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1. Hanketiedot

Hankkeen nimi Trust - Hyvät väestösuhteet Suomessa

Kesto 1.1.2016-31.12.2018

Toteutus Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden
yksikkö

OM Diaarinumero
TEM Diaarinumero

OM/23/021/2015
TEM/830/02.01.01/2016

Projektikoodi 15001-DKY000-16-001

Rahoitus, vuosi

2016: TEM 100 000 € / Momentti: 4.15.32.70.03.2
OM 50 000 € / TaKP: 250101

2017: TEM 100 000 € / Momentti: 32.70.03.1

2018: TEM 100 000 € / Momentti: 32.70.03.1

Hankepäällikkö Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija

Hankekoordinaattori Mia Luhtasaari, asiantuntija

Ohjausryhmä Johanna Suurpää (oikeusministeriö/ DKY) puheenjohtaja
Mia Luhtasaari (oikeusministeriö/ DKY) sihteeri
Kaisa Härkisaari (Maahanmuuttovirasto) jäsen
Juha Similä (Maahanmuuttovirasto) varajäsen
Milla Perukangas (Kirkon Ulkomaanapu) jäsen
Maria Pikkarainen (Suomen Punainen Risti) jäsen
Tiina Salmio (Suomen Punainen Risti) varajäsen
Tarja Mankkinen (sisäministeriö/PO) jäsen
Heidi Kankainen (sisäministeriö/PO) varajäsen
Nina Suorsa (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) jäsen
Minna Hirsova (Etnisten suhteiden neuvottelukunta / ELY-
keskus) varajäsen
Panu Artemjeff (oikeusministeriö/ DKY) jäsen
Katriina Nousiainen (oikeusministeriö/ DKY) varajäsen
Anna Bruun (työ- ja elinkeinoministeriö) jäsen
Juha-Pekka Suomi (työ- ja elinkeinoministeriö) varajäsen
Saija Sambou (oikeusministeriö/ KPO) jäsen.
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2. Hankekuvaus

TRUST – Hyvät väestösuhteet Suomessa –hankkeen tavoitteeksi määriteltiin sen
asettamispäätöksessä ”edistää turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisuutta, kasvattaa paikallisten
toimijoiden valmiuksia edistää hyviä väestösuhteita sekä kehittää paikallisia yhteistyömalleja
turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja myönteisen oleskeluluvan saaneiden henkilöiden
kotoutumiseen”.

Hanketoiminnot kohdennettiin erityisesti valtakunnallisille ja paikallisille kotoutumistyötä tekeville
viranomaisille, kuntien valtuutetuille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi hankkeen
alkuvaiheeseen kuului turvapaikanhakijoiden omankielistä koulutusta yhdenvertaisuudesta.

Hankkeessa edistetty hyvien väestösuhteiden malli perustui Isossa-Britanniassa kehitettyyn
viitekehykseen. Se jäsentyy neljään osa-alueeseen, jotka ovat keskeisiä väestösuhteiden kannalta.
Osa-alueet ovat asenteet, koettu turvallisuus, vuorovaikutus ja osallisuus. Osa-alueita voidaan
hyödyntää sekä väestösuhteiden mittaamiseen että niiden tilaan vaikuttamiseen.

Hyvien väestösuhteiden malli tunnistettiin oikeusministeriössä työkaluksi, jonka avulla kyettiin
työstämään yhteiskunnallisia jännitteitä, jotka voimistuivat vuonna 2015 kun Suomeen saapui suuri
määrä turvapaikanhakijoita. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja
laajemmin perus- ja ihmisoikeuksista viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa,
tunnistaa varhaisessa vaiheessa väestöryhmien välisien jännitteiden kehittymisen sekä ennalta
ehkäistä konflikteja.

Trust -hanketta toteutti oikeusministeriö ja sen päärahoittaja oli työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke
oli jatkumo EU-rahoitteiselle Good Relations -hankkeelle, joka toi hyvien väestösuhteiden -mallin
Suomeen vuosina 2012-2014.

3. Hankkeen tavoitteet, toteutus ja tuotettu aineisto

Trust-hanke käynnistyi vuonna 2016 ja se pyöri vuoden 2018 loppuun. Hankkeelle asetettiin
vuosittaiset tavoitteet, jotka määrittivät kyseisen hankevuoden toimenpiteet.

Vuosi 1. Trust -hankkeen ensimmäisen vuoden toiminnot keskittyivät seitsemälle
pilottipaikkakunnalle. Paikkakunnat valikoituivat hankkeeseen hakeneiden vastaanottokeskusten
joukosta. Tavoitteena oli saada piloteiksi keskenään mahdollisimman erilaisia paikkakuntia.
Valinnassa painotettiin sitä, mikä vastaanottokeskuksen asumismuoto oli, mikä taho vastasi
keskuksen hallinnoinnista ja oliko keskus aikuisille vai ilman huoltajaa tulleille alaikäisille
turvapaikanhakijoille. Lisäksi katsottiin paikkakunnan kokoa, maantieteellistä sijaintia sekä
paikallista kielijakautumaa.

Pilottipaikkakunnat olivat Huittinen, Lieksa, Nurmijärvi/ Vantala, Oulu, Tampere, Tornio. Seitsemäs
paikkakunta, jossa hanketoiminnot alkoivat, oli Raasepori. Ensimmäisen vaiheen jälkeen
jatkotoiminnot kohdennettiin Raaseporin sijasta Forssaan, jossa tunnistettiin suurempi tarve
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väestösuhteita edistävälle työlle. Hanketyöhön pilottipaikkakunnilla, ja yhteistyöhön
vastaanottokeskusten kanssa, vaikutti turvapaikanhakijoiden määrän vähentyminen vuodesta 2016
lähtien, jolloin keskuksia ruvettiin sulkemaan Maahanmuuttoviraston toimesta.

Pilottipaikkakunnilla järjestettiin

a) vastaanottokeskuksille kohdennettuja koulutuksia yhdenvertaisuudesta ja väestösuhteista.
Koulutuksia oli sekä keskusten henkilökunnalle, vapaaehtoisille ja ilman huoltajaa tulleiden
alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajille että turvapaikanhakijoille.
Turvapaikanhakijoille koulutukset tarjottiin omankielisinä (arabia, dari, somali, ja sorani)
yhteistyössä Monik ry:n kanssa. (Kevät 2016)

b) tapaamisia kuntaviranomaisten kanssa. Tapaamisissa keskusteltiin kunnassa vallinneesta
ilmapiiristä vastaanottokeskukseen liittyen, kunnan yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja
väestösuhdenäkökulman edusta kuntalaisten yhdenvertaisuuden edistämistyössä. (Kevät
2016)

c) järjestötyöpajoja hyvistä väestösuhteista. Osallistujina oli paikallisjärjestöjen henkilökuntaa
ja vapaaehtoisia. Heistä oli tarkoitus luoda paikallisten väestösuhdeasiantuntijoiden
verkosto, jonka kautta tietoa väestösuhteista olisi voitu edelleen jalkauttaa
paikallistoimijoiden keskuuteen. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, koska havaittiin,
että järjestöt olisivat tarvinneet jatkokoulutusta kyetäkseen pitämään koulutuksia itse.
Kokemuksen pohjalta kehitettiin kuitenkin koulutusaineistoa.

Toiminnon vahvistamiseksi Helsingissä järjestettiin ”Sparrauspäivä” kolmannen sektorin
pienille toimijoille, joilla oli maahanmuuttajia tukevia toimintoja. Päivään osallistui yli
kuusikymmentä toimijaa eri puolilta Suomea. Tilaisuus sai kiitosta pienten toimijoiden
huomioimisesta ja mahdollisuudesta keskustella vertaistensa kanssa heidän toimintaansa
vaikuttavista paikallisista väestösuhteista.

d) tuettiin taloudellisesti yhteisösovittelun prosessia, joka käynnistettiin Forssassa paikallisten
nuorten ja turvapaikanhakijoiden välisen yhteenoton jälkeen. Kaupungin perustama
moniammatillinen yhteistyöryhmä rauhoitti tilanteen nopeasti ja ns. Forssan malli sai laajaa
tunnustusta.

