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Johdanto 
Maahan muuttaneiden osallisuutta tukemalla voidaan vaikuttaa monin tavoin 
heidän hyvinvointiinsa ja asettumiseensa osaksi yhteiskuntaa. Osallisuuteen liittyvät 
näkökulmat näkyvätkin selvästi kotoutumisen edistämistä ohjaavissa strategioissa, 
kuten valtioneuvoston kesällä 2021 julkaisemassa selonteossa kotoutumisen edistä-
misen uudistamistarpeista sekä valtion kotouttamisohjelmassa ja joidenkin kuntien 
kotoutumisstrategioissa. (esim. TEM 2021; Parviainen 2020; Helsingin Kaupunki 
2016; TEM 2016: 4, 31) 

Osallisuuden käsitettä käytetään nykyään erilaisissa yhteyksissä, joissa se myös 
usein tunnutaan määrittelevän hieman eri tavoin. Osallisuus toteutuu aina ihmisen 
ja ympäröivän yhteisön välillä. Osallinen on osa yhteisöä ja voi osallistua sen toimin-
taan itselleen mielekkäällä tavalla. Yhteisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta 
ihmisten väliset suhteet vahvistuvat. (Nivala 2021.) THL jaottelee osallisuuden seu-
raaviin osa-alueisiin: osallisuus omassa elämässä, osallisuus yhteisöissä ja vaikutta-
misen prosesseissa ja osallisuus yhteisestä hyvästä. (THL 2021.) 

Osallisuudessa on keskeistä vapaaehtoisuus ja valinnan vapaus. Osallinen ihminen 
saa itse aktiivisena toimijana päättää mitä hän elämässään tekee, millaisissa yhtei-
söissä hän on mukana ja pääsee nauttimaan yhteisten ponnistusten tuloksista. 

Osallisuuden vastakohdaksi esitetään usein syrjäytyminen. Molempien käsitteiden 
määritelmistä ja merkityksestä käydään paljon keskustelua. Ne ovat subjektiivisia ja 
monet osallistumisen tavat voivatkin olla ulkopuoliselle näkymättömiä. Jonkun syr-
jäytyneeksi luokittelema ei välttämättä itse koe olevansa syrjäytynyt. 

Tässä oppaassa jaamme tekemämme tutkimus- ja kehittämistyön aikana kerää-
määmme tietoa, erilaisista tavoista, joilla järjestöt voivat tukea maahan muuttanei-
den osallisuutta ja edistää siten heidän kotoutumistaan Suomeen. Tässä oppaassa 
osallisuutta lähestytään edellä kuvatun THL:n määritelmän pohjalta (THL 2021). 
Oppaan tarkoituksena on auttaa kaikkia kotoutumisen parissa toimivia kehittämään 
oman organisaationsa toimintaa siten, että maahan muuttaneiden osallisuus 
vahvistuu entisestään. 

Osallisuus on onnistuneen kotoutumisen 
edellytys 
Järjestöillä on monenlaisia tapoja ja rooleja, joilla ne voivat tukea osallisuutta ja 
siten myös kototumista. Ne voivat toimia erilaisten ryhmien edunvalvojina tai 
tuottaa kotoutumispalveluita. Lisäksi järjestöissä toimiminen tarjoaa jäsenilleen yh-
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denlaisen tavan ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisiin 
asioihin, koska järjestöillä on laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin kuin yk-
sityisellä ihmisellä. Lisäksi järjestöillä on potentiaalia muuttaa jäseniään objekteista 
subjekteiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi (Siisiäinen 2015). Maahan 
muuttaneiden pyörittämät järjestöt tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa esi-
merkiksi ja työllistymisen tukemisessa ja nuorisotyössä. (Pirkkalainen 2015: 51–52.) 

Monissa tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu järjestöjen vaikutuksia jäsentensä osal-
lisuuteen, on havaittu yhdistystoiminnan kasvattavan toimintaan osallistuvien sosi-
aalista kompetenssia. (esim. Rossteutscher 2002: 525) Tämän lisäksi järjestöt 
näyttävät vahvistavan yhteiskunnan eri ryhmien välistä luottamusta. Yhdistystoimin-
nan katsotaan myös edistävän ihmisten välistä verkostoitumista. (Pyykkönen & Mar-
tikainen 2013: 283.) 

