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Maahanmuuttajaperhe asiakkaana
- Hanna Wallenius, Kotona Suomessa –hanke ja Shengul Abdullah, kokemusasiantuntija

• Mitä maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaamisessa pitää ottaa huomioon?
• Kohtaa asiakas ihmisenä, kysy yksilölliset tarpeet, kuten kaikilta muiltakin asiakasryhmiltä. 

Kaikissa ihmisissä on jotain samaa ja jotain erilaista!
• Ei kannata miettiä liikaa, mistä maasta henkilö on kotoisin tai mitä kulttuuria hän edustaa. Ihminen ei ole ensisijaisesti kulttuurinsa edustaja! 

Vaikka opiskelisit paljon vieraista kulttuureista, eri perheiden, sukujen ja yksilöiden välillä on silti eroja tavoissa eli joka tapauksessa pitää 
selvittää asiat kysymällä. 

• Opit samalla myös kulttuureista ja eri maiden tyypillisimmistä tavoista, kun kohtaat erilaisia ihmisiä. Ihmisten kohtaaminen on paras tapa oppia; 
etukäteen kouluttautumalla saat vain rajallista ja irrallista tietoa ja vaarana on, että alat yleistää ja luokitella ihmisiä ennakkokäsitysten mukaan. 
Pyri siis kohtaamaan jokainen avoimin mielin, uteliaasti ja kiinnostuneesti. 

• Miten maahanmuuttajan vanhemmuutta voi tukea? 
• Myös kotiäidit tarvitsevat suomen kielen perustaitoja, jotta kommunikointi esim. päiväkodin ja koulun kanssa onnistuu ja jotta pystyy ottamaan 

selvää lapsiinkin liittyvistä asioista. Mihin voit ohjata kieltä oppimaan, jos äiti on lasten kanssa kotona eikä voi mennä TE-toimiston 
kokopäiväiseen kotoutumiskoulutukseen? (kielikahvilat, järjestöjen äiti-lapsi-kerhot…) 

• Joskus perheen isän rooli perheen päänä ja elättäjänä on vain muodollinen eikä hän koe, että voisi todella osallistua perheensä arkeen. Miten 
isien roolia voisi tukea? (esim. Mannerheimin lastensuojeluliiton isätunnit, joissa miehet voivat keskustella isyydestä) 

• Perheiden jäsenten mahdollisimman samanaikainen kotoutuminen on tärkeää! Jos joku perheenjäsen jää vaille kielitaitoa tai yhteiskuntatietoa, 
se heikentää koko perheen asemaa. Mitä paremmin vanhemmat kotoutuvat, sitä parempi on myös lasten asema Suomessa. 

• Vanhemmille pitää tarjota tietoa, miten lasten kasvattamisesta ajatellaan Suomessa. Saako lasta komentaa, entä kurittaa ruumiillisesti?
• Opasta ja neuvo moitteiden tai lastensuojeluilmoituksen tekemisen sijaan! Kerro, mistä voi ostaa lämpimiä talvivaatteita, millaiset 

ravitsemussuositukset Suomessa on jne. 
• Kerro suomalaisesta terveydenhuollosta, lääkkeiden oikeasta käytöstä (milloin kannattaa syödä lääkkeitä ja milloin ei, esim. antibiootit), 

traumataustaisen lapsen psyykkisen oireilun tunnistamisesta yms. 
• On hyvä muistaa, että jos monikulttuurisen perheen vanhemmista toinen on kantasuomalainen, muualta muuttanut vanhempi ei välttämättä 

saa kaikkea tukea, mitä tarvitsisi. Suomenkielinen vanhempi voi hoitaa kaikki asiat, koska se on kielen puolesta helpompaa, 
jolloin erikielisen vanhemman asema jää heikommaksi lasta koskevissa asioissa. Yritä saada molemmat vanhemmat mukaan! 

Kotouttaminen 
kuuluu kaikille

Ystävällisyys 
on 

universaalia

Avoin mieli 
– uskalla 

kysyä!

Jokaisella 
on tarve 

tulla 
kuulluksi!



Maahanmuuttajaperhe
- roolit murroksessa

Mahmoud Machaal, kokemusasiantuntija
Suvi Nieminen, LAPE Pirkanmaa/ Setlementti Tampere ry



Setlementti Tampere ry:n kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö, jossa 
työskennellään kunniaan liittyvän väkivallan teemojen parissa



DIDAR tarjoaa

• Kriisiapua ja palveluohjausta kunniakäsityksistä johtuviin konfliktitilanteisiin sekä 
tilanteisiin, joissa on jo havaittu kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa.

• Maahanmuuttajataustaiset yksilöt, perheet ja yhteisöt, joita kunniaan liittyvät ilmiöt koskettavat tai jotka 
kärsivät kunniaan liittyvistä haitallisista perinteistä.

• Erikielisiä keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä, dialogityöpajoja, kulttuurivalmennuksia, 
leirejä ja tapahtumia.

• Koulutusta ja konsultointia ammattilaisille kunniaan liittyvissä kysymyksissä. 



DIDARin palvelut

• Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. 

• Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

• Työntekijät työskentelevät suomen, ruotsin, englannin, kurdin, persian ja darin kielillä. Muun 
kielisten asiakkaiden kanssa varaamme tulkin.



Milloin ottaa yhteyttä?

• Ennen kuin mitään väkivaltaa tapahtuu.

• Jos herää epäilys, että perheessä on väkivallan uhkaa.
 Pyrimme selvittämään tilannetta muiden toimijoiden ja perheen kanssa.

• Kun väkivaltaa on jo tapahtunut
 Pyrimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa varmistamaan, että tilanne rauhoittuu ja 

väkivallan kohde ja muut perheenjäsenet eivät joudu vaaraan. 

DIDAR ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Tavoitteemme on auttaa perheitä löytämään ratkaisut itse!



Kunniaan liittyvä väkivalta

• Perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa kunnianormien puolustamiseen
liittyvää väkivaltaa tai rajoittamista. 

• Väkivalta voi olla luonteeltaan henkistä ja/tai fyysistä.

• Kunniaan liittyvän väkivallan muotoja ovat mm. uhkailu, liikkumisen tai 
pukeutumisen rajoittaminen, sukuelinten silpominen, pakkoavioliitto ja 
kunniamurha.



Esimerkkitapaus

Vuosi sitten Irakista Suomeen muuttaneen perheen 15-vuotias tytär ohjataan 
kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, koska tyttö on vaikuttanut kivuliaalta ja aristanut 
toista kättään. Vastaanotolla käy ilmi, että tytöllä on mustelmia kehossaan, ja tyttö kertoo 
isän lyöneen häntä rangaistukseksi siitä, kun hänet on nähty kävelevän pojan kanssa 
koulumatkalla. Kouluterveydenhoitaja tekee lastensuojeluilmoituksen ja 
sosiaalityöntekijä alkaa selvittää asiaa. DIDAR pyydetään mukaan yhteistyöhön.



Uskomme, että ihmiset pystyvät muutoksiin,
kun he tulevat kuulluiksi ja kunnioitetuiksi.

Kunniaan liittyvien vaikeiden kysymysten ratkaisemisessa tarvitaan
kunnioittavaa ja tasapuolista yhteistyötä koko perheen kanssa.



DIDAR
Hatanpään valtatie 34 E (4. krs)
33100 Tampere

Toiminnanohjaajat
Sari Mattila puh. +358 45 141 1888
Fardin Abbasi puh. +358 50 407 5445
Yksikönjohtaja
Satu Hintikka puh. +358 50 523 7313

Email: etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi



Tulkkaus- ja käännöspalvelut
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Esityksen sisältö
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• Tulkkaus- ja käännöspalvelut
• Kustannusten korvaaminen
• Milloin pitää tilata tulkki
• Miten tulkki tilataan
• Miten tulkin kanssa työskennellään



Tulkkaus- ja käännöspalvelut

• Pirkanmaan tulkkikeskus perustettu vuonna 1994
• tarjoaa asioimistulkkaus- ja käännöspalveluja sekä

koulutusta tulkin käyttöön ja monikulttuuriseen vuorovaikutukseen liittyen
• noin 150 tulkkia / kääntäjää
• vuonna 2017 tulkkauspalveluja tarjottiin 55 kielellä

- yhteensä noin 35 000 tuntia eli  noin 150 tuntia tulkkausta / arkipäivä

• kysytyimmät tulkkauskielet: arabia (37,2 %), somali, persia/dari, venäjä, kurdi
• kysytyimmät toimialat: terveyspalvelut (33,9 %) ja sosiaalipalvelut (28 %)
• tulkkauspalvelut vain viranomaisille

• vuonna 2017 käännöksiä tehtiin 29 kielellä, yhteensä noin 2400 sivua
- sekä viranomaiset että yksityiset voivat tilata
- auktorisoidut käännökset joissakin kielissä

14.3.2018 Pirkanmaan tulkkikeskus / Nina Lappeteläinen15



Kielipalveluiden kustannusten korvaaminen

• pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta tulkkaus- ja 
käännöskustannukset korvataan valtion varoin ELY-
keskuksesta

• muiden maahanmuuttajien tulkkaus- ja 
käännöskustannuksista vastaa palvelun tilaaja

14.3.2018 Pirkanmaan tulkkikeskus / Nina Lappeteläinen16



Koska pitää tilata tulkki?

• velvollisuus on rajattu asioihin, jotka tulevat vireille 
viranomaisen aloitteesta, mutta myös muissa asioissa > 
erityisesti silloin, kun kyse on asiakkaan oikeuksista, 
eduista ja velvollisuuksista 

• tilaa tulkki aina, jos et tiedä varmaksi, onko asiakkaan 
suomen kielen taito riittävä

14.3.2018 Pirkanmaan tulkkikeskus / Nina Lappeteläinen17



Kuinka tilaan tulkin?

• tilaa tulkki hyvissä ajoin
• puhelimitse 03 565 77314 (akuuttitilanteissa palvelee 

24/7), sähköpostitse tulkkikeskus@tampere.fi
• varaa vähintään 1,5-kertainen aika käyntiin
• mikäli varattu aika muuttuu tai peruuntuu, ilmoita siitä 

tulkkivälitykseen
• tulkit eivät ota varauksia paikan päällä 

14.3.2018 Pirkanmaan tulkkikeskus / Nina Lappeteläinen18
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Miten tulkin kanssa työskennellään?

• tulkki on vaitiolovelvollinen
• tulkkaus tapahtuu minä-muodossa
• tulkki tulkkaa vo:n ja asiakkaan välisen keskustelun mitään pois 

jättämättä tai lisäämättä; hän ei itse osallistu keskusteluun
• tulkilta voi kysyä neuvoa tulkkaukseen tai kulttuuriin 

liittyvissä asioissa

• kulttuuriset seikat ja asiakkaan koulutustaso voivat vaikuttaa 
kommunikaation onnistumiseen

14.3.2018 Pirkanmaan tulkkikeskus / Nina Lappeteläinen19



Miten tulkin kanssa työskennellään?

• kohdista puheesi asiakkaalle ja katso asiakasta kohti
• puhu mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi sekä jaksota puhettasi 

sopivasti
• vältä ammattislangia, murreilmaisuja ja sanaleikkejä
• jos tulkin toiminnassa on huomautettavaa, anna palautetta heti paikan päällä
• jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, 

pidä taukoja

14.3.2018 Pirkanmaan tulkkikeskus / Nina Lappeteläinen20



PIRKANMAAN TULKKIKESKUS

Tulkkivälitys (03) 565 77314
tulkkikeskus@tampere.fi

ma-to klo 8.00-15.45, pe klo 8.00-15.15
(puhelinpäivystys samassa numerossa akuuttitilanteita varten 24/7)

Käännösvälitys (03) 5657 7200 
tulkkikeskus.kaannokset@tampere.fi

Laskutus 040 806 4070
Suunnittelija 040 8063161

Johtaja 050 5504146
etunimi.sukunimi@tampere.fi
www.tampere.fi/tulkkikeskus

14.3.2018 Nina Lappeteläinen
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Túlka
ETÄTULKKAUSPALVELU

Kun tulkkaustarve yllättää:



Túlka
 Túlka Oy on suomalainen yritys, kuuluu Barona Group Oy –konserniin
 Túlka-palvelu = Túlka-yhteisö + Túlka-applikaatio
 Tulkkaus tapahtuu Túlka-mobiilisovelluksen tai internetin selaimen kautta. 

Kehitteillä myös täysin puhelimitse – ammattilainen, asiakas, tulkki –
tapahtuva palvelu. Linjoilla oleva, nopein tulkki poimii tulkkauskutsun ja 
palvelee videon välityksellä. 

 Käytössä tällä hetkellä noin 100 tulkkia, lisäksi kumppaneilla yli 200 tulkkia. 
 Tulkit ovat ammattitulkkeja tai asioimistulkin tutkinnon suorittaneita tulkkeja. 

Tulkeilta voidaan lisäksi edellyttää erilaisia asiakas- ja toimialakohtaisia 
osaamisvaatimustasoja (esim. sosiaali- ja terveysalalla).

 Túlka ohjevideo: https://drive.google.com/file/d/0B3c-QYLu_KI-
Mk55ZmQ3d1JPbFU/view

 Referenssejä: https://drive.google.com/file/d/0B3c-QYLu_KI-
MmNDOEVTUjlEY1U/view
 Käyttäjinä mm. kouluja, sairaaloita (KYS), vastaanottokeskuksia, 

maahanmuuttajapalveluita, poliisi (Hki)

https://drive.google.com/file/d/0B3c-QYLu_KI-Mk55ZmQ3d1JPbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B3c-QYLu_KI-MmNDOEVTUjlEY1U/view


Túlkan etuja
 Nopea: Palvelu sopii akuutteihin ja nopeisiin tulkkaustilanteisiin. Keskiverto 

vastausaika Tùlkassa on n. 15 sekuntia. 
 Helppo: Tulkkaus tilataan älypuhelimella Túlka-sovellusta käyttäen. Linjoilla 

oleva, nopein tulkki poimii tulkkauskutsun ja palvelee tilanteessa videon 
välityksellä. 

 Joustava: Tulkkia ei tarvitse varata etukäteen.
 Kustannustehokas: Ei kustannuksia odottelusta tai peruuntuneista ajoista. 

Veloitus käytettyjen tulkkausminuuttien perusteella. 
 Monipuolinen: 15 eri kieltä, valikoimaa kasvatetaan tarpeiden mukaan.
 Räätälöity: Asiakkaan toiveen mukaan asiakkuudessa käytettäville tulkeille 

koulutetaan myös asiakaskohtaista erityissanastoa, jotta vaadittava 
osaamistaso varmistetaan tulkkaustilanteissa.

 Kehittyvä: Asiakas antaa tulkkauksen sujumisesta arvion suoraan 
applikaatioon (1-5 tähteä). Palautteisiin reagoidaan Túlkan puolelta.



Túlka toimintaan
 Túlka-applikaation voi ladata älypuhelimen Play-kaupasta tai AppStoresta. Kokeile 

esittelytunnuksilla ilmaiseksi 10 minuutin ajan!
 Asiakkaan kanssa voidaan tehdä joko määräaikainen pilotointisopimus (asiakas 

päättää keston) tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.
 Ks. www.tulka.com
 Myynti- ja asiakaspalveluvastaava Tanveer Sheerzad, sales@tulka.com, 050 4698 902

PILOTIN KAUTTA LAAJEMPAAN YHTEISTYÖHÖN
 Pilotointiin kuuluu

 reunaehdoista (esim. kielet, erityistarpeet, palveluajat) ja tavoitteista sopiminen
 Asiakkaan kouluttaminen (etänä tai paikan päällä)
 Projektin hallinnointi (mm. erilaisia raportteja palvelun käytöstä)
 Palvelun ja palvelutason hionta
 Tarvittaessa etätuki

http://www.tulka.com/
mailto:sales@tulka.com


HINNASTO





Kotouttamistyö kunnassa
Kangasala 27.9. 2018

Hanna Wallenius
Aluekoordinaattori (Pirkanmaa ja Keski-Suomi)
Kotona Suomessa –projekti (ESR)



Kotona Suomessa -hankekokonaisuus

7 aluekoordinaattoria + pilottiprojekteja ympäri Suomen 

työntekijöiden osaamisen vahvistaminen

moniammatillisten verkostojen kehittäminen

hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen 

TEM:n Kotouttamisen osaamiskeskuksen toiminnan juurruttaminen 
www.kotouttaminen.fi (tilaa uutiskirje täältä!)

http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet


Kangasalan maahanmuuttajatilastoja 31.12.2017

Asukkaita
Ulkomaan 
kansalaisia Vieraskielisiä

Ulkomailla 
syntyneitä

Ulkomaalais-
taustaisia

Ulkomaan 
kansalaisten 
osuus, %

Vieraskielisten 
osuus, %

Ulkomailla 
syntyneiden 
osuus, %

Ulkomaalais-
taustaisten 
osuus, %

KOKO MAA 5513130 249452 373325 372802 384123 4,5 6,8 6,8 7,0

Kangasala 31437 423 677 822 682 1,3 2,2 2,6 2,2



Kansalaisuudet Kangasalla 31.12.2017
Viro 101
Venäjä 36
Thaimaa 24
Kiina 19
Ruotsi 19
AFRIKKA 18
AMERIKKA 15
Saksa 17
Unkari 14
Italia 13
Puola 13
Afganistan 12
Turkki 11
Filippiinit 10
ILMAN KANSALAISUUTTA 3
TUNTEMATON 1



Kangasalan väestö äidinkielen mukaan 31.12.2017

suomi 30686
venäjä 134
viro, eesti 106
ruotsi 73
englanti 51
arabia 46
thai 35
saksa 33
persia, farsi 23
kiina 21
turkki 20
puola 19
tagalog, pilipino 19
unkari 16
espanja 13
italia 13
MUU KIELI 7
TUNTEMATON 1



Työtämme ohjaavat lait ja 
periaatteet



Kenelle maahanmuuttaja- ja kotoutumistyö kuuluu?

http://kotouttaminen.fi/keskeiset-kasitteet

Monimuotoisuusosaaminen
Ajattelu- ja toimintatapoja sekä käytäntöjä, jotka perustuvat 
toisen henkilön kunnioittamiseen ja arvostamiseen riippumatta 
hänen taustastaan tai asemastaan. Keskeistä on osata tunnistaa 
ja tunnustaa toisen henkilön yleisinhimilliset, mutta myös 
esimerkiksi kulttuurisesta erilaisuudesta tai vähemmistöasemasta 
nousevat tarpeet. Yleisenä tavoitteena on parantaa 
vähemmistöryhmiin kuuluvien asemaa.

http://kotouttaminen.fi/keskeiset-kasitteet


Laajennettava käsitystä siitä, keitä suomalaiset nykyään ovat
Kenen ja millaisiin tarpeisiin ammatillisessa työssämme on vastattava?
Maahanmuuttajien sijaan voitaisiin puhua uusista kuntalaisista
Sopeutumisprosessi on kaksisuuntainen
Yksilöllä on vastuu omasta kotoutumisestaan, mutta kaikilla ei ole siihen 
tarvittavia valmiuksia
Viranomaiset, poliittiset päättäjät ja valtaväestö luovat edellytykset 
maahan muuttaneille toimia tasa-arvoisesti yhteiskunnassa

Omien tehtävienne asiantuntijoina teillä on valta, vastuu, velvollisuus
Jokainen voi vaikuttaa myös kuntalaisena ja kansalaisena arjen 
kohtaamisissa ja vuorovaikutustilanteissa



Kotoutuminen

Kotoutujalle alkuvaiheessa tärkeää tieto uuden yhteiskunnan 
rakenteista ja toiminnasta sekä tuettu suomen kielen opiskelu

Tavoitteena taito ja kyky toimia arjessa ja yhteiskunnassa

Jotta kotoutuminen olisi mahdollisimman sujuvaa, perustiedot ja –
taidot tulisi tarjota mahdollisimman pian maahantulon jälkeen

Perustietojen lisäksi kotoutumislaissa edellytetään tarjoamaan 
maahanmuuttajalle ohjausta, neuvontaa, alkukartoitus ja 
kotoutumissuunnitelma



Toimenpidekokonaisuudet 
(Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010)

PERUSTIETO: kaikille oleskeluluvan myöntämisen tai viimeistään 
kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä

OHJAUS ja NEUVONTA: kunnan, TE-toimiston ja muiden viranomaisten 
on annettava opastusta, neuvontaa ja ohjeistusta kotoutumista 
edistävistä toimenpiteistä, palveluista ja työelämästä

ALKUKARTOITUS: työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille 
tai sitä pyytäville

KOTOUTUMISSUUNNITELMA: tarve arvioidaan alkukartoituksen 
perusteella



Mikä maahanmuuttajien mielestä on tärkeää kotoutumisessa 
(Maahanmuuttajabarometri, TEM 2013)?

Kotoutumisen tärkeimmät osatekijät selkeitä: työ, kielitaito, turvallisuus

Tiedontarve suurta, sekä palveluista että oikeuksista

Hyvin moni maahanmuuttaja haluaa enemmän kontakteja suomalaisiin

Joka neljännellä syrjintäkokemuksia viimeisen vuoden aikana

Kunnan palvelut koetaan suurelta osin hyviksi ja tarpeita vastaaviksi



Kuka on kotoutuja?
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetussa laissa tarkoitettu työtön työnhakija tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta 
annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle 
maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen 
edistämiseksi. (28.12.2012/919)
Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen 
oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Ensimmäinen 
kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi.
Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy yksilöllisesti hänen omien tavoitteidensa, työ-
ja koulutushistoriansa sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. 
Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kuitenkin kolme vuotta ensimmäisen 
kotoutumissuunnitelman allekirjoittamisesta.
Edellä 3 momentissa tarkoitettua aikaa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos se on perusteltua 
sen vuoksi, että maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä. Jos kotoutumissuunnitelmaa 
ei ole tilapäisesti voitu toteuttaa vamman, sairauden, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muusta 
näihin verrattavasta syystä, kotoutumissuunnitelmaan oikeuttavaa enimmäisaikaa voidaan pidentää 
vastaavasti.

Laki kotoutumisen edistämisestä, 12§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386#a28.12.2012-919


Miksi kotoutuja on tärkeä tunnistaa?

Kotoutujalla saattaa olla oikeus palveluihin, joita 
lainmukaisen kotoutumisajan jälkeen ei enää voida 
tarjota (esim. kotoutumiskoulutus)

Jos ensimmäisen oleskeluluvan saamisesta on alle 5 
vuotta eikä asiakastiedoissa selvästi sanota, että 
kotoutumisaika on päättynyt tai ettei 
kotoutumispalveluita voida enää tarjota, kannattaa 
aina tarkistaa mahdollisuus kotoutumispalveluihin!



Alkukartoitus



Miksi tehdään?

http://kotouttaminen.fi/alkukartoitus

Viranomaisten toimenpiteiden tulisi perustua 
maahanmuuttajan aiempaan osaamiseen, 
elämäntilanteeseen ja toiveisiin  tästä syystä laissa on 
säädetty alkukartoituksesta

Hyvin suunniteltu ja tehty alkukartoitus vaikuttaa siihen, 
miten hyvin maahanmuuttaja pääsee hänelle sopiviin 
palveluihin

http://kotouttaminen.fi/alkukartoitus


Kuka tekee alkukartoituksen?

TE-toimisto työttömälle työnhakijalle (tai sitä 
pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän 
arvioidaan sitä tarvitsevan)
Sosiaalipalvelut muun kuin tilapäisen 
toimeentulotuen saajalle (sitä pyytäneelle muulle 
maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä 
tarvitsevan)



Hyvin suunnitellun alkukartoituksen tunnusmerkkejä

Omakielisyys
Kartoittajan arviointiasiantuntemus
Alkukartoituksen linkittäminen tuleviin toimenpiteisiin
Asiakaslähtöisyys
Paikallisesti tai alueellisesti sovitut mallit ja käytännöt
Huolellinen viestiminen, jotta asiakas ymmärtää 
alkukartoituksen merkityksen ja tärkeyden



Kotoutumissuunnitelma



Laki kotoutumisen edistämisestä, 11§
Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen 
suunnitelma* niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden 
tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia 
hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita 
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä 
edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena 
jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.

Suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi 
kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia maahanmuuttajan oman 
äidinkielen opetuksesta, yhteiskuntaan perehdyttävästä 
opetuksesta, luku- ja kirjoitustaidon sekä perusopetusta
täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskoulutuksesta ja muista 
kotoutumista yksilöllisesti edistävistä toimenpiteistä.

*) voidaan tehdä myös perheelle



Laaja näkökulma kotoutumiseen

Syytä ottaa huomioon asiakkaan koko elämäntilanne, 
kuten opiskelutausta, osaaminen, realistiset 
ammattisuunnitelmat Suomessa, perhetilanne

Perheen kotoutumisen samanaikaisuus tärkeää! 
Usein vain perheenisä menee kotoutumiskoulutukseen 
ja lapset oppivat koulussa, mutta kotiäidit jäävät 
vaille toimenpiteitä ja ovat vaarassa jäädä 
heikompaan asemaan  Pyrittävä aktivoimaan alusta 
asti



Lisätietoa kotoutumissuunnitelmasta

http://kotouttaminen.fi/kotoutumissuunnitelma:
Kenelle tehdään, kuka tekee
Sisältö ja viranomaisen tehtävät
Laatimisaikataulu ja suunnitelman kesto
Alaikäisen kotoutumissuunnitelma
Perheen kotoutumissuunnitelma
Velvoittavuus
Seuranta ja tarkistaminen
Suunnitelman aikainen toimeentulo 

http://kotouttaminen.fi/kotoutumissuunnitelma


Kotoutumista edistävät 
toimenpiteet



Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus
Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus
Kotoutumiskoulutus (nuorille ohjaava koulutus 
Tredussa)
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 
VALMA
Kansalaisopistojen tarjonta, kielikahvilat, 
kohtaamispaikat, järjestöjen kieliryhmät, Sofian 
Pysäkki, finnishcourses.fi… 



Monisuuntainen kotoutuminen

Suurin osa aikuisten kotoutumisesta tapahtuu arjessa, 
ei virastoissa eikä oppilaitoksissa!  asiakkaiden 
ohjaaminen kolmannen sektorin toimintaan, 
asuinalueiden yhteisölliseen toimintaan yms.

Monet maahanmuuttajista toivovat suomalaisia ystäviä 
 MLL ystävätoiminta, Mainion tandem-kieliparit, 
kansalaisopistot, harrastukset…
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LAPE Pirkanmaa – Perheiden kotoutumisen tukeminen

Työkalupakki –linkkipaketti tukemaan monikulttuurista työskentelyä 
käytännössä

• Käyttöön otettavat sähköiset palvelut (mm. omakieliset neuvontapalvelut)
• Tuki-, konsultaatio- ja yhteistyötahoja
• Teemoittain jaoteltua käytännön tietoa ja vinkkejä ammattilaisille
• Eri kielisiä materiaaleja asiakkaille

Koulutukset lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa työskenteleville
• Jatkossa Kotona Suomessa –hankkeen kautta

Perheiden kotoutumisen tukemisen malli (kotoutumissuunnitelma/ 
verkostotyöskentely)

Monikulttuurisuustyön avainhenkilöverkosto 
• Alueelliset avainhenkilöt varhaiskasvatuksesta, koulusta, neuvolasta ja 

sosiaalipalveluista

Suvi Nieminen

Kunnan LAPE-ryhmä:

- Ammattilaisten 
valmiuksien 

varmistaminen

- Kotoutumislain 
mukaisten palveluiden 
järjestäminen lapsille, 

nuorille ja perheille

- Kaikki kotouttaa –
toimintakulttuurin 

vahvistaminen

- Monikulttuurisuus-
näkökulman 

huomioiminen kaikkia 
palveluja 

suunniteltaessa 

Kaikki kotouttaa –
toimintakulttuuri:
Kotouttaminen on 
organisaatioissa 

kaikkien työntekijöiden 
vastuulla.



Työkaluja työn tueksi



Työkalupakki kulttuurien ihmisten kohtaamiseen

Rohkeutta

Kärsivällisyyttä

Joustavuutta

Avoimuutta

Kyky nauraa itselle

Muuntautumiskykyä

Monenlaisen 
”normaalin” sietämistä

Hyväksyvä 
asenne

Asettumista toisen 
asemaan

Kunnioitusta

Empaattisuutta

Kiinnostusta kulttuureja 
kohtaan

Ennakkoluulottomuutta

Herkkyyttä kuunnella

Ymmärrystä

Erilaisuuden 
hyväksymistä

Vuorovaikutustaitoja

Kykyä dialogiin

Epävarmuuden sietämistä





Infopankki http://www.infopankki.fi/

Perustietoa Suomesta –esite 
http://tem.fi/perustietoa-suomesta

Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten 
vuosisata http://www.suomenvuosisata.fi/

Tietoa Suomesta eri kielillä

http://www.infopankki.fi/
http://tem.fi/perustietoa-suomesta
http://www.suomenvuosisata.fi/


Omakielistä tietoa eri teemoista mm.

Pirkanmaan Pelastuslaitoksen Maahanmuuttajien 
turvallisuusmateriaali-paketti 
http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-483

Tampereen kaupungin asumisen opas: 
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-
toimeentulo/maahanmuuttajat/asumisen-opas-
maahanmuuttajalle.html

http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-483
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/maahanmuuttajat/asumisen-opas-maahanmuuttajalle.html


Maahanmuuttovirasto www.migri.fi

Sisäasiainministeriö www.intermin.fi/fi/maahanmuutto

Siirtolaisuusinstituutti www.migrationinstitute.fi/

Suomen Pakolaisapu www.pakolaisapu.fi/

Suomen Pakolaisneuvonta www.pakolaisneuvonta.fi/

Suomen Punainen Risti www.punainenristi.fi

Väestöliitto: Monikulttuurisuus 
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/

Toimijoita mm.

http://www.migri.fi/
http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto
http://www.migrationinstitute.fi/
http://www.pakolaisapu.fi/
http://www.pakolaisneuvonta.fi/
http://www.punainenristi.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/


Kidutettujen kuntoutuskeskus 
https://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-
kuntoutus

Naapuruussovittelun keskus 
http://www.naapuruussovittelu.fi/

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma 
www.tukikeskushilma.fi/

Erikoistuneita palveluita mm.

https://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus
http://www.naapuruussovittelu.fi/
http://www.tukikeskushilma.fi/


Koulutustallenteita
Tulevaisuustreffit – Me vuonna 2030? (1.12.2016) - Ajatuksia ja ideoita maaseudusta ja maahanmuutosta 
http://videonet.fi/web/kylatoiminta/

Pakolaisten mielen hyvinvointi -seminaarisarja (10.–11.1. ja 7.-8.2.2017) 
Pakolaisten mielenterveysongelmien tunnistaminen ja varhainen tuki (10.1.2017) 
Arkitoiminta ja luovat menetelmät pakolaisten mielen hyvinvoinnin tukena (11.1.2017) 
Vakavan trauman kokeneiden pakolaisten hoito (7.2.2017) 
Pakolaisten mielen hyvinvointia tukeva palveluverkko (8.2.2017)

Work Up! Multicultural working life (31.1.2017) 
https://tem.videosync.fi/2017-01-31-workup

Tampereen kaupungin ja Kotona Suomessa –hankkeen koulutukset ovat katsottavissa täältä: 
http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus

Perhe ja kotoutuminen (9.11.2016)
Viranomaisten roolit ja eri oleskelulupiin liittyvät oikeudet (13.12.2016)
Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen (19.1.2017)
Kulttuurien välinen viestintä (16.2.2017)

OMPPU - Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle –hankeen aloitusseminaari (8.2.2017).
Puheenvuorojen tallenteet löytyvät täältä.

http://videonet.fi/web/kylatoiminta/
http://videonet.fi/web/thl/20170110/
http://videonet.fi/web/thl/20170111/
http://videonet.fi/web/thl/20170207/
http://videonet.fi/web/thl/20170208/
https://tem.videosync.fi/2017-01-31-workup
http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus
https://connect.funet.fi/p2wx979rv0a/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal&proto=true


Tietokirjallisuutta

Alitolppa-Niitamo, Fågel & Säävälä (2013): Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. 
Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä

Haapasaari & Korhonen (2013): Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa http://vaestoliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/d284392b11cbebbada55f68796b420d1/1460013391/application/pdf/3098673/MIK%C3%84PERHE_nettikirja.pdf

Pakaslahti & Huttunen (2010) : Kulttuurit ja lääketiede

Pentikäinen (2005): Loputtomalla matkalla – Kertomuksia pakolaisuudesta

Rastas, Huttunen & Löytty (2005): Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä 
monikulttuurisuutta

http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/d284392b11cbebbada55f68796b420d1/1460013391/application/pdf/3098673/MIK%C3%84PERHE_nettikirja.pdf


Kaunokirjallisuutta & elämäkertoja

Chimamanda Ngozi Adichie: Purppuranpunainen hibiskus, Puolikas keltaista aurinkoa, Huominen on liian 
kaukana & Kotiinpalaajat
Dinaw Mengestu: All Our Names
Nura Farah: Aavikon tyttäret
Marjaneh Bakhtiari: Mistään kotoisin
Khaled Hosseini: Tuhat loistavaa aurinkoa & Leijapoika
Anu Rohima Mylläri: Adoptoitu
Maria Amelie: Luvaton norjalainen
Sinikka Vesterberg: Kaksi kotimaata
Mende Nazer & Damien Lewis: Orja – kaapatun tytön tie Sudanista Lontooseen
Ayaan Hirsi Ali: Pakomatkalla
Corinne Hofmann: Valkoinen masai

Lisää tähän listaan oma ehdotuksesi tai lukusuosituksesi!



Koulutukset, seminaarit, verkostotapaamiset

Uutiskirje: pyydä sähköpostilla pääsy 
postituslistalle aluekoordinaattorilta

Aluekoordinaattori Hanna Wallenius, 0295 020 946 
hanna.wallenius@ely-keskus.fi

Kotona Suomessa -hanke

mailto:hanna.wallenius@ely-keskus.fi


Kiitos!



Maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset 
lapset, nuoret ja perheet

TIEDON JA TUEN TYÖKALUPAKKI
AMMATTILAISILLE JA ASIAKKAILLE

PIRKANMAALLA

Suvi Nieminen
Projektikoordinaattori
LAPE Pirkanmaa, maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut
suvi.nieminen@setlementtitampere.fi
Puh. 050-4140413

https://lapepirkanmaa.fi/perhekeskustoimintamalli/maahanmuuttajapalvelut/

Linkki työkalupakkiin:

https://lapepirkanmaa.fi/perhekeskustoimintamalli/maahanmuuttajapalvelut/
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