Vaiheen 1. aikana tuotettu aineisto

1) Koulutuksien pohjalta kehitetty koulutusaineisto, johon sisältyy:
· Trust -mallikoulutus hyvistä väestösuhteista - diaesitys ja kouluttajan opas
· Yhdenvertaisuuden ja hyvien väestösuhteiden koulutus omankielisille kouluttajille -

diaesitys ja kouluttajan opas
Ladattavissa sivustolta https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit

2) Julkaisu Vastaanottokeskukset ja hyvien väestösuhteiden edistäminen. TRUST -hankkeen
ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-574-4.
Julkaisussa nostetut, hyviä väestösuhteita edistävät käytännöt ovat sovellettavissa kaikilla
paikkakunnilla, joissa sijaitsee vastaanottokeskuksia. Lisäksi julkaisussa esiteltiin hyviä
väestösuhteita edistävän yhteisösovittelun tuloksia ns. Forssan mallin kautta.

https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-574-4
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Vuosi 2. Hankkeen toinen vaihe koostui hyvien väestösuhteiden -mallin edistämisestä eri
toimijoiden keskuudessa. Mallin selkiyttämiseksi hankkeessa luotiin työkaluja väestösuhteisiin
vaikuttavaan työhön sekä selkeytettiin viestintää hyvistä väestösuhteista. Malli soveltuu työhön
kaikkien väestöryhmien parissa, mutta Trust-hankkeessa painopiste oli maahanmuuttajien
kotoutumiseen vaikuttavissa tekijöissä. Erityisen keskeisinä yhteistyökumppaneina mallin
levittämisessä toimivat työ- ja elinkeinoministeriö, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ja Kotona
Suomessa –hanke.

Toisessa vaiheessa kehitettiin väestösuhteita indikoivia mittareita ja mallin visualisointia. Lisäksi
pilotoitiin väestösuhteisiin vaikuttavia paikallistoimintoja:

a) Väestösuhteiden mittareita kehitettiin erityisesti hankkeen kautta tilatussa kartoituksessa
väestösuhteiden tilasta. Kartoitus piti sisällään yleiskatsauksen hyvien väestösuhteiden
tilaan Suomessa vuonna 2017. Kartoitus pohjautui aikaisempiin selvityksiin ja tutkimuksiin.
Lisäksi kartoituksessa kuvattiin väestösuhteiden toteutumista seitsemällä Trust-hankkeen
pilottikunnalla ja alueilla, joihin pilotit kuuluvat.

Kartoitus kohdennettiin seitsemälle vastaanottokeskuspaikkakunnalle ja se keskittyi pitkälti
siihen, miten hyvät väestösuhteet toteutuvat maahanmuuttajien varhaisen kotoutumisen
näkökulmasta ja mitä kehittämisen kohtia siihen liittyy. Kartoituksen on tarkoitus toimia
myös laajemmin virikkeenä hyvien väestösuhteiden politiikan edistämiselle ja
yhdenvertaisuussuunnittelun tukena kunnissa ja koko Suomessa.

b) Väestösuhdemallille luotiin oma visuaalinen ilmeensä, jonka kautta mallia pyrittiin
tiivistämään kuviksi. Kaikkein käytetyin visualisointi on ns. kaarikuva, jonka myös monet
yhteistyökumppanit ottivat käyttöönsä.
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c) Paikallistempaukset toteutettiin yhteistyössä pilottivaiheeseen osallistuneiden
vastaanottokeskusten kanssa. Keskuksissa oli tunnistettu, että asiakkaiden henkinen
jaksaminen oli heikentynyt turvapaikkaprosessien pitkittyessä. Trust –hanke mahdollisti
erilaisten tempausten järjestämisen keskusten asiakkaiden arjen keventämiseksi. Yksi
tempauksille asetetuista tavoitteista oli, että ne tukisivat turvapaikanhakijoiden osallisuutta
paikallisyhteisöille.

Toteutetut paikallishankkeet
Paikkakunta Tempaus Tavoite/ tulos
Forssa TRUST-Forssa –pienhanke Eri toimijat järjestivät yhdessä turvapaikan hakijoille

Voima-kurssin ja kokeilivat voimavaraperustaiseen
vapaaehtoistyöhön mallia.

Kurssi (8 sessiota) toteutettiin odotusten mukaisesti.
Lisäksi toteutettiin kolmen päivän (yht. 18 h) mittainen
Voimavarat esiin –valmennus
vapaaehtoistyöntekijöille. Kurssi sai kiitosta niin
osallistujilta kuin paikallisilta yhteistyötahoilta.

Huittinen Huittinen Liikkuu! –tapahtuma Tavoitteena tuoda nuoria turvapaikanhakijoita yhteen
paikallisten nuorten kanssa liikunnan kautta.

Tuloksena olivat onnistuneet järjestelyt, mutta
tilaisuuteen osallistui valitettavan vähän koululaisia/
paikallisia nuoria. Niillä jotka tulivat oli hauskaa.

Lieksa Yhteisen auringon alla –taidepaja Paikalliset taiteilijat järjestivät vastaanottokeskuksen
asiakkaille taidepajoja, joissa he rakensivat itselleen
merkityksellisiä taloja ja kertoivat niiden tarinan.

Taloista rakennettiin näyttely, joka oli esillä Lieksan
kirjastossa. Osallistuneet asiakkaat olivat otettuja
saadessaan kertoa tarinoita taiteen keinoin.

Oulu Vierailu Pohjois-Pohjanmaan
museoon

Tavoitteena oli kertoa turvapaikanhakijoille oloista
Suomessa ennen nykyajan mukavuuksia. Samalla
Martta liitto antoi tietoa säänmukaisesta
pukeutumisesta.

Turvapaikanhakijoita osallistui vierailulle n. 50.
Erityisen tärkeää oli tieto lasten pukeutumisesta eri
sääolosuhteissa.

Tampere Pilotti seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin
kuuluvien turvapaikanhakijoiden
tukemisesta

Tavoitteena oli tukea seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia
turvapaikanhakijoita.

Toiminto onnistui luomaan vertaistukiryhmän, josta
osallistujat saivat tukea ja heidän psykologinen
hyvinvointinsa lisääntyi.

Joulujuhla lapsille Vastaanottokeskus halusi tarjota asiakkaille
kokemuksen suomalaisesta joulusta. Asiakkaille
järjestettiin erityisesti lapsille suunnattu joulujuhla.
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Juhla toteutui suunnitellusti ja lapset nauttivat siitä
kovasti.

Tornio Teippiveistostyöpaja ja –näyttely Tavoitteena oli tarjota turvapaikanhakijoille virikkeitä
taiteen keinoin.

Tuloksena syntyi teippiveistosnäyttely, joka oli esillä
Tornion kauppakeskuksessa.

Vantala Nurmijärvi eri silmin -
valokuvaustyöpaja

Tavoitteena oli pitää valkokuvaustyöpaja
ilmanhuoltajaa tulleille turvapaikanhakijoille ja muille
alueen asukkaille. Tuotokset olisivat olleet esillä
näyttelyssä.

Työpaja ei toteutunut, koska sille ei löytynyt paikallista
toteuttajaa.

Vaiheen 3. aikana tuotettu aineisto

1) Julkaisu Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa – painopisteenä
vastaanottokeskuspaikkakunnat: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-596-6

Julkaisuun sisältyy:
· Pilottikuntiin suunnatun kyselyn laajemmat tulokset (liite 2.)
· Media-analyysit (liite 3., ml. tarkemmat ohjeet media-analyysin tekemisestä)

2) Raportti TRUST Forssa –pienhankkeesta.
Ladattavissa https://vnk.fi/hanke?tunnus=OM001:00/2016

3) Raportti hankkeen väliarvioinnista Aineksia hyvien väestösuhteiden hankkeiden mallintamiseen
Ladattavissa https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit

Vuosi 3. Kolmas vaihe hankkeessa keskittyi jalkauttamaan ja juurruttamaan hyvien
väestösuhteiden mallia eri toimijoiden keskuuteen. Onnistumisina voidaan pitää mallin
sisällyttämistä valtionhallinnon toimintoihin kuten sisäisen turvallisuuden strategiaan,
maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan sekä pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan
10.12.2019.

Erityisesti mallia hyödynnettiin ns. kaksi suuntaisen kotoutumisen suunnitteluun ja arviointiin.
Esimerkiksi Vantaan kaupunki nosti mallin omaan monikulttuurisuussuunnitelmaansa.

