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Teemat

• Kotoutumien seuranta ja arviointi

• … sosiaalityössä 
• Rakenteinen kirjaaminen ja asiakastietojärjestelmät (esim. Apotti) 

mahdollistajia

• Tuoreen tutkimuksen tuloksia
• Ulkomaalaistaustaisten avun saanti, kokemus oikeudenmukaisuudesta, 

osallistuminen ja samaistuminen pääkaupunkiseudulla vuonna 2014



Kotoutumisen seuranta ja arviointi

Miksi seurataan, arvioidaan, tutkitaan ja kehitetään?

• Kotouttamispolitiikan tavoitteena edistää kotoutumista: lainsäädäntöä, 
käytetään varoja

Kuinka hyvin onnistutaan, onko hyötyä, saavutetaanko tavoitteet, pitäisikö 
toimia toisin?

Kenelle?

• Poliittiseen prosessiin, päätöksentekijöille 

Myös 

• Johtamiseen, asiakastyöhön, kehittäjille ja kotoutujille … 



Seurantaan ja arviointiin tarvitaan tietoa

Tarvitaan

• riittävän luotettavaa tietoa/havaintoja maahanmuuttaneiden
kotoutumisesta ja sen muutoksesta  vaikutukset  vaikuttavuus

• tilanne alussa – miten se on muuttunut

Seuranta: Mitä tehdään, mitä tapahtuu?

Arviointi/arviointitutkimus: Onko ”hyvä”, onko tavoitteiden suuntaista?

Tutkimus ja kehittäminen: Analysoidaan mm. miten pitäisi/voisi toimia 
”paremmin”?

 Enemmän kotoutumista/hyvinvointia (niukoilla resursseilla)



Tietoa mistä?
Mitä muutosta seurataan ja arvioidaan?
Kotoutuminen Saukkosen (2017a) mukaan:

Rakenteellinen kotoutuminen 

• Työmarkkinat, koulutus, asuminen, tulot, terveys ja hyvinvointi

Kulttuurinen kotoutuminen

• Kieli, yhteiskunnan kulttuuriset pelinsäännöt

Vuorovaikutuksellinen kotoutuminen

• Sosiaaliset suhteet, oikeudenmukainen kohtelu - yhdenvertaisuus ja 
syrjimättömyys - luottamus 

Identifioiva kotoutuminen

• Samaistuminen asuinmaahan ja kulttuuriin, yhteenkuuluvuus



Ager & Strang (2004, 2008) 
The Indicators of Integration Framework
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Kotoutumisen seuranta Suomessa

Kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden valtakunnallinen 
seurantajärjestelmään https://kotouttaminen.fi/tilastot-ja-seuranta
kehittymässä (TEM, Kotouttamisen osaamiskeskus)

• Rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvat indikaattorit sovitaan 2019

• Vuosittain & hallituskausittainen kokonaiskatsaus

Kaupungeilla omia seurantajärjestelmiä (Saukkonen 2017a)

https://kotouttaminen.fi/tilastot-ja-seuranta


Syrjinnän seurantajärjestelmä

Oikeusministeriössä: perusoikeuksien toteutumisen ja kv-
ihmisoikeussopimusten toimeenpanon seurantaa

• Verkostomainen seurantaryhmä

• Vuosittain laadullinen selvitys

• Syrjintä Suomessa –tietoraportti (4 vuosittain) tutkimus-, tilasto ja 
valvontatiedoista

https://oikeusministerio.fi/syrjinnan-seuranta

https://yhdenvertaisuus.fi/syrjintatieto.fi



Ehdotus hyvien suhteiden indikaattoreiksi
Good relations –hanke 
1. Asenteet: kunnioitus, ennakkoluulot, monimuotoisuuden 

arvostaminen

2. Henkilökohtainen turvallisuus: käsitys henk.koht. turvallisuudesta, 
viharikokset ja syrjintä, identiteetti ja hyväksyntä, perusoikeudet ja 
oikeuskeinot

3. Vuorovaikutus toisten kanssa: eristyneisyys ja yhteenkuuluvuuden 
tunne, tuen saatavuus, vuorovaikutuskyky, kokemus 
vuorovaikutuksesta ja tilaisuudet vuorovaikutukseen

4. Osallistuminen ja vaikuttaminen: osallistuminen järjestettyyn 
toimintaan, vaikuttaminen, luottamus demokratiaan ja poliittisiin 
instituutioihin 



Yhteenveto: Tieto eri lähteistä - kyselyistä ja 
rekistereistä - toimenpiteitä vaikea yhdistää tuloksiin

• Maahanmuuttajabarometri 2012
• Palvelukyselyt kunnille ja TE-palveluille 2015
• Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi –tutkimus (UTH; 2014) 
• Tulossa: Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus 2018-2019 
Muita tietolähteitä
• Poliisiammattikorkeakoulun viharikosseuranta 
• TEM:  maahanmuuttajien työttömyys ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 

osallistuminen
• Muut rekisteritietolähteet
• Maahanmuuttoviraston koulutustilastot
• Tilastokeskus



Kotoutumien seuranta ja arviointi 
sosiaalityössä 

Mitä halutaan edistää sosiaalityössä/sosiaalialan työssä, kun edistetään 
kotoutumista? Minkä halutaan sosiaalityön avulla muuttuvan, paranevan, 
lisääntyvän, edistyvän?

