaisiin soveltaa arvontaa ja siten vähentää maahanmuuttajien syrjäytymistä. 

*



Kotouttamiskäsikirja 137

$ 

Z

$ 

Z

Yksi keino murtaa maahanmuuttajien eriytymisen ja heidän lastensa heikon koulume-

nestyksen noidankehä on keskittyä parantamaan niiden koulujen laatua, joissa on paljon 

maahanmuuttajalapsia.

Sveitsissä käynnistetty monikansallisten koulujen laatuhanke QUIMS pyrkii nostamaan 

opetuksen standardeja ja tarjoamaan laadunvarmistusta kouluille, joiden oppilaista vähintään 

40 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Tavoitteena on saada koulujen oppilaiksi 

enemmän syntyperäisiä sveitsiläisiä ja keskiluokkaan kuuluvia lapsia. Kouluille myönnetään 

ylimääräisiä resursseja ja ammatillista tukea tietyillä aloilla, kuten kieltenopetus, jatkuvan 

tuen tarpeen arviointi ja osallistuvan, syrjinnänvastaisen yhteishengen luominen. 

http://www.quims.ch 

Toinen lähestymistapa on muuttaa etupäässä valtaväestöön kuuluvista oppilaista tai 

maahanmuuttajaoppilaista koostuvien koulujen oppilasainesta. Esimerkiksi koulut, joissa 

on enimmäkseen valtaväestöön kuuluvia oppilaita, tarjoavat taloudellisia kannustimia 

houkutellakseen enemmän maahanmuuttajaoppilaita. Lisäksi voitaisiin kehittää vahvoja 

kumppanuuksia lähekkäin sijaitsevien koulujen välillä, joissa joko valtaväestöön kuuluvien 

oppilaiden tai maahanmuuttajaoppilaiden osuus on suhteellisen suuri. Kumppanuudet 

voivat liittyä joko koulujen opetusohjelmiin tai koulujen muuhun toimintaan. 

Yksi keino on muuttaa oppilasainesta sekä niissä kouluissa, joissa on pääasiassa maahan-

muuttajaoppilaita, että kouluissa, joissa on etupäässä valtaväestöön kuuluvia oppilaita, 

kuten vuonna 2006 julkaistussa Kööpenhaminan integraatiomallissa esitetään. Koulut, 

joissa enemmistö oppilaista on maahanmuuttajataustaisia, voisivat hyödyntää erilaisia 

tiedotusstrategioita houkutellakseen syntyperäisiä tanskalaisia perheitä. Vastaavasti koulut, 

joiden oppilaista enemmistö on syntyperäisiä tanskalaisia, voisivat palkata kotouttamis-

asiantuntijoita ja vähemmistökielten tulkkeja houkutellakseen maahanmuuttajaperheitä. 

On huomattava, että maahanmuuttajaoppilaan ja valtaväestöön kuuluvan oppilaan 

koulumenestyksen erosta noin 15 prosenttia selittyy maahanmuuttajien eriytymisellä 

omille asuinalueilleen ja lasten vanhempien koulutustasolla.

http://www.kk.dk 

Ennakkoasenteiden poistaminen koulujen valintamenettelyistä  
ja ryhmäjaosta

Maahanmuuttajien keskittyminen tiettyihin kouluihin saattaa johtua myös koulutusjärjes-

telmässä esiintyvistä ennakkoluuloista. Koulutuksen alalla on yleinen käytäntö ryhmitellä 

oppilaat taitojen mukaan ”hyviin” ja ”huonoihin”. Tutkimusten mukaan lapsi luokitellaan 

todennäköisemmin alempaan tasoryhmään kuin ikätoverinsa, jos hän tulee alemmasta 

http://www.quims.ch
http://www.kk.dk/
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sosioekonomisesta luokasta, vaikka lasten koetulokset olisivat samanlaiset. Tämä epäkohta 

selittyy esimerkiksi seuraavilla seikoilla: opettajien antamat subjektiiviset suositukset, 

tasoryhmitys jo varhaisessa iässä, koulutyyppien moninaisuus ja maahanmuuttajataustaisten 

tai etniseen vähemmistöön kuuluvien lasten virheellinen luokittelu erityisoppilaiksi. 

Useissa EU:n jäsenvaltioissa on viime aikoina käynnistetty koulutusalan uudistuksia. Opetuksen 

eriyttäminen voidaan toteuttaa suhteellisen myöhään, jotta lapsilla on riittävästi aikaa kuroa 

umpeen erot lähtötilanteissa. Erilaiset koulutyypit voidaan yhdistää, jotta samanikäiset oppilaat 

voivat hyötyä vaativasta ja laadukkaasta opetusohjelmasta. Sen jälkeen arvioinnit voidaan 

tehdä mahdollisimman objektiivisten kriteerien pohjalta ja näin minimoida stereotyyppisten ja 

virheellisten käsitysten vaikutus. Asiantuntijat, jotka arvioivat oppilaiden erityistarpeita, voidaan 

kouluttaa tunnistamaan maahanmuuttajaoppilaiden kielelliset ongelmat, vieraisiin kulttuureihin 

kuuluvat erilaiset käyttäytymistavat ja negatiiviset stereotypiat. Motivoituneille oppilaille voidaan 

järjestää ylimääräinen vuosi alemman perusasteen opetusta, jotta he ehtivät kehittää valmiuksiaan 

ja voivat läpäistä jonkin hyvätasoisen, ylemmän perusasteen opetusta tarjoavan oppilaitoksen 

pääsykokeen. Tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa, voidaanko edellä esitetyillä lupaavilla toimilla 

arvioida oppilaiden valmiuksia tarkemmin ja eriyttää opetusta tarkoituksenmukaisemmin.

Maahanmuuttajaoppilaat menestyvät yleensä paremmin sellaisissa koulujärjestelmissä, 

joissa on vähemmän erilaisia koulutyyppejä, joissa oppilaiden tasoryhmitys tapahtuu 

myöhäisemmässä vaiheessa ja joissa esimerkiksi oppilaiden erityistarpeet arvioidaan 

mahdollisimman objektiivisin keinoin.

Maahantulijoiden aiempi koulutus arvioitava asianmukaisesti

Oppilaitosten on arvioitava asianmukaisesti maahantulijoiden alkuperämaassaan saaman 

koulutuksen taso. Viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa arvioinnit koulujen henkilöstön 

tehtäväksi. Kouluilla ei kuitenkaan usein ole riittäviä valmiuksia tai resursseja määritellä 

oppilaan koulutuksen tasoa ja sitä, miten alkuperämaan koulujärjestelmä vastaa uuden 

asuinmaan koulujärjestelmää. Lisäksi, jos arviota ei toteuteta kokonaan tai ainakin osittain 

oppilaan äidinkielellä, oppilas sijoitetaan todennäköisemmin omaa ikätasoaan alemmalle 

luokkatasolle. Tämä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti hänen koulukäyntiinsä ja sosiaaliseen 

kehitykseensä. Jos käytössä ei ole yhtenäisiä kriteerejä, eri puolilla maata suoritetut arvioinnit 

ovat todennäköisesti keskenään epäjohdonmukaisia. Uusien oppilaiden sijoittaminen 

väärälle luokkatasolle ja siitä aiheutuva riittämätön tai epäasiamukainen tuki saattavat jäädä 

huomaamatta, jos oppilaiden sijoittelua ei myöhemmin seurata millään tavalla. 

Viranomaisten olisi laadittava aiemman koulutuksen arviointia varten yhdenmukaiset 

kriteerit, jotka perustuvat alkuperämaata koskeviin tietoihin. Lisäksi tarvitaan keinoja arvioida 

oppilaiden taitoja koulun opetuskielessä, jotta voidaan kehittää asianmukaiset ohjelmat 

kielenopetuksen tueksi. Useissa maissa on viime aikoina otettu käyttöön toimenpiteitä, joilla 

arvioidaan oppilaiden aiempaa koulutusta. Niitä ei kuitenkaan usein hyödynnetä riittävästi, 

sillä maahanmuuttajat ja viranomaiset eivät aina ole niistä tietoisia.

*
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Esimerkiksi Belgiassa, Luxemburgissa, Maltassa, Portugalissa, Romaniassa ja Unkarissa 

aiempi koulutustaso arvioidaan ulkoisten kriteerien pohjalta ennen oppivelvollisuuskou-

lutuksen aloittamista. 

Belgiassa turvapaikanhakijat tai pakolaiset, joilla ei ole ulkomaisten tutkintojen tai perus- tai 

keskiasteen koulutuksen osoittavien todistusten tunnustamista varten tarvittavia asiakirjoja, 

voivat antaa niiden sijaan juhlallisen vakuutuksen. 

Ranskassa opetusministeriön erityisyksikkö arvioi maahantulijan koulutuksen tason ja 

kielitaidon heti maahantulon jälkeen kielellä, jota oppilas ymmärtää. 

Maahanmuuttajaoppilaat, erityisesti maan virallista kieltä taitamattomat oppilaat, hyötyvät 

perehdyttämisohjelmista, joilla pyritään poistamaan koulunkäynnin keskeytymisestä ja perheen 

asuinolosuhteista aiheutuvat alkuvaiheen ongelmat. Ensisijaisena tavoitteena on auttaa oppilaita 

selviytymään siirtymävaiheesta mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Perehdyttämisohjelmat 

ovat intensiivisiä ja kestävät usein vain muutaman kuukauden. Niitä varten on laadittu opinto-

ohjelma, jossa kerrotaan uudesta asuinmaasta ja sen koulujärjestelmästä. Euroopan neuvosto 

kehottaa opetusviranomaisia harkitsemaan vaihtoehtoa, jossa maahan juuri saapuneet oppilaat 

voisivat suorittaa perehdyttämisvaiheessa osan opinnoista omalla äidinkielellään. Jotta 

koulujärjestelmästä toiseen siirtyvät lapset eivät jäisi edelleen jälkeen valtaväestöön kuuluvista 

luokkatovereistaan, on kehitettävä heidän kognitiivisia ja oppimistaitojaan. Näin he kykenevät 

jatkamaan koulunkäyntiään koulun virallisella opetuskielellä. 

Aiemman koulutuksen tason arviointiin sovellettavilla laadukkailla ja yhtenäisillä standardeilla 

ja erilaisilla perehdyttämisohjelmilla varmistetaan, että maahanmuuttajalapset sijoitetaan 

koulujärjestelmässä oikealle tasolle.

Boltonissa Isossa-Britanniassa käynnistetty pakolaisten tukikeskus Starting Point tarjoaa 

englantia taitamattomille maahantulijoille opastusta brittiläiseen koulutusjärjestelmään, 

jonka virallinen kieli on englanti. Lapset käyvät tukikeskuksessa keskimäärin kuuden 

viikon ajan. Tukikeskus pyrkii tarjoamaan oppilaille turvallisen oppimisympäristön. Lasten 

itseluottamusta tuetaan ja heidän viestintätaitojaan ja muita taitojaan kehitetään erilaisten 

oppimiskokemusten avulla, jotta he selviytyvät sen jälkeen paremmin tavallisissa kouluissa. 

http://www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx 

Jatkuva, järjestelmällinen tarveharkintainen tuki maahanmuuttajaoppilaille

Hyvät taidot koulun opetuskielessä ovat maahanmuuttajalapsen koulumenestyksen 

perusedellytys. Se on asetettu koulutuspolitiikan päätöksenteossa keskeiseksi tavoitteeksi 

niissä maissa, joissa on paljon maahanmuuttajia. Alkuvaiheen jälkeen järjestelmällistä, jatkuvaa 

*
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tukea voidaan rahoittaa yleensä vain niitä oppilaita varten, jotka ovat muita heikommassa 

asemassa. Kun on tutkittu maahanmuuton vaikutusta koulumenestykseen, on havaittu, että 

suurimpia kielen oppimisen esteitä on se, että maahanmuuttajaoppilaat eivät saa riittävästi 

tukea kaikilla koulujärjestelmän tasoilla. Ylimääräisiä tukitoimia olisi tarjottava kaikenikäisille 

ja taidoiltaan eritasoisille oppilaille ja tuen olisi oltava pelkkää kielellistä tukea laajempaa, sillä 

myös ne maahanmuuttajat, jotka puhuvat samaa kieltä kuin valtaväestöön kuuluvat oppilaat, 

hyötyvät opetuksen sisältöä koskevasta tuesta. 

Lisätuen toteutustavat ja tuen laatu ja laajuus vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen 

ja toisinaan myös valtion sisällä. Eräät koulut kannattavat integroitua mallia, jossa maahan-

muuttajat osallistuvat suoraan yleiseen opetukseen, heti kun asianmukainen luokkataso on 

määritelty ja he ovat suorittaneet perehdyttämisohjelman. Tavallisessa luokkahuoneessa 

tapahtuvaa kielikylpyä täydennetään järjestelmällisellä kielen tukiopetuksella joko koulun 

jälkeen tai normaalien oppituntien aikana. Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa, että oppilaat 

poistuvat luokkahuoneesta muutamaksi tunniksi saamaan tukiopetusta. Toiset koulut 

noudattavat eriyttämismallia, jossa maahantulijat sijoitetaan perehdyttämisvaiheen jälkeen 

tarpeitaan vastaaviin erityisluokkiin. Oppilaiden on saavutettava tietty kielitaito, ennen kuin 

he voivat siirtyä yleiseen opetukseen. Kummankin mallin perimmäisenä tarkoituksena on 

integroitu opetus, jolla pyritään edistämään sosiaalisten suhteiden syntymistä ja parantamaan 

kaikkien oppilaiden koulumenestystä tavallisessa luokassa. 