Kolmannen vaiheen pääpaino oli eri tilaisuuksissa puhuminen mallin juurruttamiseksi:

a) Yhteistyössä Kotona Suomessa –hankkeen kanssa järjestettiin Hyvät väestösuhteet
kotoutumisen tukena –paikallisseminaareja eri puolilla Suomea. Tilaisuudet oli suunnattu
kotoutumistyötä tekeville ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

b) Hankekoordinaattori kävi kertomassa hyvien väestösuhteiden merkityksestä eri
näkökulmista (paikallinen hyvinvointi, yhdenvertaisuus, ennalta estävä työ, konfliktien

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-596-6
https://vnk.fi/hanke?tunnus=OM001:00/2016
https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80782/sisaisen-turvallisuuden-strategia-verkko.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-176-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/140380_Monikulttuurisuussuunnitelma_2018-web-0607.pdf
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ratkaisu jne.). Tilaisuuksien osallistujia oli sekä paikallis- ja aluehallinnosta, eri ministeriöistä
että muista Euroopan maista. Hanketta esiteltiin myös Euroopan neuvoston syrjinnän
vastaisen osaston ”inklusiivisen kotoutumisen”-työryhmälle, jonka käyttämä lähestymistapa
vastaa pitkälti väestösuhdemallia.

Vaiheen 3. aikana tuotettu aineisto

1) Julkaisu Yhteiselon avaimia - Virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi
Ladattavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-706-9

2) Peli Erilaisia ja samanarvoisia? Pelaamalla ajatuksia yhdenvertaisuustyöhön
Ladattavissa https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit

4. Trust -hankkeen arvioinnit ja vaikuttavuus

Arvioinnit

Trust –hankkeesta tehtiin kaksi arviota. Ensimmäinen oli ulkopuolisten arvioitsijoiden tekemä
väliarviointi vuoden 2017 lopussa. Käsillä oleva, toinen arviointi toteutettiin sisäisesti
sidosryhmäkyselyn kautta.

Väliarvioinnissa Aineksia hyvien väestösuhteiden hankkeiden mallintamiseen1 tavoitteena oli

tukea Trust-hanketta mallintamaan toimintoja, joilla ennaltaehkäistään konfliktien
kärjistymistä sekä edistetään ja ylläpidetään hyviä väestösuhteita. Kyseessä ei siis ole
perinteinen jälkikäteisarviointi, vaan väliarviointi, jonka avulla kerätään materiaalia
hankkeen hyviä väestösuhteita käsittelevää opasta varten sekä esitetään suosituksia
hankkeen viimeisen vuoden toimintojen suuntaamiseksi. (s. 3)

Selvityksen johtopäätöksissä todetaan seuraavasti

Hyvät ja toimivat väestösuhteet ovat kaikkien kansalaisten ja kuntalaisten etu. Ne
lisäävät turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä ja ovat lisäksi merkittävä alueellinen
elinvoima- ja kilpailutekijä. Trust-hanke onkin nostanut esiin hyvien väestösuhteiden
merkitystä kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Hankkeessa painopisteenä on ollut hyvien väestösuhteiden edistäminen
paikallistasolla. Hankkeen järjestämät koulutukset ja tilaisuudet sekä tiedontuotanto
on ollut onnistunutta. Jonkin verran vaikeuksia on ollut paikallisten hankkeiden
käynnistämisessä. Yksi opetus onkin se, että keskushallinnosta käsin on vaikea lähteä
organisoimaan paikallistason hankkeita.

1 Ladattavissa https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-706-9
https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit
https://yhdenvertaisuus.fi/materiaalit
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Tämä selvitys osoittaa, miten monitahoinen asia hyvien väestösuhteiden edistäminen
on. Vaikka tarkastelu on kohdistunut paikallistason hankkeisiin, niin haastateltavat
muistuttivat kuitenkin myös niistä rakenteellisista tekijöistä, jotka joko edesauttavat
tai vaikeuttavat hyvien väestösuhteiden rakentamista. Taloudellinen niukkuus,
työttömyys ja tuloerot luovat vastakkainasettelua. Kaikille jäsenilleen
oikeudenmukaiseksi koettu yhteiskunta luo edellytyksiä myös toimiville suhteille eri
väestöryhmien välillä. (s. 19)

Väliarvioinnissa tunnistettiin ja mallinnettiin hyviä väestösuhteita edistäviä paikallishankkeita. Sen
sisältö on hyödynnettävissä hankkeisiin, joiden tarkoituksena on vaikuttaa väestösuhteisiin.

Vaikuttavuus

Trust –hankkeessa pyrittiin ennen kaikkea jakamaan tietoa hyvien väestösuhteiden mallista
mahdollisimman laajasti – paikallisesti, alueellisti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Käytännössä
tiedon levittäminen tarkoitti matkustamista eri puolille Suomea kertomaan väestösuhteiden
vaikutuksista yhdenvertaisuuden toteutumiseen, kotoutumiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Vierailut
ja koulutukset ylittivät useassa tapauksessa paikallisen uutiskynnyksen, ja kooste lehtiartikkeleista
on tämän raportin Liite 1.

Vastaanottokeskuksissa järjestetyt pilottikoulutukset, ja niiden yhteydessä pidetyt tapaamiset
kuntaviranomaisten kanssa, toteutettiin oikeusministeriön virkamiesten toimesta
hankekoordinaattorin ja erityisasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi matkoihin osallistui Monik ry:n
omankielisiä kielisiä kouluttajia. Pilottivaiheen jälkeen hankekoordinaattori vastasi pitkälti
tilaisuuksiin matkustamisesta ja niissä esiintymisestä. Hankkeesta pyrittiin myös kertomaan
oikeusministeriössä vieraileville kansainvälisille sidosryhmille sekä Helsingissä järjestetyissä
kansainvälisissä tilaisuuksissa. Eri kohderyhmille suunnattuja tilaisuuksia oli hankkeen aikana
yhteensä arviolta 140 (taulukko 1.).

Taulukko 1. Trust -hankkeen aikana toteutuneet tilaisuudet (KPL)

Koulutukset/ tilaisuudet Ammattilaisille Turvapaikanhakijoille Vapaaehtoisille
Vastaanottokeskuksissa pidetyt

koulutukset
14 27 7

Kuntaviranomaisten tapaamiset 10
Järjestökoulutukset 7 5

Ammattilaisille suunnatut tilaisuudet2

(seminaari, konferenssit, koulutukset,
työpajat jne.)

~ 50-70

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa oli keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta. Ilman laajaa
verkostomaista yhteistyötä, ei yhden henkilön työpanos olisi riittänyt väestösuhdemallin
levittämiseen. Erityisen hedelmällistä yhteistyö oli työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajien
kotouttamiseen erikoistuneiden virkamiesten, Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja Kotona
Suomessa –hankekoordinaattoreiden kanssa. Tämä pitkäjänteinen yhteistyö avasi ovia useisiin eri

2 Koordinaattori oli suurimmassa osassa tilaisuuksista puhujana, ei järjestäjänä.
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Taulukko 2. Arvio yhteistyön kestosta

tilaisuuksiin, joiden kautta tavoitetiin varsinkin kotoutumistyötä tekeviä ammattilaisia niin julkisella
kuin kolmannella sektorilla.

Sidosryhmille syksyllä 2018 toteutettu kysely (Liite 2.) heijastaa kuvattuja yhteistyön muotoja.
Vastaajista (N. 23) 12 edusti valtionhallintoa, 7 järjestöä ja 1 kuntaa. Lisäksi vastaajissa oli kaksi
yritystoimijaa ja yksi poliisi. Heistä 52 prosenttia sanoi yhteistyön Trust –hankkeen puitteissa
liittyneen kotouttamiseen ja 35 prosenttia yhdenvertaisuuteen. 13 prosenttia sanoi yhteistyön
liittyneet turvallisuuskysymyksiin. Taulukko 2. kuvastaa hankeyhteistyön pitkäjänteisyyttä, joka oli
kestänyt vuoden tai pidempään 70 prosentilla vastaajista.

