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Keskustelutuokio vierustoverin kanssa

• Päivän tärkein / yllättävin anti?

• Mistä olet eri mieltä?

• Mitä kotoutuminen mielestäsi 
on?
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Yle 24.10.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10470537

Sivu 325.10.18

”Maahanmuuttajille pitää sallia pienemmät palkat

Holmström antaisi ulkomailta tuleville mahdollisuuden tehdä 
työtä työehtosopimuksia huonommilla ehdoilla – siis 
suomalaisia pienemmällä palkalla ja huonommalla 
sosiaaliturvalla.

– Se diili kelpaa heille. Sillä lailla he pääsisivät etenemään 
tikkaita pitkin, eikä se ärsyttäisi suomalaisia niin paljon, 
Holmström sanoo. Hänen mielestään monesta tuntuu 
epäoikeudenmukaiselta, kun maahanmuuttajat pääsevät 
suoraan kiinni Suomen ’kymmenien vuosien saatossa 
rakennettuun kattavaan sosiaaliseen järjestelmään.’”
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Yle 24.10.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10473654?fbclid=IwAR0GuFln-cnlYws_8npT-

uKcSxZMB-2UD4dVkxxpZx4OIXQPX6OhGCXrIoo
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”Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder hahmottelee 
kouluttamattomille maahanmuuttajille mallia, joka auttaisi heitä 
nykyistä paremmin työhön.

– Pitää katsoa totuutta silmiin, Fjäder sanoo.

– Jos halutaan kotouttaa maahanmuuttajat ja pakolaiset, joilla 
ei ole esimerkiksi ammatillista koulutusta, niin kyllä 
työehtosopimusten pitää joustaa.

Korkeakoulutettujen työntekijöiden keskusjärjestö Akava 
väläyttää siis mahdollisuutta maksaa kouluttamattomille 
maahanmuuttajille muita pienempää palkkaa.”
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Kotoutuminen

”Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan 
vuorovaikutteista kehitystä, jonka päämääränä 
on, että maahanmuuttaja tuntee olevansa 
yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen
jäsen.”

Kotouttaminen.fi (Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osamaamiskeskus)
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Laki kotoutumisen edistämisestä

”Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää 
kotoutumista ja maahanmuuttajan 
mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi 
lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä myönteistä 
vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.”
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Kotoutuminen & työ

Hanna Rinne: 

• Kaikkien taustatekijöiden huomioimisen 
jälkeen työllistyminen oli muita 
todennäköisempää palkkatuetussa työssä 
olleilla, joiden työllisyys oli kaksinkertaista 
muihin nähden. 

• Lotta Hautamäki: Kotouttaminen on 
osallistamista ja yhdenvertaisuuskysymys.
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Uudenlaisia palveluita kehitteillä

• Mahku-hanke yhdistää ammatillisen kuntoutuksen ja 
suomen kielen opetuksen

• Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishankkeessa 
Kela kokeilee ja kehittää maahanmuuttajille suunnattua 
ammatillista kuntoutuspalvelua, jossa kuntoutukseen 
yhdistetään suomen kielen opetusta.

• Kuntoutussäätiö tekee palvelun kokeilusta 
arviointitutkimusta
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Mikä yhdistää päivän teemoja?
”aktiivinen ja täysivaltainen jäsen”
”omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia 
tietoja ja taitoja”
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Jäsenenä mukana yhteiskunnassa?

• Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista
kehitystä, jonka päämääränä on, että maahanmuuttaja
tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen 
jäsen.

• Kotoutuminen koskettaa kaikkia

• Työ ei ole ainoa tapa kotoutua ja olla mukana

• Kotoutuminen paikallisen yhteisön jäsenenä

• Aluetyö ja Tapatuunaus
– Kuinka pidetään mukana kaikki? Toimintakyvyn tukeminen

– Yhteisölähtöisyys ja tasavertaisuuden haasteet.

25.10.18 Sivu 10



| ©Kuntoutussäätiö

Puhekupla – dialogia maahanmuutosta 
(Löydät meidät Facebookista tuolla nimellä)
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Kotoutumisen kulmakivet

• Työllistymistä voidaan tukea.

• Ihmisarvosta ja yhdenvertaisuudesta ei pidä 
tinkiä.

• Kotoutuminen: vuorovaikutusta ja 
osallistumista.

• Muutoksiin mukaudutaan yhdessä. Kaikkia 
tarvitaan mukaan.
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sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi


