
Hanke  

KOTOUTUMISEN KEHITTÄMISHANKE 
 
Vaasan kaupungin kehittämishankkeessa painopisteinä olivat nuorten tukeminen 
koulutukseen liittyvässä haku- ja nivelvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen ja 
kulttuuritoimen kehittäminen maahanmuuttajatyön näkökulmasta. Kehittämistoiminta 
painottui kattavaan tiedottamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön valmistavan esiopetuksen 
henkilöstön, päiväkodin ja maahanmuuttajataustaisten lasten vanhempien kanssa. 
Tavoitteena oli yhdessä nuorten kanssa suunniteltujen mielekkäiden koulutuspolkujen 
avulla lisätä heidän positiivista suhtautumistaan koulutukseen. Myönteinen kuva 
koulutuksesta ja omista mahdollisuuksista voi toimia syrjäytymistä ehkäisevänä ja 
työelämään pääsyä helpottavana tekijänä. 
 

Paikkakunta Vaasa 
 

Toiminta-aika ja 
rahoitus 

Vaasan ja K5-kuntien rahoitus vuosina 2009–2010 oli yhteensä 225 000 € 
 

Mitkä tavoitteet?  

 Maahanmuuttajien ja kantaväestön välisen kulttuurisen dialogin ja positiivisen 
vuorovaikutuksen lisääminen 
 

 Maahanmuuttajien varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kielenopetuksen, terveyden 
sekä kulttuuritoimen tukeminen ja kehittäminen 

 

 Maniammatillisen- ja monikulttuurisen työotteen edistäminen 
 

 Tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan kehittäminen 
 

Mitä tehtiin?  

 Maahanmuuttajien kansalaisraati 2010 
 

 Maahanmuuttajille tarkoitetut Monikulttuurinen Vaasa -verkkosivut suomeksi, 
ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi  
 

 Maahanmuuttajien elokuvafestivaali 
 

 Kartoitus Vaasan varhaiskasvatuksen piirissä olevista maahanmuuttajalapsista. 
Valmistavan esiopetuksen mallintaminen ja mallin pilotointi kolmessa päiväkodissa 
 

 Suomen Pakolaisavun järjestöhautomo-hankkeen kanssa aktivoitiin 
maahanmuuttajayhdistyksiä: Aktiivisesti toimii n. 5 yhdistystä, yhdistävä taho oli 
Kansainvälinen Kulttuuriseura MIRA ry 
 

 Luotiin ohjaajapankki, johon on koottu vertaistukiryhmiä johtavat ohjaajat. 
Toiminnasta vastaa Suomen Pakolaisapu ry 

 

 Kasvatuskumppanuutta on vahvistettu maahanmuuttajaperheiden vanhempien ja 
varhaiskasvatushenkilöstön keskinäisten tapaamisten avulla 
 

 Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välisessä nivelvaiheessa esiintyvän 
maahanmuuttajanuorten väliinputoamisvaaran ehkäisemiseen on pyritty luomalla 
tiivis yhteys toisen asteen koulutuksen ja perusopetuksen välille 



Tulokset ja Mallit  

 Monikulttuurinen Vaasa -nettisivut, joita hallinnoi kirjasto- ja kulttuuritoimi 
www.vaasa.fi/Suomeksi/Vapaa-aika/Kulttuuri/Monikulttuurinen_Vaasa 
 

 Ajatus maahanmuuttajien elokuvafestivaalista on edelleen esillä ja tapahtuman 
vakiinnuttamista halutaan edistää. Suunnitelma muovautunut kaikkien 
vähemmistöjen elokuvafestivaalin suuntaan. 
 

 Maahanmuuttajataustaiset lapset -kansio, joka sisältää ajantasaisen ja kattavan 
tiedon siitä, mitä varhaiskasvatushenkilöstön on hyvä tietää kohdatessaan 
maahanmuuttajalapsen ja hänen perheensä 
 

 Valmistavassa esiopetuksessa käytössä oleva malli, jonka avulla tuetaan lasta 
siirtymisessä kotoa päiväkotiin. Vakiintunut toiminta kolmessa päiväkodissa                         
Yhteyshenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård p. (06) 325 2660 
 

 Maahanmuuttajavanhempien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhteistyötä 
kehitetään edelleen kasvatuskumppanuustoiminnan avulla 
 

 Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään Vuosikello-mallia, jonka avulla täsmennetään 
maahanmuuttajalasten kielikartoitusten ja kielitestien ajankohdat 
 

 Maahanmuuttajien yhdistystoimintaa aktivoiva Järjestöhautomotoiminta on 
vakiintunut. Yhteyshenkilö: Järjestökonsultti Reetta Marttinen, 
reetta.marttinen(at)pakolaisapu.fi  

 

 Lasten kulttuurituntemusta kasvatetaan ja heidän sosiaalisia 
vuorovaikutustaitojaan vahvistetaan mm. ottamalla kirjastopalveluissa entistä 
paremmin huomioon maahanmuuttajataustaiset lapset. Kirjastoissa järjestetään 
ryhmätoimintaa, johon sekaryhminä osallistuvat eri kulttuureista tulevat lapset. 
 

 Toisen asteen koulutuksen maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävä on 
vakinaistettu 2011 alkaen. 
 

 Esiopetuksen osalta maahanmuuttajalasten tilastointia jatketaan. 
 

 Perusopetuksen ja toiseen asteen opetuksen välillä on vakiintunut yhteistyö, jota 
opinto-ohjaajat ylläpitävät. 
 

 Lisätty täysikäisten maahanmuuttajataustaisten nuorten mahdollisuuksia suorittaa 
peruskoulun oppimäärä ja tarjotaan tukea opetukseen. 
Maahanmuuttajataustaisten opetuksessa on hyödynnetty myös sähköistä CV:tä 

 

Kontaktihenkilö  
Vaasan kaupunki/ Keskushallinto  
Erityisasiantuntija  
Leif Sand 
+358 40 554 0043  
leif.sand(at)vaasa.fi 

 

 

http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Vapaa-aika/Kulttuuri/Monikulttuurinen_Vaasa