Kysyttäessä hankkeen alkuperäisten tavoitteiden onnistumista, vastaajat antoivat hankkeelle
arvosanan 3,9 (asteikolla 1-5). Kaikkein parhaiten (4,2) vastaajat näkivät hankkeen onnistuneen
tietoisuuden lisäämisessä yhdenvertaisuudesta ja laajemmin perus- ja ihmisoikeuksista
viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa.

Alhaisin arvio (3,7) onnistumisesta oli tavoitteella kehittää paikallisia väestösuhteet huomioivia
yhteistyömalleja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja myönteisen oleskeluluvan saaneiden
henkilöiden kotoutumiseen. Tulos on linjassa sen tosiasian kanssa, ettei suunniteltuja pienhankkeita
tai tempauksia pystytty toteuttamaan kaikilla paikkakunnilla. Valtakunnallisessa Trust –hankkeessa
ei ollut resursseja käynnistää paikallishankkeita ilman paikan päällä tapahtuvaa vaikuttamistyötä.
Lähimmäksi tätä päästiin TRUST Forssa työn puitteissa.

Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeen vaikuttavuutta. Vastausten perusteella voidaan
päätellä sidosryhmäläisten olleen varsin tyytyväisiä hankkeen vaikuttavuudesta, vastausten
keskiarvon olleessa 4,57 (asteikolla 1-5). Kysymykset liittyivät hyvät väestösuhteet –mallin
tunnettavuuden edistämiseen yleisesti sekä osana valtionhallinnon toimintaohjelmia
kotouttamisesta ja ekstremismin ehkäisystä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan sitä, miten
hyvien väestösuhteiden lähestymistapaa oli saatu juurrutettua paikallis- ja alueviranomaisten
työhön sekä valtionhallintoon.

Yksi vastaajista kiteytti hankkeen annin seuraavasti
Kiitos, tarpeellinen hanke. On lisännyt tietoisuutta. Laajempaa valtioneuvosto otetta
asiassa kuitenkin tarvitaan tulevaisuudessakin.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Yksittäinen tapahtuma

1-3 kk

1-6 kk

Vuoden

Yli vuoden

Arvio yhteistyön kestosta
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5. Lopuksi

Trust – Hyvät väestösuhteet Suomessa –hanke toteutui kahden ministeriön yhteistyöllä.
Oikeusministeriö tarjosi kokemustaan hyvien väestösuhteiden mallista vastaamaan
yhteiskunnalliseen liikehdintään, joka polarisoitui vuoden 2015 turvapaikanhakijatilanteessa. Työ-
ja elinkeinoministeriö vastasi hankkeen rahoituksesta, koska hanke vastasi Valtion
kotouttamisohjelman (2016-2019) tavoitteisiin edistää hyvä etnisiä suhteita.

Yhteistyö oli muutenkin keskeinen tekijä hankkeen onnistuneen toteutuksen kannalta. Yhteistyötä
tehtiin alusta alkaen muun muassa seuraavien tahojen kanssa:

· piloteiksi valitut vastaanottokeskukset,
· ohjausryhmäläisten jäsenjärjestöt,
· osallistuvien kuntien päättäjät ja kotoutumisesta vastaavat työntekijät,
· paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt,
· valtakunnalliset ja alueelliset Etnisten suhteiden neuvottelukunnat,
· muut käynnissä olevat hankkeet, kuten Tutuksi -hanke ja erityisesti Kotona Suomessa –

hanke
· eri ministeriöt.

Trust –hankeen aikana tehdyllä työllä tuotiin asteen verran konkreettisemmalle tasolle se, mitä
kaksi (tai monen) suuntainen kotoutumien on. Paikallishankkeet ja konkreettinen työ kotoutumisen
ja yhdenvertaisuuden eteen ovat jo pitkään edistäneet hyviä väestösuhteita, mutta hanke auttoi
toimijoita käsitteellistämään työnsä laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja näkemään toiminnan
osana laajempaa kokonaisuutta – hankkeen väliraportti kuvaa tarkemmin tätä prosessia).

Hankkeen päättyessä, yksi sen näkyvimmistä saavutuksista on ollut hyvien väestösuhteiden mallin
kirjaaminen eri valtioneuvoston ja hallituksen ohjelmiin. Kirjaukset eivät vielä itsessään riitä, vaan
niiden tuloksellinen toteuttaminen vaatii jatkossakin resursseja.

6. Liitteet

Liite 1. Trust lehtiartikkelit kooste

Liite 2. Trust sidosryhmäkysely

https://tem.fi/documents/1410877/3506436/Valtion+kotouttamisohjelma+vuosille+2016-2019.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/3506436/Valtion+kotouttamisohjelma+vuosille+2016-2019.pdf


PIA SANTONEN, VÄSTNYLAND

Asylsökande och raseborgare kan få bättre
kontakt

 PUBLICERAD FÖR UNGEFÄR 2 TIMMAR SEDAN.

Asylsökande vid Raasepori Resort besökte i november Karjaan
yhteiskoulu där de berättade för eleverna om sin situation.

Bild: Yle/Monica Slotte

Kommunikationen kan bli bättre än den är i dag
mellan flyktingförläggningarna och samhället
runt omkring.

Det är tanken i ett försök som Justitieministeriet nu kör igång i
samarbete med sju flyktingförläggningar i Finland. En av dem är
Raasepori Resort i Antby utanför Karis.

MENY SÖK LOGGA IN 
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Utbildning

Under våren utbildas asylsökande, personal och volontärer på
förläggningarna samt kommunanställda i de kommuner där
förläggningarna finns.
De asylsökande får utbildningen på sitt eget språk. På Raasepori
Resort pågår utbildningen som bäst.

Vad tänker vi om varandra?

I höst kartlägger sedan Justitieministeriet både invånarnas och de
asylsökandenas attityder i de kommuner där förläggningarna finns.
Tanken är att i ett tidigt skede märka om det håller på att utvecklas
spänningar mellan befolkningsgrupperna.

Hobbyer och jippon

Efter kartläggningen kör olika förbättringsprojekt i gång i samarbete
med aktörer, till exempel föreningar som verkar i kommunerna. Det
här sker under år 2017.

Det kan handla om jippon, volontärarbeten, hobbymöjligheter och
kampanjer på sociala medier.

Känna igen och förebygga sådant som
skapar konflikter

Hela pilotprojektet "Trust" (förtroende) pågår i tre år (2016-2018).

Målet på sikt är att förebygga konflikter. Det gör man genom att ta
fram modeller för positiv växelverkan och olika samarbeten på orter
där det finns flyktingförläggningar och asylsökande.
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Flyktingar också till Raasepori Resort
BBC skriver om Raasepori Resort

De övriga orterna som deltar är Vittis (Huittinen), Lieksa, Nurmijärvi,
Uleåborg, Tammerfors och Torneå.

Mera information om projektet finns (på finska)
.

Aktörerna som genomför Trust är Justitieministeriets enhet för
demokrati, språk och grundläggande rättigheter i samarbete med
Arbets- och näringsministeriet, Delegationen för etniska relationer,
Migrationsverket samt olika organisationer.

Resort stänger men arbetet fortsätter

Migrationsverket meddelade för en tid sedan att tiotals förläggningar
i Finland stänger då antalet asylsökande har minskat drastiskt sedan
hösten 2015. En av dem är Raasepori Resort.

Katriina Nousiainen är överinspektör vid Justitieministeriet och
ansvarig för hela projektet. Hon uppger att förläggningsnätet lever
och förändringar kan ske snabbt.

- Samarbetet kanske kan fortsätta med Mjölbolsta om Resort stänger
i höst, säger Nousiainen.

Hon poängterar också att förläggningarnas roll kanske i framtiden
inte är den viktigaste.

- Samarbetet med staden får en allt större roll i framtiden när en del
asylsökande får positiva besked och bosätter sig i området.

LÄS OCKSÅ

på en webbplats för
jämlikhet och demokrati
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Nurmijärven Uutiset
6.6.2016 - 05.15

Paikalliset

Vantala haluaa osaksi Nukarin kylän elämää

Pilottikoulutuksen Vantalassa osallistui väkeä monelta taholta. Alarivissä (vas.)oikeusministeriön
hankekoordinaattori Mia Luhtasaari, ohjaaja Mohamud Muad, vastaava ohjaaja Pia Muhonen,
toimistotyöntekijä Sari Järnberg, Monik ry:n toiminnanjohtaja Adan Mohammed. Ylärivissä (vas.)
sosiaalityöntekijä Elisa Kuosmanen, ohjaaja Taru Tapaninen, ohjaaja Reetta Lepola, johtaja Kirsi
Kovanen, lähipoliisi Tiina Kuosa, oikeusministeriön ylitarkastaja Katriina Nousiainen, sairaanhoitaja
Anna Latva-Käyrä ja ohjaaja Mustafa Watzar

-

Asumisyksikkö hakee Trust -hankkeesta apua.