• Työllisyyden, koulutuksen, asumisen, tulojen, terveyden, hyvinvoinnin

• Kielitaidon, yhteiskunnan kulttuuristen pelinsääntöjen tuntemisen

• Sosiaalisten suhteiden, oikeudenmukaisen kohtelun / yhdenvertaisuuden 
luottamuksen

• Samaistuminen asuinmaahan ja kulttuuriin, yhteenkuuluvuuden 

• Jonkin muun …?

 Hyvinvointi?



Kun tiedetään, mikä toimii (kenelle ja missä 
olosuhteissa)
Avuksi

• Asiakastyöhön: vahvistaa näyttöön/tietoon perustuvaa toimintaa 
asiakastyössä 

• Rakenteelliseen sosiaalityöhön (esim. sosiaaliseen raportointiin)

• Johdolle, kehittäjille ja 

• Läpinäkyvyyttä kotoutujille … 

Tarvitaan

… riittävän luotettavaa tietoa/havaintoja maahanmuuttaneiden
kotoutumisesta - muutoksesta 

… jota sosiaalialan työllä halutaan edistää
… joka voidaan yhdistää toimintaan/toimenpiteisiin



Rakenteinen kirjaaminen ja 
asiakastietojärjestelmät voivat mahdollistaa

Kotoutumisen valtakunnalliset asiakirjarakenteet ovat tulossa
https://thl.fi/documents/920442/3101640/Kotoutumisen+edistaminen+2018-06-26.xlsx/65ad3b67-72ec-48e2-
b331-bc9aaba5ea65

Mm. Apotti-järjestelmässä – käyttöönotto Vantaalla 11/2018, 
Helsingissä 2020 

• Kirjattu tieto luodaan asiakasasiakirjoiksi, saadaan raportteja

• Voi sisältää mittareita, esim. AVAIN-mittarin

Keskeistä on asiakastieto, joka kirjattu niin, että se mahdollistaa 
muutoksen seuraamisen.

https://thl.fi/documents/920442/3101640/Kotoutumisen+edistaminen+2018-06-26.xlsx/65ad3b67-72ec-48e2-b331-bc9aaba5ea65


Entä taloudellinen näkökulma?
Tarvitaan vielä enemmän tietoja

Toimenpiteet,
palvelut

Toimenpiteitten/
palvelujen

kustannukset

Vaikutukset
Vaikutusten 

arvo

Säästöt ja 
tuotot

Taloudelliset 
seuraukset



Esimerkki vaikuttavuustutkimuksesta, jossa tarkasteltiin taloudellisia seurauksia

• Sarvimäki, M., & Hämäläinen, K. (2016). Integrating immigrants: The impact of 
restructuring active labor market programs. Journal of Labor Economics, 34(2), 
479-508.
• Lainsäädäntö: velvoite saada kotouttamissuunnitelma – ennen 1.5.2007 ja sen jälkeen 

rekisteröityneet  kotouttamissuunnitelma vaikutti tuloihin ja sosiaaliturvaetuuksien 
tarpeeseen

• Tutkimuksen mahdollisti ”luonnollisen koeasetelma” ja rekisteriaineistoa

• https://www.youtube.com/watch?v=FeP-S3qKuFI

Maahanmuuton taloudellisten vaikutusten arvioiminen on haasteellista

• Päivinen, J. (2017). Mitä tiedämme maahanmuuton taloudellista vaikutuksista? 
Selvitys maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta. Sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:27 

https://www.youtube.com/watch?v=FeP-S3qKuFI


Eroja ja yhtäläisyyksiä
Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen

tietojen valossa 

Pasi Saukkonen ja Juho Peltonen

2018

Helsinki

Maistiainen tuoreesta tutkimuksesta:
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Kotoutumisen seurannassa ja arvioinnissa on 
vielä paljon tekemistä …

• “We should have a reliable database that responds to 
questions such as what policy measures are carried out by 
whom, for what purpose, to whom, and with which 
resources. 

• As long as proper knowledge of these policy instruments is 
lacking, we can only make hypotheses and rough estimates. 

• Needless to say, lack of data also makes the analysis of the 
impact of integration policy problematic.”

(Pasi Saukkonen 2017b)
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Kiitos!


