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O 10/20177 vp Kotoutttamisen toiimivuus
Lausuntop
pyyntö
Aihe: Valiokuntaa pyytää asiantunntijapuheen
nvuoroa seuraavasti
s
: Kuinka arvioittee
kotouttamisen onnistumist
o
ta työllistym
misen näkökkulmasta ja mikä on nääkemyksenne mukaan
n
tärkeein toimenpide, jolla edistetäänn maahanm
muuttajien työllistymiistä samalla edistäen
n
heidään kotoutum
mistaan suo
omalaiseen yhteiskuntaan.
nta pyytäää, että as iantuntijapuheenvuoro
ossa mahddollisuuksien mukaan
n
Lisäkksi valiokun
arvio
oitaisiin edellä
e
maainittuja toimenpite
eitä myös kustannnustehokku
uuden jaa
kustaannusvaikutttavuuden näkökulmis
n
sta.

Lausunto
Maahanmuuttopolitiikan kysymykset vvoidaan jakkaa kahteen
n osaan:
1. Kuka saa
s muuttaa Suomeenn ja millä ehdoilla
2. Miten
n Suomeen muuttavienn kotoutumista tuetaan
n
Maahantulon eh
htoihin liittyyvät päätökkset ovat pittkälti arvovalintoja, jottka tehdään
n poliittisen
n
proseessin kauttaa. Päätösten
n pohjaksi vvoitaisiin ku
uitenkin tuottaa sekä n ykyistä ene
emmän ettää
nykyyistä parempaa tietoa maahanmuuuttajien ko
otoutumisee
en ja kotouuttamistoim
menpiteiden
n
tulokksellisuuteeen liittyen. Kotouttami
K
sen arvioin
ntiin liittyvät tietotarpeeet ovat tällä hetkellää
pitkäälti samat ku
uin tarkastu
usvaliokunnnan pyytäesssä lausunto
oa kotoutta misen onge
elmakohtiin
n
liittyeen vuonnaa 2017, jo
oten käsilllä oleva lausunto mukailee
m
s uurelta ossin Valtion
n
talou
udellisen
tutkimu
uskeskuksenn
tuolloin
antamaa
lausunto
oa
[1]..
Kotouttamistoim
menpiteiden toimivuuuden osalta tutkimu
usnäyttöä on jossakkin määrin
n
olem
massa, muttta erityisestti hyvin suuunniteltujen
n kokeilujen
n avulla voiitaisiin löytää nykyistää
tehokkaampia
kotoutttamistapojaa.
Myöss
eduskkunnan
n
tarkastusvvaliokunnan
Kunttoutussäätiö
öltä tilaamassa kootouttamisttoimenpiteiden toim
mivuutta koskevassaa

maan, että kotouttam
mistoimenp iteiden seurantaa jaa
tutkimuksessa päädytään suosittam
arvio
ointia lisätäään, ja seurrantaa vartten laaditaaan indikaatttorit [2]. JJotta arviointi tuottaaa
luoteettavaa tiettoa, tulisi se
en kuitenki n perustua osittain va
aikutusarvioointiin eriko
oistuneiden
n
tutkijjoiden kan
nssa yhteisstyössä suuunniteltuihiin kokeiluihin. Lisäkssi tilastoistta puuttuu
u
keskeeisiä tietojja, jotka olisivat
o
hyöödyllisiä ko
otouttamisen onnistum
misen arvio
oinnissa jaa
kotouttamispoliitiikan kehitttämisessä.