Nukarilla toimiva alaikäisten turvapaikanhakijoiden Vantalan tukiasumisyksikkö on päässyt mukaan
Trust – Hyvät väestösuhteet Suomessa hankkeeseen. Oikeusministeriön luotsaamaan hankkeeseen
haki mukaan kymmeniä vastaanottokeskuksia ja tukiasumisyksiköitä. Vantala on yksi seitsemästä
hankkeeseen hyväksytystä.

Vantalan valikoitumista hankkeeseen helpotti se, että yksiköllä on oikeusministeriön
hankekoordinaattori Mia Luhtasaaren mukaan todella tarvetta maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten
ristiriitoja ennalta ehkäisevälle työlle.

Vantalan yhteydestä naapurustoon kertoo viime viikolla asukkaille ja henkilökunnalle pidetty Trust -
hankkeen pilottikoulutus. Sinne olisi voitu kutsua myös vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta heitä ei yksikön
johtajan Kirsi Kovasen mukaan ole.

– Koska meille ei tule eikä ilmoittaudu vapaaehtoisia, ajattelemme sitä, vastustetaanko meitä yhä täällä
kylällä, Kovanen sanoo.

Hän korostaa sitä, kuinka suuri merkitys keväällä alkaneella opiskelulla on nuorille ollut. Nyt olisi
tärkeää luoda Vantalan väelle, ympäristön asukkaille ja järjestöille kohtaamismahdollisuuksia myös
vapaa-aikana.

– Yksikön toiminta pitäisi saada osaksi kuntalaisten arkea, Kovanen miettii.

Tällaisia pyrkimyksiä on myös Trust -hankkeella. Kaksipäiväisessä pilottikoulutuksessa käsiteltiin
yhdenvertaisuutta, perusoikeuksia, vuorovaikutusta ja syrjimättömyyttä.

– Saimme jakaa ajatuksia esimerkiksi turvallisuusnäkökohdista, kertoo tukiasumisyksikön vastaava
ohjaaja Pia Muhonen.

Myös nuoret, joille oli järjestetty koulutusta heidän omalla kielellään, olivat tyytyväisiä.

– Omankielinen info on tehokasta ja tuo sen kohteena oleville inhimillisen olon, sanoo Monik ry:n
toiminnajohtaja Adan Mohammed.

Vapaaehtoisia kaivataan

Vantalaan kaivataan vapaaehtoisia, jotka ottaisivat nuoret mukaan vapaa-ajan aktiviteetteihin tai
auttaisivat heitä muuten pääsemään osaksi kotikylän arkea.

Vantalalaiset kaipaavat muun muassa liikuntamahdollisuuksia ja taideohjausta. Kovanen kutsuu
vapaaehtoiseksi haluavia tutustumiskäynnille, jonka yhteydessä voi myös keskustella nuorten kanssa.

Asukasyksiköstä löytyisi myös reipasta talkooapua. Ideointiasteella on kesäkahvila, jossa naapurusto
voisi poiketa.

Maahanmuutto
Trust -hanke jatkuu kolmen vuoden ajan



Trust -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saadut kokemukset mallinnetaan ja jaetaan syksyllä
alueellisten toimijoiden käyttöön.

Edessä on myös asennekartoitus, jossa selvitetään kuntien väestösuhteita, keinona esimerkiksi
asukaskysely.

Tarkoituksena on tunnistaa varhain väestöryhmien välisten jännitteiden kehittymistä.

Näin mahdolliset konfliktit pystytään ehkäisemään paremmin ennalta.

Kolmannessa vaiheessa kehitetään ja testataan positiivisen vuorovaikutuksen malleja.

Hanke jatkuu kolmen vuoden ajan.

Lähde: www.yhdenvertaisuus.fi
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HUITTISTEN SEUDUN PAIKALLISLEHTI VUODESTA 1913

MUSIIKKI

Rohkeaa heittäytymistä ja innostusta » 8

TURVAPAIKKA

Afganistanissa 
ei enää  
tuttuja » 14–15

Niukat tappiot 
kirvelevät.

» SIVU 22

SEURAKUNNAT

Huittisissa  
kysytään taas 
Kuka Hän On » 16

LUKIJAN SANA

Tyhjennysväli 
harmittaa » 10

Jokainen on hyvä jossain » 12

JYRSIJÄ

Matkussuolla 
havaittu  
pato » 5

INTERNET

Sivustolla 
mennyttä  
ja nykyistä » 3

Pekko Pege Piirto näytti pallotaituroinnin mallia Eetu Virtaselle (kesk.) ja Niko Sävirannalle Trust-hankkeen kumppaneineen jär-
jestämässä liikuntatapahtumassa Huittisten Huhkolinnassa.

Minna Karru

Kuivat, kirvelevät, vetistävät silmät? 
Näköasiantuntijoiden

KUIVA SILMÄ -KIERTUE ti 31.1. klo 9–17
Paikalla Aija Hirsimäki kertomassa kuivasilmäisyyden 
hoidosta ravintolisän avulla, sekä Essilorin Jouni Pekkanen 
tekemässä mittauksia uudella Cornea-keratografilla.  
Mittaukset ajanvarauksella ja ilman. Tervetuloa!
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Kaikki skulaa yhdessä
Trust-hanke kumppanei-
neen liikutti huittislaisia 
Huhkolinnassa. Freestyle-
jalkapalloilija Pekko ”Pege” 
Piirto kannusti jokaista 
löytämään oman lajinsa.

TAPAHTUMA
Minna Karru

Kymmenkunta vuotta sit-
ten Pekko Piirto oli enin-
tään keskinkertainen jalka-
palloilija. Välillä hän sai kuul-
la vähemmän kannustavia 
kommentteja pelitaidoistaan.

–Päätin sitten ruveta haus-
kanpidokseni pomputtele-
maan, ryhdyin harrastamaan 
freestylejalkapalloa. Enkä to-
dellakaan olisi silloin arvan-
nut, että kahdeksan vuoden 
kuluttua teen sitä kahdesti 
täydelle yleisölle Olympia-
stadionilla, hän kertoo.

 � Resepti menestykseen on 
Pege Piirron mielestä yksin-

kertainen. Vaikkei ehkä ihan 
helppo, (toimittajan huomau-

kannata miettiä mitä toiset 
ajattelevat, eikä tehdä sitä sa-
maa mitä joku kaveri tekee.

–Eli ei sitä, mitä ”pitää”, 
vaan sitä mistä pitää, hän tii-
vistää.

Yhteen pakolliseen asiaan 
Piirto kuitenkin kannustaa.

–Koulunkäynti ja opiskelu 
kannattaa. Ne opettavat itse-

kuria, ja itsekurista on hyö-
tyä kaikessa muussa tekemi-
sessä.

 � Pege Piirto ja rap-artisti 
Särre tähdittivät Trust-hank-
keen, Suomen monikulttuu-
risen liikuntaliiton Punainen 
kortti rasismille -hankkeen ja 
Kirkon ulkomaanavun Peace 

Trust-hankkeen koordi-
naattori Mia Luhtasaari 
tarttui toimittajan pyyn-
nöstä sählymailaan.

Pekko Pege Piirto näytti pallotaituroinnin mallia Eetu Virtaselle (kesk.) ja Niko Sävirannalle.

Esiintymisvuoroaan odottaessaan rap-artisti Särre eh-
ti tarttua koripalloonkin. LP Vampula Huittisen Petra 
Sahlberg oli aiemmin päivällä yhdessä Taylor Brunsin 
ja Julia Porsangerin kanssa opastanut nuoria tapahtu-
man lentopallo”rastilla”.

Lentopalloilu sujui perheryhmäkodin nuorilta miehil-
täkin.

