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Keskeinen käynnissä oleva valmistelu

• Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista annettiin 
eduskunnalle kesäkuussa 2021

• Kotoutumisen edistämistä koskevan lain uudistaminen eduskunnan selontekoa koskevan 
mietinnön pohjalta 
• Esitysluonnoksen lausuntokierros – kevät 2022
• Hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle – syys-lokakuu 2022
• Lain voimaantulo 2024

• Lakivalmistelulla liittymäpintoja muuhun valmisteluun, erityisesti
• Työvoimapalveluiden siirtoon paikallistasolle 
• Hyvinvointialueiden perustamiseen 
• Pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin  

• Toimeenpanosuunnitelman laatiminen selonteon esityksistä, joita ei toimeenpanna osana 
kotoutumislain uudistamista
• Mm. työllisyyspolitiikan kehittäminen maahanmuuttajien ja työnantajien tarpeeseen, työssä 

oppimisen ja työelämän monimuotoisuuden lisääminen sekä koulutusjärjestelmän 
kehittäminen maahanmuuttajien osaamistason nostamiseksi työmarkkinoiden muuttaviin 
tarpeisiin vastaamiseksi
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Selonteon lähtökohtana laaja-alainen kehittäminen  

Väestö ikääntyy ja 
monimuotoistuu. Työllisten 
määrä kasvaa ainoastaan 

maahanmuuton kautta.

Suomeen muutetaan eri 
syistä ja eri ikäisinä -> 

maahanmuuttajien tilanteet 
hyvin erilaisia. 

Maahanmuutolla kasvava 
merkitys osaavan 

työvoiman saatavuudelle ja 
kilpailukyvylle sekä 

alueiden ja kaupunkien 
elinvoimalle. 

Yhteiskunnassa ja 
työmarkkinoilla tarvittavat 

osaamiset muuttuvat. 

Osallistumisen 
polarisoituminen. Häirintä, 

syrjintä ja vihapuhe. 

Maahanmuutto keskittyy 
kaupunkeihin. 

Asuinalueiden eriytyminen 
hieman lisääntynyt.

Kotoutumisen edistämistä tehostettava ja kytkettävä osaksi muuta rakenteellista ja palvelujärjestelmän kehittämistä.  

Eriarvoisuutta aikuisten 
lisäksi lasten ja perheiden 

tasolla suhteessa 
suomalaistaustaisiin. 

Maahanmuuttajien 
työllistymisen haasteet: 

haasteita erityisesti 
maahanmuuttajanaisilla ja 

pakolaistaustaisilla. 

Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden sekä hyvien väestösuhteiden edistäminen entistä tärkeämpää.  
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Selonteolla ja kotoutumislain 
muuttamisella vastataan eduskunnan 
esittämiin uudistuksiin

Eduskunnan kannanotto (TrVM 6/2018 vp─ O 10/2017 vp)

● Kotoutumisen nopeuttaminen ja toimintojen tehostaminen 

siitä lähtien, kun maahanmuuttaja saapuu Suomeen

● Kotoutumisjakson lyhentäminen

● Kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtäminen kunnille; 

kotoutumispalveluita on oltava riittävästi tarjolla  muuallakin 

kuin kasvukeskuksissa

● Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyyden edistäminen

● Kieliopintojen laadun parantaminen ja kielikoe osaksi 

opintoja

● Yritysten tarpeiden parempi huomioiminen

● Kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden 

lisääminen



Kotoutumislain uudistaminen ja 
keskeiset esitykset



Lakiuudistuksen tavoitteet
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● Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä, 

työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta 

yhteiskuntaan.

● Tavoitteena on vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien 

maahanmuuttajien kotoutumista. Erityisesti 

maahanmuuttajanaisten kiinnittyminen yhteiskuntaan tukisi 

lasten ja koko perheen hyvinvointia ja kotoutumista. 

● Tavoitteena on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä 

myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

● Tavoitteena on selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa 

monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä sekä päivittää kotoutumislakia 

vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin 

muutostarpeisiin.



Ohjaus ja neuvonta

• Matalan kynnyksen ohjauksen ja 
neuvonnan saatavuuden vahvistaminen 
kaikille Suomeen muuttaneille 
maahanmuuton perusteesta, 
elämäntilanteesta tai maassa asutusta 
ajasta riippumatta. 

• Esityksellä vahvistetaan tiedon 
lisääntymistä suomalaisen yhteiskunnan 
toiminnasta ja kaikkien kohderyhmien 
tavoittamista kotoutumista edistävään 
toimintaan ja tarkoituksenmukaisiin 
palveluihin.
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Kotoutumisohjelma tehostaa  
siirtymää töihin tai koulutukseen
● Kunnan kotoutumisohjelmassa määriteltäisiin alkuvaiheen 

palvelukokonaisuuden vähimmäiskriteerit. 

