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Lukijalle

M

aaseudun Sivistysliitto on mukana tukemassa monikulttuurista
toimintaa, koska pidämme tärkeänä sitä, että maaseutu on elävä osa
Suomea, Eurooppaa ja koko maailmaa. Silloin ei voi jäädä maailman laidalle
eristäytymään. Globaalissa maailmassa voi ja saa olla vuorovaikutuksessa,
kehittää itseään ja yhteisöään yhä kaukaisempien naapureiden kanssa.
Maailmankansalaiseksi voi kasvaa menemällä maailmalle ja olemalla
kiinnostunut eri alueiden historiasta ja nykyisyydestä sekä tutustumalla ja
toimimalla erilaisten ihmisten kanssa. Tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja
avointa mieltä, vähän seikkailunhalua ja tutkivaa otetta. Tarvitaan ymmärrys siitä, että ihminen on ihminen paikasta riippumatta. Universaalia on
jokaisen tarve terveelliseen ja riittävään ravitsemukseen, lepoon, yhteisöön
kuulumiseen, arvostetuksi tulemiseen ja itsensä toteuttamiseen. Silti ihmisten elämän lähtökohdat näiden suhteen voivat olla kovinkin erilaiset. Siitä
syntyvät ne paljon puhutut kulttuurierot.
Maailmankansalaiseksi on mahdollisuus kasvaa myös omalla kotiseudullaan. Muihin kulttuureihin ja niiden ihmisiin voi tutustua myös matkustamatta ulkomaille, koska maaseutu on jo monikulttuurinen. Vuorovaikutus
tuo tullessaan varmasti sekä opittavaa että annettavaa. Vastavuoroisuus ja
toisen ymmärtäminen on perinteisen naapurisovun ydin. Kulttuurisia eroja
ja erimielisyyksiä voi syntyä lähinaapureidenkin kanssa, vaikka oltaisiinkin
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jo monessa polvessa suomalaisia. Ei siinäkään tilanteessa naapurin ”dissaaminen”, niin kuin nykynuoriso sanoo, auta parempaan elämään kummankaan osapuolen näkökulmasta.
MSL on vapaan sivistystyön toimija. Vapaan sivistystyön tehtävänä on
tukea ihmisen monipuolista persoonallista kasvua, kykyä toimia yhteisössä
ja yhteisöjen demokratiakasvatusta. Maaseudun monikulttuurisuuden tukeminen on kaikkea tätä.
Paula Yliselä
toiminnanjohtaja
Maaseudun Sivistysliitto (MSL)
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Uusia maalaisia

K

ansainvälisyys on tätä päivää ja osa arkea niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Kansainvälisyys on jopa elinehto monessa eri yhteydessä;
oppilaitokset solmivat kansainvälisiä yhteistyösuhteita, yritykset kehittävät
toimintaansa ja tuotteitaan kansainvälisille markkinoille ja ihmiset liikkuvat
entistä enemmän maasta ja kulttuurista toiseen. Kansainvälisyys on myös
asia, jota voi jollakin tavalla kontrolloida ja hallita.
Monikulttuurisuus on seuraava askel kansainvälistymisestä. Se tarkoittaa
kaikkea sitä, mitä kansainvälisyydestä seuraa ja mihin kaikkeen se vaikuttaa.
Samalla se tarkoittaa niitä asioita, joita on vaikea, jopa mahdoton hallita tai
kontrolloida. Monikulttuurisuus tuo tullessaan esimerkiksi oppilaitoksiin
ja työpaikoille aivan uudenlaisia haasteita. Monikulttuurisuus voi tuoda
tullessaan asioita, jotka ovat ennestään uusia ja vieraita. Se, miten niihin reagoidaan ja millaista vuoropuhelua kouluissa ja työpaikoilla käydään, riippuu
siitä millaiset valmiudet monikulttuurisuuden kohtaamiselle on olemassa.
Kulttuurienvälisyys yhdistää nämä ja menee vielä pidemmälle. Kulttuurienvälisyys etsii kanavia ja tapoja tuoda ihmisiä yhteen ja vuorovaikutukseen
toistensa kanssa. Ajatuksena on, etteivät monikulttuurisuus, kansainvälisyys
tai maahanmuutto tulevaisuudessa olisi jokin irrallinen osa mitään toimintaa
tai yhteiskuntaa. Päinvastoin näiden asioiden tulisi olla tulevaisuudessa arkipäiväistyneitä ja osa monimuotoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa.
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Muutoksessa mukana
Tämän päivän maailma on globaali yhteisö, jossa jokaisen tulisi ajatella globaalisti ja toimia lokaalisti. Tästä ajatuksesta on syntynyt myös Maaseudun
Sivistysliiton Muutoksessa mukana -monikulttuurisuushanke. Hankkeessa
on ollut mukana 12 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta. Nämä kunnat eroavat paljonkin toisistaan niiden maahanmuuttotilanteen suhteen; maahanmuuttajien määrät, maahanmuuton syyt, maahanmuuttotyön perinteet ja toimijat
vaihtelevat kunnittain.
Myös kuntien käymässä maahanmuuttokeskustelussa on suuria kuntakohtaisia sävy- ja sisältöeroja. Toisissa kunnissa mietitään vastaanottokeskuksen tarvitsemia palveluja turvapaikanhakijoille ja toisissa kunnissa
etsitään asuntoja suoraan töihin tuleville. Toiset kunnat haluavat harjoittaa
hyvin valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa ja toiset kunnat taas ovat avanneet ovensa hyvinkin monimuotoiselle maahanmuutolle. Kunnissa painottuvatkin eri asiat. Eri asiat myös vaativat erityistä huomiota niissä toimenpiteissä, joilla kukin kunta vastaa omaan maahanmuuttotilanteeseensa.
Yksi hankkeen tehtävistä on ollut toimia globaalissa maailmassa ja tuoda
maailma lähelle. Koulutusten, työpajojen, työnohjauksen ja seminaarien
avulla on kannustettu ihmisiä vastuulliseen osallistumiseen sekä herätetty ja
ylläpidetty yhteiskunnallista kiinnostusta. Tätä voisi kutsua myös kotikansainvälistymiseksi; otetaan selvää asioista, pyritään muodostamaan niistä
kokonaiskuva ja huomioidaan oman yhteiskuntamme moninaistuminen suhteessa globaaliin muutokseen. Muuttuvassa yhteiskunnassa yksi Maaseudun
Sivistysliiton tärkeistä tehtävistä onkin kannustaa ihmisiä kohti aktiivista
kansalaisuutta: yhteiskunnallista kiinnostusta, vastuullista osallistumista ja
kansalaisvaikuttamista.
Muutoksessa mukana -hankkeen perusidea on maahanmuuttotyön
kaksisuuntaisuus. Suomeen muualta muuttaneet tarvitsevat erityistä tukea
kotoutumiseen, samoin kuin tietoa ja tukea tarvitsemme myös me kantasuomalaiset. Hanke onkin tavoittanut toiminnallaan sekä maahanmuuttajia että
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kantaväestöä. Näiden eri ryhmiin kuuluvien ihmisten vuoropuhelun synnyttäminen ja kanssakäymiseen kannustaminen on ollut tässä työssä sekä
haastavinta että kaikkein palkitsevinta.
Monikulttuurisuuteen reagoiminen on yksi maailmanlaajuisista haasteista, jotka koskettavat kaikkia tahoja yhteiskunnassa ja jokaista ihmistä henkilökohtaisella tasolla jollain lailla. Sellaiset teemat kuten kulttuuriosaaminen,
moninaisuuden kohtaaminen sekä aktiivinen kansalaisuus ovatkin teemoja,
jotka helpottavat toimimista muuttuvissa työyhteisöissä ja kannustavat
luomaan kokonaiskuvan yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Kertokoon yksi kuva enemmän kuin tuhat sanaa.
Muutoksessa mukana -hankkeen puolesta
Virpi Harilahti-Juola
projektikoordinaattori
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avulla saadaan ihmisiä yhteen ja tekemään yhdessä, tutustumaan toinen
toisiinsa ja kasvattamaan omaa kulttuuritietoisuuttaan. Hyvä lisä on tietenkin se, jos osallistujat innostuvat taiteesta muutenkin ja saavat kipinän sen
tekemiseen.

Tapaus Pudasjärvi

kaveruuteen taidetyöpajassa
Äidit ja lapset ovat useana viikonloppuna muovanneet yhdessä savea, piirtäneet ja maalanneet erilaisista kulttuurien kohtaamiseen liittyvistä aiheista,
ja samalla tutustuneet toinen toisiinsa. Tekemisen lomassa on maisteltu
osallistujien tuomia makuja eri kulttuureista ja keskusteltu muun muassa
vanhemmuuteen liittyvistä asioista.
Osallistujissa on ikänsä Iissä asuneita sekä muualta sinne muuttaneita.
Taidetyöpajan teemat liikkuvat kulttuurien kohtaamiseen liittyvän tematiikan ympärillä – pohditaan yhdessä esimerkiksi kulttuurisia tapakoodeja, erilaisia juhlaperinteitä ja erilaisia maahanmuuttajuuteen liittyviä kysymyksiä.
Taidetyöpajassa taide on ennemminkin väline kuin päämäärä. Taiteen
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Pohjoispohjalaisen Pudasjärven kaupungin maahanmuuttotilanne muuttui varsin
nopeasti, kun lähellä kaupungin keskustaa
avattiin vastaanottokeskus nuorille turvapaikanhakijoille.
Pudasjärven kaupunki on yksi 12 kunnasta, jotka ovat mukana Maaseudun Sivistysliiton Muutoksessa mukana -monikulttuurisuushankkeessa. Hanke onkin päässyt
seuraamaan tuota muuttunutta tilannetta läheltä ja osallistumaan omalta
osaltaan kaupungin maahanmuutto- ja kotouttamistyön kehittämiseen.
Pudasjärveltä saadut kokemukset vahvistavat tätä ajatusta maahanmuuttotyön kaksisuuntaisuudesta. Muutoksessa mukana -hankkeen kantaväestölle suunnatuissa koulutuspäivissä on puhuttu muun muassa siitä, mitä
monikulttuurisuus oikeastaan tarkoittaa, millaisia ennakkoluuloja meillä
jokaisella on ja miten niihin voi vaikuttaa, mitä kulttuurien kohtaaminen
tarkoittaa ja millaista on meidän oma suomalaisuutemme.
Samoin hankkeen toinen viesti – Suomen todellinen monikulttuurisuus
on meidän kaikkien vastuulla – on saanut vahvistusta myös Pudasjärveltä.
MSL yhtenä muiden yhteistyötahojen kanssa on ollut mukana jakamassa
tuota vastuuta. Yhdessä olemme etsineet työkaluja siihen, miten uusista
maahanmuuttajista tulisi uusia pohjoispohjalaisia ja uusia suomalaisia.
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Metsän eksotiikkaa
Maahanmuuttajan silmin suomalainen metsä on ihmeitä pullollaan. Hidas
kasvu, metsänomistajarakenne ja metsän hyvä hoito tekivät vaikutuksen
maahanmuuttajien metsäpäivässä Haapavedellä.
Metsäkone jytisee ensiharvennuksella Haapavedellä. Nuori männynrunko on nopeasti kumossa ja pätkitty.
Ghanalainen Patrick Eshun katselee harvesterin työskentelyä ihmeissään. Hän on ensimmäistä kertaa suomalaisella metsätyömaalla. Suomalaisessa metsässä hän on käynyt kerran aiemminkin.
– Minua huolettavat nuo pienet puut, jotka jäävät koneen jalkoihin, seitsemän kuukautta suomessa asunut ghanalainen murehtii.
Murheen ymmärtää, sillä Eshun on juuri kuullut, että suomalainen metsä
kasvaa huomattavasti hitaammin kuin ghanalainen.
– Meillä metsä kasvaa kaadettavan kokoiseksi 10–15 vuodessa. On hurja
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ajatella, että täällä kaadetaan metsää vasta, kun se on kymmeniä vuosia vanhaa. Ja että satavuotiastakin metsää löytyy.
Eshun on päässyt tutustumaan suomalaiseen metsään Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen, Maaseudun Sivistysliiton ja Haapaveden Opiston
järjestämässä maahanmuuttajien metsäpäivässä. Päivän aikana maahanmuuttajille tarjotaan tietopaketti suomalaisen metsän antimista, jokamiehenoikeuksista ja metsän merkityksestä suomalaisille. Myös ghanalaisille
metsä on tärkeä, joten Eshunin on helppo ymmärtää suomalaisten läheinen
suhde metsiinsä.
– Metsällä on todella iso taloudellinen ja henkinen merkitys Ghanassa.
Meillä osa metsistä on suojeltu ja jotkut puut ovat pyhiä. Suurin merkitys
metsällä on kuitenkin ravinnon antajana, Eshun kertoo.
Kahdeksasta eri maasta Suomeen tulleita metsäpäivän osanottajia
ihmetyttää myös suomalaisen metsän omistajarakenne. Monen kotimaassa
metsää saa omistaa vain valtio. Thaimaalaista Suwapat Niyomarttra-Hietalaa
kotimaan metsien tilanne huolettaa. Hän kertoo, että Thaimaassa metsää
kaadetaan surutta eikä uutta istuteta tilalle, mikä on johtanut metsäalan
vähenemiseen.
– Suomessa metsää hoidetaan todella hyvin, kaikki on hyvin organisoitua
ja luonto otetaan huomioon, katsoo ensikosketuksen suomalaiseen metsänhoitoon maahanmuuttajien metsäpäivässä saanut nuori nainen.
Päivän taustalla on kaksi hanketta, jotka pyrkivät edesauttamaan maaseudulla asuvien maahanmuuttajien kotoutumista.
– Metsä on olennainen osa suomalaisuutta. Se vaikuttaa ihmisiin, kulttuuriin ja elintapoihin eikä sen merkitys avaudu muuten kuin menemällä
itsekin metsään, perustelee Maaseudun Sivistysliiton projektikoordinaattori
Virpi Harilahti-Juola metsään tutustumisen tarpeellisuutta.
Sanna Keskinen
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Elävät kirjat
Kun kirjoina ovat intialainen, ghanalainen, unkarilainen, tšekkiläinen,
amerikkalainen, englantilainen ja ukrainalainen ihminen, kokemukset ovat
varmasti mielenkiintoisia. Näitä kirjoja haluaa ehkä lukea vielä uudestaan.
Voi aloittaa selaamalla niitä sieltä täältä ja palata niihin vielä uudemman
kerran. Ja lukea ne vielä kannesta kanteen.
Haapavedellä järjestettiin 24.11.2009 Elävä kirjasto -tapahtuma, josta
nämä kirjat löytyivät. Kirjaston asiakkaat tulivat Haapaveden lukiosta.
Asiakkaille ja kirjoille oli varattu oma tilansa, jossa kirjoihin saattoi
tutustua rauhassa ja henkilökohtaisesti. Lukion oppilaat olivat valmistautuneet kirjastoreissuun huolella. He olivat miettineet valmiiksi kysymyksiä
muun muassa ruokaan, nuorten harrastuksiin ja eri maiden uskontoihin
liittyvistä asioista.
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Kolmen nuoren miehen porukka esimerkiksi vastasi kysymykseen, mistä
he olivat keskustelleet kirjansa kanssa: ”No pääasiassa tytöistä ja musiikista.” Tšekkiläinen kirja puolestaan ihmetteli nuorten kysymyksiä siitä, missä
kyseinen maa sijaitsee.
Tämä on juuri elävän kirjaston parasta antia – se tarjoaa mahdollisuuden
keskustella niistä asioista, jotka ovat lähellä omaa elämää ja arkea ja saada
niihin ehkä uusi näkökulma. Samalla se lisää kulttuuritietoutta ja tuo asiat
lähelle henkilökohtaisen kohtaamisen kautta.

Työnohjaus avaa työelämää
Työnohjaus avaa tehokkaasti suomalaista työelämää maahanmuuttajille.
Se, mikä on meille kantasuomalaisille itsestään selvää, voi olla kummallista
ihmiselle, joka on muuttanut tänne muualta.
Suomen kielen taito on ensimmäinen asia, joka jäsentää koko suomalaista yhteiskuntaa ympärillä. Ilman kieltä maailma ympärillä ei hahmotu. Heti
kielen jälkeen tulee koko muu kulttuuri. Ja iso osa suomalaista kulttuuria on
työ ja siihen liittyvät kulttuuriset odotukset ja tavoitteet. Työllä ja työyhteisöillä onkin merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa.
Kotoutuminen työn kautta on kuitenkin täynnä asioita, jotka ovat aluksi
outoja ja herättävät monenlaisia kysymyksiä. Työyhteisöt ovat täynnä hiljaista tietoa, joka ei avaudu minkään perehdytysoppaan kautta ja jota emme
tule koskaan kertoneeksi etukäteen – niin itsestään selvää se meille on.
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Onko juotava kahvia?
”Suomalaiset juovat koko ajan kahvia. Monta kertaa päivässä. Onko kaikkien
juotava kahvia? Pitääkö kahvitauot pitää? Voiko kahvihuoneeseen mennä
milloin vain? Vai onko sinne vuorot? Voiko mennä esimiehen kanssa yhtä
aikaa? Kuka ostaa sen kahvin? Pitääkö maksaa joka kerta, kun juo? Tuodaanko sinne jotain kahvin kanssa? Jos, niin mitä?”
Pieniä, yksinkertaisia ja arkisia asioita, mutta jos ei tunne käyttäytymiskoodeja eikä tiedä totuttuja tapoja, arkisetkin tilanteet voivat olla kiusallisia
ja epämiellyttäviä.
Työnohjaus on yksi työkalu avata suomalaista työelämää ja sen sisään
kirjoitettuja sääntöjä ja tapoja.
Se tarjoaa tilan, ajan ja mahdollisuuden tulla puolin ja toisin tutuksi. Se avaa
tietä suomalaiseen työelämään ja samalla se avaa meidän silmiämme tarkastelemaan omaa työkulttuuriamme ja siihen liittyviä tapoja, arvoja ja tavoitteita. Ja
ehkä kehittämään niitä entistä paremmiksi, luovemmiksi ja tuottavammiksi.

