
 

Hanke OULUN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HANKKEET 
 
Oulun kuntapilottihankkeessa oli mukana kaupungin päivähoito, 
maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo.  
Keskeisinä tavoitteina olivat haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajanuorten kotoutumispolun kehittäminen ja maahanmuuttajaäitien 
ja lasten ohjaaminen käyttämään normaaleja avoimen varhaiskasvatuksen 
palveluita sekä muita kunnan peruspalveluita. Hankkeen aikana Oulun 
maahanmuuttopalvelussa kehitettiin nuorille psykososiaalisia tukimalleja, jotka 
tarjosivat puitteita onnistuneelle kotoutumiselle.  
  

Paikkakunta Oulu 

Toiminta-aika ja 
rahoitus 

 
Oulun rahoitus vuosina 2009–2010 oli 102 000 € 

Mitkä tavoitteet?  

 Peruspalveluihin kiinnittymisen mahdollistaminen 

 Nuorten psykososiaalisten tukitoimien kehittäminen 

 Suomen kielen vahvistaminen ja suomalaisten varhaiskasvatuspalveluiden 
tutuksi tekeminen mm. kotona oleville äideille, jotka eivät osaa suomen kieltä 
ja ovat syrjäytymisvaarassa 

 Taidetalkkariprojektin tavoitteena oli tuoda yhteen maahanmuuttajia ja 
kantaväestönuoria taiteen avulla 

Mitä tehtiin?  

 Selvitys maahanmuuttajanuorten tilanteesta Oulussa 
 

 Tukihenkilöt SPR:n ystävätoiminnan kautta 
 

 Taidetalkkariprojekti Oulun taidemuseon kanssa: yhteisötaidetta, 
esimerkkeinä valokuvanäyttely ja lyhytelokuvia  

Julkaisu: Toim. Janne Kauppinen, Taidetalkkari - Oulun taidemuseon 
yhteisötaidehankkeet 2008-2010 
Oulun taidemuseon julkaisuja 56, 2011 

 Omankieliset vanhempainryhmät päivähoidossa eri kulttuuritaustaiselle 
perheille 
 

 Perhekerhot monikulttuurisille äideille ja lapsille: suomen kielen opetusta ja 
kielioppia askartelun, käsityön, ruuanlaiton ja leipomisen lomassa. Lasten ja 
vanhempien yhteinen tekeminen ja kiinnittyminen normaaliin avoimeen 
varhaiskasvatukseen 
Yhteystiedot: Raija Ylilehto-Suvanto, raija.ylilehtosuvanto(at)ouka.fi 
 

 Yhteistyö Oulun ulkomaalaispoliisin kanssa 
 
 
 



Tulokset ja Mallit  
Maahanmuuttajien näkökulmasta 
 

 Tunnistettiin tarve puuttua nuorten vakaviin ongelmiin: sosiaalisia ongelmia, 
psyykkistä oireilua, päihteiden väärinkäyttöä ja väkivaltaisuutta 
 
 Oulun maahanmuuttopalvelussa kehitettiin nuorille psykososiaalisia 

tukimalleja 
 

 Nuorten elämänhallintaa tuettiin intensiivisellä yksilöohjauksella 
 

 Annettiin laillisuuskasvatusta ja autettiin toteuttamaan 
laillisuusinformaatiomateriaalia  

 

 Suomen kielen taitojen parantuminen sekä yleinen rohkaistuminen 
 

Kunnan näkökulmasta 
 

 Hanke on kehittänyt kaupungin toimintamalleja ja pilottihankkeet ovat 
siirtyneet osaksi normaalia toimintaa 
 

 Perhekerhot maahanmuuttajaäideille ja lapsille järjestetään nyt normaalina 
toimintana, johon voivat osallistua kaikki äidit lapsineen  

 

 Perustettu työyksiköitä, joissa monikulttuurisen taustan omaavia äitejä on 
enemmän, tällöin sisällöt voivat painottua heidän tarpeidensa mukaan 
 

 Omankieliset vanhempainillat ovat jatkuneet tarpeen mukaan 
 

 Maahanmuuttajapalveluissa nuorten kanssa työskentely ja uusien 
toimintatapojen kehittäminen jatkuvana käytäntönä 
 

 Yksilöllinen ohjaus ja yhteistyön tiivistäminen jatkavat elämäänsä osana 
perustyötä 
 

 Lisäksi hankkeen aikana tehtiin Oulussa paljon työtä ohjauksen työstämisessä  
 

Kontaktihenkilö  
Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja  
Ulla Rissanen 
ulla.rissanen(at)ouka.fi 
 

 


