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Tämä julkaisu perustuu Yhteinen kuntamme -hankkeen (2017-2020) toimintoihin ja havaintoihin 
Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Se painottuu ohjaukseen ja neuvontaan, palveluiden järjestämi-
seen, kolmannen sektorin toimintaan, yksilön osallisuuteen ja eri tahojen väliseen yhteistyöhön 
kunnan kotouttamistyössä ja sitä tukevassa toiminnassa.  

Julkaisu soveltuu parhaiten kansainvälistä suojelua saavia ensimmäistä kertaa vastaanottaville 
alle 50 000 asukkaan kunnille ja lisämateriaaliksi kaikille kotouttamisesta kiinnostuneille tahoille. 
Julkaisu täydentää muita, jo olemassa olevia, oppaita ja käsikirjoja kotouttamiseen liittyen, joita 
löytyy eri hankkeista ja Kotouttamisen osaamiskeskuksesta.

Yhteiskunnan kyky sopeutua moninaisuuden tuomiin muuttuviin tarpeisiin on myös kaksisu-
untaisen kotoutumisen edellytys. Maahan muuttaneiden kotoutuminen tapahtuu ensisijaisesti 
paikallistasolla, jolloin oman kunnan ja asuinalueen palveluiden löytäminen sekä sosiaalisten 
verkostojen rakentuminen on olennaista. 

Käytännön kotouttamistyössä voi ilmetä kunnan toimintaympäristöön, maahan muuttaneiden 
taustoihin sekä toimijoiden välisiin suhteisiin liittyviä haasteita. Hankkeen keskeisin löydös onkin 
ollut osapuolten keskinäisen yhteistyön, viestinnän ja vuoropuhelun vahvistaminen. Säännöl-
listä vuoropuhelua tarvitaan myös muiden kuntien ja eri tahojen kanssa kotoutumista edistävien 
kokonaisuuksien rakentumiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeen eri toimintoja ja ideoita on myös esit-
elty ja jatkokehitetty lähialueen kuntien kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta.

Maahanmuuttajien osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ovat hankkeemme päätavoitteita. Ne 
ovat keskeisiä tavoitteita myös Euroopan Unionille. Siksi EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto on ollut tämän hankkeen päärahoittaja. 

Hanke on tehnyt yhteistyötä Kauniaisissa ja Kirkkonummella kuntien eri toimialojen, paikallisten 
järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Ajatus ideoiden ja kysymysten esittämisestä staattisten mallien 
sijaan on saatu Kasvajat ry -nimiseltä yhdistykseltä. Julkaisun graafisesta toteutuksesta on vastan-
nut muotoilutoimisto Aneljäviis. Julkaisuun pyydettiin kommentit Kuuma-seudun maahanmuutto-
jaostolta ja Kuntaliitolta. 

Lämpimät kiitokset rahoittajalle sekä kaikille yhteistyökumppaneille ja julkaisua kommentoineille.

Yhteinen kuntamme -hankkeen puolesta 

Julia Jänis, Kaisu Lempinen  ja Pia Rinne 



KANSAINVÄLISTÄ 
SUOJELUA SAAVA

henkilö, jolle on myönnetty pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema

KAKSISUUNTAINEN
KOTOUTUMINEN 

keskinäisen muuttumisen prosessi, jossa 
yhteiskunta muuttuu väestön moni-

muotoistuessa ja maahanmuuttaja hankkii 
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja 

KOTOUTTAMINEN

kotoutumisen monialaista 
edistämistä ja tukemista 

viranomaisten ja muiden tahojen 
toimenpiteillä ja palveluilla

MAAHANMUUTTAJA

Suomeen muuttanut henkilö, joka 

oleskelee maassa muuta kuin mat-

kailua tai siihen 

verrattavaa lyhytaikaista 

oleskelua varten myönnetyllä luvalla 

PAKOLAINEN

henkilö, jolla on YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) 
myöntämä pakolaisen asema ja joka on paennut 

saamaan suojelua oman kotimaansa ulkopuolelle sekä 
jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vaino-
tuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 

yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 
mielipiteen vuoksi

TURVAPAIKANHAKIJA

ULKOMAALAISTAUSTAINEN

henkilö, jonka molemmat 
vanhemmat tai ainut tiedossa oleva 

vanhempi on syntynyt 
ulkomailla

VIERASKIELINEN

henkilö, jonka äidinkieleksi on 

väestötietojärjestelmään 

rekisteröity jokin muu kieli kuin 

suomi, ruotsi tai saame
KOTOUTUMINEN

maahanmuuttajan ja yhteiskunnan 
vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoittee-
na on antaa maahanmuuttajalle yhteiskun-
nassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja 

taitoja samalla, kun tuetaan hänen mahdolli-
suuksiaan oman kielen ja kulttuurin yllä-

pitämiseen

PUHUTAAN SAMOILLA SANOILLA

henkilö, joka hakee 
suojelua ja 

oleskeluoikeutta 
vieraasta 
valtiosta
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KOTOUTUMISEEN 
LIITTYVÄT TOIMIJAT...
Kotoutumista edistetään kunnassa eri palveluissa sekä 
järjestöissä. Osa kokonaisuuteen liittyvistä virastoista ja 
tahoista saattavat sijaita kunnan ulkopuolella. Yksilön 
sosiaalinen verkosto ja sen merkitys on myös hyvä 
huomioida olennaisena osana kokonaisuutta.

Tämä kuva havainnollistaa hankepaikkakuntien 
kokonaisrakennetta kotouttamistyössä ja sitä tukevassa 
toiminnassa. Muilla paikkakunnilla rakenteet voivat olla 
toisenlaiset.

VARHAIS-
KASVATUS

PERHE-
PALVELUT

ESI- ja  PER US-
KOULU

NUORISO-
PALVELUT

KULTTUURI-
JA VAPAA-AJAN

PALVELUT

YHDISTYKSET
JA JÄRJESTÖT SEURAKUNNAT

VAPAA-
EHTOISET KIRJASTO

KOHTAAMIS-
PAIKAT

KANSALAIS-
OPISTO

KULTTUURI

LIIKUNTA

LUKIO

ELY-
KESKUS

MAISTRAATTI

KELA

MAAHANMUUTTO-
VIRASTO

AMMATTI-
OPPILAITOKSET

TE-TOIMISTO

KOTOUTUMIS-
KOULUTUS

TERVEYDEN-
HUOLTO

ÄITIYS-
JA 
LASTEN-
NEUVO-
LAT

SOSIAALI-
PALVELUT

KUNNAN TYÖLLISYYS- JA
ELINKEINOPALVELUT

MAAHAN-
MUUTTO-
PALVELUT

ASUKASPUISTOT

NAAPURIT

TOISET
MAAHAN-

MUUTTAJAT



MAAHANMUUTTAJA-
PERHE

NAAPURIT
TOISET

MAAHAN-
MUUTTAJAT

ASUKASPUISTOT

VAPAAEHTOISET

YHDISTYKSET
JA JÄRJESTÖT SEURAKUNNAT

KOHTAAMIS-
PAIKAT

TYÖLLISYYS- JA
ELINKEINOPALVELUT

MAAHAN-
MUUTTO-
PALVELUT

VAPAA-
AJAN

PALVELUT

YHDYSKUNTA-
PALVELUT

VARHAIS-
KASVATUS

PERHE-
PALVELUT

PERUSKOULU

TERVEYDEN-
HUOLTO

ÄITIYS-
JA 
LASTEN-
NEUVO-
LAT

SOSIAALI-
PALVELUT

KELA

MAISTRAATTI

TE-TOIMISTO

MAAHANMUUTTO-
VIRASTO

AMMATTI-
OPPILAITOKSET

KOTOU-
TUMIS-
KOULU-
TUS

KIRJASTO

KANSALAIS-
OPISTO

...ja miltä ne voivat
näyttää kuntaan
muuttaneelle?
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Pohdittavaksi

Yhteistyön merkitys 
kotouttamisessa?

?

? ?
? ?



