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Maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastaminen ja saattaminen tarvittavalle 
tasolle kotouttamisen onnistumiseksi

Helsinkiin muuttaa jatkuvasti muualta maasta oleskeluluvan saaneita, kotouttamislain palveluiden pii-
riin kuuluvia ihmisiä, joiden integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on sekä heidän laillinen oi-
keutensa, että laajemmin Helsingin yhtenäisyyden ja turvallisuuden edellytys. 

Kotoutuminen on laaja-alainen ilmiö, joka sisältää esimerkiksi rakenteellista, kulttuurista, vuorovaiku-
tuksellista ja identifioivaa kotoutumista. Kotoutuminen ei voi onnistua ilman eri toimialojen yhteistyötä 
ja vastuunjakoa. Se ei voi myöskään onnistua ilman siihen tarvittavia resursseja, niin koulutuksen, ter-
veydenhuollon kuin sosiaalihuollon puolella. On myös hyvä nähdä, että kotouttamisen laiminlyönti 
maksaa paitsi ihmiskohtaloita, myös rahaa, jos ihmiset eivät pääse osalliseksi yhteiskunnasta, koulut-
taudu ja päädy työelämään. Kotouttamistyöhön resursoiminen, on siis myös taloudellisesti kannatta-
vaa.

Helsingin maahanmuuttoyksikkö vastaa Helsingissä asuvista kotouttamisen piiriin kuuluvien helsinki-
läisten sosiaalityöstä. Maahanmuuttoyksikön tehtäviin kuuluu koordinoida kunkin asiakkaan kotoutu-
misprosessia ja palveluntarvetta, sekä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Maahanmuuttoyksik-
kö on saanut lokakuun 2017 alusta myös uusia tehtäviä paperittomien palveluiden turvaamiseksi, se-
kä aikaisemmin lastensuojelun asiakaskuntaan kuuluvien maahanmuuttajataustaisten perheiden tuke-
miseksi. Tämän lisäksi joka päivä muista kunnista muuttaa kotoutumislain piiriin kuuluvia uusia helsin-
kiläisiä. Tiedetään että pakolaistaustaisten asiakkaiden kanssa työskentely on hitaampaa, mm. kieli- 
ja kulttuurisyistä johtuen. Samoin tiedetään, että pakolaistaustaiset ovat muita kuntalaisia traumatisoi-
tuneempia. Siitä huolimatta asiakasmäärät maahanmuuttoyksikössä ovat moninkertaiset esimerkiksi 
lastensuojelun asiakasmäärin nähden.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsinki tekee arvion siitä, kuinka paljon ko-
touttamislain piiriin kuuluvia ihmisiä on odotettavissa asettuvan Helsinkiin tällä valtuustokaudella. Esi-
tämme, että sosiaali- ja terveysvirasto asettaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön asiakkuuksille pe-
rustellun enimmäismäärän, jotta voidaan turvata kotouttamistyön edellytykset, ja ryhtyy tarvittaviin toi-
menpiteisiin resurssien mitoittamiseksi tarpeen mukaisesti.
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