Jatkuvalla tuella autetaan maahanmuuttajaoppilaita kuromaan umpeen erot muihin 

oppilaisiin mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Tukitoimenpiteitä varten on luotava toisen 

kielen oppimista koskevat vakiintuneet ja säännöllisin väliajoin tarkistettavat laatustandardit, 

minkä lisäksi tarvitaan opettajien läheistä yhteistyötä integroidun aineopetuksen osalta.

Näiden kahden mallin soveltuvuutta ja rakennetta olisi jatkossa arvioitava ja pohdittava 

tarkemmin. Esimerkiksi OECD huomauttaa, että maahanmuuttajalasten ei tarvitse osata 

opetuskieltä täydellisesti, ennen kuin he voivat osallistua tavalliseen opetukseen, eikä 

täydellisestä kielitaidosta ole heille myöskään erityistä hyötyä. Kielitaidon kehitys ja 

kognitiivinen kehitys ovat toisistaan riippuvaisia, joten maahanmuuttajalapset oppivat kieltä 

parhaiten mielekkäissä ja vuorovaikutukseen perustuvissa käytännön oppimistilanteissa.

Toisen kielen opetukseen olisi sen vuoksi liitettävä aineopetusta, joka vastaa tavalliseen 

opetusohjelmaan sisältyviä oppitunteja. Kaikkein tuloksekkaimmat ohjelmat käsittävät 

seuraavat osatekijät:

toisen kielen opetukseen järjestelmällisesti sovellettavat korkeat standardit ja vaatimukset•	

tavallisesta opetuksesta vastaavien opettajien ja kieltenopettajien läheinen yhteistyö•	

keskitetysti laaditut opetusmateriaalit•	

mahdollisuus lisätä maahanmuuttajaoppilaiden henkilökohtaista opetusta•	

toimenpiteet, joilla estetään tukiopetukseen osallistuvien oppilaiden leimautuminen.•	

*
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Maissa, joissa on käytössä vakiintuneet ja selkeästi määritellyt tukiohjelmat kielten-

opetusta varten, erot maahanmuuttajaoppilaiden ja valtaväestöön kuuluvien oppilaiden 

tai ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajalasten koulumenestyksessä ovat 

suhteellisesti pienemmät.

Ruotsissa maahanmuuttajaoppilaat osallistuvat ruotsin erityisopetukseen (”ruotsi toisena 

kielenä”), kunnes he osaavat puhua ja kirjoittaa monimutkaisista asioista ruotsin kielellä. 

Ruotsia toisena kielenä opettavilla on oltava asianomainen tutkinto, ja he noudattavat 

erityistä opetusohjelmaa. Tämä ylimääräinen kielenopetus sisältyy integroituun malliin, ja 

sen oppimäärä ja oppimisvaatimukset ovat samat kuin yleisessä ruotsin opetuksessa. Lisäksi 

se antaa oppilaille samat valmiudet korkea-asteen koulutukseen. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063 

Viron kotouttamissäätiö tarjoaa varhaista, järjestelmällistä monikielistä kielikylpyohjelmaa, 

joka on kehitetty Kanadassa ja Suomessa käytössä olevien samantyyppisten ohjelmien 

pohjalta. Ohjelman suorittaneiden kielitaito on parempi kuin niiden samanikäisten, jotka eivät 

ole osallistuneet ohjelmaan. Lisäksi heidän tuloksensa matematiikassa ja luonnontieteissä 

sekä äidinkielen osaamisensa ovat samalla tasolla. Hyvät tulokset ja vanhempien tyytyväisyys 

ohjelmaan johtuvat sen vapaaehtoisuudesta, tiiviistä yhteistyöstä vanhempien ja ohjelman 

laatijoiden välillä sekä äidinkielen ja oman kulttuurin opetukselle annettavasta tuesta.

http://www.meis.ee/eng/immersion 

Resurssien jakaminen 

Yksittäisille oppilaille tai kouluille myönnettävät lisäresurssit perustuvat väestönkehityksessä 
tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on tukea riittävästi maahanmuuttajaoppilaiden siirtymistä 
koulujärjestelmään ja varmistaa, että tulijat otetaan hyvin vastaan kouluympäristössä. 
Kaupungille, alueelle tai maalle, jossa on huomattavasti toisen kielen opetukseen osallistuvia 
oppilaita, lisärahoitus ei ole kustannuserä vaan investointi. Koulut voivat näillä varoilla kehittää 
kotouttamiseen ja toisen kielen opetukseen liittyvää asiantuntemustaan, jota voidaan 
myöhemmin hyödyntää muiden koulujen hyväksi kunnan, alueen tai koko valtion tasolla.

Jotta löydetään eniten tukea tarvitsevat koulut, päättäjien on määriteltävä resurssien 
kohderyhmä (esimerkiksi ulkomailla syntyneet oppilaat; oppilaat, jotka eivät puhu 
opetuskieltä äidinkielenään; alhaisista sosioekonomisista ryhmistä tulevat oppilaat; 
muita heikommassa asemassa olevilta alueilta tulevat oppilaat), resurssien jakaminen eri 
kouluasteiden kesken (esiopetus, alemman perusasteen koulutus sekä ylemmän perusasteen 
ja keskiasteen koulutus) ja se, millä hallinnon tasolla tehdään päätökset resurssien jakamisesta 
koko koulutusjärjestelmässä (paikallinen, alueellinen, kansallinen taso). 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.meis.ee/eng/immersion
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Isossa-Britanniassa on käytössä erityinen avustus (Ethnic Minority Achievement Grant, EMAG) etnisiin 

vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden tukemiseksi. Sen avulla voidaan antaa tarveharkintaista 

lisätukea sen perusteella, paljonko koulussa on oppilaita, jotka tulevat alisuoriutuvista etnisistä 

vähemmistöryhmistä, sekä paljonko on toisen kielen oppijoita. Äskettäin tehdystä arvioinnista 

kävi ilmi, että tuen käyttökohde on muuttunut kielenopetuksesta alisuoriutumiseen. Sitä yritetään 

ehkäistä määrittämällä selkeät tavoitteet koulumenestyksessä esiintyvien erojen kuromiseksi 

umpeen ja ottamalla mukaan paikallisviranomaiset, jotka voivat tarjota erilaisia tukistrategioita.

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

Ranskassa otettiin vuonna 1981 käyttöön koulutuksen alalla niin sanotut erityistukialueet 

(zones d’éducation prioritaites, ZEP). Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen tarkoitettujen 

julkisten resurssien jakamisessa sovelletaan sekä maantieteellisiä että oppilaiden alkuperään 

liittyviä perusteita yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi. Yksi kriteeri on esimerkiksi 

niiden oppilaiden osuus, joiden vanhemmista ainakin toinen on syntynyt ulkomailla.

http://www.educationprioritaire.education.fr/ 

Opettajien koulutus ja rekrytoiminen heterogeenisiin luokkiin

Opetusalan asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että opettajat ovat koulutusjärjestelmässä 

tärkein tekijä, jonka avulla voidaan parantaa varsinkin maahanmuuttajataustaisten tai 

muita heikommassa asemassa olevien oppilaiden koulumenestystä. Kuitenkin juuri kyseiset 

ryhmät jäävät todennäköisesti vaille korkeatasoista opetusta. Tutkimusten mukaan yleiset 

menetelmät, joilla parannetaan opetuksen laatua, kuten ryhmäkoon pienentäminen ja 

ammattitaitoisten opettajien ja avustajien määrän lisääminen, parantavat tehokkaammin 

maahanmuuttajataustaisten ja muita heikommassa asemassa olevien oppilaiden koulume-

nestystä kuin keskiverto-oppilaan tuloksia. Mitä nuorempina oppilaat saavat korkeatasoista 

opetusta, sitä suurempi vaikutus tällä on heidän koko koulutukseensa.

Oppilasainekseltaan heterogeeniset koulut, jotka palkkaavat lisää ammattitaitoisia opettajia ja 

avustajia, voivat erilaisten hankkeiden avulla pyrkiä kannustamaan maahanmuuttajataustaisia 

tai vähemmistöryhmiä edustavia opettajia hakemaan avoimia paikkoja. Eräiden tutkimusten 

mukaan tämä voi vaikuttaa edullisesti maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestykseen, 

sillä maahanmuuttaja- tai vähemmistötaustaisilla opettajilla on yleensä myönteisemmät 

käsitykset maahanmuuttajaoppilaista ja suuremmat odotukset heitä kohtaan. Lisäksi 

opettajan ja oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus on tällöin parempaa. Ammattitaitoiselta 

maahanmuuttajaoppilaiden opettajalta vaaditaan monenlaisia ominaisuuksia; opettajan 

tausta on siis tärkeä mutta ei ainoa rekrytointiperuste. Maahanmuuttajataustaisten opettajien 

osuuden lisääminen on tehokas, joskin vähän käytetty keino parantaa koulun kulttuurien-

välisiä valmiuksia ja luoda yhteyksiä paikallisiin yhteisöihin.

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx
http://www.educationprioritaire.education.fr/
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Muita koulujen käytettävissä olevia myönteisiä keinoja ovat esimerkiksi ulkomailla 

suoritettujen opettajantutkintojen tunnustamisen helpottaminen järjestämällä muun muassa 

pätevöittämiskoulutusta ja tiedotuskampanjoita yhteistyössä opetusviranomaisten ja opetta-

jankoulutuslaitosten kanssa. 

Koulujen koulutus- ja kehitysvirasto Englannissa ja Walesissa houkuttelee uusia opettajia 

suurimmista vähemmistöryhmistä hyödyntämällä kohdennettuja mainoksia, mentorioh-

jelmia, koulutusavustuksia ja opettajankoulutuslaitoksille asetettuja rekrytointitavoitteita.

http://www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

Toinen opettajien ammattitaidon lisäämiseen tähtäävä strategia on edellyttää kaikilta 

opettajilta sellaisia perustaitoja, joita kulttuuritaustaltaan ja kielitaidoltaan erilaisista oppilaista 

koostuvia luokkia opetettaessa tarvitaan. 

Koulutettujen opettajien määrän lisääminen on tehokkaimpia keinoja nostaa oppilaiden 

koulutustasoa, erityisesti kun on kyse maahanmuuttajataustaisista tai muita heikommassa 

asemassa olevista oppilaista. Maahanmuuttajataustaisten ja/tai kulttuurienvälistä kasvatusta 

opiskelleiden opettajien määrän lisääminen nostaa oppilaiden koulutustasoa, vaikuttaa 

positiivisesti opettajien odotuksiin ja parantaa koko oppimisympäristön laatua.

Kieltä opitaan tavallisessa luokkahuoneessa riippumatta siitä, onko oppiaine kirjallisuus, 

algebra vai kemia. Luokkahuoneessa tarvitaan kulttuurienvälisiä valmiuksia, luokassa 

esiintyvien kulttuurierojen hallintaa, konfliktinratkaisutaitoja, kykyä erottaa kielelliset 

ongelmat oppimisvaikeuksista ja valmiutta kehittää opetusvälineitä ja oppimisstrate-

gioita. Opettajat, jotka eivät ole valmistautuneet tai joita ei ole koulutettu kohtaamaan 

heterogeenisia oppilasryhmiä, saattavat suhtautua vähemmän myönteisesti lapsiin, jotka 

kuuluvat valtaväestöstä poikkeavaan rodulliseen, etniseen, uskonnolliseen tai sosiaaliseen 

ryhmään, tai he saattavat edellyttää näiltä vähemmän. Tämä puolestaan haittaa lasten 

koulumenestystä ja heikentää heidän itseluottamustaan. 

Esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Norjassa, Portugalissa ja Suomessa on 

määritelty tietyt kulttuurienväliset valmiudet, jotka opettajilla on oltava opettajankoulutuksen 

päättyessä. Näihin kuuluvat tiedot erilaisista kulttuureista tulevien oppilaiden tilanteesta, 

käsitykset kyseisistä oppilaista ja kyvyn selvitellä näiden oppilaiden keskinäisiä suhteita.

Opettajankoulutuslaitoksilla ja erilaisiin kannustimiin perustuvilla täydennyskoulutus-

ohjelmilla on keskeinen rooli, kun tuleville ja nykyisille opettajille annetaan välineitä 

ammatilliseen kehittymiseen. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi käytännesäännöt, jotka 

koskevat kielellistä tukea ja toisen kielen puhujien opettamista. Yliopistot ja huippuyksiköt, 

joissa tutkitaan kulttuurienvälistä kasvatusta ja toisen kielen opetusta, voivat laatia yhteisiä, 

laadukkaita opetusohjelmia, koulutusmoduuleja ja täytäntöönpanon suuntaviivoja 

*
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kouluttajille ja päättäjille. Tällaisen koulutuksen myötä opettajat tulevat tietoisiksi siitä, että 

he saattavat tahtomattaan vaatia maahanmuuttajaoppilailta vähemmän, ja sen pohjalta 

muuttaa käytöstään. 

Brittiläisessä pilottiohjelmassa, joka käsitteli kaksikielisten oppilaiden koulumenestyksen 

parantamista alemman perusasteen koulutuksessa, opettajien asiantuntemusta ja itseluot-

tamusta pyrittiin lisäämään tarjoamalla heille ammattitaidon kehittämiseen ja parhaiden 

käytänteiden vaihtamiseen tarkoitettua materiaalia. Ohjelma muutettiin vuonna 2006 

kansalliseksi strategiaksi, kun arviointien pohjalta oli todettu, että ohjelmaan osallistuneet 

koulut olivat nostaneet oppilaiden odotuksia, lisänneet osallistumista luokassa ja 

parantaneet oppilaiden englannin taitoja niin, että he pärjäsivät paremmin kuin vastaavissa 

kouluissa, joissa ei ollut noudatettu ohjelmaa.

http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf 

Kulttuurienvälinen kasvatus etusijalle 

Jotta opetuksen ja koulujen laatua voitaisiin todella parantaa lisäämällä kulttuurienvälisiä 

valmiuksia, on myös koululaitosta muutettava. Yksittäisen opettajan mahdollisuudet hyödyntää 

koulutuksessa opittuja taitoja ja saatua opetusmateriaalia riippuu siitä, miten vahvasti koko koulu 

on sitoutunut kulttuurienväliseen kasvatukseen. Esimerkiksi Espanjan Kataloniassa, Alankomaissa 

ja Ruotsissa haastatellut opettajankoulutuslaitosten opiskelijat katsoivat, että kulttuurienvälistä 

kasvatusta olisi painotettava enemmän paitsi opinto-ohjelmissa myös käytännön harjoittelussa. 