Järjestöjen erilaiset roolit osallisuuden 
tukemisessa 

Selvimmin järjestöt kytkeytyvät kotoutumisen edistämiseen silloin, kun ne toimivat 
kotoutumista edistävien palveluiden tuottajina. Tämä yhteys kotoutumisen edistä-
miseen on sen verran selkeä, ettei sitä tarkastella tässä oppaassa tarkemmin. Osalli-
suuden edistämisen näkökulmasta on monia muita tapoja, joilla järjestöt voivat 
vahvistaa maahan muuttaneiden osallisuutta, joita on syytä tuoda näkyville. On 
myös tärkeä huomata, että maahan muuttaneiden osallisuutta voivat edistää aivan 
kaikki järjestöt, ei ainoastaan ne, joiden toiminta pääosin liittyy maahan muuttanei-
siin tai kotoutumisen edistämiseen. 
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Kaikki järjestöt edistävät jäsentensä osallisuutta, koska ne tarjoavat mahdollisuuden 
kuulua johonkin yhteisöön. Tämä voi tarkoittaa varsinaista työpaikkaa tai vapaaeh-
toistyötä. Järjestösektorilla mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä on enemmän 
tarjolla kuin muilla sektoreilla. Vaikka erilaisia työkokeiluja ja vastaavia on olemassa, 
liittyy niihin byrokratiaa, kun taas järjestöihin voi helpommin ottaa suoraan yhteyttä 
ja kertoa halustaan tehdä vapaaehtoistyötä. Osallistumisen kynnys on toisin sanoen 
matalampi järjestöissä. Varsinaisiin palkkatöihin pääseminen on puolestaan hyvin 
hankalaa erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa. Toisaalta palkkatöissä ei ole 
itsestään selvää, että maahan muuttanut tuntee kuuluvansa työyhteisöön ja monissa 
töissä työ voi olla sellaista, ettei muiden työntekijöiden kanssa ole paljon vuorovai-
kutusta. Ulkopuolisuuden tunne työyhteisössä, joka voi johtaa siihen, että maahan-
muuttotaustaiset pysyvät erillisissä ryhmissään, mikä ei edistä kotoutumista. Vapaa-
ehtoistyö onkin hyvä tapa päästä osaksi itselleen mieleistä yhteisöä ja verkostoitua. 
Lisäksi on huomattava, että vapaaehtoistyötä tekemällä ihminen saa päiviinsä miele-
kästä sisältöä ja oppii työelämätaitoja. 

Minkä tahansa työn tekeminen vahvistaa itseluottamusta ja auttaa hahmottamaan 
omia taitoja. Mielekäs tekeminen ylläpitää myös terveyttä monin tavoin. Vapaaeh-
toistyön kautta voi saada palkkatöitä esimerkiksi silloin, jos järjestö onnistuu 
saamaan rahoitusta johonkin projektiin. 

Järjestöt voivat tukea maahan muuttaneiden osallisuutta tarjoamalla mahdollisuuk-
sia olla mukana tuottamassa yhteistä hyvää ja saada siitä kiitosta. Järjestöissä 
tuotetut palvelut auttavat kohderyhmiä monin tavoin ja kiitoksia voi saada asiakkai-
den lisäksi yhteistyökumppaneilta ja rahoittajilta. Joskus media huomioi järjestön 
tekemän työn mitä voidaan myös pitää tunnustuksena hyvin tehdystä työstä. Järjes-
töissä toimivat ovatkin kertoneet, että ovat kokeneet vaikuttaneensa positiivisesti 
mielikuviin maahan muuttaneista omalla toiminnallaan. Positiivinen vaikuttaminen 
väestösuhteisiin ja omien kokemusten ja osaamisen hyödyntäminen muiden autta-
miseksi voimaannuttavat ja vahvistavat yhteenkuuluvuutta muuhun yhteiskuntaan. 

Eroavatko järjestöjen tarjoamat yhteisöt 
muista työyhteisöistä? 