Helmikuun alussa seitse-
mänsataa satunnaisesti 
valittua huittislaista saa 
postilaatikkoonsa oikeus-
ministeriön toteuttaman 
ja Trust-hankkeen viritte-
lemän kyselyn.

–Kyselyssä selvitetään 
kuinka yhdenvertaisuus, 
osallisuus ja vuorovaiku-
tus toteutuvat Huittisis-
sa. Kyselyllä kartoitetaan 
muun muassa tuntemuk-
sia turvallisuudesta sekä 
asenteita eri väestöryh-
miä kohtaan. Lisäksi mi-
nisteriö toivoo näkemyk-
siä siitä, kuinka kuntalais-
ten ja etnisten ryhmien 
välistä vuorovaikutusta 
voidaan parantaa kunnas-
sa, kertoo projektikoordi-
naattori Mia Luhtasaari.

–Vastaamalla kuntalai-
set saavat äänensä kuu-
luviin paikallisia vuorovai-
kutusta lisääviä hankkei-
ta suunniteltaessa, hän 
jatkaa.

Vastausaikaa on 17.2. 
asti

–Vastaukset annetaan 
nimettöminä, eikä yksit-

täisiä vastaajia voi tunnis-
taa raporteista, Luhtasaa-
ri sanoo.

Satunnaisotannalla teh-
tävän kirjallisen kyselyn 
lisäksi tehdään parille-
kymmenelle huittislaisella 
niin sanottu avainhenkilö-
haastattelu.

–Joukossa on sekä 
kunnanihmisiä että maa-
hanmuuttajataustaisia 
huittislaisia, Luhtasaari 
kertoo.

Kyselyt ja haastattelut 
puretaan tutkimustulok-
siksi huhtikuun loppuun 
mennessä.

Oikeusministeriön 
Trust-hanke käynnistyi 
viime keväänä seitsemällä 
paikkakunnalla, jossa on 
maahanmuuttajien tuki-
asumisyksikkö. Huittis-
ten lisäksi mukana olivat 
Lieksa, Raasepori, Tornio, 
Oulu, Tampere ja Nurmi-
järvi. Hankkeessa etsitään 
malleja paikallisen vuoro-
vaikutuksen lisäämiselle.

Postilaatikko voi kolahtaa

 Þ Lisää Trust-hankkeesta

Ei sitä, mitä 
’pitää’, vaan 
sitä mistä 
pitää."
Pekko Pege Piirto

United -hankkeen järjestä-
mää tilaisuutta Huittisten 
Huhkolinnassa. Paikalla oli 
myös paikallisen perheryh-
mäkodin edustus.

Koululaisia ja muita huit-
tislaisia kannustettiin jalka-
pallon lisäksi sählyyn, tans-
siin ja lentopalloon. Lentopal-
loiluun väen tutustuttivat LP 
Vampula Huittisen pelaajat 
Taylor Bruns, Julia Porsan-

ger ja Petra Sahlberg.
–Yllättävän hyvin osasivat 

käsitellä palloa, Sahlberg ke-
haisi.

–Ei meidän tarkoituksem-
me kuitenkaan ollut yksin-
omaan kannustaa lapsia ja 
nuoria lentopalloilun pariin, 
vaan innostaa heitä minkä ta-
hansa liikkumisen pariin, an-
taa kipinä.

tus.)
–Täytyy tehdä sitä mistä it-

se pitää ja luottaa itseensä. Ei 
pidä välittää, jos toiset mol-
laavat. Täytyy vain olla rehel-
linen itselleen.

–Mikään ei estä tekemästä 
sitä jotain, jossa on hyvä. Ja 
jokainen on hyvä jossain, Piir-
to vakuuttaa.

–Tekemisessä kehittyy, kun 
antaa sille tekemiselle aikaa.

Suorituspaineita ei kuiten-
kaan kannata ottaa.

–Minullakaan ei freestyles-
sä ollut aluksi muuta tavoitet-
ta kuin se, että teen verkkoon 
hyvän videon.

 � Piirto korostaa, että ei 

Minna Karru

 Þ Katso lisää kuvia

 Þ Lisää Punaisesta kortista

 Þ Lisää Peace Unitedista
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UUtISEt

Pekka Rahko
Oulu

Luotatko kuntasi päätöksente-
koon? Ovatko naapurustossasi 
asuvat ihmiset halukkaita autta-
maan toisiaan? Koetko voivasi olla 
lähiympäristössäsi oma itsesi? On-
ko naapuruston monikulttuurisuus 
myönteinen asia?

700 satunnaisotannalla valittua 
oululaista on saanut vastattavak-
seen nämä ja pitkän liudan mui-
ta väestösuhteisiin liittyviä kysy-
myksiä.

– kyse on paikallisesta osallisuu-
desta, hankekoordinaattori Mia 
Luhtasaari oikeusministeriöstä 
kertoo.

– Siitä, miten vaikuttaa tai kokee 
voivansa vaikuttaa omaan elinpii-

riinsä, Luhtasaari lisää.
Kysely on osa viime vuonna al-

kanutta, oikeusministeriön vetä-
mää kolmevuotista TRUST – Hyvät 
väestösuhteet Suomessa -hanketta. 

Hanke järjestää pilottikoulutuk-
sia yhdenvertaisuudesta, perusoi-
keuksista, vuorovaikutuksesta ja 
syrjimättömyydestä. Hanke keskit-
tyy paikkakunnille, joilla asuu tur-
vapaikanhakijoita.

Kyselyllä halutaan myös sel-
vittää, miten luotamme lähiyh-
teisöömme: viranomaisiin, kun-
tapäättäjiin tai vaikkapa naapu-
reihimme.

– Tällä pyritään saamaan tie-
toa ihmisten osallisuuden ja tur-
vallisuuden kokemuksista omalla 
asuinpaikkakunnillaan, Luhtasaa-
ri selvittää.

kyselyn teettää oikeusministeriö, 
mutta siitä saatavia tietoja tullaan 
hyödyntämään ministeriötasolla 
muun muassa työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä sekä Oulun kaupungin 
päätöksenteossa. 

– Tavoite on, että tulokset huo-
mioitaisiin päätöksenteossa, Luh-
tasaari kertoo. Paikalliset päättä-
jät saavat tulokset käyttöönsä, ja 
Oulussa kuntalaisvaikuttamises-
ta ja yhteisötoiminnasta vastaaval-
la taholla on Luhtasaaren mukaan 
jo oltu hyvin kiinnostuneita tutki-
muksesta.

”Kyse on paikallisesta osalli-
suudesta. Siitä, miten vaikut-
taa tai kokee voivansa vaikut-
taa omaan elinpiiriinsä.”
Mia Luhtasaari 
hankekoordinaattori 

Luhtasaari muistuttaa, että kunnil-
la on velvollisuus tehdä yhdenver-
taisuussuunnitelma, ja kyselyn tu-
lokset liittyvät myös tähän.

– Vastaukset kertovat, miten eri 
osapuolet kokevat yhdenvertaisuu-
den toteutuvan, Luhtasaari toteaa.

TRUST-hankkeen aloitusvaihee-
seen viime keväänä osallistui vas-

taanottokeskuksia Huittisissa, Nur-
mijärvellä, Oulussa, Raaseporissa, 
Tampereella ja Torniossa. Oulus-
ta mukana oli SPR:n Vallinkorvan 
vastaanottokeskus.

Kartoituksen yhtenä tavoitteena 
onkin tunnistaa väestöryhmien vä-
lisiä jännitteitä ja maahanmuutta-
jien kotoutumiseen liittyviä kipu-
kohtia.

Kyselyvaiheessa ovat mukana 
Oulun lisäksi Forssa, Huittinen, 
Lieksa, Nurmijärvi, Tampere ja 
Tornio. Kyselyitä on lähetetty kaik-
kiaan 4 900.

kartoitus on Luhtasaaren mukaan 
ensimmäinen laatuaan ja sen tu-
lokset julkaistaan valtakunnallises-
ti toukokuussa.

Vastausaikaa on perjantaihin 
17.2. asti. Kaikki vastaukset anne-
taan anonyymisti, eikä yksittäisiä 
vastaajia voi tunnistaa raporteista.

Kyselyn ei ole tarkoitus jäädä ai-
nutkertaiseksi, vaan nyt saatavien 
kokemusten pohjalta kehitetään 
tulevia kyselyitä.6

Luotatko lähiyhteisöösi?
Oululaisilta kysytään 
yhdenvertaisuudesta 
ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksista.

