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OHDANTO 
 

Maakuntauudistuksen tuloksena vastuu alullis-
ten etnisten suhteiden neuvottelukuntien 
koordinoimisesta siirtyy maakunnille. Maa-
kunnan tai useamman maakunnan yhdessä on 
asetettava alueellinen etnisten suhteiden neu-
vottelukunta, jonka tehtävänä on edistää vuo-
ropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, 
etnisten ryhmien ja viranomaisten välillä. 
 
Tähän oppaaseen on koottu ehdotuksia siitä, 
millaisia toimintatapoja alueelliset neuvottelu-
kunnat voisivat omaksua. Ehdotukset eivät ole 
maakuntia velvoittavia. Laadittu työjärjestyk-
sen malli ja annetut esimerkit ovat alueellisten 
ETNOjen toiminnassa hyväksi havaittuja käy-
täntöjä. Niiden on tarkoitus olla apuna alueel-
listen ETNO-neuvottelukuntien perustami-
sessa ja niiden toiminnan hallinnoimisessa 
maakunnissa. Opas on laadittu alueellisten 
ETNOjen, valtakunnallisen ETNOn ja oikeus-
ministeriön yhteistyönä. 
 
Maahanmuuttajien ja vieraskielisten asukkai-
den sitoutuminen ja luottamus vaikuttamiseen 
demokratian keinoin edellyttää, että heillä on 
mahdollisuus olla mukana arvioimassa, suun-
nittelemassa ja päättämässä yhteisistä asioista. 

                                                      
1 Liite 1: 771/2015 Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neu-
vottelukunnasta 

 
Etnisten suhteiden neuvottelukunta 
 
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 
on valtioneuvoston asettama (VN asetus 
771/2015)1 elin, joka on vuodesta 2015 läh-
tien toiminut oikeusministeriön yhteydessä. 
Alueelliset neuvottelukunnat ovat tähän asti 
toimineet elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa (ELY-keskukset) vuodesta 2004 
lähtien.  
 
Valtioneuvoston asetuksen 771/2015 mukaan 
neuvottelukunnan tehtävä on: 
1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maa-
hanmuuttajien 
2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yh-
teiskunnassa 
3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lau-
suntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita 
4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi 
selvitys- ja kehittämishankkeiksi 
5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä  
 
ETNO on toiminut valtakunnallisena asian-
tuntijaelimenä vuodesta 1970 lähtien. Nykyi-
nen valtioneuvoston päätös ETNOn toimi-
kaudesta kattaa ajanjakson 11.2.2016 – 
10.2.2020. 
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LUEELLINEN ETNO NEUVOT-
TELUKUNTA ON LAKISÄÄTEI-

NEN VAIKUTTAMISTOIMIELIN 
 
HE laiksi kotoutumisen edistämisestä 
(96/2018) 
Esityksen mukaan maakunnalla olisi yleis- ja 
yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien 
kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä 
ja seurannasta maakunnassa. Hallituksen esi-
tyksen (hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
kotouttamisen edistämisestä, HE 96/2018)2 
mukaan maakunnan tai useamman maakunnan 
yhdessä on asetettava alueellinen etnisten 
suhteiden neuvottelukunta.  
 
Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää vuo-
ropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, 
etnisten ryhmien ja viranomaisten välillä ko-
toutumiseen ja hyviin väestösuhteisiin liitty-
vissä asioissa. Hallituksen esityksen mukaan 
vähintään puolet neuvottelukunnan jäsenistä 
tulee olla maahanmuuttajia tai eri etnistä alku-
perää olevia edustavien järjestöjen edustajia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f805c3380 