Onko järjestöillä osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta sitten jotenkin erityinen 
asema verrattuna muiden sektoreiden työpaikkoihin? Muutamat maahan muutta-
neet, jotka ovat toimineet järjestöissä, ovat kuvanneet omien kokemustensa perus-
teella järjestöjen työyhteisöä ja -ilmapiiriä vastaanottavaisemmaksi verrattuna 
julkisen tai yksityisen sektorin työpaikkoihin. Maahanmuutto-asioiden parissa 
toimivien järjestöjen toiminnan kohderyhmätkin voivat olla maahan muuttaneille 
mielekkäitä yhteisöjä, joihin tunnetaan yhteenkuuluvuutta. Järjestöissä toimivat 
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ovat myös kertoneet, että heidän osaamistaan on hyödynnetty laajasti ja heillä on 
ollut mahdollisuus vaikuttaa vahvastikin toiminnan sisältöön ja painotuksiin. Tähän 
liittynee järjestöjä usein vaivaava resurssien niukkuus, joka johtaa siihen, että yksi 
työntekijä tekee monia eri asioita (Selander 2018: 37). Toiminnan sisältöön voi taas 
olla suurempi vaikuttamismahdollisuus sen vuoksi, että järjestöissä on yleensä kevyt 
organisaatiorakenne ja vähän työntekijöitä, omia ideoita saa organisaation sisällä 
kuuluviin. 

Erityisesti sellaisilla järjestöillä, jotka toimivat maahan muuttaneiden kotoutumisen 
edistämiseksi, näyttää olevan hyvät valmiudet palkata maahan muuttaneita työnte-
kijöiksi. Tähän vaikuttaa varmastikin se, että tällaiset järjestöt usein tarvitsevat toi-
mintansa suunnittelussa ja toteuttamisessa työntekijöitä, joilla on riittävää ymmär-
rystä toisista kulttuureista ja mahdollisesti sellaisten kielten osaamista, joista on 
hyötyä työn kannalta. Tiedetään myös, että silloin jos työnantajilla on kokemusta 
maahan muuttaneiden palkkaamisesta, on kynnys palkata heitä jatkossa matalampi 
(Taloustutkimus 2020). 

Järjestöjen kautta on myös mahdollista tulla kuulluksi. Itselle tärkeitä asioita on 
helpompi saada tuotua esille järjestön kautta. Järjestö voi laatia vetoomuksia, tulla 
kutsutuksi suunnittelupöytiin tai antamaan lausuntoja niiden erityisosaamiseen liit-
tyvistä asioista. On kiistatonta, että organisaatioiden ääni kuuluu paremmin kuin yk-
sittäisen ihmisen. Etenkin jos on muuttanut muualta ja paikalliset toimintatavat ovat 
vielä vieraita, on järjestön taustatuki edellytys sille, että itselle tärkeitä asioita voi 
edistää. 
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Järjestön perustaminen on Suomessa helppoa eikä vaadi paljon alkupääomaa. 
Järjestön toiminnasta vastaavilla on toiminnan sisältöön liittyen mahdollisuus 
keskittyä juuri siihen minkä itse kokee tärkeäksi. Suomessa toimii useita maahan 
muuttaneiden perustamia järjestöjä, joiden perustajilla on ollut selkeä visio sen 
suhteen mihin asioihin he haluavat vaikuttaa järjestönsä avulla. Monesti kyse on 
ollut omien maahanmuuton alkuvaiheen kokemusten hyödyntämisestä muiden 
Suomeen muuttaneiden auttamiseksi. 

Kokemus siitä, että omaa osaamista arvostetaan ja tulee sitä kautta kuulluksi sekä 
vastaanottavainen työyhteisö koetaan vetovoimatekijänä. Tämä kannattaakin pitää 
mielessä, kun mietitään kuinka ulkomaisia osaajia saisi Suomeen töihin tai kuinka 
Suomessa kouluttautuneet opiskelijat saataisiin pidettyä Suomessa. 

