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 Kenen näkökulmasta?

 Tarkoitus: maahanmuuttajien ominaisuudet (eri tarpeita),  

asianyhteiset tekijät vastaanottavassa 

yhteiskunnassa/paikkakunnalla, aika (kotouttamisprosessin eri 

vaiheet)

 Tilanteesta huolimatta – he ovat täällä, elävät meidän 

kanssamme/rinnalla 

 Mitä se tarkoittaa yhteiskunnalle? Millainen tuki he 

tarvitsevat? Millainen tuki me tarvitsemme?

KOTOUTTAMINEN
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 Kenet kotoutetaan? Ja mistä lähtien?

 Kuka kotouttaa kenet?

 Kenen vastuu kotouttaminen on?

 Missä kotouttaminen tapahtuu? Vastavuoroinen kotouttaminen –

mitä se tarkoittaa?

 Mihin halutaan kotouttaa?

 Miten halutaan tulla kohdatuksi?

 Koska se alkaa ja koska se lopuu? Merkit/markers?

KOTOUTTAMINEN
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Maahanmuuttajien yhteiset piirteet:

 Haavoittuvuus

 Heikompi sosioekonominen asema

 Riittämättömät sosialiset verkostot

 Puuttuvat kulttuuriset taidot

KOTOUTTAMINEN
SUOMESSA
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Yhteiset piirteet (Salomon et al 1999)

 rekisteröidyt (Yhdistyslaki 1989)

 Yksityiset ja riippumattomat

 Yleishyödyllinen levitys

 Toiminta – ulospäin suuntautuva, “yhteishyvä”

 vapaaehtoisuus, joustavuus, paikkakunnallinen

 ruohonjuuri

 jäsenyys

KOLMAS SEKTORI
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... ja yhteiset ongelmat

 Jatkuvuuden ja laaduntarkastuksen puute, kyseenalainen

vaikutus

 Itsenäisyys (?)

 Resurssien puute - rahoitus, fyysinen tila

 epävakaisuus

 johtamisongelmat

 Uudet (kilpailevat?) trendit, rekisteröidyt/ei rekisteröidyt

ryhmät, urbaaninen aktivismi

KOLMAS SEKTORI

8



 1900-luvun toinen puoli. Tavoite: edesauttaa terveellinen 

elämäntapa, auttaa heikommassa asemassa olevat

 1990-luku – leikkaukset budjetissa: kolmannen sektorin 

aktiviteetit käytettiin täyttämään puutteita julkisen sektorin 

palveluiden toimittamisessa

KOLMAS SEKTORI 
(SVENSK)FINLAND
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Tänään: 110,000 järjestöä (noin 105,000 yhdistystä, 7740 

ruotsinkielisiä) – joista 70,000 aktiiviset + noin 30,000 

rekisteröimätöntä järjestöä (Harju 2006)

 Joka kolmas Suomalainen on jonkun järjestön jäsen

 Yhdistysten vaihtuvuus - 5 miljardia euroa 1.6 miljardia euroa

julkiset resurssit; noin 80,000 työntekijää

 Suomenruotsalaiset järjestölliset verkostot -

johdonmukaisemmat; suomenruotsalaiset lienevät

aktiivisemmat (McRae 1999)

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND

10



 Kaksikieliset suomalaiset voivat valita ruotsinkielisten ja 

suomenkielisten järjestöjen kesken (trendejä!)

 Ruotsinkieliset järjestöt – tapa täydentää puutteelliset, 

viralliset (ruotsinkieliset) laitokset

 Ruotsinkielisten järjestöjen edustavuus ominainen

ruotsinkieliselle alueelle, ruotsalainen kulttuuri

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND
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Toiminnan mukaisesti(Harju 2006)

 Vapaa-ajan järjestöt - noin 60% - liikuntaa, nuorisojärjestöt jne.