Kotouttam
minen on kaannattava in
nvestointi
Olem
massa olevaan tutkimusstiedon perrusteella tie
edetään, etttä kotouttaamistoimenpiteet ovatt
olleeet tehokkaiita julkisia investointteja, joiden voi oletttaa maksaavan itsenssä takaisin
n
väheentyneen tu
ukitarpeen ja lisääntyyneiden verrojen kauttta [3‐6]. Tooimiva koto
outtaminen
n
vaiku
uttaa työllistymiseen ja yleisee n yhteiskuntaan sopeutumiseenn, ja hyödyttää sekää
maah
hanmuuttajjia itseään että
e kansavväestöä. Kesskeinen kotouttamisenn suunnitteluun liittyvää
ongeelma on, etttä käytettävvissä ei olee riittävästi tietoa siitä
ä millainen kotouttaminen toimiii
parhaiten missääkin tapauksessa. Sam
maan aikaan tutkimuskirjallisuudeessa on havaittu, ettää
maah
hanmuuttajjien erilaise
et tarpeet pparemmin huomioivat toimenpitee
t
et voivat ollla erityisen
n
tehokkaita.
Esimerkki hyöd
dynnettäväää tietoa tuuottavasta kokeilusta on maahaanmuuttajie
en nopean
n
työllistymisen
vaikuttavuusinvesttointihanke.
Ha
ankkeessa
kokeillaaan
uuttaa
kotouttamismalllia, jossa osallistujat työllistyväät lyhyen koulutusjakkson jälkee
en mukanaa
oleviien työnan
ntajien palvelukseen.. Uudenlaisen kotou
uttamismalllin lisäksi hankkeen
n
merkkittävä inno
ovaatio on, että julkinnen sektorii maksaa hankkeen tooteuttaville yksityisillee
Lisäarvo
invesstoijille han
nkkeen tuo
ottaman to dennetun lisäarvon perusteella.
p
o mitataan
n
hyöd
dyntämällä satunnaisttettujen keenttäkokeid
den metodologiaa. Tä
Tämä tarko
oittaa, ettää
nopeean työllistyymisen malliin soveltu vien henkilöiden jouko
osta valitaaan arpomalla henkilöt,,
joillee tarjotaan mahdollisu
uus osallisttua uuteen
n kotouttam
mismalliin. He muodo
ostavat ns..
kohd
deryhmän, jonka koto
outumistulooksia verrattaan arvonn
nassa ilmann tarjoustaa jääneiden
n
henkkilöiden muodostamaaan verrokkkiryhmään. Verrokkiryhmä osaallistuu TE
E‐keskusten
n
tarjo
oamaan tavaanomaiseen
n kotouttam
miskoulutukkseen.
Samaankaltaisia kokeilujen ja julkistenn hankintojen yhdistä
ämisiä olisi hyödyllistää toteuttaaa
laajeemminkin. Kotouttam
misen onnnistumista tarkastelta
aessa olisii tärkeää keskittyää
konkkreettisiin toimenpitei
t
isiin, joiden
n vaikuttavvuutta pysttytään luottettavasti arvioimaan.
a
.
Kehitttämishankkeita suun
nniteltaessaa on huolehdittava jo etukäteeen vertailukelpoisen
n
verro
okkiryhmän
n ja toimivaan tutkimuusasetelman
n luomisestta, ja kokeeilut tulisi suunnitellaa
yhteistyössä vaikuttavuusarviointiin e rikoistuneid
den tutkijoiden kanssa . Tässä onn
nistumiseksii
kokeeilut olisi pyrittävä tuom
maan rutiin inomaisemmin osaksi hallintoa.

Perustieto
oa puuttuu yhä
y tilastoista
Suom
messa on tehty runsaasti maaahanmuutttajien työ
ömarkkinati lanteen kehittymistää
kuvailevia tutkim
muksia ja se
elvityksiä, jooihin liittyy kuitenkin kaksi
k
keskeisstä aineisto
orajoitteistaa
johtu
uvaa puutettta.

Ensin
nnäkin Miggrin rekiste
eröimä olesskeluluvan peruste pu
uuttuu tutkkijoiden kääytettävissää
oleviista Tilastokeskuksen aineistoistaa. Tiedon puuttumine
en hankalooittaa sen arvioimista,
a
,
kuinkka eri syistää maahan tulleet
t
muuuttajat ovatt kotoutune
eet ja meneestyneet su
uomalaisillaa
työm
markkinoilla. Toistaisekksi tarkastel uja on joud
duttu tekem
mään syntym
mävaltion perusteella.
p
.
Joideenkin syntyymävaltioiden kohdall a yhteys oleskeluluva
o
an perusteeeseen on toki melko
o
suoraa, mutta vaastaavasti monessa
m
tappauksessa yhteys
y
ei olle selvä ja ttarkempi errottelu olisii
tärkeeää [7].
puute kosskee maah
hanmuuttajien kielitaaitoa ja koulutusta..
Toineen keskeinen tietop
Maahanmuuttajjien työmarrkkinatilantteen taustalla olevia syyitä on han kala tarkasttella, koskaa
koulu
utusta ja kiielitaitoa eii rekisteröiddä säännön
nmukaisesti. Tilastokesskuksen, Te
erveyden jaa
hyvin
nvoinnin laitoksen ja Tyyöterveyslaaitoksen toteuttama Ulkomaista syyntyperää olevien
o
työ‐‐
ja h
hyvinvointittutkimus tuotti hyöödyllistä tietoa,
t
mu
utta vain pienelle osuudellee
ulkom
maalaistausstaista väe
estöä [8]. Maahanm
muuttajien työmarkkinnatilanteen taustojen
n
paremmaksi ym
mmärtämiseksi olisi kouulutuksen jaa kielitaidon
n kaltaiset kkeskeiset tie
edot oltavaa
saataavissa myös laajem
mmissa rekkisteriaineisstoissa. Tä
ätä vartenn tiedot ulkomaillaa
suoritetuista tu
utkinnoista
a ja maah anmuuttajiien itse ra
aportoidustta kielitaid
dosta tulisii
kerättä systemaattisemmin
n.
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