HE maakuntalaki (15/2017) 
Maakunnat ovat tulevan maakuntalain (halli-
tuksen esitys eduskunnalle maakuntalaiksi, HE 
15/2017)3 6§:n mukaan velvollisia edistämään 
maahanmuuttajien kotoutumista ja hyvien vä-
estösuhteiden edistämistä. Kotoutumisen 
edistämisellä tarkoitetaan kotoutumisesta an-
netussa laissa (1386/2010) tarkoitettuja toi-
menpiteitä. Tällä hetkellä ELY-keskukset vas-
taavat kotouttamisen alueellisesta kehittämi-
sestä, yhteistyöstä, yhteensovittamisesta ja 
seurannasta, kuntien tukemisesta ja neuvon-
nasta kotoutumisen edistämisessä sekä hyvien 
etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuo-
ropuhelun edistämisestä. Nämä tehtävät siir-
tyvät uuden lain myötä maakuntien vastuulle. 
 
Kielilaki (423/2003) 
Maahanmuuttajien osallistumisen kannalta on 
tärkeää, että he ymmärtävät viranomaisen tie-
doksiantoja ja ohjeita. Lain mukaan viranomai-
sen on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää 
kieltä ja tarvittaessa järjestettävä asianosai-
selle tulkki. 
 
 

HTEISTYÖSSÄ MUIDEN TOIMI-
JOIDEN KANSSA VAIKUTTA-
VUUDEN TUKENA 

 
Alueellisen etnisten suhteiden neuvot-
telukunnan suhde maahanmuutto- ja 
kotouttamisasioiden yhteistyöryhmään 
HE:n laiksi kotoutumisen edistämisestä 26§:n 
mukaan maakunta tai useampi maakunta yh-
dessä asettaa maahanmuutto- ja kotoutumis-
asioiden yhteistyöryhmän, ellei sitä katsota 
perustellusta syystä tarpeettomaksi. Yhteis-
työryhmän tehtävänä on tukea mm. maakun-
nan kotouttamisen kehittämistä ja yhdenver-

3 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Docu-
ments/HE_15+2017.pdf  

A

Y
61 §. Alueellinen etnisten suhteiden 
neuvottelukunta.  (yksityiskohtaiset 
perustelut)  
 
Neuvottelukunnan tehtävänä olisi 
edistää vuoropuhelua ja yhteis-
työtä maahanmuuttajien, etnisten 
ryhmien ja viranomaisten vä-
lillä kotoutumiseen ja hyviin väes-
tösuhteisiin liittyvissä asioissa. 
Maakunta pystyisi määrittelemään 
tarkemmin kunkin neuvottelukun-
nan tehtävät tai jättämään sen neu-
vottelukunnan itsensä määriteltä-
väksi. 
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taisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistä-
mistä. Yhteistyöryhmässä voi olla mukana 
kansalaisjärjestöjä ja muita maahanmuuttoasi-
oiden kanssa työskenteleviä tahoja. Hallituk-
sen esityksen mukaan maahanmuutto- ja ko-
touttamisasioiden yhteistyöryhmä ja alueelli-
nen etnisten suhteiden neuvottelukunta voi-
vat joko tehdä yhteistyötä tai tarvittaessa 
muodostaa yhteisen organisaation. 
 
Alueellisen etnisten suhteiden neuvot-
telukunnan suhde muihin maakunnan 
lakisääteisiin vaikuttamiselimiin 
Uusilla maakunnilla on HE:n maakuntalaiksi 
26§:n mukaan lakisääteinen velvollisuus aset-
taa maakunnallinen vanhus- ja vammaisneu-
vosto sekä nuorisovaltuusto. Niiden jäsenet 
valitaan maakunnan kunnissa toimivien vastaa-
vien vaikuttamistoimielinten jäsenistöstä. 
 
Alueellisten vaikuttamistoimielinten perusta-
minen mahdollistaa alueellisten ETNOjen ja 
muiden lakisääteisten vaikuttamistoimielinten 
välisen yhteistyön. Vaikuttamistoimielimet ja 
ETNOt voivat esimerkiksi järjestää yhteis-
työssä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia ja pi-
tää yhteisiä kokouksia väestöryhmien rajat 
ylittävien kysymysten käsittelemiseksi. Alueel-
listen neuvostojen ja ETNOjen toiminnan 
koordinaatiotyö on myös mahdollista keskit-
tää maakunnassa yhdelle viranomaiselle, mikä 
tehostaa vaikuttamistyötä ja edistää vuorovai-
kutusta eri väestöryhmien välillä. Yhteistyö 
eri vaikuttamiselinten kesken on suositelta-
vaa, mutta viime kädessä maakunnan itsensä 
päätettävissä. 
 
Alueellisen etnisten suhteiden neuvot-
telukunnan rooli suhteessa kunnallisiin 
maahanmuuttajaneuvostoihin 
Alueellisten ETNOjen ja kunnallisten maahan-
muuttajaneuvostojen välisestä yhteistyöstä ei 

säädetä lailla. Aikaisemmilla toimikausilla yh-
teistyö on kuitenkin koettu tärkeäksi, minkä 
vuoksi alueen maahanmuuttajaneuvostot on 
nimetty neuvottelukuntaan jäseniksi tai asian-
tuntijoiksi. Alueelliset ETNOt ja maahan-
muuttajaneuvostot ovat myös järjestäneet yh-
teisiä kokouksia ja tilaisuuksia. Kunnallista-
solla toimii tällä hetkellä ainakin kahdeksan 
maahanmuuttaja- tai monikulttuurisuusneu-
vostoa. Nämä toimivat seuraavissa kunnissa: 
Vantaa, Espoo, Tampere, Oulu, Turku, Vaasa, 
Salo ja Kokkola. 
 
Alueellisen neuvottelukunnan suhde 
valtakunnalliseen neuvottelukuntaan  
Maakunta tai maakunnat itse päättävät alueel-
listen ETNOjen yhteistyöstä valtakunnallisen 
etnisten suhteiden neuvottelukunnan kanssa. 
Valtakunnallisen ETNOn tehtävistä, kokoon-
panosta ja toimikaudesta on säädetty valtio-
neuvoston asetuksella 771/2015. ELY-keskus-
ten koordinoimien seitsemän alueellisen ET-
NOn tehtävänä on ollut hoitaa asetuksen mu-
kaisia neuvottelukunnan tehtäviä aluetasolla. 
Valtakunnallisella ETNOlla on ollut mahdolli-
suus vaikuttaa ELY-keskusten vuosittaisiin tu-
lostavoitteisiin ja neuvottelukunnan toimin-
nan koordinoimiseen. Valtakunnallinen 
ETNO on myös järjestänyt yhteiskokouksia 
alueellisten ETNOjen koordinaattoreille, 
joissa on yhdessä suunniteltu ja keskusteltu 
yhteisistä tavoitteista. 
 
Yhteistyö valtakunnallisen ja maakuntien aset-
tamien alueellisten neuvottelukuntien välillä 
on havaittu menestyksekkääksi. Siksi on toi-
vottavaa, että yhteistyö jatkuu entistä tiiviim-
pänä. Näin toimimalla valtakunnallinen ETNO 
ja maakuntien yksin tai yhdessä asettamat alu-
eelliset neuvottelukunnat muodostaisivat yh-
tenäisen kokonaisuuden. 
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Alueelliset etnisten suhteiden neuvot-
telukunnat kotouttamisen ja hyvien vä-
estösuhteiden edistäjinä maakunnissa 
Väestöryhmien väliset suhteet ja asenneilma-
piiri vaikuttavat maahanmuuttajien kotoutu-
miseen ja mahdollisuuksiin osallistua yhteis-
kuntaan. Etniset suhteet ovat tiiviisti yhtey-
dessä laajempaan hyvien väestösuhteiden mal-
liin, jossa eri väestöryhmiin kohdistuvia ja nii-
den välisiä asenteita, vuorovaikutusta, osalli-
suutta ja turvallisuuden tunnetta sekä niiden 
välisiä riippuvuuksia tarkastellaan kokonaisuu-
tena.  
 
Väestösuhteiden parantaminen yhdistetään 
usein eri etnistä taustaa olevien ihmisten väli-
seen kanssakäymiseen. Kyse on kuitenkin laa-
jemmin kaikkien väestöryhmien keskinäisestä 
kanssakäymisestä. Väestösuhdepolitiikka kyt-
keytyy erityisesti sosiaali-, koulutus-, asunto-, 

turvallisuus-, kotoutumis- ja yhdenvertaisuus-
politiikkaan. Parhaimmillaan hyvät väestösuh-
teet lisäävät kaikkien maakunnassa asuvien hy-
vinvointia ja viihtyvyyttä sekä alueen elinvoi-
maisuutta. 
 
Hyvät väestösuhteet koostuvat osallisuu-
desta, vuorovaikutuksesta, turvallisuudesta ja 
asenteista. Vuorovaikutus luo osallisuutta ja 
vahvistaa turvallisuuden tunnetta, minkä 
kautta luodaan myönteistä asenneilmapiiriä. 
Esimerkiksi osallisuus muodostuu lukuisista 
tekijöistä mm. riittävä toimeentulo ja hyvin-
vointi, osallisuus ja toiminta sekä yhteisöihin 
kuuluminen ja jäsenyys. Vajaus jollakin osalli-
suuden ulottuvuudella voi lisätä syrjäytymis-
riskiä. Ilman riittävää toimeentuloa on vaikea 
osallistua ja tuntea kuuluvuutta yhteiskuntaan.  
Vähentämällä syrjäytymisriskiä ja edistämällä 
yhdenvertaisuutta vahvistetaan ihmisten osal-
lisuuden tunnetta. 
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alli maakunnan tai useamman 
maakunnan asettaman alueelli-

sen etnisten suhteiden neuvottelukun-
nan työjärjestyksestä 
 
1. Neuvottelukunnan tarkoitus ja sen 

asettaminen 
Alueellisen neuvottelukunnan tarkoi-
tuksena on muodostaa maahanmuut-
tajien ja etnisten vähemmistöjen, maa-
kuntien viranomaisten ja kansalaisjär-
jestöjen vuoropuhelu- ja vaikuttami-
selin. Neuvottelukunta tuo alueen ma-
hanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen 
asiantuntijuuden maakunnan toiminnan 
tueksi erityisesti kotoutumista ja hyviä vä-
estösuhteita koskevissa asioissa.  
 
Asettaminen 
Maakunta voi asettaa alueellisen neu-
vottelukunnan yksin tai yhdessä alu-
een muiden maakuntien kanssa.  Alu-
een maakuntien tulisi käydä avointa kes-
kustelua yhteisen alueellisen ETNOn aset-
tamisesta, sen toimintaedellytysten var-
mistamisesta ja koordinointivastuusta esi-
merkiksi kiertävällä periaatteella. 
 
Toimikausi 
Maakunta päättää itse neuvottelukunnan 
toimikauden pituudesta. Aikaisemmin alu-
eellisen neuvottelukunnan kausi on ollut 
neljä vuotta ja toimikaudet ovat alkaneet 
samaan aikaan. Alueellisen neuvottelukun-
nan asettamisen aikataulu on koordinoitu 
yhteistyössä valtakunnallisen ETNOn sih-
teeristön kanssa. 
 

2. Tehtävät 
Alueellisen ETNO-neuvottelukunnan 
tehtävänä on toimia vaikuttamistoi-
mielimenä, joka tarjoaa päätöksente-
kijöille tietoa ja erilaisia näkemyksiä 

maahanmuuttajien ja etnisten vähem-
mistöjen tarpeista ja heitä koskevista 
asioista. Neuvottelukunta voi olla mu-
kana vaikuttamassa esimerkiksi maakunta- 
tai hyvinvointistrategiaan, kotouttamisoh-
jelmaan tai yhdenvertaisuussuunnitelmaan 
tai muihin maakunnan tasolla laadittaviin 
strategisiin asiakirjoihin ja suunnitelmiin. 
Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät 
olisi hyvä määritellä jo maakuntastrategi-
assa, jotta sen toiminta istuisi mahdolli-
simman sujuvasti osaksi koko maakunta-
hallintoa. 
 
Alueellinen ETNO voi toimia myös vuo-
ropuhelun edistäjänä. Tarkoituksena on, 
että osallistujat jakavat tasa-arvoisesti ja 
yhdenvertaisesti ajatuksia, kokemuksia ja 
tietoa kotoutumiseen ja väestösuhteisiin 
liittyvistä kysymyksistä. Dialogisen kes-
kustelun tavoitteena on lisätä osallistujien 
ymmärrys siitä, millaisia eri näkemyksiä eri 
etnistä taustaa olevilla väestöryhmillä on. 
 

3. Neuvottelukunnan kokoonpano 
Kokoonpanosta säädetään, että neu-
vottelukunnan jäsenistä vähintään 
puolet tulee olla maahanmuuttajia tai 
eri etnistä alkuperää olevia henkilöitä 
edustavien järjestöjen edustajia. Tar-
koituksena on, että alueellisen ETNOn jä-
senistö edustaa maakunnan tai alueen 
maahanmuuttajia ja vieraskielisiä laajasti ja 
moninaisesti. Maakunnan viranomaisten 
ohella jäseniksi voidaan ottaa alueen kes-
keiset kunnat, niiden asettamat maahan-
muutto- ja monikulttuurisuusneuvostot ja 
-neuvottelukunnat, kansalaisjärjestöt, 
sekä työelämän ja elinkeinoelämän osa-
puolet. Jos alueellinen ETNO perustetaan 
usean maakunnan yhteisenä neuvottelu-
kuntana, tulee varmistaa, että neuvottelu-
kunta edustaa tasapuolisesti alueensa 

M 
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kaikkia maakuntia ja maahanmuuttajaväes-
töä. 
  
Puheenjohtajisto 
Päätöksen neuvottelukunnan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan valinnasta tai 
lukumäärästä tekee maakunta. Aikai-
semmin alueelliset ETNOt ovat ni-
menneet puheenjohtajaksi tai vara-
puheenjohtajaksi henkilön, joka on 
maahanmuuttajien ja etnisten vä-
hemmistöjen edustaja.  
 
Järjestöhaku 
Maahanmuuttajia tai eri etnistä al-
kuperää olevia henkilöitä edustavien 
järjestöjen valinta on toteutettu 
avoimen ja valtakunnallisen järjestö-
haun kautta. Avoimuus ja edustukselli-
suus ovat järjestöhaun keskeisiä periaat-
teita. Alueellisten neuvottelukuntien jär-
jestöhaku on mahdollista toteuttaa yhteis-
työssä valtakunnallisen ETNOn kanssa. 
 

4. Työskentely 
Alueellisella neuvottelukunnalla on 
riittävät henkilö- ja toimintaresurssit. 
Toiminnan laadun turvaamiseksi on tär-
keätä, että neuvottelukunnan työn koor-
dinointi on turvattu maakuntaorganisaa-
tiossa. Alueellinen neuvottelukunta voi 
halutessaan asettaa työryhmiä ja kutsua 
kuultavakseen asiantuntijoita. 
 

5. Alueellisen etnisten suhteiden neu-
vottelukunnan aluejako 
Maakunnat päättävät itse, perustavatko he 
alueellisen ETNOn yksin vai yhdessä mui-
den alueen maakuntien kanssa. Koordi-
nointisyistä on kuitenkin suotavaa, että lu-
eellisten neuvottelukuntien määrä ei ole 
liian suuri.Tällä hetkellä valtakunnallisen 
neuvottelukunnan apuna toimii seitsemän 

alueellista etnisten suhteiden neuvottelu-
kuntaa. Vastuu alueellisten ETNOjen aset-
tamisesta ja toiminnan koordinoinnista on 
annettu seitsemälle ELY-keskukselle, 
jotka ovat alueellaan vastanneet kotoutu-
misen ja maahanmuuton yhteensovittami-
sesta. 
 

6. Olemassa olevien osallistumismal-
lien hyödyntäminen alueellisissa 
neuvottelukunnissa 
Alueelliset ETNOt voivat hyödyntää ole-
massa olevia vaikuttamis- ja osallistumis-
malleja oman työnsä tukena. Yksi hyväksi 
havaittu osallistumismalli on valtakunnalli-
sen ETNOn kehittämät vaikuttamistyöpa-
jat. Niiden tavoitteena on vaikuttaa julki-
seen päätöksentekoon ja sen valmisteluun 
rakentavan dialogin kautta. Työpajassa 
hahmotellaan ensin käsiteltävänä olevan 
asian nykytilanne, jonka jälkeen etsitään 
yhteisiä linjauksia ja ratkaisuehdotuksia. 
Lopuksi sovitaan, mitä toimenpiteitä eh-
dotetut ratkaisut vaativat. Etenkin nykyti-
lan kartoittamiseksi on suositeltavaa kut-
sua kuultavaksi alan asiantuntijoita. 
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simerkkejä alueellisen etnisten suh-
teiden neuvottelukunnan toiminta-

edellytysten varmistamisesta  
 
Toisin kuin muilla maakunnallisilla vaikutta-
mistoimielimillä, maakuntalaissa tai laissa ko-
toutumisen edistämisestä ei ole erikseen sää-
detty alueellisen ETNOn toimintaedellytysten 
tai toimintamäärärahojen turvaamisesta. Maa-
kuntahallituksen tai usean maakuntahallituk-
sen yhdessä on huolehdittava alueellisen ET-
NOn toimintaedellytyksistä. Toimintaedelly-
tyksistä huolehtiminen voi käytännössä tar-
koittaa huolehtimista seuraavista asioista: 
 
Tekniset toimintaedellytykset  
ETNOjen toiminnan edellytyksenä on, että 
maakunta voi muun muassa: 
 osoittaa esteettömän kokoustilan, 
 huolehtia kokousten tai vaikuttamistyöpa-

jojen järjestämisestä ja hyödyntää tarvitta-
essa etäosallistumista, 

 vastata kokouksista tai vaikuttamistyöpa-
joista aiheutuneista kustannuksista, 

 antaa ohjausta tai neuvontapalveluja ja tu-
kea tiedon hankkimiseen, 

 avustaa kokousasioiden tai vaikuttamis-
työpajojen valmistelussa, 

 antaa apua kokouksen sihteerin tehtäviin 
tai vaikuttamistyöpajojen raportointiin, 

 auttaa kokouksiin osallistujien matkajär-
jestelyissä. 

 
Toimintamäärärahat  
Toimintaan on hyvä varata riittävät määrära-
hat. Erillinen määräraha talousarvioissa jänte-
vöittää vaikuttamistoimielinten toimintaa. 
 
Kokouspalkkiot 
 Kokouspalkkioiden maksaminen on pe-

rusteltua, mutta maakunta päättää siitä it-
senäisesti. 

 Maakunta voi esimerkiksi määritellä vai-
kuttamistoimielimen jäsenten palkkiot ja 
muut korvaukset hallintosääntöön noja-
ten. 

 Keskustelu ja päätös palkkioiden maksa-
misesta ja niiden määrästä olisi hyvä käydä 
jokaisen alueellisen neuvottelukunnan toi-
mikauden alkaessa. 

 
Matkakustannukset 
 Suurin osa jäsenistä matkustaa kokouksiin 

eri paikkakunnalta kuin missä kokoukset 
pidetään. Matkakuluista voi aiheutua tosi-
asiallinen este osallistumiselle, ellei maa-
kunta osallistu matkakulujen korvaami-
seen. 

 Maakunnan tulee budjetissaan varautua 
korvaamaan neuvottelukunnan jäsenjär-
jestöjen edustajien matkakustannukset.  

 Maakunnan budjetissa tulee varautua kor-
vaamaan kunnallisia maahanmuuttajaneu-
vostoja tai vastaavia maahanmuuttajien 
vaikuttajaryhmien edustajien matkakus-
tannukset.  

 Maakunnan budjetissa on hyvä huomioida 
matkakustannusten korvaaminen myös 
muille neuvottelukunnan jäsenille. 

 
Koulutus  
 Maakunnan on kustannuksellaan hyvä jär-

jestää alueellisen ETNOn jäsenille ja maa-
kunnan virkamiehille koulutusta ja pereh-
dyttää heidät neuvottelukunnan työhön. 
Koulutus, perehdytys ja ryhmäytyminen 
ovat tärkeitä, jotta kaikki ovat selvillä alu-
eellisen ETNOn tehtävistä ja omista roo-
leistaan niiden toteuttamisessa. 

 
Esteettömyys ja saavutettavuus 
 Esteettömyys ja saavutettavuus on huomi-

oitava maakunnan muun toiminnan ohella 

E
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myös alueellisen ETNOn kokouksissa, vai-
kuttamistyöpajoissa ja muussa toimin-
nassa. Esteettömyydessä ja saavutettavuu-
dessa on huomioitava laajasti kaikkien eri 
ryhmien tarpeet ja erityispiirteet.  

 ETNOn vaikuttamistyöpajat ovat fasili-
toitu vaihtoehto asioiden käsittelylle pe-
rinteisessä kokouksessa. Tarkoituksena 
on edesauttaa maahanmuuttajien, vieras-
kielisten ja vapaaehtoistoimijoiden tasa-
arvoista osallistumista keskusteluun ja vai-
kuttamiseen. Tarkoituksena on tukea 
kaikkien jäsenten yhteisen ymmärryksen 
muodostumista käsiteltävistä asioista. 

 Kieli on valtaa. Vaikka alueellisen ETNOn 
jäsenet osaavat suomea ja ruotsia, viran-
omaisten ammattislangi ja nopealla aika-
taululla toimitetut laajat kirjalliset aineis-
tot voivat olla este osallistumiselle. Sel-
keän yleiskielen käyttäminen, ydintermien 
avaaminen ja kääntäminen sekä tiedon vi-
sualisointi edistävät kaikkien ymmärtä-
mistä. 

 Tärkeintä on aika ja asenne. Neuvottelu-
kunnan jäsenet haluavat ymmärtää ja tulla 
ymmärretyksi. Kokouksiin ja työpajoihin 
tulee varata aikaa, jotta kaikilla on yhtäläi-
set edellytykset asioiden syvälliselle ym-
märtämiselle. 

 Alueellisen ETNOn viestinnässä (kuten 
kotisivuilla, tiedotteissa ja kokousmateri-
aaleissa) tulee huomioida eri käyttäjäryh-
mien saavutettavuus. Myös kokouksissa 
on huomioitava, että informaatio on kai-
kille saavutettavaa: kokoustiloihin kulku 
apuvälineillä, kuten pyörätuolilla, tulee 
olla esteetöntä, ja käytettävissä tulee olla 
inva-wc. Huomiota tulee kiinnittää myös 
näkemis- ja kuulemisympäristöjen esteet-
tömyyteen: kokoustilassa on oltava induk-
tiosilmukka sekä riittävä, häikäisemätön 
valaistus. Lisäksi tulee mahdollisuuksien 
mukaan huolehtia tarvittavasta tulkkauk-
sesta. 
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