Monipuoliset verkostot ja yhteistyö 
vahvistavat osallisuutta 

Yksi konkreettinen tapa edistää maahan muuttaneiden yhteiskunnallista osallisuut-
ta, on ottaa heidän perustamansa uudet järjestöt mukaan verkostoihinsa ja auttaa 
niitä eteenpäin ja kuulla ennakkoluulottomasti mitä ajatuksia heillä on. Kotoutumis-
ta edistävässä toiminnassa tämä voi esimerkiksi tarkoittaa yhteiskehittämistä niin, 
että suunnitellun toiminnan kohderyhmää edustavia tahoja otetaan monipuolisesti 
mukaan ja kuullaan heidän näkemyksiään. Järjestöillä on siis potentiaalia tarjota 
maahan muuttaneille mahdollisuus osallistua vaikuttamisen prosesseihin. Jotkut 
järjestöjen perustajat ovat kertoneet, kuinka hankalaa heillä on ollut päästä mukaan 
yhteisiin suunnittelupöytiin. Niihin on kutsuttu vasta kun joku pidempään toiminut 
organisaatio on ottanut uuden toimijan mukaan yhteistyöverkostoihin. Jos järjestöl-
lä ei ole verkostoja tai tarvittavaa sosiaalista pääomaa niiden rakentamiseen, on 
järjestön hyvin vaikea kehittyä, kasvaa ja päästä mukaan tavoilla, jotka edistävät 
järjestön tavoitteita kasvattaen samalla jäsenten sosiaalista pääomaa. 

Järjestötyö tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, mikä on tärkeää kotoutumisen 
kannalta. On hyvin tiedossa, että töitä välitetään usein epävirallisia kanavia pitkin ja 
niistä saa tietää lähinnä henkilökohtaisten verkostojen kautta. Tämä on yksi tekijä, 
minkä vuoksi maahan muuttaneet ovat työnhaussa altavastaajan asemassa. Useim-
milla ei ole uudessa kotimaassa ainakaan maahanmuuton alkuvaiheessa laajaa tut-
tavapiiriä, jonka kautta voisi kuulla epävirallisesti työmahdollisuuksista. Verkostois-
sa tehtävä yhteistyö on muutenkin monin tavoin hyödyllistä ja hedelmällistä, koska 
se kasvattaa kaikkien yhteistyöhön osallistuvien tietoja ja taitoja. Järjestöissä toimi-
minen auttaa myös tutustumaan ja ystävystymään uusiin ihmisiin, mikä on erittäin 
tärkeää sen kannalta, että uusi asuinpaikka tuntuu kodilta. 
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Järjestöissä toimiminen, kasvattaa henkilökohtaista verkostoa, mutta myös järjestön 
organisaatiotason verkostoilla on merkitystä sen jäsenten osallisuuden kannalta. 
Järjestöjä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että järjestö voi olla horisontaalises-
ti tai vertikaalisesti kytkeytynyt ympäristöönsä. Horisontaalisella kytkeytymisellä 
tarkoitetaan hierarkkista järjestöä, jonka yhteydet järjestön ulkopuolelle ovat 
suppeat mutta sisäisesti järjestö kytkee jäsenensä organisaatioon. (Fennema & Tillie 
2001: 203.) Esimerkiksi tietyn ideologian, etnisyyden, uskonnon tai vastaavan 
ympärille rakennetut järjestöt eivät välttämättä edesauta jäsentensä kytkeytymistä 
ympäröivään yhteiskuntaan. Pahimmillaan ne voivat kannustaa eristäytymiseen. 
(Togeby 2004: 510–511; Fennema & Tillie 2001: 206; Rossteutscher 2000). Vertikaali-
sesti kytkeytynyt järjestö puolestaan toimii muiden organisaatioiden kanssa. Verkos-
tojen monipuolisuus liittyy suoraan siihen, kuinka hyvin järjestö pystyy vahvista-
maan jäsentensä sosiaalista pääomaa. (Fennema & Tillie 2001: 205–206). Tämä 
selittyy sillä, että verkostoitunut järjestö voi vaikuttaa useilla eri tavoilla koska sillä 
on eri tahoja, joiden puoleen kääntyä ja joiden kanssa ajaa yhteisiä asioita. 