Julkisuudessa käyty laaja keskustelu kulttuurienvälisen kasvatuksen tärkeydestä on 

muutettava käytännön toimenpiteiksi, jotka kuuluvat koulujen hallinnon vastuulle. 

Toimenpiteitä voivat olla kulttuurienvälistä kasvatusta ja kansalaisuutta koskevat opintomo-

duulit tai oppiaineet, erilaisten etnisten ryhmien esittäminen opetusmateriaaleissa ja entistä 

monipuolisempi opetusohjelman ulkopuolinen toiminta. Tanskan hallituksen vuonna 2006 

järjestämässä eurooppalaisessa konferenssissa, jossa käsiteltiin etnisiin vähemmistöryhmiin 

kuuluvien nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan, ehdotettiin erityisten keskusten 

perustamista. Niissä annettaisiin koulutusta konfliktienratkaisussa ja viestintätaidoissa 

ja järjestettäisiin kulttuurienvälisiä mentoriohjelmia, joilla lisätään nuorten valmiuksia ja 

odotuksia ja parannetaan koulutustasoa.

Kulttuurienvälisen kasvatuksen sisällyttäminen opetusohjelmaan, opetusmateriaaleihin ja 

opetusohjelman ulkopuoliseen toimintaan lisää valtaväestöön kuuluvien oppilaiden tietoutta 

ja parantaa maahanmuuttajaoppilaiden itseluottamusta.

”Moninaisuus ja monikulttuurisuus” on ollut Isossa-Britanniassa vuodesta 2004 lähtien kaikille 

11–19-vuotiaille oppilaille pakollinen oppiaine, josta annetaan todistukseen numero. Se kattaa 

moniarvoiseen yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä, kuten etniset ja uskonnolliset yhteisöt ja 

*
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niiden kulttuurit, sisäisen ja ulkoisen muuttoliikkeen muuttuvat trendit ja muuttoliikkeiden 

poliittiset ja taloudelliset syyt Isossa-Britanniassa ja muualla.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

Tšekissä valvotaan kulttuurienvälisen lähestymistavan täytäntöönpanoa yksittäisissä 

kouluissa. Tarkastajat varmistavat, että koulun johtaja, opettajat ja muu henkilöstö noudattavat 

opetuksesta, nuorisosta ja urheilusta vastaavan ministeriön säädöksessä annettuja ohjeita, 

jotka koskevat rasismin, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden torjuntaa kouluissa. 

http://www.msmt.cz 

6.2  Investoiminen oppilaisiin

Koulutuspolitiikasta päättävien kannattaa tukea esiopetuksen ja päivähoitopalvelujen 

ulottamista kaikkiin kansalaisiin. Varhaiskasvatus tarjoaa pienille lapsille parhaat kehitys-

mahdollisuudet. Lapsilla, jotka käyvät korkeatasoista esikoulua tai ovat laadukkaassa 

päivähoidossa, on paremmat päättely- ja ongelmanratkaisutaidot, he ovat yhteistyökykyi-

sempiä ja ottavat muut paremmin huomioon, heidän itseluottamuksensa on parempi, ja 

he ovat valmiimpia aloittamaan koulun. Varhaiskasvatus tukee myös perus- ja keskiasteen 

koulutusta ja helpottaa myöhemmin siirtymistä jatko-opintoihin ja työmarkkinoille. 

Lisäksi päiväkodit ja esikoulut antavat äideille mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 

yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan esiopetus auttaa sosioekonomisesti heikommassa 

asemassa olevien perheiden lapsia menestymään koulussa. Vastaavasti vieraskielisten 

perheiden lapset saavat säännöllisen kosketuksen isäntämaan opetuskieleen varhaisessa 

vaiheessa eli juuri silloin, kun he ovat kaikkein vastaanottavaisimpia kielen oppimiselle. 

Pienituloiset perheet, joista suuri osa saattaa olla maahanmuuttajia, eivät useinkaan laita 

lastaan päivähoitoon tai varhaiskasvatusohjelmiin. Päivähoitopaikan saaminen voi olla 

yleisesti hankalaa, jos paikkoja on rajoitetusti tai niistä peritään korkeita maksuja. Lisäksi 

pienituloisilla ja maahanmuuttajavanhemmilla saattaa olla liian vähän tietoa vaihtoeh-

doista, he luottavat vähemmän vieraisiin ammatti-ihmisiin ja asettavat etusijalle sukulaisten 

tarjoaman epävirallisen kotihoidon ja sen edut. Maahanmuuttajavanhemmat, joiden lapsi 

on esiopetuksessa tai päivähoidossa, ehkä katsovat, että henkilökunta ei keskustele heidän 

kanssaan eikä ymmärrä heitä. Näin saattaa käydä, jos henkilökunnalla ei ole kokemusta 

kulttuurienvälisestä viestinnästä tai, mikä tärkeämpää, kykyä opettaa lapsille uuden 

asuinmaan kieltä toisena kielenä. Monissa esikouluissa ei myöskään ole valmiuksia arvioida 

riittävän hyvin maahanmuuttajalasten kielitaitoa, jotta lapset saisivat asianmukaista kielen-

opetusta ja voisivat hyödyntää tukiohjelmia (jos tällaisia on tarjolla). 

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx
http://www.msmt.cz
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Laadukkaiden esikoulujen ja päiväkotien on kyettävä vastaamaan kielelliseltä taustaltaan 

erilaisten ja sosioekonomisesti muita heikommassa asemassa olevien perheiden tarpeisiin. 

Viranomaiset voivat varmistaa pienituloisten perheiden osallistumisen tarjoamalla 

kohdennettua taloudellista tukea tai tekemällä varhaiskasvatuspalveluista maksuttomia. 

Lastentarhanopettajilta voitaisiin edellyttää koulutusta toisen kielen opettamisessa. Lisäksi 

voidaan ottaa käyttöön uudenlaiset opettajien valintamenettelyt, joissa asetetaan etusijalle 

sellaiset toisen kielen opettajat ja hoitajat, jotka ovat syntyneet ulkomailla ja joilla on ammatti-

tutkinto. Varhaiskasvatuksessa käytettävien tehokkaiden opetusmenetelmien ja -ohjelmien 

olisi oltava suoraan vertailukelpoisia alemman perusasteen koulutuksessa käytettävien 

menetelmien kanssa. Voitaisiin laatia tiedotusstrategioita, joiden avulla kasvatuksen 

ammattilaiset voisivat esitellä varhaiskasvatuksen etuja ja toisaalta maahanmuuttajavan-

hemmat voisivat kertoa perheiden erityistarpeista ja odotuksista. 

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa maahanmuuttajalasten varhaiskasvatukseen osallistu-

misaste on korkea, sillä näissä maissa sovelletaan eri ikäryhmät yhdistävää lähestymistapaa: 

kaikille 1–6-vuotiaille lapsille tarjotaan monenlaisia varhaiskasvatus- ja hoitopalveluja samassa 

paikassa. 

Eurydicen vuonna 2009 julkaisemassa raportissa Early childhood education and care in Europe: 
tackling social and cultural inequalities kehotetaan luomaan järjestelmä, joka palvelee kaikkia 

0–6-vuotiaita. Lisäksi raportissa suositetaan, että kaikille työntekijöille annetaan korkealaa-

tuista koulutusta erilaisissa oppimistavoissa ja kulttuurisissa lähestymistavoissa ja luodaan 

aktiivisia kumppanuuksia muita heikommassa asemassa olevien ja taustoiltaan erilaisten 

vanhempien kanssa.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 

Tiedottaminen ja kumppanuus muita heikommassa asemassa olevien 
vanhempien kanssa

Vanhemmilla on keskeinen rooli lastensa kasvatuksessa – kielen oppimisessa, kotitehtävissä 

ja oppimisessa avustamisessa, koulutusvalintojen ja odotusten ohjailemisessa ja esikuvina. 

Alempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvat vanhemmat, myös maahanmuuttajavanhemmat, 

osallistuvat kuitenkin yleensä vähemmän aktiivisesti koulun toimintaan. Kansainvälisten 

tutkimusten mukaan maahanmuuttajavanhemmilla on suuret odotukset lastensa koulutuksen 

suhteen, mutta moni seikka estää heitä osallistumasta. Näitä ovat esimerkiksi rajalliset 

taloudelliset resurssit, puutteellinen tieto koulutusjärjestelmästä, vierauden tunne oudossa 

kouluympäristössä, kielelliset esteet ja omasta kulttuurista johtuvat erilaiset käsitykset perheen 

roolista koulutusprosessissa. Koulut voivat tukea vanhempien ja lasten suhdetta erilaisilla 

strategioilla, joilla pyritään paitsi parantamaan vanhempien valmiuksia myös tukemaan lapsia, 

sillä nämä saattavat joutua tulkeiksi tai välittäjiksi vanhempien ja opettajien vuoropuhelussa. 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf
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Tehokas tiedotuskeino on sisällyttää maahantulijoiden tervetulopaketteihin selkeästi esitettyä 

tietoa maan koulujärjestelmästä ja mahdollisuuksista saada lisäopetusta ja kielipalveluja, 

esimerkiksi muille kielille käännettyä materiaalia ja tulkkausapua. Koulut voivat myös panostaa 

maahanmuuttajavanhempien perehdyttämisohjelmiin, joissa käsitellään kouluun ilmoittau-

tumista ja sopeutumista, aktiivista osallistumista ja tietojen hakemista koulujärjestelmässä 

myöhemmin eteen tulevista valinnoista. Tuki voi olla luonteeltaan hallinnollista, kuten 

vieraille kielille käännettyä tietoa koulujärjestelmästä vanhemmille ja lapsille, tulkkausapua, 

erityishenkilökuntaa, joka vastaa maahanmuuttajaoppilaiden ja heidän vanhempiensa 

tarpeisiin, ja maahanmuuttajaperheille järjestettyjä erityisiä kokouksia tai psykososiaalista 

tukea. Lisäksi usein tehdään kotikäyntejä, jotka ovat tehokas keino saada muita heikommassa 

asemassa olevat perheet sitoutumaan lastensa koulunkäyntiin. 

Aktiivisilla kampanjoilla, jotka kohdistetaan maahanmuuttajavanhempiin ja muita 

heikommassa asemassa oleviin vanhempiin, sekä vapaaehtoisilla ja kaikille avoimilla aikuis-

koulutusohjelmilla lisätään oppilaiden läsnäoloa oppitunneilla, parannetaan oppilaiden 

koulumenestystä ja edistetään vanhempien osallistumista koulun toimintaan. 

Irlannissa koulutus- ja tiedeasioista vastaavan ministeriön kotisivuilla on tietoa koulujär-

jestelmästä kuudella eri kielellä. Lisäksi pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamisvirasto 

valmistelee maahanmuuttajien tärkeimmillä kielillä kirjasta turvapaikkaa tai pakolaisasemaa 

hakevien vanhempia ja vailla huoltajaa olevia alaikäisiä varten.

http://www.education.ie / http://www.ria.gov.ie

Frankfurtissa vuonna 1997 käynnistetyn AOE-hankkeen puitteissa on koulutettu jo 60 

yhteyshenkilöä maahanmuuttajajärjestöistä ja kouluista. Esimerkiksi vuonna 2006 yhteys-

henkilöt järjestivät työpajoja 17 kielellä 3 450 ihmiselle. Työpajoissa käsiteltiin Saksan 

koulu- ja opiskelujärjestelmää ja muun muassa lukihäiriötä, ylivilkkautta, opinnonohjaus-

palveluja ja monikielisyyttä.

http://www.stadt-frankfurt.de/amka 

Ruotsissa on tarvittaessa järjestettävä tulkkaus erityisissä tervetulokokouksissa, joita 

järjestetään maahan vastikään tulleille perheille. Kokouksissa perheille selvitetään esi- ja 

kouluopetukseen liittyviä oikeuksia ja perusarvoja. Lisäksi vanhemmat voivat saada 

tulkin keskusteluihin, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa oppilaan henkilökohtaisesta 

kehityksestä.

Kansainvälinen HIPPY-hanke koskee esikouluikäisten lasten kouluvalmiuksien parantamista 

kotioloissa. Hankkeella pyritään lisäämään muita heikommassa asemassa olevien 

vanhempien, myös maahanmuuttajavanhempien ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien 

vanhempien, tietoutta ja valmiuksia osoittamalla heille tukihenkilö heidän omasta 

*
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yhteisöstään. Esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa ohjelmasta toteutettujen säännöllisten 

arviointien mukaan hankkeeseen osallistuneiden lasten kognitiiviset kyvyt parantuivat 

huomattavasti muihin lapsiin verrattuina.

http://www.hippy.org.il 

Useissa maissa on kokeiltu vapaaehtoisia aikuiskoulutusohjelmia, joilla on pyritty vastaamaan 

maahanmuuttajavanhempien tarpeisiin ja tekemään koulusta yhteisön keskus, joka yhdistäisi 

sekä valtaväestöön kuuluvia että maahanmuuttajavanhempia. Näiden ohjelmien tavoitteena 

on kannustaa vanhempia osallistumaan koulun toimintaan. Samalla kun vanhemmille 

tarjotaan maksutonta opetusta uuden asuinmaan kielessä ja heidän omassa äidinkielessään, 

urheilumahdollisuuksia ja tilaisuus internetin käyttöön, vanhempien luottamus ja odotukset 

koulua kohtaan kasvavat ja he alkavat tukea enemmän lastensa koulunkäyntiä. 