“Ehdotan eri toimialojen kotouttamiseen liit-
tyville viranomaisille yhteistyön kehittämiseen 
liittyvää työpajaa, jossa voisimme tutustua 
toistemme erityisosaamiseen ja tietäisimme 
paremmin kehen voi ottaa yhteyttä missäkin 
asiassa. Olisi myös hyvä olla kunnan sisäin-
en kotouttamistyöhön liittyvien henkilöiden 
yhteystietojen lista, joka olisi kaikkien 
käytössä. Yhteystietojen lisäksi siinä voisi 
lukea, missä asioissa ko. henkilöön voi olla 
yhteydessä. 

Kunnan viranomainen 1

“Asiakkaan eli maahanmuuttajan pitäisi olla 
toimintamme keskiössä. Vaikka toimialamme 
ei tee muuten niin paljon yhteistyötä tiettyjen 
toimialojen kanssa, kotouttamisasioissa yhteiset 
toimintamallit ovat tärkeitä. Erityisesti nivel- 
vaiheissa verkostotapaamiset ovat hyödyllisiä, 
koska eri toimialoilla on omat tukimuotonsa, 
joista emme ole aina riittävän tietoisia. Pääasia 
on, että maahanmuuttaja saa parhaan mah-
dollisen tuen eri elämänvaiheissa.”

Kunnan viranomainen 2

“Maahanmuuttajaystäväni pyytää minulta jatkuvasti 
apua erilaisiin lomakkeisiin ja hakemuksiin. Hän 
sanoo, että kunnan työntekijät eivät ehdi auttaa 
häntä. Olisi hyvä pitää joskus koulutus tai yhteinen 
palaveri, jossa käytäisiin selkeästi läpi, mitkä asiat 
kuuluvat vain viranomaisille ja missä asioissa me 
vapaaehtoiset voimme ja saamme auttaa. Meillä 
pitäisi olla myös tietoa, milloin ja missä on avoin 
vastaanotto, johon voin ohjata apua tarvitsevan 
maahanmuuttajan.  Kunnan viranomaiset eivät 
koskaan anna lisää tietoa maahanmuuttajan tilan-
teesta, vaikka tämä tieto helpottaisi toimintaamme. 
Jos salassapitovelvollisuus estää tietojen anta- 
misen, asia olisi hyvä joskus selittää kunnolla esim. 
yhteisessä koulutuksessa.”

Vapaaehtoinen

“Vapaaehtoisia tulee jatkuvasti lisää ja osa 
ryhtyy vapaaehtoiseksi ilman meidän järjestön 
koulutusta ja koordinointia. Voisimme           
yhdessä kunnan kanssa laatia vapaaehtoisten 
oman infokansion, jossa roolit ja vastuut olisi 
määritelty selkeästi. Kunnan edustajan kanssa 
voisimme pitää säännöllisesti tapaamisia ja 
sopia toimintatavoista, jotta me voisimme 
yhdessä täydentää toistemme työtä kotout-
tamisessa maahanmuuttajien hyväksi. On 
myös hyvä, jos meidän järjestöjen edustaja on 
mukana kunnan kotouttamistyöryhmässä.”

Järjestö

“Toimijoita on niin paljon, että yhteistyön ja 
toimintamallien rakentamiseksi tarvitaan riit-
tävää koordinaatiota. Kunnan kotouttamistyö-
ryhmä on hyvä väylä jakaa tietoa ja sopia 
yhteistyörakenteista kunnan eri toimialojen 
välillä. Lisäksi tarvitaan kolmannen sektorin 
toimijoita yhteen kokoava taho. Minun roolini 
on hallita tätä kokonaisuutta ja pitää huoli 
tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. Lisäksi 
yritän havainnoida missä tiedonkulku tai 
yhteistyö takeltelee ja koen tehtäväkseni 
ratkaista näitä haasteita.”

Maahanmuuttokoordinaattori

MITEN SAADA
RAKENNETTUA
TOIMIVAA
ERI TOIMIJOIDEN
YHTEISTYÖTÄ

VÄLILLÄ?
POHDITTAVAA

Miten yhteinen näkemys voidaan löytää? 
Keiden on hyvä keskustella ja missä asioissa? 
Mitä tietoa toisilta osapuolilta tarvitaan?

“Toivoisin, että joskus oikein perusteellisesti 
selitettäisiin, kuka on kunnan edustaja ja 
kuka vapaaehtoinen. Nyt meidän perheemme 
ympärillä hääräävät Minna, Tuomas, Elina,  
Virpi ja Anna. Olen jo ihan sekaisin kuka 
edustaa mitäkin tahoa, kun tapaamisissa voi 
olla viisi eri henkilöä, jotka haluavat ”auttaa” 
meitä. He sanovat roolinsa aina niin nopeasti 
ja meidän kotimaassamme ei ole sellaisia 
tukimuotoja kuin täällä, joten niitä on vaikea 
ymmärtää, jos niitä ei kunnolla selitetä tulkin 
välityksellä. “

Maahanmuuttaja
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Teemalliset ryhmäinfot ovat yhden tai useamman läsnä 
olevan tulkin välityksellä toteutettavia vuorovaikuttei-
sia tilaisuuksia, joissa käsitellään erilaisia suomalaiseen 
arkeen ja yhteiskuntaan liittyviä teemoja sekä paikallisia 
palveluita ja vapaa-ajan toimintoja. 

Puhujat infoissa voivat olla eri palveluiden, viranomaistahojen ja järjestöjen         
edustajia tai molempia. Infot voivat olla myös toiminnallisia, kuten sähköisen asioin-
nin harjoittelu tai alkusammutusharjoitukset. Infoja voidaan toteuttaa seurakuntien, 
koulujen ja palveluiden tiloissa. Infoja voidaan järjestää myös käyttäen omakielisiä 
koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Ryhmäinfot eivät korvaa yksilöohjausta. 

Kaikki Yhteinen kuntamme -hankkeessa järjestetyt infot ovat kestäneet 2-3 tuntia 
riippuen käsitellystä teemasta ja paikalla olleista tulkkien määrästä. Teemat ovat 
määrittyneet arjen kotouttamistyössä esiin nousseista asioista. Painopiste on ollut 
paikallisissa palveluissa ja toimijoissa sekä yleisön kysymyksissä ja keskustelussa. 

 ° Infot osaltaan luovat kontekstia suomalaisesta arjesta ja yhteiskunnasta sekä pai-
kallisista palveluista ja vapaa-ajan toiminnoista Suomeen muuttaneelle. 

 ° Palveluita ja vapaa-ajan toimintoja voidaan infoissa esitellä kohdennetusti. Hen-
kilökohtainen kontakti voi madaltaa palveluun tai vapaa-ajan toimintaan liittymistä. 
Infojen yhteydessä voidaan myös tiedottaa mahdollisista muutoksista ja muista 
ajankohtaisista asioista (esim. kesä- ja loma-ajat). 

 ° Infoissa vuorovaikutus mahdollistuu omalla äidinkielellä ja voi kysyä sitä, mikä  
eniten itseä mietityttää (myös luku- ja kirjoitustaidottomat). 

 ° Infoissa vertaistuki ja kokemusten jako mahdollistuvat saman kieliryhmän sisällä ja 
eri kieliryhmien välillä samaan tai eri aikaan kuntaan muuttaneiden kesken.

 ° Voidaan vahvistaa luottamusta mahdollisesti ennakkoluuloja herättäviin tahoihin 
(esim. poliisi) sekä käsitellä asioita ennaltaehkäisevästä näkökulmasta (esim. palo- 
ja liikenneturvallisuus, seksuaaliterveys). 

TEEMALLISET 
Ryhmäinfot

1

Mistä on kyse?

Miksi ihmeessä ryhmäinfoja?

TESTATTU!
Yhteinen kuntamme -hanke on järjestänyt infoja 

yhdessä mm. näiden tahojen kanssa:  
Kela, Pelastuslaitos, poliisi, talous- ja velka-

neuvonta, Setlementti, kunnan ehkäisyneuvola, 
liikuntapalvelut, kansalaisopisto, asukaspuisto, 
kirjasto, paikalliset yhdistykset ja seurakunta.

Jatkuu



Tarkistuslista 
toteutuksen tueksi

 � Mikä aihe on ajankohtainen kunnan kotouttamistyössä? 
Missä kotoutumisvaiheessa olevien tarpeisiin järjestettävä 
info vastaa? Voisiko infon yhteyteen pyytää paikallisen 
järjestötoimijan esittelemään lyhyesti toimintaansa? Onko jokin 
toiminta alkanut, josta olisi hyvä infon välityksellä tiedottaa?

