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TIIVISTELMÄ 
 
Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut. Kasvu on huomioitava palveluissa, tiukan taloustilanteen 

asettaessa reunaehtoja. Kotoutumista edistäviä palveluja on uudistettava, tehostettava ja vaikuttavuutta 

parannettava. TE-toimiston järjestämä kotoutumiskoulutus kielen ja yhteiskunnallisten taitojen opettajana 

on tärkeä osa maahanmuuttajan alkupalvelua. Kotoutumiskoulutuksissa esiintyvät koulutuksen 

keskeytymiset kasvattavat kotoutumisen kokonaiskustannuksia, hidastavat kotoutumisprosessia sekä 

passivoivat maahanmuuttajaa, mikäli keskeytymisen syynä ei ole työllistyminen, koulutukseen tai muuhun 

kotoutumista edistävään palveluun siirtyminen.  

 

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa selvitettiin opinnäytetyönä, kuinka paljon ja mistä syistä 

kotoutumiskoulutuksen keskeytymisiä tapahtui vuosina 2014–2016. Tarkasteluvuosien aikana 

kotoutumiskoulutus keskeytyi 21 %:lla koulutukseen hyväksytyistä. Keskeytymisen syiksi osoittautuivat 

työllistyminen (n. 11 %), toiseen koulutukseen siirtyminen (n. 25 %) ja muu syy (n. 66 %). Yleisin muuta 

keskeytymisen syytä selittävä tekijä olivat terveydelliset syyt, n. 31 % tapauksista.  

 

Maahanmuuttajien terveydentilasta ja terveydellisten ongelmien vaikutuksesta kotoutumisprosessissa 

tarvitaan lisää tietoa. Lisää tietoa ja osaamista tarvitaan traumataustasta johtuvien psyykkisten oireiden 

tunnistamiseen ja eteenpäin ohjaamiseen pakolaistaustaustaisten asiakkaiden määrän lisäännyttyä. 

Moniammatillista yhteistyötä ja vastuunjakoa kotouttamistyössä tulisi kehittää ja selkeyttää ja tietoa jakaa, 

jotta kotoutumisprosessista tulisi aukoton ja koko matkan kotoutumista tukeva. Palveluihin ohjaamisen 

tulisi olisi kohdennettua ja oikea-aikaista. 
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1 JOHDANTO 

 

Viime vuosina muutto ulkomailta Suomeen on kasvanut huomattavasti, 2000-luvulla ulkomaalaisväestön 

määrä on lähes kaksinkertaistunut. Vuoden 2015 pakolaiskriisi kasvatti maahanmuuttajien määrää 

Suomessa entisestään. Kun vuonna 2014 Suomeen saapui turvapaikanhakijoina 3 651 henkilöä, vuonna 

2015 saapuneita oli 32 478. Vaikka turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä on kasvanut, on 

huomioitava, että nämä ryhmät muodostavat kuitenkin maahanmuuttajien vähemmistön. Maahanmuutto 

koostuu suurimmalta osin muista kuin turvapaikanhakijoina saapuneista, (Sisäministeriö 2013, 5; 

Maahanmuuttovirasto; Kotouttaminen.fi.; Uusikylä ym. 2005, 3.) 

Maahanmuuttajien määrän kasvu edellyttää, että muuttajien tarpeet otetaan huomioon julkisissa palveluissa 

ja niiden järjestämisessä. Lisäksi tarvitaan kotoutumista edistäviä palveluja ja toimenpiteitä. 

Maahanmuuttajien määrän suuresta kasvusta johtuen kotouttamiskäytäntöjä on mietittävä ja uudistettava 

kokonaisvaltaisesti, nykyisiä järjestelmiä ei voi vain muuntaa ylöspäin isommille määrille. Heikko 

taloustilanne asettaa kuitenkin tiukkoja taloudellisia reunaehtoja niin kotoutumista edistäville 

toimenpiteille kuin koulutuspolitiikallekin. Taloudellinen liikkumavara uusissa toimenpiteissä on vähäinen 

ja hallituksen linja onkin poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen, palveluiden tehostaminen ja 

vaikuttavuuden parantaminen. (Kotouttaminen.fi, Lindström 2016; Valtion kotouttamisohjelma 2016–

2019, 3, 4; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 33.) 