RAA Essen -järjestö Saksassa on toteuttanut Koulureppu-hankkeen, jossa yhdistetään 

kielenopetus ja muu opetus esikouluissa ja peruskoulutuksessa. Hankkeen puitteissa 

maahanmuuttajaäitejä koulutetaan vetämään muille maahanmuuttajaäideille tarkoitettuja 

paikallisia keskusteluryhmiä, joissa kehitetään äitien valmiuksia tukea lasten koulunkäyntiä. 

Hankkeeseen osallistuneiden mukaan toiminnalla on ollut myönteisiä ja kestäviä vaikutuksia 

vanhempien ja opettajien suhteisiin. 

http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja Sveitsissä asuvat, Turkista lähtöisin olevat 

maahanmuuttajavanhemmat saavat AÇEV-ohjelman (”Äitien ja lasten koulutushanke”) 

kautta tietoa asuinmaansa koulutusjärjestelmästä. Lisäksi ohjelmalla autetaan erityisesti 

naisia hankkimaan tarvittavat valmiudet ja keinot osallistua paikalliseen yhteiskunnalliseen 

ja koulutustoimintaan. Samanniminen valtiosta riippumaton säätiö (AÇEV) tekee yhteistyötä 

paikallisten maahanmuuttaja- ja naisjärjestöjen, maahanmuuttajia edustavien neuvoa-

antavien elinten ja kansalaisyhteiskunnan muiden organisaatioiden kanssa. AÇEV kouluttaa ja 

valvoo kussakin maassa henkilöitä, jotka laativat tuki-ohjelmia ja erilaisia kursseja turkin kielellä 

ja uuden asuinmaan kielellä. Ulkopuolisen tahon suorittamassa arvioinnissa, jossa vertailtiin 

ohjelmaan osallistuneita perheitä ja muita perheitä, havaittiin, että hanke oli parantanut äitien 

itseluottamusta ja lisännyt kiinnostusta koulutusta kohtaan. Lisäksi hankkeen toteutusta ja 

sen tuloksista tiedottamista pidettiin tehokkaana ja tuloksekkaana.

http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en 

Ranskassa käynnistettiin marraskuussa 2008 kokeellinen hanke Koulut tutuiksi vanhemmille – kohti 
kotoutumista 61:ssä perus- ja keskiasteen koulussa. Hanketta on tarkoitus arvioida vuonna 

2009. Tällä vapaaehtoisella hankkeella pyritään tutustuttamaan ensimmäisen ja toisen 

maahanmuuttajasukupolven lasten vanhemmat koulujärjestelmään, sen tavoitteisiin ja 

http://www.hippy.org.il
http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas
http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en


Kotouttamiskäsikirja 149

Z
toimintaan, jotta he voivat osallistua aktiivisemmin lastensa koulutukseen ja auttaa lapsia 

koulutyössä. Lisäksi hanke käsittää vapaaehtoisia kielikursseja. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

Äidinkielen opetus 

Useimmissa maissa tuetaan äidinkielen ja oman kulttuurin oppimista enemmän tai 

vähemmän aktiivisesti. Perinteisesti tuki pohjautuu olettamukseen, että maahanmuuttaja-

oppilaat voivat oppia uuden kielen vasta sitten, kun he hallitsevat kunnolla äidinkielensä ja 

kykenevät kriittiseen ajatteluun äidinkielellä. OECD:n kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkijat 

eivät yksimielisesti tue tai kiistä kyseistä olettamusta, mikä selittää äidinkielen opetukseen 

liittyvät ristiriitaiset käsitykset ja koko kysymyksen politisoitumisen. 

Monikielisyys on keskeinen tavoite niissä teollisuusmaissa, jotka pitävät itseään innovatiivisina 

ja globaalisti toimivina osaamisyhteiskuntina. Nuoret, joilla on sujuva äidinkielen ja toisen 

kielen taito, muodostavat työmarkkinoille siirtyessään merkittävän inhimillisen pääoman, 

josta on uudelle asuinmaalle taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista etua, erityisesti jos nuorilla 

on äidinkielen taidon lisäksi hyvät tiedot alkuperämaastaan ja valmiit verkostot kyseisessä 

maassa. 

Äidinkielen opetus voi muodostaa perustan koulun kulttuurienväliselle kasvatukselle ja 

vieraiden kielten opetukselle. Samalla äidinkielen opetus lisää maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden inhimillistä pääomaa, jota oppilaat voivat jakaa valtaväestöön kuuluville 

oppilaille. Valtaväestöön kuuluvilla oppilailla on tällaisissa kouluissa paremmat ja laajemmat 

mahdollisuudet oppia vieraita kieliä ja kehittää kulttuurienvälisiä valmiuksia, joita tarvitaan 

työelämässä ja muussa elämässä moniarvoisessa yhteiskunnassa ja ulkomailla. Kaikilla 

kouluilla ei ehkä ole resursseja antaa korkeatasoista kaksikielistä opetusta jokaisella niistä 

kielistä, joita koulun oppilaat puhuvat äidinkielenään. On kuitenkin olemassa useita kustan-

nustehokkaita tapoja järjestää opetusta kaikille kiinnostuneille oppilaille riippumatta siitä, 

onko heillä maahanmuuttajatausta vai ei. Monipuolinen opetusohjelma, joka käsittää 

myös syventäviä kursseja tietoaineissa, voidaan integroida perus- ja keskiasteen kouluissa 

tarjolla olevien vieraiden kielten opetukseen. Toinen vaihtoehto on tuoda tavalliseen 

luokkaan silloin tällöin kaksikielisiä apuopettajia. Soveltamalla kulttuurienvälistä kasvatusta 

käytännössä koulu voi tehostaa lasten oppimismahdollisuuksia ja lisätä tilaisuuksia 

sosiaalisten yhteyksien luomiseen.

Kotikielen ja oman kulttuurin tuntemus lisää inhimillistä pääomaa maahanmuuttajien uudessa 

asuinmaassa. Päättäjät voivat hyödyntää inhimillistä pääomaa saavuttaakseen tavoitteeksi 

asetetun korkeatasoisen koulutuksen ja työmarkkinoiden kilpailukyvyn.

*
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Portugalissa on käynnistetty hanke koulujen kielellisen monimuotoisuuden tukemiseksi. 

Hankkeella edistetään kulttuurienvälisiä ja monikielisyyteen liittyviä valmiuksia ja 

ehkäistään koulujen eriytymistä. Hankkeen yhteydessä on avattu kaksikielisiä pilottikouluja, 

joissa opetuskielenä on portugalin ohella Kap Verden kreoli tai mandariinikiina. Koulut 

on tarkoitettu sekä kyseisiä kieliä äidinkielenään puhuville maahanmuuttajalapsille että 

syntyperäisille portugalilaisille oppilaille. 

http://www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Äidinkielen opetus (ja erityisesti äidinkielen opettaja) voi myös huomattavasti tukea 

perheiden ja koulujen välistä yhteistyötä. Äidinkielen opetus voi sisältyä toimenpiteisiin, joilla 

koulut pyrkivät kannustamaan maahanmuuttajaperheitä ja maahanmuuttajayhteisön jäseniä 

osallistumaan koulun toimintaan. Koulut voivat tarjota käyttöön opetusresursseja ja -tiloja tai 

tukea opetusohjelmia, jotka toteutetaan luokkahuoneen ulkopuolella. 

Bristolissa Isossa-Britanniassa perustettu täydentävien koulujen foorumi käsittää 25 

vapaaehtoista julkista koulua, jotka tarjoavat ylimääräistä opetusta kotikielessä ja kulttuurissa 

sekä yleisissä aineissa, esimerkiksi englannissa. Vuonna 2005 toteutetun arvioinnin 

mukaan täydentävien koulujen myönteistä vaikutusta oppilaiden koulumenestykseen, 

itseluottamukseen ja identiteettiin voidaan tehostaa vaihtamalla parhaita käytänteitä koko 

kaupungin tasolla. Foorumi on lisännyt näkemysten vaihtoa ja kumppanuuksia vanhojen ja 

uusien yhteisöjen välillä sekä täydentävien koulujen ja tavallisten koulujen välillä.

http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

Ruotsissa kaikilla oppivelvollisuusikäisillä tai keskiasteen koulutukseen osallistuvilla 

oppilailla on oikeus saada halutessaan äidinkielen opetusta, jos ainakin toinen oppilaan 

vanhemmista/huoltajista puhuu äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, jos 

kyseinen kieli on oppilaan päivittäinen viestintäkieli ja jos oppilaalla on jo perustiedot 

kyseisestä kielestä. Opetusta järjestetään, jos oppilaita on vähintään viisi ja jos löytyy 

sopiva opettaja. Opetusta järjestetään yleisesti kouluissa, joissa on paljon maahan-

muuttajaoppilaita, sekä kielten opetukseen erikoistuneissa yksityiskouluissa. Tuoreiden 

tutkimusten mukaan äidinkielen opetus saattaa parantaa oppilaan arvosanoja, tukea 

hänen identiteettiään ja lisätä yhteisöön kuulumisen tunnetta. Lisäksi äidinkielen opetus 

lisää vanhempien osallistumista lasten koulunkäyntiin (tuloksissa on otettu huomioon 

perheen tulo- ja koulutustaso).

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

http://www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html
http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf
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Maahanmuuttajaoppilaiden roolimallit ja tukihenkilöt 

Tukihenkilöt voivat auttaa ja opastaa nuoria koulutuksen aikana. Eri ammateissa toimivia 

maahanmuuttajataustaisia nuoria voidaan pyytää (maksua vastaan tai vapaaehtois-

pohjalta) apuopettajiksi, jotka antavat erityistukea maahanmuuttajaoppilaille. Näin 

maahanmuuttajaoppilaat saavat paitsi tukea koulunkäyntiin myös myönteisiä roolimalleja. 

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun etniset yhteisöt ovat jakautumassa kahteen ryhmään: 

alaluokkaan ja nousevaan keskiluokkaiseen eliittiin. Tukihenkilöt, jotka ovat itse siirtymässä 

ylempään yhteiskuntaluokkaan, voivat toimia innoittajina ja esikuvina muille opiskelijoille, 

joiden koulusuoritukset eivät yllä yhtä korkealle tasolle. 

Tukihenkilöohjelmilla lisätään maahanmuuttajaoppilaiden itseluottamusta ja luodaan 

yhteyksiä roolimalleina toimiviin nuoriin aikuisiin, jotka edustavat maahanmuuttajien 

nousevaa eliittiä. 

Alankomaissa monikulttuurisen kehittämisen laitos FORUM ja työnantajajärjestö VNO-NCW:n 

koulutusinstituutti de Baak tukevat korkeasti koulutettuja maahanmuuttajataustaisia nuoria 

opintojen loppuvaiheessa. Tukihenkilöt auttavat opiskelijoita kehittämään henkilökohtaisia 

valmiuksia ja johtajuustaitoja.

http://www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html 

Koulujen harrastustoiminta – keino parantaa koulumenestystä ja luoda 
yhteyksiä

Harrastustoiminta, kuten urheilutapahtumat ja kesäleirit, voi edistää vuorovaikutusta 

maahanmuuttajalasten keskuudessa ja maahanmuuttajalasten ja valtaväestöön kuuluvien 

lasten välillä. Myös lasten vanhempia voidaan kannustaa osallistumaan harrastustoimintaan 

ja mahdollisesti auttamaan sen järjestämisessä. Harrastustoimintaa voidaan myös toteuttaa 

yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. 

Koulujen harrastustoiminnalla voidaan luoda yhteyksiä maahanmuuttajaoppilaiden ja 

valtaväestöön kuuluvien oppilaiden välille sekä koulujen, vanhempien ja maahanmuuttaja-

järjestöjen välille. 

*

*

http://www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html
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Sveitsissä toimiva Jacobs-säätiö tukee kesäleirejä, joita järjestetään maahanmuuttajaper-

heistä tuleville toisen kielen oppijoille. Leireillä kokeillaan erilaisia kasvatusmenetelmiä, kuten 

teatterikasvatusta. Lisäksi osanottajien ja vertailuryhmien tulosten kehittymistä arvioidaan; 

tavoitteena on lisätä tietämystä ja levittää parhaita lähestymistapoja.

http://www.jacobsfoundation.org 

Vuonna 1991 Ranskassa käynnistetyn Avoin koulu -hankkeen puitteissa perus- ja keskiasteen 

kouluissa järjestetään monenlaisia kulttuuri-, kieli- ja muita kursseja keskiviikkoisin ja 

lauantaisin sekä koulujen loma-aikoina (esimerkiksi kesä- ja talvilomalla). Toiminta on avointa 

kaikille oppilaille, jotka asuvat kaupunkien ongelma-alueilla tai tulevat taloudellisesti tai 

kulttuurisesti muita heikommassa asemassa olevista ryhmistä. Tämä kattaa myös uudet 

maahanmuuttajaoppilaat. Kvalitatiivisten arviointien mukaan ohjelmalla voidaan tehokkaasti 

torjua konflikteja asuinalueiden tasolla ja lisätä sosiaalista integraatiota, parantaa kouluympä-

ristöä ja tiivistää opettajien, vanhempien ja paikallisyhteisöjen suhteita. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm 

Ranskan opetusministeriö käynnisti syyskuussa 2008 vapaaehtoisen tukiohjelman, joka 

kattaa perusasteen koulut. Opettajat auttavat oppilaita kotitehtävissä ja ohjaavat ylimääräisiä 

oppitunteja tai urheilu-, kulttuuri- tai taidekerhoja kahden tunnin ajan varsinaisen 

koulupäivän jälkeen.

http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

6.3 Tuetaan siirtymistä korkeakoulutukseen  
ja työmarkkinoille

EU:ssa korkeakoulutus on keskeinen osa innovaatioiden, tuottavuuden ja kasvun tukemista 

osaamistaloudessa. Korkeakoulututkinnon suorittavien maahanmuuttajanuorten osuus 

vaihtelee huomattavasti maahanmuuttajayhteisöstä toiseen. Eroja syntyy silloin, kun 

nuorten koulu-ura on keskeytynyt (tämä koskee useimpia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia) 

ja/tai nuoret tulevat maista, joissa vain harvoilla on mahdollisuus opiskella, joten he eivät 

ole suorittaneet korkeakoulutukseen tarvittavia kouluopintoja. Lisäksi erot kuvastavat sitä, 

miten vanhemmat arvostavat korkeakoulutusta.