 � Herättääkö jokin taho pelkoa tai ennakkoluuloja kotoutujissa ja 
olisiko tämä taho mahdollista kutsua infoon purkamaan olemassa 
olevia käsityksiä? 

 � Pidetäänkö info kieliryhmittäin vai useammalle kieliryhmälle 
kerralla? Kuinka paljon aikaa aiheen käsittelyyn tarvitaan 
tulkin/tulkkien/omakielisen kokemusasiantuntijan kanssa? 
Mikä taho huolehtii tulkkauksen järjestämisen ja toimittaa 
mahdollisen materiaalin tulkille/tulkeille etukäteen?

 � Mihin aikaan päivästä info on hyvä järjestää? Missä tilassa? 
Kenelle tilavarauksesta on hyvä tiedottaa? Tarvitaanko 
lastenhoitoa? Missä tilassa se järjestetään? Mistä ja millä 
kustannuksella?  

 � Miten kutsut lähetetään? Miten yleisö löytää paikalle? Kuka 
opastaa paikalle ja informoi mahdollisesti eksyviä? 

 � Onko tarkoitus kirjata infoon osallistuminen asiakastieto- 
järjestelmään? 

 � Miten säännöllisesti infoja on tarkoitus järjestää? Onko jokin 
teema, joka olisi hyvä ottaa puheeksi säännöllisesti?

No, miten sitten edetään?

1
Infoon tarvitaan 
tarkoituksenmukainen tila, 
tulkit paikan päälle sekä 
aiheen esiintyjä 
(tai koulutettu omakielinen 
kokemusasiantuntija).

Mikäli infossa aiotaan 
käyttää useampaa tulkkia, 
on hyvä tarkistaa, että tilassa 
tulkkien on mahdollista 
tulkata samaan aikaan.

2

Tulkkaus pidentää asioista 
puhumista sekä keskusteluun ja 
kysymyksiin käytettävää aikaa. 
Tämän vuoksi infotilaisuus on hyvä 
varata riittävän pitkäksi.

3
Infon ajankohdassa kannat-
taa huomioida kotoutumis- 
koulutus ja muut mahdolliset 
infon järjestämisen ajan-
kohtaan vaikuttavat tekijät.  

Tilaisuuksien yhteydessä 
voidaan kartoittaa toiveita 
infoihin ja halutessa kerätä 
kirjallista palautetta . Infoissa on hyvä olla 

osallistujalistat ja 
osallistuminen on hyvä kirjata 
asiakastietojärjestelmään. 

Infoista kannattaa 
kertoa kunnan 
kotouttamispalveluissa jo 
ensimmäisten tapaamisten 
yhteydessä, jotta järjestettävä 
toiminta ja sen tarkoitus 
tulee alusta asti kuntaan 
muuttavan tietoon. 

4
5

6
7

8

Lastenhoitojärjestelyt on 
hyvä miettiä, mikäli paikalle 
aiotaan kutsua pienten lasten 
vanhempia. 

Ta
us

ta
ku

va
:  

ke
lly

-s
ik

ke
m

a-
59

43
14



id
eo

it
a
 k

ot

outtamistyöh
ön

Kotiin jaettava infokansio, joka sisältää tärkeää 
informaatiota Suomesta, omasta asuinkunnas-
ta, saatavilla olevista palveluista, asumisesta ja             
muusta tarpeellisesta.

Kotouttamiskansion kautta kuntaan muuttanut saa heti arjen kannalta 
olennaista informaatiota. Kansioon voidaan liittää eri tahojen tuottamaa 
materiaalia. Kuntaan muuttaneelle voi myös tiedottaa tietoa sisältävistä 
verkkosivuista, kuten infofinland.fi ja movingtofinland.fi sekä olennaisista 
paikallissivustoista sosiaalinen media huomioiden. Kotouttamiskansiota 
voidaan hyödyntää ohjaustyössä (myös vapaaehtoiset). 

 ° Henkilö saa heti tietoa omasta kunnasta.

 ° Sisältöä voi selailla kaikessa rauhassa ja siihen voi palata aina uudestaan (toisin kuin 
suullisesti annettu informaatio, joka voi unohtua).

 ° Kansion avulla vapaaehtoinen ystävä voi tarvittaessa näyttää esim. asumiseen ja      
kodinhoitoon liittyviä asioita. 

 ° Kansiossa voi säilyttää tärkeitä asiakirjoja erillisissä muovitaskuissa, joissa ovat  
keskeisten tahojen logot (kunta, KELA, pankki, terveydenhuolto, verotoimisto).

 ° Kansion sisältöä voidaan käyttää ohjaustyön ja teemallisten ryhmäinfojen tukena. 

 ° Kansion sisältöä voidaan päivittää tarvittaessa ja sisältöä voidaan räätälöidä yksilölli-
siin tarpeisiin. 

KOTOUTTAMIS-
KANSIO

2

Mistä on kyse?

Miksi ihmeessä 

kotouttamiskansio?

TESTATTU!
Yhteinen kuntamme -hankkeessa tuotettiin kan-

sioita, joihin kerättiin omaa ja muiden tahojen 
materiaalia, sekä kirjallista että kuvallista. Kansiot 
jaettiin kuntaan muuttaneille pakolaistaustaisille 

kotoutujille. Yhden kieliryhmän kanssa kansiot 
koottiin yhdessä erillisessä työpajassa. Myös hen-
kilöstölle tehtiin erillisiä infokansioita työn tueksi.  

Jatkuu



No, miten sitten edetään?

1
Kansio voi olla tavallinen 
kovakantinen kierrekansio, 
jossa on muovitaskuissa 
keskeistä materiaalia itse 
selattavaksi.

Kansiossa on hyvä olla lomake, 
jossa lukee kansion saavan 
omat yhteystiedot (nimi, osoite, 
puhelinnumero, henkilötunnus) ja 
keskeisten yhteyshenkilöiden ja tahojen 
yhteystiedot (sosiaalityöntekijän/
sosiaaliohjaajan nimi ja puhelinnumero, 
hätäkeskuksen numero, 
vapaaehtoisen nimi ja puhelinnumero, 
terveyskeskuksen ajanvaraus ja 
päivystys).

2

Eri hankkeissa on tehty tulijoiden omalla äidinkielellä 
(mm. tigrinja, arabia, dari, farsi, swahili) olevaa materiaalia 
(suomen kielen itseopiskelumateriaaleja, asumiseen ja 
kierrätykseen liittyviä oppaita). Näitä voi koota kansioon 
tarvittaessa, samoin Papunetin kuvallista materiaalia ja 
suomen kielen perussanastoa kuvitettuna.

Kansio voi olla samanlainen 
kaikille tai sitä voi 
räätälöidä henkilön kielen ja 
koulutustason mukaan.

Kansiossa on hyvä olla tyhjiä 
muovitaskuja, joissa ovat eri 
keskeisten tahojen logot (kunta, 
KELA, pankki, terveydenhuolto, 
verotoimisto). Kansiota käyttävää 
on hyvä opastaa säilyttämään 
näiden tahojen lähettämät kirjeet 
muovitaskuissa, jolloin asiakirjojen 
säilytys kotona on hallitumpaa 
ja niiden löytäminen tarvittaessa 
jälkikäteen helpompaa.

3

4 5

6
Kansiota voi esitellä 
myös kunnan 
vapaaehtoisille, 
jotka voivat 
hyödyntää kansiota 
arjen opastuksessa. 
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Tarkistuslista 
toteutuksen tueksi

 � Mitkä ovat kuntaan muuttaneen valmiudet etsiä verkosta 
materiaalia? Millaista materiaalia hän tarvitsee? Ovatko 
kansion materiaali ja yhteystiedot ajankohtaisia? Mikä taho 
hoitaa kansion päivittämisen ja tarvittavan räätälöinnin?

 � Onko tulossa kerralla isompi määrä ihmisiä esim. kiintiöpakolaisia, 
joille voi kasata kansiot yhdellä kertaa?

 � Mikä on paras ajankohta ja tilanne antaa kansio kuntaan 
muuttaneelle?