Kotoutumista edistävistä palveluista vastaavat työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-toimisto ja kunta. TE-

toimiston järjestämillä palveluilla on tärkeä osuus tarjotessa kotoutumislain mukaisesti erityisiä 

maahanmuuttajille suunnattuja toimenpiteitä ja palveluita. Näistä keskeisimpiä ovat alkukartoitus, 

kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus. (Kotouttaminen.fi; Lindström 2016.)  

Työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen on viime vuosien aikana osallistunut valtakunnallisesti noin 

13 000–14 000 opiskelijaa vuodessa. Koulutusta tarvitsevien määrä on lisääntynyt huomattavasti vuoden 

2015 aikana saapuneiden turvapaikanhakijoiden saatua myönteisiä päätöksiä oleskelulupahakemuksiinsa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2016, 16) arvion mukaan koulutuspaikat ja kotoutumiskoulutukseen 

varatut määrärahat eivät tule riittämään. 

Kotoutumisen edistämisen kokonaiskustannuksia kasvattavat lisää kotoutumiskoulutuksissa esiintyvät 

koulutuksen keskeytymiset. Koulutuksen keskeytymiset myös hidastavat kotoutumisprosessia ja saattavat 

passivoida maahanmuuttajaa, mikäli keskeytymisen syynä ei ole toiseen koulutukseen sijoittuminen tai 

työllistyminen ja mikäli keskeytyminen johtaa kotoutumista edistävien palveluiden ulkopuolelle jäämiseen. 

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa toteutetun opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, kuinka paljon ja mistä 

syistä Kaakkois-Suomen TE-toimiston kotoutumiskoulutuksissa tapahtui koulutuksen keskeytymisiä 

vuosina 2014–2016.  

 



2 KOTOUTUMISKOULUTUKSEN KESKEYTYMINEN 

 

Kaikilla maahanmuuttajille, jotka rekisteröityvät TE-toimistoon työttömiksi työnhakijoiksi ja joilla on 

oikeus kotoutumissuunnitelmaan ja sen palveluihin, on oikeus kotoutumiskoulutukseen. 

Kotoutumiskoulutus luo maahanmuuttajalle mahdollisuuksia yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen 

täysivaltaisena jäsenenä. Kielitaitoa ja muita kotoutumiskoulutuksessa opittuja asioita, kuten perustietoja 

historiasta ja instituutioista, tarvitaan sosiaalisten suhteiden luomiseen, osallisuuteen ja asioihin 

vaikuttamiseen uudessa maassa. Maahanmuuttajien mahdollisuus käyttää palveluja samoin ehdoin kuin 

maan kansalaiset on onnistuneen kotouttamisen perusedellytys. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 15; 

Laki kotoutumisen edistämisestä 20. § 1. mom.; Niessen & Heddleston 2010, 164; Suokonautio 2008, 22.)  

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tarjoaa TE-palveluja Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. TE-

toimiston toimipaikat sijaitsevat Kotkassa, Haminassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. 

Työvoimakoulutuksina järjestettäviin kotoutumiskoulutuksiin hyväksyttiin vuosien 2014–2016 aikana 

Kaakkois-Suomen TE-toimiston toimipaikkojen alueella yhteensä 3 116 maahanmuuttaja-asiakasta.  

