
Taustatiedot

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 

Selvitämme kyselyllä eri toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kotoutumisen edistämistä ja yhteiskunnan vastaanottavuutta koskevaa kumppanuusohjelmaa.
Vastaamalla tähän kyselyyn voit vaikuttaa kumppanuusohjelman laadintaan ja sisältöihin sekä kumppanuusohjelman konkreettiseen
kehittämistyöhön.

Kumppanuusohjelman tavoitteena on rakentaa kaikkien kotoutumista edistävien toimijoiden kanssa yhteistä toimintakulttuuria sekä
luoda foorumeita ja välineitä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Keskeisiä toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt, kunnat, oppilaitokset
sekä ja virastot. Voit tutustua tarkemmin kumppanuusohjelmaan osoitteessa www.kotouttaminen.fi/kumppanuusohjelma

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Kyselyn toteuttaa
Owal Group Oy.

Survey in English: www.research.net/r/kumppanuusbaro_eng
På svenska: www.research.net/r/kumppanuusbaro_sve

Lisätietoja kyselystä antavat: 
Varpu Taarna, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, varpu.taarna@tem.fi
Jeremias Kortelainen, seniorikonsultti, Owal Group Oy, jeremias@owalgroup.com

* 1. Taustaorganisaationne? Jos et löydä sopivaa, valitse lähin vaihtoehto.

2. Taustaorganisaationne nimi:

3. Millä alueella/alueilla toimitte?

http://www.research.net/r/kumppanuusbaro_eng
https://sv.research.net/r/kumppanuusbaro_sve


Järjestön toiminta

4. Järjestön palkattujen työntekijöiden määrä:

Ei palkattua henkilökuntaa

1-2 työntekijää

3-5 työntekijää

6-10 työntekijää

Yli 10 työntekijää

En osaa sanoa.

5. Kuinka suuri osa työntekijöistänne tai vapaaehtoisistanne on taustaltaan maahanmuuttaneita?

Kaikki tai lähes kaikki

Yli puolet

Alle puolet

Ei kukaan

En osaa sanoa.

6. Kuinka suuri osa jäsenistänne on taustaltaan maahanmuuttaneita?

Kaikki tai lähes kaikki

Yli puolet

Alle puolet

Vain muutama tai ei kukaan

En osaa sanoa.



7. Mille kohderyhmälle toimintanne on suunnattu (voitte valita useita vaihtoehtoja)?

Naiset

Miehet

Vammaiset

Pakolaiset ja muut humanitäärisistä syistä tulleet

Muut taustaltaan maahanmuuttaneet

Lapset ja nuoret

Ikääntyneet/eläkeläiset

Tietystä lähtömaasta tulleet / kotimaasta olevat

Jokin muu, mikä?

8. Mihin yhteiskunnan osa-alueeseen toimintanne pääasiassa kohdistuu (voitte valita useamman
vaihtoehdon)?

Kulttuuri

Ympäristön ja luonnon hyvinvointi

Kotoutuminen

Sukupuolten tasa-arvo

Rasismin vastainen työ ja yhdenvertaisuus

Syrjäytymisen ehkäisy

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / terveydenhuolto / kuntoutus

Osallisuuden edistäminen

Osaamisen kehittäminen

Harrastukset / liikunta

Asuminen / asuinympäristöt

Työllistymisen edistäminen

Uskonnollinen toiminta

Jokin muu, mikä?



Kotoutumista edistävän toiminnan, yhteiskunnan vastaanottavuuden ja yhteistyön tila –
YHTEISTYÖ

 
1 = Ei

lainkaan tai
erittäin vähän 2 3 4

5 = Erittäin
paljon

Ei meille
sopiva

yhteistyötaho
En osaa
sanoa

Maahanmuuttajajärjestöt

Paikallisesti toimiva muu
järjestö

Alueellisesti toimiva muu
järjestö (esim.
maakunnassa toimiva)

Valtakunnallisesti toimiva
muu järjestö

Kunnan
maahanmuuttajapalvelut

Kunnan
työllisyyspalvelut

Neuvolat,
perhekeskukset ja
terveysasemat

Kunnan sosiaalitoimi

Varhaiskasvatus

Oppilaitokset

ELY-keskus

TE-toimisto

Kela

Maahanmuuttovirasto

Poliisi

Työ- ja
elinkeinoministeriö

Muu valtion
keskushallinto
(ministeriöt, virastot)

Vastaanottokeskus

Yritykset tai muut
elinkeinoelämän toimijat

9. Kuinka paljon teette yhteistyötä kotoutumisen edistämiseen liittyvissä teemoissa seuraavien tahojen
kanssa?



Seurakunnat (ev.lut,
ortodoksi)

Muut uskonnolliset
yhteisöt

 
1 = Ei

lainkaan tai
erittäin vähän 2 3 4

5 = Erittäin
paljon

Ei meille
sopiva

yhteistyötaho
En osaa
sanoa

Jokin muu, mikä?