 � Voisivatko vapaaehtoiset ja/tai jo kunnassa asuvat            
maahanmuuttajat laatia kansioita uusille tulijoille talkootyönä?
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Henkilöstölle on hyvä järjestää koulutusta eri kult-
tuuritaustoista tulevien asiakkaiden kohtaamisesta 
ja heidän kanssaan työskentelystä. 

Koulutuksissa olennaista ei ole niinkään kulttuurintuntemuksen lisääminen, 
vaan tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattaminen liittyen kulttuurisensitiivi-
seen työskentelyyn ja pakolaisuuden kontekstin ymmärtämiseen. Koulutuk-
sia on hyvä järjestää henkilöstön tai esimiesten esille nostamiin tarpeisiin ja 
räätälöidysti eri toimialoille. Jotkin koulutuskokonaisuudet voidaan järjestää 
myös usealle toimialalle yhtä aikaa, mikä voi myös vahvistaa eri toimialojen 
välistä yhteistyötä.

 ° Suomalaisten viranomaisten tietämys eri asiakasryhmien tarpeista ja kunnioittava 
sekä avaramielinen asenne eri kulttuuritaustoista tulevia kohtaan ovat tärkeitä, jotta 
ihmisten kotoutumista heille uuteen maahan voidaan edistää tulijoiden yksilöllisyyttä 
unohtamatta.

 ° Osaamisen vahvistaminen antaa henkilökunnalle varmuutta kohdata moninaisuutta, 
mikä voi näkyä laadukkaampana ja asiakaslähtöisempänä palveluna.

 ° Useamman toimialan yhdistäminen koulutukseen saattaa vahvistaa eri toimialoilla 
työskentelevien yhteistyötä. 

 ° Henkilöstössä voi tapahtua vaihdoksia. Lisäksi koulutukset antavat mahdollisuuden 
koko henkilöstön osaamisen päivittämiseen.

HENKILÖSTÖ-
KOULUTUKSET

3

Mistä on kyse?

Miksi ihmeessä

 henkilöstökoulutuksia?

TESTATTU!
Yhteinen kuntamme -hankkeen järjestämiä 

koulutuksia olivat mm. S2-opetus ja 
kielitietoinen kasvatus, traumatisoituneen 

pakolaistaustaisen maahanmuuttajan 
kohtaaminen, monikulttuuriset perheet 

perhepalveluissa ja lastensuojelussa, 
kulttuurisensitiivinen kohtaaminen 

varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä 
maahanmuuttajien seksuaaliterveys.  

Jatkuu



No, miten sitten edetään?

1
Kuntien henkilöstön 
täydennyskoulutustarpeita 
voi kartoittaa johtoryhmien, 
esimiesten ja henkilöstö-
hallinnon kautta. 

Osa kouluttajista voi olla 
maksuttomia ja osa maksullisia. 
Maksullisten kouluttajien 
kanssa voi neuvotella 
yhteistyökoulutuksesta useamman 
kunnan henkilöstölle, jolloin 
kustannukset voidaan jakaa. 

2

Koulutusten kesto voi vaihdella 
muutamasta tunnista koko 
päivän koulutukseen. Esimiesten 
kanssa on hyvä sopia etukäteen, 
miten pitkään koulutukseen 
tai koulutusten sarjaan 
henkilöstöllä on mahdollisuus 
osallistua työaikansa puitteissa.

3
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4
Tarkista kouluttajan kanssa, 
voiko koulutusmateriaalit liittää 
kunnan/kaupungin intraan 
työntekijöiden käyttöön.

Tarkistuslista 
toteutuksen tueksi

 � Mitkä ovat henkilöstön täydennyskoulutustarpeita johtoryhmien, 
esimiesten, henkilöstöhallinnon ja työyhteisöjen näkökulmasta?

 � Mikä olisi ihanteellinen ajankohta (viikonpäivä, kellonaika ja 
kesto) koulutukselle, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua 
siihen? Jos koulutus koostuu useammasta kerrasta, sopiiko 
ajankohta kaikille? 

 � Paljonko koulutus maksaa ja kuka vastaa kustannuksista?

 � Mikä on koulutuksen järjestämisen aikataulu? Milloin 
koulutuksesta on hyvä sopia kouluttajan kanssa? Paljonko 
toimialat tarvitsevat aikaa, jotta henkilöstö saadaan 
järjestettyä paikalle? 

 � Mitkä ovat kouluttajan tekniset vaatimukset (näyttö, 
projektori, fläppitaulu, mahdolliset ryhmätyöskentelytilat)?

 � Miten henkilöstöä tiedotetaan ja miten osallistujat kootaan? 
Miten innostetaan henkilökunta osallistumaan koulutukseen?

 � Laaditaanko osallistujille koulutuksesta todistus ja kuka sen 
hoitaa? 

 � Miten varmistaa se, että osallistujat jakavat ja hyödyntävät 
oppimaansa omissa yksiköissään ja työssään?
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Kunnassa asuvien ja kunnan asioista päättävien on hyvä saada 
ajantasaista ja puolueetonta tietoa maahanmuuttoasioista. Tietoa 
on tärkeää antaa riittävästi ja säännöllisesti sekä taata mahdolli-
suus avoimeen vuoropuheluun. 

Tietoa voi jakaa esim. kunnan maahanmuuttajaväestön määrästä ja jakautumisesta, pakolais-
ten vastaanotosta, kunnan suhtautumisesta maahanmuuttoon ja hyviin väestösuhteisiin sekä 
mahdollisuuksista osallistua kohtaamista edistävään toimintaan. Tietoa on saatavilla mm. 
Tilastokeskuksesta, ELY-keskuksesta, Kuntaliitosta, valtakunnallisista tutkimuksista (esim. THL) 
ja eri rekistereistä. 

Kunta voi myös aktiivisesti ottaa kantaa kaikenlaisen syrjinnän kieltämiseen. Kunnassa asuville 
maahanmuuttajille on myös tärkeää tarjota mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan keskus-
teluun ja päätöksentekoon. On myös hyvä huomioida, että kansainvälistä suojelua saavat ovat 
vain pieni osa kokonaismaahanmuutosta. 

 ° Faktoihin perustuva ja puolueeton tieto lisää avoimuutta asiaa kohtaan ja parhaimmil-
laan edistää hyviä väestösuhteita. 

 ° Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kysymyksiin on hyvä vastata 
neutraalisti ja kantaa ottamattomasti. 

 ° Virheellistä informaatiota ja huhupuheita on tärkeää oikaista välittömästi. 

 ° Kunnassa asuvien maahanmuuttajien on tärkeää tietää omista vaikutusmahdollisuuk-
sistaan. Heille voi esimerkiksi tarjota mahdollisuuksia tavata kunnan luottamushen-
kilöitä ja osallistua yhteiseen keskusteluun. 

Kuntalaisten ja 
luottamushenkilöiden 

informointi 

4

Mistä on kyse?

Miksi ihmeessä

informointia?

TESTATTU!
Hankkeessa on laadittu erilaisia ajankohtaiskatsauksia 
esim. kunnan asioista päättäville, vierailtu järjestöjen 

tapahtumissa ja tiedotettu hankkeeseen liittyvistä 
toiminnoista paikallisissa Facebook-ryhmissä ja 
paikallislehdissä. Kunnan luottamushenkilöitä 

on myös kutsuttu kertomaan paikallisesta 
päätöksenteosta ja keskustelemaan kuntaan 

muuttaneiden maahanmuuttajien kanssa. 

Jatkuu



No, miten sitten edetään?

1
Kunnan asioista päättäville 
on hyvä antaa säännöllisesti 
tietoa kunnan ajankohtaisesta 
maahanmuuttotilanteesta: 
Maahanmuuttajaväestöstä, 
senhetkisestä kokonaistilanteesta, 
maahanmuuttajapalveluista 
ja henkilöresursseista. Yksi 
vaihtoehto on antaa 1-2 kertaa 
vuodessa maahanmuuttokatsaus, 
jossa esitellään kunnan 
ajankohtaista tilannetta.   

Maahanmuuttajille voidaan järjestää 
mahdollisuuksia tavata kunnan 
luottamushenkilöitä sekä osallistua 
yhteiseen keskusteluun. 

