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TRUST-hankkeen jatkorahoitus
Oikeusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat toteuttaneet yhdessä TRUST - Hyvät väestösuhteet Suomessa -hanketta vuosina 2016 ja 2017. Hanke on toteutunut ministeriöiden yhteisrahoituk
sella ja tiivistänyt ministeriöiden yhteistyötä hyvien väestösuhteiden politiikan edistämisessä. Hank
keen myötä on käynyt selväksi, että hyvien väestösuhteiden politiikka on tarpeellinen ja hyödyllinen
lisä kotouttamispolitiikkaan ja että sen jatkojalkautukselle on tarvetta.
Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö pyytää tällä rahoituspyyntökirjeellä työ- ja elinkeinoministeriöltä jatkorahoitusta TRUST-hankkeelle yhteensä 100 000 euroa vuo
delle 2018.
Rahoitus käytettäisiin henkilöstö- ja asiantuntijakuluihin, koulutusten järjestämiseen sekä väestösuhdevaikutusten arviointia koskevan oppaan valmistamiseen.
Vuosi 2018
57 000
27 000
10 000
6 000
100 000

Kululaji
Projektin henkilöstökulut
Paikallisten ja alueellisten koulutusten toteutus
Opas alue-ja paikallistason viranomaisille
Asiantuntijapalvelukulut (tiedotus jne.)

Tausta
Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö käynnisti 1.1.2016 TRUSThankkeen, jonka tavoitteena oli turvapaikanhakijoiden vastaanottopaikkakunnilla kehittää toiminta
malleja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi alueellisella ja paikallisella tasolla. Tavoitteena oli
myös lisätä tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja laajemmin perus- ja ihmisoikeuksista viranomaisten
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ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa, tunnistaa varhaisessa vaiheessa väestöryhmien välisten jän
nitteitä kehittymistä sekä ennalta ehkäistä konflikteja.
Keinot ja välineet varhaisvaiheen tunnistamiseen ja ehkäisyyn perustuvat hyvien suhteiden indikaat
toreihin, joiden avulla voidaan mitata ja analysoida eri väestöryhmien välisiä suhteita. Paikallistason
analyysin pohjalta käynnistetään toimenpiteitä hyvien väestöryhmien välisten suhteiden edistämi
seksi, syrjinnän torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Hankkeen edetessä toiminnan painopiste on siirtynyt turvapaikanhakijoiden vastaanotosta moni
muotoisiin paikallisyhteisöihin, joissa rinnakkain elää ihmisiä eri taustoista. Paikallinen ulottuvuus
tulee jatkumaan myös hankkeen kolmantena vuonna. Sen rinnalla hanke tukee alue-ja maakuntata
solla toimivien viranomaisten ja järjestöjen osaamista hyvien väestösuhteiden edistämisessä.
Linkki hallituksen hyvien väestösuhteiden politiikkaan
Hanketoiminnot ovat osa valtion kotouttamisohjelma VALKO:n toimeenpanoa (erit.tavoitealue I)
sekä kansallista extremismin vastaista toimintaohjelmaa (erit.toimenpide 28). Hankkeen toteutumi
nen tukee hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita erityisesti sisäisen turvallisuuden ja maahanmuutto
politiikan osalta.
Uudistumassa olevan kotouttamislain tarkoituksena on edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita
(§ 1). Hanke tukee kotouttamislain toimeenpanoa luomalla kotouttamispolitiikan sisältöjä sekä vah
vistamalla eri toimijoiden mahdollisuuksia edistää hyviä väestösuhteita paikallis-ja aluetasolla. Halli
tuksen valmisteilla olevan maahanmuuttopoliittisen ohjelman yksi viidestä painopistealueesta on
hyvien väestösuhteiden edistäminen, ja hankkeen toimilla edistetään myös kyseisen ohjelman toi
meenpanoa.
Hankkeen toiminnot
Toiminnalla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista, väestöryhmien välistä luottamusta, lisätään
turvallisuutta ja vuorovaikutusta sekä ennalta ehkäistään syrjintää, väestöryhmien välisiä konflikteja
ja radikalisoitumista.
Hankkeen paikallispilottivaiheessa (1.1.2016-31.12.2017) seitsemällä paikkakunnalla (Forssa, Huitti
nen, Lieksa, Nurmijärvi, Oulu, Tampere, Tornio) koulutettiin eri kohderyhmiä hyvien väestösuhteiden
ajattelusta. Koulutusten tarkoituksena oli vahvistaa eri toimijoiden käsitystä omasta roolistaan hyvi
en väestösuhteiden toteutumisessa. Hankkeen toisen vuoden aikana toteutettiin väestösuhdekartoitus hankepaikkakunnilla, joilla mm. asukaskyselyiden, media-analyysien ja tutkimuskatsausten avulla
kartoitettiin väestöryhmien välisten suhteiden tilannetta. Lisäksi hankkeessa on kehitetty, mallinnet
tu ja koottu menetelmiä paikallistason hyvien väestösuhteiden edistämiseen.
Hankkeen kolmannen vuoden tarkoituksena on juurruttaa hyvien väestösuhteiden ajattelua ja poli
tiikkaa paikallis- ja alueviranomaisten työhön. Hyvien väestösuhteiden malli tarjoaa käytännönlähei
sen kehikon, jonka avulla paikallista ja alueellista strategiatyötä voidaan tarkentaa, esim. kotouttamisohjelmissa ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Hanke tarjoaa tukea eri toimijoille maakuntauudistuksessa, jolloin kunta rakentaa uutta rooliaan ja maakunnan rooli muotoutuu. Alueelliset etnisten
suhteiden neuvottelukunnat tulevat toimimaan jatkossa maakuntatasolla, ja niiden osaamisen kehit
täminen ja vahvistaminen koulutusten kautta tulee olemaan hankkeen keskeinen tavoite.
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Hanketoiminnot ovat seuraavat:
1) Alueelliset hyvien väestösuhteiden koulutukset (2x7 koulutusta)
2) Alue-ja paikallisviranomaisten tuki
3) Opas väestösuhdevaikutusten arviointiin
4) Viestintätoimet (yhdessä Alue-Etnojen kanssa)
Koulutusten ja muun toiminnan sisällöt täsmennetään yhdessä hankkeen ohjausryhmän (ml. TEM,
ETNO ja SM) kanssa.
Hankkeen kokonaisbudjetti
Oikeusministeriön omarahoitus toteutuu viimeisenä hankevuonna virkatyön muodossa, ja pyydäm
me työ- ja elinkeinoministeriötä tukea hanketoimintojen toteuttamiseen. Hankkeen budjetti vuodel
le 2018 on €100 000.
Pyydämme teitä myöntämään varat määrärahakirjeellä siten, että OM saa käyttö- ja kirjausoikeuden
kyseiselle TA-tilille sovittuun summaan asti. Selvyyden vuoksi pyydämme teitä kirjaamaan määrärahakirjeeseen, että rahaa saa käyttää palkkakuluihin 1HTV verran.
Lisätietoja TRUST-hankkeesta antaa tarvittaessa ylitarkastaja Katriina Nousiainen, puh: 02951 50275,
katriina.nousiainen@om.fi.
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