● Kotoutumisohjelman tavoitteena on:

● Kotoutumispalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden 

parantaminen

● Tavoitteellisuuden ja yksilöllisyyden vahvistaminen 

(kotoutumissuunnitelmien ja ohjauksen kehittämisellä)

● Muodostaa selkeämpi kokonaisuus kotoutujalle 

itselleen ja kotoutumisen edistämisen toimijoille  

● Nopeuttaa siirtymistä työelämään tai koulutukseen ja 

vahvistaa näin maahanmuuttajien työllisyyttä ja 

osallisuutta

● Huomioida monialaisuus sekä yhteistyö järjestöjen ja 

työnantajien kanssa

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 23.3.2022 8



Työllistymistä ja osallisuutta tuetaan 
selkeillä palvelupoluilla

Kotoutumisohjelmaan sisältyisi pääsääntöisesti:  

● Johdantojakso, jonka osana muun muassa osaamisen tunnistaminen 

ja palvelutarpeiden arviointi, kotoutumissuunnitelman laatiminen ja 

omakielinen yhteiskuntaorientaatio

● Tavoitteena työelämälähtöisyyden vahvistaminen, monialainen 

toimeenpano 

● Johdantojakso olisi koko kohderyhmälle yhteinen

● Kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaitokoulutus, aikuisten 

perusopetus, lastenhoidolla tuetut koulutukset

● Kielitaidon päättöarviointi – kielitaidon tavoitetaso nykyistä vastaavasti

● Tarvelähtöisesti muita työllisyys-, koulutus- ja SOTE-palveluita 

● Ohjaus ja neuvonta koko ohjelman ajan sekä lopuksi jatko-ohjaus 

työhön, koulutukseen tai muihin palveluihin.

Yksilöllinen sisältö sovittaisiin tarkemmin maahanmuuttajan 
kotoutumissuunnitelmassa.
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Yksilöllinen kotoutumissuunnitelma 
kotoutumisen tueksi

Kotoutumissuunnitelman keston esitetään olevan 
yksilöllinen. Pääsääntöisesti kesto olisi kuitenkin enintään 
kaksi vuotta. 

➢ Monille riittää kahta vuotta lyhyempi aika, mutta 
mahdollistettaisiin myös pidempi kesto erityisten tarpeiden 
vuoksi. Kotoutumissuunnitelman keston jatkamisen 
edellytyksistä säädettäisiin kotoutumislaissa.

➢ Mikäli henkilö ei olisi työllistynyt kotoutumissuunnitelman 
päättyessä, työllistymistä edistävistä jatkotoimista sovittaisiin 
työllistymissuunnitelmalla, kuten nykyisinkin. 

Kokonaisuutena esitysten tavoite on nopeuttaa kotoutumista 
ja työllistymistä.

➢ Tavoitteeseen päästäisiin myös  vahvistamalla yleisen palvelu-
ja koulutusjärjestelmän soveltuvuutta maahanmuuttajille sekä 
helpottamalla työelämän ulkopuolella olevien pääsyä palveluihin 
ja lisäämällä yhteiskunnan vastaanottavuutta.
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Koulutus ja omaehtoiset opinnot

● Työllisyyspalveluita koskevassa uudistuksessa 

valmistellaan työllisyyden edistämisen 

palveluiden siirtämistä kunnille, vaikuttaa myös 

työvoimakoulutuksena järjestettävän 

kotoutumiskoulutuksen järjestämisvastuisiin.

● Voimassa olevan kotoutumislain nojalla on 

mahdollista tukea omaehtoisia opintoja 

työttömyysetuudella säädetyin edellytyksin. Nyt 

uudistettaisiin näitä edellytyksiä, jotta 

maahanmuuttajien mahdollisuudet kehittää 

osaamistaan eivät heikkene 

kotoutumissuunnitelman keston lyhentyessä. 
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Naisten kotoutumiseen 
kiinnitetään erityishuomiota

● Kotona lapsia hoitavien vanhempien ja muiden 
työelämän ulkopuolella olevien tavoittaminen on 
tärkeää, jotta voidaan tarjota palveluita kielitaidon ja 
muun osaamisen vahvistamiseen ja edistää 
suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta. 

● Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä 
hyvinvointialueiden järjestettäväksi tulee 
tarkasteltavaksi, miten henkilötietojen siirto voidaan 
jatkossa järjestää myös kunnissa 
kotoutumissuunnitelmasta ja asiakasohjauksesta 
vastaavalle taholle, jotta tämä voisi rekisteritietoja 
hyödyntäen tavoittaa ja ohjata henkilön palveluihin.
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Kunnat ja hyvinvointialueet

● Kokonaisvastuu kotoutumispalveluiden järjestämisestä siirtyisi kunnille. 

● Työttömien työnhakijoiden kotoutumisen edistäminen kytkettäisiin jatkossakin 
työvoimapalveluihin. 

● Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien osalta kunnan vastuun 
vahvistaminen ja selkeyttäminen. 

● Kunnille vastuu myös kotoutumispalveluiden koordinoimisesta ja kotoutujan 
palvelutarpeen  kokonaisvaltaisesta arvioimisesta. 

● Kuntien erilaisten tilanteiden huomioimiseksi palveluita voidaan järjestää 
kuntien yhteistyöhön perustuvilla malleilla. 

● Yhteistyö ja koordinointi kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on keskeistä. 

● Viranomaisvastuiden selkeyttäminen myös pakolaisten vastaanotossa ja 
ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten palveluissa
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Hyvät väestösuhteet ja järjestöjen 
työ tukevat osallisuutta

● Edistettäisiin maahanmuuttajien osallisuutta:

• Vahvistamalla järjestöjen roolia 

kotoutumisen edistämisessä.

• Vahvistamalla yhteiskunnan 

vastaanottavuuden ja hyvien 

väestösuhteiden edistämistä mm. kuntien 

kotoutumisen edistämisen suunnittelussa.

● Maahanmuuttajien oman roolin vahvistaminen 

palveluiden kehittämisessä ja järjestöjen 

tekemä työ tukisivat kotoutumisen edistämistä.
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Kiitos!