Kotoutumiskoulutuksen keskeytymisiä selvitettäessä koulutuksen keskeytymisiksi katsottiin kaikki ne 

kerrat, jolloin opiskelija oli aloittanut kotoutumiskoulutuksen ja se oli keskeytynyt. Keskeytymisiksi 

katsottiin myös ne kerrat, jolloin maahanmuuttaja oli hyväksytty kotoutumiskoulutukseen, mutta ei sitä 

aloittanut. Myös sellaisen maahanmuuttajan, joka ei aloita kotoutumisen kannalta perusteltua 

kotoutumiskoulutusta, kotoutumisprosessin voi katsoa hidastuvan tai jopa keskeytyvän, jos aloittamatta 

jättämiselle ei ole kotoutumista tukevaa syytä, esimerkiksi työhön menoa tai toista koulutusta.  

Kaakkois-Suomen TE-toimiston kotoutumiskoulutuksiin vuosien 2014–2016 aikana hyväksytyistä 

koulutus keskeytyi yhteensä 605 maahanmuuttajalla. Prosentuaalisesti kotoutumiskoulutus keskeytyi 21 

%:lla koulutukseen hyväksytyistä. Koulutuksen aloittaneista kotoutumiskoulutus oli kestänyt keskimäärin 

36 päivää ennen koulutuksen keskeytymistä. 

2.1 Kotoutumiskoulutuksen keskeytymisen syyt 

Työllistyminen ja toiseen koulutukseen sijoittuminen ovat työvoimapoliittisesti hyväksyttäviä syitä 

kotoutumiskoulutuksen keskeytymiseen. Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka usein kotoutumiskoulutus 

keskeytyi Kaakkois-Suomen TE-toimistossa työllistymisen tai muuhun koulutukseen sijoittumisen vuoksi 

vuosina 2014–2016. Lisäksi selvitettiin, kuinka usein kotoutumiskoulutus oli keskeytynyt jostain muusta 

syystä, kuin työllistymisestä tai toiseen koulutukseen sijoittumisesta johtuen. Lisäksi, kun koulutuksen 

keskeytymisen syynä oli muu syy, haettiin tietoa myös siitä mikä muu syy oli ollut.  

Kotoutumiskoulutus keskeytyi tarkasteluvuosien aikana työllistymisen vuoksi 65 maahanmuuttajalla eli 

noin 3 %:lla kotoutumiskoulutukseen hyväksytyistä. Kaikista kotoutumiskoulutuksen keskeytymisistä noin 

11 %:ssä tapauksista kotoutumiskoulutuksen keskeytymisen syynä oli työllistymisen. Sisäministeriön 

(2013, 8) mukaan maahanmuuttajien keskuudessa esiintyy työttömyyttä kantaväestöön verrattuna kolme 

kertaa enemmän. Asia näkyy myös kotoutumiskoulutusten keskeytymisissä. Kun kieltä paremmin 



osaavankin maahanmuuttajan työllistymismahdollisuudet ovat heikommat, ovat ne kielitaidon 

kehittymisvaiheessa vieläkin heikommat. Kesken kotoutumiskoulutuksen sijoitutaan työelämään vain 

harvoin. Valtion kotouttamisohjelman mukaisesti pakolaistaustaisten muitakin maahanmuuttajaryhmiä 

hitaampi työllistyminen näkyy myös kotoutumiskoulutuksissa. Vuosien 2014–2016 aikana yhdenkään 

pakolaistaustaisen kotoutumiskoulutus ei keskeytynyt työllistymisen vuoksi Kaakkois-Suomen TE-

toimistossa.  

Kotoutumiskoulutus keskeytyi muuhun koulutukseen sijoittumisen vuoksi tarkasteluvuosien aikana 143 

maahanmuuttajalla eli noin 7 %:lla kotoutumiskoulutukseen hyväksytyistä. Kaikista 

kotoutumiskoulutuksen keskeytymistä kotoutumiskoulutus keskeytyi muuhun koulutukseen sijoittumisen 

vuoksi noin 25 %:ssä tapauksista. Toinen koulutus, johon maahanmuuttaja kotoutumiskoulutuksesta siirtyi, 

oli yleensä lisää valmiuksia antavaa koulutusta – joko ammatillista koulutusta tai siihen valmentavaa 

koulutusta. 

Muusta syystä kuin työllistymisestä tai muuhun koulutukseen sijoittumisesta johtuen kotoutumiskoulutus 

keskeytyi Kaakkois-Suomen TE-toimistossa vuosien 2014–2016 aikana 392 maahanmuuttajalla eli noin 12 

%:lla kotoutumiskoulutukseen hyväksytyistä. Kaikista kotoutumiskoulutuksen keskeytymisistä 

kotoutumiskoulutus keskeytyi muusta syystä noin 65 %:ssä tapauksista. Kotoutumiskoulutuksen 

keskeytymisen syy oli siis useimmiten jokin muu syy kuin perusteltuna keskeytymisen syynä pidettävä 

työllistyminen tai toiseen koulutukseen sijoittuminen. 

2.2 Muuta keskeytymisen syytä selittävät tekijät 

Kun kotoutumiskoulutuksen keskeytymisen syynä oli muu syy kuin työllistyminen tai toiseen koulutukseen 

sijoittuminen, muuta syytä selittäviä tekijöitä löytyi 16 eri syytä. Yleisin muuta keskeyttämisen syytä 

selittävä tekijä olivat terveydelliset syyt (n. 31 %). Seuraavaksi eniten koulutus keskeytyi myöhemmin 

alkamassa olevan, toisen koulutuksen vuoksi (n. 13 %), Suomen sisäisen muuton vuoksi (12 %) ja 

koulutuksenaikaisista poissaololoista johtuneen erottamisen vuoksi (8 %). Myös koulutusten aikaisten 

poissaolojen syyksi osoittautui usein terveydellinen syy. 

Kotoutumiskoulutuksen keskeytyessä terveydellisiin ongelmiin, olivat syinä yleisimmin tuki-ja 

liikuntaelinten vaivat, verenkiertoelimistön vaivat, mielenterveyden ongelmat, uniongelmat ja raskauden 

aiheuttamat terveyden- ja jaksamisen ongelmat. Koulutuksen terveydellisten ongelmien vuoksi 

keskeyttäneillä esiintyi esimerkiksi niska-ja selkäkipuja, päänsärkyä, vatsaoireita, unettomuutta ja 

ahdistusta sekä huolta kotimaahan jääneistä läheisistä. 

3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työvoimakoulutusten keskeytymisiä ja keskeytymisen syitä on tutkittu vähän, kotoutumiskoulutuksen 

keskeytymisestä tai sen syistä tutkimuksia ei ole lainkaan. Maahanmuuttajien määrän kasvusta johtuen 

kotoutumisen osatekijöihin tulisi kiinnittää entistäkin enemmän huomiota. Maahanmuuttajat tuovat 

Suomeen inhimillisiä voimavaroja ja voivat toimia yhtenä huoltosuhde-ongelman ratkaisun avaimena. 



Onnistunut kotoutumisprosessi, kotoutumiskoulutus yhtenä sen osana, on arvokas ja tavoiteltava asia sekä 

maahanmuuttajalle itselle että koko Suomelle.  

Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että kotoutumiskoulutuksen keskeytyminen enemmän toivotuista syistä 

eli työllistymisestä ja toiseen, esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen siirtymisestä johtuen, ei ollut niin 

yleistä kuin jostain muusta syystä keskeytyminen. Koulutuksen keskeytyminen erityisesti terveydellisistä 

syistä oli yleistä. 

Maahanmuuttajaväestön terveydentilaa tulisi selvittää enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

mukaan maahanmuuttajaväestö tarvitsee terveyden edistämisen toimia erityisesti diabeteksen, 

toimintakyvyn rajoitteiden ja lihavuuden ehkäisemiseksi. Lisäksi tarvitaan mielenterveyspalveluiden 

kehittämistä ja parantamista kiireellisesti, nykyinen järjestelmä ei tavoita kaikkia apua tarvitsevia. 

Terveydenhuollon erityiskysymyksiin maahanmuuttajien kohdalla on paneuduttu Suomessa hyvin vähän. 

Myös Hallan (2007, 474) mukaan maahanmuuttajien terveydentilasta ja hoitotarpeista on tutkimustietoa 

puutteellisesti ja tarvetta olisi nopeasti maahanmuuttajien fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa koskevista 

tutkimuksista. 

Schubertin (2013, 68) mukaan pakolaistaustaiset maahanmuuttajat saapuvat usein traumaattisista oloista. 

Myös Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla esiintyy 

traumataustaa. Hallan (2007, 472) mukaan psyykkiset oireet, jotka johtuvat traumataustasta, voivat olla 

hankalia tunnistaa ja ymmärtää viranomaistyössä. Traumataustasta johtuvista oireista kärsivää asiakasta 

saatetaan pitää vain vaikeana tai hankalana asiakkaana.  

Psyykkistä oireilua ei välttämättä tunnisteta TE-toimistossa ja maahanmuuttaja voidaan erottaa 

kotoutumiskoulutuksesta liiallisten poissaolojen vuoksi ilman että häntä osataan ohjata eteenpäin oikeisiin 

palveluihin. Tarvitaan lisää tietoa ja osaamisen kehittämistä traumataustasta johtuvien psyykkisten oireiden 

tunnistamisessa ja eteenpäin ohjaamisessa pakolaistaustaisten asiakkaiden määrän kasvettua merkittävästi. 

Kehittämisen kohteena on myös moniammatillisen yhteistyön lisääminen entisestään, jotta asiakas osataan 

ohjata oikea-aikaisesti ja oikeaan paikkaan. Riskinä on, että oireileva maahanmuuttaja ohjataan toistuvasti 

TE-toimiston kotoutumista tukeviin palveluihin, jotka myös keskeytyvät toistuvasti samojen 

terveydellisten ongelmien vuoksi, ongelmien samalla jopa pahentuessa. 

TE-toimisto tarvitsisi maahanmuuttajien taustoista enemmän tietoa, jotta asiakkaan neuvonta ja palveluihin 

ohjaus olisi järkevää ja oikea-aikaista ja sitä kautta myös kotoutumisprosessia tehostavaa. Valtion 

kotouttamisohjelmassa korostetaan viranomaisten tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa erityisesti 

pakolaistaustaisten asiakkaiden kohdalla erittäin tärkeänä sosiaalitoimen, kuntien, vastaanottokeskusten ja 

työvoimaviranomaisten kesken. Kotouttamisohjelman mukaisesti yhteistyön tulisi olla paitsi kehittämisen 

kohde, myös selkeyttämisen kohde, jotta maahanmuuttajan kotoutumispolusta saataisiin mahdollisimman 

ehyt ja kotoutumista tukeva. Usein yhteistyö ja ennen kaikkea tiedon jakaminen koetaan ongelmalliseksi jo 

siksi, ettei ole varmuutta mitä voi ja mitä ei voi kertoa salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden vuoksi. 



Pöyhösen ym. (2011, 135, 141) mukaan työvoimahallinnon ja kunnan vastuualueita erityistukea 

tarvitsevien maahanmuuttajien kohdalla tulisi myös selkeyttää ja jäsentää. Tulisi miettiä, milloin 

maahanmuuttaja hyötyy eniten TE-toimiston kotoutumista edistävistä palveluista ja milloin joistain muista 

palveluista. TE-toimiston toteuttama kotoutumiskoulutus järjestetään viitenä päivänä viikossa, noin 

seitsemän tuntia joka päivä. Terveysongelmainen maahanmuuttaja ei tähän välttämättä kykene, kuten myös 

Ruhanen (2013, 29) on todennut.  

