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Kotoutuminen muutoksessa

• Hyvinvointialueen työn käynnistyminen 1.1.2023

• Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla nyt hoidettavat kotoutumislain mukaiset tehtävät  

jäävät pääosin kaupungin tehtäväksi. Hyvinvointialueella merkittävä rooli kotoutumisessa 

sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajana.

• Tarve uudelle vastuuyksikölle ja asiakastietojärjestelmälle Espoossa. 

• Kaupungin ja hyvinvointialueen roolien ja vastuiden määrittely ja sopiminen sekä yhteinen 

prosessikehitystyö.

• Kotoutumislain kokonaisuudistus 1.1.2025-

• Kaupungille uusia kotoutumistehtäviä (kotoutumisen johdantojakso) ja

• Uusia kotoutumisen asiakasryhmiä (erityisesti kotihoidontuella olevat kotoutujat)

• Kotoutumisaika lyhenee kolmesta vuodesta kahteen.

• Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirto kaupungeille 1.1.2025

• Kaupungeille kotoutumiskoulutusten järjestämisvastuu (nyt Ely-keskuksilla)

• Espoo-tarina ja kotouttamisohjelma

• Tavoitteena olla Suomen paras kotouttaja. Tehokkaan alkuvaiheen kotouttamisohjelman 

toimeenpano.

• Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste kohti pohjoismaista tasoa. 
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Kotoutuminen Espoossa 2023-

• Työttöminä työnhakijoina olevien kotoutumispalveluista vastaa edelleen Työllisyys Espoo 

-> suuret asiakasvolyymit

• Uutena kotoutumisen vastuuyksikkönä aloittaa asiointipalveluiden yhteyteen perustettava 

tiimi (pakolaiset ja työvoiman ulkopuolella olevat kotoutujat)

• Pakolaisten vastaanottoon liittyvät tehtävät

• Työvoiman ulkopuolella olevien kansainvälistä suojelua saavien kotoutumispalvelut

• Toimeentulotukea saavien kotoutujien kotoutumispalvelut

• Tulevan kotoutumislain mukaisten kohderyhmien (muu kuin em. työvoiman ulkopuolella olevat 

kotoutujat, erityisesti kotivanhemmat) ja palveluiden pilotointi.

• Uuden tiimin keskeisinä tehtävinä kotoutumislain mukaiset alkuarvioinnit ja 

kotoutumissuunnitelmat sekä palveluohjaus. Lisäksi verkostoyhteistyö, palveluiden kehittäminen 

ja kotivanhempien tavoittamiseen liittyvät tehtävät.

• Uusi kotoutumistiimillä tiivis yhteys (toiminnallinen ja fyysinen) hankerahoituksella toteutettavan 

Hello Espoo –infon (entinen Maahanmuuttajien neuvontapiste) kanssa -> merkittäviä 

synergiaetuja.

• Koko kaupunki toimeenpanee Espoo-tarinan ja kotouttamisohjelman tavoitteita.
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Kotoutumisen johdantojakson tavoitteena on

• Kotoutumispalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantaminen -> työvoiman ulkopuolella 

olevat aiempaa kattavammin palveluiden piiriin.

• Tavoitteellisuuden ja yksilöllisyyden vahvistaminen (kehittämällä kotoutumissuunnitelmia ja 

ohjausta).

• Muodostaa selkeämpi kokonaisuus kotoutujalle itselleen ja kotoutumisen edistämisen 

toimijoille.

• Suomen tai ruotsin kielen oppiminen.

• Nopeuttaa siirtymistä lähemmäs työvoiapalveluita, työelämään tai koulutukseen ja vahvistaa 

näin maahanmuuttajien työllisyyttä. 

• Maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksen 

parantaminen.

• Saada järjestötoimijat laajemmin mukaan mm. palveluntarjoajiksi, asiakasohjaksen tueksi ja 

palveluiden kehittäjiksi.

• Erityistä huomiota kiinnitetään naisten kotoutumiseen -> kotihoidontuella olevat kotoutujat 

palveluiden painopisteryhmäksi.
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Alkuvaiheen kotoutumisen perusprosessi
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Valmistelussa työvoiman ulkopuolella olevien 

kotoutujien osalta

• Uuden kotoutumislain mukaisen toiminnan pilotointiin haettu valtionavustusta TEM:ltä. 

