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Johdanto

Suomen maahanmuuttaja- sekä vieraskielinen väestö on ollut jo pitkään kasvussa ja yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla. 
Tämä kasvu koskettaa merkittävästi myös Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-kes-
kus) toimialuetta, Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntia. Valtakunnallisesti Suomessa asuu jo yli 200 000 ulkomaalaista 
ja Hämeen ELY-keskuksen alueellakin jo noin 10 000. Maahanmuuttajaväestö on voimakkaasti keskittynyttä suurimpiin 
kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kanta- ja Päijät-Hämeen sijainti lähellä pääkaupunkiseutua vaikuttaa 
myös ulkomaalaisväestön alueelliseen liikkumiseen. 

Maahanmuutto aiheuttaa haasteita työmarkkinoiden kyvylle vastata työvoiman tarjontaan, koulutusjärjestelmälle, 
kuntien ja kaupunkien palveluille sekä etnisille suhteille. Mahdollisuuksia maahanmuutto tuo muun muassa maahan-
muuttajien koko väestöä nuoremman ikärakenteen vuoksi, kulttuurin monipuolistumisella ja esim. maahanmuuttajien 
koko väestöä korkeammalla yrittäjyysaktiivisuudella.    

Hämeen ELY-keskuksen maahanmuuton ja kotouttamisen toimenpideohjelma kuvaa niitä tehtäviä ja tavoitteita, joita 
Hämeen ELY-keskuksella ja Hämeen työ- ja elinkeinotoimistolla (jäljempänä TE-toimisto) on maahanmuuttoasioissa. 
Näitä tehtäviä ovat mm. työperäisen maahanmuuton edistäminen, maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen 
edistäminen, pakolaisten kuntiin sijoittaminen ja muu kuntayhteistyö. 
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Taulukko 1. Ulkomaalaiset Hämeessä 2009 – 2013
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Ulkomaan kansalaisten 
osuus väestöstä 2012 

   Asikkala 1,26 % 
Forssa 2,86 % 
Hartola 1,28 % 
Hattula 0,88 % 
Hausjärvi 1,68 % 
Heinola 2,10 % 
Hollola 1,53 % 
Humppila 1,40 % 
Hämeenkoski 1,72 % 
Hämeenlinna 2,56 % 
Janakkala 1,66 % 
Jokioinen 1,35 % 
Kärkölä 1,91 % 
Lahti 3,81 % 
Loppi 1,24 % 
Nastola 1,94 % 
Orimattila 1,52 % 
Padasjoki 1,35 % 
Riihimäki 2,76 % 
Sysmä 1,20 % 
Tammela 0,55 % 
Ypäjä 1,08 % 

Ulkomaalaiset Hämeessä 2012 (lähde: Tilastokeskus) 
Taulukko 2. Ulkomaalaiset Hämeessä 2012

(Lähde: Tilastokeskus)

(Lähde: Tilastokeskus)
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Yleistä
Hämeen ELY-keskuksen toimialue käsittää kaksi maa-
kuntaa, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sekä yhteen-
sä 22 kuntaa. Maantieteellisesti alue sijaitsee keskellä 
eteläistä Suomea ja  alueen suurimmat kaupungit Lahti  
ja Hämeenlinna noin 100 kilometrin päässä Helsingistä. 
Asukkaita alueen kahdessa maakunnassa on yhteensä 
noin 380 000 ja asukasluku on maltillisesti kasvava. 

Ulkomaalaiset Hämeessä
Hämeen ELY-keskuksen alueella asui vuoden 2013 lo-
pussa 10 026 ulkomaalaista. Suurimmat kansalaisuus-
ryhmät suuruusjärjestyksessä olivat virolaiset,venäläiset, 
thaimaalaiset, irakilaiset ja turkkilaiset. 

Alueen ulkomaalaisista n. 40 prosenttia on EU-maiden 
kansalaisia. Ulkomaalaisten määrä on sekä suhteellisesti 
että absoluuttisesti suurinta alueen kunnista Forssassa, 
Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä. Vuoden 2012 
lopussa Forssassa asui 507, Hämeenlinnassa 1730 Lah-
dessa 3925 ja Riihimäellä 806 ulkomaalaista. Venäläiset 
ja virolaiset ovat myös valtakunnallisesti suurimmat kan-
salaisuusryhmät.

