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PAMIN KOMMENTIT LAPIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA 2030+ - LUONNOKSEEN  
 
Pyydämme yleisiä huomioitanne strategialuonnokseen. Voitte kommentoida esimerkiksi strategiaa 
kokonaisuudessaan ja sen toteuttamiskelpoisuutta.  
 
PAMin kommentit:  
Palvelualojen ammattiliitto PAM pitää Lapin maahanmuuttostrategian luonnosta kokonaisuudessaan hyvänä ja 
kattavana. Se huomioi hyvin yksilön kokonaisuutena.  
 
PAM kiinnittää luonnoksessa huomiota erityisesti ihmisten reiluun ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Se on yksi 
strategian kolmesta päämäärästä; juurtuminen, yhdessä onnistuminen ja reilu kohtelu. Strategiassa olisi 
mahdollisuus nostaa vahvemmin esille alueen kaupunkien ja kuntien rooli myös työelämän reiluuden 
mahdollistajana. Strategiassa voisi todeta, ettei sellaisia kaksia työmarkkinoita päästetä syntymään, jossa maahan 
muuttaneiden työolot ja palkkaus eriytyisivät muita heikommiksi. Lapin alueen maahanmuuttostrategiassa on 
tilaisuus alleviivata sosiaalisesti kestävien työmarkkinoiden tärkeyttä. Kotia, jossa kaikilla on hyvä olla.  
 
Reiluuden päämäärän määrittely on sopiva kohta nostaa myös esille eri toimijoiden yhteistyön merkitys turvallisen 
työelämän takaamisessa. Strategiassa on syytä jämäkästi tuoda esille, että yhdessä pidetään huolta reilusta ja 
oikeudenmukaisesta kohtelusta myös työelämässä.    
 
Strategiassa on tuotu hyvin esille yksilön tarpeet ja mahdollisuudet toimia ja osallistua. PAM kuitenkin näkee, että 
visiotasolta on jätetty pois lapsi- ja nuorisonäkökulma. Strategian toimenpiteissä lasten ja nuorten asiat on kyllä 
huomioitu, mutta visiotasolla ei. Lasten ja nuorten huomioon ottaminen itse visiossa on tärkeää, koska he 
tarvitsevat tietyssä mielessä jopa enemmän tukea kotoutumiseen ja sopeutumiseen kuin aikuiset johtuen toiseen 
maahan muuttamisen tuomista isoista elämänmuutoksista. Mitä enemmän voidaan tukea lapsia ja nuoria, sitä 
paremmin varmistetaan, että he kasvavat turvallisessa ja mahdollisuuksia tarjoavassa ympäristössä.  
  
Mitä mieltä olette Lapin maahanmuuton visiosta?  
  
PAMin kommentit:  
PAMin mielestä visio on vahva ja puhutteleva. Yksilö on huomioitu kokonaisvaltaisesti. Kuitenkin PAM näkee, että 
koulutus ja varhaiskasvatus ovat jostain syystä jääneet ulkopuolelle. Visiotasollakin olisi tärkeää muistaa, että 
maahanmuuttajaperheillä on monesti pieniä lapsia; joko kouluikäisiä tai varhaiskasvatusikäisiä, joiden tarpeet 
kunnan tulee huomioida. Kun maahanmuuttajalapset ovat osa maahanmuuttoa, niin myös heidät pitäisi huomioida 
strategian luonnoksessa paremmin. Pienimmät voisi huomioida visiossa esimerkiksi lisäämällä myös 
varhaiskasvatuksen ja koulut kohtaan ”Otamme tänne muuttavan vieraanvaraisesti vastaan työpaikalla, 
oppilaitoksessa ja vapaa-ajalla”. Nyt visiossa kuvautuu enemmän maahanmuuttajataustainen aikuisväestö. 
 
Mitä mieltä olette näistä visiota toteuttavasta kolmesta päämäärästä?  
  
PAMin kommentit:  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=f40dc0c0-3bdd-4290-8c81-eaf979722723
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Strategian luonnoksessa pidetään tärkeänä, että maahanmuuttajilla on hyvä olla ja turvallista elää ja työskennellä 
Lapissa. PAM nostaa esiin varsinkin kolmannen päämäärän, jossa puhutaan reilusta kohtelemisesta. Arjen tasolla 
maahanmuuttostrategian kirjaus ”kohtelemme toisiamme reilusti” ei aseta strategista vaatimustasoa riittävän 
korkealle. Kukin kunta ja kaupunki itse varmistaa, että sen asukkaita kohdellaan reilusti ja mahdollistetaan 
toimijuus. Samoin niiden on mahdollistettava, että myös muut toimijat kaupungissa kohtelevat maahanmuuttajia 
reilusti ja syrjimättömästi.  
 
