
KYKY 2 hankkeen loppuseminaari

Peter Kariuki
Oikeusministeriö/ETNO

ETNO Dialogifoorumi hyvien väestösuhteiden edistämiseksi Suomessa



Muuttuva väestörakenne vaikuttaa 
yhteiskuntaamme

• Miten varmistetaan yhteiskunnan tasolla, että 
yksilöiden yhteenkuuluvuuden tunne säilyy?

• Turvallisuuden tunnetta voivat horjuttaa myös muut 
yhteiskunnalliset muutokset

• Miten edesautetaan uusien tulijoiden aktiivista 
osallistumista ja panosta yhteiskunnassa

• Miten torjutaan syrjintää ja syrjäytymisen 
aiheuttavia tekijöitä

• Miten edistetään ihmisten vuorovaikutustaidot ml. 
kielitaitoa ja myönteistä kohtaamista



Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010

1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja 
maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain 
tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Ajankohtaisuus
Kaksisuuntaisuus



Hankkeen onnistuminen…

Yhdenvertaisuuden 
edistämisessä

… pääsy- ja kielitaitovaatimuksia ja 
vaihtoehtoisia väyliä opiskelupaikan 
saamiseksi on kehitettävä 
yhdenvertaisuuden periaatetta 
noudattaen.

Jos heikossa asemassa olevien 
väestöryhmien, kuten maahan 
muuttaneiden, kouluttautumiseen ja 
työllistymiseen halutaan panostaa, 
oppilaitoksen rakenteita on kehitettävä. 
Koulutustarjonnassa sekä opetuksen, 
ohjauksen ja muun tuen järjestämisessä 
tulee huomioida kyseisten ryhmien 
tarpeet.



Hankkeen onnistuminen…

Yhdenvertaisuuden 
edistämisessä

Erityisesti äitien heikko koulutus, suppea 
kielitaito ja rajallinen järjestelmän 
tuntemus vaativat heidän tilanteeseen 
räätälöityjä täsmätoimia sen 
varmistamiseksi, että väestön 
yhdenvertaisuus toteutuu ja että ko. 
ryhmän lapsialla on yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ikäluokkaansa nähden.

Hankkeen menetelmistä johtuen pystymme 
tukemaan kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia, näin varmistaen että 
sosioekonomisesti ja koulutuksellisesti 
vaikeassa asemassa oleva vähemmistön 
vähemmistö saa edellytyksiä 
menestymiseen uudessa asuinmaassaan



Hankkeen onnistuminen…

Yhdenvertaisuuden 
edistämisessä

Me Helsinki –
yhdenvertaisuussuunnitelmassa, joka 
astuu voimaan 31.12.2016. Suunnitelmassa 
peräänkuulutetaan palveluiden 
asiakaslähtöisyyttä, kulttuurista ja 
sosiaalista esteettömyyttä ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 

osallisuuden edistämistä 
tarvittaessa erityistoimin.



9 § Positiivinen 
erityiskohtelu

Sellainen oikeasuhtainen 
erilainen kohtelu, jonka 
tarkoituksena on 
tosiasiallisen 
yhdenvertaisuuden 
edistäminen taikka 
syrjinnästä johtuvien 
haittojen ehkäiseminen tai 
poistaminen, ei ole 
syrjintää.



KANNANOTTO KANSAINVÄLISENÄ
NAISTEN PÄIVÄNÄ 8.3.2019

ETNO … jatkossa tulisi varmistaa riittävyys 
koulutuksen tarjonnassa ja lastenhoidosta osana sitä. 
ETNO korostaa lisäksi, että kotona lasta hoitavien 
naisten kotoutumisen tulee olla systemaattista ja 
joustavaa, jotta se sopii monessa elämäntilanteessa 
oleville.



Osallistava ja osaava Suomi

Hallituskaudella laaditaan laaja-alainen hyvien 
väestösuhteiden edistämisen toimintaohjelma
täydentämään valtion kotouttamisohjelmaa.



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Tavoitteena eheä yhteiskunta.

..pitävät sisällään ajatuksen, että 

ihmiset elävät yhdessä
monimuotoisessa Suomessa   ja..

..luottavat sekä toisiinsa että 

instituutioihin..

..erilaisista lähtökohdista ja 
taustoista riippumatta.



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Tuo uutta ymmärrystä.. 

Identiteettien moninaisuus:
identiteetin hyväksyminen ja 
hyväksyttävyys yhteiskunnassa

yksilöiden kiinnittyminen erilaisiin 
ryhmiin: yhdistävät tekijät?

Ryhmäidentiteettien, yhteisöjen, 
yhteenkuuluvuuden merkitys yksilölle

Erilaisten ryhmien välinen dynamiikka



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Tavoitteena on lisätä luottamusta 
monimuotoisessa Suomessa ja..

.. ennaltaehkäistä jännitteitä ja 
konflikteja ryhmien välillä,

tunnistaa väestöryhmät, jotka ovat 
heikommassa asemassa ja.. 

.. vaikuttaa ihmisten 
mahdollisuuksien tasa-arvon 
toteutumiseen



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Tavoitteena on lisätä 

vähemmistöjen yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia vaikuttaa

julkiseen päätöksentekoon 

• äänestäminen ja ehdokkuus vaaleissa?

• muut, monipuoliset osallistumiskanavat: viranomaiset, järjestöt, 

media?

• osallistumisen esteiden madaltaminen?

• vaikuttamisen motivaatiotekijät?

• aiemmat kokemukset ja tieto vaikuttamisesta?

• luottamus omiin vaikuttamismahdollisuuksiin?

• luottamus viranomaisiin ja instituutioihin? 



Asenteet - Miten suhtaudumme muihin ja miten   

ajattelemme muiden asennoituvan meistä 

vaikuttavat käyttäytymiseen. Aikaisemmat 

kokemukset vuorovaikutuksesta tai 

osattomuudesta vaikuttavat kykyyn luottaa 

muihin.

Turvallisuus – kokemus henkisestä ja fyysisestä 

turvallisuudesta yhteiskunnassa, julkisessa tai 

yksityisessä tilassa vaikuttaa yksilön 

toimintakykyyn, haluun olla vuorovaikutuksessa ja 

osallistua

Vuorovaikutus - Laadukas vuorovaikutus voi 
vähentää stereotypioita sekä kielteisiä 
asenteita,  lisätä luottamusta ja ymmärrystä 
muita kohtaan. Jännitteitä ennaltaehkäistään 
eikä jännitteiden anneta kasvaa konflikteiksi.

Laadukkaan vuorovaikutuksen puute voi 
johtaa väestöryhmien jakautumiseen -
tilanteeseen jossa ollaan vain pintapuolisesti 
tekemisissä keskenään. Ryhmien ja ihmisten 
välinen halukkuus toimia yhteistyössä 
muiden kanssa vähentyy, kielteiset asenteet 
ja epäluottamus voimistuvat. Syntyneitä 
konflikteja pyritään sovittelemaan. 

Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen 
Jos henkilö tuntee itsensä tervetulleeksi 
yhteisön jäseneksi, häneen suhtaudutaan 
myönteisesti ja kokee olonsa turvalliseksi hän 
osallistuu todennäköisemmin yhteisölliseen 
toimintaan ja tapahtumiin ja haluaa vaikuttaa 
yhteiskunnassa. 





KIITOS!

Pääsihteeri: Peter Kariuki, Puh. +358 (0)295150191 

www.oikeusministerio.fi/etno

E-mail: etno.om@om.fi
Twitter: @EtnoEtno
Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
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