Ruoka yhdistää
Keittiö on täynnä iloisia ja innokkaita ihmisiä. Työtasolla pilkotaan kauden
kasviksia, toisella pöydällä on kohoamassa pullataikina ja hellalla porisee
kirkas kalakeitto. Keittiössä leijailee herkullinen tuoksu. Naurun ja puheen
joukosta erottuu ainakin neljää eri kieltä. Suomi on niistä se kaikille yhteinen kieli.
Ruokaa tekemällä ja pullaa leipomalla ovat tulleet tutuiksi monet keittiöön, ruokaan, elintarvikkeisiin ja suomalaisiin tapoihin liittyvät sanat.
Reseptejä lukemalla ne ovat myös löytäneet paikkansa omasta asiayhteydestään. Suomi on taas hiukan ymmärrettävämpi paikka asua ja elää.
www.msl.fi/muutoksessamukana
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Maahanmuuttajan
ja maaseudun välisestä
suhteesta
Antti Saartenoja, FT, vanhempi tutkija, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Maalaiset ja ulkomaalaiset nyt

S

uomi on toisesta maailmansodasta näihin päiviin saakka ollut suhteellisen sulkeutunut yhteiskunta, jonka väestön etninen rakenne on ollut
hyvin homogeeninen. Maahanmuutto koski pitkään etupäässä pakolaisten
vastaanottoa, johon Suomi oli sitoutunut kansainvälisin sopimuksin. Pakolaismäärät ovat kuitenkin pysyneet marginaalisina. Vasta viime vuosina
keskustelun ja politiikan painopiste on kääntynyt työperäiseen maahanmuuttoon. Tämän taustalla on ollut Euroopan Unionin jäsenyyden myötä
tapahtunut rajojen avautuminen työvoiman kansainväliselle liikkuvuudelle
sekä väestön ikääntymisestä johtuva työvoimavaje. Samalla maahanmuuton
volyymi on kasvanut voimakkaasti. Maahanmuutto onkin 2000-luvun aikana
kasvanut alle 20 000 lähes 30 000 henkeen vuodessa (Tilastokeskus 2010).
Maahanmuuton ja samoin siihen liittyvän politiikan on pääsääntöisesti
ajateltu koskevan vain suuria kaupunkeja. Suurten kaupunkien, ja Suomessa
etenkin pääkaupunkiseudun, asemaa vahvistaa maahanmuuttajien yleismaailmallinen taipumus hakeutua uudessa kotimaassaan maanmiestensä seuraan. Suomesta Amerikkaan lähteneiden siirtolaisten muodostamat yhteisöt
ovat tyypillinen esimerkki tästä ilmiöstä. Keskittymisen kääntöpuolella on
etnisten ryhmien ja kantaväestön segregaatio, joka äärimmillään johtaa
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ghettoutumiseen. Tämänsuuntainen kehitys on meilläkin Helsingin seudulla
jo käynnissä. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriö (2010:98) pitää maahanmuuton keskeisenä riskitekijänä sen alueellista keskittymistä suurimpiin
kaupunkikeskuksiin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle.
Maahanmuuton voimakas alueellinen keskittyminen on johtanut epätasapainoon, jossa suuret kaupunkiseudut joutuvat kantamaan suurimman
vastuun ulkomaalaisväestön työllistämisestä ja kotiuttamisesta. Samaan
aikaan monessa maaseutukunnassa podetaan, talouden suhdanteista
riippumatta, osaavan työvoiman puutetta. Maaseudun työvoimareservit
ovat viime vuosikymmenten aikana käyneet vähiin, ja maaseutualueet ovat
yhä useammin muuttuneet työvoimaa vastaanottaviksi alueiksi. Kehitys
jatkuu samansuuntaisena, esimerkiksi monilla Itä- ja Pohjois-Suomen
harvaan asutuilla alueilla työvoiman määrä laskee vuoteen 2020 mennessä
80 prosenttiin nykyisestä tasosta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010:53).
Lisäksi maaseutuyrityksissä tarvitaan entistä useammin pitkälle koulutettua
erikoistyövoimaa, jota omalta alueelta ei helposti ole saatavissa. Työvoimatarpeen ohella maahanmuuton lisäämistä maaseudulle on perusteltu negatiivisen väestökehityksen torjumisella ja maaseudun elinvoiman lisäämisellä
(Saartenoja ym. 2009: 13-14).
Maaseudun maahanmuuttopolitiikan keskeisemmäksi kysymykseksi
nouseekin maantieteellisesti hajautuneen työvoimatarpeen ja maahanmuuttajien omien asumispreferenssien välisen ristiriidan ratkaiseminen. Tämä
vaatii yhtäältä maaseudun tarkastelua maahanmuuttajia kiinnostavana
toimintaympäristönä ja toisaalta maahanmuuttajien ajattelutapojen syvällisempää ymmärtämistä.
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Maaseututila toimintaympäristönä
Tarkoitan maaseututilalla tässä yhteydessä sitä fyysisen, kulttuurisen ja
sosiaalisen ympäristön kokonaisuutta, jonka maahanmuuttaja kohtaa asettuessaan maaseudulle. Tilan hahmottaminen, kokeminen, ymmärtäminen ja
siinä operoiminen ovat erilaisia riippuen tulijan omasta maantieteellisestä ja
kulttuurisesta taustasta. Esimerkiksi maaseudun avoin tila ja hiljaisuus voidaan kokea toisaalta vapauttavana, mutta myös ahdistavana ja pelottavana.
On myös pidettävä mielessä, että ei ole olemassa yhtä yhtenäistä maaseutua. Varsinkin suomalainen maaseutu on hyvin monimuotoinen. Pääkaupunkiseudun nopeasti urbanisoituva maaseutu eroaa idän ja pohjoisen luonnonläheisistä, harvaan asutuista maaseutualueista, joissa kulttuurin osuus lähes
katoaa. Samoin maaseudun kehityskuva eriytyy eri alueilla voimakkaasti.
Nämä tekijät vaikuttavat suoraan myös maahanmuuttajien ja maaseututilan
väliseen suhteeseen. Esimerkiksi vaikean rakenteellisen työttömyysongelman alueilla suhtautuminen uusiin asukkaisiin voi olla hyvin kielteistä.
Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009:30) todetaan muun muassa, että maahanmuuton lisääntyminen muuttaa väestön keskimääräistä suhdetta luontoon ja maaseutuun,
koska ulkomaalaistaustaisilla suomalaisilla on erilainen kulttuurinen
kytkentä suomalaiseen maaseutuun kuin alkuperäisväestöllä. Ohjelmassa
ei kuitenkaan avata sen tarkemmin sitä, mitä nämä kulttuurisen kytkennän
eroavaisuudet ovat. Eroja varmasti on, ja maahanmuuttajat näkevät ja kokevat maaseudun ainakin jossakin määrin toisin kuin kantaväestö. Esimerkkinä voidaan mainita jokamiehen oikeuteen liittyvä metsissä liikkumisen ja
toimimisen kulttuuri. Ulkomaalaistaustaisten ihmisten maaseutusuhde on
kuitenkin edelleen pitkälle selvittämätön käsite, josta voisi olla paljon opittavaa pohdittaessa maaseudun maahanmuuton lisäämisen tapoja.
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suhde maaseututilaan
Suomen suurimmat maahanmuuttajaryhmät ovat virolaiset ja venäläiset.
Muu joukko jakautuu hyvin moniin eri kansallisuuksiin (Saartenoja ym.
2008:33). Viro ja Venäjä, etenkin sen Euroopan puoleiset osat, ovat kulttuurisesti kohtuullisen lähellä suomalaisuutta, mikä helpottaa kanssakäymistä
ja sopeutumista. Lisäksi heidän maaseutukäsityksensä on todennäköisesti
melko samankaltainen, vaikka tästä ei ole olemassa tarkkoja tutkimuksia.
Maahanmuuttokeskustelussa on kansalaisuuksien välisten erojen lisäksi
pidettävä mielessä ero pakolaisten ja työperäisten maahanmuuttajien välillä.
Osittain kysymykset ovat samoja, mutta ryhmien välillä on myös suuria
eroja esimerkiksi kotiutumisen suhteen. Pakolaisilla muutto on ollut pakon
sanelema ja usein hyvin traumaattinen kokemus, ja sopeutuminen uuteen
ympäristöön voi tästä syystä olla huomattavan vaikeaa ja kestää pitkän ajan.
Työperäinen maahanmuuttaja on puolestaan tullut vapaaehtoisesti ja hän on
voinut itse valita muuttonsa ajankohdan ja kohteen, mikä helpottaa sopeutumista. Samoin hänen on mahdollista milloin tahansa palata takaisin tai
muuttaa toisaalle, mikäli muuttopäätös osoittautuu virheelliseksi. Pakolaisten etuna on se, että yhteiskunta tukee heidän sopeutumistaan paljon
työperäisiä maahanmuuttajia paremmin, jotka tuntevatkin usein jäävänsä
täysin vaille palveluita.
Yksi maaseudun erityiskysymyksistä on alkutuotannon tilapäisen
kausityövoiman kasvava tarve. Esimerkiksi perunan- ja marjanviljelyssä tai
broilerituotannossa on sesonkiaikoja, jolloin tarvitaan huomattavia määriä
tilan ulkopuolista aputyövoimaa. Tämänkaltaisen työn vähäinen kiinnostavuus suomalaisten keskuudessa ja korkeat työvoimakustannukset ovat johtaneet yhä enemmän ulkomaisen työvoiman tarpeeseen. Ilmiö on tuttu myös
Etelä-Euroopassa, jossa käytetään paljon afrikkalaisperäistä kausityövoimaa.
Toiminta on kuitenkin huonossa maineessa siihen liittyvien väärinkäytösten
vuoksi. Kausityöläisten maaseutusuhde saattaa muodostua hyvinkin negatiivisiksi, etenkin jos heidän työ- ja asumisolosuhteensa ovat puutteellisia.
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Suomalaisilla viljelijöillä on mahdollisuus välttää muualla tehtyjä virheitä.
Yleinen paine elintarvikkeiden hintojen pitämiseksi keinotekoisen alhaisina
ja siitä johtuvat maatalouden kannattavuusongelmat houkuttelevat helposti
esimerkiksi työnantajamaksujen laiminlyöntiin tai liian alhaisten palkkojen
maksamiseen. Kausityövoimailmiö on tullut jäädäkseen, ja missään tapauksessa kysymystä ulkomaisen kausityövoiman käytöstä ei pidä ohittaa. Siihen
liittyvät mahdolliset ongelmat tulee ratkaista yhteistyössä viljelijöiden,
työntekijöiden ja viranomaisten kanssa.
Työn ohella maaseudulle maahanmuuton tärkein motiivi on rakkaus.
Nuorten naisten miehiä vilkkaampi muutto maaseudulta kaupunkeihin on
luonut maaseudulle epätasaiset avioliittomarkkinat, mikä näkyy kohtuullisen
suurena poikamiesten joukkona. Esimerkiksi Kainuussa 20-24 -vuotiaiden
ikäluokassa miehiä on yli 20% enemmän kuin naisia, mikä tarkoittaa yli 400
potentiaalista uutta poikamiestä. Osa tästä ryhmästä löytää puolison ulkomailta joko matkaillessaan, erilaisten välityspalvelujen kautta tai maaseudulle
tulleen kausityövoiman parista. Tästä syystä enin osa maaseudulle asettuneita ulkomaalaisia on naisia. Esimerkiksi Kainuun tapauksessa maahanmuuttajista naisia on 30% miehiä enemmän. Parisuhteen kautta maaseudulle
asettuneiden asema on erityisen hyvä, koska he saavat merkittävää tukea
perheiltään, esimerkiksi julkisten palvelujen käytössä ja asioidessaan viranomaisten kanssa. Lisäksi parisuhde nostaa heidän statustaan paikallisyhteisössä, ja työn saanti sekä osallistuminen yhteisön toimintaan on helpompaa.
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Toiseus yhdistää
Maaseudun oleellinen eroavaisuus suhteessa kaupunkeihin on, että maahanmuuttaja on maaseudulla usein vailla maanmiestensä seuraa. Hän on silloin
kaupunkeja enemmän riippuvainen yhteisöstä, johon hän ei ole alun perin
kuulunut ja hän tuo siihen ominaisuuksia, jotka eivät ole lähtöisin yhteisöstä
itsestään. Maahanmuuttaja tuokin aina vääjäämättä maaseutuyhteisöön
ulkopuolisuuden ja toiseuden elementin. Maahanmuuttaja tuo kaukaisen
lähelle (Simmel 2005:76). Maaseudulla maahanmuuttaja asuu usein myös
suhteellisen etäällä heille tarkoitetuista palveluista. Suurimpana ongelmana
on kielikoulutuksen puute tai heikko saavutettavuus. Puutteellinen kyky
kommunikoida yhteisön kanssa sen omalla kielellä lisää toiseuden tunnetta.
Toiseuden käsite viittaa yksilön kokemukseen erilaisuudesta, ulkopuolisuudesta ja osin myös eriarvoisuudesta. Toiseudessa keskeistä on kuulumisen
tai pikemminkin ei-kuulumisen tunne (Kulmala 2006:70). Toiseutta tuotetaan
yhtäältä diskursiivisesti erilaisten tekstien ja puhuntojen kautta ja toisaalta
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa jolloin yhteenkuuluvuutta tuotetaan esimerkiksi erilaisilla teoilla ja poliitikoilla (Lehtonen & Löytty 2003:12).
Toiseus näyttäisi maaseudulla kääntyvän ainakin osin myönteiseksi ominaisuudeksi. Saartenojan ym. (2008) mukaan maahanmuuttajiin oli maaseudulla suhtauduttu yksilöinä ja heistä on oltu kiinnostuneita, toisin kuin kaupungeissa. Tähän vaikuttaa erityisesti yhteisöjen pienuus, jolloin jokainen
uusi kasvo on mahdollista tunnistaa. Yhteisöt eivät ole pitäneet yksittäisiä
tulijoita uhkana vaan enemmän mielenkiintoisena ja elämää rikastuttavana
lisänä. Vieraat elementit ja toiseus ovat pysyneet sopivassa mittaluokassa.
Maahanmuuttajien selviytymisstrategioihin on lisäksi kuulunut toiminta
yhteisöjen hyväksi erilaisten seurojen ja yhdistysten piirissä, mikä on auttanut heidän kotoutumistaan ja vähentänyt ulkopuolisena elämisen tunnetta.
Merkittävänä apuna tässäkin on ollut muuton tai maaseudulle jäämisen
taustalta usein löytyvä puoliso. Maaseudun maahanmuuttajat olivatkin
suhteellisen tyytyväisiä elämäänsä, joka rakentuu työn, ystävien ja perheen
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varaan, aivan kuten kantaväestöllä. Maaseudulla asumisessa on koettu myös
haasteita kuten nurkkakuntaisuus ja sosiaalisen elämän vähäisyys. Nämä
ongelmat kohdistuvat kuitenkin samalla tavalla myös alkuperäisyhteisöön.
Moni koki kuitenkin olleensa onnekas löydettyään hiljaisen, rauhallisen ja
turvallisen asuinpaikan suomalaiselta maaseudulta.
Jälkimoderni Suomi määrittyy yhä vahvemmin kaupungeista käsin ja
maaseutu itsessään on myös alkanut edustaa entistä enemmän toiseutta. Näin
ajateltuna maalaiset ja ulkomaalaiset omaavat valtakulttuurin näkökulmasta
ehkä enemmänkin yhteisiä piirteitä kuin ensi näkemältä voisi olettaa. Merkittävin ero on siinä, että maalaiset edustavat jotakin vanhaa, josta kaupungeissa
halutaan erottautua kun maahanmuuttajat edustavat puolestaan jotakin
uutta, joka halutaan pitää ulkopuolella. Voi olla mahdollista, että nämä kaksi
toisilleen kaukaista ryhmää löytävät toiseuden kautta jotakin sellaista, mikä
auttaa keskinäisen yhteisymmärryksen syntymistä ja syventymistä.
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Kotouttamispolitiikasta
Maaseutupolitiikan tavoitteena on tunnistaa maahanmuuttajat maaseudun
uutena ja välttämättömänä väestöryhmänä, jolla on omat lähtökohdat ja
tarpeet. Politiikassa pyritään myös tukemaan maahanmuuttajien edellytyksiä tulla täysivaltaisiksi paikallisyhteisöjen jäseniksi (Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmä 2009:83). Lähtökohta on perusmyönteinen ja tätä tukee
esimerkiksi Maataloustuottajien keskusjärjestön (MTK) myönteinen kanta
työperäistä maahanmuuttoa kohtaan, joka puheenjohtaja Juha Marttilan
suulla on Suomen maahanmuuttajamyönteisin järjestö (Ilkka 2010).
Maahanmuuttajan asemasta käytävän poliittisen keskustelun keskeisin
käsite on kotouttaminen ja sen onnistuminen. Ylipäätään maahanmuuttoa
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koskevissa asiakirjoissa ja ohjelmissa pannaan suuri paino kotouttamisen
onnistumiseen, kotouttamispalveluihin, ja että kotouttaminen täytyy hoitaa
nopeasti ja tehokkaasti. Linjauksissa pilkahtaa tietynlainen totalitarismin
henki, jossa maahanmuuttajaparka työnnetään putkeen, josta putkahtaa siisti
suomalaisten tavoille ja kulttuuriin sovitettu ”homo finlandicus”, jolla voi sitten olla jokin pikantti ja eksoottinen vivahde alkuperäisestä kulttuuristaan.
Onneksi viranomaisten resurssit järjestää kotouttamista ovat etenkin
maaseudulla olleet niin pienet, että maahanmuuttajille on jäänyt tilaa hengittää myös itse ja aikaa asettua rauhassa aloilleen. Toki kotouttamispalveluissa on myös puutteita, esimerkiksi kunnollisen kielikoulutuksen hankkiminen on maaseudulla enimmäkseen erittäin hankalaa.
Kotouttamiseen tarvitaan nykyistä monipuolisempia keinoja, jotta maahanmuuttajat integroituisivat työpaikan lisäksi nopeasti koko ympäröivään
yhteiskuntaan, sosiaalisiin verkostoihin ja päätöksentekoon. Kotouttamistoimenpiteet tulee kohdistaa paitsi työperusteisiin maahanmuuttajiin, myös
mukana muuttaviin perheenjäseniin (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
2009:80, lihavointi kirjoittajan).
Ylenmääräinen kotouttaminen voi itse asiassa aiheuttaa myös lamaantumista ja vääristää maahanmuuttajan käsitystä yhteiskunnan toiminnasta.
Kotoutumiselle ei ole hyväksi, että viranomainen käy hoitamassa lampunvaihdon maahanmuuttajan kotona. Kotoutumiselle on eduksi se, että
maahanmuuttaja lähtee itse kauppaan hankkimaan uutta lamppua ja pyytää
naapurinsa avuksi sitä vaihtamaan, ellei itse osaa. Kotouttaminen ei saa
myöskään olla yksinomaan viranomaistoimintaa, vaan siinä tarvitaan koko
yhteisön mukanaoloa. Tästä on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Kauhajoella ja Närpiössä. Kotouttamistoimenpiteiden sijaan olisi inhimillisempää puhua esimerkiksi kotiutumispalveluista. Siinä maahanmuuttaja nähtäisiin kotouttamistoimien objektin sijaan ajattelevana, osaavana ja tuntevana
subjektina, joka osaa itse parhaiten määritellä omat palvelutarpeensa.
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Onko maaseudulla ja maahanmuuttajalla
yhteistä tulevaisuutta?
On selvää, että maaseutu tarvitsee lisää käsiä niin alkutuotantoon, jalostukseen kuin palveluihinkin. Lähitulevaisuudessa tarve lisääntyy entisestään.
Tällöin työnantajien on hankittava työvoimaa joko kaupungeista tai ulkomailta. On erittäin epätodennäköistä, että kaupungeista löytyisi sellaisia
työvoimareservejä, joista voisi olla apua maaseudun tarpeisiin. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää ulkomaisen työvoiman lisähankinta. Kansalaisuuksista olisi luontevinta keskittyä venäläisiin ja virolaisiin, koska he muodostavat
jo tällä hetkellä maaseudun vähäisen maahanmuuttajajoukon pääryhmät, ja
koska heidän kulttuurinen etäisyys suomalaisesta maaseudusta on keskimääräistä pienempi. Yhteistä maaseutualueille on, kuten koko yhteiskunnalle, että siellä ei ole juuri kiinnostusta ottaa vastaan vanhoja, sairaita ja
vammaisia maahanmuuttajia.
Vaikka näyttääkin siltä, että suomalaiselle maaseudulle mahtuu vielä
runsaasti uusia tulijoita, eikä ulkomaalaisvastaisuus ilmene samalla tavalla
ääri-ilmiöinä kuin kaupungeissa, maaseudulla tuskin tullaan näkemään
mitään suurta maahanmuuttoaaltoa. Tähän vaikuttaa ensinnäkin maaseutuyhteisöjen tietty konservatiivisuus ja hitaus. Toinen jarruttava tekijä on
alussa mainittu maahanmuuttajien halu asua lähellä omia maanmiehiään.
Näiden lisäksi muuttoa rajoittavat monet käytännön tekijät, kuten esimerkiksi vuokra-asuntojen puute. Toisaalta on muistettava, että lukumääräisesti
laskettuna maahanmuuttajien tarve pysyy melko pienenä. Kuntatasolla
voidaan puhua jopa yksittäisten avainhenkilöiden, esimerkiksi lääkäreiden,
rekrytoinnista.
Toiseus maalaisia ja ulkomaalaisia yhdistävänä tekijänä, mikäli se osataan käyttää voimavarana, voi merkittävästi lisätä maaseudun elinvoimaa.
Kulttuurien rajapinnoissa ja marginaaleissa nousee usein esiin sellaisia uusia
ajatuksia ja ilmiöitä, jotka toimivat luovan talouden merkittävänä käyttövoimana ja tuottavat uusia sosiaalisia ja kulttuurisia innovaatioita. Tästä