 Kulttuurijärjestöt, etniset järjestöt

 Sosialiset ja terveydenhuoltoon liittyvät järjestöt

 Poliittiset järjestöt

 ammattiliitot

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND
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 Neuvoa-antavat järjestöt – varsinkin maakunnalla

 Uskonnolliset ja ideologiset yhdistykset

 pedagogiset, tieteelliset ja opintojärjestöt

 Ekologiset yhdistykset

 Eläkeläis – ja veteraanijärjestöt

 Puolustus- ja rauhajärjestöt

 palvelujärjestöt -Lions, vapaaehtoinen palokunta...

 Resurssien jako, kattojärjestöt ...

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND
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Muiden periaatteiden mukaisesti:

 rahoitus

 maantiede

 virallinen status

KOLMAS SEKTORI
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 Yksityinen sektori - rahoitus, know-how , voi ostaa

tuotteita/palveluita kotouttamistukevilta ohjelmilta

(kielikurssit, mentoripalvelut jne.)

 Julkinen sektori -“pelisäännöt” tuottaa suurin osa sosialisista

palveluista, kotouttamispalvelut, kotouttamiskoulutukset

 Neljäs sektori

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND
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"[Kunta] tietää että eivät pärjäisi ilman [meitä]”

“Suomi ei olisi pärjännyt ilman kolmatta sektoria

[maahanmuuttajakriisin aikana]"

 Kaikki ymmärtävät että kolmannella sektorilla on tärkeä rooli, 

mutta…?

 -> missä me olemme parempia verrattuna

julkisiin/yksityisiin/kunnallisiin toimijiin? 

KOLMAS SEKTORI JA 
KOTOUTTAMINEN
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(lähtökohtana Young 2000, Anheier och Salamon 2006:

 poliittinen rooli – ääni niille joilta sellainen puuttuu, mitä

tapahtui ruohonjuuritasolla

 Julkisen sektorin komplementtina

 säilyttävä rooli

 Uudelleenjakamisen rooli – ruohonjuuritasolla aktiivinen -> 

mahdollistaa kaksipuolinen kotouttaminen

KOLMAS SEKTORI JA 
KOTOUTTAMINEN
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 Struktuurimuutosten kannustajat

 Maahanmuuttajien perustamat ruotsalaiset järjestöt

 Kehittää ja testaa vaihtoehtoiset kotouttamisedistävät

aktiviteetit ja mallit

 Haaste: kokemusten ja suositusten käyttö

 Kieli: tärkeää vai ei? 

KOLMAS SEKTORI JA 
KOTOUTTAMINEN
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Aktiviteetiti:

 Palvelujen välitys

 Resurssit

 Harrastusaktiviteetit

 Luo areenat

 Tutkimukset

 Tietojen välitys

KOLMAS SEKTORI
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Aktiviteetit:

 Kuinka usein / kuinka kauan

 Kohderyhmä – maahanmuuttajille vai maahanmuuttajat mukaan?

 Tietty kohtaamispaikka – kohdataan eri paikoissa

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND

2023.2.2018



Hyvin vaihteleva asenne kotouttamiseen ja siihen että

maahanmuuttajat osallistuvat toimintaan

 Säilyttää ruotsinkielisuus

 “Tuntui siltä että meidän oli pakko tehdä jotain."

 sai tiedon toisen järejstön (tai kunnan) kautta

 Kannustaa maahanmuuttajat osallistumaan (tai ei): “Hankkeen

tavoitteena oli kotouttaa maahanmuuttajat toimintaamme; 

maahanmuuttajat otetaan siis mukaan, mutta ei ainoastaan”

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND
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Eri lähtökohdat kotouttamistoiminnassa – miten pääsee pikaisesti 

mukaan yhteiskuntaan?

 kieli – työnteon edellytys: “Haluamme kaikki työtä, löytää omaa

paikkamme yhteiskunnasta”

 työpaikka – menttoriohjelma

 Sosialiset verkostot, tapaamispaikat

 tehdä jotain järkevää siirtymävaiheissa jne.