Pehmolelut pääsivät ystävänpäivälounaalle Kastellin päiväkotiin tiistaina palvelupäällikkö Jaana Akkasen ide-
oimassa tempauksessa. Yli 2-vuotiaat lapset saivat nyt toisena ystävänpäivänä peräkkäin tuoda lempipehmon-
sa hoitopaikkaansa. Nikolas Ruuska toi paikalle nallen.
Katso kuvagalleria kaleva.fi

Kuvassa

SArA OinAS

STT

Kansalaisaloite eutanasian lail-
listamiseksi luovutettiin edus-
kunnalle tiistaina. Kansalais-
aloitteen otti vastaan eduskun-
nan puhemies Maria Lohela.

Nyt luovutettu kansalaisaloite 
on 17. kansalaisaloite, joka ete-
nee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen allekirjoittajat eh-
dottavat, että eduskunta aloit-
taa lainvalmistelutoimenpiteet 
eutanasialain säätämiseksi ja 
eutanasian laillistamiseksi.

Aloite ehdottaa myös kritee-
rejä eutanasian sallimiselle. Po-
tilaan on esimerkiksi oltava oi-
keustoimikelpoinen ja parantu-
mattomasti sairas.

Kansalaisaloite on ollut käy-
tössä vuoden 2012 maaliskuus-
ta asti.

Vähintään 50 000 äänioikeu-
tetulla Suomen kansalaisella on 
oikeus tehdä aloite.6

Eutanasia-
aloite 
luovutettiin 
eduskunnalle

heikki UUSiTalo
Oulu

Mäkihyppääjälegenda Toni 
Nieminen pyrkii Oulun kau-
punginvaltuustoon. Nieminen 
on antanut ehdokassitoumuk-
sen kokoomuksen kuntavaa-
liehdokkaaksi.

Hiljattain Ouluun muuttanut 
Nieminen kertoo, että häntä on 
kosiskeltu mukaan politiikkaan 
jo aiemmin sekä eduskunta- et-
tä eurovaaleihin.

– Rehellisesti sanottuna ai-
emmin on tuntunut, ettei se 
ole ajankohtaista. Nyt, kun on 
elämää nähnyt, vuosia vieräh-
tänyt ja kokemuksia karttunut, 
asia on tullut lähemmäksi, Nie-
minen kertoo Kalevalle.

Nieminen sanoo, ettei ole eh-
tinyt vielä syventyä tarkem-
min Oulun kaupungin asioi-
hin. Kaupunki ja kaupunkilai-
set sen sijaan ovat jo tehneet 
vaikutuksen.

– Sanoinkin kokoomuslaisille, 
että mies saa peiliin katsoa, jos 
ei Oulussa viihdy. Tykkään Ou-
lusta ja oululaisista ihmisistä.

Nieminen muutti Ouluun 
perhesyistä. Asunto on ollut 
joulukuusta asti ja muuttoa on 
tehty alkuvuodesta.

Nieminen kertoo, että hän 
tuntee entuudestaan kokoo-
musväkeä ja kokee puolueen 
arvot itselleen läheisiksi.

– Itselleni tärkeitä ovat nor-
maalit lapsiperheen asiat ja yrit-
täjyys.

Niemisen tähtäin on politii-
kan lisäksi yhä myös mäessä. 
Hän aikoo hypätä vielä tänä tal-
vena kilpailuissa.6

Toni 
Nieminen 
haluaa Oulun 
valtuustoon

Haukiputaan 
keskuksen 
kaavoitus alkaa
oUlU. Yhdyskuntalautakunta 
asettaa nähtäville Haukiputaan 
entisen kunnantalon ympäris-
tön Kirkkotien ja Keskuskujan 
asemakaavan muutokseen täh-
täävän osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman.

Tavoitteena on Haukiputaan 
keskuksen elävöittäminen sekä 
kyläkuvan ja liikennejärjestelyi-
den parantaminen.

Keskuksen asukasmäärää li-
sätään, mikä tukee palveluiden 
säilymistä ja saatavuutta alu-
eella.

Kaavaesitys valmistuu nähtä-
ville ensi vuoden alkupuolella. 

Uudessa kaavassa puretun 
kunnantalon korttelialueelle 
sekä rakentamattomalle asuin-, 
liike- ja toimistorakennusten 
tontille osoitetaan uusi maan-
käyttö. KaLeva

Sipilä torppaa 
Väyrysen 
ehdokkuuden
helSiNki. Europarlamentaa-
rikko Paavo Väyrynen ei voi 
olla keskustan ehdokkaana 
kuntavaaleissa, jos hän on sa-
maan aikaa toisen puolueen jä-
sen, pääministeri Juha Sipilä 
(kesk.) sanoo. 

Sipilän mukaan Väyrynen on 
selkeästi toisen puolueen eli 
perustamansa kansalaispuolu-
een jäsen.

Väyrynen tulkitsi tammikuun 
lopulla, että hänen kuntavaa-
liehdokkuutensa olisi vielä au-
ki. Kansalaispuolue ei aio osal-
listua kuntatason politiikkaan.

Keminmaan kunnallisjärjes-
tö esittää, että päätös Väyry-
sen mahdollisesta erottamises-
ta keskustan jäsenyydestä teh-
dään puoluehallituksessa ja 
puoluevaltuustossa. Sipilä ei 
ota kantaa Väyrysen jäsenyy-
teen puolueessa. STT



Kiitos vastauksistasi!

1. Taustaorganisaatio?
Vastaajien määrä: 23

n Prosentti

Järjestö 7 30,44%

Kunta 1 4,35%

Valtionhallinto 12 52,17%

Oppilaitos 0 0%

Vastaanottokeskus 0 0%

Muu, mikä? 3 13,04%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu, mikä? yritys

Muu, mikä? Poliisi

Muu, mikä? yritys

31%

4%

52%

13%

Järjestö

Kunta

Valtionhallinto

Oppilaitos

Vastaanottokeskus

Muu, mikä?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

03087202
Tekstiruutu
Liite 2. Trust sidosryhmäkysely



2. Yhteistyö Trustin kanssa liittyi
Vastaajien määrä: 23

n Prosentti

yhdenvertaisuuden edistämiseen 8 34,78%

kotouttamiseen 12 52,18%

turvallisuuskysymyksiin 3 13,04%

Muuhun, mihin? 0 0%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

3. Arvio yhteistyön kestosta
Vastaajien määrä: 23

n Prosentti

Yksittäinen tapahtuma 2 8,69%

1-3 kk 1 4,35%

1-6 kk 4 17,39%

Vuoden 6 26,09%

Yli vuoden 10 43,48%

35%

52%

13%

yhdenvertaisuuden edistämiseen

kotouttamiseen

turvallisuuskysymyksiin

Muuhun, mihin?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
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17%
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44%

Yksittäinen tapahtuma

1-3 kk

1-6 kk
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Yli vuoden

0% 10% 20% 30% 40%5% 15% 25% 35% 45%



4. Trust -hanke on mielestäni onnistunut hyvin tavoitteessaan...Vastausvaihtoehdot: 1)
Täysin eri mieltä, 2) Jokseenkin eri mieltä, 3) En osaa sanoa, 4) Jokseenkin samaa

mieltä, 5) Täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: 23 , valittujen vastausten lukumäärä: 118

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

kehittää toimintamalleja hyvien
väestösuhteiden

edistämiseksi alueellisella ja
paikallisella tasolla.

0 3 1 11 9 24 4,08 4

0% 12,5% 4,17% 45,83% 37,5%

kasvattaa paikallisten
toimijoiden valmiuksia edistää

hyviä väestösuhteita.

1 0 6 9 7 23 3,91 4

4,35% 0% 26,09% 39,13% 30,43%

tunnistaa varhaisessa
vaiheessa väestöryhmien

välisten jännitteiden
kehittymistä ja ennalta

ehkäistä konflikteja.

0 3 6 11 5 25 3,72 4

0% 12% 24% 44% 20%

lisätä tietoisuutta
yhdenvertaisuudesta ja

laajemmin perus- ja
ihmisoikeuksista
viranomaisten ja

turvapaikanhakijoiden
keskuudessa.