38

Koti maalla

Koti maalla

39

näkökulmasta maahanmuuttajat ovat pitkälle käyttämätön mahdollisuus
maaseudun elinvoiman lisäämisessä. Avainasemassa tässä on maaseutuyhteisöjen halu ottaa maahanmuuttajat vastaan yksilöinä ja kyky profiloitua
monikulttuurisuuteen.
Maahanmuuton kasvu lisää paineita järjestää maaseutukuntiin toimivat
maahanmuuttajien kotouttamispalvelut. Kunnat eivät kuitenkaan ole varautuneet tähän erityisen hyvin. Kuntien tulisikin kiireesti laatia tai päivittää
maahanmuuttopoliittiset ohjelmat ja tiedottaa niistä tehokkaasti. Ohjelmissa tulisi pelkkien kotouttamispalvelujen lisäksi pohtia myös maahanmuuttajien merkitystä kunnalle ja kunnan roolia maahanmuuttajan työnantajana.
Maaseudulla korostuu myös erilaisten yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen
merkitys maahanmuuttajan lähimpänä kontaktina suomalaiseen yhteiskuntaan. (Saartenoja ym. 2008.) Kotouttamisen sijaan maaseutukunnat
voisivatkin profiloitua maahanmuuttajien kotiutumisen esimerkkialueina
ottamalla tulijat vastaan ystävällisesti ja joustavasti julkisen, kolmannen ja
yksityisen sektorin yhteistyönä.
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Maaseutu on mahdollisuus
– myös maahanmuuttajille
Vesa Nuolioja, johtaja, ProAgria Oulu

M

aahanmuuttoon liittyvä keskustelu on noussut esille viimeisen vuoden aikana mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Miten me suomalaiset suhtaudumme asiaan – mielipiteet asiasta vaihtelevat laidasta laitaan ja
yli laidankin.
Asiaa voisi tarkastella myös historian kautta. Suomestakin on lähdetty
töihin muualle ja muutettu monistakin syistä ulkomaille. Mielenkiintoista
on lisäksi se, että satojen vuosien aikana rajamme ovat muuttuneet sitten
Pähkinäsaaren rauhan rajan ja vuoden 1323 jälkeen kymmenkunta kertaa.
Moneen kertaan maassamme ihmiset ovat liikkuneet ja joutuneet ”pakosalle”. Sopeutumista on vaadittu uusien hallitsijoiden käskyihin ja veronkantoon. Sitkeästi on kuitenkin sopeuduttu ja opittu selviämään. Viimeisen
sodan jälkeen asutimme menetettyjen alueiden, pääosin Karjalan alueen
siirtolaiset, yli 400 000 ihmistä eri puolille maatamme. He saivat maata ja
mahdollisuuden aloittaa alusta. Strategia oli onnistunut ja suuri muuttooperaatio synnytti suuren pientilallisten määrän maahamme. Viimeisin
suuri muuttoliike koettiin 1960-luvulla, jolloin pohjoisesta suomesta muutti
hyvin suuri joukko paremmin palkattujen töiden perään erityisesti Ruotsiin.
Monet heistä olivat asutustoiminnan kautta tulleita. Kyliä autioitui, kouluja
alkoi sulkeutua ja palvelut rupesivat hiipumaan. Viimeisin iso muutos ei
liittynyt enää rajoihimme vaan liityimme osaksi Euroopan Unionia vuoden
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1995 alusta. Tulimme osaksi vapaata työvoiman, tavaroiden ja palveluiden
liikkumisen aluetta, jolla on yhteisiä säädöksiä näistä asioista. Valtiovalta on
harmonisoinut lainsäädäntöä yhteisen politiikan toteuttamiseksi.
Maassamme on koettu siis monesta syystä muuttoliikkeitä, maan sisäisiä
ja ulospäin suuntautuneita. Maailma muuttuu, avoimuus ja kansainvälisyys
lisääntyvät. Samalla kuitenkin maapallomme väkiluku kasvaa huimaa vauhtia ollen vuonna 2050 jossain 9 miljardin tietämillä. Ympäristön sietokyky
kantaa suurta väkimäärää on rajallinen – etenkin ruuan ja puhtaan veden
alkaessa ehtyä edessä ovat voimistuvat muuttovirrat. Myöskin piinaavat väkivallan pesäkkeet eri puolilla maailmaa pakottavat ihmisiä liikkeelle. Kaiken
kaikkiaan parempi toimeentulo ja rauhallisemmat olosuhteet ovat asioita,
joita ihmiset arvostavat ja hakevat.
Suomi on nykyisin rauhallinen maa ja elintasomme on korkea, joten
maahamme on varmasti painetta muuttaa aikaisempaa enemmän. Samalla
on syntymässä työmahdollisuuksia tänne muuttaville. Etenkin bioenergian
tuotanto ja -käyttöönotto tulevat työllistämään ihmisiä. Samaan aikaan
meillä on tosin melkoisen korkea nuorten työttömyysaste, mikä pitäisi ottaa
huomioon ja hoitaa, mutta se ei saisi estää maahanmuuttoakaan.. Maahanmuuttajan kannalta olisi myös erityisen tärkeää huolehtia heidän perehtyneisyydestään kulttuuriimme ja valmiuksistaan hallita kieltämme. Olemmeko tehneet tässä riittävästi?
Maaseutu on mahdollisuuksien paikka. Maahanmuuttajia työllistettäessä
olisikin erityisen hyvä, jos muuttajilla olisi kiinnostusta ja taustaa maaseudusta jo tänne tullessaan. Muuttajille tulisi kertoa perehdytyksen aikana
maaseutumme mahdollisuuksista asua ja työllistyä. Tässä apuna viranomaiset voisivat käyttää enemmän maaseudun eri asiantuntijoita. Näitä voisivat
olla esimerkiksi MTK, ProAgria, 4H ja metsäorganisaatiot.
Maaseutu ja maa- ja metsätalous voivat työllistää hyvinkin monenlaisella
tavalla ja auttaa pääsemään omaan elämään kiinni. Työt eivät välttämättä poikkea paljon maahanmuuttajalla jo olevista valmiuksista. Sopivalla
tukikoulutuksella ja perehdytyksellä voi päästä hyvin alkuun. Nyt jo maati-
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loillamme on melko runsaasti ulkomaista työvoimaa, varsinkin kesäaikaan
marjanviljelytiloilla. Myös isot kotieläintilat työllistävät yhä enemmän.
Kaikkiaan ulkomaisen työvoiman määrän arvioidaan olevan kymmenen
prosentin luokkaa maatalouden työvoimasta ja määrä on kasvamassa. Suomalaiset arvostavat työn tekemisen kulttuuria, ja on monia hyvin positiivisia
esimerkkejä maaseudulle hyvin kotiutuneista maahanmuuttajista. Yhteisö
on ottanut heidät hyvin vastaan, kun he ovat voineet tehdä tasavertaisesti
työtä ja elää elämäänsä.
Ei voi olla liikaa korostamatta sitä, että kun esimerkiksi kunta ottaa
vastaan maahanmuuttajia, on huolehdittava riittävästä ja asiantuntevasta
kotouttamisohjelmasta. Samalla on huolehdittava tukiperheiden löytymisestä, jotta juurtuminen lähtee ripeästi käyntiin ja elämä alkaa normalisoitua
uudessa kulttuurissa. Usein maahanmuuttajat rikastuttavat ympärillä olevaa
yhteisöä ja se on suuri mahdollisuus meille kaikille.
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Kolmas sektori
ja kotoutuminen
Mirella Huttunen, Monikulttuurisuus- ja
vähemmistöasioiden suunnittelusihteeri
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

K

otoutumisella on perinteisesti tarkoitettu sitä prosessia, jossa Suomeen muuttanut yksilö hankkii itselleen sellaisia tietoja ja taitoja,
joiden avulla hän selviää suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotouttaminen taas
sisältää ne viranomaistoimenpiteet, joilla maahan muuttaneiden kuntapaikan saaneiden henkilöiden kotoutumista tuetaan.
Kotoutumiskeskustelussa maahanmuuttajien onnistuneen kotoutumisen
edellytyksinä, ja ehkä myös päämäärinä, pidetään ns. formaaleja kotoutumisen väyliä, kuten työllistymistä tai opiskeluja. Onnistuneen kotoutumisen
edellytyksiä maahanmuuttajien näkökulmasta ovat lisäksi ns. epäformaalit väylät, kuten mielekäs vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet ja -verkostot.
Erityisesti ikäihmisten, lasten, nuorten ja kotiäitien kohdalla epäformaalit
kotoutumisen väylät ovat merkityksellisiä onnistuneessa kotoutumisessa.
Nämä ns. epäformaalit kotoutumisen väylät nähdään usein kolmannen
sektorin tehtäväkenttään kuuluvina alueina. Epäformaaleiden ja formaaleiden väylien, kuten sosiaalisten suhteiden ja työllistymisen, välillä on selvä
yhteys. Sosiaaliset suhteet ja verkostot muodostavat yhden suurimmista
työnvälityskanavista niin valtaväestöön kuin maahan muuttaviinkin kuuluville yksilöille.
Valtaväestö kohtaa maahanmuuton lisääntyessä arjessaan moninaisuutta työpaikoilla, kouluissa, oppilaitoksissa, vapaa-ajan harrastuksissa,
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naapuruussuhteissa ja ylipäätään erilaisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä.
Tällöin puhutaan kotoutumisen kaksisuuntaisuudesta ja hyvistä etnisistä suhteista, jossa kotouttamisen kohderyhmäksi nimetään valtaväestö.
Viranomaisten yleinen näkemys, että esimerkiksi hyvien etnisten suhteiden
edistäminen –mikä on hyvin epämääräiseksi jäänyt käsite ja tavoite – on
juuri kolmannen sektorin tehtävä. Kolmanteen sektoriin kotoutumisen edistäjänä, olipa kohteena sitten maahan muuttaneet tai valtaväestö, kohdistuu
lukuisia odotuksia viranomaisten ja myös eri rahoittajien taholta. Odotusten
ja mahdollisuuksien ristitulessa on kuitenkin muistettava, että kolmannen
sektorin tehtävä ei ole korvata vapaaehtoistoiminnalla viranomaisille kuuluvia tehtäviä.