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä 
siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työ-
ikäisissä 25-44 –vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä yli 65 
-vuotiaissa. Maahanmuuttajaväestön keskinäinen huolto-
suhde on myös pienempi kuin koko väestöllä.

Vieraskieliset Hämeessä
Muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkiele-
nään puhuvien määrä oli vuoden 2013 lopussa Hämeen 
ELY-keskuksen alueella yhteensä 13 362 henkilöä. Vie-
raskielisten määrä on ollut viime vuosina keskimäärin 30 
prosenttia suurempi kuin ulkomaan kansalaisten määrä. 

Suurimmat vieraskielisten ryhmät Hämeessä ovat ve-
näläiset ja virolaiset. Valtakunnallisesti muuta kuin suo-
mea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia asui 
vuoden 2013 lopussa Suomessa jo lähes 300 000. Vie-
raskielisiä on toisin sanoen Suomessa jo melkein yhtä 
paljon kuin ruotsia äidinkielenään puhuvia. Tilastokes-
kuksen ennusteen mukaan vieraskielisten määrä ylittää 
ruotsinkielisten määrän vuoden 2014 aikana ja 300 000 
henkilön raja rikkoutuu. 

Häme toimintaympäristönä ja alueen 
maahanmuuttajaväestö
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Tulevaisuus
Ulkomaisten määrä on kasvava koko Suomessa kuten 
Hämeen ELY-keskuksen alueellakin. Väestöennusteiden 
mukaan Suomeen muutto pysyy jatkossakin suurempa-
na kuin Suomesta poismuutto. Suurin osa Suomen vä-
estönkasvusta johtuu maahanmuutosta ja Tilastokeskuk-
sen ennusteen mukaan maahanmuuttajien määrä ylittäisi 
puolen miljoonan rajan vuoteen 2030 mennessä. 

Maahantulon vastuuviranomaisia ovat Sisäasiainminis-
teriö, Maahanmuuttovirasto ja poliisilaitokset. ELY-kes-
kuksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa Suomeen koh-
dentuvaan muuttoon eikä myöskään maan sisäiseen 
muuttoliikkeeseen. ELY-keskuksen tavoitteena kuitenkin 
on, että alueelle muuttavat ja alueella asuvat ulkomaa-
laiset kotoutuisivat mahdollisimman pian ja hyvin yhteis-
kuntaan.
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Työmarkkinat ja työperäinen 
maahanmuutto

Ulkomainen työvoima 

Työperäinen maahanmuutto käsittää sekä EU- ja ETA-
alueen työvoiman vapaan liikkuvuuden että em. alueen 
ulkopuolisista maista tulevan työvoiman maahanmuu-
ton. Myös yrittäjäksi tuleminen on työperäistä maahan-
muuttoa. Lisäksi varsinaisen työperäisen maahanmuuton 
ohella lyhytaikaista työskentelyä erilaisissa kausiluontei-
sissa tehtävissä tapahtuu turistiviisumeilla ja Suomessa 
käy vuosittain kymmeniä tuhansia EU-kansalaisia lyhyt-
aikaisissa keikkatöissä. Työperäinen maahanmuutto on 
jossain määrin riippuvaista sekä kohde- että lähettävän 
maan taloudellisista suhdanteista. Yleisenä trendinä työ-
peräinen maahanmuutto lisääntyy kohdemaiden talouden 
nousukausien aikana ja vähenee taantumaaikoina.

Suurin osa Suomessa asuvasta n. 60 000 henkilön ul-
komaisesta työvoimasta on EU-/ETA-maiden kansalaisia, 
jotka eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa. Hämeen 
ELY-keskuksen toimialueelle myönnetään vuosittain yh-
teensä 100-200 oleskelulupaa työnteon tai elinkeinonhar-
joittamisen perusteella.  

 Työmarkkinoilta poistuu työvoimaa nopeammassa 
tahdissa kuin sitä tulee työmarkkinoille. Huolimatta tämän 
hetken vaikeasta työllisyystilanteesta työvoiman maahan-
muuttoa tulee edistää tulevaisuuden työvoimavajeen kat-
tamiseksi. Lisäksi jo alueella asuvien maahanmuuttajien 
työllisyysastetta pitää nostaa.  

