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Kotouttamistyö

”Kotouttamisen seudullisten 
ja alueellisten verkostojen 
vahvistaminen” -hankkeessa 
luotiin pääkaupunkiseudulle 
yhtenäisiä työtapoja sosiaali-
alalla tapahtuvaan pakolaisten 
kotouttamiseen. Päämääränä 
oli vahvistaa maahanmuutto-
yksiköiden erityisosaamista ja 
saada kuntien eri viranomaiset 
toimimaan yhdessä hyvän ko-
toutumisen varmistamiseksi.
Helsingin osahankkeessa keskityttiin 
kehittämään palveluketjuja ja vahvis
tettiin järjestöyhteistyötä. Espoossa 
järjestettiin ryhmätoimintoja kotona 
olevien naisten kotoutumisen tuke
miseksi eri tahojen yhteistyönä. Van
taalla rakennettiin monitoimijaista 
työskentelymallia perheenyhdistämis

tilanteisiin sekä kerättiin asiakkaiden 
kokemuksia perheenyhdistymisestä. 
Hankkeen verkoston kautta kehit
tämistyön tuloksia välitetään koko 
pääkaupunkiseudulle ja sosiaalialan 
osaamiskeskusten kautta muualle 
Suomeen.

Pääkaupunkiseudun yhteinen ke
hittäminen on ollut toimivaa, kuntien 
yhteistyö on parantunut ja on löydetty 
uusia toimintamalleja. Taustalla olivat 
kotouttamisen samankaltaiset ongel
mat sekä halu syventää alan työnte
kijöiden ammattitaitoa ja osaamista. 
Hankkeesta hyötyvät sekä kaupun
kien viranomaiset että maahanmuut
tajat, ja hanke toteutettiin vuosina 
2009–2010 Helsingin maahanmuut
toyksikön, Espoon maahanmuuttaja
palveluiden, Vantaan maahanmuutta

jien yhteispalvelutoimiston ja Soccan 
yhteistyönä. Kehittämistyö perustui 
aiempaan kotouttamistyön kehittä
mishankkeeseen, jossa havaittujen 
ongelmakohtien työstämistä jatkettiin 
kuntien toiveiden pohjalta.

Yhteistä kehittämistä ja 
asiakashaastatteluja
Kehittämistyön tekivät pääkaupun
kiseudun maahanmuuttajayksiköiden 
työntekijät. Soccan hanketyöntekijät 
tarjosivat tukea kehittämistyölle ja 
järjestivät heille  koulutusta. Kehittä
misen jatkamiseen ja erityisosaamisen 
keskinäiseen jakamiseen perustettiin 
pääkaupunkiseudulle syksyllä 2010 
Soccan kotouttamistyön asiantuntija
verkosto.

Osa valtakunnallista 
pilottiohjelmaa
Sisäasiainministeriö perusti ke
sällä 2009 maahanmuuton pilot
tiohjelman, jolla kehitetään uusia 
tapoja työllistää maahanmuuttajia 
ja tukea heidän kotoutumistaan. 
Sillä halutaan opastaa kuntia tun
nistamaan maahanmuuton ongel
mia ja ehkäisemään niitä ennalta.

Ohjelmassa on mukana kym
menen kuntaa eri puolilta Suo
mea ja pääkaupunkiseudulta Soc
ca. 

Yhteistyötä parantamalla 
kotouttaminen sujuvaksi
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Kaikessa kehittämisessä huomi
oitiin asiakasnäkökulma. Vantaalla 
koottiin lisäksi ainutlaatuinen haas
tatteluaineisto perheenyhdistämisen 
kautta Suomeen tulleiden maahan
muuttajien kokemuksista.

Kotouttamisosaamista 
peruspalveluihin
Helsingissä kehitettiin palveluketju
ja ja järjestöjen kanssa tehtävää yh
teistyötä. Kaupungin maahanmuutto
yksikön, alueellisten sosiaaliase mien 
sekä perhekeskusten työntekijöille 
järjestettiin yhteistä koulutusta ja 
verkostotapaamisia. Tarkoituksena 
oli varmistaa asiakkaiden sujuva siir
tyminen maahanmuuttoyksiköstä 
kaupungin peruspalveluihin ja perus
palveluiden kotouttamisosaamisen 
lisääminen.

Suomen Pakolaisapu ry:n kanssa 
järjestettiin uudenlaista vertaistukea, 
jossa jo pidempään Suomessa asu
neet maahanmuuttajat ja asiantuntijat 
osallistuivat uusille tulijoille suunnat
tuihin vertaisryhmiin. Asumistapojen 
ja käytäntöjen opetukseen tehtiin vi
deotietoiskuja ja asumisen tukea tar
jottiin yhteistyönä kaupungin omien 
asumisneuvojien kanssa.

Maahanmuuton alkuun, kohtaa
misvaiheeseen, kehitettiin Helsingissä 
asiak kaille tarkoitettu ryhmämuotoi
nen alkuinfo. Siinä he saavat ajan
kohtaista palveluohjausta ja vinkkejä 
kodin askareisiin ja asumisen sekä Mi
nun Muistivihkoni kirjasen, jossa an
netaan neuvoja viranomaisasiointiin.

Perheiden yhdistämisen 
toimintamalli
Vantaalla keskityttiin perheenyhdis
tämisprosessin erityiskysymyksiin. 
Aiempaa työskentelymallia täyden
nettiin, ja mukaan tuli kunnan pe
ruspalvelujen psykologien konsul
taatioryhmä. Tuloksena olivat muun 
muassa säännölliset perheenyhdistä
mispalaverit asiakasperheiden ja maa
hanmuuttoviranomaisten kesken ja 

perheenyhdistämispäätösten ilmoit
taminen eri viranomaisille terveys ja 
sosiaalitoimeen sekä sivistystoimeen. 
Uutena tukimuotona järjestettiin pää
kaupunkiseudun yhteinen perheen
yhdistämisleiri. Yhteistä leiritoimintaa 
on tarkoitus jatkaa, koska yhteinen to
teutus koettiin vahvuudeksi ja tarjosi 
onnistunutta vertaistukea asiakkaille.

Nuoret ja oppivelvollisuusiän ylit
täneet maahanmuuttajat on havaittu 
erityisen haavoittuvaksi ryhmäksi.  
Vantaalla maahanmuuttajakoordi
naattoreiden, nuorisopalveluiden ja  
sosiaalityöntekijöiden yhteistyönä 
on selvitetty ja kokeiltu harrastus ja 
vapaaajan toimintaa nuorten kotou
tumisen tueksi.

Vantaalla työntekijät toimivat link
kinä asiakkaiden ja heidän asioitaan 
hoitavien viranomaisten ja työnteki
jöiden välillä. Käytäntö on antanut 
viranomaisille enemmän tietoa maa

hanmuuttajien elämäntilanteesta. Siitä 
on saatu myönteistä palautetta yhteis
työkumppaneilta, kuten kouluista.

Pakolaisäitien suomen 
kielen opetusta
Espoossa tiedettiin, että heikosti kou
lutetut, luku ja kirjoitustaidottomat 
sekä työvoiman ulkopuolella olevat 
naiset ovat vaarassa jäädä eristyksiin 
yhteiskunnan ja työmarkkinoiden ul
kopuolelle. Kotiäitien kotouttamisen 
tueksi käynnistettiin kolme erilaista 
ryhmää, joissa käsiteltiin kielenope
tuksen ohella suomalaisen arjen asi
oita. Ryhmät kokoontuivat asukas
puistoissa ja avoimissa päiväkodeissa, 
ja näin niiden toiminta tuli pakolais
äideille tutuksi. Ryhmien järjestämi
sessä oli mukana mm. neuvoloiden ja 
työväenopiston henkilökuntaa.

Hankkeen tuottamia työkaluja
Asumisen tukimateriaalit

 Videot käsittelevät Suomessa elämisen arkea, esimerkiksi asumisasioita, 
kodin askareita sekä asioimista viranomaisten kanssa. Ne on tehty yhteis
työssä Suomen Pakolaisavun kanssa.

 Asumisneuvonnan tukimateriaalia.
Perheenyhdistämisen työskentelymalli

 Vantaalla kehitetty työskentelymalli asiakastyön tueksi.
Perheenyhdistämisleirin opas

 Vinkkejä vertaistukileirien järjestämiseen.
Perheenyhdistämisperheiden haastattelut

 Pitkään Suomessa asuneiden perheiden kokemuksia.
Opas naisten vertaisryhmien järjestämiseen

 Suomen kielen opiskelua ja vinkkejä arkipäivän elämään.
Minun Muistivihkoni maahanmuuttajille

 Annetaan neuvoja viranomaisasiointiin. Vihko on saatavissa seitsemällä 
kielellä. Tekstiä voi muokata oman kunnan tarpeisiin.
Taitovihko

 Täydennettävä muistivihko suomalaisen arjen tilanteisiin. 

Lisätiedot ja materiaalit: 
www.socca.fi/

maahanmuuttajatyo


