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Kasvaneet tarpeet kohtaavat niukat resurssit 

• Lähtökohtana oli maahanmuuttotyön nopeasti 
kasvaneet asiakasmäärät. (Huom. haavoittuvat ryhmät 
tarvitsevat paljon palveluita)

• Ymmärrys lisääntynyt kotoutumisen pitkällisestä ja 
yksilöllisestä prosessista, johon jotkut tarvitsevat 
enemmän viranomaistukea kuin toiset. 

• Kotoutumispolun alkuvaiheessa olevat maahan 
muuttaneet asiakkaat tuovat näkyviin 
palvelujärjestelmän ongelman – pirstoutuneisuuden ja 
jäykkyyden – kun tarve olisi kokonaisuuksien 
hallintaan ja saumattomiin palveluketjuihin.  



Kotoutumislainsäädäntö velvoittaa 
kuntaa ja TE-toimistoa yhteistyöhön

• Miten lakien soveltamiseen sisältyvää harkintavaltaa 
käytetään?

• Kotouttamistyötä ei voi ulkoistaa järjestöille. Arjen sujumisen 
perusedellytyksistä ja toimeentulosta huolehtiminen –
asunto, lapsille koulutus, terveysasiat, työllistymisen 
mahdollisuuksien parantaminen – kuuluu julkiselle sektorille 
ja viranomaisille, jotka toimeenpanevat lainsäädäntöä.

• Huolenpitosuhteet on käytännössä mahdollista järjestää eri 
tavoin.

• Isoissa kunnissa maahanmuuttotyön yksiköihin on 
kumuloitunut  erityisosaaminen, jota ei välttämättä ole 
alueellisissa peruspalveluissa.



Nivelvaiheen ongelmat

MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ

TE-TOIMISTOAIKUISSOSIAALITYÖ



TE-toimistot
Alle 3 vuotta maassa olleille alkupalvelut, kotoutumissuunnitelmat, 
kotoutumiskoulutus, ohjaus ja 
neuvonta

Kotoutumisen maksimiaika 
5 vuotta. 

Kotoutumispalveluissa   
resursseja lisätty

”Oman vastuuasiantuntijan, pysyvän, saaminen on kotoutumisen 
edellytys.”

Olettama: myös sosiaalitoimessa yhteisasiakkailla on oma työntekijä. 



Esim. 1. TE-toimisto – alueelliset palvelut

”Kun asiakkaat siirretään sitten alueelle niin siinä monella 
katoaa sosiaaliohjaaja- ja sosiaalityöntekijäkontakti ja 
musta tuntuu että siinä me ollaan ainut linkki, johon nämä 
asiakkaat ylipäätään osaa ottaa yhteyttä ja välillä se voi 
olla tosi vaikeeta saada edes se sosiaaliohjaaja.”

”Syksyllä metsästin yhden asiakkaan sosiaalityöntekijää, 
kaks kuukautta. Sitten olin lopulta yhteydessä johtavaan. 
Löytyi sosiaalityöntekijä… Ja ehdotin yhteistapaamista. 
Hän sitten totesi että jos heillä on aikaa – ohjaajalla tai 
työntekijällä – niin he laittaa sitten sähköpostia. Ei ikinä 
tullut sitä sähköpostia.”



Maahanmuuttajapalvelut

• ”Tehtävänä on palveluverkoston pystyttäminen asiakkaan 
ympärille ja kulkea asiakkaan mukana.”

• Kotikuntapaikan saaneiden palveluajat ovat lyhentyneet 
kolmesta vuodesta – yli kaksi vuotta olleet siirretään alueille. 

• Maahanmuuttopalveluita tarjotaan muista kunnista 
muuttaneille vaihtelevasti. 



Esim. 2. Maahanmuuttopalvelut – TE-toimisto

”Suomi on virallisten asioiden maa. Aktiivisia sakotetaan aina.

Byrokratia suhtautuu omii ratkaisuihin siten että aina löytyy 
lainsäädäntöä ja sanktioita ja moni asia torppaantuu
työvoimatoimistossa ja sanotaan et tämä ei onnistu koska laki jotain...

Esimerkiksi työpajatyöskentely lähes kolme vuotta kotoutumisessa 
olleille ei onnistunut, kun esteeksi tuli että pitäisi tehdä 
aktivointisuunnitelma työvoimatoimistossa ja lainsäädäntö sanoo, 
että aktivointisuunnitelmaa ei voi tehdä kotoutujalle.

Yhteistyö työvoimatoimiston kanssa on hankalaa koska heidän 
kriteerinsä on se aktivointisuunnitelma. Heidän asiakkailleen pitää 
tehdä aktivointisuunnitelma mutta meidän asiakkaille ei voi tehdä 
aktivointisuunnitelmaa.”



Siirtyminen alueelle

• ”Harva on työllistynyt vielä 
tässä vaiheessa.”

• ”Pääsääntöisesti kaikki 
asiakkuudet siirretään 
alueellisiin palveluihin ja 
asiakkaat on tavalla tai toisella 
toimeentulotuen asiakkaita.”

• ”Asiakkaalle kertoen siirretään 
koska saattavat tarvita 
täydentävää toimeentulotukea 
tai joitain muita palveluja ja 
asiakkaat tietävät jatkossa 
kenen puoleen kääntyä.”



Alueellinen aikuissosiaalityö
”Ennen oltiin yhteydessä kun siirto tulee – joko siirtoneuvottelu 
tai asiakkaalle varataan aika. Että ei jää asiakkaan tehtäväksi 
ottaa yhteyttä.”

”Tämä uusi ryhmämuotoinen siirtoinfo oli vain sellainen 
aikuissosiaalityön esittely, johon tuli  maahanmuuttajapalveluista 
ihmisiä, jotka halusi tulla kuuntelemaan sen esittelyn. Ja siinä oli 
semmoinen toteamus, että ottakaa sitten itse aktiivisesti 
yhteyttä, kun tarvitsette ottaa yhteyttä.”

”Alueella asioiminen on sitä että kukaan ei tee puolesta.”

”Jos on paljon tarjottu lähitukea – tarpeeseen – kun he siirtyvät 
aikuissosiaalityöhön, me ei pystytä vastaamaan siihen suureen 
tarpeeseen, vaan se romahtaa.”



Vaikka ymmärrys kotoutumisen monisyisyydestä on 
kasvanut kokemuksen ja tutkimuksen myötä, on vielä 
kehitettävää siinä kuinka osataan kohdistaa tuki niille jotka 
tarvitsevat sitä eniten. 

ELI MITEN FIXATAAN NIVELVAIHETTA ? 

• Miten palvelukulttuureista ja -käytänteistä johtuvia eroja 
voitaisiin tasoittaa? 

• Miten parannetaan yhteistyötä /tavoitettavuutta?  
• Pienenevätkö asiakasmäärät > mitä tapahtuu resursseille?
• Alueellisen työn ongelmallisuus: tarvitaanko erityis- ja 

peruspalveluiden ohelle jotain lisää?  