Työluvat

Hämeen ELY-keskus päivittää yhteistyössä Hämeen TE-
toimiston ja työmarkkinaosapuolten kanssa vuosittain alu-
eellista työlupalinjausta. Työlupalinjausta päivitettäessä 
otetaan huomioon työllisyystilanteessa tapahtuvat muu-
tokset ja eri ammattialojen työvoimatarpeet. Tuoreimpien 
tietojen mukaan Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston 
toimialueella ei monessakaan ammattinimikkeessä ole 
pulaa työnhakijoista. Yleisimmin pulaa on sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoalan pienten ammattiryhmien hakijoista.

Hämeen ELY-keskus vastaa myös liiketoiminnan ar-
vioiden laadinnasta toimialuettaan koskevien elinkeinon-
harjoittajan oleskelulupien osalta. Liiketoiminnan arvioita 
tehdään keskimäärin 20-30 vuosittain.   

Kansainväliseen työnvälitykseen liittyvä neuvonta          
(EURES -työnvälitys ja CIMO :n kansainvälinen harjoit-
telu) ovat myös osa Hämeen TE-toimiston palveluja. EU-
RES –neuvojaverkosto sekä EURES -portaali tukevat 
eurooppalaisen työvoiman liikkuvuutta kahdensuuntai-
sesti sekä Suomeen että muualle Eurooppaan. EURES 
-järjestelmän tarkoituksena on saada työntekijöiden sekä 
työnantajien tarpeet kohtaamaan ja se mahdollistaa rek-
rytoinnin kaikkialta EU-/ETA-alueelta (mm. European Job 
Days ( EJD) rekrytointitapahtumissa).
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Maahanmuuttajien 
työllisyystilanne

Työikäisten osuus maahanmuuttajien keskuudessa on 
suurempaa kuin koko väestössä ja siten potentiaalinen 
työvoiman määrä myös suhteellisesti korkeampi. Työ- ja 
elinkeinohallinnon tilastoinnin mukaan maahanmuuttajien 
työttömyysaste on kuitenkin yleisesti kaksin- kolminkertai-
nen koko väestöön verrattuna ja työllisyysaste alhaisem-
pi. Maahanmuuttajien korkeaan työttömyyteen vaikutta-
vat kantaväestöä alhaisempi koulutusaste ja heikompi 
suomen kielen taito. Maahanmuuttajilla on myös kanta-
väestöä vähemmän olemassa olevia suhdeverkostoja.  
Uusista työpaikoista vain noin puolet tulevat julkisesti 
haettaviksi ja ns. piilotyöpaikkojen ja maahanmuuttaji-
en kohtaaminen ei ole kovin todennäköistä. Tyypillisesti 
maahanmuuttajien työllisyys paranee, mitä pidempään 
maassa on asuttu. Pidempään asuneet ovat ehtineet kou-
luttautua ja kartuttaa kielitaitoaan suomalaisten työmark-
kinoiden vaatimuksia vastaaviksi.

Maahanmuuttajien työttömyysaste vaihtelee koko vä-
estöä herkemmin talouden suhdanteiden mukaan. Maa-
hanmuuttajat ovat yliedustettuina alhaisen koulutustason 
tuotannollisissa- ja palveluammateissa ja tyypillisesti ly-
hytaikaisemmissa työsuhteissa, osa-aikatyössä jne. Hä-

Taulukko 5. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta Hämeessä 2013/2012

KUNTA Vuosi 
2013 ka.

Vuosi 
2012 ka.

muutos KUNTA Vuosi 
2013 ka.

Vuosi 
2012 ka.

muutos

Hattula 23,1 17,8 5,3 Asikkala 19,2 15,6 3,6

Hämeenlinna 35,0 27,8 7,2 Hollola 26,8 25,3 1,5

Janakkala 25,9 18,7 7,2 Hämeenkoski 13,4 5,7 7,7

Hämeenlinnan sk 33,0 26,0 7,0 Kärkölä 15,3 17,9 -2,6

Forssa 22,4 20,4 2,0 Lahti 49,6 43,1 6,5

Humppila 18,9 18,1 0,8 Nastola 30,4 25,7 4,7

Jokioinen 17,9 13,2 4,7 Orimattila 24,4 16,7 7,7

Tammela 45,6 23,6 22,0 Padasjoki 21,3 16,7 4,6

Ypäjä 13,7 16,7 -3,0 Lahden seutu 43,4 37,4 6,0

Forssan sk 22,4 19,3 3,1 Hartola 38,9 37,0 1,9

Hausjärvi 18,5 14,5 4,0 Heinola 43,8 38,4 5,4

Loppi 17,0 19,6 -2,6 Sysmä 13,1 13,9 -0,8

Riihimäki 27,1 21,0 6,1 Heinolan seutu 39,3 34,8 4,5

Riihimäen sk 24,7 19,9 4,8 PÄIJÄT-HÄME 43,0 37,2 5,8

KANTA-HÄME 28,6 23,0 5,6

meen ELY-keskuksen alueella yleinenkin työttömyysaste 
on korkea ja vuonna 2008 alkanut talouden taantuma vai-
kuttaa erityisesti sen jälkeen alueelle muuttaneisiin ulko-
maalaisiin.

Vuosi 2013 ka.
Työttömien lkm. luokitteluväli

Kuntien lkm per luokka
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Työvoimapalvelut
Hämeen ELY-keskuksen alueella työvoimapalvelut on 
järjestetty yhteen alueelliseen TE-toimistoon. Hämeen 
TE-toimistolla on 5 toimipaikkaa. TE-toimiston toimipai-
kat sijaitsevat Forssassa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, 
Lahdessa ja Riihimäellä. Maahanmuuttaja-asiakkaita pal-
vellaan TE-toimiston jokaisessa toimipisteessä. Pääosa 
maahanmuuttaja-asiakkaista asioi kuitenkin alueen suu-
rimmissa kaupungeissa Hämeenlinnassa ja Lahdessa. 

Maahanmuuttaja-asiakkaita, kuten muitakin asiakkai-
ta, palvellaan tarvelähtöisesti asiakkaan työllistymisedel-
lytysten mukaisesti. Maahanmuuttajien kohdalla lisäksi 
tarjottaviin työvoimapalveluihin vaikuttaa henkilön maas-
saoloaika. Erityisiin kotoutumispalveluihin maahanmuut-
tajalla on pääsääntöisesti oikeus noin 3 vuoden ajan 
maahan saapumisesta. Kunnilla on merkittävä rooli maa-
hanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä ja TE-toimisto 
tekee yhteistyötä asiakkaan kotikunnan kanssa kotoutu-
mispalveluiden antamisessa.  

Maahanmuuttajien työllistymisen yksi suurimmista 
haasteista on suomen kielen taidon puutteellisuus. Kie-
len kehittymisen kannalta on tärkeää, että TE-toimiston 
maahanmuuttaja-asiakkaat pääsisivät mahdollisimman 
nopeasti ja sujuvasti kotoutumiskoulutukseen. Kielen 
kehittymistä tukee mahdollinen työssäkäynti sekä muu 
kanssakäyminen suomalaisten ja muiden kansallisuuksi-
en kanssa. Työ- ja elinkeinohallinnon järjestämän kotou-
tumiskoulutuksen lisäksi myös monet muut tahot järjes-
tävät suomenkielen koulutusta. Työelämässä vaaditaan 
usein erityistä ammattisanastoa yleisen suomenkielentai-
don lisäksi.  

Hämeen ELY-keskus ja TE-toimisto suunnittelevat ja 
hankkivat sekä kotoutumis- että ammatillista koulutusta 
maahanmuuttajille. Myös em. koulutusten yhdistäminen 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho

Kielen kehittyminen Kotoutumiskoulutus, omaehtoinen opiskelu ELY-keskus, TE-toimisto

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen 
edistäminen

Ammatillisen- ja kotoutumiskoulutuksen 
yhdistäminen

ELY-keskus, TE-toimisto

Nopea ja hallittu koulutukseen ohjautuminen Koulutusportti, ammatinvalinnan ohjaus TE-toimisto

Kotoutumisen edistäminen Alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma, 
kotoutumiskoulutus

TE-toimisto 
(yhdessä kunnan kanssa)

Maahanmuuttajien työllistyminen Työnvälitys, työtarjoukset, työkokeilu, 
valmennukset, palkkatuet, starttiraha

TE-toimisto

TE-toimiston asiakaspalvelun laadun 
varmistaminen

Henkilöstökoulutukset ELY-keskus, TE-toimisto

Työlupalinjauksen ajantasaisuus Linjauksen säännöllinen päivittäminen ELY-keskus

on yksi keino edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja 
työllistymisedellytyksiä. 