2

Avoimia keskustelutilaisuuksia 
kuntalaisille on hyvä järjestää 
tarvittaessa esim. kunnan 
vastaanottaessa ensimmäistä 
kertaa kiintiöpakolaisia. 
Tilaisuuteen kannattaa 
pyytää kunnan virkamiehiä ja 
luottamushenkilöitä, edustaja 
ELY-keskuksesta sekä muita 
paikallisesti tärkeitä tahoja esim. 
järjestöjä. 

Tilaisuudessa on hyvä olla 
runsaasti aikaa keskustelulle 
ja kysymyksille. On myös 
tärkeää kuulla kriittisesti asiaan 
suhtautuvia. 

3

4

5
Kohtaamista edistävästä 
toiminnasta ja erilaisista 
aihetta käsittelevistä 
tilaisuuksista on hyvä laatia 
tiedotteita ja artikkeleita 
paikallislehtiin sekä kunnan 
eri viestintäkanaviin. Esimerkit 
vapaaehtoisista ja positiivisista 
kohtaamisista voivat rohkaista 
muitakin tutustumaan 
ennakkoluulottomasti 
vieraskielisiin kuntalaisiin. 
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Virheellinen 
maahanmuuttoon 
liittyvä informaatio 
sekä mahdolliset 
huhupuheet on 
tärkeää oikaista 
välittömästi.  

6

Tarkistuslista 
toteutuksen tueksi

 � Miten taata puolueeton ja neutraali tiedotus, ottaen huomioon 
kunnan oma tilanne ja yleinen ilmapiiri?

 � Mistä voi saada ajankohtaista tietoa kunnan 
maahanmuuttotilanteesta? Miten koonti toteutetaan? Kyselyllä, 
tapaamalla eri toimialojen kesken vai jollain muulla tavalla? Mikä 
taho ottaa vastuun mahdollisen ajankohtaiskatsauksen koonnista 
ja esittelystä?

 � Miten kunnassa asuvien maahanmuuttajien kokemuksia esim. 
kunnassa asumisesta, arjesta ja työllistymisestä huomioidaan 
eri viestintäkanavissa ja tilaisuuksissa?  Miten heidän 
näkemyksensä ja toiveensa eri asioista tulevat huomioiduksi? 

 � Miten varautua virheellisen informaation leviämiseen esim. 
sosiaalisen median ryhmissä?
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Kunnan vapaa-ajan palveluilla sekä kunnan alueen järjestö- 
toimijoilla on keskeinen rooli kotoutumisen edistämisessä. 
Yhteen sovitettuna ja koordinoituna kaikkien toiminta tukee 
toisiaan ja kuntaan muuttaneet saavat monipuolista, kotou-
tumista osaltaan tukevaa toimintaa. 

Säännöllisten tapaamisten mahdollistaminen eri osapuolten välillä on yksi tapa koordinoi-
da eri tahojen välistä toimintaa. Kasvotusten toiminnoista tiedottaminen ja yhteinen ke-
skustelu vähentävät päällekkäisiä toimintoja eri tahojen kesken, kehittävät yhteistyötä ja 
mahdollistavat uudenlaisten toimintojen syntymisen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Vuoropuhelu vapaaehtoisten ja kunnan työntekijöiden välillä sekä yhdessä sovitut toimin- 
tatavat puolestaan sujuvoittavat vapaaehtoistoimintaan ohjautumista sekä selkeyttävät 
rooleja vapaaehtoisten ja kunnan viranhaltijoiden välillä. Yhdessä sovitut käytänteet suju-
voittavat molempien osapuolten toimintaa. 

 ° Yhteistyö mahdollistaa monipuolisempaa ja kohdennetumpaa toimintaa kuntaan 
muuttaneille sekä ehkäisee päällekkäisiä toimintoja (win-win-win-tilanne).

 ° Yhteisestä viestinnästä sopiminen esimerkiksi sähköpostiketjun, Facebook-ryhmän tai 
WhatsApp -ryhmän muodossa mahdollistaa viestinnän tapaamisten välillä. Viestin-
nässä voidaan myös hyödyntää ilmaisia sovelluksia, kuten Trello. 

 ° Yhteistyö mahdollistaa eri tahojen järjestämän toiminnan ja tapahtumien keskitetyn 
ilmoittamisen (esim. Life in Kirkkonummi -sivu Facebookissa). Kuntaan muuttaneiden 
ja muiden tahojen voi olla helpompi löytää paikkakunnan toiminta ja tapahtumat, kun 
ne ovat koottuna yhteen selkeään paikkaan. 

 ° Vapaaehtoisille on tärkeää tavata kunnan kotouttamistyötä tekeviä ja käydä aika ajoin 
vuoropuhelua. Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia ja ihmiset vaihtuvat niin 
vapaaehtoistoiminnassa kuin kotouttavassa työssä. 

 ° Yhdessä sovitut toimintatavat ja viestintä sekä säännölliset tapaamiset mahdollistavat 
reagoinnin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

Järjestöjen, 
vapaaehtoisten ja 

 muiden vapaa-ajan 
toimijoiden koordinointi

5

Mistä on kyse?

Miksi ihmeessä 

koordinointia?

TESTATTU!
Hanke on koordinoinut Kirkkonummella Kototiimiä, 
jossa eri vapaa-ajan toimijat, järjestöt ja seurakunta 

ovat kokoontuneet kerran kuussa. Kototiimistä on 
laadittu erillinen artikkeli paikallislehteen ja kunnan 

omille sivuille. Kauniaisissa sovellettiin samaa 
käytäntöä pienimuotoisemmin ja hyödynnettiin 

lisäksi Trello-alustaa koordinoinnissa. 

Jatkuu



No, miten sitten edetään?

1
Kunnassa on hyvä kartoittaa, 
mitä eri kotoutumista 
tukevia vapaa-ajan toimijoita 
kunnassa on, joita olisi hyvä 
kutsua koolle vai onko jo 
olemassa verkosto, johon 
olisi hyvä liittyä mukaan? 

Yhdessä on hyvä sopia, mikä 
taho toimii koollekutsujana ja 
kohtaamisten mahdollistajana. 
Tapaamisten muistioista ja 
keskinäisestä viestinnästä on myös 
hyvä sopia yhdessä.  

2

Eri tahojen välistä tasavertaisuutta 
ja neutraliteettia on tärkeää vaalia 
säännöllisissä tapaamisissa. Asioista on 
hyvä sopia yhdessä ja viestiä yhdessä 
sovituista asioista myös heille, jotka eivät 
mahdollisesti pääse paikalle. 

4
Eri toimijoiden yhteiseen tapaamiseen 
on hyvä varata riittävästi aikaa, mikä 
mahdollistaa vapaamuotoisemman 
keskustelun eri tahojen välillä.

Viranomaisten ja vapaaehtoisten 
roolit on hyvä selventää 
molemmille osapuolille, jotta 
tiedetään, mikä kuuluu kenelle. 

Kunnan kotouttamistyössä 
on hyvä miettiä, miten 
ihmisiä ohjataan 
vapaaehtoistoimintaan. 

Viranomaisten ja vapaaehtoisten 
väliset viestintäkäytänteet on hyvä 
sopia yhteisesti, jotta tiedetään, 
kehen ollaan yhteydessä, 
millaisissa asioissa ja miten. 

3

21

3
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JÄRJESTÖT JA VAPAA-AJAN TOIMIJAT

VAPAAEHTOISET

Viranomaisten ja vapaaehtoisten on hyvä 
tavata silloin tällöin ja käydä keskustelua 
molempien ajankohtaisesta tilanteesta ja 
toiveista. 4

Tarkistuslista 
toteutuksen tueksi

 � Mitä vapaa-aikaan liittyviä toimijoita kunnassa on kunnan 
puolelta? Entä kolmannelta sektorilta? 

 � Mikä taho toimii koollekutsujana, hoitaa tilajärjestelyt ja 
mahdollisen kahvituksen? Laatiiko muistion yksi taho vai 
kiertääkö muistion laatiminen eri tahojen kesken? 

 � Miten usein on hyvä tavata? Mikä on meidän kunnassa riittävää? 