 Kotouttaminen jo olemassaolevaan

KOLMAS SEKTORI
(SVENSK)FINLAND
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 Tilastoa/tutkimus puuttuu! 

 Handy och Greenspan 2009 – vapaaehtoistyö voi lievittää muuton

negatiiviset vaikutukset; stressiä jne. ; luo sosialinen pääoma –

yhdistämällä maahanmuuttajat yhteiskuntaan leveämmin

(kaksipuolinen kotouttaminen!); aktivoi, antaa arkeen arvo ja 

tarkoitus; paikalliset työelämäkokemukset ja konkreettiset

käytännölliset taidot

 Suomessa: bachelor- ja pro-gradu tutkinnot (Lindström 2016) 

MAAHANMUUTTAJAT 
JA KOLMAS SEKTORI
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 Miten halutaan tulla kohdatuksi? Maahanmuuttajana – vai ei?

 Kuin moni maahanmuuttaja osallistuu/ on jäsen

kotouttamistoiminnassa tai harrastustoiminnassa?

 Miten tuttu konsepti “kolmas sektori” on heille? Mitkä kolmannen

sektorin yhdistykset ovat heille tuttuja? Ja mistä he löytävät niitä?

 Mitä he tekevät vapaa-ajalla?

MAAHANMUUTTAJAT 
JA KOLMAS SEKTORI
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 Mitä se antaa heille?

 Maahanmuuttajat mukana luomassa

 kieli ...

MAAHANMUUTTAJAT 
JA KOLMAS SEKTORI
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 Tietyt paikkakunnat: turvapaikanhakijat suomeksi, 

kiintiöpakolaiset ruotsiksi

 Markkinointi ja kynnyksen alentaminen: gatekeepers ja 

avainhenkilöt, uusi teknologia, ”tule kokeilemaan”, toiset työkalut

 Kohderyhmä ja aloitustaso

 Miten saada myös suomalaiset osallistumaan

 Miten palautetta kerätään?

 Miten saadaan maahanmuuttajat mukaan järjestöön?

MAAHANMUUTTAJAT 
JA KOLMAS SEKTORI
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 maahanmuuttajakoordinaattorit – tietävät turvapaikanhakijoista ja 

kiintiöpakolaisista, mutta ei niin paljon muista

 Suuret, vakiintuneet järjestöt – sopimukset kuntien kanssa (ja/tai 

TE-toimistot, Migri, jne.). Ongelmat: valtataistelut, itsenäisyys?

 Myös pienemmät järjestöt – käytetään kunnan resurssit

 yksityinen sektori – haluaa mielellään maahanmuuttajat mukaan

MUTTA mieluiten “kokonaisena pakettina”

SEKTORIEN VÄLINEN 
YHTEISTYÖ
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 Monet aktiiviset ihmiset jotka suosivat omin päin vaikutuksesta, 

johtuen byrokraattisista esteistä. Ehkä etsivät sopivaa alustaa.

" ... Kaikki ei tarvi mennä byrokratian kautta" – avustusta omien

verkostojen kautta

 Vapaaehtoinen vs. palkattu – eri motiivit, mutta vapaaehtoinen = 

sitoutuminen

 Aktiivisimmat vapaaehtoiset: koulutetut, on/on ollut hyvä työ, 

naiset, monen järjestön jäsen

 Poliittiset aspektit - valtataistelut, resurssien taistelu, egoprojekti

ME JÄRJESTÖIHIN 
KUULUVAT…
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 Kokemusten jako, käytännön esimerkit

 Käyttää olemassaolevat rakenteet ja lähteet (ja kehitys -

svenskservice.fi, kulturforum.fi)

 Uskaltaa puhua keskenään, ottaa yhteyttä, levittää yhteystietoja

 Uskalla kysyä maahanmuuttajilta!

 Uudet yhteistyö- ja aktiviteettitavat - kattojärjestöt, yhteistyö

järjestöjen ja yksittäisten henkilöiden kesken

 Kaksinkertaiset aktiviteetit ruotsiksi ja suomeksi?

WHAT NEXT?
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