Järjestötoiminta ja kotoutuminen

lisuudet ovat erilaiset. Se, kuinka juuri maahan muuttanut löytää mielekästä
vapaa-ajan toimintaa, voi olla yhtä mahdoton tehtävä kuin etsiä neulaa heinäsuovasta. Yhdessä tekemisen mahdollisuuksia tuleekin tarjota aktiivisesti
ottaen huomioon ihmisten erilaiset lähtökohdat, ja samanaikaisesti pohtia
millaisia esteitä ja kynnyksiä oman järjestön toimintaan osallistumiseen
mahdollisesti liittyy.
Valmius tarkastella omia toimintatapoja on lähtökohta järjestöissä tehtävälle kotoutumistoiminnalle. Useat järjestöt ovat varmasti miettineet kuinka
tehdä omasta järjestöstä entistä avoimempi, mukaanottavampi ja saavutettavampi. Muutamat järjestöt ovat tarttuneet toimeen mm. laatimalla
erilaisia monikulttuurisuusstrategioita tai -toimintaohjelmia, jopa laajoja yhdenvertaisuussuunnitelmia, joihin on kirjattu ne konkreettiset toimenpiteet,
johon järjestö sitoutuu edistääkseen kaikkien järjestön alueella toimivien

Järjestötoiminnan perusperiaate on yhdessä tekeminen. Muun muassa maahanmuutto on vaikuttanut siihen, keitä ”yhdessä tekijät” ovat tämän päivän
suomalaisessa yhteiskunnassa ja järjestötoiminnassa. Maahanmuutto,
monikulttuurisuus sekä laajemmin moninaisuus ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen haastavat nyt uudella tavalla viranomaisten ohella
järjestöjä pohtimaan sitä, ketä me edustamme, keillä on oikeus tai mahdollisuus saada palveluitamme tai tulla mukaan toimintaamme ja ketä varten
ylipäätään olemme olemassa.
Jokaisella järjestöllä on oma perustehtävänsä ja jokaisen järjestön
toiminta rakentuu tiettyjen arvojen varaan. Arvojen, kuten tasa-arvo,
oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus tulisi ohjata järjestöjä huomioimaan toiminnassaan myös maahanmuuton mukanaan tuomat
haasteet. Ei riitä, että jokaista järjestöä ohjaava ajatus yhdessä tekemisestä
typistyy passiiviseen toteamaan ”olemme kaikille avoimia, kuka tahansa voi
tulla mukaan toimintaan”. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen ei
tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdol-
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ihmisten mahdollisuuksia tulla mukaan ja osallistua toimintaan. Konkreettiset toimenpiteet liittyvät mm. eri tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön,
tiedotuksen monipuolistamiseen sekä syrjinnän vastustamiseen.
Järjestöjen erilaiset roolit mahdollistavat erilaisia tapoja toimia kotoutumisen edistäjänä. Järjestöt voivat toimia kotouttamispalveluiden
ammatillisina tuottajina, vapaaehtoistoiminnan ja mielekkään vapaa-ajan
organisoijina sekä maahan muuttaneiden äänien esiintuojina ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaajana. Viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä tulisikin lisätä kotoutumisprosessin eri vaiheissa kotouttamisohjelmien
laadinnasta kotouttamistoimenpiteiden toteuttamiseen ja arviointiin.
Kolmas sektori pystyy tavoittamaan sellaisia ihmisiä, kuten kotiäidit, ikäihmiset ja nuoret, joita viranomaispalvelut eivät tavoita. Lisäksi kolmas sektori
pystyy vastaamaan yksilöllisesti eritaustaisten maahanmuuttajien tarpeisiin
tarjoamalla niin formaaleja, kuten työpaikkoja, kuin epäformaalejakin kotoutumisen väyliä. Ja ennen kaikkea edistämään noita mystisiä hyviä etnisiä
suhteita ihmisten välillä yhdessä tekemiseen perustuvassa toiminnassaan.

järjestöjen tehtävä kotoutumisessa
Mielekäs vapaa-aika, yksi onnistuneen kotoutumisen epäformaaleista edellytyksistä maahanmuuttajan näkökulmasta, voi olla yhdelle radioamatööritoimintaa, toiselle luontoretkeilyä ja kolmannelle poliittista vaikuttamistyötä.
Sosiaaliset suhteet ja ”samanhenkisten” seura, toinen onnistuneen kotoutumisen epäformaaleista edellytyksistä maahanmuuttajan näkökulmasta,
voivat yhdelle löytyä Marttojen ja toiselle paikallisen metsästysseuran
toiminnasta.
Jos järjestön perustoiminnaksi on määritelty radioamatööritoiminta,
ei etnisen ruoan kerho ole ehkä mielekkäin tapa lähteä kehittämään omaa
toimintaa saavutettavammaksi tai monikulttuurisemmaksi. Mukaan kokkikerhoon tulevat ne, keitä kiinnostaa kokkailu, ei radioamatööritoiminta. Sitä
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toimintaa kannattaa jatkaa mitä osataan parhaiten ja mikä vastaa järjestön
omaa perustoimintaa. Tämä ei suinkaan tarkoita, että voidaan jatkaa kaikessa
niin kuin ennenkin. Oman järjestön toimintaa tulisi tarkastella kriittisesti
esimerkiksi kysymällä kuinka aktiivisesti tiedotamme toiminnastamme.
Yhteistyö esimerkiksi muiden kolmannen sektorin toimijoiden, urheilujärjestöjen, asukastupien, seurakuntien, nuorisotilojen, monikulttuuristen kohtaamispaikkojen, vastaanottokeskusten, viranomaisten, koulujen ja oppilaitosten
kanssa verkkotiedotusta unohtamatta levittävät viestiä varmasti paremmin
kuin yksi suomenkielinen ilmoitus paikallislehden Menovinkki-palstalla.
Usein suurimmaksi syyksi maahanmuuttajien työttömyydelle nimetään
maahanmuuttajien suomen- tai ruotsinkielen taidon puute. Onko suomentai ruotsinkielen osaaminen edellytys myös järjestötoimintaan osallistumiselle? Nuorisotoiminnan kentältä on positiivisia onnistumisen kokemuksia
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nuorten ryhmätoiminnasta, jossa suomen- tai ruotsinkielen taidolla ei ole
merkitystä: toimintaa poliittisesta vaikuttamistoiminnasta leiritoimintaan
on järjestetty, vaikkei yhteistä kieltä olekaan. Mikään ei kannusta kielen
oppimiseen enemmän kuin se, että sitä on mahdollista käyttää aidoissa
sosiaalisissa kanssakäymisissä sen sijaan, että luokkahuoneessa tankataan
fraaseja, joita voidaan satunnaisesti käyttää, jos kohtaamisia luokkahuoneen
ulkopuolella joskus tapahtuu. Yhteisen kielen puute varmasti vaikeuttaa
yhteistä toimintaa, mutta ei tee sitä mahdottomaksi.
Toinen esimerkki nuorten maailmasta: monikulttuuriset nuoret kokevat,
että suurin este nuorisotoimintaan osallistumiselle ovat muiden nuorten ja
aikuisten asenteet ja rasismi, ei niinkään tiedon puute eri toimintamahdollisuuksista tai kielitaitoon liittyvät kynnykset. Käsitys ja kuva suomalaisesta
yhteiskunnasta, kokemukset ja kertomukset ihmisten asenteista ja rasismista vaikuttavat siihen, miten nuoret suhtautuvat ympäröivään maailmaan,
myös nuorisotoimintaan. Nuorella voi myös olla oma kokemus rasismista ja
asenteellisuudesta, joka voi olla tapahtunut nuorisotoiminnassa tai jossakin
muualla. Kysyttäessä osallistumisen kynnyksistä poliittiseen nuorisotoimintaan, nuori maahanmuuttajataustainen poika vastasi: ”Ei mua haluta sinne,
siellä on varmaan asenteita meitä kohtaan”. Vaalimainokset kuten ”Stop
sosiaalipummimaahanmuuttajille!” vaikuttavat väistämättä nuorten käsi-
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tyksiin poliittisesta toiminnasta, lukuisista positiivisista vastaesimerkeistä
huolimatta.
Järjestötoiminnassa ei voida ummistaa silmiä yhteiskunnalliselta keskustelulta maahanmuutosta ja ennen kaikkea niistä ihmisistä, jotka Suomeen
muuttavat. Esimerkiksi julistautuminen Syrjinnästä vapaaksi alueeksi,
syrjinnän vastaiset taulut ja plakaatit järjestöjen nettisivuilla ja toimitiloissa
ovat näkyvä symboli sille, että asia on haluttu ottaa esille ja tosissaan tässä
nimenomaisessa järjestössä. Syrjinnän vastainen toiminta tarkoittaa sitä,
että jokainen järjestön toimija, jäsen ja vapaaehtoinen sitoutuvat toimimaan
yhdessä sovittujen, syrjinnän vastaisten toimintatapojen mukaisesti.
Ennakkoluuloisuus ja asenteellisuus ovat asioita joita ei käy kieltäminen
missään järjestössä, koulussa tai kaupungissa. Sen sijaan, että kieltäydymme
tarkastelemasta sitä, voisiko yksi kynnys järjestötoimintaan osallistumisessa olla juuri asenteellisuus tai kuva sisäänlämpiävästä porukasta, tulisi asia
ottaa reilusti esille ja tarkistaa tilanne. Alla listatuilta verkkosivuilta löytyy
oivallista materiaalia omien jäsenten ja vapaaehtoisten asenteiden tarkastelua ja järjestön toimintatapojen arviointia varten.
On hyvä palauttaa vielä mieliin mitä yhdessä tekeminen on: se on jo
toiminnan suunnitteluvaiheessa jäsenten, myös potentiaalisten jäsenten
sekä vapaaehtoisten osallistamista. Kuunteleminen ja osallistaminen ovat
hyviä lähtökohtia onnistuneen kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiselle
kaikessa järjestötoiminnassa.

Lisätietoja mm. Syrjinnästä vapaa alue –kampanjasta ja yhdenvertaisuudesta: www.yhdenvertaisuus.fi
Yhdenvertaisuussuunnittelusta nuorisotyötä tekevissä järjestöissä:
www.alli.fi
Monikulttuurisuus- ja vähemmistötoiminta
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Maahanmuuttajan silmin
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EU-kansalaiset

EU-kansalaiset ja Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Heidän on kuitenkin rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Suomessa, jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta.
Rekisteröimisen suorittaa paikallispoliisi.
Pohjoismaiden (Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin) kansalaiset
rekisteröivät oleskelunsa Suomessa maistraatissa.

Pysyvä oleskeluoikeus
Unionin kansalainen saa oikeuden pysyvään oleskeluun, kun hän
on oleskellut Suomessa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viiden vuoden
ajan. Samaa sääntöä sovelletaan perheenjäseniin, jotka itse eivät ole
unionin kansalaisia ja jotka ovat asuneet Suomessa viisi vuotta unionin kansalaisen kanssa. Tilapäinen poissaolo Suomesta ei tietyin
laissa säädetyin edellytyksin vaikuta oleskelun yhtäjaksoisuuteen.
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Eu kansalaiset

Rita Kovacs, Ylivieska

Se vain tapahtui – Suomeen muutto

Maahanmuuttaja on mielestäni joku, joka tulee elämään toiseen maahan. Joku,
joka vaihtaa elämänsä uuteen.
Miksi muutin Suomeen?
Se vain tapahtui. En ole koskaan päättänyt mitään. En tuntenut ketään Suomesta, mutta olin opiskellut suomen kieltä Unkarissa yliopistossa. Tulin silloin kaksi
vuotta sitten töihin tänne CIMO:n Suomea Suomessa -projektiin ja sen jälkeen
olen tehnyt töitä eri projekteissa ja muun muassa englannin kielen tukiopettajana. Sen reilun vuoden jälkeen mulla oli jo niin hyvä olla täällä, että halusin jäädä.
Ja halusin päästä töihin. Olin muutaman kuukauden työttömänä, minkä jälkeen
löysin uuden työpaikan. Löysin sen suomalaisen ystävän avulla.
Hyvin erikoinen alue
Olen asunut koko ajan Pohjois-Pohjanmaalla, useilla eri paikkakunnilla. Haluaisin
jäädäkin tänne, ystävät ovat täällä. Mutta se, missä asuu, riippuu niin monesta
asiasta. Pitää olla työtä, että jää.
Kunnat täällä ovat pieniä ja kaukana toisistaan. Ihmiset ovat tottuneet
liikkumaan ja tekemään yhteistyötä. On hyvä asia, että voi liikkua niin helposti.
Unkarissa asuin isossa kaupungissa. Sieltä ei yleensä liikuta mihinkään, ollaan vaan
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siellä yhdessä kaupungissa. Täällä liikutaan kunnasta ja kaupungista toiseen koko
ajan. Minulle on ollut yllätys, miten paljon mahdollisuuksia ja tekemistä on myös
pienillä paikkakunnilla.
Suomessa pärjää suomella
Suomessa saa ystäviä, jos puhuu suomea. Suomalaiset arvostavat sitä, että joku
on nähnyt vaivaa ja opetellut suomen kieltä. Siitä tulee myös tunne, että kuuluu
tänne. Jos puhuu vain jotakin vierasta kieltä, jää ulkopuoliseksi.
Ystäväni täällä ovat sekä suomalaisia että unkarilaisia. Suomalaiset tarvitsevat aikaa ystävystyäkseen. Ellei sitten ole jotain yhteistä tekemistä, minkä kautta
tutustuu nopeammin. Minä harrastan teatteria ja sitä kautta olen saanut täällä
paljon suomalaisia ystäviä. Teatteri on sellainen ”yleiskieli”, mitä ymmärretään
joka puolella maailmaa.
Suomalainen työelämä
Suomessa on hyvä olla töissä. Työolot täällä ovat hyvät ja täällä on turvallista olla
töissä. Suomalaisilla on hyvä asenne työtä kohtaan: sitä tehdään muunkin kuin
rahan takia. Suomessa on paljon mahdollisuuksia tehdä sitä mitä haluaa ja mihin
on saanut koulutuksen.
Suomalainen ammattiylpeys ja työn arvostus ovat hyviä asioita. On hyvä, että
ihmiset ovat ylpeitä omasta ammatistaan ja arvostavat omaa ja muiden tekemää
työtä.
Koti on Unkarissa. Suomessa minä asun, käyn töissä ja harrastan. Elämä on
Suomessa ja suunnittelen elämää Suomessa. Mutta koti on silti Unkarissa. Voisiko
sanoa niin, että Suomi on toinen koti.
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Perheenjäsenen oleskelulupa

Oleskelupaa perhesiteen perusteella voi hakea henkilö, jonka
perheenjäsen asuu Suomessa.
Perheenjäseniksi lasketaan avioja rekisteröity puoliso, alaikäinen
lapsi ja ala-ikäisen huoltaja.
Avopuoliso voi saada luvan, jos
puolisot ovat asuneet yhdessä kaksi
vuotta tai heillä on yhteinen lapsi.
Muu omainen voi saada luvan
vain poikkeustapauksessa.
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Hakemuksen voi jättää ulkomailla
oleva perheenjäsen tai Suomessa
asuva perheenkokoaja.
Ulkomailla hakemus jätetään
Suomen edustustoon, Suomessa
poliisille.
Suomen kansalaisen perheenjäsen voi hakea lupaa myös Suomessa – ulkomaalaisen perheenjäsen
vain poikkeustapauksessa.
Päätöstä on odotettava maassa,
jossa hakemus on jätetty.
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Myönteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä
ulkomailla olevalle hakijalle.
Migri tai poliisi ilmoittaa siitä
perheenkokoajalle sekä hakijalle,
jos tämä on jo Suomessa.
Perheenjäsen saa passiinsa
lupatarran.

Ensimmäinen oleskelulupa on aina
määräaikainen.
Jatkolupaa voi hakea poliisilta
ennen oleskeluluvan umpeutumista. Poliisi myöntää jatkoluvan, jos
oleskeluluvan edellytykset ovat yhä
olemassa.

Kielteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä
ulkomailla olevalle hakijalle.
Migri tai poliisi ilmoittaa siitä
perheenkokoajalle sekä hakijalle,
jos tämä on jo Suomessa.
Jos hakija on Suomessa, hänet
voidaan käännyttää kotimaahansa

Hakija voi hakea päätökseen muutosta hallinto-oikeudesta.
Edelleen muutosta voi hakea
korkeimmasta hallinto-oikeudesta
(KHO), jos KHO myöntää sinänsä
harvinaisen valitusluvan.

Jos hakija on Suomen kansalaisen perheenjäsen ja hän on itse
jättänyt hakemuksensa Suomessa,
lupapäätöksen tekee poliisi.
Jos hakemus on jätetty edustustoon tai hakija on Suomessa
asuvan ulkomaalaisen perheenjäsen, ratkaisun tekee Maahanmuuttovirasto (Migri).
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Perheenjäsenen oleskelulupa

Liudmila Heikkinen, Raahe

Se oli ystävyyttä yli rajojen

Minulle maahanmuuttaja on ihminen, joka on vaihtanut maata ja muuttanut
asumaan ja elämään toiseen maahan. Itse tykkään kyllä enemmän ulkomaalainensanasta. Sitähän me kaikki olemme ensin, silloin kun muutamme Suomeen.
Maahanmuuttaja-sanasta on tullut sellainen yleissana, millä tarkoitetaan kaikkia
ja millä tahansa syyllä Suomeen muuttaneita. Ja monet eivät tiedä niitä eroja eri
maahanmuuttajaryhmien välillä.
Olen syntynyt Pietarin alueella, mutta olen asunut Kostamuksessa kaksikymmentä vuotta. Sieltä olen muuttanut Suomeen kahdeksan vuotta sitten. Suomi
on ollut minulle tuttu maa jo kauan ennen kuin muutin tänne. Kuhmo on minun
kotikaupunkini ystävyyskaupunki ja sen vuoksi meillä kävi joka vuosi paljon vieraita Suomesta ja me itse kävimme usein Suomessa.
Kerran olimme ystäväni kanssa käymässä Kajaanissa ja menimme ostoksille
paikalliseen Prismaan. Siellä tapasin nykyisen mieheni. Päädyimme juttelemaan
toisillemme siellä kaupassa, vaikka minä en silloin puhunut suomea eikä mieheni
venäjää. Menimme kuitenkin yhdessä kahville ja puhuimme koko ajan, koska kaveri
osaa suomea hyvin. Ja siitä se lähti. Rakastuimme toisiimme. Minä palasin takaisin
kotiin Venäjälle ja mieheni takaisin omaan kotiinsa Raaheen. Mutta siitä lähtien
puhuimme joka ilta puhelimessa ja minä aloin opetella suomen kieltä. Kirjoitin aina
päivällä valmiiksi paperille suomeksi niitä asioita mitä olin tehnyt päivällä, jotta
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pystyin kertomaan ne puhelimessa suomeksi. Sitten mies tuli käymään Venäjällä.
Ensimmäistä kertaa elämässään. Ja sen jälkeen hän tuli käymään siellä joka viikonloppu. Mies osti minulle vielä suomen kielen kurssin, että oppisin nopeasti suomea.
Lopulta menimme naimisiin ja minä muutin Suomeen. En kuitenkaan muuttanut heti, koska olin vielä kiinni omissa töissäni Kostamuksessa eivätkä he olisi
halunneet päästää minua lähtemään. Tiesin, että olin arvokas omassa työyhteisössäni, mutta lopulta muutin kuitenkin mieheni luo. Täällä halusin alussa
mennä joka paikkaan yksin, että jouduin käyttämään koko ajan suomen kieltä ja
selviämään itse. Siinä vaiheessa myös minun kuva Suomesta muuttui. On aivan eri
asia olla täällä turistina kuin asua täällä.
Suomessa on mahdollista opiskella mitä vain ja minkä ikäisenä tahansa. Täällä
todella uskotaan elinikäiseen oppimiseen ja siihen myös kannustetaan. Oma
aktiivisuus on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Kaikkea ei tarvitse järjestää valmiiksi
vaan pitää itse olla aktiivinen. Alussa kaikki tarvitsevat apua ja tukea, mutta sitten
pitää itse ottaa asioista selvää ja hoitaa omia asioitaan.
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Perheenjäsenen oleskelulupa

Ija Nachkepija, Siikajoki

Minun mieheni sai töitä Suomesta

man aikuisia. Lapsista huolehditaan täällä muutenkin hyvin, esimerkiksi opettajat
ovat hyviä ja osaavia. Ihmiset Suomessa ovat rauhallisia ja tervehtivät. Täällä myös
luonto on puhdas.
Haluaisin tulevaisuudessakin asua täällä Siikajoella. Mies haluaa rakentaa
tänne talon. Siikajoki on hyvä paikka asua ja tosi kaunis! Kaupungissa on erilaista
asua. Siellä on kyllä enemmän mahdollisuuksia ja esimerkiksi harrastuksia lapsille.
Itse tykkään kuitenkin asua pienessä kunnassa. Täällä omassa kylässä ihmiset ovat
ystävällisiä.

Muutimme miehen töiden perässä Suomeen. Olemme asuneet koko ajan Siikajoella. Olen asunut nyt Suomessa puolitoista vuotta. Olen opiskellut suomen kieltä
puoli vuotta. Minä tykkään oppia koko ajan uutta ja pidän suomen kielestä ja sen
kieliopista. Tarvitsen kuitenkin vielä lisää sanoja, jotta opin puhumaan suomea
paremmin. Olen koulutukseltani farmaseutti ja toiminut farmaseuttina 13 vuotta
omassa maassani. Haluaisin tehdä sitä työtä myös täällä Suomessa. Tarvitsen
kuitenkin vielä lisää ammattisanastoa suomeksi. Olenkin ajatellut, että haen sellaiseen koulutukseen, mistä saan pätevyyden farmaseutin apulaiseksi täällä Suomessa ja pääsen sitä kautta töihin apteekkiin.
Meidät on otettu täällä hyvin vastaan, ihmiset ovat ystävällisiä ja puhuvat meille. Naapurit auttavat meitä ja ovat puhuneet meille heti alusta asti, vaikka meillä ei
heti ollutkaan yhteistä kieltä. Myös minun miehen pomo ja hänen vaimonsa ovat
olleet tosi ystävällisiä meille ja auttaneet meitä monessa asiassa. Olen saanut myös
suomalaisia ystäviä. Suomen kieli auttaa tutustumaan ja ystävystymään suomalaisten kanssa. Haluan myös itse olla ystävällinen ja haluan tutustua uusiin ihmisiin.
Minusta Suomessa on hyvä asua. Yhteiskunta auttaa täällä ihmisiä ja kaikista
huolehditaan. Täällä kaikilla on samat mahdollisuudet. Täällä ei tehdä eroa ihmisten välillä, vaan kaikkia kannustetaan opiskelemaan ja tekemään työtä. Täällä ei
tarvitse pelätä ja täällä on turvallista. Lapset esimerkiksi voivat leikkiä ulkona il-
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Oleskelulupa paluumuuton
tai syntyperän perusteella
Inkerinsuomalaisen paluumuuttajan on ilmoittauduttava edustustossa paluumuuttojonoon.
Lisäksi hänen on osallistuttava
paluumuuttovalmennukseen, osoitettava suomen tai ruotsin taitonsa
sekä hankittava asunto Suomesta.
Kun edellytykset täyttyvät,
Maahanmuuttovirasto (Migri)
myöntää oleskeluluvan.

Edustusto ilmoittaa päätöksestä hakijalle ja hän voi muuttaa
Suomeen.
Inkerinsuomalaiselle paluumuuttajalle myönnettävä
ensimmäinen lupa on jatkuva ja se
myönnetään yhdeksi vuodeksi.

Oleskeluluvan suomalaisen syntyperän perusteella voivat saada
entisen Neuvostoliiton alueelta
peräisin olevat inkerinsuomalaiset
paluumuuttajat sekä entiset Suomen kansalaiset ja syntyperäisten
Suomen kansalaisten jälkeläiset.

Entiset Suomen kansalaiset ja
heidän jälkeläisensä jättävät
hakemuksensa ulkomailla Suomen
edustustoon tai Suomessa poliisille.
Jotta lupaa voi hakea vasta Suomessa, on hakijan kuitenkin tultava
maahan laillisesti, tarvittaessa
viisumin turvin.
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Hakemuksen vastaanottanut
edustusto tai poliisi toimittaa sen
Maahanmuuttovirastoon (Migri),
joka päättää oleskeluluvan myöntämisestä.

Myönteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä ulkomailla olevalle, poliisi Suomessa
olevalle hakijalle. Hakija saa passiinsa lupatarran.

Entiselle Suomen kansalaiselle
ja syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläiselle myönnetään
jatkuva lupa, joka on voimassa
neljä vuotta.

Kielteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä
ulkomailla olevalle, poliisi Suomessa olevalle hakijalle.
Jos hakija on Suomessa, hänet
voidaan käännyttää kotimaahansa

Hakija voi hakea päätökseen muutosta hallinto-oikeudesta.
Edelleen muutosta voi hakea
korkeimmasta hallinto-oikeudesta
(KHO), jos KHO myöntää sinänsä
harvinaisen valitusluvan
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Oleskelulupa paluumuuton tai syntyperän perusteella

Aili Saukkonen, Oulu

Suomi antoi mahdollisuuden

Olen kotoisin Karjalasta ja olen palannut Suomeen 12 vuotta sitten. Olen suomalainen, minulla on suomalaiset juuret ja olen nyt palannut juurilleni.
Silloin kun presidentti Koivisto antoi luvan tulla Suomeen, suomalaiset ystävät
alkoivat kysellä minultakin, voisinko muuttaa Suomeen. Ei ollut kuitenkaan helppo päättää Suomeen muutosta. Mietin asiaa kolme vuotta, minkä jälkeen tein
päätöksen muuttaa Suomeen. Sen jälkeen olin jonossa kaksi vuotta.
Olen koulutukseltani opettaja. Asuin Karjalassa pienessä kaupungissa, mikä
ei kuitenkaan ollut minun kotikaupunkini. Halusin muuttaa pois sieltä ja löytää
enemmän mahdollisuuksia lapsilleni. Halusin tarjota lapsilleni mahdollisuuden
kouluttautua, mutta äitinä en halunnut päästää heitä yksin maailmalle. Mietin,
mitä meidän pitäisi tehdä. Vanhempani asuivat Virossa, mutta en halunnut
muuttaa sinnekään. Lopulta Suomi tuli vaihtoehdoksi ja päätin hakea lupaa
muuttaa Suomeen paluumuuttajana. Ajattelin, että Suomessa on enemmän
mahdollisuuksia sekä lapsille että itselle.
Isä muutti aikoinaan Karjalasta Viroon uusien mahdollisuuksien perässä.
Minä olen tehnyt vähän samoin kun olen muuttanut mahdollisuuksien perässä
Suomeen.
Suomessa olen koko ajan maahanmuuttaja. Olen nyt asunut Suomessa 12
vuotta ja olen alkanut miettiä, miten kauan minua vielä pidetään maahanmuut-
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tajana. Onko tärkeää aina kysyä siitä? Omasta mielestäni olen tietenkin maahanmuuttaja, mutta myös suomalainen ja ihan tavallinen ihminen. En haluaisi olla
koko elämääni vain maahanmuuttaja.
Suomessa on hyvä asua. Kaikki riippuu oikeastaan ihmisestä. On oltava itse
aktiivinen. Suomessa on paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja haaveitaan,
mutta on itse oltava aktiivinen ja haluttava järjestää omia asioitaan. Se oli myös
se, mitä minulle sanottiin ensimmäisenä, kun tulin Suomeen: ”Ei saa istua kotona”
ja ”Pitää löytää harrastuksia”.
Suomessa on turvallista elää. Valtio pitää huolta kaikista. Silloin kun tulin
Suomeen, mua pelotti, kun ei ollut työtä ja ajattelin, että ei me selvitä täällä. Mutta sitten huomasin, että ihmiset välittää ja auttaa. Ja että viranomaiset pitävät
huolta tavallisista ihmisistä. Suomessa ei tarvitse koko ajan taistella. Täällä voi elää
rauhassa ja saa olla turvassa. Valtio ei petä minua ja huolehtii minusta. Suomi ei
ole kuitenkaan mikään satumaa. Pitää tehdä kovasti töitä. Mutta saa tehdä sitä
työtä, mitä haluaa.
Olen aina halunnut pitää oman elämäni aika tiukasti rajattuna ja olen aina pitänyt ystäväpiirini pienenä. Tuttavia on paljon mutta ystäviä vähän. Venäjällä olen
säilyttänyt vanhoja venäläisiä ystäviä, joita tapaan sekä siellä Venäjällä että täällä
Suomessa. Suomessakin minulla on ystäviä, mutta suomalaisten kanssa ystävystyminen ei käy noin vain. Se kestää kauan ja vaatii aikaa ja luottamusta.
Omassa arjessani venäläisyys näkyy siinä, että opetan venäjää kouluissa. Olen
myös ylpeä venäläisestä kulttuurista ja tykkään siinä monista asioista. Vaikka
olen asunut suurimman osan elämästäni Venäjällä, olen silti saanut suomalaisen
kasvatuksen ja puhunut kotona suomea. Nyt kun asun Suomessa, tuntuu että
olen saanut mahdollisuuden toteuttaa suomalaista kulttuuria ja sen tapoja. Nyt
minulla on esimerkiksi valokuvia esillä omassa kodissani – se on tosi suomalainen
tapa! Minun koti näyttää paljon enemmän suomalaiselta kuin venäläiseltä.
Olen töissä Oulun Seudun Setlementissä Ystävyystalon vastaavana yhteisötyöntekijänä. Olen ollut Suomessa töissä 11 vuotta. Aloitin vapaaehtoistyöntekijänä ja sitä kautta pääsin töihin. Minulla ei ollut työpaikkaa valmiina, kun muutin
Suomeen. Olen kuitenkin koulutukseltani venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja
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Oleskelulupa paluumuuton tai syntyperän perusteella

ja halusin tehdä opettajan töitä myös Suomessa.
Kävin kysymässä kansalaisopistolta töitä ja pääsin
opettamaan venäjää. Oli kuitenkin vaikea löytää
opettajan töitä, kun minua pidettiin täällä epäpätevänä opettajan töihin. Niinpä päätin opiskella
lisää ja suoritin pedagogiset opinnot ja ammatillisen erityisopettajan tutkinnon. Yksi hyvä puoli
Suomessa onkin se, että täällä oikeasti uskotaan
elinikäiseen oppimiseen ja ettei koskaan ole liian
myöhäistä oppia uusia asioita.
Olen mielestäni kotoutunut Suomeen hyvin.
Olenhan vain palannut juurilleni. Tärkein asia
kotoutumisessa on ollut se, että perhe on ollut
koko ajan mukana. Missä perhe on, siellä on myös
koti. Perheen lisäksi kotoutumisessa auttavat ystävät, tutut ja muut ihmiset. Haluan verkostoitua
koko ajan enemmän ja sitä kautta löytää uusia
mahdollisuuksia.
Olen asunut koko ajan Oulussa ja viihdyn
täällä. Jos ajattelen elämää viisi vuotta eteenpäin;
en ole silloin vielä eläkkeellä. Haluan tehdä työtä,
joten todennäköisesti asun edelleenkin täällä Oulussa. Mutta jos minusta tulee isoäiti, niin haluan
olla sitä lasta lähellä ja auttaa lastenhoidossa.
Mutta ehkä sitten asun ja teen töitä viikot täällä
Oulussa ja viikonloput sitten olen tyttären luona.
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Oleskelulupa paluumuuton tai syntyperän perusteella

Irina Trifonova, Pyhäjärvi

Pienellä paikkakunnalla jokainen
ihminen on tärkeä

Täällä on hyvä asua, kun ei ole niin kiire koko ajan. Täällä kaikista huolehditaan, ei tarvitse koko ajan etsiä ruokarahaa jostain eikä kukaan kuole nälkään.
Täällä saa enemmän aikaa itselleen ja sillä omalla ajalla voi harrastaa ja tehdä mitä
haluaa.
Olen koulutukseltani kuvaamataidon opettaja ja saan tehdä täällä koulutustani vastaavaa työtä. Toimin venäjän ja suomen kielten sekä kuvaamataidon
opettajana. Toimin myös sivutoimisena tulkkina. Nyt haen lisäkoulutusta täältä
Suomesta, haluan täydentää opettajaopintojani. Olen sitä mieltä, että koskaan ei
saa istua vain paikallaan. Pitää olla itse aktiivinen.
Tänne voi kotoutua, kun on itse aktiivinen. Kun ihminen haluaa jotain, täällä
on paljon mahdollisuuksia. Kun ihminen ei halua mitään, täältä löytyy aina esteitä
ja syitä.

Olen paluumuuttaja Vienan Karjalasta. Juureni ovat siis Suomessa. Olen asunut
nyt Suomessa seitsemän vuotta. Olin jo pitkään ollut kiinnostunut Suomesta ja
tulin tänne kahtena kesänä töihin mansikkatilalle. Tykkäsin Suomesta ja Pyhäjärvestä kovasti ja lopulta päätin muuttaa tänne kokonaan.
Viihdyn täällä tosi hyvin. En halua muuttaa Pyhäjärveltä minnekään. Täällä
luonto on ihan kuin äidin kotikylässä Venäjällä. Ihmiset ovat täällä rehellisiä ja
luotettavia. Minulla on täällä jo paljon tuttuja ja myös hyviä ystäviä. Myös isän
hauta on täällä Pyhäjärvellä, enkä halua jättää sitäkään. Pienellä paikkakunnalla
jokainen ihminen on tärkeä. Isossa kaupungissa on ikään kuin muureja ihmisten
välillä. Täällä niitä ei ole.
Minusta kotoutuminen on helpompaa pienellä paikkakunnalla kuin isolla.
Täällä on helpompi ratkaista mahdolliset ongelmat, jos niitä tulee. Itseäni on
auttanut kotoutumaan tänne ne suomalaiset ystävät, joita olin saanut jo ennen
Suomeen muuttoa ystävyyskaupunkitoiminnan kautta. Olen myös saanut muita
suomalaisia ystäviä ja erityisen onnellinen olen suomalaisesta ystäväperheestämme, joka on ottanut meidät mukaan elämäänsä.
Oma venäläinen taustani näkyy selvästi omassa kodissani. Puhumme kotona venäjää, teemme venäläistä ruokaa, ortodoksisuus on iso osa arkeamme ja elämäämme ja kasvatamme lastamme ehkä enemmän venäläisittäin kuin suomalaisittain.
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Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskelulupa

Työntekijän oleskelulupaa voi
hakea, kun on ensin hankkinut
työpaikan Suomesta.
Elinkeinonharjoittajan hakemukseen on liitettävä mm. liiketoimintasuunnitelma.
Lupaa on haettava yleensä
ennen Suomeen tuloa.
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Työntekijä ja elinkeinonharjoittaja
jättävät hakemuksensa Suomen
edustustoon ulkomailla.
Työntekijän oleskelulupahakemuksen voi jättää myös suomalainen työnantaja joko työ- ja
elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
tai poliisille.
Hakijan on yleensä odotettava
päätöstä ulkomailla.
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Myönteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä
ulkomailla olevalle hakijalle.
Jos hakija on jo Suomessa, päätöksestä ilmoittaa Migri tai poliisi.
Työnantaja saa tiedon postitse.
Työntekijä tai yrittäjä saa passiinsa
lupatarran.

Työntekijä pääsee aloittamaan
työssään ja yrittäjä käynnistämään
liiketoimintansa Suomessa.

Kielteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä
ulkomailla olevalle hakijalle.
Jos hakija on jo Suomessa, päätöksestä ilmoittaa Migri tai poliisi.
Työnantaja saa tiedon postitse.
Jos hakija on Suomessa, hänet voidaan käännyttää kotimaahansa.

Hakija voi hakea päätökseen muutosta hallinto-oikeudesta.
Edelleen muutosta voi hakea
korkeimmasta hallintooikeudesta
(KHO), jos KHO myöntää sinänsä
harvinaisen valitusluvan.

Ensimmäinen oleskelulupa on aina
määräaikainen.
Jatkolupaa voi hakea poliisilta
ennen oleskeluluvan umpeutumista. Poliisi myöntää jatkoluvan, jos
oleskeluluvan edellytykset ovat yhä
olemassa.