Hämeen TE-toimistossa on käytössä Koulutusport-
ti –järjestelmä, joka mahdollistaa asiakashallinnoinnin ja 
kotoutumiskoulutukseen ohjaamisen tarvelähtöisesti ja 
siten, että koulutukseen pääsyn odotusajat pysyvät mah-
dollisimman lyhyinä. 

TE-toimisto varmistaa asiakaspalvelun laadun mm. 
kouluttamalla asiakaspalvelussa toimivaa henkilökuntaa. 
ELY-keskus ja TE-toimisto järjestävät henkilöstökoulutus-
ta yhteistyössä.

Taulukko 6. Tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet, työmarkkinat ja työperäinen maahanmuutto
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Pakolaisten kuntiin 
sijoittaminen

Hämeen ELY-keskus vastaa toimialueellaan pako-laisten 
alueellisesta kuntiin sijoittamisesta. ELY-keskuksella on 
sopimukset pakolaisten kuntiin sijoittamisesta ja kotoutu-
misen edistämisestä Janakkalan kunnan sekä Hämeen-
linnan ja Lahden kaupunkien kanssa. Em. kuntien kanssa 
on toistaiseksi voimassa olevat sopimukset yhteensä 70 
kiintiöpakolaisen ja/tai turvapaikkaprosessin kautta oles-
keluluvan saaneen sijoittamisesta vuosittain. 

Pakolaisuus on inhimillinen tragedia, jossa ihminen on 
joutunut jättämään kotinsa ja usein koko omaisuutensa. 
Maailmassa on miljoonia pakolaisia ja suurin osa heistä 
asuu konfliktialueiden naapurimaissa joko YK:n (UNHCR) 
ylläpitämillä pakolaisleireillä tai kaupunkiolosuhteissa 
muun paikallisen väestön seassa. Kiintiöpakolaisten vas-
taanotolla Suomi pyrkii helpottamaan ensimmäisten tur-
vapaikkamaiden taakkaa sekä tarjoamaan heikoimmassa 
asemassa oleville ihmisille elämisen mahdollisuuksia po-
liittisesti vakaassa ja turvallisessa ympäristössä. 

Suomen vastaanottama kiintiöpakolaisten määrä on 
jo vuosia ollut 750 henkilöä, mutta vuodelle 2014 Suomi 
on kasvattanut kiintiötään Syyrian tilanteesta johtuen 300 
henkilöllä yhteensä 1050 henkilöön. Hämeen ELY-keskus 
ja Lahden kaupunki ovat sopineet kaupunkiin sijoitetta-
vien pakolaisten määrän tilapäisestä nostamisesta vuo-
delle 2014. Hämeen ELY-keskuksen alueelle kohdistuu 
myös pakolaisten muuttoa suoraan vastaanottokeskuk-
sista ja muista Suomen kunnista. 

Kansainvälinen suojelu

ELY-keskuksen tavoitteena on vuosittain sijoittaa kuntiin 
95 pakolaista. ELY-keskuksella on vuonna 2014 voimas-
sa olevat sopimukset 90 pakolaisen sijoittamisesta, joten 
95 pakolaisen tavoitteeseen pääseminen edellyttää sopi-
musneuvottelujen avaamista uusien kuntien kanssa. On 
myös tärkeää, että kuntiin joilla on jo sopimukset ELY-kes-
kuksen kanssa, sijoitetaan sopimusten mukainen määrä 
pakolaisia.

Pakolaisuus maailmanlaajuisesti

• Maailmassa n. 45 miljoonaa pakolaista
• Pakolaisista 2/3 valtioiden sisäisiä
• Suurimmat pakolaisryhmät afganistanilaiset, somalialaiset, irakilaiset, syyrialaiset ja sudanilaiset
• Pakolaisten ensimmäiset turvapaikkamaat usein köyhissä naapurivaltioissa
• Vuonna 2012 joka päivä 20 000 uutta ihmistä joutui jättämään kotinsa
• Pahimmillaan pakolainen on saattanut joutua elämään leiriolosuhteissa yli kymmenen vuotta
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Pakolaisista maksettavat 
korvaukset

Hämeen ELY-keskus maksaa alueen pakolaisia vastaan-
ottaville kunnille korvauksia kunnissa asuvista pakolaisis-
ta sekä laskennallisin perustein että erityisperustein todel-
listen kustannusten mukaan. ELY-keskuksen tavoitteena 
on kuntien maksatushakemusten ja erityiskustannuksia 
koskevien sopimushakemusten viivytyksetön käsittely 
sekä alueellisen määrärahan riittävyyden varmistaminen.  