 � Miten viestitään tapaamisten välillä? Sähköpostitse? Somessa? 
WhatsAppissa? Trellossa? Muulla tavalla?

 � Miten erilaisista tapahtumista ja toiminnoista ilmoitetaan? 
Yhteisen sivuston kautta, erikseen vai molemmilla tavoilla? 
Mikä taho vastaa yhteisestä sivustosta? 

 � Onko kuntaan tullut viime aikoina uusia toimijoita? Onko 
toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia, jolloin on hyvä 
miettiä jonkin uuden tahon mukaan kutsumista? 

 � Miten kokoontuvien tahojen yhteistyötä on hyvä kehittää? 
Virkistäydytäänkö säännöllisesti? Tarvitaanko ulkopuolista 
kouluttajaa viemään asioita eteenpäin?
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Asumisen neuvonnalla tarkoitetaan tässä kotoutumisajal-
la oleville kohdennettua ohjausta ja neuvontaa asumisen 
eri osa-alueista ja niihin liittyvien mahdollisten ongelmien 
ennaltaehkäisystä. Pakolaistaustaisilla saattaa olla hyvin               
erilaiset asumiskulttuuriset lähtökohdat, joten asumis-       
asioiden huomioiminen kunnan kotouttamistyössä on tärkeää.

Eri kunnissa asumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa toteutetaan eri tavoilla ja tehtä- 
vänimikkeillä kotouttamistyössä. Joissain kunnissa on lisäksi ARA:n tukemaa asumis- 
neuvonta -toimintaa, jolla on oma määritelmänsä (kts. Aran Asumisneuvonta Suomessa 
-julkaisu).

 ° Koti on jokaisen omaa henkilökohtaista aluetta, jossa viihtyminen on olennaista 
hyvinvoinnin ja kotoutumisen kannalta. Suomalainen vuokra-asuminen kerros- ja rivi-
talossa järjestyssääntöineen on monella tavalla erilaista verrattuna muiden, varsinkin 
Euroopan ulkopuolisten maiden, asumisjärjestelyihin. Myös vuokrasopimuskäytänteet 
ja kotivakuutusasiat voivat olla erilaisia kuin lähtömaassa. 

 ° Asumisasioiden huomioiminen heti kuntaan muutettaessa on ennaltaehkäisevää toi-
mintaa, jolla voi saada aikaan merkittäviä taloudellisia säästöjä asuntojen huoltotar-
peisiin, isojen vahinkojen korjaamistoimiin ja vuokravelkojen selvittelyyn ja perintään.

 ° Ohjaus ja neuvonta asumisessa voi myös ennaltaehkäistä konflikteja naapurustossa. 

asumisEN neuvonta

6

Mistä on kyse?

Miksi ihmeessä neuvontaa 

asumisasioissa?

TESTATTU!
Hankkeessa maahan muuttaneiden asumisvalmiuksia 

vahvistettiin Sininauhasäätiön toteuttamilla 
asumistaitokursseilla, johon osallistui myös kunnan 

kotouttamistyötä tekeviä tahoja. Hankkeessa on myös 
tehty yhteistyötä asumisasioita hoitavien työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten kanssa sekä hyödynnetty muiden tahojen 

tekemiä eri kielisiä materiaaleja. 

Jatkuu



No, miten sitten edetään?

1
Asumisen neuvontaan 
liittyvät asiat on hyvä 
suunnitella luontevaksi 
osaksi kunnassa tehtävää 
kotouttamistyötä 
esimerkiksi säännöllisin 
kotikäynnein ja asumisen 
check in -listoin.  

Muiden kuntien kokemuksiin 
ja yhteistyömalleihin on 
hyvä perehtyä jo toimintaa 
suunniteltaessa.2

Tärkeintä asumiseen liittyvässä 
neuvonnassa on henkilökohtainen 
neuvontatyö, jolle on hyvä varata 
riittävästi aikaa. Neuvonnassa voidaan 
hyödyntää eri tahojen ja hankkeiden 
laatimia materiaaleja, joita on eri kielillä 
sekä kuvallisina.  

3
Asumisen neuvonnan tärkeä 
työmuoto on kotikäynnit,   
jolloin asumisasioissa 
neuvonta toteutuu 
konkreettisesti omassa 
kodissa. 

Asumisasioissa on tärkeää 
luoda yhteistyömalli kaupungin 
vuokra-asuntoyhtiön, 
sosiaalitoimen, huoltoyhtiön, 
isännöitsijän sekä muiden 
mahdollisten asiaan liittyvien 
tahojen välille.

Asumisasioissa ohjaamisesta 
ja neuvomisesta sekä 
mahdollisista tuloksista on 
hyvä kerätä säännöllisesti 
tietoa ja tilastoja, jotta työ 
tulee näkyväksi myös kunnan 
asioista päättäville. 

Mahdollisiin konfliktitilanteisiin 
naapurustossa on myös hyvä 
varautua etukäteen ja hyödyntää 
esim. Naapuruussovittelukeskuksen 
osaamista. 

4
5

6
7
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Tarkistuslista 
toteutuksen tueksi

 � Miten kuntaan muuttavia maahanmuuttajia neuvotaan asumiseen 
liittyvissä kysymyksissä, mikä taho on siitä vastuussa ja miten asiaa 
seurataan? 

 � Onko työnjako ja yhteistyörakenteet selkeästi sovittu kunnan 
työntekijöiden, mahdollisten muiden asumisohjausta antavien ja 
vuokra-asuntoyhtiön edustajien ja asunnon omistajien välillä? Voisiko 
vapaaehtoisilta pyytää apua joihinkin käytännön asioihin, esim. asunnon 
kalustamiseen?

 � Onko kuntaan muuttavalla tietoa ja osaamista, mihin ottaa yhteyttä 
eri hätä- ja ongelmatilanteissa? Ymmärtääkö kuntaan muuttava 
vuokrasopimuksen ja kotivakuutuksen sisällön ja merkityksen? 

 � Onko asumisasioissa neuvovalla työntekijällä ymmärrystä 
maahan muuttaneiden erilaisista lähtökohdista asumiseen, 
asumisturvallisuuteen ja asumiskulttuuriin liittyvissä kysymyksissä, 
osaamista tulkin kanssa työskentelystä ja koulutusta selkokielestä ja 
kielitietoisuudesta?

 � Onko tietoa, miten toimia mahdollisissa konfliktitilanteissa 
asukkaiden kesken ja keihin voi olla yhteydessä? 

 � Onko mahdollisissa asunnon irtisanomis- ja muuttotilanteissa selkeitä 
ohjauskäytänteitä? Entä mahdollisissa vuokravelkatilanteissa? 

 � Onko kunnan mahdollista hakea ARA:n avustuksia asumisneuvontaan? 
Mitkä tahot olisivat siinä mukana ja miten kustannukset jaettaisiin? 
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Kohtaamista tapahtuu päivittäin ihmisten arjessa. Monet maa-
han muuttaneet kokevat kuitenkin suomalaisiin tutustumisen ja 
suomalaisten kanssa ystävystymisen haastavaksi. Kohtaamis-  
toimintaa voi olla tarpeen järjestää erikseen, jolloin fasili- 
toidaan uusien ja vanhojen kuntalaisten kohtaamista luonnol-
lisella tavalla ja samalla edistetään hyviä väestösuhteita.

 ° Vieraus herättää monissa ennakkoluuloja ja pelkoja. Niitä on puolin ja toisin 
sekä kantaväestöllä että maahanmuuttajilla.

 ° Vieraaseen tutustumalla ennakkoluulot saattavat hälvetä ja ihmisten välillä 
huomataan enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. 

 ° Kohtaamisen kautta asenteet voivat muuttua, jolloin väestöryhmien turvalli-
suudentunne kohenee, vuorovaikutus lisääntyy ja osallisuus toteutuu (katso 
Oikeusministeriön Trust-hanke ja Hyvät väestösuhteet).

KOHTAAMISTOIMINTA

7

Mistä on kyse?

Miksi ihmeessä 

kohtaamistoimintaa?