Työntekijän hakemukseen tekee
ensin osapäätöksen TE-toimisto.
Yrittäjän kohdalla osapäätös tehdään ELY-keskuksessa.
Sen jälkeen Maahanmuuttovirasto (Migri) tutkii, täyttyvätkö
muut oleskeluluvan edellytykset ja
tekee lopullisen päätöksen.
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Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskelulupa

Denis Kostynchuk, Ylivieska

Se vain sattui olemaan Suomi

Muutin kymmenen vuotta sitten Suomeen. Olen kotoisin Ukrainasta, missä pelasin ammattilaisena jalkapalloa. Halusin lähteä pelaamaan ulkomaille, oikeastaan
mihin vain. Ehkä parhaita maita olisivat olleet Saksa tai Italia, mutta minulla oli
silloin venäläinen agentti, joka tarjosi minulle ammattilaissopimusta Suomesta,
Pietarsaaresta. Ajattelin, että no mikä ettei – se siis vain sattui olemaan Suomi.
Muutin ensin yksin, sitten tuli vaimo ja sen jälkeen saimme myös lapsemme
Suomeen. Ensin meillä oli tarkoitus olla vain vähän aikaa, mutta sitten päätimmekin jäädä. Tykkäsin heti Suomesta ja elämästä täällä. Elämä täällä tuntui turvalliselta, kun sain perheenkin tänne. Valmentajakaan ei halunnut päästää minua
pois, joten sitten teimme päätöksen jäädä. Pietarsaaresta muutimme Vaasaan ja
sieltä Ylivieskaan. Pelaan edelleen ja samalla olen mukana joukkueen valmennusja nuorisotyön kehittämisessä. Käyn myös töissä Sievissä.
Olen koulutukseltani jalkapallovalmentaja ja liikunnan opettaja. Olen täydentänyt opintojani täällä Suomessa ja opiskellut täällä b-valmentajan tutkinnon. Aion vielä jatkaa ja opiskella myös a-valmentajan tutkinnon. Tykkään siitä,
että Suomessa on kaikilla mahdollisuus opiskella ja täydentää osaamistaan läpi
elämän.
Tykkään asua pienessä kaupungissa. Ukrainassa asuin isossa kaupungissa,
mutta nautin enemmän elämästä pienessä kaupungissa. Täällä on rauhallista,
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kaikki on lähellä ja on helppo tuntea kaikki ihmiset ja paikat. Tykkään siitä, että
pienillä paikoilla on sellaiset ”pienen kylän tarinat”. On kivaa tuntea kaikki ja
tietää niitä tarinoita ihmisistä.
Kotouttamisessa on minun mielestäni kyse siitä, että henkilö, joka on muuttanut uuteen paikkaan, tuntee olevansa kotona. Että on olemassa joku verkosto
ja on tunne, että kuuluu johonkin. Se, mikä minut on kotouttanut parhaiten
Suomeen, on jalkapallo. Jalkapallon ja seuran kautta minulla on koko ajan ollut
tunne, että minua tarvitaan täällä. En ole vienyt kenenkään paikkaa, vaan olin tervetullut porukkaan. Pelaajat ovat aina ottaneet minut ja koko meidän perheen
hyvin vastaan. Seura on myös auttanut kaikissa käytännön asioissa; asunnon ja
työpaikan löytämisessä. Lisäksi ystävät ovat löytyneet suurimmaksi osaksi seuran
kautta.
Toivon, että saan asua ja elää täällä Ylivieskassa tulevaisuudessakin. En haluaisi muuttaa täältä minnekään. Minulla on täällä kaikki, mitä elämältä haluan.
Minulla on työpaikka. Saan pelata jalkapalloa. Minulla on perhe täällä. Meillä on
omakotitalo. Minulla on täällä mahdollisuus opiskella.
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Opiskelijan oleskelulupa

Opiskelija hankkii ensin opiskelupaikan. Sitten hän selvittää, mitä
asiakirjoja oleskelulupahakemukseen tarvitaan.
Tietoa tästä löytyy Maahanmuuttoviraston (Migri) internetsivulta www.migri.fi.
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Opiskelija jättää lupahakemuksensa Suomen ulkomaan edustustoon
tai poikkeustapauksessa paikallispoliisille Suomessa. Edustusto tai
poliisi lähettää sen Migrille.
Päätöstä on odotettava maassa,
jossa hakemus on jätetty.
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Myönteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä
ulkomailla olevalle hakijalle.
Jos hakija on Suomessa, ilmoituksesta huolehtii Migri.
Lupatarra kiinnitetään opiskelijan passiin.

Jos opiskelija on ulkomailla, hän voi
matkustaa Suomeen, kun lupatarra
on kiinnitetty passiin.
Opiskelijan oleskelulupa on
luonteeltaan tilapäinen ja se myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan.

Kielteinen päätös:
Edustusto ilmoittaa päätöksestä
ulkomailla olevalle hakijalle.
Jos hakija on Suomessa, ilmoituksesta huolehtii Migri.
Suomessa oleva hakija voidaan
käännyttää kotimaahansa.

Hakija voi hakea päätökseen muutosta hallinto-oikeudesta.
Edelleen muutosta voi hakea
korkeimmasta hallinto-oikeudesta
(KHO), jos KHO myöntää sinänsä
harvinaisen valitusluvan.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen
opiskelija voi saada uuden tilapäisen oleskeluluvan työnhakemista
varten.
Oleskelulupa voidaan myöntää
myös jatko-opintojen, työn tai
perhesiteen perusteella.

Migri käsittelee hakemuksen,
hankkii mahdolliset puuttuvat
selvitykset ja tekee päätöksen.
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Opiskelijan oleskelulupa

Bob Emmanuel, Raahe

Suomen hyvä maine it-alalla
sai muuttamaan tänne

Olen muuttanut Suomeen Nigeriasta kolme vuotta sitten. Tulin silloin tänne
opiskelemaan it-teknologiaa. Olin ensimmäinen suvustani tai ystäväpiiristäni,
joka muutti Suomeen. En tuntenutkaan ketään Suomesta kun muutin tänne enkä
tiennyt maasta tai sen kulttuurista mitään. En tiennyt, että täällä voi olla näin kylmä. Mutta olin kuullut Suomen it-alan koulutuksen korkeasta tasosta ja siitä, että
täällä koulutus on ilmaista. Ne olivat myös ne syyt, miksi muutin Suomeen. Tein
päätöksen hakea opiskelemaan Suomeen ennen mitään muuta tietoa maasta.
Ystäväni ovat suurimmaksi osaksi muita ulkomaalaisia opiskelijoita. Olen
saanut myös joitakin suomalaisia ystäviä seurakunnan toiminnan kautta. Käyn vapaa-ajallani usein kirkossa ja osallistun seurakunnan toimintaan. Sitä kautta olen
myös tutustunut suomalaisiin ja saan harjoitella suomen kieltä. Seurakunnissa on
omaa ohjelmaa pelkästään ulkomaalaisille, mutta itse pidän enemmän sellaisesta
toiminnasta, missä on mukana myös suomalaisia. Kaipaan tänne kouluunkin vielä
enemmän sosiaalista toimintaa, urheilua tai muuta sellaista. Sekä sitä, että saisin
palveluja myös englanniksi.
Kotoutuminen ei tapahdu hetkessä vaan vaatii aikaa. Jotta ihminen voi
kotoutua, tarvitaan sosiaalista verkostoa ja tietoa maasta, ihmisistä ja kulttuurista. Mielestäni integroitumisessa tai kotoutumisessa on kyse siitä, kun ihminen
muuttaa erilaisesta ympäristöstä uuteen ympäristöön. Silloin on kotouduttava,
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tehtävä maassa maan tavalla. On kunnioitettava muita ihmisiä ja ymmärrettävä erilaisuutta. Kaikki on myös itselle paljon helpompaa, kun kotoutuu uuteen
ympäristöön.
Muutin suoraan tänne Raaheen ja tämä on ainoa paikka, jonka tunnen
Suomesta. Olen ollut Helsingissä kesätöissä siivoojana, mutta en tunne Helsinkiä
vielä niin kuin tunnen Raahen. Haluan kotoutua suomalaiseen kulttuuriin; olen
harjoitellut kunnioittamaan ihmisten yksityisyyttä ja annan ihmisten olla yksin,
jos he sitä haluavat. Ihmiset täällä ovat erilaisia kuin Nigeriassa. Nigeriassa täytyy
kommunikoida, puhua ja olla äänessä koko ajan. Tuntuu, että olen oppinut pikku
hiljaa tuntemaan suomalaista kulttuuria.
Haluaisin valmistumiseni jälkeen jäädä töihin Suomeen. En haluaisi taas
aloittaa alusta jossain muualla. Suomi on mielestäni avoin myös maahanmuuttajia kohtaan. Työlupa on helppo saada ja palkkataso on hyvä. Tänne halutaan eri
alojen osaajia. Tuntuu, että kun suomalaiset ovat hiljaa, he hyväksyvät ja ottavat
myös maahanmuuttajat vastaan. Täällä kaikkia kohdellaan samalla tavalla, kaikki
ovat tasa-arvoisia. Täällä tasa-arvo ei ole vain pelkkä laki, vaan sitä myös toteutetaan käytännössä.
Suomessa on mahdollista elää rauhassa ja täällä on mahdollisuus kehittää
itseään ja saavuttaa omia tavoitteitaan. Ihmiset pelkäävät sitä, mitä eivät tunne –
on siis opittava tuntemaan toinen toisensa.
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Turvapaikan hakeminen

Ulkomaalainen saapuu Suomeen ja
ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa.
Turvapaikkahakemus jätetään
joko maahan saavuttaessa rajalla
tai mahdollisimman pian sen jälkeen poliisilaitoksella.
Turvapaikkaa ei voi hakea ottamalla yhteyttä ulkomailta.

Hakemuksen vastaanottava
viranomainen (rajavartiolaitos
tai poliisi) selvittää hakijan henki
löllisyyden, maahantulon ja matkareitin.
Tunnistamista varten hakijalta
otetaan sormenjäljet ja hänet
valokuvataan.
Hakija majoitetaan käsittelyajak si vastaanottokeskukseen,
ellei hän hanki omaa asuntoa.

Maahanmuuttoviraston (Migri)
Dublin-tulosalue tutkii, onko hakija
hakenut turvapaikkaa toisesta
Dublin II sopimusta soveltavasta
valtiosta (EU-maat, Norja, Islanti ja
Sveitsi), onko hänen perheenjäsenensä pakolaisena ko. maissa, onko
hänellä ko. maiden myöntämää
viisumia tai oleskelulupaa tai onko
hän tullut Suomeen laittomasti
jonkin ko. maan kautta.

Jos Dublin-sopimuksen ehdot eivät
täyty, hakemus tutkitaan Migrissä.
Puhuttelussa selvitetään hakijan
perusteet kansainvälisen suojelun
tarpeelle. Samalla tutkitaan, voiko
hakija saada oleskeluluvan myös
muulla, esimerkiksi perhesiteen,
työn tai yksilölli sen inhimillisen
syyn perusteella.

Myönteinen päätös:
Migri myöntää hakijalle joko turvapaikan tai oleskeluluvan toissijaisen
suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella tai jollakin muulla
oleskelulupaperusteella.
Poliisi ilmoittaa päätöksestä
hakijalle.
Turvapaikan saanut saa pakolaisen matkustusasiakirjan ja siihen
lupatarran.
Oleskeluluvan toissijaisen suojelun tarpeen perusteella saavalla on
oikeus saada muukalaispassi, johon
lupa merkitään.

Hakija saa jäädä Suomeen. Jos
hänelle myönnettiin turvapaikka
tai oleskelulupa toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun
perusteella, hän on oikeutettu
kuntapaikkaan.
Kun selviää, mikä kunta ottaa
hänet vastaan, hän voi muuttaa
vastaanottokeskuksesta uuden
kotikuntansa tarjoamaan vuokraasuntoon.

Kielteinen päätös:
Migri ei myönnä hakijalle turvapaikkaa eikä oleskelulupaa ja tekee
päätöksen hakijan käännyttämisestä.
Poliisi ilmoittaa päätöksestä
hakijalle.
Käännyttämisen täytäntöönpanosta vastaa poliisi.

Hakija voi hakea päätökseen muutosta Helsingin hallintooikeudesta.
Edelleen muu tosta voi hakea
korkeimmasta hallinto-oikeudesta
(KHO), jos KHO myöntää valitusluvan.
Myös myönteisestä päätöksestä
voi valittaa – esimerkiksi oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai
humanitaarisen suojelun perusteella saanut voi valittaa turvapaikan
epäämisestä.

Jos jokin mainituista Dublin- sopimuksen ehdoista täyttyy, toinen
valtio on vastuussa hakemuksen
käsittelystä.
Tuolloin Migri voi tehdä
päätöksen tutkimatta jättämisestä
ja käännyttää hakijan vastuussa
olevaan valtioon.
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Turvapaikan hakeminen

Oxana, Raahe

Viihtyminen ei ole
kaupungin koosta kiinni

Minulle turvapaikanhakija on ihminen, joka on paennut omasta maastaan ja hakee turvaa toisesta maasta. Me olemme koko perhe tulleet turvapaikanhakijoina
Suomeen kymmenen vuotta sitten. Lähdimme Venäjän Karjalasta, missä meidän
oli mahdotonta enää elää, lapsille ei ollut kouluja eikä meille töitä.
Minulla on täällä ystäviä, jotka ovat eri puolilta entisen Neuvostoliiton alueelta. Meitä yhdistää yhteinen kieli, mutta yhteinen tausta yhdistää meitä vain
tietyllä tasolla. Yhteinen kieli ei tee ystävyydestä automaattisesti syvällistä. Olen
saanut myös hyviä suomalaisia ystäviä opiskelujen ja työn kautta. Olen aina tullut
hyvin toimeen ihmisten kanssa ja uskonkin, että minulla on joku sellainen kyky
väistää niitä ihmisiä, jotka eivät halua ottaa minua vastaan tai tutustua minuun.
Mielestäni suomalaisiin ei ole vaikea tutustua, mutta syvällisempi ystävystyminen kestää pidempään. Kielitaito auttaa pääsemään lähelle ihmisiä. Ja kielen
kautta avautuu koko kulttuuri. Ja työn: myös työ on tie suomalaiseen kulttuuriin.
Työn kautta myös kielitaito parantuu ja motivaatio oppia kieltä koko ajan paremmin ja paremmin kasvaa. Työn kautta myös koko asuinpaikkakunta ja sen ihmiset
tulevat tutuiksi. Mielestäni ihmisiä ja kulttuureja ei kannata vertailla keskenään
vaan oppia tuntemaan niitä. Välillä tuntuu, että teidän suomalainen kulttuurinne
on minulle tärkeämpää kuin monelle suomalaiselle. Haluan koko ajan oppia siitä
lisää.
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Suomessa kaikki ovet ovat auki kaikille. Riippuu itsestä, miten haluaa omaa
elämäänsä elää. Tämä on kyllä ihme maa, kun täällä maksetaan ihmisille siitä, että
tekee jotain. Täällä on aikaa ja mahdollisuus ajatella, kun valtio huolehtii ihmisistä. Ehkä välillä vähän liikaakin. Jokaisen pitäisi nostaa takapuolensa ja tehdä oma
osuutensa.
Täällä Raahessa on minun mielestä turvallista ja mukavaa asua. Ja se on pääasia, kaikkein tärkeintä, kun on joutunut lähtemään pakoon omasta maastaan.
Tärkeintä on, että lapsilla ja koko perheellä on turvallista elää ja asua.
Haluaisin asua tulevaisuudessakin täällä Raahessa. Mutta jos työt täällä
loppuvat, menen taas työn perässä jonnekin muualle. Itse tykkään enemmän pienistä paikoista enkä ole ollenkaan kaupunki-ihminen. Haluan asua nimenomaan
pienellä paikkakunnalla. Kaikki palvelut ovat lähellä, ei tarvitse välttämättä autoa,
täällä on turvallista, lapset pystyvät liikkumaan yksin ja ihmiset tulevat tutuiksi.
Olen jo kerran aloittanut puhtaalta pöydältä. En jaksa enää uudestaan ja
uudestaan. Täällä on hyvä olla.
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Turvapaikan hakeminen