Hallitukset, oppilaitokset, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, säätiöt ja yritykset voivat 

lisätä lahjakkaille maahanmuuttajataustaisille nuorille (ja heidän vanhemmilleen) tarjottavia 

stipendejä ja tukiohjelmia.

http://www.jacobsfoundation.org
http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html
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Ranskassa on kehitetty monenlaisia ohjelmia, joilla pyritään lisäämään maahanmuuttaja-

taustaisten opiskelijoiden määrää korkeakoulujen huippuyksiköissä. Pariisissa sijaitseva 

valtio-opin korkeakoulu l’Institut d’études politiques de Paris on hyväksynyt oppilaiksi 

mukautetussa valintamenettelyssä satoja opiskelijoita (joista kahdella kolmasosalla ainakin 

toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla). Kauppakorkeakoulu ESSEC on käynnistänyt 

kolmivuotisen valmennusohjelman Korkeakouluun? Miksen minäkin?, johon on liittynyt 

mukaan jo 30 huippukorkeakoulua. Ohjelmaan osallistuu 3 000 opiskelijaa. Myös suuret 

ranskalaiset telealan yritykset ovat toteuttaneet valmennusohjelman, jonka puitteissa 

nuoret saavat yksilöllistä ohjausta tekniikan ja hallinnonalan korkeakouluihin hakemista 

varten. 

http://www.sciences-po.fr / http://www.pourquoipasmoi.essec.fr /  

http://www.passeport-telecoms.com 

Vaihtoehtoiset koulut

Nuoret, jotka ovat hylänneet perinteiset koulutusmuodot, tarvitsevat vaihtoehtoisia keinoja 

kehittää valmiuksiaan houkuttelevassa ja mielekkäässä ympäristössä. Tarveharkintaisista 

moduuleista koostuva käytännön koulutus, jossa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa, 

soveltuu nuorille paljon paremmin. Esimerkiksi niin kutsutut toisen mahdollisuuden 

tarjoavat koulut luovat uudentyyppisiä koulutustilaisuuksia syrjäytyneille nuorille, joilla ei 

ole riittäviä taitoja eikä pätevyyksiä hakeutua jatkokoulutukseen tai työmarkkinoille. 

Ammatillinen koulutus

Vuosia 2000–2010 koskevan Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteena on tehdä EU:sta 

maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin tietoon perustuva talousalue ja lisätä keskiasteen 

koulutuksen suorittavien nuorten määrää. Korkeakoulutusta pidetään ensisijaisena keinona 

hankkia osaamisyhteiskunnassa tarvittavat taidot. Vaikka onkin kaikin keinoin pyrittävä 

varmistamaan, että nuoret maahanmuuttajat saavat riittävät valmiudet ja voivat suorittaa 

loppuun keskiasteen koulutuksen, ammatillinen koulutus on toinen vaihtoehto niille 

nuorille, jotka tuesta huolimatta eivät kykene suorittamaan loppuun ylemmän keskiasteen 

koulutusta ja joiden mahdollisuudet koulun päätyttyä ovat hyvin rajalliset.

Maahanmuuttajat ovat aliedustettuina jatkokoulutuksessa, ja lisäksi he keskeyttävät 

usein opintonsa. Maahanmuuttajille suunnatut tiedotusohjelmat, joissa kerrotaan 

saatavilla olevista opinto-ohjelmista, eivät joko ole tehokkaita tai tiedotusta ei ole 

järjestetty lainkaan, tai opinto-ohjelmat eivät vastaa maahanmuuttajien erilaisia 

koulutus-, kulttuuri- ja/tai kielellisiä taustoja. Opinto-ohjelmat eivät ehkä ole riittävän 

joustavia, jotta opiskelijat voisivat yhtä aikaa selviytyä opiskelun sekä perheen ja työn 

asettamista vaatimuksista. Poistamalla nämä esteet voidaan nuoria maahanmuuttajia 

http://www.sciences-po.fr
http://www.pourquoipasmoi.essec.fr
http://www.passeport-telecoms.com
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rohkaista osallistumaan jatkokoulutukseen ja kannustaa opintonsa keskeyttäneitä nuoria 

saattamaan opinnot loppuun. 

Tanskan kotouttamisministeriön kampanjalla Kaikkia nuoria tarvitaan pyritään kannustamaan 

nuoria maahanmuuttajia hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen ja suorittamaan se 

loppuun. Kampanjaa varten perustettu työryhmä auttaa ammattikouluja toteuttamaan 

hankkeita, joilla vähennetään maahanmuuttajien opiskelun keskeyttämistä ja edistetään 

parhaita käytänteitä. 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/ 

English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf 

Tanskassa on myös käynnistetty Uusi mahdollisuus kaikille -hanke, jolla pyritään saamaan 

etnisiin vähemmistöihin kuuluvat työttömät työmarkkinoille. Hankkeessa kaikkien rahallisia 

etuuksia saavien nuorten on osallistuttava joko yleiseen tai ammatilliseen koulutukseen. Alle 

25-vuotiaita nuoria varten, jotka eivät ole suorittaneet loppuun mitään nuorille tarkoitettua 

koulutusta, on kehitetty erityisiä tukiohjelmia. Lisäksi nuoret saavat näiden ohjelmien avulla 

riittävät valmiudet suorittaa loppuun ammatillinen koulutus.

http://www.nychance.dk 

Italiassa on PALMS-hankkeella luotu kuntatasolla 250 asiantuntijan ja sosiaalityöntekijän 

verkosto, joka kehittää keinoja edistää vailla huoltajaa olevien alaikäisten kotoutumista ja 

pääsyä työmarkkinoille, jotta nämä voivat hakea oleskelulupaa heti 18 vuotta täytettyään. 

Hankkeen puitteissa luotiin yksilöllisiä ohjelmia 260:lle vailla huoltajaa olevalle alaikäiselle, 

joista 179 sai koulutuksen päätteeksi harjoittelupaikan ja 157 stipendin ja 110 löysi työpaikan.

http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Ensimmäisen ja toisen maahanmuuttajasukupolven nuorten voi olla vaikeampi löytää 

ensimmäinen työpaikka kuin valtaväestöön kuuluvien ikätovereiden esimerkiksi vanhempien 

sosioekonomisen aseman ja suppeampien sosiaalisten verkostojen takia sekä siksi, että he 

eivät ole riittävän hyvin perillä työmarkkinoiden toiminnasta. Lisäksi on otettava huomioon 

mahdollinen syrjintä työhönottoprosessissa. 

Tuetaan varhaista siirtymistä työmarkkinoille

Työnantajat pitävät yleensä työhönottotilanteessa tärkeämpänä maahanmuuttajan 

uudessa asuinmaassa hankkimaa työkokemusta kuin aiempaa työkokemusta/koulutusta 

ulkomailta tai todistusta osallistumisesta uuden asuinmaan virallisen kielen kurssille. 

Työnteon ja opiskelun yhdistävät sopimukset antavat oppilaille mahdollisuuden hankkia 

monenlaisia työskentely-, kieli- ja muita taitoja sekä löytää omat vahvuudet ja havaita oman 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.nychance.dk
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm
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työn arvo. Nuorille maahanmuuttajille suositellaan työn ohessa tapahtuvaa ja käytännön 

kieliharjoittelua, jotta varmistetaan, ettei uuden asuinmaan kielen opiskelu muodostu liian 

rasittavaksi tai toisaalta ole tehotonta. Työharjoittelu voi olla hyödyllistä myös niille, joilla 

on ulkomailla hankittua työkokemusta tai koulutusta ja jotka tarvitsevat lisätodistuksia.

Nuorten maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja muiden harjoitteluohjelmien 

lisääminen on yksi keino vähentää nuorisotyöttömyyttä. Paitsi että lisätään tarjontaa, on 

nuoria maahanmuuttajia myös kannustettava osallistumaan ammatilliseen koulutukseen. 

Oppisopimuskoulutuksen onnistuminen riippuu siitä, miten hyvin yhteistyö sujuu harjoit-

telupaikkoja tarjoavien yritysten kanssa. Viranomaiset voivat käydä läpi vapaita työ- tai 

harjoittelupaikkoja ja varmistaa, että hakijoilla on riittävä peruskielitaito ja muut valmiudet, 

joita tehtävään tarvitaan. Lisäksi viranomaiset voivat huolehtia siitä, että koulujen, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja työnantajien kesken sovitut oppisopimusjärjestelyt 

ovat laadukkaita ja että ne toteutetaan sovitulla tavalla. Työnantajapuolella erityisesti 

pk-yrityksiin on vaikea luoda yhteyksiä. 

Laadukkaiden oppisopimuskoulutusohjelmien ja muiden työ-/koulutusohjelmien avulla 

varhaisessa vaiheessa hankittu työkokemus on erityisen tehokas keino integroida maahan-

muuttajanuoret työmarkkinoille. 

Itävallassa ja Saksassa on olemassa vakiintuneet oppisopimusjärjestelmät, jotka tarjoavat 

suhteellisen pitkiä harjoittelujaksoja. Osanottajat saavat päätteeksi todistuksen opinnoista 

ja työkokemuksesta. TIES-tutkimushankkeen yhteydessä havaittiin, että toisen sukupolven 

turkkilaissiirtolaisten oli kyseisissä maissa helpompi siirtyä työmarkkinoille, heihin kohdistui 

vähemmän syrjintää työhönotossa ja he työllistyivät paremmin kuin maissa, joissa ei ole 

käytössä oppisopimusjärjestelmiä.

http://www.tiesproject.eu 

Wienissä on kyetty lisäämään maahanmuuttajataustaisten nuorten oppisopimuskoulutusta 

hyödyntämällä monikielisiä esitteitä ja internetissä esitettäviä mainoksia. Kaikki harjoittelijat 

saavat tietoa moniarvoisesta yhteiskunnasta ja suorittavat kulttuurienvälisen kasvatuksen 

kurssin. 

Alankomaissa autetaan Step2Work-ohjelmalla koulunsa päättäviä nuoria siirtymään työmark-

kinoille järjestämällä heille vuoden mittainen työharjoittelu, jonka jälkeen työnantajan on 

tarkoitus tehdä nuoren kanssa tavallinen työsopimus. Työharjoittelun aikana osanottajat 

saavat ohjelman puitteissa valmistavaa ja jatkokoulutusta. Hankkeen ensimmäisenä 

toteutusvuonna saavutettiin halutut tavoitteet: 120 osanottajasta 102 sai työsopimuksen, 

hanketta varten luotiin koulutettujen ohjaajien verkosto ja lisäksi otettiin käyttöön testattu 

harjoitteluohjelma.

http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

*

http://www.tiesproject.eu
http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag Step2Work_tcm164-66002.pdf
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Mannheimissa Saksassa on käynnistetty ammatillista koulutusta koskeva hanke, jossa 

maahanmuuttajataustaiset yrittäjät kouluttavat nuoria. Tavoitteena on toisaalta auttaa 

koulunsa päättäviä maahanmuuttajanuoria löytämään harjoittelupaikka ja toisaalta lisätä 

maahanmuuttajataustaisten yrittäjien mahdollisuuksia tarjota harjoittelupaikkoja. Hankkeella 

tuetaan uusien oppisopimusten tekemistä kaupan alalla ja ravintola-alalla ja tarjotaan lisäkou-

lutusta kulttuurienvälisten valmiuksien ja monikielisyyden kehittämiseksi. Hankkeeseen 

osallistuu tällä hetkellä 120 maahanmuuttajataustaista yrittäjää, ja vuosittain mukaan tulee 

12–15 uutta yrittäjää. Osanottajista 80 prosenttia sai yrityksestä pysyvän työpaikan, ja loput 

löysivät muuta työtä tai siirtyivät korkeampaan koulutukseen.

Positiiviset erityistoimet

Viranomaiset ja yritykset voivat ottaa käyttöön käytännesääntöjä täyttääkseen kriteerit, 

jotka koskevat monimuotoisuuden huomioimista työhönottomenettelyissä. Lakisääteiset 

velvoitteet edistää tasa-arvoa ja moninaisuutta koskevat julkisen sektorin lisäksi yrityksiä, 

jotka tekevät julkisia hankintoja koskevia sopimuksia tai saavat julkisista varoista lainoja, 

avustuksia tai muita etuuksia. Vaikeasti tavoitettavien pk-yritysten kohdalla tehokkaita keinoja 

ovat suorat valtion palkkatuet tai veroetuudet. Näillä kannustetaan pk-yrityksiä palkkaamaan 

henkilöitä, jotka perinteisesti jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle (nuoret maahanmuuttajat, 

pitkäaikaistyöttömät, vammaiset jne.). 

Belgiassa käynnistetyn Rosetta-suunnitelman mukaan työnantajille palautetaan osa jo 

maksetuista sosiaaliturvamaksuista, jos yrityksen työvoimasta vähintään kolme prosenttia on 

nuoria. Lisäksi maahanmuuttajien lasten painoarvo on laskelmassa kaksinkertainen.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf 

Nuorten maahanmuuttajien tarpeita vastaavat politiikat

Euroopan työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa, jotka muodostavat ensisijaiset tavoitteet 

kaikille kansallisille työllisyyspolitiikoille, kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan 

toimenpiteitä, jotta yksikään nuori ei jäisi ilman koulutusta tai työpaikkaa. On luotu erityisiä 

strategioita, jotka vastaavat eräiden vaikeasti työllistettävien maahanmuuttajaryhmien 

erityistarpeita. 

Koulutus- ja kotouttamispolitiikasta vastaavat ovat kehittäneet ohjelmia, joilla oppilaita 

autetaan valmistautumaan ensimmäiseen työpaikkaan, hankkimaan työtä tai jopa luomaan 

itse työpaikka alalla, joka vastaa heidän taitojaan ja toiveitaan. Ohjelmien osanottajille 

tarjotaan esimerkiksi itseluottamusta lisäävää koulutusta, pehmeitä työmarkkinataitoja, 

ammattimaisia tukiverkostoja, ammatillisia pätevyystodistuksia, oppisopimuskoulutusta 

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf
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ja jopa työpaikkoja. Ohjelmien tavoitteena on lisätä sosioekonomista kotoutumista ja 

tietoisuutta nuorten maahanmuuttajien panoksesta talouselämään. 

Monia nuoria maahanmuuttajia, joilla ei ole työtä tai jotka eivät opiskele, voidaan auttaa 

erilaisten voimaannuttavien toimenpiteiden avulla. Toimenpiteillä pyritään antamaan 

nuorille motivaatio, resurssit ja valmiudet muuttua sekä rohkaisemaan nuoria uskomaan 

muutoksen mahdollisuuteen. Asukastaloille voidaan ohjata resursseja, jotta ne antavat 

nuorille tietoa, tarjoavat mahdollisuuden käyttää internetiä ja järjestävät kielikursseja ja 

koulutusta pehmeissä taidoissa. 

Erilaisilla ohjelmilla voidaan parantaa oppilaiden pehmeitä taitoja, joita tarvitaan työmarkki-

noille pääsemiseksi. Nämä ohjelmat tarjoavat monenlaisia epävirallisia koulutusmahdollisuuksia 

esimerkiksi yhteisöihin perustettavien tiedotuskeskusten, kurssitoiminnan, mentoroinnin ja 

erilaisten verkostojen kautta. 

Jugendmigrationsdienste tarjoaa kohdennettuja kotouttamispalveluja maahanmuutta-

jataustaisille nuorille Saksassa. Nuorten kotouttamiskeskuksia on yhteensä 360, ja ne 

pyrkivät tehostamaan nuorten kotoutumista kielen, koulutuksen ja opiskelun osalta sekä 

helpottamaan siirtymistä työmarkkinoille tarjoamalla yksilöllistä neuvontaa, ryhmäta-

paamisia, sosiaaliasioita koskevaa tietoa ja verkottumismahdollisuuksia.

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie 

Maahanmuuttajanuorten ja -perheiden osallistumisen lisääminen 
luovia menetelmiä hyödyntäen

Omavastuullisuus tarkoittaa, että oppilaat ja yhteistyökumppanit valitsevat itse hankkeen 

eikä päinvastoin. Tukiohjelmissa pyritään maksimoimaan paikallisten olojen hyödyntäminen. 

Ohjelmat auttavat maahanmuuttajaoppilaita arvioimaan itse omaa koulutustaan (virallista ja 

epävirallista) ja tarjolla olevia työmahdollisuuksia. Maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhteisöjen, 

erityisesti nuorten edustajien, kanssa voidaan järjestää keskustelufoorumeja, joilla pohditaan 

työmarkkinoilla olevia esteitä ja sitä, miten ne voitaisiin poistaa. 

Ammatinvalinnanohjauksessa olisi otettava huomioon kulttuuriin liittyvät seikat. Tietoa 

voidaan tarjota helpossa muodossa esimerkiksi käännättämällä aineistoa eri kielille, luomalla 

verkkosivuja, tarjoamalla tulkkauspalveluja ja palkkaamalla kaksikielistä henkilökuntaa. Nuoret 

maahanmuuttajat on mahdollista tavoittaa soveltamalla nykyaikaista viestintäteknologiaa, 

kuten interaktiivisia verkkosivustoja ja sähköisiä tiedotusvälineitä. Lisäksi voidaan tehdä 

kotikäyntejä, avata palvelevia puhelinlinjoja, järjestää työmessuja ja toteuttaa työhönotto-

kampanjoita ja jopa mainoskampanjoita. 

*

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie
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Itävallassa toteutettu Equal-yhteisöaloitteeseen kuuluva kehittämiskumppanuus Join In 

järjesti Tirolissa kiertueen, johon kuului tiedotuskampanja, lyhytaikaisia harjoittelujaksoja, 

koulutusta, työmessuja ja työpajoja. Kohderyhmään kuuluvia koulutettiin hankkeen kulttuu-

rienvälisiksi mentoreiksi. He osoittautuivat työhönottotilanteessa tehokkaammiksi kuin 

syntyperäiset itävaltalaiset. Alueelliselle työvoimavirastolle annettiin ohjeet etsiä asiakas-

luettelosta maahanmuuttajataustaiset työnhakijat. Sen jälkeen virasto arvioi uudelleen 

kyseisille ryhmille tarjolla olevat työmahdollisuudet. Nykyään virasto toteuttaa näille 

ryhmille suunnattuja laajoja tiedotuskampanjoita, joita kohdistetaan myös kaupunkialueiden 

ulkopuolelle.

http://www.join-in.at 

Norjassa nuoret ovat itse käynnistäneet hankkeen Agenda X – nuoret monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa. Se käsittää useita toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan yhteyksiä 

työmarkkinoille astuvien valtaväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten 

nuorten välille. Merkittävin yksittäinen toimi ovat Jobb X -työllisyyskurssit. Kursseille 

on osallistunut useita satoja 15–26-vuotiaita, ja osallistujista 80 prosenttia on löytänyt 

työpaikan heti kurssin päätyttyä. Luku on paljon suurempi kuin niiden nuorten kohdalla, 

jotka ovat osallistuneet Norjan työllisyys- ja sosiaaliviraston tarjoamille vakiokursseille. 

Nuorten omat työllisyyskurssit ovat onnistuneet paremmin siksi, että niissä keskitytään 

työnhakijoiden todellisiin valmiuksiin ja yksilöllisiin voimavaroihin ja että opettajia on 

suhteessa enemmän.

http://www.agendax.no 

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään kaikkialla Euroopassa pienimuotoisissa 

hankkeissa, jotka on tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien kouluttamiseen. Hankkeilla 

parannetaan nuorten kulttuurienvälisiä ja henkilökohtaisia oppimismahdollisuuksia ja 

edistetään luku- ja kirjoitustaidon, kielitaidon, ainekohtaisten ja digitaalisten taitojen ja 

medialukutaidon hankkimista ja tehostetaan näin nuorten työllistymismahdollisuuksia. 

Tieto- ja viestintätekniikan dynaamisuus ja sen tarjoamat multimediamahdollisuudet 

kiinnostavat nuoria ja motivoivat heitä paneutumaan oppimisympäristöön, joka on 

interaktiivinen ja vastaa heidän erityistarpeitaan. Opiskelijat voivat esimerkiksi opiskella 

ilman uuden asuinmaan kielen taitoa käyttäen apuna kuvakkeita tai äidinkielelleen tehtyjä 

käännöksiä. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää tietokoneen käyttömah-

dollisuutta ja digitaalisia perustaitoja.

Portugalissa on käynnistetty Vaihtoehdot-ohjelma (Escolhas), joka perustuu alhaalta ylös 

etenevään lähestymistapaan. Ohjelman puitteissa on rahoitettu ja tuettu 121:tä hanketta 

vuodesta 2001 lähtien. Hankkeet perustuvat paikallisyhdistysten omaan arvioon siitä, miten 

kaikenikäisten epäsuotuisilla alueilla asuvien, riskiryhmiin kuuluvien nuorten, erityisesti 

http://www.join-in.at
http://www.agendax.no/
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maahanmuuttajalasten, koulutustasoa ja työmarkkinoille pääsyä voitaisiin parantaa. Vuodesta 

2006 lähtien 110 paikallista keskusta (CID@NET), jotka edistävät digitaalista osallistumista, on 

tarjonnut 27 000 käyttäjälle maksuttoman internetyhteyden työnhakua varten ja toteuttanut 

monenlaisia tukitoimenpiteitä. Esimerkiksi Microsoftin Digital Literacy -ohjelman yhteyteen 

on luotu työllistettävyyttä kehittävä opinto-ohjelma. 

http://www.programaescolhas.pt 

Hampurissa toteutetulla LIFT-hankkeella pyrittiin parantamaan ja laajentamaan maahan-

muuttajaoppilaiden kielitaitoa ja kulttuurienvälisiä valmiuksia ja opettamaan nuorille uusien 

tiedotusvälineiden käyttöä. Hanke tarjosi 12–16-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille, 

syrjäytyneille nuorille verkko-oppimisympäristön, josta oli pääsy verkkopohjaisiin opintoko-

konaisuuksiin ja oppimispeleihin.

Muita esimerkkihankkeita löytyy Tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitoksen (IPTS) 

vuonna 2008 laatimasta julkaisusta Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and 
Ethnic Minorities in the EU27.

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888

Mentorit ja roolimallit

Roolimallit osoittavat nuorille, että he voivat menestyä opinnoissa ja työmarkkinoilla. Mentorit 

inspiroivat maahanmuuttajanuoria ja tarjoavat lisäksi nuorille yksilöllistä valmennusta 

ja neuvontaa. Valmennusohjelmat voivat käsittää kumppanuuksia muita heikommassa 

asemassa olevien nuorten ja ammatissa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden (työssä käyviä 

tai eläkeläisiä) tai ammatinvalinnanohjaajien välillä. Roolimallit, joilla on samanlainen tausta 

kuin nuorilla, ovat osoittautuneet erityisen hyviksi mentoreiksi, värvääjiksi ja hankkeiden 

johtajiksi. Ohjelmassa menestyneille osanottajille tarjotaan vuorostaan työtä mentorina. Näin 

ohjelmilla tuetaan yleistä tavoitetta eli autetaan nuoria maahanmuuttajia ammatteihin, jotka 

vastaavat parhaiten heidän yksilöllisiä taitojaan ja kokemuksiaan.

Belgialaisen Work-up-hankkeen konsultit, joilla on itsellään maahanmuuttajatausta, antavat 

yksilöllistä opastusta nuorille työttömille maahanmuuttajille. He toimivat yhteyspisteenä 

työnhakijoiden ja työvoimatoimistojen välillä, yksilöivät maahanmuuttajanuorten useimmin 

kohtaamat ongelmat ja ehdottavat parannuksia työvoimapalveluihin. Hankkeeseen 

osallistuvat maahanmuuttajajärjestöt antavat täydentävää neuvontaa ja koulusta, jota 

työvoimatoimistot eivät tarjoa.

http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

http://www.programaescolhas.pt/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf
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Saksalaisen SpraKuM Equal -hankkeen puitteissa koulutettiin nuoria maahanmuuttajia tulkeiksi 

ja kulttuurivälittäjiksi, jotka osaltaan parantavat peruspalveluja ja auttavat kohentamaan muita 

heikommassa asemassa olevien maahanmuuttajien terveydentilaa ja sosiaalista asemaa.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm 

Verkostojen laajentaminen

Monet löytävät työpaikan sosiaalisten verkostojensa avulla. Valitettavasti maahanmuut-

tajanuorten sosiaaliset verkostot ovat yleensä suppeammat kuin valtaväestöön kuuluvien 

nuorten. Viranomaiset, kansalaisyhteiskunta, oppilaitokset ja yritykset voivat osaltaan 

edistää verkostojen luomista. Esimerkiksi sellaisilla toimialoilla toimivat työnantajat, joiden 

työhönotossa usein hyödynnetään epävirallisia verkostoja, voisivat tarjota työpaikoilla 

erityisiä perehdyttämisohjelmia. Kansalliset osaamistietokannat tarjoavat foorumin, jonka 

kautta työnhakijat saavat yhteyden mahdollisiin työnantajiin. Lisäksi osaamistietokannat 

tarjoavat nuorille mahdollisuuksia parantaa ansioluetteloa. 

Eräs Tanskan suurimmista jalkapalloseuroista, Brøndby IF, on käynnistänyt yhteistyössä 

Brøndbyn kunnan ja kotouttamisministeriön kanssa hankkeen Penkiltä kentälle. Sillä pyritään 

luomaan yhteyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten ja klubin käynnistämään verkostoon 

liittyneiden noin 350 sponsoriyrityksen välille. Vuodesta 2003 lähtien yli 130 maahanmuutta-

jataustaista nuorta on tehnyt oppisopimuksen tai löytänyt työpaikan.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

Vapaaehtoistyö ja osallistuminen nuorisoverkostoihin voivat parantaa maahanmuuttaja-

nuorten valmiuksia, laajentaa heidän omia verkostojaan ja lisätä itseluottamusta. Ylemmän 

perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa olevia nuoria maahanmuuttajia voidaan kannustaa 

tekemään työtä joko koulun loma-aikoina tai vapaa-aikana, jotta he saisivat arvokasta 

työkokemusta, voisivat parantaa kielitaitoaan ja kehittää sosiaalisia ja ihmissuhdetaitojaan. 

Alankomaiden Equal-hankkeella Sinustako valmentaja? pyritään poistamaan maahanmuutta-

januorten sosiaalisia ongelmia kannustamalla heitä nuorisotyöntekijän uralle. Hanke käsittää 

opetusohjelmien kehittämistä ja toteuttamista, käytännön valmennusta, nuorisotyön monikult-

tuurisen luonteen vahvistamista, opiskelu-/työpaikkojen lisäämistä luomalla yhteyksiä työnantajiin 

sekä multimediaa hyödyntävien oppimismenetelmien kehittämistä ja toteuttamista.

http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
http://brondby.com/article.asp?aid=51211
http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88
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Poistetaan alkuperään ja sosiaaliseen asemaan perustuva epäsuora syrjintä 

Maahanmuuttajanuoret saattavat olla yliedustettuina taloudellisesti heikommilla alueilla, 

joiden asukkaat asuvat todennäköisemmin kunnallisissa vuokra-asunnoissa, ovat työttömiä 

ja vähän koulutettuja, osallistuvat rikolliseen toimintaan tai kärsivät mielenterveysongelmista, 

kuten masennuksesta. Tällaisilla alueilla ei todennäköisesti ole menestyvää liiketoimintaa, 

ja alueen kulkuyhteydet ja työllistymismahdollisuudet voivat olla huonot. Taloudellisesti ja 

sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevilla alueilla kasvavien nuorten mahdollisuudet 

ovat paljon muita rajallisemmat. Paikallisten viranomaisten olisi kannustettava syrjäytyneiden 

alueiden ulkopuolella toimivia työnantajia rekrytoimaan nuoria näiltä alueilta ja tarvittaessa 

harkittava tietynsuuruisen kiintiön osoittamista oppisopimuspaikoista näille nuorille. 

Ruotsalaisella hankkeella Rauhallinen katu pyritään integroimaan takaisin yhteiskuntaan 

nuoret, jotka tulevat eri kaupunkien syrjäytyneiltä alueilta. Kolmen kuukauden koulutuksen 

jälkeen nuoret saavat työtä roolimalleina, jotka luovat yhteyksiä muihin nuoriin omalla 

alueellaan. Useita satoja työttömiä nuoria on autettu opintojen alkuun tai työllistymään, ja 

tuhannet muut ovat työskennelleet vapaaehtoisina. Useimmat niistä, jotka työskentelevät tai 

ovat työskennelleet hankkeen parissa, ovat löytäneet kokoaikaisen työ- tai opiskelupaikan.

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

Ranskassa pyritään kaupunkialueita koskevalla Yrittäjyyden alueet -ohjelmalla tukemaan 

taloudellista toimintaa, vähentämään työttömyyttä ja edistämään fyysistä ja sosiaalista 

kehitystä alueilla, joilla suuri osa nuorista jättää koulun kesken, hyödyntämällä yrityksille 

suunnattuja taloudellisia kannustimia. 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 

Päätelmät

1. Laajemmat yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka kuuluvat eri politiikanaloihin, kuten 

maahanmuutto-, asunto-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan, voivat joko edistää tai 

vaikeuttaa tehokkaan koulutuspolitiikan täytäntöönpanoa. 

2.  Maahanmuuttajaoppilaat menestyvät yleensä paremmin sellaisissa koulujärjestelmissä, 

joissa on vähemmän erilaisia koulutyyppejä, joissa oppilaiden tasoryhmitys tapahtuu 

myöhäisemmässä vaiheessa ja joissa esimerkiksi oppilaiden erityistarpeet arvioidaan 

mahdollisimman objektiivisin keinoin.

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf
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3.  Aiemman koulutuksen tason arviointiin sovellettavilla laadukkailla ja yhtenäisillä 

standardeilla ja erilaisilla perehdyttämisohjelmilla varmistetaan, että maahanmuuttaja-

lapset sijoitetaan koulujärjestelmässä oikealle tasolle.

4.  Jatkuvalla tuella autetaan maahanmuuttajaoppilaita kuromaan umpeen erot muihin 

oppilaisiin mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Tukitoimenpiteitä varten on luotava 

toisen kielen oppimista koskevat vakiintuneet ja säännöllisin väliajoin tarkistettavat 

laatustandardit, minkä lisäksi tarvitaan opettajien läheistä yhteistyötä integroidun 

aineopetuksen osalta.

5.  Koulutettujen opettajien määrän lisääminen on tehokkaimpia keinoja nostaa 

oppilaiden koulutustasoa, erityisesti kun on kyse maahanmuuttajataustaisista tai muita 

heikommassa asemassa olevista oppilaista. Maahanmuuttajataustaisten ja/tai kulttuu-

rienvälistä kasvatusta opiskelleiden opettajien määrän lisääminen nostaa oppilaiden 

koulutustasoa, vaikuttaa positiivisesti opettajien odotuksiin ja parantaa koko oppimis-

ympäristön laatua.

6. Kulttuurienvälisen kasvatuksen sisällyttäminen opetusohjelmaan, opetusmateriaaleihin 

ja opetusohjelman ulkopuoliseen toimintaan lisää valtaväestöön kuuluvien oppilaiden 

tietoutta ja parantaa maahanmuuttajaoppilaiden itseluottamusta.

7.  Aktiivisilla kampanjoilla, jotka kohdistetaan maahanmuuttajavanhempiin ja muita 

heikommassa asemassa oleviin vanhempiin, sekä vapaaehtoisilla ja kaikille avoimilla 

aikuiskoulutusohjelmilla lisätään oppilaiden läsnäoloa oppitunneilla, parannetaan 

oppilaiden koulumenestystä ja edistetään vanhempien osallistumista koulun 

toimintaan. 

8. Kotikielen ja oman kulttuurin tuntemus lisää inhimillistä pääomaa maahanmuuttajien 

uudessa asuinmaassa. Päättäjät voivat hyödyntää inhimillistä pääomaa saavuttaakseen 

tavoitteeksi asetetun korkeatasoisen koulutuksen ja työmarkkinoiden kilpailukyvyn.

9. Tukihenkilöohjelmilla lisätään maahanmuuttajaoppilaiden itseluottamusta ja luodaan 

yhteyksiä roolimalleina toimiviin nuoriin aikuisiin, jotka edustavat maahanmuuttajien 

nousevaa eliittiä. 

10.  Koulujen harrastustoiminnalla voidaan luoda yhteyksiä maahanmuuttajaoppilaiden ja 

valtaväestöön kuuluvien oppilaiden välille sekä koulujen, vanhempien ja maahanmuut-

tajajärjestöjen välille. 

11. Laadukkaiden oppisopimuskoulutusohjelmien ja muiden työ-/koulutusohjelmien 

avulla hankittu varhainen työkokemus on erityisen tehokas keino integroida maahan-

muuttajanuoret työmarkkinoille. 

12. Erilaisilla ohjelmilla voidaan parantaa oppilaiden pehmeitä taitoja, joita tarvitaan 

työmarkkinoille pääsemiseksi. Nämä ohjelmat tarjoavat monenlaisia epävirallisia 

koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi yhteisöihin perustettavien tiedotuskeskusten, 

kurssitoiminnan, mentoroinnin ja erilaisten verkostojen kautta. 
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1. Kotouttaminen on dynaaminen kaksisuuntainen prosessi, jonka aikana sekä maahan-

muuttajat että jäsenvaltioiden asukkaat joutuvat joustamaan.

2. Kotouttamiseen kuuluu Euroopan unionin perusarvojen kunnioittaminen.

3. Työllistyminen on tärkeä kotouttamisprosessin osa, joka on keskeisessä asemassa 

maahanmuuttajien osallistuessa tuottavasti ja näkyvästi vastaanottavan yhteiskunnan 

toimintaan.

4. Kotouttaminen ei onnistu ilman perustietoja vastaanottavan yhteiskunnan kielestä, 

historiasta ja instituutioista; maahanmuuttajille on annettava mahdollisuus hankkia 

nämä perustiedot.

5. Ainoastaan koulutuksella maahanmuuttajista ja erityisesti heidän jälkeläisistään voi 

tulla menestyksekkäitä ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

6. Onnistuneen kotouttamisen perusedellytys on se, että maahanmuuttajat voivat 

käyttää julkista ja yksityistä infrastruktuuria ja palveluja syrjimättömästi ja samoin 

ehdoin kuin oman maan kansalaiset.

7. Maahanmuuttajien ja jäsenvaltion kansalaisten välinen jatkuva kanssakäyminen on 

keskeinen osa kotouttamista. Kohtaamispaikat, kulttuurienvälinen vuoropuhelu, 

maahanmuuttajista ja heidän kulttuuristaan annettava opetus sekä elinolojen 

parantaminen kaupunkialueilla lisäävät maahanmuuttajien ja jäsenvaltioiden 

kansalaisten välistä vuorovaikutusta.

8. Oikeus noudattaa kulttuureihin kuuluvia perinteitä ja harjoittaa uskontoa taataan 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ja tätä oikeutta on kunnioitettava, kunhan 

muita eurooppalaisia oikeuksia ei loukata eikä kansallista lainsäädäntöä rikota.

9. Maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea antamalla heidän osallistua demokra-

tiakehitykseen sekä kotouttamispolitiikan ja -toimien suunnitteluun erityisesti 

paikallisella tasolla.

10. Kotouttamispolitiikkojen ja -toimien valtavirtaistaminen kaikilla politiikanaloilla sekä 

viranomaisten ja julkisten palvelujen tasoilla on tärkeä osa yleistä oikeusjärjestystä ja 

sen täytäntöönpanoa.

11. On määritettävä selkeät tavoitteet, indikaattorit ja arviointijärjestelmät, joilla 

mukautetaan politiikkaa, arvioidaan kotouttamisen edistymistä ja tehostetaan 

tietojenvaihtoa.
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Vertailuanalyysi kotouttamista varten
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Kotouttamiskäsikirjan ensimmäisen ja toisen laitoksen liitteissä esitetään, miten 
politiikkaa voidaan toteuttaa käytännössä ja miten hankkeiden tuloksia voidaan 
hyödyntää uusien aloitteiden kehittelyssä. Tässä liitteessä kerrotaan, miten 
yhteistyöstä kiinnostuneet päättäjät ja käytännön toimijat voivat jatkuvasti järjes-
telmällisesti parantaa työskentelytapoja, standardeja ja tarjottavia palveluja.

Kaikki sidosryhmät, jotka katsovat olevansa kotouttamisalan toimijoita (päättäjät, palvelun-

tarjoajat, kansalaisyhteiskunnan toimijat), voivat arvioida yhdessä toimintaansa yhteisesti 

määritellyn tehtävän, tavoitteiden ja toimien pohjalta. 

Vertailuanalyysissa käytännön toimijat arvioivat omaa ja toistensa toimintaa. Olennaista 

on osanottajien valmius oppia toisiltaan ja kehittyä yhdessä. Prosessin aikana osanottajat 

määrittävät

keskeiset kehittämisalueet•	

keskeiset kansainväliset oikeusperiaatteet ja ammatilliset vaatimukset•	

edellä mainittuja periaatteita ja vaatimuksia vastaavat parhaat käytänteet sekä •	

periaatteiden ja vaatimusten noudattamisen kannalta keskeiset tekijät

kokemukset, joita voidaan hyödyntää muissakin tilanteissa ja joiden pohjalta toimijat •	

voivat muuttaa omaa politiikkaansa ja omia käytänteitään.

Seuraavassa esitetään vertailuanalyysin malli, jonka pohjalta kotouttamisalan toimijat 

voivat kehittää omat vertailuanalyysinsa oppiakseen muiden toimijoiden kokemuksista ja 

parantaakseen politiikkojaan ja käytänteitään. Osanottajat käyvät yhdessä läpi alla olevan 

tarkistuslistan, joka kattaa vertailuanalyysin neljä eri vaihetta alakohtineen:

1. Suunnittelu

Kohde:•	  Kotouttaminen on monitahoinen prosessi: mitä osa-aluetta organisaationne 

toiminta koskee?

Määritellään prosessi:•	  Toisistaan poikkeavat kotouttamista koskevat käsitykset tai mallit 

saattavat haitata yhteistyötä ja vertailuanalyysia. Miten organisaationne toiminta edistää 

moninaisen yhteiskunnan kaikkien jäsenten hyvinvointia pitkällä aikavälillä ja lähentää 

yhteiskunnan jäseniä toisiinsa? Edistääkö toimintanne aktiivista osallistumista, taitojen 

ja valmiuksien hankkimista tai instituutioiden avoimuutta ja kulttuurin muutosta?

Etsitään mahdollisia osallistujia:•	  Mitkä olisivat organisaatiollenne sopivia yhteistyö-

kumppaneita? Voisitteko tehdä yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden 

toiminta on samantapaista mutta jotka toimivat eri kaupungissa tai maassa? Vai teettekö 

mieluummin yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on sama tavoite mutta 

jotka toimivat eri alalla? 
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Huolehditaan vertailuanalyysin käytännön järjestelyistä:•	  Organisaation johto 

osoittaa valmiutensa toteuttaa vertailuanalyysi ja antaa siihen riittävät resurssit. Millaisia 

menetelmiä ja osallistumis- ja käytännesääntöjä osanottajat aikovat soveltaa?

2. Tutkimus

Määritellään, ketkä saavat suoraa hyötyä kotouttamisesta:•	  Euroopan moninaisuus 

saa lisäväriä maahanmuuttajista, jotka ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Ketkä 

moniarvoisen yhteiskunnan jäsenet hyötyvät suoraan työstä, jota organisaationne tekee 

kotouttamisen hyväksi? Kuuluvatko tietyt maahanmuuttajaryhmät, eri maahanmuutta-

jasukupolvet, suuri yleisö, julkiset laitokset jne. hyötyjiin?

Määritellään luotettavat tietolähteet:•	  Koska tietojen keruussa saattaa olla aukkoja 

sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, voi olla vaikea löytää vertailukelpoisia 

tietoja. Sen takia vertailuanalyysin osanottajilla itsellään saattaakin olla käytettävissään 

kattavimmat tiedot. Millaisista lähteistä löytyy eriteltyä, vertailukelpoista tietoa tahoista, 

jotka hyötyvät organisaationne työstä?

Kerätään tietoa ja kartoitetaan työstänne hyötyvien tilannetta vaikeuttavat •	
ongelmat: Mitkä ovat ne ongelmat, jotka organisaationne toiminnasta suoraan hyötyvien 

tahojen mukaan haittaavat eniten heidän hyvinvointiaan pitkällä aikavälillä organi-

saationne toimialalla? Jos teillä ei ole tietoa toiminnastanne hyötyvien kokemuksista, 

millaisista ongelmista käytännön toimijat raportoivat useimmin?

Muutetaan esteet kehittämisalueiksi:•	  Millaiset selkeät ja toimintapainotteiset 

tavoitteet organisaationne voisi määritellä ratkaistakseen nämä ongelmat ja edistääkseen 

kotouttamista?

Kartoitetaan toimintatavat:•	  Millaisia hyödykkeitä, palveluja ja toimintatapoja 

organisaatiot tarjoavat mainituilla kehittämisalueilla?

3. Analyysi

Toteutetaan menneisyyttä ja tulevaisuutta kartoittavat vaikutustenarvioinnit:•	  

Miten organisaationne aiempi toiminta on vaikuttanut kyseisillä kehittämisalueilla? 

Millaiset vaihtoehtoiset toimet saattaisivat lisätä organisaationne toiminnan vaikutta-

vuutta jatkossa?

Normien laatiminen:•	  Mitkä kansainväliset oikeusperiaatteet tai ammatilliset 

vaatimukset koskevat suoraan organisaationne toimialaa? 

Etsitään ja tarkastellaan parhaita käytänteitä:•	  Mitkä käytänteet vastaavat parhaiten 

oikeusperiaatteissa ja ammatillisissa vaatimuksissa esitettyjä kriteerejä?
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Parhaiden käytänteiden ja organisaatioiden havainnointi:•	  Sopivia menetelmiä 

ovat julkisesti saatavilla olevien tietojen tutkiminen, ryhmävierailut, seminaarit, vertais-

arvioinnit, vaihto-ohjelmat ja oppimiskumppanuudet. Miten jokin toinen organisaatio 

on soveltanut periaatteita ja vaatimuksia käytännön toiminnassaan? Miten täytän-

töönpanoa voitaisiin kehittää edelleen? Mihin tuloksekkuus perustuu?

4. Täytäntöönpano

Kehitetään politiikkaa ja käytänteitä:•	  Laaditaan uusia toimenpiteitä, jotta toiminta 

saataisiin vastaamaan parhaita käytänteitä. Miten organisaationne soveltamat käytänteet 

voisivat täyttää normit ja jopa ylittää ne?

Sovitaan yhteisistä indikaattoreista, tavoitteista ja vertailuarvoista:•	  Miten 

organisaationne tekemät parannukset voitaisiin muuttaa yhteisiksi arviointi- ja mittaus-

perusteiksi, joiden pohjalta voidaan määrittää organisaationne panos kotouttamiseen?

Vertailuanalyysista raportoiminen, sen tarkistaminen ja mukauttaminen:•	  Miten 

prosessia voitaisiin parantaa ja samalla kehittää organisaation toimintaa tällä alalla tai 

laajentaa toimintaa vastaamaan uusia haasteita?
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Liite III:
Kotouttamisasioiden kansalliset  
yhteyspisteet
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Alankomaat
Asunto-, aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriö (ministerie van VROM)

Asunto-, yhteisö- ja kotouttamisasioiden pääosasto

Kansalaisyhteiskunta- ja kotouttamisasioiden osasto

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 2500 GX Den Haag, NEDERLAND, f. +31 703390618

Belgia
Työ- ja tasa-arvoasioista vastaavan varapääministerin kabinetti (Vice-Première ministre, 

ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste minister, minister van Werk en 

van Gelijke Kansen)

Avenue des Arts / Kunstlaan 7, 1210 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, f. +32 22202067

Tasavertaisten mahdollisuuksien ja rasismintorjunnan keskus (Centre pour l’égalité des

chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)

Rue Royale / Koningsstraat 138, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, f. +32 22123030

Bulgaria
Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan ministeriö (Министерство на труда и социалната 

политика)

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta sekä maahanmuutto- ja kotouttamisasioista 

vastaava osasto

Triaditza Street 2, 1051 Sofia/София, BULGARIA/БЪЛГАРИЯ, f. +359 29873980

Espanja
Työ- ja maahanmuuttoasioiden ministeriö (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –

Maahanmuutto- ja siirtolaisuusvirasto

Maahanmuuttajien kotouttamisen pääosasto

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta, 28003 Madrid, ESPAÑA, f. +34 913637057

Irlanti
Integraatioministeriö (Office of the Minister for Integration)  

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, EIRE/IRELAND, f. +353 16473119 

Italia
Sisäasiainministeriö (Ministero dell’Interno) – Kansalaisvapauksien ja maahanmuutto-

asioiden osasto – Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkojen keskusosasto

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, ITALIA, f. +39 0646549751

Työ-, terveys- ja sosiaaliasioiden ministeriö (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali) – Maahanmuuttoasioiden pääosasto

Via Fornovo 8, 00192 Roma, ITALIA, f. +39 0636754769

Itävalta
Itävallan kotouttamisrahasto (Österreichischer Integrationsfonds) 

Schlachthausgasse 30, 1030 Wien, ÖSTERREICH, f. +43 17101203591
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Kreikka
Sisäasiainministeriö, hajauttaminen ja sähköinen viranomaisasiointi (Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – Maahanmuuttopolitiikan 

ja sosiaalisen integraation pääosasto, sosiaalisen integraation jaosto 

2 Evangelistrias St., 105 63 Athens/Αθήνα, GREECE/ΕΛΛΆΔΑ, f. +30 2103741239

Kypros
Sisäasiainministeriö (Υπουργείο Εσωτερικών) – EU-asioiden ja kansainvälisten suhteiden 

jaosto

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia/Λευκωσία, CYPRUS/ΚΥΠΡΟΣ, f. +357 228678383

Latvia
Latvian tasavallan oikeusministeriö (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija) 

Brivibas blvd. 36, Rīga, LV-1536 LATVIJA, f. +371 67285575

Liettua
Sosiaaliturva- ja työllisyysasioiden ministeriö (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

– Kansainvälisten asioiden osasto

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, LIETUVA, f. +370 52664209

Luxemburg
Perhe- ja kotouttamisasioiden ministeriö (Ministère de la Famille et de l’Intégration) –

Luxemburgin vastaanotto- ja kotouttamisvirasto (Office luxembourgeois de l’accueil et de 

l’intégration – OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg, LUXEMBOURG, f. +352 24785720

Malta
Perheasioiden ja yhteiskunnallisen solidaarisuuden ministeriö (Ministeru għall-Familja u 

Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, MALTA, f. +356 25903121

Portugali
Ministerineuvoston pääsihteeristö (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, PORTUGAL, f. +351 213927860

Puola
Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan ministeriö (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –

Sosiaaliturva- ja kotouttamisasioiden osasto

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warszawa, POLSKA, f. +48 226611140

Ranska
Maahanmuutosta, integraatiosta, kansallisesta identiteetistä ja solidaarisesta kehityksestä 

vastaava ministeriö (Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’identité nationale et 

du développement solidaire) – Vastaanotto-, kotouttamis- ja kansalaisuusasioiden osasto

101 rue de Grenelle – 75323 PARIS Cedex 07, FRANCE, f. +33 172716825 
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Romania
Hallinto- ja sisäasioiden ministeriö (Ministerul Administraţiei şi Internelor) – Romanian 

maahanmuuttovirasto – Sosiaalisen integraation yksikkö

24 A Tudor Gociu Street, Bucureşti 4, ROMÂNIA, f. +40 214500479

Ruotsi
Kotouttamis- ja tasa-arvoasioiden ministeriö (Integrations- och jämställdhetsdeparte-

mentet) – Kotouttamis- ja kaupunkisuunnitteluasioiden osasto

SE-103 33 Stockholm, SVERIGE, f. +46 84053578

Saksa
Liittovaltion sisäasiainministeriö (Bundesministerium des Innern) – Yksikkö MI2, 

kotouttamispolitiikat

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, DEUTSCHLAND, f. +49 30186812926

Slovakia
Slovakian tasavallan työllisyys-, sosiaali- ja perheasioiden ministeriö

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden osasto

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, SLOVENSKO, f. +421 220461623

Slovakian tasavallan sisäasiainministeriö (Ministerstvo vnútra SR) 

Maahanmuuttovirasto

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO, f. +421 243414759

Slovenia
Sisäasiainministeriö (Ministrstvo za notranje zadeve) – Maahanmuutto- ja kotouttamis-

asioiden osasto

Beethovnova 3, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, f. +386 14284695

Suomi
Sisäasiainministeriö

Maahanmuuttoasioiden osasto, kotoutusyksikkö

Vuorikatu 20 A, PL 26, FI-00023 Helsinki, SUOMI/FINLAND, f. +358 916042940

Tanska
Pakolais-, maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriö (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration) – Integraatiopolitiikan osasto

Holbergsgade 6, 1057 København K, DANMARK, f. +45 33111239 

Tšekki
Tšekin tasavallan sisäasiainministeriö (Ministerstvo vnitra České republiky) – Turvapaikka- 

ja maahanmuuttopolitiikan osasto

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA, f. +420 974833512
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Unkari
Oikeus- ja lainvalvontaministeriö (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) – 

Oikeus- ja sisäasioiden sekä maahanmuuton koordinointiosasto 

Budapest, Kossuth Lajos tér 4., 1055, MAGYARORSZÁG, f. +36 14413599

Viro
Kulttuuriministeriö (Kultuuriministeerium) 

Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, EESTI, f. +372 6282200

Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvontavirasto – maahanmuuttopolitiikka

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

UNITED KINGDOM, f. +44 2086046894

Tarkkailijat

Norja
Työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden ministeriö (Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet) –

Kotouttamis- ja monikulttuurisuusasioiden osasto

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, NORGE, f. +47 22240265

Kansallisiin sivustoihin voi tutustua kotouttamisasioita koskevalla EU:n verkkosivustolla 
http://www.integration.eu (katso Country info)
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Liite IV:
Lyhyt kirjallisuusluettelo



176 Kotouttamiskäsikirja

Tämä käsikirja perustuu kirjoituspöytätutkimukseen, aihekohtaisiin asiakirjoihin 
sekä asiaa käsittelevien seminaarien päätösasiakirjoihin ja kirjallisiin ja suullisiin 
esityksiin. Seuraavassa esitetään keskeiset asiakirjat.

”Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries”, 

NATAC-hanke, http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

”Citizenship policies in the new Europe”, CPNEU-hanke, http://www.aup.nl/

do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

”Discrimination in the European Union”, erityinen Eurobarometri nro 263, http://ec.europa.

eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

”Diversity Toolkit for factual programmes in public service television”, Euroopan yleisradi-

oliitto, Euroopan sosiaalirahaston Ruotsin-osasto, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

”Education and the Integration of Migrants”, Euroopan komission 

koulutuksen ja kulttuurin pääosasto, http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/

NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

”European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society”, 

Kööpenhamina, Tanska, http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49-

DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, http://www.nyidanmark.dk/

resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf

”Moninaisuuden puolesta. Syrjintää vastaan.”, kampanja-aineisto, Euroopan 

yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007, http://www.stop-discrimination.

info/4895.0.html 

”Good practice database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe”, http://

www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

”Handbook for local consultative bodies for foreign residents”, Euroopan neuvosto, http://

book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750 

”How to communicate: Strategic communication on migration and integration”, kuningas 

Baudouinin säätiö, http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_

documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf 

”Integrating Immigrant Children into Schools in Europe”, Euroopan komission koulutuksen 

ja kulttuurin pääosaston Euroopan koulutusalan tietoverkko Eurydice, http://eacea.

ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf 

”Intercultural dialogue in Europe”, Flash Eurobarometri nro 217, http://ec.europa.eu/

public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf 

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
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http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
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”INVOLVE – Integration of migrants through volunteering,” Centre for European 

Volunteering, http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

”Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the 

Netherlands, and Portugal”, OECD, http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2 

”Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 

Commission”, Migration Policy Group, http://www.migpolgroup.com/projects_detail.

php?id=21 

”Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities”, Euroopan rasismin ja 

muukalaisvihan seurantakeskus, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.

pdf 

”Media4Diversity -Taking the pulse of diversity in the media”, Internews Europe, Media 

Diversity Institute, IFJ, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=

512&furtherNews=yes 

”Migration and Integration – Europe’s big challenge: What role do the media play?”, http://

www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf 

”Migration and Public Perception”, Euroopan komission Eurooppa-politiikan 

neuvonantajien toimisto, http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/

bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf 

”Moving Europe: EU research on migration and policy needs”, Euroopan 

komission tutkimuksen pääosasto, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/

ssh_research_migration_20090403_en.pdf 

”Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the 

EU27”, IPTS:n raportti, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

”POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of 

Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries”, http://www.politis-europe.

uni-oldenburg.de/ 

”Racism and cultural diversity in European media: a review of research”, Jessika ter Wal, 

http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&downl

oad=NHzLpZeg7t 

”Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all religions 

and cultures: conference report”, EU:n puheenjohtajavaltio Itävalta ja Euroopan rasismin 

ja muukalaisvihan seurantakeskus, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/

euromed_en.pdf

”Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe”, http://www.

interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf 
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