TESTATTU!
Hankkeessa on aloitettu viikoittainen olohuonetoiminta 

Kauniaisissa Villa Breda -palvelutalossa, minkä yhteydessä 
viereisessä huoneessa on myös järjestetty säännöllistä 
sosiaalityön avointa vastaanottoa. Tämä on houkutellut 

kävijöitä olohuoneeseen. Hankkeessa on myös tehty 
kouluvierailuja ja järjestetty yleisötapahtumia kirjastoissa, 

kuten Syyria- ja Eritrea-iltoja. Tapahtumat on toteutettu 
yhdessä paikallisten maahanmuuttajien kanssa. 

Jatkuu



No, miten sitten edetään?

1
Kohtaamistoimintaa voi olla 
esimerkiksi kansainvälinen 
kahvila/kokoontumispaikka 
kirjaston, vanhusten 
palvelutalon, koulun, järjestön 
tai seurakunnan tiloissa sekä 
erilaiset maahanmuuttajien 
kanssa yhdessä järjestetyt 
tilaisuudet. 

Kohtaamistoimintaa voi 
järjestää satunnaisesti tai 
säännöllisesti. Toiminnan 
yhteydessä voi myös järjestää 
avointa viranomaisvastaanottoa 
(esim. “pop up -Kela”) erillisessä 
tilassa sekä erilaisia info- ja 
keskustelutilaisuuksia. 

2

Kohtaamistoiminnan 
järjestäminen voi olla osittain 
tai kokonaan kolmannen 
sektorin vastuulla.

Maahan muuttaneita on myös 
tärkeää saada mukaan toiminnan 
järjestämiseen.

3

4
5

Kohtaamistoiminnan 
nimessä voi painottaa 
yhdessäoloa ja yhdessä 
tekemistä (esim. 
olohuonetoiminta). 
Tällöin toiminnan 
painopiste on 
kohtaamisessa ja 
yhdessä tekemisessä, 
ei erilaisissa kieli- tai 
kulttuuriryhmissä, 
vaikka erilaisia kieli- 
ja kulttuuri-iltoja 
järjestettäisiinkin osana 
toimintaa. 
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Erilaisia avoimen kohtaamistoiminnan 
mahdollisia ongelmatilanteita sekä 
niiden ratkaisuja on hyvä miettiä 
etukäteen. 6

Tarkistuslista 
toteutuksen tueksi

 � Mikä taho on päävastuussa kohtaamistoiminnasta ja miten 
saadaan mahdollisimman laaja verkosto toiminnan ympärille?

 � Mikä olisi sopiva, helposti saavutettavissa oleva ja 
mahdollisimman puolueeton paikka kohtaamistoiminnalle? Olisiko 
mahdollista järjestää avoin viranomaisvastaanotto erillisessä 
suljetussa tilassa?

 � Tarvitseeko paikalle järjestää lastenhoitoa? Miten se järjestyy?

 � Miten ja millä sanoin toiminnasta tiedotetaan, jotta saadaan 
mahdollisimman laajasti viestiä levitettyä? 

 � Miten tiedotuksessa huomioidaan luku- ja kirjoitustaidottomat?

 � Millaisia kustannuksia toiminnasta syntyy (esim. tarjoilukulut)? 
Voisiko joku paikallinen yritys sponsoroida teet ja kahvit sekä 
pientä tarjottavaa, esim. keksejä?

 � Mitä erilaisia ongelmatilanteita toiminnassa voi esiintyä? Miten 
niihin on varauduttu?



Maahanmuuttajille 
järjestetään 

tilaisuuksia. Miksi ei 
tule osallistujia?

Pelkään liikkua yksin pimeällä, 
vaikka kaikki sanovat, 
että Suomessa se on ihan 
turvallista. Pimeä tulee 
talvella jo iltapäivällä ja 
silloin olen mieluiten kotona, 
koska siellä tunnen oloni 
turvalliseksi.

Perheenäiti Maryam
tullut vähän aikaa 

sitten Suomeen

Sisarukset Rose ja Ysuf,
asuneet Suomessa 

3 vuotta

Yksinäinen Ibrahim,
asunut Suomessa 

2 vuotta

Kaikki päivät pitää 
yrittää opetella lukemaan 
ja kirjoittamaan täysin 
vieraalla kielellä, illalla on 
ihan  uupunut olo.

En tiedä missä paikka  
sijaitsee, enkä osaa 
etsiä reittiohjetta 
puhelimesta.

Tapahtumat ovat 
aina siihen aikaan, 
kun pitäisi laittaa 
koko perheelle ruokaa. 
Meidän kulttuurissa 
perheen äiti vastaa 
ruuanlaitosta ja se on 
kunnia-asia eikä tylsä 
velvollisuus.

Haluamme tutustua 
suomalaisiin nuoriin. 
Maahanmuuttajatapahtumissa on 
aina vain suomalaisia aikuisia ja 
eläkeläisiä. 

Haluamme tuntea olomme 
suomalaisiksi, koska 
puhumme nykyisin suomea ja 
pukeudumme kuin suomalaiset. 
Maahanmuuttajatapahtumissa 
saamme aina muistutuksen siitä, 
että olemme ulkomaalaisia.

Suomalaisten keskuudessakin meillä 
on vaikeaa, kun suomalaiset nuoret 
puhuvat tosi nopeasti ja eri tavalla 
kuin koulussa opetetaan. Siksi 
olemmekin aina lähinnä kotona. 

Haluaisin tavata 
ja tutustua 
suomalaisiin 
enkä toisiin 
maahanmuuttajiin, 
en vain tiedä miten 
ja missä.

Olen jo omasta mielestäni 
iäkäs mies ja kaikissa 
tapahtumissa on paljon 
nuoria. Koen vieraaksi mennä 
tapahtumiin, joissa on lasteni 
ikäisiä nuoria.

Suomalaiset käyvät 
maksullisissa 
harrastuksissa eikä 
ilmaistapahtumissa. 
Miksi meille 
maahanmuuttajille 
markkinoidaan 
aina vain ilmaisia 
tapahtumia ja 
harrastusryhmiä?

Olisi mukava tavata muita 
ihmisiä, mutta en halua 
tavata maanmiehiäni. 
Kotimaassa kuuluimme eri 
poliittisiin ryhmittymiin 
ja yritämme välttää 
toisiamme Suomessa, jos vain 
mahdollista.

Pohdittavaksi
Mitä ajatuksia yllä olevat 
puheenvuorot herättävät? 



KOTOUTUMISEN
MITTAAMINEN 
JA SEURANTA
Yksilön kotoutuminen on monitahoinen ja pitkäkestoi- 
nen prosessi, joka etenee yksilöllisesti eri tahtiin ja 
erilaisissa sykleissä.  Kotoutumisen seuranta on tärkeää, 
jotta osataan oikealla tavalla tukea heitä, joilla kotou-
tumisprosessia hidastaa tai estää esimerkiksi traumaat-
tiset kokemukset, sairaudet tai mahdollisesti pitkäänkin 
kestävä perheenyhdistämisen hakemisprosessi ja sen 
päätös. 

Yksilön kotoutumisprosessi voi myös jatkua, vaikka 
lakisääteinen kotoutumisaika on päättynyt. Kunnassa 
onkin hyvä pyrkiä myös seuraamaan, miten virallisen 
kotoutumisajan ylittäneiden arki sujuu ja miten he ovat 
löytäneet paikkansa kunnassa. 

MIKSI?
1. 

Kunnan on helpompi kohdentaa ja räätälöidä 
palveluita, kun kotoutumisajan seuranta on 

systemaattista ja selkeästi sovittua. 

2. 

Kotoutumisen seuranta antaa kunnalle 
palautetta siitä, miten hyvin paikalliset 
kotoutumista edistävät toimenpiteet ja 

palvelut ovat saavuttaneet tehtävänsä ja mitä 
toimenpiteitä mahdollisesti jatkossa tarvitaan.

3. 

Seurannan avulla voi selvittää määrällisesti 
ja laadullisesti, kuinka itsenäisesti kotoutujat 

suoriutuvat arjesta, miten omatoimisesti he 
osaavat hakeutua tarpeenmukaisiin palveluihin 
ja millaista tietoa he mahdollisesti tarvitsevat 

jatkossa.

MITEN?
 ° Kotoutumisen edistymistä voi seurata yksilötasolla jatkuvasti 

asiakastapaamisissa ja kotikäynneillä keskustellen ja 
havainnoiden. On myös hyvä sopia kirjaamiskäytänteistä. 