1 1 1 10 10 23 4,17 4

4,34% 4,35% 4,35% 43,48% 43,48%

kehittää paikallisia
väestösuhteet huomioivia

yhteistyömalleja
turvapaikanhakijoiden

vastaanottoon ja myönteisen
oleskeluluvan saaneiden

henkilöiden kotoutumiseen.

1 1 7 9 5 23 3,7 4

4,35% 4,35% 30,43% 39,13% 21,74%

Yhteensä 3 8 21 50 36 118 3,92 4

5. Trust -hankeen vaikuttavuusAsteikko: 1) Ei lainkaan, 2) Vähän, 3) Jossain määrin, 4)
Melko paljon,  5) Paljon, 6) En osaa sanoa

Vastaajien määrä: 23

kehittää toimintamalleja hyvien väestösuhteiden
edistämiseksi alueellisella ja paikallisella tasolla.

kasvattaa paikallisten toimijoiden valmiuksia
edistää hyviä väestösuhteita.

tunnistaa varhaisessa vaiheessa väestöryhmien
välisten jännitteiden kehittymistä ja ennalta

ehkäistä konflikteja.

lisätä tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja
laajemmin perus- ja ihmisoikeuksista

viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden
keskuudessa.kehittää paikallisia väestösuhteet huomioivia

yhteistyömalleja turvapaikanhakijoiden
vastaanottoon ja myönteisen oleskeluluvan

saaneiden henkilöiden kotoutumiseen.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%



1 2 3 4 5 6 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Miten arvioit hankeen
edistäneen hyvät

väestösuhteet -mallin
tunnettavuutta? Millä

toiminta-alueella (esim.
kotoutuminen,

yhdenvertaisuus
tms.)?

0 0 1 9 13 0 23 4,52 5

0% 0% 4,35% 39,13% 56,52% 0%

Kuinka hanke on
edistänyt valtion

kotouttamisohjelman ja
kansallisen

extremismin vastaisen
toimintaohjelman

tavoitteita?

0 0 3 8 4 8 23 4,74 5

0% 0% 13,05% 34,78% 17,39% 34,78%

Miten hyvien
väestösuhteiden mallia
on saatu juurruttettua

paikallis- ja
alueviranomaisten

työhön?

0 1 4 7 4 7 23 4,52 4

0% 4,35% 17,39% 30,44% 17,39% 30,43%

Miten hankekaudella
(2016-2018) on

pystytty juurruttamaan
hyvien

väestösuhteiden
ajattelua ja politiikkaa
valtionhallintoon?

0 0 4 7 9 3 23 4,48 5

0% 0% 17,39% 30,44% 39,13% 13,04%

Yhteensä 0 1 12 31 30 18 92 4,57 5

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

Miten arvioit hankeen edistäneen hyvät väestösuhteet -mallin tunnettavuutta? Millä toiminta-alueella (esim.
kotoutuminen, yhdenvertaisuus tms.)?

KOTOUTUMINEN

Miten arvioit hankeen edistäneen hyvät väestösuhteet -mallin tunnettavuutta? Millä toiminta-alueella (esim.
kotoutuminen, yhdenvertaisuus tms.)?

järjestötyössä

Miten arvioit hankeen edistäneen hyvät väestösuhteet -mallin tunnettavuutta? Millä toiminta-alueella (esim.
kotoutuminen, yhdenvertaisuus tms.)?

Kotoutuminen

Miten arvioit hankeen edistäneen hyvät väestösuhteet -mallin tunnettavuutta? Millä toiminta-alueella (esim.
kotoutuminen, yhdenvertaisuus tms.)?

kotoutuminen

Miten arvioit hankeen edistäneen hyvät väestösuhteet -mallin tunnettavuutta? Millä toiminta-alueella (esim.
kotoutuminen, yhdenvertaisuus tms.)?

Kotoutuminen

Miten arvioit hankeen edistäneen hyvät väestösuhteet -mallin tunnettavuutta? Millä toiminta-alueella (esim.
kotoutuminen, yhdenvertaisuus tms.)?

yhdenvertaisuus ja
kotoutuminen

Miten arvioit hankeen edistäneen hyvät
väestösuhteet -mallin tunnettavuutta? Millä

toiminta-alueella (esim. kotoutuminen,
yhdenvertaisuus tms.)?Kuinka hanke on edistänyt valtion

kotouttamisohjelman ja kansallisen extremismin
vastaisen toimintaohjelman tavoitteita?

Miten hyvien väestösuhteiden mallia on saatu
juurruttettua paikallis- ja alueviranomaisten

työhön?
Miten hankekaudella (2016-2018) on pystytty
juurruttamaan hyvien väestösuhteiden ajattelua

ja politiikkaa valtionhallintoon?

4,5

4,7

4,5

4,5

Keskiarvo

0 1 2 3 4 5 6

Keskiarvo 4,6



6. Hyvät väestösuhteet -mallin tulevaisuusVastausvaihtoehdot: 1) Täysin eri mieltä, 2)
Jokseenkin eri mieltä, 3) En osaa sanoa, 4) Jokseenkin samaa mieltä, 5) Täysin samaa

mieltä
Vastaajien määrä: 23

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Uskon, että työ hyvien
väestösuhdeiden eteen tulee

pysyväksi osaksi valtion toimintoja

0 1 1 15 6 23 4,13 4

0% 4,35% 4,35% 65,22% 26,08%

Pidän tärkeänä, että työ
väestösuhteiden edistämiseksi

vakiintuu valtionhallinnossa.

0 0 1 0 22 23 4,91 5

0% 0% 4,35% 0% 95,65%

Yhteensä 0 1 2 15 28 46 4,52 5

7. Väestösuhteiden koordinaatiosta valtionhallinnossa tulisi vastata
Vastaajien määrä: 23

n Prosentti

Valtionneuvoston kanslia 4 17,39%

Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0%

Oikeusministeriö 13 56,52%

Uskon, että työ hyvien väestösuhdeiden eteen
tulee pysyväksi osaksi valtion toimintoja

Pidän tärkeänä, että työ väestösuhteiden
edistämiseksi vakiintuu valtionhallinnossa.

4,1

4,9

Keskiarvo

0 1 2 3 4 5

Keskiarvo 4,5

17%

57%

4%

22%

Valtionneuvoston kanslia

Liikenne- ja viestintäministeriö

Oikeusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sisäministeriö

Sosiaali- ja terveusministeriö

Ympäristöministeriö

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%



n Prosentti

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 4,35%

Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0%

Sisäministeriö 5 21,74%

Sosiaali- ja terveusministeriö 0 0%

Ympäristöministeriö 0 0%

8. Muita huomioita:
Vastaajien määrä: 7

Vastaukset

Työ pitäisi levittää kaikkiin hallintoaloihin. Erityisen tärkeää työ on kouluissa ja oppilaitoksissa, jossa työtä pitäisi tehdä koko ajan. Opettajien
koulutus ja täydennyskoulutus aiheeseen liittyen on keskeistä.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja tuesta!

Ketterää, joustavaa hankehallinnointia - erinomaista.

Väestösuhteiden kehittäminen on poikkileikkaava teema ja siitä tulisi huolehtia eri ministeriöiden toimesta. Tarvitaan kuitenkin joku ottamaan
vastuuta. Tarvittaisiin myös enemmän rahoitusta ja tukea paikallistasolle.

hanke oli vastaanottotyössä alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa todella tarpeen mutta valitettavasti yksikkö meni kiinni jo lokakuussa 2017
joten meidän osaltamme jäi kesken. Olisiko hanketta voinut jatkaa samaan paikkaan tulleen perheryhmäkodin kanssa, jossa asuivat samat
asiakkaat kuin vastaanottoyksikössä mutta olivat saaneet oleskeluluvan. perheryhmäkodithan ovat Elykeskusten alaisia mutta olisiko se ollut este
jatkumiselle?

Haasteena edelleen ne kunnat ja toimijat, jotka eivät ole kiinnostuneita hyvien väestösuhteiden edistämisestä.  Tämäkin on teema, jota kannattaa
edistää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa,

Kiitos, tarpeellinen hanke. On lisännyt tietoisuutta. Laajempaa valtioneuvosto otetta asiassa kuitenkin tarvitaan tulevaisuudessakin.
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