Lapin maahanmuuttostrategiassa olisi tarpeen alleviivata sitä, että sen alueen kunnilla pitäisi olla strategian 
tasolla tuotuna esille, kuinka he omilla panostuksillaan ja yhteistyöllään alueensa eri toimijoiden kanssa 
mahdollistavat jokaiselle turvallisen ja reilun työelämän. PAM näkee, että kun pidetään huolta työperäisesti 
maahanmuuttaneiden reilusta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta, parannetaan Lapin ja koko Suomen mainetta ja 
vetovoimaa. Näin houkutellaan ja juurrutetaan maahamme kansainvälisiä osaajia.  
 
Kun strategia asettaa päämääräksi muuttajien juurtumisen Lappiin, olisi siinä tarpeen alleviivata myös 
ympärivuotisten ja vakaiden työpaikkojen merkitystä. Vakaat työsuhteet luovat turvallisuutta ja mahdollisuuksia 
elämän suunnittelulle, kuten kodin ja perheen perustamiselle. 
 
Reilun kohtelun päämäärän yhteydessä strategiassa nousevat esille myös yhteenkuuluvuus ja turvallisuus. PAM 
näkee, että turvallisuutta tuottavat monet asiat, joista yksi tärkeimmistä on toimeentulo. Kun turvallisuus on yksi 
keskeisisistä tekijöistä myös juurtumisen päämäärän onnistumiselle, se ansaitsisi strategiassa enemmän 
avaamista eli sen kertomista, mitä kaikkea sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä.  
    
  
Miten luonnoksessa määriteltyjä toimenpiteitä pitäisi mielestänne muokata? Pitäisikö jotain poistaa tai lisätä? 
(luku 1.3.)  
  
PAMin kommentit:  
Strategialuonnoksessa on hyvin huomioitu maahanmuuttajien erilaisten tarpeet ja tukemismuodot. PAM 
kuitenkin nostaa esiin, että työperäisten maahanmuuttajien kohdalla ei riitä, että panostetaan pelkästään 
työyhteisön vastaanottavaisuuteen ja täsmäkieliopetukseen. Juurtumisen päämäärälle olisi tärkeää huolehtia 
syvällisemmästäkin suomen kielen osaamisesta. Näin muuttajat voisivat hyödyntää jatkossa laajasti alueensa 
palveluita ja huolehtia oikeuksistaan, olla aktiivisia asukkaita. Jotta työelämä olisi reilu ja oikeudenmukainen, 
tulee panostaa myös maahanmuuttajien tietotaitoon työelämän pelisäännöistä. Heille tulee mahdollistaa erilaisia 
väyliä hakea ja saada apua työperäisen hyväksikäytön tapauksissa. Tästä syystä strategiatason toimenpiteissä 
tulee huomioida myös työvoiman hyväksikäytön riski ja sen torjuminen. 
 
PAM esittää, että strategiaan tulisi lisätä kirjauksia toimista, joilla varmistetaan työpaikkaohjaajien riittävä 
osaaminen maahanmuuttajataustaisten toisen asteen opiskelijoiden ohjaamisessa. Tämä sopisi strategian 
osuuteen, jossa käsitellään monimuotoista työpaikkaa. 
 
Strategialuonnoksessa nostetaan esille monipuolisen ja kohtuuhintaisen asumisen edistäminen. Samassa 
yhteydessä strategia voisi kuvata, miten se näkee asuntopolitiikan merkityksen integraation välineenä; 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=f40dc0c0-3bdd-4290-8c81-eaf979722723
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Maahanmuuttajat asuvat muun väestön kanssa samoilla alueilla, käyvät samoja päiväkoteja ja kouluja, ja kulkevat 
samoissa harrastuksissa. PAM näkee, että strategiassa pitäisi asuntopolitiikan suhteen olla sanoitettuna, että sillä 
tavoitellaan alueellisen eriytymisen estämistä.   
 
Strategiassa esiin nostettu yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen organisaatioissa on konkreettinen 
toimenpide, jonka kaltaisia tekstissä voisi olla enemmänkin. Kun luonnoksessa todetaan, että valvomme 
ulkomaisten työntekijöiden työehtojen ja työolosuhteiden toteutumista, olisi mahdollisuus kertoa tarkemmin, 
miten tätä tullaan Lapin alueella tekemään. Strategiassa olisi mahdollisuus vastata, että tullaanko tähän jatkossa 
aikaisempaa enemmän kiinnittämään huomiota?   
 
 
Miten strategian toimeenpano tulisi mielestänne organisoida? Miten strategian toteutumista tulisi seurata?  
  
PAMin kommentit:     
ei kommentoitavaa 
 
 
 
Helsingissä 16.11.2022 
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
Annika Rönni-Sällinen 
puheenjohtaja 
 

Lisätietoja: 

Antti Veirto 
tutkimuspäällikkö 
puh. 050 465 7501 
antti.veirto@pam.fi 
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