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”ETNO tarjoaa alustan etnisten suhteiden luomis-, verkostoitumis- ja edistämisfoorumina.”

”ETNO on sellainen paikka, jossa eri etnisten ryhmien edustajat keskustelevat positiivisella
asenteella, vaikka ovat eri mieltä asioista. Ja se dialogi auttaa heitä jokaista ymmärtämään

toisiaan paremmin ja suomalaista yhteiskuntaa ymmärtämään heitä [maahanmuuttajia]
paremmin.”

ETNO 2020-2024
Hakuohjeet yhdistysjäseneksi
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OHJEET ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2020-
2024 HAKEMISEKSI

Nämä ohjeet on suunnattu rekisteröidyille järjestöille, yhdistyksille ja uskonnollisille yhdyskunnille 1,
jotka ovat kiinnostuneita edustamaan maahan muuttaneita ja etnisiä vähemmistöjä 2

valtakunnallisessa ja alueellisissa etnisten suhteiden neuvottelukunnissa eli ETNOssa toimikaudella
2020-2024.

1. MIKÄ ON ETNO?
Etnisten suhteiden neuvottelukunta on neuvoa antava elin, jonka valtioneuvosto (eli Suomen hallitus)
on asettanut. Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (771/20153) määrittelee
neuvottelukunnan tarkoituksen ja rakenteet .

ETNO on koko Suomen kattava valtakunnallinen neuvottelukunta. Valtakunnallista ETNOa täydentää
seitsemän alueellista ETNO neuvottelukuntaa, jotka toimivat elinkeino-liikenne- ja
ympäristökeskusten (ELY-keskusten) yhteydessä. ETNOn toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan.
Seuraava toimikausi alkaa vuonna 2020 ja päättyy 2024.

Mitä tahoja ETNOon kuuluu?
Maahanmuuttaja- ja etnisten vähemmistöjen järjestöjen lisäksi valtakunnalliseen neuvottelukuntaan
kuuluu jäseniä oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä, työ- ja
elinkeinoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä,
eduskunnassa edustettuina olevista puolueista, Suomen Kuntaliitosta, keskeisistä
työmarkkinajärjestöistä sekä oikeusministeriön nimeämiä pysyviä asiantuntijoita.

Alueellisen neuvottelukunnan kokoonpanosta päättää koordinoiva ELY-keskus. Kokonpanoon voidaan
kutsua valittujen maahanmuuttajien yhdistysten lisäksi esimerkiksi ELY -keskusten, kuntien,
aluehallintovirastojen, kansalaisjärjestöjen, työelämän osapuolten ja uskonnollisten yhteisöjen
edustajia. ELY voi nimetä pysyviä asiantuntijoita alueellisen neuvottelukuntaan.

1  Jatkossa mainitaan vain yhdistykset, vaikka sillä viitataan rekisteröityneisiin järjestöihin ja yhdistyksiin, rekisteröityneisiin
uskonnollisiin yhdyskuntiin, sekä yhdistysten yhteenliittymiin.
2 Jatkossa mainitaan vain maahanmuuttajat, vaikka sillä viitataan myös muihin etnisiin vähemmistöihin.
3 Asetus 771/2015 on luettavissa Finlexissä tästä. Toimikauden 2020-2024 aikana asetusta tullaan tietyiltä osin
muuttamaan.

ETNON TARKOITUS ON MAAHANMUUTTAJIEN JA ETNISTEN VÄHEMMISTÖJEN,

VIRANOMAISTEN, POLIITTISTEN PUOLUEIDEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLISEN
VUOROPUHELUN JA YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150771
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Seitsemän alueellista ETNO neuvottelukuntaa

ELY-Keskukset

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä
hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja
kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.
Seitsemälle ELY-keskuksella on vastuu kotoutumisen edistämisestä. Lisää tietoa ELY-keskuksista:
https://www.ely-keskus.fi/

Lapin ETNO

Pohjois-Suomen ETNO
(Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)

Itä-Suomen ETNO

(Pohjois-Savo, Pohjois-
Karjala ja Etelä-Savo)

Länsi-Suomen ETNO

(Varsinais-Suomi ja
Satakunta)

Etelä-Suomen ETNO

(Uusimaa, Häme ja Kaakkois-
Suomi)

Pohjanmaan ETNO

(Pohjanmaa ja Etelä-

Pohjanmaa)

Pirkanmaan ja
Keski-Suomen ETNO

https://www.ely-keskus.fi/
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2. MITEN ETNO TOIMII
Valtakunnallinen ETNO Alueelliset ETNOt ja niiden toimialueet

Työskentelytapa · Kokouksia 3 kertaa vuodessa pääosin
Helsingissä

· Järjestää vuosittaisen ETNO foorumin
· Asettaa alatyöryhmiä, järjestää

kuulemisia, infotilaisuuksia ja koulutuksia
· Antaa lausuntoja, kannanottoja
· Osallistuu kampanjoihin ja hankkeisiin
· Tiedottaa ja välittää tietoa

ajankohtaisista asioista omille jäsenille ja
yleisesti

· Kokouksia 2-6 kertaa vuodessa
· Asetta halutessaan alatyöryhmiä
· Järjestää kuulemisia, infotilaisuuksia ja

koulutuksia
· Antaa lausuntoja ja kannanottoja
· Osallistuu kampanjoihin ja hankkeisiin
· Tiedottaa ja välittää tietoa ajankohtaisista

asioista omille jäsenille ja yleisesti

Kokoonpano · Kokoonpanossa on enintään 34 jäsentä
· Vähintään 10 edustaa maahanmuuttajia

ja etnisiä vähemmistöjä (valitaan
yhdistyshaun kautta)

· Oikeusministeriö nimittä
asiantuntijajäsenet

· Kutsuu muita tahoja alatyöryhmiin ja
toimintaan

· Kokoonpanossa vähintään 10 ja enintään
14 jäsentä

· Vähintään puolet edustaa
maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä
(valitaan pääsääntöisesti yhdistyshaun
kautta)

· Kutsuu muita tahoja alatyöryhmiin ja
toimintaan

Puheenjohtajisto · Puheenjohtaja on oikeusministeriön
kansliapäällikkö.

· Yksi varapuheenjohtajista on
maahanmuuttajien tai etnisten
vähemmistöjen edustaja

· Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on
maahanmuuttajien tai etnisten
vähemmistöjen edustaja

Koordinaatio · Koordinoidaan oikeusministeriössä · Työtä koordinoivat elinkeino-, liikenne- ja
ympäristö-keskukset (ELY-keskukset),
joilla on laajempi maahantulon
koordinointivastuu

Asettaminen 1. Rekisteröityneiden järjestöjen,
yhdistysten, ja uskonnollisten
yhdyskuntien sekä yhdistysten
yhteenliittymien hakemukset lähetetään
oikeusministeriöön.

2. Ajoissa saaduista hakemuksesta valitaan
10 järjestöä tulevaan valtakunnallisen
neuvottelukunnan kokoonpanoon.

3. Oikeusministeriö täydentää
neuvottelukunnan kokoonpanon
nimeämällä pysyviä asiantuntijoita.

4. Kokonpanon muodostamisen jälkeen,
oikeusministeriö pyytää kaikkia tahoja
nimeämään edustajansa ja varajäsenensä
tulevaan ETNOon.

5. Oikeusministeriö tekee esityksen
valtioneuvostolle neuvottelukunnan
asettamiseksi.

6. Valtioneuvosto asettaa valtakunnallisen
ETNOn nelivuotisen toimikauden.

1. Rekisteröityneiden järjestöjen,
yhdistysten ja uskonnollisten
yhdyskuntien sekä yhdistysten
yhteenliittymien hakemukset käsitellään
vastuussa olevissa ELY-keskuksissa.

2. ELY-Keskus valitsee kokoonpanon
järjestöt, muut jäsentahot ja voi nimetä
alueelliseen neuvottelukuntaan
asiantuntijatahot.

3. ELY-Keskus pyytää valitut tahot
nimeämään edustajansa ja varajäsenensä
neuvottelukuntaan.

4. ELY-keskus kuulee alueen muita ELY-
keskuksia ja Aluehallintoviraston ennen
asettamista.

5. Vastuulliset ELY-keskukset asettavat
alueelliset neuvottelukunnat
nelivuotiskaudelle.

6. ELY-Keskus voi muuttaa
neuvottelukunnan kokonpanon, jos se
näkee sen tarpeelliseksi.
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3. MITKÄ OVAT ETNOn TEHTÄVÄT?

Valtioneuvoston asetuksen (771/2015) mukaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan tehtävänä on:
1. edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen,

viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;

2. seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita
maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi,
näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri
väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;

3. toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita
maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;

4. tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua
niihin;

5. tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen
yhteiskunnan etuja.

Mitä ETNO ei tee?
ETNOn tehtävät on määritelty valtioneuvoston asetuksessa. Tästä syystä

· ETNO ei käsittele yksittäisten ihmisten tapauksia tai etsi ratkaisuja niihin
· ETNO ei puutu yksittäisiin syrjintätilanteisiin
· ETNO ei edistä yksittäisten ryhmien etua
· ETNO ei etsi tai tarjoa työpaikkoja tai muita etuuksia
· ETNO ei jaa toiminta-avustusta yhdistykselle ja muille yhteisöille
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4. MITKÄ YHTEISÖT VOIVAT HAKEA ETNOn JÄSENIKSI?
Valtakunnalliseen ETNOon voivat hakea:

· rekisteröidyt yhdistykset sekä rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, jotka voivat edustaa
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja/tai muita etnisiä vähemmistöjä.

· yhdistysten yhteenliittymät eli useampi yhdistys yhdessä.  Vähintään yhden hakijayhdistyksen
tulee olla rekisteröitynyt, muut voivat olla epävirallisempiakin yhteisöjä.

Alueelliseen ETNOon voivat hakea:
· rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat tai yhteisöjen

yhteenliittymät, joilla on toimintaa kyseisen alueellisen ETNOn alueella.

Millaisilta yhdistyksiltä toivotaan hakemuksia ETNOon?

Edustuksellisuuden kannalta on tärkeää, että yhdistys edustaa maahan muuttaneita ja etnisiä
vähemmistöjä. Hakemuksia toivotaan maahan muutteiden perustamilta tai heitä edustavilta
yhdistyksiltä, kattojärjestöiltä ja monikulttuurisilta yhdistyksiltä. Nähdään suotavana, että
yhdistyksissä on aktiivisesti mukana eritaustaisia henkilöitä. Hakemuksia voivat tehdä myös muut
rekisteröidyt yhteisöt, kuten uskonnolliset yhdyskunnat.

Halutessaan yhdistykset voivat hakea ETNOn jäseneksi myös yhdessä. Tällöin kyseessä on yhdistysten
yhteenliittymä. Jos useampi yhdistys laatii hakemuksen ETNOon yhdessä (yhdistysten
yhteenliittymänä), tämä voi lisätä sen edellytyksiä edustaa useampaa väestöryhmää tai laajempaa
yksittäistä ryhmää. Yhdistysten yhteenliittymän laatimassa hakemuksessa vähintään yhden
yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt; muut voivat olla epävirallisempiakin yhteisöjä.
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5. MILLÄ PERUSTEELLA YHDISTYKSET VALITAAN ETNOON?
Oikeusministeriö pyrkii muodostamaan monipuolisen ja asiantuntevan kokoonpanon, jossa ovat
edustettuina eri väestöryhmiin kuuluvat ulkomaalaistaustaiset, etniset vähemmistöt ja uskonnolliset
yhteisöt sekä muut monikulttuuriset kansalaisjärjestöt. Edustuksellisuus on tärkeää, koska
valtakunnalliseen ja alueellisiin neuvottelukuntiin voidaan ottaa jäseneksi vain rajallinen määrä
yhteisöjä. Oikeusministeriössä hakemukset käsitellään useissa virkamiesryhmissä ja ministeriön
esikunnassa.

ELY-keskuksissa toimitaan samalla periaatteella ja pyritään kokoamaan monipuolinen ja asiantunteva
kokoonpano, johon kuuluu ulkomaalaistaustaisia, etnisiä vähemmistöjä ja uskonnollisia yhteisöjä
edustavia yhteisöjä sekä monikulttuurisia kansalaisjärjestöjä, kuntien edustajia ja muita viranomaisia.
Oikeusministeriöön toimitetut hakemukset käsitellään ja kokoonpanot muodostetaan ELY-keskuksen
E-vastuualueilla. Valmisteluissa konsultoidaan myös muita alueen ELY-keskuksia ja
aluehallintovirastoja.

Hakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin, joiden tulee ilmetä

hakemuksessa ja/tai liiteasiakirjoissa:
1. yhdistyksen edellytykset ja kokemus maahan muuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen

edustamisesta. Aikaisempi kokemus yhteistyöstä viranomaisten kanssa tai työskentelystä
neuvottelukunnassa katsotaan eduksi

2. yhdistyksen edustaman väestöryhmän laajuus alueellisesti ja/tai valtakunnallisesti

3. miten vähemmistöedustajat ja eri sukupuolet ovat edustettuina yhdistyksen
hallituksessa (ellei yhdistys ole sääntömääräisesti vain yhden sukupuolen aseman
edistämiseen keskittynyt)

4. yhdistyksen esille tuoma valmius toimia neuvottelukunnan jäsenenä sekä
taustaorganisaation tuki neuvottelukuntaan nimetylle jäsenelle

5. yhdistyksen edistämät keskeiset teemat, jotka liittyvät ETNOn tehtäviin

6. yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden kohdentuminen hyvien väestösuhteiden
edistämiseksi tehtävään työhön

Valinnassa oikeusministeriö ottaa huomioon myös erilaisten maahanmuuttajaryhmien ja etnisten
vähemmistöjen tilanteen Suomessa ja alueilla. Huomiota kiinnitetään myös hakijayhdistyksen
edustaman ryhmän tai yhteisön pääsyyn muihin mahdollisiin virallisiin vaikutuselimiin, kuten toisiin
valtakunnallisiin tai alueellisiin neuvottelukuntiin ja/tai neuvostoihin.

Sekä valtakunnallisen että alueellisten ETNO neuvottelukuntien kokoonpanon muodostamisessa
etusija annetaan maahan muuttaneiden perustamille tai heitä edustaville yhdistyksille, etnisiä
vähemmistöjä edustaville yhdistyksille sekä yhdyskunnille tai niiden yhteenliittymille. Poliittiset
puolueet ovat ETNOssa edustettuina valtakunnalliseen kokoonpanoon nimettyjen
eduskuntapuolueiden kautta.
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6. MITÄ ETNOn JÄSENELTÄ ODOTETAAN?
Kun ETNOn viralliset jäsenyhdistykset on valittu, yhdistyksiä pyydetään esittämään jäsen ja varajäsen
ETNOon. Tästä syystä yhdistyksiä pyydetään hakemuksen jättämisen yhteydessä pohtimaan
henkilöjäseniä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jäsentä ja varajäsentä esitettäessä tulee
huomioida, että molemmat sukupuolet ovat tasaisesti edustettuina.

Jäseniltä ja varajäseniltä odotetaan ainakin seuraavaa:
1. Jäsen osallistuu kokouksiin ja muihin neuvottelukunnan tapahtumiin.

· Perussääntö on, että neuvottelukunnat jäsenet osallistuvat kokouksiin. Mikäli jäsenelle
tulee este, hänen tulee varmistaa, että henkilökohtainen varajäsen pääsee osallistumaan
kokoukseen.

· Oman kiinnostuksensa ja asiantuntemuksensa mukaisesti jäsenet voivat lisäksi hakeutua
mahdollisesti perustettaviin alatyöryhmiin.

· Jäsenet ovat halukkaita toimimaan yhteistyössä muiden neuvottelukunnan jäsenten ja
ulkopuolisten tahojen kanssa.

· ETNOn jäseniltä odotetaan valmiutta matkustaa toisella paikkakunnalla järjestettäviin
kokouksiin. Valtakunnallinen ETNO kokoontuu pääasiallisesti Helsingissä. Alueellisten
ETNOjen kokoontumispaikan voi määritellä kukin neuvottelukunta itse. Alueellisia
kokouksia voidaan järjestää myös vuorotellen eri kaupungeissa. Etäyhteyksien
hyödyntäminen on myös mahdollista.

· Matkakustannukset ja kokopäivä tai puolipäiväraha korvataan kokouksiin ja tapahtumin
osallistuneille järjestöjen edustajille.

2. Jäsen tuntee suomalaista yhteiskuntaa ja erityisesti maahanmuuttajien tilannetta Suomessa
ainakin jossain määrin. Oman taustaryhmän tilanteen tunteminen on arvokas lähtökohta.

3. Erityisesti valtakunnallisen neuvottelukunnan jäseniltä toivotaan jo valmiiksi kohtalaisen
syvällistä maahanmuuttoilmiön ja hallinnon sekä väestösuhteiden tuntemusta.

4. Kaikilla neuvottelukunnassa toimivilla jäsenillä tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielitaito.
Kokouksissa käsitellään usein kieleltään melko monimutkaisia aiheita ja asiakirjoja, esimerkiksi
lakitekstiä.

5. Jäsen varmistaa tiedonkulun. Mitä laajemmin jäsenet varmistavat tiedonkulun omasta
organisaatiosta tai taustaryhmästä ETNOon ja ETNOsta omalle organisaatiolle tai
taustaryhmälle, sitä tehokkaampia tuloksia neuvottelukunta voi saavuttaa.

Mikäli neuvottelukuntaan valitun yhdistyksen edustaja on omasta ilmoituksestaan tai muutoin
toistuvasti estynyt osallistumasta, voi yhdistys nimetä toisen jäsenen ja/tai varajäsenen
neuvottelukuntaan. Mikäli yhdistys ei osoita aktiivisuutta neuvottelukunnan toiminnassa, tai
yhdistyksen toiminta lakkaa, voi valtakunnallinen tai alueellinen neuvottelukunta päättää jäsenyyden
lakkauttamisesta ja nimetä sen tilalle toisen yhdistyksen.
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7. HAKULOMAKE, SEN LÄHETTÄMINEN JA LISÄTIEDOT
Valtakunnallisen ETNOn ja/tai alueellisen ETNOn yhdistyshaku on avoinna 17.2.2020 lähtien 17.4.2020
kello 16:15 asti. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon
asettamisneuvotteluissa.

Jäsenyyttä haetaan hakulomakkeella, joka löytyy ETNOn nettisivuilta osoitteesta
https://oikeusministerio.fi/etno.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen
1. Lataa hakulomake verkosta
2. Täytä hakulomakkeen kaikki pakolliset kohdat sähköisesti
3. Tulosta ja allekirjoita hakulomake
4. Liitä hakemukseen pakolliset liitteet (muita liitteitä kuten esitteitä tai suosituskirjeitä ei tarvitse

toimittaa):
a. Hakemuksen jättävän rekisteröitynyt yhdistyksen vuoden 2018 toimintakertomus
b. TASE
c. toimintatarkastajan lausunto

5. Lähetä allekirjoitettu hakulomake ja vaaditut liitetiedostot PDF-asiakirjamuodossa annettuun
sähköpostisoitteeseen. TAI Lähetä täytetty hakulomake ja pakollinen liitetiedosto postin tai
lähetepalvelun kautta oikeusministeriölle.

Hakemuksen lähettäminen
Hakija toimittaa hakemuslomakkeen liitteineen oikeusministeriön kirjaamoon. Hakija vastaa
hakemuksen toimittamisesta määräaikaan mennessä. Hakija tekee mahdolliset hakemuksen
täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt sähköpostitse tai kirjeitse oikeusministeriön kirjaamoon.

Lisätiedot
Lisää tietoa hausta, hakulomakkeesta ja valinnasta löytyy sivustolta https://oikeusministerio.fi/etno. Lisätietoja
antavat myös ETNOn sihteeristön edustajat Peter Kariuki peter.kariuki@om.fi puh. +358 295 150 191 ja Mia
Luhtasaari, mia.luhtasaari@om.fi puh. +358 295 150 130.

Hakija toimittaa hakemuslomakkeen liitteineen oikeusministeriön kirjaamoon
17.4.2020 klo 16:15 mennessä.

Sähköiset hakemukset:
oikeusministerio@om.fi

Paperiset hakemukset (posti- tai läheteleimatut
17.4.2020 klo 16:15 mennessä):
Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Oikeusministeriö
Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki

https://oikeusministerio.fi/etno
mailto:oikeusministerio@om.fi
https://oikeusministerio.fi/etno
mailto:peter.kariuki@om.fi
mailto:mia.luhtasaari@om.fi
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