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Monimuotoinen kunta – elinvoimainen kunta
 Maahanmuutto vahvistaa kuntien ja alueiden
elinvoimaa.

 Kunnilla tulee olla toimintaedellytykset
kotouttamiseen ja ne voivat hyödyntää EU:n
rahoitusmahdollisuuksia.
 Kunnat kykenevät huolehtimaan humanitaarisen
maahanmuuton velvoitteistaan.
 Maahanmuuttajat ovat osallisia ja
yhdenvertaisia yhteiskunnassa ja
väestöryhmien väliset suhteet ovat hyvät.
 Kasvavan maahanmuuton vaikutus
asuntopolitiikkaan nousee myös esille.
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Maahanmuuttajien
osaaminen
käyttöön

 Elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa palveluissa,
hallinnossa ja yrityksissä.
 Maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille, koulutukseen ja
yrittäjiksi on helpotettava. Erityisesti maassa jo olevien
maahanmuuttajien työllistymistä on tuettava voimakkaasti.
 Työllisyyskokeilujen hyviä tuloksia voitava soveltaa käytännössä.
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Kunnissa tarvitaan osaajia
 Osaajien ja perheiden jääminen alueelle
edellyttää toimivia palveluja,
koulutusmahdollisuuksia sekä viihtyisää
ja turvallista asuinympäristöä.

 Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää
myös työvoiman maahanmuuton
suunnitelmallista lisäämistä
palvelutehtävien tarpeet huomioon ottaen.

 Kuntasektori työllistää noin 420 000
henkilöä. Poistuma eläkkeelle vuoteen
2035 on noin 60 %.

 Tarvitaan selvitystietoa
työvoimatarpeesta etenkin keskeisillä
sote-ammattialoilla. Myös rekrytoinnin
toimintamalleja on kehitettävä.

 Sosiaali- ja terveystoimessa puolet
kuntien henkilöstöstä.
Rekrytointivaikeuksia sosiaali- ja
terveystoimessa jo nyt.

 Työyhteisöjen tulee valmentautua
monikulttuurisuuteen.
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Hyvän
kotouttamisen
edellytyksiä

 Suunnitelmallinen ja hallittu
maahanmuutto.
 Palvelut vastaavat
maahanmuuttajien tarpeita.
 Kotoutumiskoulutuksen
oikea-aikaisuus,
ammattialakohtaisuus ja
jatkumo varmistavat
vaikuttavuutta.

 Kotouttamisen toimijoiden
resurssit on turvattava.
 Kotouttamisen
osaamiskeskus tukemaan
käytännön kotouttamistyötä.
 Kaikkien kuntalaisten
osallisuus tärkeää.
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Eduskunnan tarkastusvaliokunta TrVM 6/2018 ja
Eduskunnan kirjelmä 35/2018 vp
 Eduskunnan kannanotto 4:
”Eduskunta edellyttää, että kotouttamisen toimivuuden
parantamiseksi ja nopeuttamiseksi hallitus siirtää
kotouttamispalveluiden kokonaisvastuun kunnille sekä
selvittää ne keinot, joiden avulla kotouttamispalveluita on
riittävästi tarjolla muuallakin kuin kasvukeskuksissa.”
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Eduskunnan tarkastusvaliokunta TrVM 6/2018 ja
Eduskunnan kirjelmä 35/2018 vp – Kuntaliiton
näkemyksiä
 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite: ”On luotava menettelyt, joilla yhdistetään kuntien,
alueellisten organisaatioiden ja kansallisten toimijoiden osaaminen ja resurssit
vaikeammassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi. Kyse on laajasta
kokonaisuudesta, jonka tulee sisältää myös ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden
edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen, sosiaaliturvaan ja kotoutumiseen.”
 Kuntien resurssit – rahoitusperiaatteen vaatimukset
 Kunnille esitetään kannanotossa laajempaa vastuuta kuin kunnilla ja valtiolla yhteensä nyt;
Työperusteisten maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisen opastusjärjestelmää ei ole
aikaisemmin voitu toteuttaa niukkojen resurssien vuoksi. (Matti Vanhasen hallituksen
maahanmuuttopoliittinen ohjelma, 2006)
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Eduskunnan tarkastusvaliokunta TrVM 6/2018 ja
Eduskunnan kirjelmä 35/2018 vp – Kuntaliiton
näkemyksiä
 Kotouttaminen ja työllistyminen liittyvät kiinteästi yhteen. Työllisyyden edistämisen ja
kotouttamisen hyviä toimintatapoja on etsitty kuntien työllisyyskokeiluissa – positiivisia
tuloksia saavutettu.
 Kaupungit ja kunnat ovat hyvin erilaisia. Kuntien ja valtion tulee voida sopia yhteistyöstä ja
kotoutumista tukevien tehtävien järjestämisestä paikallisesti. Tarvitaan joustavaa
lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon kuntien erilaiset olosuhteet ja maahanmuuttajan
tarpeet.
 Hallinnonrajat eivät saisi olla esteenä maahanmuuttajan tarvitsemien palvelujen
saamisessa. Lähtökohtana tulee olla yksilöllisistä tarpeista kotoutumissuunnitelmaan
kirjattujen, kotoutumista ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden järjestäminen parhaalla
mahdollisella tavalla.
 On myös löydettävä keinoja siihen, miten esim. työhallinnon ja kunnan kotouttamistoimissa
olevien henkilöiden palveluiden tuottaminen voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.
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Kiitos
mielenkiinnostanne!

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

