
 

Hanke STEP BY STEP - Pilottihanke maahanmuuttajien 

kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi  

Hankkeen ydinajatuksena oli aktivoida maahanmuuttajataustaisia hakeutumaan 

itsenäisesti koulutukseen, kursseille, vapaa-ajan toimintaan ja työelämään. 

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa seudullista monikulttuurisuustyötä 

aktivoimalla kolmannen sektorin vahvoja toimijoita.   

Punkalaitumen kuntapilottihankkeessa rakennettiin seudullista vaikuttavuutta ja 

yhteistoimintamallia eri toimijoiden yhteistyön kautta.  

Paikkakunta  

Punkalaidun 

Toiminta-aika ja 

Rahoitus 

 

Sisäasiainministeriön rahoitus vuosina 2009–2011 oli 55 000 € 

Mitkä tavoitteet?  

 Yhteistoimintamallin kehittäminen maahanmuuttajien koulutuksen, 
työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi 

 Kotouttamisprosessin seudullisten mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen sekä 
kotouttamisen esteiden poistaminen ja maahanmuuttajien syrjäytymisen 
ehkäisy 

 Tuen tarjoaminen suomen kielen opiskeluun etenkin aikuisille 
maahanmuuttajille, joista monet eivät osaa lukea tai kirjoittaa äidinkielellään 

 Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien henkilöiden osaamisen 
vahvistaminen ja kehittäminen sekä toimijoiden välisen työnjaon 
selkiyttäminen 

 Sateenvarjotoiminnan kehittäminen, tarkoituksena koordinoida ja luoda uusia 
toimintoja 

 Uusien konkreettisten toimenpiteiden ja toimintamuotojen luominen 

Mitä tehtiin?   

 Järjestettiin erityisesti ruohonjuuritason toimintaa 
 

 Ilman huoltajia tulleita maahanmuuttajanuoria autettiin sopeutumaan uuteen 
asuinympäristöön talonmiehen ja kahden tukihenkilön avulla 
 

 Kuntastrategiassa maahanmuutto valittiin elinvoimatekijäksi 
 

 Suomen Punaisen Ristin paikallisosaston aktiivien toteuttama läksyparkki ja 
Punkalaitumen Marttojen järjestämä käsityökerho 

 Maahanmuuttajanuoria ohjattiin mukaan partiotoimintaan 



 

 Opinnäytetyö: selkokielinen opas Punkalaitumen kunnan palveluista 
maahanmuuttajien lähtökohdista: 
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24778/Lindeman_Sari
.pdf?sequence=1  

 Kolmannen sektorin aktivointi maahanmuuttajatyöhön 

 Selvitettiin, miten alueen maahanmuuttajat kokevat tulevaisuutensa ja 
millaista tukea he tarvitsevat 

Tulokset ja Mallit  

 Hankkeen toiminta on vaikuttanut myönteisesti Punkalaitumen kunnan 
kotouttamistyön toimintakulttuuriin, mm. asiakaslähtöisyys on vahvistunut 

 Luotiin malli tärkeiden ensimmäisten askelten selkiyttämiseksi, kun pyritään 
edistämään maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan 

 Läksyparkki sekä pienviljelyspalsta -toiminta käynnistyivät hankkeen 
loppupuolella ja jatkavat vakiintuneena toimintana 

 Jalkapallossa hankkeen aikana toiminut FC Punkkis loppui, mutta tilalle tuli FC 
Vartiola, joka jatkaa vakiintuneena toimintana 

 Kaksisuuntainen kotoutuminen ja vapaaehtoistoiminta ovat vahvistuneet 

 Kunnan poliittiset päättäjät ovat vahvemmin mukana konkreettisissa toiminnoissa 

 Järjestöt ovat tiiviimmin mukana maahanmuuttajatyössä. Esim. MLL:n Punkalaitumen 
yhdistys on pitänyt iltaperhekahvilaa, johon mm. Punkalaitumen 
vastaanottokeskuksen asukkaat ovat osallistuneet. Iltaperhekahvila on tällä hetkellä 
tauolla vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Kontaktihenkilö  

Perusturvajohtaja                                                                                                              

Anne Hokkanen                                                                                                                     

(02) 7608 0231                                                                               

anne.hokkanen(at)punkalaidun.fi 

Maarit Tiittanen 02/2011 alkaen hankkeen loppuun  
Punkalaitumen kunta 
Maahanmuuttajat kylille-hanke 
Hanketyöntekijä 
040 1580644 
maarit.tiittanen(at)gmail.com 
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