Järjestön tavoitteet ja toimintatavat vaikuttavat siihen, kuinka paljon ne voivat 
vahvistaa maahan muuttaneen osallisuutta. Siihen, miten halukas järjestö on verkos-
toitumaan vertikaalisesti vaikuttaa järjestön sisäisen toimintalogiikan lisäksi koke-
mukset yhteistyöstä muiden organisaatioiden kanssa. Pienemmillä ja uudemmilla 
toimijoilla on toiminnan alkuvaiheessa vaikea päästä mukaan yhteistyöverkostoihin 
tai saada rahoitusta toiminnalleen. Rahoitukseen liittyviin haasteisiin vaikuttavat 



varmasti monet kaikkia toimijoita koskeva seikat, kuten kova kilpailu vähäisistä re-
sursseista, mutta maahan muuttaneilla ja heidän järjestöillään on myös erityisiä 
haasteita, jotka vaikeuttavat toiminnan kehittämistä. Esimerkiksi rahoituksen 
hakeminen edellyttää tietoa siitä, mistä rahaa voi hakea, mitkä rahoituslähteet sovel-
tuvat millekin toiminnalle ja riittävää kielitaitoa tehdä rahoitushakemus. 

Organisaatioiden väliseen yhteistyöhön voi liittyä myös ongelmia, jotka pahimmil-
laan heikentävät järjestön jäsenten osallisuuden kokemusta. Yhteistyön onnistumi-
seen vaikuttaa muun muassa osapuolten motiivi yhteistyön tekemiselle. Uudella jär-
jestöllä motivaatio tehdä yhteistyötä muiden kanssa voikin liittyä toiveeseen saada 
rahoitusta yhteistyön avulla. Käsitys siitä miten rahoittajat ja julkisen sektorin 
toimijat voivat myöntää rahoitusta voi olla puutteellinen, mikä voi puolestaan johtaa 
pettymykseen jos yhteistyö ei johdakaan toiminnan taloudellisten edellytysten para-
nemiseen. Julkisen puolen toimija voi esimerkiksi tarvita kumppania, joka tavoittaa 
maahan muuttaneita tai kuulla miten jokin tietty kohderyhmä tulisi huomioida uutta 
palvelua suunnitellessa. Tällöin ajatus taustalla voi olla vilpittömästi hyvä; halutaan 
osallistaa kohderyhmää ottamalla sen edustajat mukaan suunnitteluun. Ongelmia 
voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa yhteistyöhön pyydetään järjestöä, joka 
toimii pelkästään vapaaehtoisvoimin. Tällöin järjestön motiivi yhteistyölle voi olla 
edellä mainitun kaltainen: toive siitä, että yhteistyön tekeminen vaikuttaa rahoituk-
sen saamiseen tulevaisuudessa. Harvoin on kuitenkaan takeita, että kaupunki tai 
järjestö voi maksaa palkkaa tai palkkioita tehdystä työstä tai taata että tehty 
yhteistyö merkitsisi rahoituksen antamista tulevaisuudessa. Jos yhteistyö koetaan 
useasti epäreiluksi, voi järjestön kiinnostus verkostoitua vertikaalisesti lopahtaa ja 
järjestön kyky vahvistaa jäsentensä sosiaalista pääomaa heikentyä. 
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Lopuksi 
Monet tähän oppaaseen otetut esimerkit tulevat kotoutumisen kentältä. Todellisuu-
dessa järjestöjen roolin kotoutumisen edistämisessä tulisi kuitenkin ulottua tätä pi-
demmälle. Toimialasta riippumatta useimmilla järjestöillä on mahdollisuus olla 
eritavoin vastaanottamassa Suomeen muuttaneita ja muita maahanmuuttotaustai-
sia. Kaikessa vuorovaikutuksessa on mahdollisuus edistää osallisuutta ja kiinnitty-
mistä uuteen kotimaahan. Oli kyse osallistumisesta urheilutoimintaan tai vapaaeh-
toistyön tekemisestä muidenkin kuin kotoutumista edistävien järjestöjen tulisi ottaa 
aktiivinen ja ennakkoluuloton rooli maahan muuttaneiden mukaan ottamisessa. 
Väestösuhteita ei voi parantaa muuten kuin kohtaamalla eri taustaisia ihmisiä 
avoimesti ja ottamalla heidät mukaan yhteiseen toimintaa, vaikka vuorovaikutuksen 
ja yhteistyön tavoissa olisikin eroja. Tutustumalla toisiinsa kasvaa ihmisten keskinäi-
nen ymmärrys ja vuoropuhelun avulla voidaan valjastaa eri taustaisten vahvuudet 
yhteisten asioiden edistämiseksi. 
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