 ° Vapaaehtoisten kanssa on myös hyvä käydä vuoropuhelua 
yleisellä tasolla, sillä he ovat mukana ihmisten arjessa.

 ° Kotoutumisen seuraamista helpottaa, jos esim.                 
ryhmäinfot ja työpajat sekä muut toiminnot kirjataan 
systemaattisesti asiakastietojärjestelmään. 

 ° Kotoutumisen aikana, loppuvaiheessa sekä sen jälkeen voi 
käydä kyselylomakkeen avulla läpi kotoutumisaikaa tai järjestää 
ryhmänä arviointitilaisuuden.
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Pohdittavaksi
 % Onko kunnan eri palveluissa riittävästi tietoa kotoutumisen yksilöllisestä 

prosessista ja sitä mahdollisesti hidastavista tekijöistä? 

 % Miten eri koulutustason omaavat ihmiset ja heidän mahdollisuutensa oppia 

kieltä ja päästä opintoihin ja työelämään huomioidaan kotoutumisajalla ja 

sen jälkeen? Miten enemmän tuen tarpeessa olevien kotoutumista tuetaan?

 % Mitä tietoja kunnassa on olennaista kirjata ja mihin? Soveltuvatko eri 

palveluiden lomakkeet sellaisenaan kotoutujille vai tarvitaanko räätälöityjä 

ratkaisuja?

 % Mikä taho seuraa kokonaisuutta? Mitä osa-alueita kokonaisuuteen on hyvä 

sisällyttää? Tarvitaanko esimerkiksi erillistä arviointilomaketta? 



Työskentely 
tulkin kanssa ja 

korvauksiin 
liittyvät asiat 

Pakolaistaustaisiin liittyy kunnassa oma 
korvausjärjestelmänsä, mikä on hyvä huomioida toimialoilla 
ja hallinnossa, kun kuntaan muuttaa pakolaistaustaisia 
henkilöitä. Tulkkausta käytetään useissa kunnan palveluissa 
ja se on olennainen osa kokonaisuutta.  

MIKSI?
1. 

Tulkin tilaaminen ja tulkin kanssa työskentely ei 
välttämättä ole kaikille kunnan työntekijöille tuttua. 

2. 

Tulkin tilaamiseen saattaa liittyä omia 
taloushallinnollisia käytänteitään, joista 
työntekijöiden on hyvä kunnassa tietää.

3. 

Valtion korvauksiin liittyy omia hallinnollisia 
reunaehtoja, joista kunnassa olisi hyvä olla tietoisia. 

4. 

Korvausjärjestelmään liittyy tietoturvaan ja 
salassapitoon liittyviä asioita sekä mahdollista 

lisäkoulutuksen tarvetta. 

MITEN?
 ° Tulkin tilaamiseen liittyen on hyvä laatia kirjalliset ohjeet tarjolla olevista 

vaihtoehdoista ja ohjeistaa samalla laskutuksiin liittyvistä käytänteistä. 

 ° Yhteistyö ja vuoropuhelu eri toimialojen ja taloushallinnon välillä on tärkeää 
kustannusten korvaamiseen liittyvissä asioissa esimerkiksi järjestämällä 
säännöllisesti työkokouksia asiaan liittyen.

 ° On hyvä sopia, kuka tai ketkä vastaavat korvauskokonaisuudesta toimialoit-
tain ja laatia selkeät kirjalliset ohjeet asiasta esimiehille ja henkilöstölle.

 ° Erilaisia käytänteitä voi tiedustella lähikunnista ja tarkentavia tietoja alueen 
ELY- keskukselta.
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Pohdittavaksi
 % Ovatko kunnan työntekijät tietoisia, miten tulkin kanssa työskennellään 

ja mitä eri tulkkausvaihtoehtoja on käytettävissä? Onko kunnassa laadittu 

ohjeistusta tulkin tilaamiseen liittyen? Tarvitaanko asiasta koulutusta? 

 % Onko eri toimialoilla ja taloushallinnossa tietoa valtion maksamista korvauk-

sista ja sen edellytyksistä? Tarvitaanko koulutusta asiaan esimerkiksi alueen 

ELY-keskukselta? 

 % Miten korvauksiin liittyvä kokonaisuus on kunnassa järjestetty ja mikä taho 

siitä vastaa? 



LINKKEJÄ 

Kotouttamisen osaamiskeskus https://kotouttaminen.fi/etusivu

THL  https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/

PALOMA-hankkeen työntekijöiden koulutusmateriaali (video) ja PALOMA—käsikirja                       
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus

Pakolaisavun materiaalia https://pakolaisapu.fi/materiaalit/

Ehjä ry:n julkaisuja (mm. perheenyhdistäminen) https://www.ehja.fi/palvelut 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n materiaali  https://mieli.fi/fi/materiaalit/julisteet-ja-kortit

Sopu-työ (kunniakäsityksiin liittyvä kriisi -ja väkivaltatyö)  https://soputila.fi/

Väestöliiton materiaalia           
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/muut-julkaisut/

Pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen suosituskortit perheiden kanssa toimiville (Socca)                   
http://www.socca.fi/files/7692/Suosituskortit_maahanmuuttajataustaisten_lapsiperheiden_kanssa_toimiville.pdf

Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kuvakortit        
http://dived.fi/kieli-ja-kulttuuritietoisen-opetuksen-kuvakortit/

Papunetin kuvallinen materiaali  https://papunet.net/materiaalia/maahanmuuttajat

Pakolaiskorvaukset kunnille (ELY-keskus)        
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/pakolaisten-kustannusten-korvaaminen

Pääosin ruotsinkielistä materiaalia ja linkkejä kotoutumisen teemoista (Stig in -hanke)                  
https://stiginastusisaan.com/

Kotouttamisen kokonaisuus ja  henkilöstön osaamisen vahvistaminen ELY-keskuksen linkkilista monikieliseen materiaaliin eri aiheista        
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1

Monikielistä materiaalia ja linkkejä maahan muuttaneille

Katso yllä oleva ELY-keskuksen monikielisestä materiaalista osio ”Asuminen ja arki”

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen asumisen opas eri kielillä      
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/hankkeen-materiaalit

Naapuruussovittelun keskus  https://www.naapuruussovittelu.fi/

Sininauhasäätiön maahanmuuttajatyö           
https://www.sininauhasaatio.fi/toimintamme/maahanmuuttajatyo/ 

Asumisneuvonta Suomessa (ARA)          
https://www.ara.fi/download/noname/%7B96F10A1A-248F-486E-8F83-C2E73186F8AC%7D/146422

Asumisen neuvonta 

Hyvät väestösuhteet  https://yhdenvertaisuus.fi/hyvatvaestosuhteet.fi

Etnisten suhteiden neuvottelukunta, ETNO https://oikeusministerio.fi/etno 

ELY-keskuksen hakukone kotoutumista tukevista toiminnoista https://kotoutumisentukena.fi/

Kotoutumista edistävän vertaistoiminnan valtakunnallinen Vetoverkosto                                            
https://vertaistoimijat.fi/vetoverkosto-3/

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry  https://www.moniheli.fi/

SPR:n vapaaehtoistoiminnan materiaalia  https://rednet.punainenristi.fi/node/22309

MLL:n Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta       
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille-toiminta/

Luckan Integration -toiminta   https://integration.luckan.fi/

Monikulttuurisuus työyhteisössä -projektin materiaali        
http://estudio.edupoli.fi/moty/index.asp?bid=111&book=MoTy&id=715&kat=Etusivu

Hyvät väestösuhteet, kohtaaminen, järjestöt ja vapaaehtoistyö 

Yleistietoa Suomesta (erityisesti kiintiöpakolaisille, IOM ja Migri) www.mof.fi 

Arki pienemmässä kunnassa, OSKU-hankkeen videoita eri kielillä Youtubessa                                   
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPnjYrNEb9E1Bx6XDTS9icEj_

Osallisena verkossa -projektin linkkejä mm. suomen kielen vahvistamiseen    
https://www.osallisenaverkossa.com/maahanmuuttajille



 

Yhteinen kuntamme -hankkeen ovat mahdollistaneet Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahasto, Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta


