
 

 

  

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
 

YHDESSÄ ENEMMÄN – MAAHANMUUTTAJAT OSANA YHTEISÖÄ -HANKE 
KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY 

       

 



 
 

 

 

Sisällys 
 

Alkukartoitus .................................................................................................................................................... 1 

Etninen tausta.................................................................................................................................................. 1 

Kansainvälinen suojelu .................................................................................................................................. 1 

Kansalaisuus ................................................................................................................................................... 1 

Kiintiöpakolainen ............................................................................................................................................. 1 

Kotouttaminen ................................................................................................................................................. 1 

Kotoutumissuunnitelma .................................................................................................................................. 1 

Maahanmuuttaja ............................................................................................................................................. 2 

Monikulttuurisuus ............................................................................................................................................ 2 

Oleskelulupa .................................................................................................................................................... 2 

Pakolainen ....................................................................................................................................................... 2 

Paluumuuttaja.................................................................................................................................................. 2 

Paperiton .......................................................................................................................................................... 2 

Perheenyhdistäminen .................................................................................................................................... 3 

Rasismi ............................................................................................................................................................. 3 

Siirtolainen ....................................................................................................................................................... 3 

Syrjintä .............................................................................................................................................................. 3 

Turvapaikanhakija ........................................................................................................................................... 3 

Turvapaikka ..................................................................................................................................................... 3 

Vastaanottokeskus ......................................................................................................................................... 4 

Vastaanottoraha .............................................................................................................................................. 4 

Yhdenvertaisuus ............................................................................................................................................. 4 

Ympäristöpakolainen ...................................................................................................................................... 4 

 

  



1 
 

 

Alkukartoitus 
Alustava arviointi, jolla selvitetään maahanmuuttajan valmiudet opiskeluun, työllistymiseen 

ja muuhun kotoutumiseen. Lisäksi kartoitetaan kielikoulutuksen, sekä muiden 

toimenpiteiden ja palveluiden tarve, joilla voidaan edistää kotoutumista.  

Etninen tausta 
Alkuperän, kielen, kulttuuriperinnön tai uskonnon mukaan erottuva ihmisryhmä. 

Kansainvälinen suojelu 
Omassa kotimaassa tai muussa pysyvässä asuinpaikassa vainon tai vakavien 

oikeudenloukkauksien uhkan vuoksi haettavaa suojelua. Kansainvälistä suojelua voi 

hakea turvapaikkahakemuksella. 

Kansalaisuus 
Suomen kansalaisuus on mahdollista saada perimällä se syntymässä Suomen 

kansalaiselta, kansalaisuushakemuksella tai ilmoituksella ja poikkeustapauksessa 

syntymällä Suomessa, jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada muun maan 

kansalaisuutta. Kansalainen on yhteiskunnan täysivaltainen jäsen oikeuksineen ja 

velvollisuuksineen. 

Kiintiöpakolainen 
Kiintiöpakolainen tarkoittaa Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön UNHCR:n 

pakolaiseksi määrittelemää henkilöä, joka on jo pakolaisena jossain muussa maassa tai 

muuta ulkomaalaista, joka tarvitsee kansainvälistä suojelua. Kiintiöpakolainen on henkilö, 

joka on joutunut lähtemään pysyvästä asuinmaastaan tai kotimaastaan eikä voi asettua 

pakenemaansa maahan, vaan hänet uudelleen sijoitetaan. 

Kotouttaminen 
Maahanmuuttajien kotoutumista edistävää ja tukevaa toimintaa, jota edellytetään 

viranomaisilta. Pohjautuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Myös muut tahot 

voivat tarjota palveluita ja toimenpiteitä kotoutumisen edistämiseksi. 

Kotoutumissuunnitelma 
Kotoutumissuunnitelma on henkilökohtainen ja siinä pohditaan millaisia toimenpiteitä ja 

palveluita tarvitaan kotoutumisen edistämiseksi maahanmuuttajaa yksilöllisesti ajatellen. 

Sen laatiminen tapahtuu yhdessä maahanmuuttajan ja kunnan ja/tai TE-toimiston 

toimesta. Kotoutumissuunnitelma kestää enintään kolmen vuoden ajan ja erityisiä 

toimenpiteitä, kuten kuntoutusta tarvittaessa enintään viiden vuoden ajan.  
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Maahanmuuttaja 
Ulkomailta muuttanut henkilö, joka ei asu maassa tilapäisesti. 

Monikulttuurisuus 
Eri kulttuurisista, sekä kielellisistä taustoista tulevien ryhmien rinnakkaiselo ja toiminta 

tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina. 

Oleskelulupa 
Lupa oleskella maassa, sekä saapua sinne toistuvasti. Oleskelulupa vaaditaan yli kolme 

kuukautta kestävään oleskeluun maassa tai jos kolmen kuukauden sisällä tekee 

ansiotyötä, joka vaatii työntekijän oleskeluluvan. Oleskelulupa voi olla pysyvä tai 

määräaikainen ja sen voi saada esimerkiksi opiskelun, työn tai perhesiteen perusteella. 

Pakolainen 
Henkilö, joka on saanut turvapaikan tai tulee pakolaiskiintiöstä ja saa kansainvälistä 

suojelua. 

Paluumuuttaja 
Henkilö, joka muuttaa Suomeen ja jolla on suomalaiset sukujuuret tai muutoin läheiset 

yhteydet Suomeen. Tällöin on mahdollisuus oleskelulupaan. Paluumuuttaja voi esimerkiksi 

olla syntyperäisten Suomen kansalaisten jälkeläinen tai entinen Suomen kansalainen. 

Paluumuuttajasta puhuttaessa tarkoitetaan usein inkerinsuomalaisia. 

Paperiton 
Paperittomalla henkilöllä ei ole maassa eläessään laillista oleskeluoikeutta ja oleskelu ei 

ole viranomaisten sallimaa tai tiedossa olevaa. Määritelmiä on useita. Paperittomana 

voidaan pitää esimerkiksi henkilöä, joka: 

- on maassa ilman oleskelulupaa, EU- tai ETA-valtioiden tai Sveitsin ulkopuolelta 

tullut henkilö, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maassa oleskelu tai maahan 

tulo on laitonta 

- joka on saanut EU- tai ETA-valtioiden tai Sveitsin ulkopuolelta tullessa viisumin tai 

oleskeluluvan yksityisen sairasvakuutuksen perusteella, joka ei ole enää voimassa 

tai kattava  

- EU-kansalainen, jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon tarpeeseen 
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Perheenyhdistäminen 
Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa ulkomaalaiselle, joka hakee itse 

oleskelulupaa. Henkilö, jonka kanssa hakee perheenyhdistämistä voi olla Suomen 

kansalainen tai ulkomaalainen, joka esimerkiksi opiskelee tai työskentelee Suomessa tai 

Suomeen pakolaisena tullut henkilö. 

Rasismi 
Jonkin ihmisryhmän pitämistä alempiarvoisena kuin muut ihmisryhmät esimerkiksi 

ihonvärin, etnisen alkuperän, kulttuurin, kansalaisuuden, kielen tai uskonnon perusteella. 

Siirtolainen 
Maahanmuuttaja tai maastamuuttaja, joka muuttaa asumaan toiseen maahan pysyvästi 

vähintään vuodeksi. Joskus määritelmissä voidaan pitää siirtolaisena myös lyhyemmäksi 

ajaksi muuttanutta henkilöä.  

Syrjintä 
Syrjintä tarkoittaa henkilön huonompaa kohtelua hänen henkilökohtaisen ominaisuuden 

perusteella. Syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Syrjintä on kiellettyä myös henkilön 

itseensä liittyvän seikan lisäksi toista koskevan seikan perusteella. Esimerkiksi 

vähemmistöön kuuluvan henkilön läheistä ei saa asettaa huonompaan asemaan. 

Turvapaikanhakija 
Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta maasta. 

Turvapaikka 
Perustuu Geneven pakolaissopimukseen ja siihen sisältyy palautuskielto, jos 

ulkomaalaista uhkaisi kotimaassaan oikeudenloukkaus. Oikeudenloukkaus tarkoittaa 

esimerkiksi kidutusta tai kuolemanrangaistusta ja on peruste turvapaikan saamiselle. Myös 

vaino kansallisuuden, uskonnon, alkuperän, poliittisen mielipiteen ja tiettyyn 

yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen vuoksi voi olla peruste saada turvapaikka. Tällöin 

tulee myös olla tilanne, jossa henkilö ei voi turvautua pysyvän asuinmaansa tai 

kotimaansa viranomaiselta saatavaan suojeluun.  
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Vastaanottokeskus 
Maahanmuuttoviraston koordinoima paikka, jonne turvapaikanhakijat ohjataan siksi aikaa, 

kun heidän turvapaikkahakemuksensa on käsiteltävänä ja turvapaikkaprosessi käynnissä. 

Vastaanottokeskuksen palveluihin kuuluu majoituksen tarjoaminen, sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestäminen, toimeentulosta tarvittaessa huolehtiminen, työ- ja 

opiskelutoiminnan järjestämistä, sekä tarvittaessa tulkkipalveluiden järjestäminen ja 

neuvonnan antaminen oikeusavun saamisessa.  

Vastaanottoraha 
Vastaanottoraha turvaa välttämättömän toimeentulon turvapaikanhakijalle, joka ei käy 

työssä. Sillä voi kustantaa vaatteet, vähäiset terveydenhuoltomenot, puhelimen käytön ja 

paikallisliikenteen kulut, sekä muut päivittäiset menot, kuten ruoka, jos vastaanottokeskus 

ei sitä järjestä.  

Yhdenvertaisuus 
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Samanarvoisuus ei riipu sukupuolesta, iästä, 

kansallisesta tai etnisestä alkuperästä, kansalaisuudesta, mielipiteestä, kielestä, 

uskonnosta tai vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta 

suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

säätää yhdenvertaisuudesta. 

Ympäristöpakolainen 
Ilmastonmuutoksen vuoksi kotimaastaan pois muuttanut henkilö, joka ei kuitenkaan ole 

vainon kohteena oleva pakolainen. 

 

 

 