Ruhasen (2013, 29) mukaan TE-toimiston kotoutumiskoulutukseen kykenemättömien ihmisten kohdalla 

tulisi miettiä vaihtoehtoisia tapoja opiskella kieltä esimerkiksi kunnan tai kolmannen sektorin järjestämillä 

suomen kielen lyhytkestoisilla kursseilla. Tämä asia tulisi ottaa mietintään myös yhteistyökumppaneiden 

kanssa käytävissä keskusteluissa. Maahanmuuttajan kotoutumisaika kuluu hukkaan, jos hän ei kykene 

kotoutumiskoulutukseen tai muihin TE-toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin, vaan joutuu 

keskeyttämään palvelun ja jäämään kotiin odottamaan parempaa hetkeä palveluista suoriutumiseen. Kuten 

Kotouttaminen.fi-sivuillakin todetaan, oikea-aikainen koulutukseen ohjaus ja onnistunut 

kotoutumiskoulutus ovat edellytyksiä kotoutumisen onnistumiselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÄHTEET 

 

Halla, T. 2007. Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja. Duodecim 2007; 123: 469–75. Saatavissa: 
http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo96297.pdf [viitattu 26.6.2016]. 

Kotouttaminen.fi. 2016. Saatavissa: http://kotouttaminen.fi/etusivu. 

Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386. 

Lindström, J. 2016. Jari Lindströmin maahanmuuton ja kotouttamisen videoblogi, osa 1. Youtube. 
Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=FbpqycH6pc4 [viitattu 25.3.2016]. 

Maahanmuuttovirasto. 2017. Tilastot. Saatavissa: http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot [viitattu 
12.2.2017]. 

Niessen, J. & Huddleston, T. 2010. Kotouttamiskäsikirja päättäjille ja käytännön toimijoille. Euroopan 
komissio, Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto. Luxenburg: Euroopan unionin 
julkaisutoimisto.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja 
toimenpide-esitykset. Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:1.  

Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Vehviläinen, E-M., & Virtanen, A. 2011. Erityistä tukea tarvitsevat aikuiset 
maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus asiantuntijapuheessa. Saatavissa: 
http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4469/4258. [Viitattu 25.6.2016].  

Ruhanen, M. 2013. Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä. 
Saatavissa: 
http://www.kotouttaminen.fi/files/38864/Kiintiopakolaisten_vastaanotto_Kokemuksia_kotouttamisen_
jarjestamisesta.pdf [viitattu 27.8.2016]. 

Schubert, C. 2013. Kotoutumisen psykologiaa. Teoksessa Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. 
Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä, toim. Alitolppa-Niittamo, A., Fågel, S. & 
Säävälä, M., 63–77. 

Sisäministeriö. 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiasta. 
Saatavissa: http://www.intermin.fi/download/51686_Maahanmuuton_tulevaisuus_2020_LOW-
res_FINNISH.pdf?5d7d3b9fd601d188 [viitattu 26.6.2016]. 

Suokonautio, J. 2008. Palapelin palat paikoilleen. Maahanmuuttajien kokemuksia 
kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 
Helsinki: Kopijyvä Oy.  

Uusikylä, P., Tuominen, A., Reuter, N. & Mäkinen, A-K. 2005. Kannattaako kotoutumiskoulutus? 
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen arviointi. Työpoliittinen tutkimus. Helsinki: Hakapaino Oy.  

Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo96297.pdf
http://kotouttaminen.fi/etusivu
https://www.youtube.com/watch?v=FbpqycH6pc4
http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot
http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4469/4258
http://www.kotouttaminen.fi/files/38864/Kiintiopakolaisten_vastaanotto_Kokemuksia_kotouttamisen_jarjestamisesta.pdf
http://www.kotouttaminen.fi/files/38864/Kiintiopakolaisten_vastaanotto_Kokemuksia_kotouttamisen_jarjestamisesta.pdf
http://www.intermin.fi/download/51686_Maahanmuuton_tulevaisuus_2020_LOW-res_FINNISH.pdf?5d7d3b9fd601d188
http://www.intermin.fi/download/51686_Maahanmuuton_tulevaisuus_2020_LOW-res_FINNISH.pdf?5d7d3b9fd601d188
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