• Kaupungin ja hyvinvointialueen kotoutumisasioiden yhdyspintatyö: vastuiden ja roolien 

määrittely sekä prosessien kuvaaminen.

• Uusien työvoiman ulkopuolella oleville kotoutujille tarkoitettujen palveluiden suunnittelu 

yhdessä Omnian, kaupungin eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

• Kotivanhemmille suunnattujen palveluiden lastenhoitojärjestelyjen suunnittelu.

• Käynnistymässä alkuvaiheen kotoutumisen palvelumuotoilu yhteistyössä Laurean DiversCity-

hankkeen kanssa.

• Työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien asiakastietojärjestelmän valmistelu ja käyttöönotto, 

tiedonohjaussuunnitelman ja toimintaohjemuutosten valmistelu.

• Hello Espoo –infon ja alkuvaiheen kotoutumispalveluiden tila-asiat -> sijoittumassa Ison 

Omenan palvelutorille.

• Työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien tavoittamiseen liittyvä suunnittelu ja viestintä.

• Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen.

• Alkuvaiheen kotoutumisen pidemmän tähtäimen suunnittelu ja talousarviovalmistelu.
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Alkuvaiheen kotoutumisen työkokonaisuuksia
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Tavoittaminen

Viestintä

Järjestöyhteistyö

Neuvontapiste, 
neuvolat, avoin 
varhaiskasvatus, 
perhekeskus, 
sosiaalipalvelut, 
Työllisyys Espoo 
jne.

Palvelut

Uudet palvelut

Nykyisten 
palveluiden 
kehitystyö ja 
skaalaaminen

Lastenhoitojärjeste
lyt

Palveluiden 
valtavirtaistaminen

Rahoitusvaihtoehd
ot ja rahoituksen 
asettamat 
reunaehdot

Talousarviovaikutu
kset

Asiakaspolut ja 
prosessit

Kaupungin ja 
Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen 
yhdyspintatyö: 
työttömät 
työnhakijat ja 
työvoiman 
ulkopuolella olevat 
kotoutujat 

Työvoiman 
ulkopuolella olevat 
kotoutujat 
lähemmäs 
työllisyyspalveluja

Keskeisten 
asiakasprofiilien 
tunnistaminen ja 
asiakaspolkujen 
määrittely

Vaikuttavuus ja 
asiakaskokemus

Hyötytavoitteiden 
mittareiden 
määrittely

Hyötytavoitteiden 
toteutumisen 
seuranta ja 
toiminnan 
muuttaminen 
tarvittaessa

Asiakaskokemuks
en seuranta ja 
toiminnan 
muuttaminen 
tarvittaessa

Asiakastietojärje
stelmä ja 

tiedonsaanti

Tarvittavan 
asiakastiedon 
määrittely

Asiakastietojärjest
elmämahdollisuuk
sien selvittäminen

Asiakastietojärjest
elmän hankinta

Henkilöstön 
koulutus

Käyttöönotto

Tiedonsiirtotarpeid
en selvittäminen

Lakiperusteinen 
tietojenvaihto ja 
suostumukset

Tietosuojakysymyk
set/Dpia

Tiedonsiirtokäytän
nöistä sopiminen

Hankinta ja 
ylläpito: 
talousarviovaikutu
kset

Resurssit ja 
hallinnolliset 
päätökset

Tarvittavien 
virkojen 
perustaminen 
(2023- ja 2025-)

Toimintaohjemuut
okset

Mahdolliset 
hallintosääntömuut
okset

Kustannuspaikat ja 
projektitunnus

Tarvittavat 
henkilöstöresurssit 
ja osaaminen 
2023-2024 ja 
2025-

Kustannusten 
korvausten 
hakeminen 2022-
2024

Tilaratkaisut

Yksilötapaamisten 
tilakysymykset

Ryhmäpalvelujen 
tilakysymykset

Lastenhoidon 
tilakysymykset

Talousarviovaikutu
kset

Kotoutumisohjel
ma

Kunnan 
kotoutumisohjelma
n palvelut ja muut 
kotoutumista 
tukevat palvelut

Palveluiden 
järjestämisvastuut

Palveluiden 
järjestämisen 
yhteistyöratkaisuje
n kuvaus

Kotoutumisohjelm
an tekninen 
toteutus