 
Kunnat Muut viranomaiset

Kolmas sektori/
järjestöt

Elinkeinoelämän
toimijat Oppilaitokset

Tiedonvaihto

Avustukset (rahoituksen
hakeminen tai
myöntäminen)

Yhteistyö
maahanmuuttoasioita
käsittelevissä
verkostoissa

Kuntien
kotouttamisohjelmien
laadintaan
osallistuminen

Muiden strategisten
linjauksien laadintaan
osallistuminen

Lausuntojen pyytäminen
tai antaminen

Muu vaikuttaminen
päätöksentekoon

Kohtaamisten
järjestäminen yhdessä
kantaväestön ja
maahanmuuttaneiden
välillä

Rasismin ja syrjinnän
vastainen työ sekä
yleinen asenteisiin
vaikuttaminen

Asiakasohjaus

10. Valitkaa seuraavista yhteistyön muodoista ne, jotka kuvaavat yhteistyötänne eri toimijoiden kanssa
kotoutumisen edistämiseen liittyen ja merkitkää valinta yhteistyötahon kohdalle sarakkeeseen. Voitte valita
useita kohtia. Jättäkää tyhjäksi, mikäli yhteistyön muoto ei ole kannaltanne tärkeä.



Sopimuksiin perustuva
yhteistyö, esim.
palveluiden tuottaminen
ja hankkiminen

Yhteiset
kehittämishankkeet

Yhteisten tapahtumien
järjestäminen

Yhteinen toiminta ja
palvelut

Yhteiset koulutukset

Palvelujen kehittäminen
yhdessä

Ohjaus- ja neuvontatyö

 
Kunnat Muut viranomaiset

Kolmas sektori/
järjestöt

Elinkeinoelämän
toimijat Oppilaitokset

Jokin muu, mikä ja kenen kanssa?



Seuraavat osiot perustuvat kumppanuusohjelman periaatteisiin. Vastatkaa kysymyksiin omien tai
organisaationne kokemusten perusteella. 

Kysymykset on jaettu kunta-, alue- ja valtakunnan tasoihin. Kuntatason toimijoita ovat esimerkiksi
kunnassa toimivat järjestöt ja kunnan viranomaiset. Alueellisen tason toimijoita ovat esimerkiksi
maakunta, alueelliset viranomaiset kuten TE-toimisto, ELY-keskus, AVI ja alueellisesti toimivat
järjestöt. Valtakunnallisia toimijoita ovat esimerkiksi valtionhallinto ja valtakunnalliset virastot sekä
valtakunnallisesti toimivat järjestöt.

Kotoutumista edistävän toiminnan, vastaanottavuuden ja yhteistyön tila – VIESTINNÄN
AVOIMUUS

 
Täysin eri mieltä

Jossain määrin
eri mieltä

Ei eri eikä
samaa mieltä

Jossain määrin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä En osaa sanoa

Kotoutumista edistävät
toimijat jakavat tietoa
toiminnastaan avoimesti
kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

Kotoutumista edistävät
viranomaiset käyvät
päätöksenteon tueksi
riittävästi vuoropuhelua
eri toimijoiden kesken

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

11. Arvioikaa seuraavia väittämiä viestinnän avoimuudesta:



Kotoutumista edistävän toiminnan, vastaanottavuuden ja yhteistyön tila – OSALLISTAVA
TOIMINTA

 
Täysin eri mieltä

Jossain määrin
eri mieltä

Ei eri eikä
samaa mieltä

Jossain määrin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä En osaa sanoa

Kotoutumista edistävää
työtä
kehitetään toimijoita
osallistaen kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

Omalla organisaatiollani
ei ole riittävästi
mahdollisuuksia
osallistua viranomaisten
kotoutumista kehittävään
työhön kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

12. Arvioi seuraavia väittämiä osallistavasta toiminnasta:



Kotoutumista edistävän toiminnan, vastaanottavuuden ja yhteistyön tila – TIETOPOHJAN
VAHVISTAMINEN

 
Täysin eri mieltä

Jossain määrin
eri mieltä

Ei eri eikä
samaa mieltä

Jossain määrin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä En osaa sanoa

Kotoutumista edistävä
työ perustuu
tietoon, kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnan tasolla

Organisaatiomme
tuottamaa tietoa
hyödynnetään
kotoutumista
edistävässä työssä
kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

13. Arvioi seuraavia väittämiä tietopohjan vahvistamisesta:



Kotoutumista edistävän toiminnan, vastaanottavuuden ja yhteistyön tila – VAIKUTTAVA
KEHITTÄMISTYÖ

 
Täysin eri mieltä

Jossain määrin
eri mieltä

Ei eri eikä
samaa mieltä

Jossain määrin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä En osaa sanoa

Kotoutumista edistävien
palveluiden ja toiminnan
kehittäminen perustuu
yhdessä tunnistettuihin
tarpeisiin kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

Kotoutumista edistävien
palveluiden ja toiminnan
kehittämisessä
hyödynnetään eri
toimijoiden vahvuuksia
kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

Hyväksi havaittuja
toimintamalleja ei
hyödynnetä ja oteta
käyttöön
riittävästi kuntatasolla

...alueellisella tasolla

...valtakunnallisella
tasolla

14. Arvioi seuraavia väittämiä vaikuttavasta kehittämistyöstä:



Kotoutumista edistävän toiminnan, vastaanottavuuden ja yhteistyön tila – KEHITTÄMISKOHDAT

Voitte perustella vastaustanne. Miten kotoutumisen edistämiseen liittyvää yhteistyötä ja työtä vaikuttavuuden lisäämiseksi täytyisi
kehittää?