Pakolaisia vastaanottaville kunnille maksetaan vuosit-
tain Hämeessä korvauksia yhteensä usean miljoonan eu-
ron arvosta ja korvaukset muodostavat merkittävän osan 
kuntien kotoutumista edistävien palveluiden rahoitukses-
ta.

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho

Pakolaisten kuntapaikkojen lisääminen Sopimusneuvottelut kuntien kanssa ELY-keskus

Olemassa olevien kuntapaikkojen täysimääräinen 
hyödyntäminen

Neuvottelut kuntien, Maahanmuuttoviraston ja 
Lammin vastaanottokeskuksen kanssa

ELY-keskus

Pakolaiskorvausten myöntövaltuuden riittävyys Ajantasaiset määrärahapyynnöt 
työ- ja elinkeinoministeriöön

ELY-keskus

Pakolaiskorvausten täysimääräinen maksaminen 
kunnille

Korvauksiin liittyvät sopimukset, koulutukset, 
tiedottaminen, maksatushakemusten viivytyksetön käsittely

ELY-keskus

Taulukko 7. Tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet, kansainvälinen suojelu
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Kuntien kotouttamisohjelmat

Hämeen kaikilla kunnilla on voimassa oleva kotouttamis-
ohjelma. Ohjelmia on laadittu sekä kuntakohtaisesti, seu-
dullisesti että maakunnallisesti. Esim. Päijät-Hämeessä 
on maakunnallinen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jo-
ta päivitetään säännöllisesti ja jonka lähes jokainen maa-
kunnan kunta on vahvistanut kotouttamisohjelmakseen. 

Sidosryhmäyhteistyö ja kotoutumisen 
edistäminen paikallistasolla

       Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää

1.     Suunnitelman siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan
2.     Suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä 
        suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä
3.     Tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä 
        vastaavista tahoista
4.     Suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä
5.     Suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen 
        edistämisestä
6.     Monivuotisen suunnitelman pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
7.     Suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä
8.     Suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä 
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Hämeen ELY-keskus on asettanut vuonna 2012 alueelli-
sen maahanmuuttoasiaintoimikunnan. Toimikunta on ELY-
keskuksen neuvottelukunnan alainen jaosto. Toimikunnan 
kausi päättyy vuoden 2014 lopussa ja uusi toimikunta ni-
metään vuoden 2015 alussa. Maahanmuuttoasiaintoimi-
kunta kokoontuu n. 3 kertaa vuodessa ja toimikunnassa 
on laajasti edustettuina kuntia, TE-toimisto, poliisilaitos 
sekä muita viranomaistahoja, maahanmuuttajayhdistyk-
siä ja muita järjestöjä. Toimikunnassa käsitellään maa-
hanmuuttajien työllisyyteen ja koulutukseen liittyviä asioi-
ta, työperäistä maahanmuuttoa, pakolaisasioita ja etnisiä 
suhteita.

Etelä-Suomen etnisten 
suhteiden neuvottelukunta

Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta toimii 
Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-
Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueella. Neuvotte-
lukunnan asettaa Uudenmaan ELY-keskus ja nykyisen 
toimikunnan toimikausi on vuodesta 2011 vuoteen 2015. 
Hämeen ELY-keskuksella on sivutoimisen sihteerin rooli 
neuvottelukunnassa. 

Maahanmuuttoasiaintoimikunta

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho

Etnisten suhteiden edistäminen Maahanmuuttoasiaintoimikunnan toi-
minnan jatkaminen, ETNOn toimintaan 
osallistuminen, yhteistyö järjestöjen ja 
kuntien kanssa

ELY-keskus

Kotoutumisen edistäminen paikallistasolla Kuntien tukeminen kotouttamisohjelmien 
laadinnassa

ELY-keskus

Taulukko 8. Tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet

        Etnisten suhteiden neuvottelukunnan tehtävät

1.      Edistää hyviä etnisiä suhteita, etnistä yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä
2.      Kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä 
3.      Toimia asiantuntijaelimenä 
4.      Edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumismahdollisuuksia ja järjestötoimintaa
5.      Tiedottaa ja osallistua keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta ja etnisestä monimuotoisuudesta 
         yhteiskunnan voimavarana 
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