Hadizhat Heidi Hasilbieva, Siikajoki

Kulttuuri ei saa erottaa ihmisiä

Olen kotoisin Tšetšeniasta ja olen muuttanut Suomeen kuusi vuotta sitten. Tulin
tänne silloin turvapaikanhakijana ja myöhemmin sain luvan jäädä Suomeen. Mies
muutti Suomeen jo vuotta ennen minua. En halunnut silloin vielä lähteä pois
Tšetšeniasta. Halusin jäädä sinne äidin luo. Mutta se oli kamalaa, kun miehen
mukana ollut lapsi kyseli koko ajan, että missä äiti on ja minun kanssa ollut lapsi
kyseli koko ajan, missä isä on. Kaikilla oli koko ajan ikävä toisiaan.
Jos kaikki on hyvin, ei halua lähteä kotimaastaan mihinkään. Minäkään en
halunnut. Meillä oli rahaa, talo, puutarha, navetta, eläimiä ja aina ruokaa. Kaikki
oli hyvin. En olisi halunnut lähteä. Mutta sota ei ollut minun syytä. Lopulta oli
pakko lähteä. Perhe oli erillään toisistaan ja kaikilla oli koko ajan ikävä. Itkin koko
ajan. Lopulta äiti sanoi, että nyt sinun pitää lähteä.
En halua sekoittaa politiikkaa minun elämääni. En halua, että minun lapset
ovat siellä, missä ei ole mitään oikeutta. En halua, että lapset asuvat sellaisessa
paikassa, missä ei anneta tehdä työtä, missä ei saa opiskelupaikkaa ja missä naapurit sanovat: ”Lähtekää pois, teidät pitäisi tappaa”. Silti oli vaikea lähteä. Mutta
sitten ajattelin, että lapset voivat jatkaa elämäänsä täällä.
Tämä Siikajoen kunta tuntuu nyt jo ihan omalta kylältä. Tiedän täällä kaikki
paikat ja tunnen ihmisiä. Ihmiset tervehtivät ja kyselevät kuulumisia. Lapsilla on
kavereita ja meillä käy täällä kotona vieraita. Kun suomalaiset ottavat kavereik-
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seen, se helpottaa meitä – kaikki on silloin helpompaa. Olen saanut suomalaisia
ystäviä, kun haluan koko ajan tutustua. Olemme erilaisia, mutta menen aina uudestaan, monta kertaa ihmisten luo. Haluan oppia tuntemaan suomalaisia ihmisiä
ja suomalaista kulttuuria.
Koskaan ei saa olla vain kotona. Pitää olla aktiivinen ja etsiä kursseja, työharjoitteluja tai jotain tekemistä. Pitää tehdä jotain Suomen eteen. Ansaittu raha
maistuu paljon paremmalta kuin saatu raha. Ja pitää vetää muitakin eteenpäin.
Ei saa ajatella vain itseään. Maailma muuttuu vain, kun ihmiset ajattelevat ja
auttavat toisiaan.
Olen koulutukseltani opettaja ja olen nyt saanut opettajan töitä täältä
Ruukistakin: saan opettaa muiden pakolaisperheiden lapsia. Opetan muiden
tšetšeeniperheiden lapsille meidän omaa kulttuuria ja kieltä. Näiden opettajan
töiden lisäksi olen ollut kolme vuotta töissä oppisopimuksella ruokakaupassa.
Menin ensin harjoitteluun ja opiskelin kaupan alaa. Sitten aloitin oppisopimuksen, mitä on vielä vuosi jäljellä.
Täällä on hyvä asua. Kaikki toimii: pankit, sairaalat ja kaupat. Sairaalaan ei
esimerkiksi tarvitse ottaa omaa patjaa, lakanoita ja ruokaa mukaan. Täällä kaikista huolehditaan. Täällä on vapautta ja oikeutta. Minulla on täällä kaikki samat
oikeudet kuin muillakin ihmisillä. Minulla on työtä. Minulla on täällä kaikkea.
Mitä enempää ihminen tarvitsee? Kaikki on hyvin.
En halua lähteä täältä minnekään. Lapset ehkä muuttavat muualle, jos lähtevät opiskelemaan tai saavat töitä muualta, mutta minä haluan asua täällä. Rakastan tätä paikkaa. En ole kuin lintu, joka tekee pesän aina eri paikkaan. Haluan olla
täällä.
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Kiintiöpakolaisten valinta

Eduskunta päättää talousarvion
yhteydessä seuraavan vuoden
pakolaiskiintiön suuruuden. Vuodesta 2001 Suomen pakolaiskiintiö
on ollut 750 henkilöä.
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto UNHCR esittää
Suomelle pakolaisiksi katsomiaan
henkilöitä.
Kiintiöön voidaan tarvittaessa
valita myös muita kansainvälisen
suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia.

Sisäasiainministeriö ja ulkoasiainministeriö valmistelevat esityksen
pakolaiskiintiön alueellisesta kohdentamisesta UNHCR:n esityksen
pohjalta.
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri tekee lopullisen päätöksen kohdentamisesta.
Tiedot viime vuosien kohdentamisista löytyvät Maahanmuuttoviraston (Migri) internetsivulta
www.migri.fi.

Migri ja muut kiintiövalintamatkalle osallistuvat viranomaiset tekevät
mahdollisen esivalinnan Suomessa
UNHCR:n asiakirjojen pohjalta.
Lopullinen valinta tehdään, kun
valintadelegaatio on haastatellut
ehdokkaat henkilökohtaisesti
näiden oleskelumaissa.

Kiintiössä valitut saavat yleensä
Suomessa pakolaisaseman ja Migri
myöntää heille määräaikaiset,
jatkuvat oleskeluluvat.
Ensimmäinen lupa on voimassa
neljä vuotta, jonka jälkeen sille voi
hakea jatkoa.
Kiintiöpakolainen pääsee
muuttamaan Suomeen, kun selviää, mikä kunta myöntää hänelle
kuntapaikan.

Sisäasiainministeriö koordinoi
kuntasijoituksia valtakunnallisesti.
Migri ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
huolehtivat käytännössä pakolaisten kuntiin sijoittamisesta.
Pakolaisten sijoittaminen jaetaan ELY-keskusten ilmoittamien,
käytettävissä olevien kuntapaikkojen mukaan.

Sisäasiainministeriö koordinoi
kuntasijoituksia valtakunnallisesti.
Migri ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
huolehtivat käytännössä pakolaisten kuntiin sijoittamisesta.
Pakolaisten sijoittaminen jaetaan ELY-keskusten ilmoittamien,
käytettävissä olevien kuntapaikkojen mukaan.
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Sanasto

Mul, Siikajoki

Vapaus olla ja elää

Olen muuttanut Vietnamista Suomeen viisi vuotta sitten. Vietnamissa minun
uskontoni oli kielletty. Pelkäsin, että joudun siellä vankilaan uskontoni takia.
Sitten sain tietää, että saan muuttaa Suomeen. Tiesin silloin Suomesta vain sen,
että tämä maa on jossain Euroopassa. Mutta en mitään muuta. En tiennyt mitään
siitä, millainen maa Suomi on tai millaisia suomalaiset ihmiset ovat.
Ensin asuin täällä yksin, mutta kaksi vuotta sitten myös perheeni muutti
tänne. Täällä on hyvä asua. Täällä on rauha eikä tarvitse pelätä. Täällä minun
uskontoni ei ole kielletty. Täällä ihmisellä on vapaus olla ja elää.
Minun lapsillani on täällä suomalaisia ystäviä. Nuorin lapsistani on täällä
koulussa ja osaa jo hyvin suomea. Ja vanhimmalla lapsellani on suomalainen
tyttöystävä, jonka kanssa hän on oppinut myös paljon suomea. Omat ystäväni
ovat muita vietnamilaisia, jotka asuvat täällä. En tunne lapseni koulukavereiden
vanhempia tai poikani tyttöystävän vanhempia. Haluaisin kyllä. Haluaisin tutustua suomalaisiin, mutta en uskalla. Olen ujo enkä uskalla puhua heille suomea.
Pelkään, että puhun väärin.
Saimme kunnalta viljelypalstan, jota olemme viljelleet jo monta vuotta. Viljelemme siellä herneitä, kesäkurpitsaa, salaattia ja muita suomalaisia vihanneksia.
Emme viljele vietnamilaisia kasviksia, kun ne eivät kasva täällä.
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www.migri.fi, www.intermin.fi
Sanasto sisältää keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä termejä ja niiden selityksiä.
Useimmista termeistä on myös ruotsin ja englannin kielissä käytetyt vastineet.
Sanasto on tarkoitettu yleisoppaaksi. Määritelmät eivät noudata sanatarkasti
lainsäädännössä käytettyjä määritelmiä. Sen vuoksi virallisissa yhteyksissä tulisi
perehtyä asianomaiseen lainsäädäntöön ja muuhun lähdekirjallisuuteen.
B-lupa, tilapäinen oleskelulupa (Suomessa)
Tilapäinen lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä
Suomeen pysyvästi. Tilapäinen oleskelulupa myönnetään esimerkiksi turvapaikanhakijalle maasta poistamisen estymisen vuoksi, jos hakijaa tilapäisestä terveydellisestä syystä ei voida palauttaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa tai
jos hänen maasta poistamisensa ei ole käytännössä mahdollista. B-lupa ei takaa
perusoikeuksia kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta. Tilapäinen oleskelulupa
myönnetään myös esimerkiksi kolmansista maista tuleville opiskelijoille ja niille
työntekijöille, joiden työskentely Suomessa on tilapäistä.
Dublin-asetus
Vastuunmäärittämisasetus. Se EU:n jäsenvaltio (myös Norja, Islanti ja Sveitsi), jonka kautta turvapaikanhakija on EU-alueelle aluksi tullut, on velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksen. Pääperiaatteena on, että turvapaikkahakemuksen
tutkii vain yksi valtio. Eli jos Suomessa turvapaikkahakemuksen tehnyt henkilö on
hakenut turvapaikkaa jossain muussa asetusta/Dublinin yleissopimusta soveltavassa valtiossa, tämä valtio on lähtökohtaisesti velvollinen ottamaan hakijan
takaisin. Turvapaikanhakijoilta otetaan sormenjäljet EURODAC-rekisteriin, josta
tarkistetaan, onko turvapaikanhakija jo aiemmin hakenut turvapaikkaa jostain
muusta maasta. Mikäli on, hakija palautetaan ensimmäiseen käsittelijämaahan.
Vastuu kuuluu sille valtiolle, jolla on ollut merkittävin osuus turvapaikanhakijan
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tulossa jäsenvaltioiden alueelle tai hänen oleskelussaan siellä, esimerkiksi myöntämällä hänelle viisumin tai oleskeluluvan.
ETA
Euroopan talousalue
EU kansalainen ja häneen rinnastettava
sv EU-medborgare
eng EU citizen
Suomi on EU:n jäsenvaltio samoin kuin Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,
Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,
Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia,
Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. EU-maiden kansalaisilla on vapaa liikkumisoikeus unionin alueella. Vapaan liikkumisen säännöksiä sovelletaan myös Islannin,
Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisiin. Islannin, Liechtensteinin ja Norjan
oikeudet perustuvat ETA-sopimukseen, ja Sveitsin kanssa EU on erikseen tehnyt
sopimuksen vapaasta liikkuvuudesta.
EU
sv EU
eng EU
Euroopan unioni
Humanitaarinen suojelu
sv Humanitärt skydd
eng Humanitarian protection
Oleskeluluvan peruste. Myönnetään, kun turvapaikan tai toissijaisen suojelun
edellytykset eivät täyty, mutta hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään
asuinmaahansa siellä tapahtuneen ympäristökatastrofin tai siellä vallitsevan
huonon turvallisuustilanteen vuoksi, joka voi johtua aseellisesta selkkauksesta tai
vaikeasta ihmisoikeustilanteesta.
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Hätätapaukset
sv Nödfall
eng Emergency cases
Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi määrittelemät henkilöt, joita järjestö tarjoaa kiireellisesti uudelleen sijoitettaviksi.
Ihmiskauppa
Ihmiskauppa on ihmisten kuljettamista ja myymistä hyväksikäyttötarkoituksessa.
Siihen liittyy uhkaamista, pakottamista, orjuuttamista tai harhaanjohtamista
esimerkiksi prostituutioon, pakkotyöhön tai elinten siirtämiseksi. Alistussuhde
jatkuu myös maahantulon jälkeen. Useat ihmiskaupatuista on lapsia. Ulkomaalaiselle, jonka voidaan perustellusti epäillä joutuneen ihmiskaupan uhriksi, voidaan
tietyin edellytyksin myöntää oleskelulupa (lisätiedot Maahanmuuttovirastosta).
Uhrit voivat myös saada valtion vastaanottokeskusten (Joutseno ja Oulu) koordinoimana erilaisia palveluja ja tukitoimia.
Ilmeisen perusteeton turvapaikkahakemus
sv Uppenbart ogrundad asylansökan
eng Manifestly unfounded asylum application
Turvapaikkahakemus on ilmeisen perusteeton
jos sen tueksi ei ole esitetty vakavia ihmisoikeusloukkauksia, tai muita sellaisia perusteita, jotka liittyvät palautuskieltoihin tai vainon pelkoon tai esitetyt väitteet
ovat selvästi epäuskottavia
- jos hakijan ilmeisenä tarkoituksena on käyttää väärin turvapaikkamenettelyä
- jos hakija on saapunut turvallisesta turvapaikka- tai alkuperämaasta, johon
hänet voi palauttaa, eikä Maahanmuuttovirasto painavasta syystä ole voinut
ratkaista hakemusta määräajassa.
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Jäljittäminen
sv Spårning
eng Tracing
Jäljittämisellä tarkoitetaan, että maahan ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten
turvapaikanhakijoiden vanhempien tai muiden huoltajien sijainti on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä.

Kansalaisuus
sv Medborgarskap
eng Nationality, Citizenship
Jäsenyys tietyssä valtiossa. Sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia mm. täydet
poliittiset oikeudet ja oikeuden saada diplomaattista suojelua ulkomailla.

Kaksoiskansalaisuus/monikansalaisuus
sv Dubbelt medboragarskap/Flerfaldigt medborgarskap
eng Dual nationality/Multiple nationality
Henkilöllä voi olla kaksi tai useampia kansalaisuuksia. Kaksoiskansalaisuus on
puhekielen ilmaisu.

Kansalaisuushakemus
sv Medborgarskapsansökan
eng Application for Finnish citizenship
Mahdollisuus saada Suomen kansalaisuus hakemuksen perusteella. Myönnetään,
kun kansalaisuuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksistä voidaan
poiketa laissa säädetyillä perusteilla.

Kansainvälinen suojelu
sv Internationellt skydd
eng International protection
Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan pakolaisasemaa, toissijaista suojeluasemaa
tai humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa.

Kansalaisuusilmoitus
sv Medborgarskapsansmälan
en Finnish citizenship by declaration
Oikeus saada Suomen kansalaisuus ilmoituksen perusteella. Koskee vain tiettyjä,
kansalaisuuslaissa määriteltyjä henkilöryhmiä.

Kansalaistaminen
sv Naturalisering
eng Naturalisation
Kansalaisuuden myöntäminen hakemuksesta.

Kansalaisuusvaltio
sv Nationalstat
eng Country of nationality/citizenship
Valtio, jonka kansalainen henkilö on.

Kansalaisuusaseman määrittäminen
sv Bestämmandet av medborgarskapsstatus
eng Definition of citizenship status
Epäselvissä tapauksissa Maahanmuuttovirasto selvittää, minkä valtion kansalaisena henkilöä on Suomessa pidettävä.

