
 

Hanke MOSAIIKKI - MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISEN JA 
TYÖLLISTÄMISEN EDISTÄMINEN SALOSSA  
(Salon kaupunki ja Turun Ammattikorkeakoulu)  
http://terveysprojektit.turkuamk.fi/mosaiikki/index.html 
 
Salon kaupungin hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien osallistumisen 
ja työllistymisen edistäminen. Tavoitteeseen sisältyi pyrkimys kotouttamisen 
helpottamiseen sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseen kantaväestön ja 
maahanmuuttajien välillä. Hankkeen aikana Salossa kehitettiin ohjausta ja 
neuvontaa sekä lisättiin kulttuurintuntemusta ja mahdollisuuksia 
kanssakäymiseen eri asukasryhmien kesken.  Toimintamuotoina oli 
vertaistukijärjestelmän kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen eri toimija 
tahojen ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden välillä.  
 

Paikkakunta  
Salo 
 

Toiminta-aika ja 
rahoitus 

 
Sisäasiainministeriö rahoitus vuosina 2009–2010 oli 105 000 € 
 

Mitkä tavoitteet?  
Maahanmuuttajien kotouttamisen, osallistumisen ja työllistymisen 
edistäminen sekä yhteisöllisyyden rakentaminen kantaväestön ja 
maahanmuuttajien välillä 
 
Viranomaisten, maahanmuuttajien ja kolmannen sektorin osaamisen yhteen 
kokoaminen, kulttuurien välisen kanssakäymisen mahdollistaminen 

 

Yhteisöllisyyden lisääminen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä 
 

 Ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen 

 Kotouttamisen kehittäminen (kotoryhmät)  

 Kielitaidon kehittäminen käytännönläheisesti 

 ”Hiljaisen” maahanmuuttajaryhmän tavoittaminen 

 Kohottaa maahanmuuttajien psyykkistä ja fyysistä kuntoa 

 Maahanmuuttajien ohjauksen vertaistukimallin kehittäminen 

 Kulttuurituntemuksen lisääminen 
 
 

Mitä tehtiin?  

 Kehitettiin ohjausta ja neuvontaa perustamalla maahanmuuttajien 
infopiste omakielisen käytännönläheisen ohjauksen turvaamiseksi 
  

 Infopisteen kävijöistä laadittiin käyttäjäprofiilit 
 

 Uusille kuntaan tuleville ja kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille 
järjestettiin Nonstop-periaatteella kotoryhmätoimintaa, käytännössä 
yhteiskuntaan perehdyttämistä sosiaalityön keinoin. Lisäksi keskityttiin 
käytännönläheiseen suomen kielen opetukseen, tutustuttiin Salon 
palvelujärjestelmään sekä kaupungin tarjoamiin liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksiin  

http://terveysprojektit.turkuamk.fi/mosaiikki/index.html


  

 Tarjottiin aktiivista vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa yhteistyössä 
ammattikorkeakoulun, seurakunnan ja muiden kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. Järjestettiin koulutusta vertaistukiohjaajille 
yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Kasvokkain-hankkeen kanssa. 
Vertaisryhmätoimintaa muun muassa kotiäideille, lapsille, vanhuksille ja 
työttömille ammattitutkinnon omaaville. Lisäksi järjestettiin 
kokkailukerho, jossa perehdyttiin terveellisen ruuan valmistukseen ja eri 
kulttuurien ruokaperinteeseen. Vertaisryhmien ohjauksesta vastasivat 
suomalainen ja maahanmuuttaja- ohjaajapari. 

 

 Lisättiin kulttuurintuntemusta ja mahdollisuuksia kanssakäymiseen 
maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. ”Kulttuuritulkit” 
kiersivät päiväkodeissa ja kouluissa esittelemässä pelejä ja leikkejä eri 
maista. 

 
 

Tulokset ja Mallit  

 Löydettiin aiemmin peruspalveluiden ulkopuolelle jääneitä henkilöitä, 
jolloin heitä pystyttiin paremmin tukemaan. 

 

 Asiakaslähtöisyys parani, kun pystyttiin tarjoamaan entistä pätevämpiä 
palveluja tarpeiden ja kysynnän mukaan. 
 