15. Mitä seuraavista täytyisi mielestänne ensisijaisesti kehittää, jotta yhteistyö kotoutumisen edistämisessä ja
työn vaikuttavuus lisääntyisi? Valitse kolme tärkeintä

Toimijoiden välisen yhteistyön avoimuutta

Viranomaisten avointa viestintää

Toimijoiden osallistumismahdollisuuksia

Osallistamisen tapoja

Tietopohjaa kotoutumista edistävästä toiminnasta ja sen tuloksista ja vaikutuksista

Tietopohjan hyödyntämistä kotoutumista edistävässä työssä

Yhdessä kehittämisen mahdollisuuksia

Hyvien käytäntöjen juurruttamista

16. Miten erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön täytyisi mielestänne kehittää yhteistyötä kentän toimijoiden
kanssa?



Kotoutumista edistävän toiminnan, vastaanottavuuden ja yhteistyön tila – HAASTEET JA
RESURSSIT

 
1 = Ei estä
lainkaan 2 3 4

5 = Estää
merkittävästi

Ei kannaltamme
relevantti

Liian vähän aikaa

Osaamisen puuttuminen

Heikko luottamus
toimijoiden välillä

Rahoituksen puute

Rahoitusmuotojen
epäsopivuus

Hankkeiden
hallinnoinnin raskaus

Toimijakentän
pirstaleisuus

Erilaiset toimintatavat ja
-kulttuurit tai arvot

Heikko tiedonkulku

Kehittämistyön tai
päätöksenteon prosessit
eivät ole avoimia

Yhteistyön tuomaa
hyötyä on hankala
osoittaa

Ei tunneta toisia
toimijoita henkilötasolla

Työntekijöiden
vaihtuvuus

Jokin muu, mikä?

17. Kuinka paljon seuraavat haasteet estävät mielestänne yhteistyön tekemistä kotoutumista edistävässä
työssä?



18. Mihin seuraavista aihealueista pitäisi hankerahoitusta (esim. ESR, AMIF, STEA) mielestänne suunnata
tulevaisuudessa? Valitse kolme tärkeintä

Kulttuuri

Kotoutumisen tukeminen

Ympäristön ja luonnon hyvinvointi, kestävä kehitys

Sukupuolten tasa-arvo

Rasismin vastainen työ ja yhdenvertaisuus

Syrjäytymisen ehkäisy

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveydenhuolto

Kuntoutus

Osallisuuden edistäminen

Osaamisen kehittäminen

Harrastukset, liikunta

Asuminen / asuinympäristöt

Työllistymisen edistäminen

Uskonnollinen toiminta

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen tai tukeminen

Vertaistukitoiminnan kehittäminen tai tukeminen

Jokin muu, mikä?

19. Mille kohderyhmille suuntaisit rahoitusta valitsemissasi teemoissa? Määrittele kohderyhmä ja perustele
vastauksesi, miksi suuntaisit rahoitusta juuri tämän kohderyhmän kotoutumisen tukemiseksi?



Näkemykset (tulevan) kumppanuusohjelman sisällöistä

20. Mitkä seuraavista ovat mielestänne tärkeimpiä tekijöitä menestyksekkäiden kumppanuuksien
toteutumiseksi? (Valitse kolme tärkeintä)

Luottamus

Avoin viestintä

Arvostus

Yhteiset päämäärät

Selkeästi jaetut vastuut

Hyvä kumppanuuksien johtaminen

Riittävät resurssit

Tiivis yhteydenpito

Toimijoiden välinen yhdenvertaisuus

Osallistuminen verkostoihin

Samanlaiset toimintakulttuurit

Organisaatioiden pysyvyys

Jokin muu, mikä?

21. Mitä odotuksia teillä on tulevasta kumppanuusohjelmasta?



Näkemykset (tulevan) kumppanuusohjelman sisällöistä

 
1 =

Erittäin
heikko 2 3 4 5 6 7 8 9

10 =
Erittäin
hyvä

Yhteistyö ja
yhteistyömahdollisuudet
paikallisella tasolla

Yhteistyö ja
yhteistyömahdollisuudet
alueellisella tasolla

Yhteistyö ja
yhteistyömahdollisuudet
valtakunnallisella tasolla

22. Minkälaisen kokonaisarvosanan annatte kotoutumista edistävän yhteistyön ja yhteistyömahdollisuuksien
tämänhetkiselle tilalle asteikolla 1–10?

23. Muita kommentteja tai terveisiä yhteistyöstä tai kumppanuusohjelman kehittämisestä. Voit myös kertoa
konkreettisen esimerkin onnistuneesta yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä? Mitä teette ja minkä toimijan
tai toimijoiden kanssa? Mikä tässä esimerkissä tekee yhteistyöstä erityisen hyvää?

Kiitos osallistumisestasi!
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