Kansallisuus
sv Nationalitet
eng National/Ethnic origin
Etninen tausta. Henkilö, joka kuuluu tiettyyn kansanryhmään (esim. inkerinsuomalainen, kurdi, romani), mutta ei välttämättä ole tai ole koskaan ollutkaan
asuinmaansa kansalainen.
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Karkottaminen (maasta karkottaminen)
sv Utvisning
eng Deportation
Maastapoistamismenettely. Jos ulkomaalaisella on tai on ollut oleskelulupa ja
hänet päätetään poistaa maasta, hänet karkotetaan (kts. myös käännyttäminen).
Kiintiöpakolainen
sv Kvotflykting
eng Quota refugee
Henkilö, jolle UNHCR on myöntänyt pakolaisaseman ja jolle on myönnetty maahantulolupa budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa.
Kiintiöpakolainen
Kiintiöpakolainen on henkilö, jonka pakolaisaseman YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on vahvistanut ja joka uudelleen sijoitetaan Suomeen. Eduskunta päättää
vuosittain pakolaiskiintiön suuruuden ja valtioneuvosto päättää kiintiön kohdentamisesta. Suomen kiintiö on vuodesta 2001 lähtien ollut 750 henkeä vuodessa.
Kotouttaminen
Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä
toimia. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osallistua
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa asuvat. Suomen
tai ruotsin kielen oppiminen on yksi kotoutumisen keskeinen tekijä. Kielitaidon
karttuminen edistää mahdollisuuksia työllistyä tai jatkaa opintoja.
Kotoutuminen
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, jonka
tavoitteena on hänen osallistumisensa työelämään ja suomalaisen yhteiskunnan
toimintaan oma kieli ja kulttuuri säilyttäen. Merkittäviä kotoutumisen valmiuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi koulutustaso, kielitaito, maahanmuuttoikä, terveys ja aikaisempi kokemus muista kulttuureista. Keskeisessä roolissa on
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henkilön oma motivaatio ja aktiivisuus, mutta maahanmuuttajan kotoutumiseen vaikuttavat myös ympäröivä yhteiskunta ja valtaväestön asenteet.
Käännyttäminen
sv Avvisning
eng Refusal of entry
Maastapoistamismenettely. Kun ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa ja hänet päätetään poistaa maasta, hänet käännytetään (kts. myös karkottaminen).
Laillinen oleskelu
sv Laglig vistelse
eng Legal residence
Laillisella maassa oleskelulla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä ulkomaalaisen
maassa oleskelua asianmukaisin ja voimassa olevin luvin. Maassa oleskelu on
laillista silloin, kun ulkomaalainen oleskelee maassa voimassa olevalla viisumilla,
viisumivapauden perusteella tai voimassa olevalla oleskeluluvalla.
Maahanmuuttaja/Maastamuuttaja
sv Invandrare/Utvandrare
eng Immigrant/Emigrant
Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein
muuttavia henkilöitä.
Maahantulokielto
sv Inreseförbud
eng Prohibiting entry to Finland
Käännyttämisen tai maasta karkotuksen yhteydessä ulkomaalaiselle voidaan
määrätä kielto saapua Suomeen uudelleen. Kielto voi olla voimassa määräajan tai
toistaiseksi ja se koskee joko koko Schengen-aluetta tai vain Suomea.
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Muukalaispassi
sv Främlingspass
eng Alien’s passport
Matkustusasiakirja, joka voidaan myöntää ulkomaalaiselle, jos hän ei voi saada
passia kotimaansa viranomaiselta tai hän on kansalaisuudeton tai siihen on
muutoin erityinen syy. Muukalaispassi myönnetään henkilölle, joka on saanut
oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella.
Oleskelulupa
sv Uppehållstillstånd
eng Residence permit
Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan voidakseen oleskella pidemmän aikaa
Suomessa. Poikkeuksena ovat muiden Pohjoismaiden kansalaiset sekä EU- ja ETAjäsenvaltioiden kansalaiset. Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan yleensä hakijan
kotimaassa olevasta Suomen edustustosta, josta hakija saa hakemuslomakkeita ja
lisätietoja asiasta. Päätöksen oleskelulupahakemuksesta tekee Maahanmuuttovirasto. Lisätietoa ulkoasiainministeriön sivulta.
Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa
sv Uppehållstillstånd för näringsidkare
eng Residence permit for a self-employed person
Opiskelijan oleskelulupa
sv Uppehållstillstånd för studier
eng Residence permit for studies
Oleskelulupa perhesiteen perusteella
sv uppehållstillstånd på grund av familjeband
eng residence permit on the basis of family ties
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Pysyvä oleskelulupa
sv Permanent uppehållstillstånd
en Permanent residence permit
Pysyvä oleskelulupa myönnetään henkilölle, joka on oleskellut Suomessa
yhtäjaksoisesti jatkuvalla oleskeluluvalla neljä vuotta. Oleskelun syy tai muut
erityiset syyt voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lupa myönnetään toistaiseksi eikä
sitä tarvitse uusia.
Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P.
Määräaikainen oleskelulupa
sv Tidsbegränsat uppehållstillstånd
eng Fixed-term residence permit
Määräaikainen oleskelulupa voidaan myöntää joko jatkuvaisluonteista tai
tilapäisluonteista oleskelua varten:
Jatkuva oleskelulupa
sv Kontinuerligt uppehållstillstånd
eng Continuous residence permit
Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä maahanmuuttotarkoituksessa. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä.
Jatkuvaan oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A.
Tilapäinen oleskelulupa
sv Tillfälligt uppehållstillstånd
eng Temporary residence permit
Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä.
Tilapäiseen oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus B.
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Pakolainen
sv Flykting
eng Refugee
Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa
ulkopuolella. Pakolainen oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella siitä syystä, että hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä
vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen
ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta.
Pakolaisen matkustusasiakirja
sv Resedokument för flykting
eng Travel document for refugee
Matkustusasiakirja, joka myönnetään pakolaiselle.
Palauttamis-/palautuskielto (non-refoulement)
sv Non-refoulement-principen / Återsändningsförbud
eng Non-refoulement
Palauttamiskielto (non-refoulement) on periaate siitä, että ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.
Paluumuuttaja
sv Återinvandrare
eng Returnee
Ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja
nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin
henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi
mainitut ovat kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia.
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Passi
sv Pass
eng Passport
Kotimaan viranomaisen antama matkustusasiakirja, joka ulkomaalaisella on
oltava Suomeen saapuessaan ja Suomessa oleskellessaan (poikkeus mm. pohjoismaiden kansalaiset).
Perheenkokoaja
sv Anknytningsperson
eng Sponsor
Suomessa oleskeleva henkilö, joko Suomen kansalainen tai muunmaalainen, jonka Suomessa oleskelun perusteella ulkomailla olevalle perheenjäsenelle haetaan
oleskelulupaa perhesiteen perusteella.
Periytymisperiaate
sv Härstamningsprincipen
eng parentage principle
Suomen kansalaisuuslainsäädännössä omaksuttu ensisijainen periaate kansalaisuuden siirtymisestä lapselle lapsen vanhemman kansalaisuuden mukaan.
Rekisteröity parisuhde
sv Registrerat partnerskap
eng Registered partnership
Rekisteröity parisuhde on samaa sukupuolta olevan parin mahdollisuus rekisteröidä parisuhteensa ja antaa sille sitä kautta juridinen asema. Rekisteröidyn
parisuhteen voi solmia kaksi samaan sukupuoleen kuuluvaa, jos molemmat ovat
täyttäneet 18 vuotta ja jos kumpikaan ei ole ennestään avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.
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Siirtolainen
sv Migrant, In-/utvandrare
eng Migrant
Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. Maastamuuttaja tai maahanmuuttaja.

Syntymämaaperiaate
sv Territorialprencipen
eng Birthplace principle
Suomen lainsäädännössä omaksuttu toissijainen periaate, jonka mukaan Suomessa syntyvä lapsi saa syntymäpaikan perusteella Suomen kansalaisuuden, jos hän ei
saa syntyessään minkään vieraan valtion kansalaisuutta.

Suomalainen syntyperä
sv Finländsk härkomst
eng Finnish birth
Ulkomaan kansalaisella on suomalainen syntyperä, jos hän on ollut Suomen
kansalainen tai ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen isovanhemmistaan on tai on ollut syntyperäinen Suomen kansalainen.

Syntyperäinen Suomen kansalainen
sv Infödd finsk medborgare
eng Finnish citizen by birth
Henkilö, joka on syntyessään saanut Suomen kansalaisuuden

Suomen kansalainen
sv Finsk medborgare
eng Finnish citizen
Henkilö, joka syntyessään tai myöhemmin muulla tavalla on saanut Suomen
kansalaisuuden.

Säilöönotto
sv Tagande i förvar
eng Detention
Turvaamistoimi, valvontakeino. Ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön esim.
silloin, jos on odotettavissa, että hän piiloutuu välttyäkseen käännyttämiseltä tai
maasta karkottamiselta. Turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön, jos säilöönotto
on tarpeellinen epäselvän henkilöllisyyden selvittämiseksi.

Sur place –tilanne
sv Sur place –situation
eng Sur place -situation
Tilanne, jossa kansainvälisen suojelun tarve syntyy vasta henkilön lähdettyä kotimaastaan. Esim. turvapaikanhakijan kotimaan tilanne on muuttunut niin, ettei
hän pysty enää palaamaan takaisin. Turvapaikanhakija voi myös olla suojelun tarpeessa omien toimiensa vuoksi, joihin hän on osallistunut ulkomailla kotimaasta
lähtönsä jälkeen.
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Toissijainen suojelu
sv Alternativt skydd
eng Subsidiary protection
Oleskeluluvan peruste. Myönnetään, kun turvapaikan saamisen edellytykset eivät
täyty, mutta hakijaa uhkaa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava
kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos on ilmeistä, että hakija
ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa joutumatta vakavaan
henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi (kts.
myös sur place -tilanne).
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Turvapaikanhakija
sv Asylsökande
eng Asylum applicant/seeker
Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Saa pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole
pakolainen. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös,
voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perusteella.

lötiedot ja hänen matkareittinsä. Sen jälkeen Maahanmuuttovirasto puhuttelee
hakijan selvittääkseen hänen perusteensa turvapaikkahakemukselle.

Turvapaikka
sv Asyl
eng Asylum
Oleskelulupa, joka annetaan ulkomaalaiselle turvapaikkaprosessissa pakolaisaseman perusteella.

Ulkomainen työvoima
sv Utländsk arbetskraft
eng Foreign workforce
Ulkomaalaiset, joilla on oikeus tehdä työtä maassa.

Turvapaikan hakeminen
1. Turvapaikanhakija saapuu Suomeen
2. Turvapaikkahakemus Suomen rajavartijoille tai poliisille
3. Siirtäminen vastaanottokeskukseen
4. Poliisi tai rajavartija selvittää henkilöllisyyttä ja matkareittiä
5. Maahanmuuttovirasto ottaa turvapaikkapuhutteluun
6. Maahanmuuttoviraston päätös
a) myönteinen päätös: sijoitus kuntaan tai hakeutuminen yksityismajoitukseen
b) kielteinen päätös: käännytys lähtömaahan
c) Dublin-päätös: palautus toiseen EU-maahan
7. Hakija voi valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen hakea
valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Turvapaikkatutkinta
sv Asylutredning
eng Asylum investigation
Menettely, jossa poliisi tai rajavartija ensin selvittää turvapaikanhakijan henki-
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Ulkomaalainen
sv Utlänning
eng Alien, Foreign citizen
Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.

Ulkosuomalainen
sv Utomlands bosatta finländare / utlandsfinländare
eng Finnish expatriot
Ulkomailla asuva entinen tai nykyinen Suomen kansalainen ja näiden jälkeläinen,
joka pitää itseään suomalaisena.
UNHCR
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu
Viisumi
sv Visum
eng Visa
Maahantulolupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten. Viisumilajeja ovat kauttakulkuviisumi, kertaviisumi, lentokentän kauttakulkuviisumi, paluuviisumi ja toistuvaisviisumi.
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Sivuja monikulttuurisuudesta
Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus: www.vaestoliitto.fi
Materiaalia monikulttuuriseen työhön, avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen:
www.ahaa-avaimia.fi
Menestykseen monimuotoisuutta johtamalla: www.monikko.net
Tietoa yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä: www.yhdenvertaisuus.fi
www.stop-discrimination.info/2020.html
Juuret maailmalla, koti Suomessa -verkkonäyttely: www.tkm.fi/mamu/index.cgi
Monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyön verkkopalvelu: www.selma-net.fi/
Monikulttuurisuus voimavaraksi ETMO:
www.equal.fi/default.asp?sc3=3277&sc2=3333&sc=3336

Sivuja maahanmuutosta
Perustietoa maahanmuuttajille: www.infopankki.fi
Maahanmuuttovirasto: www.migri.fi
Nimeni ei ole pakolainen – elämää ulkomaalaisena Suomessa:
www.kaapeli.fi/mamu/
Puhetta maahanmuutosta ja maahanmuuttokeskustelusta:
www.puhettamaahanmuutosta.fi/
Maahanmuuttoasioiden poikkihallinnollinen ammattilehti:
www.intermin.fi/intermin/periodic.nsf/archivepage?readform
Tietoa Suomesta ja julkisista palveluista:
www.Suomi.fi/maahan_ja_maastamuutto
Työnhaku ja työelämä
Työnhakuopas: www.mol.fi/tho/
Ulkomaalainen töissä Suomessa:
www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/02_ulkom_suomessa/index.jsp
Tietoa ja neuvonta työnhakuun:
www.nuortenlaturi.fi/tietoaarkeen/tyolelama/tyonhaku
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Suomi toisena kielenä oppimismateriaalia:
www.moped.fi/materiaali/materiaalit-www1.html#sanasto
Työ- ja elinkeinotoimistot: www.mol.fi
Työnteko Suomessa: www.mol.fi/finnwork
Eures-palvelut: www.mol.fi/eures
Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali: eures.europa.eu
Työelämätietoa maahanmuuttajalle: www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo/
Sosiaali- ja terveysministeriö: www.stm.fi
Työsuojelupiirit: www.tyosuojelu.fi
Työttömyysturva
Kansaneläkelaitos: www.kela.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö: www.stm.fi
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry: www.tyj.fi
Verotus: Verohallinto: www.vero.fi
Suomen julkiset palvelut
Julkishallinnon verkkopalvelut: www.suomi.fi
Vähemmistövaltuutetun sivut: www.vahemmistovaltuutettu.fi/
Siirtolaisuusinstituutti: www.migrationinstitute.fi/
Tietoa EU-maasta toiseen muuttaville: http://europa.eu/
Ajokortti: Poliisi: www.poliisi.fi
Ajoneuvon katsastus ja rekisteröinti: Ajoneuvohallintokeskus: www.ake.fi
Ammatillinen järjestäytyminen Akava: www.akava.fi
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK: www.sak.fi
Toimihenkilö-keskusjärjestö STTK: www.sttk.fi
Asevelvollisuus: www.mil.fi
Asuminen: Ympäristöministeriö: www.ymparisto.fi
Suomen kunnat: www.kunnat.net
Vuokralaisten keskusliitto: www.vuokralaistenkeskusliitto.fi
Eläkeasiat: Eläketurvakeskus: www.etk.fi
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Julkinen hallinto, valtioneuvosto, ministeriöt: www.vn.fi
Koulunkäynti: Opetushallitus: www.oph.fi
Opas yhdistystoiminnasta maahanmuuttajille: http://www.intermin.fi/intermin/
images.nsf/files/C6A9D785F49E017AC22573A10047CF17/$file/yhdist_fin.pdf
Lupa-asiat
Maistraatti: www.maistraatti.fi
Poliisi: www.poliisi.fi
Sisäasianministeriö: www.intermin.fi
Maahanmuuttovirasto: www.migri.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö: www.tem.fi
Työ- ja elinkeinotoimisto: www.mol.fi/finnwork
Ulkoasiainministeriö: formin.finland.fi
Väestörekisterikeskus:www.vaestorekisterikeskus.fi
Kriisitilanteet:www.infopankki.fi/kriisitilanteet
Oikeusturva: www.om.fi
Vähemmistövaltuutettu: www.vahemmistovaltuutettu.fi
Opintotuki: Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus: www.kela.fi
Opiskelu ja tutkimus
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO: www.cimo.fi
www.studyinfinland.fi
Opetusministeriö: www.minedu.fi
www.opintoluotsi.fi
Suomen Akatemia: www.aka.fi/eracareers
Paluumuuttajat
Suomi-Seura ry: www.suomi-seura.fi
Pohjoismaiden ministerineuvosto: www.hallonorden.fi
Maahanmuuttovirasto: www.migri.fi
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Suomen kielen opiskelu
www.infopankki.fi/suomen kieli
Opetusministeriö: www.opintoluotsi.fi
Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry: www.ktol.fi
Suomen kesäyliopistot: www.kesayliopistot.fi
Suomen kielen ja kulttuurin opinnot ulkomaisissa yliopistoissa: www.cimo.fi
Talous- ja elinkeinoelämä
Työ- ja elinkeinoministeriö: www.tem.fi
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos: www.etla.fi
Keskuskauppakamari: www.keskuskauppakamari.fi
Finpro: www.finpro.fi
Finnfacts: www.finnfacts.com
Tutkintojen tunnustaminen
Opetushallitus: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
sähköposti: recognition@oph.fi
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus: www.teo.fi
Opetusministeriö: www.minedu.fi
Yleistietoa Suomesta
Matkailun edistämiskeskus: www.mek.fi
Discover Finland: finland.cimo.fi
Ulkoasiainministeriö – Virtual Finland: virtual.finland.fi
Yrittäminen
Työ- ja elinkeinoministeriö: www.tem.fi
Yritys-Suomi: www.yrityssuomi.fi
Patentti- ja rekisterihallitus: www.prh.fi
Contact Finland: www.contactfinland.com
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Kirjan kuvaaja Nina Dannert, Ylivieska

Kuvat

Valokuva tekee näkyväksi

Nina Dannert: Kansi, 5, 6, 18, 20, 23, 24, 28, 33, 34, 36, 38, 42, 46, 49, 51, 54, 60, 63,
66, 70, 74, 78, 82, 88
MSL: 12, 13, 15, 17

Saksalais-suomalaisena elän kahden kielen ja kulttuurin välillä. Tämä saa minut
kaipaamaan sellaista ilmaisuvälinettä, joka ei olisi ensisijaisesti kytkettynä kumpaankaan kieleen. Valokuvauksesta löysin välineen, joka ei liity minkään puhutun
kielen merkkeihin: pystyn ilmaisemaan ja heijastamaan eri aiheita visuaalisella
tasolla. Tästä on muodostunut minulle tietynlainen lepotila.
Suomessa ollessani aloin tutkia aiheita, jotka liittyivät eri tavoin Suomeen,
suomalaiseen yhteiskuntaan ja vieraassa kulttuurissa olemiseen. Tarve havaita,
tutkia, kyseenalaistaa, reflektoida, luoda ja muokata merkitystä. Tavoitteenani on
ymmärtää itseäni ja ympäristöäni ja miten ne kommunikoivat vastavuoroisesti
keskenään ja jättävät jälkiään.
Valokuvaus on minulle kaiken käsittävä elämää seuraava konsepti, ei niinkään
dokumentoiva vaan muokkaava väline. Valokuvauksen avulla todellisuudessa
elävä yksilö havainnoi, tulkitsee ja kommentoi konkreettista sosiohistoriallista
todellisuutta.
Vuosina 2007–2008 toteutin valokuvahankkeeni ”Kotipaikkoja – Maahanmuuttajia Pohjanmaalla”, jonka avulla pohdiskelen ulkomaalaisten asema
Suomessa. Kuvasin maahanmuuttajia lähinnä Keski-Pohjanmaan alueelta heidän
kodeissaan tai kotipaikoissaan. Valokuvasarjan tarkoitus on tehdä näkyviksi
maahanmuuttajia yksilöinä ja heidän kyky luoda kotia uudessa elinympäristössä.
Näyttelyn loppusijaintipaikka on Peräseinäjoen Suomen siirtolaismuseossa.
Työskentelen tällä hetkellä Ylivieskan ammattiopiston maahanmuuttajien
suomen kielen kouluttajana.
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