 Luotiin kattava ja toimiva yhteistyön malli: projekti toimi 
maahanmuuttajien, Salon kaupungin eri hallinnonalojen, työ- ja 
elinkeinotoimiston, koulutusorganisaatioiden, seurakunnan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden sekä sosiaali- ja terveysalan yksityisten 
yritysten yhteistyönä.  
 

 Luotiin maahanmuuttajien osallistumista edistävää toimintaa. 
 

 Maahanmuuttajien infopiste palveli maahanmuuttajataustaisia 
asiakkaita suomen, venäjän, viron, kurdin, turkin, persian, somalian, 
romanian, espanjan, ranskan ja englannin kielellä. Infopiste tarjosi sekä 
monipuolista tietoa suomessa työskentelystä, opiskelusta, 
sosiaaliturvasta ja muista peruspalveluista että auttoi lomakkeiden ja 
hakemusten täyttämisessä. Salon maahanmuutto-ohjelmassa on kirjattu 
tavoitteeksi INFO-pisteen toiminnan vakiinnuttaminen, mikä on 
suunnitteluvaiheessa. 

 

 Mosaiikki-hankkeen aikana aktivoitiin paikallisia maahanmuuttajia ja 
kantasuomalaisia perustamaan yhteinen monikulttuurinen yhdistys Mun 
Salo ry http://munsalo.fi 

 

 Maahanmuuttajien vertaistukitoiminta.  Mun Salo ry jatkaa Mosaiikki-
hankkeessa kehitettyä vertaistukitoimintaa yhdessä Turun 
ammattikorkeakoulun Salon toimipisteen, Salon kaupungin, Salon 
seurakunnan ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Rahoituksesta vastaa kukin 
taho omalta osaltaan Mun Salo ry:n koordinoidessa toimintaa. Lähes 
kaikki koulutetut vertaisohjaajat kuuluvat Mun Salo yhdistykseen 
http://terveysprojektit.turkuamk.fi/mosaiikki/tukihenkilo.pdf 

 

http://munsalo.fi/
http://terveysprojektit.turkuamk.fi/mosaiikki/tukihenkilo.pdf
http://terveysprojektit.turkuamk.fi/mosaiikki/tukihenkilo.pdf


 Pysyvä Kulttuuritulkkitoiminta: 

Kulttuuritulkkitoiminnalla pyritään välittämään tietoa eri kulttuureista 
esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin, sosiaali- ja terveysalan 
toimipisteisiin, työpaikoille, ja yrityksiin. Kulttuuritulkit toimivat myös 

maahanmuuttajien tukena kotoutumisessa ja työllistymisessä. 
Kulttuuritulkkitoimintaa koordinoi Turun ammattikorkeakoulu 

 

 Mosaiikki-hankkeessa kehitettyä kotoryhmä-toimintamallia jatkaa 

Salon Kansalaisopisto yhteistyössä Salon kaupungin sosiaalipalveluiden 
ja Salon TE-toimiston kanssa. Toimintaan osallistuvat myös Turun 
ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat osana opintojaan 

 
 

Yhteystiedot Marika Leino, sosiaalikeskus, maahanmuuttajayksikkö 
marika.leino(at)salo.fi  

Sari Kallio-Kökkö, terveysala, Turun ammattikorkeakoulu                                    
sari.kallio-kokko(at)turkuamk.fi 

Irmeli Leino, terveysala, Turun ammattikorkeakoulu              
irmeli.leino(at)turkuamk.fi 
 

Yhteistyökumppanit  
Tuire Kallio, Salon seurakunta  
tuire.kallio(at)evl.fi 
 
Dlovan Muhammed, Suomen Pakolaisavusta  
dlovan.muhammed(at)pakolaisapu.fi 
 
Sauli Tuomikero, Salon TE-toimisto  
sauli.tuomikero(at)te-toimisto.fi 
 
Annika Tavasti 
annika.tavasti(at)salo.fi 
 
Milla Vana-Kauhanen, Kansalaisopisto  
milla.vana(at)salo.fi 
 

 


