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Kotoutuminen – kotoutumislain 3 §
määritelmä
• Kotoutumisella tarkoitetaan ”maahanmuuttajan ja 

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

• � kotoutuminen on 
• prosessi
• vuorovaikutteista
• monikielistä  ja -kulttuurista



Kotouttamispolitiikan keskeiset 
painopisteet valtion 
kotouttamisohjelmassa 2012 -2015
• Perheestä ja yhteisöstä voimaa kotoutumiseen
• Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla
• Kotoutumiskoulutus
• Maahanmuuttajanaiset
• Lasten ja nuorten kotoutuminen
• Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoittamin en
• Kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden seuranta



Kotoutumisen keskeiset välineet

Kieli

Osaaminen

Työ



Kotoutumiskoulutus

• Määritellään kotoutumislaissa: suomen/ruotsin sekä 
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot

• Tarkempi sisältö määritellään OPH:n opetussuunnitelman 
perusteissa:

• Kotoutumiskoulutus
• Luku- ja kirjoitustaidon opetus

• Kesto on yleensä noin vuoden, tavoitteena B.1-kielitaitotaso
• Toteutus pääosin työvoimakoulutuksena, mutta myös 

omaehtoisena koulutuksena työttömyysetuudella
• Lähtökohtaisesti arvioidaan, että Suomeen muuttavalla aikuisella 

on oltava mahdollisuus opiskella suomea työelämässä tarvittavalle 
tasolle



Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013 -
2016, TEM:n pääluokka, 
työvoimatoimenpiteet, mom. 32.30.51

Talous-
arvio 2012

Talous-
arvio 2013

Talous-
arvio 2014

Kehys 
2015

Kehys 
2016

Lisäys 5,5 m € 10,5 m € 18 m € 18 m €

Määrä-
raha

34 m € 39,5 m € 45,5 m € 52 m € 52 m €

6

Kotoutumiskoulutuksen määrärahojen lisätty 2013-2015 
talousarvioissa yhteensä 34 milj.; kehys 2016 18 milj �
yhteensä 52 milj.

�Yhden henkilön kotoutumiskoulutuksen hinta on noin 7000 euroa
�Kotoutumiskoulutuksen jono Uudellamaalla jopa n. 6-7 kk
�Jokaisen maahanmuuttajan pääsyn nopeutuminen kotoutumiskoulutukseen 1 
kk:lla vähentäisi työmarkkinatuen tarvetta 9 milj./v



Suomen kielen taito kotoutumiskoulutuksella; entä 
sitten?

• Kielitaito (tai sen puute) nostetaan usein esiin maahanmuuttajien työttömyyden 
syyksi

• Onko kynnys liian korkea sille, milloin kielitaito on ”riittävä”?
• Muodostaako tämä kynnys esteen hyvien, innovatiivisten työntekijöiden 

rekrytoimiseksi, ja näin potentiaalia jää hyödyntämättä?
• Voiko kielitaidon puute-argumentti muodostaa riskin rakenteelliselle 

syrjinnälle?



Maahanmuuttajan oma kieli/kielet ja 
kulttuuri resurssina?

• Maahanmuuttajan kielitaito ja hänen kulttuuriosaamisensa on myös resurssi 
suomalaiselle yhteiskunnalle – miten tämä voidaan huomioida paremmin myös 
pohdittaessa Suomen kielivarantoa? ELI: miten maahanmuuttajan kaikki kieli-
ja kulttuuriosaaminen voidaan paremmin mieltää osaksi hänen osamistaan?

• Nyt kiinnostus heräämässä siihen, miten diasporat voivat olla rakentamassa 
kieli- ja kulttuuriosaamisensa kautta väyliä myös suomalaiselle 
elinkeinoelämälle maahanmuuttajien lähtömaihin

• Laajemmin: miten kielten ja kulttuurien kohtaaminen yhteiskunnassa voi tukea 
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, ja näin kasvua ja elinvoimaa?



KIITOS!

www.kotouttaminen.fi


