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• Esipuhe • 

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry aloitti ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijataustais-
ten nuorten tuetun asumisen toiminnan pääkaupunkiseudulla vuonna 1996 Raha-automaattiyhdistyksen 
tukemana projektina. Vuonna 2006 toiminta laajeni pääkaupunkiseudulta Varsinais-Suomeen ja vuonna 
2008 Pohjanmaalle.

Tiivis tuetun asumisen toiminta on mahdollistanut EHJÄ ry:n ohjaustyöntekijöille erityisen näköalapaikan 
yksintulleiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten elämän jakamiseen tilanteessa, jolloin nuoret ovat 
siirtymässä itsenäiseen elämään vastaanottokeskuksista tai perheryhmäkodeista. Liiton ohjaajien tuki on 
ajoittunut erityisesti itsenäisen asumisen ensimmäiseen kahteen vuoteen. Näiden kahdeksantoista vuo-
den aikana monet nuoristamme ovat hakeneet perheenyhdistämistä ja viime vuosina olleet lainsäädännön 
muutosten vuoksi perheenkokoajan roolissa eivätkä enää hakijoina. 

Lastensuojelujärjestönä olemme tekemisissä jatkuvasti inhimillisesti ajatellen vaikeiden asioiden kanssa, 
jotka usein liittyvät nuoren tilanteeseen, jossa hän on elänyt ainakin osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan 
erossa biologisista vanhemmistaan. Jo lähtökohtaisesti tämä vaikeuttaa nuoren terveen itsetunnon kehi-
tystä ja luo yksilöllisesti eriasteista erilaisuuden kokemusta. Tilanteessa, jossa lapsi otetaan huostaan, var-
sin usein hänellä on mahdollisuus olla tekemisissä biologisten vanhempiensa kanssa. Viime vuosikymmen-
ten lastensuojelutyön kehitys on lisännyt merkittävästi perhetyön määrää sekä sen tärkeyden arvostusta. 

Yksintulleiden nuorten kohdalla jo fyysiset etäisyydet lähimpiin sukulaisiin estävät merkittävästi yhtey-
denpitoa puhumattakaan siitä, että nuorten läheiset asuvat pääasiassa kolmen maailman vaarallisimmaksi 
luokitellun valtion alueella. Nuorten huoli läheisistään, ikävä sekä yksinäisyyden tunne ovat meidän nä-
kökulmastamme jopa mahdottomia täysin ymmärtää. Vuosien aikana ohjaajamme ovat kertoneet minulle 
liian usein tilanteista, joissa nuori on masentunut, koska joku hänen läheisistään on kuollut lähtömaassa. 

Osa perheenyhdistämisistä ei liity ilman huoltajaa tulleisiin nuoriin ja heidän perheidensä yhdistämisiin. 
Näissäkin tapauksissa on kuitenkin kysymys ihmisistä, olivatpa he sitten aikuisia tai lapsia. Jokaisen yk-
silön tilanne on erilainen ja yksilöllinen. Mielestäni on kaikkien osapuolten etu, että kaikki he, jotka ovat 
saaneet luvan tulla Suomeen, saavat mahdollisimman hyvän ja onnistuneen vastaanoton ja alun täällä. Tä-
hän haasteeseen on Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen –projekti pyrkinyt vastaamaan muun muassa 
laatimalla tämän ohjekirjan ensisijaisesti kuntien sosiaalitoimien avuksi.

Projektin alkuvaiheessa monesti kerroin innostuneena ”freudilaisittain” uudesta hankkeestamme nimeltä 
Onnelliseen perheenyhdistämiseen. Näiden kolmen vuoden aikana olen oppinut sanomaan ja kirjoitta-
maan projektin nimen oikein, mutta jollain tasolla haluaisin pitää yllä ajatusta onnellisesta perheenyhdis-
tämisestä, koska viime kädessähän siitä tässä kaikessa on juuri kysymys.

Iso Roobertinkadulla 24.11.2014

Kai Laitinen, toiminnanjohtaja
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
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Johdanto

1

1.1 Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen –projekti ja oppaan 
tarkoitus

Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen on Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n hallinnoima ja 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, joka toteutettiin vuosina 2012–2014. Hanke 
syntyi niin EHJÄ ry:n työssä kuin kunnissakin esiin nousseesta tarpeesta tukea syrjäytymisvaarassa 
olevia maahanmuuttajanuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea perheenyhdistämistilanteissa. Hankkeen 
kohderyhmänä olivat yhteistyökuntiin eli Naantaliin, Raisioon ja Turkuun muuttaneet 14–21 -vuotiaat 
nuoret, jotka ovat itse perheenkokoajia tai jotka ovat saapuneet Suomeen perheenyhdistämisen kautta. 
Hankkeessa työskenneltiin nimettyjen asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Hankkeen päämääränä oli tukea ja edistää kohderyhmän nuorten ja heidän perheidensä kotoutumista, 
lisätä heidän hyvinvointiaan haastavassa elämäntilanteessa, sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään. 
Tavoitteina oli: 

• kartoittaa kohderyhmän nuorten haasteita ja erityistarpeita, 
• luoda kunnille konkreettinen hyvien käytäntöjen malli perheenyhdistämistilanteisiin, ja 
• löytää ja kehittää tukimuotoja ja toimintaa, jonka avulla vahvistetaan perheen muodostumista tukea 

antavaksi yksiköksi. 

Tämän kansion ohjeistukset perustuvat perheenyhdistämisen läpi käyneiden nuorten 
ja heidän perheidensä kanssa tehdyn henkilökohtaisen palveluohjauksen kautta 
saatuihin kokemuksiin. Palveluohjaus sisälsi alkuvaiheen viranomaisasiointia sekä koulutus- ja 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kartoittamista ja niihin tutustumista asiakkaan rinnalla kulkien. 
Työntekijöiden tehtävä oli paitsi auttaa asioiden hoitamisessa, ennen kaikkea avata palvelupolun sisältöä 
ja eri viranomaisten rooleja toimimalla “tulkkina” suomalaisen yhteiskunnan ja maahanmuuttajan välissä. 
Palveluohjauksen lisäksi tärkeässä roolissa oli psykososiaalisen tuen ja keskustelumahdollisuuksien 
tarjoaminen. Nuorten ja perheiden kanssa käytiin keskusteluja liittyen yksilön ja perheen elämiseen ja 
kotoutumiseen Suomessa. Perheenjäseniä kannustettiin pohtimaan ja sanoittamaan perheen elämän 
muuttumista uudessa maassa ja erityisesti sitä, miten he itse kokevat nämä muutokset.

Asiakastyössä kävi nopeasti ilmi, että perheenyhdistäminen harvoin sujuu ennalta suunnitellusti. Perheen 
tausta, kotikunta, perheenkokoajan kielitaito ja asumisaika Suomessa sekä muut tekijät vaikuttavat 
suuresti perheen palvelupolun sujuvuuteen ja kotoutumisen lähtökohtiin. Työskentely nuorten ja heidän 
perheidensä kanssa oli intensiivistä. Työntekijälle näyttäytyy normaalisti vain yksi osa-alue asiakkaan 
elämästä. Tiiviin ja luottamuksellisen asiakassuhteen ansiosta projektin aikana pystyttiin 
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tarkastelemaan maahanmuuton alkuvaiheen palvelupolkua asiakkaan näkökulmasta. 
Tämän oppaan tarkoitus onkin osaltaan tuoda näkyviin perheiden omaa ääntä ja näkemystä. 

Perheiden alkuvaiheen palvelupolkuun ja erityisesti nuorten kotoutumiseen liittyviä 
kokemuksia täydentää EHJÄ ry:n työntekijöiden vuosien työkokemus asiakasryhmän parissa. 
Lisäksi on haastateltu maahanmuuttajajärjestöjen ja -tahojen edustajia, maahanmuuttotyön ammattilaisia 
ja eri alojen asiantuntijoita, ja hyödynnetty tutkimustietoa. Näiden kokemusten ja tiedon keruun pohjalta 
syntyi tämä hyvien käytäntöjen opas. Malli on ensisijaisesti tarkoitettu helpottamaan kuntien 
sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien työtä. Sitä voivat soveltaa myös muut ammattilaiset, 
jotka työskentelevät maahanmuuttajaperheiden kanssa. Opasta voi käyttää 
 
• perheenyhdistämistilanteissa,
• kiintiöpakolaisten vastaanotossa ja
• muussa maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävässä työssä.

Kiintiöpakolaisten vastaanotossa on samanlaisia piirteitä kuin perheenyhdistämisen kautta saapuvien 
perheenjäsenten vastaanotossa. Kumpikin 
ryhmä saapuu maahan ilman ”pehmeää las-
kua” vastaanottokeskuksessa. Pian maahan-
tulon jälkeen on siis hoidettava paljon niitä 
viranomaisasioita, joihin turvapaikkaproses-
sin läpikäynyt kuntaan muuttava asiakas on 
saanut apua jo vastaanottokeskuksessa. Vaik-
ka perheenkokoaja voi auttaa ja ohjata per-
heenjäseniään, harva kykenee kotoutumaan 
Suomeen ja oppimaan kielen niin hyvin muu-
tamassa vuodessa, että pystyisi täysin itse-
näisesti selviämään alkuvaiheen palveluissa 
navigoimisessa. Kiintiöpakolaisten kohdalla 
kunnan ja muiden toimijoiden tarjoama apu 
on selkeämmin järjestetty. Perheenyhdis-
tämisperheitä ei kuitenkaan tulisi unohtaa, 
vaan perheenkokoajaa tulee tukea vaativassa 
tehtävässään.

1.2 Käyttöohjeet

Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektin ja EHJÄ ry:n ammatillisen tuen asiakkaat 
ovat pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisia, ja he ohjautuvat asiakkaiksi sosiaalitoimen 
kautta. Tämä näkyy oppaan sisällössä ja niissä kokemuksissa, joita käytännön työssä on 
noussut esiin. Monet kotoutumisen haasteet sekä hoidettavat viranomaisasiat, joita projektin aikana on 
kohdattu, koskevat kuitenkin ketä tahansa Suomeen muuttavaa ulkomaalaista, maahanmuuttoperusteesta 
riippumatta.

Opas on rakennettu niin, että se soveltuu eri kuntien ja työntekijöiden tarpeisiin. Vaikka 
oppaassa puhutaan usein sosiaalityöntekijästä, se voi käytännössä tarkoittaa myös muita, 
kunnan tai kolmannen sektorin työntekijöitä, esim. ohjaajaa. Vastaanottovaihetta käsittelevään 
osioon on koottu hoidettavia asioita siten, että ohjeita pystyy soveltamaan eri kuntien käytäntöihin. 
Kansion toivotaan muokkautuvan käytössä. Työntekijä voi kirjata ylös oman kuntansa käytäntöjä, sekä 
paikallisia hankkeita ja toimijoita, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumista. Opas kannustaa 
pohtimaan perheiden monimuotoisuutta, yksilön asemaa perheessä ja työntekijän roolia kotoutumisen 
tukena.

PERHEENYHDISTÄMISIIN LIITTYVÄT LAIT 
JA SÄÄDÖKSET

• YK:n Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuk-
sia koskeva kansainvälinen yleissopimus, 17 
artikla

• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus
• Euroopan ihmisoikeussopimus
• Neuvoston direktiivi 2003/86/EY
• Suomen perustuslaki 10§
• Ulkomaalaislaki

Katso	Kotouttaminen.fi



Oppaan ensimmäinen osa (luvut 2-6) sisältää yksityiskohtaista käytännön ohjeistusta 
perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon kunnassa. 
Työntekijän ja asiakkaan yhteistyön tueksi on koottu muistilistat, joihin on kirjattu ne asiat, jotka 
perheen kanssa tulee hoitaa tietyllä aikataululla ennen maahan saapumista ja heti sen jälkeen. Muistilistoja 
käyttämällä työntekijä voi varmistua siitä, että tärkeitä asioita ei unohdu. Samalla hän voi osallistaa 
asiakastaan vastaanottoprosessissa mielekkäällä tavalla. Muistilistan avulla voi tehdä työnjakoa asiakkaan, 
työntekijän ja mahdollisten muiden toimijoiden välillä. Näin asiakas myös kykenee hahmottamaan 
paremmin niitä tehtäviä, joita hänen vastuullaan on, ja mitä muut toimijat hänen ympärillään tekevät. 
Kuviot palvelupolusta havainnollistavat hoidettavat asiat aikajanalla. Tehtävät on sijoitettu aikajanalle 
tärkeysjärjestyksessä, ottaen kuitenkin huomioon sen, että asiat eivät aina etene suoraviivaisesti, ja niitä 
voi hoitaa myös limittäin ja päällekkäin.

Toinen osa (luvut 7-9) sisältää hyödyllisiä näkökulmia maahanmuuttajista palveluiden 
käyttäjinä. Luvuissa avataan sosiaalityön näkökulmasta niitä seikkoja, jotka ovat keskeisiä 
maahanmuuttajien ja palvelujen kohtaamisen kannalta sekä koulutuspolkuun ja terveyspalveluihin 
liittyen. 

Kolmas osa (luvut 10-13) sisältää syventävää tietoa liittyen perheisiin ja maahanmuuttoon. 
Osiossa avataan yksilön ja perheen kotoutumista, maahanmuuton vaikutusta perhedynamiikkaan 
sekä erilaisia ja muuttuvia perhekäsityksiä. Osio sisältää myös hyviä käytäntöjä ja ohjeita 
maahanmuuttajaperheiden ja nuorten kanssa työskentelyyn. 

Kantavana ajatuksena on ollut antaa vinkkejä siihen, miten resurssien oikea-aikaisella ja 
oikeamittaisella kohdentamisella voidaan säästyä vastoinkäymisiltä myöhemmin. Oppaan 
ohjeet ja käytännöt eivät ole sidonnaisia maahanmuuttoperusteeseen, ja niitä voi soveltaen hyödyntää 
jokainen, joka työssään kohtaa maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

Oppaan hyvät käytännöt on nostettu esiin sekä ”huoneentauluna”, että tekstin yhteydessä. Hyvät 
käytännöt perustuvat seuraaviin projektin asiakastyössä tehtyihin havaintoihin siitä, mikä on…

• edesauttanut työntekijän ja asiakkaan välistä kommunikointia, 
• helpottanut työntekijän omaa työmäärää pitkällä aikavälillä, 
• lisännyt asiakkaan osallisuuden tunnetta ja 
• edistänyt hänen kotoutumistaan Suomeen ja kotikuntaan.

Oppaassa on myös nostettu esiin kolmannen sektorin palveluja, jotka tukevat ja täydentävät kuntien 
palveluja. Opasta on suositeltavaa täydentää alueellisilla toimijoilla ja yhteystiedoilla, 
kunnan omilla käytännöillä ja ohjeistuksilla sekä muulla paikallisella tiedolla, josta on 
työntekijälle ja työyhteisölle hyötyä. Maahanmuuttokentällä syntyy jatkuvasti uusia toimijoita ja 
hankkeita, joilla on erityisesti paikallisella tasolla suuri merkitys, mutta joita ei ole mahdollista kerätä 
yksiin kansiin. Tässä oppaassa on mainittu vain niitä keskeisiä järjestöjä, toimintoja ja materiaaleja, jotka 
toimivat monella alueella ja joista on muodostunut pysyviä. 

1.3 Perheet, perheenyhdistäminen ja maahanmuutto

Perhe on tavalla tai toisella läsnä jokaisen turvapaikanhakijan ja pakolaisen elämässä. Perhe 
on voinut muuttaa Suomeen yhdessä kokonaisena perheenä tai eri aikoina erilaisissa kokoonpanoissa. 
Perhe on läsnä myös niiden alaikäisten ja aikuisten maahanmuuttajien arjessa, joiden perhe on jäänyt 
toiseen maahan. Transnationaaliset perhesuhteet ovat siis maahanmuuttajien arkea. Erityisesti moni 
konfliktimaasta	lähtenyt	perhe	ja	suku	on	levinnyt	useaan	eri	maahan	ja	maanosaan.

Maahanmuuton yhteydessä perhe voi merkitä tärkeää jatkumoa tilanteessa, jossa kaikki 
ympärillä muuttuu. Se voi olla yksilölle arjen tuki ja turva. Kuitenkin maahanmuuton aiheuttamat, 
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perheen sisällä tapahtuvat muutokset voivat samalla myös haastaa eri perheenjäsenten 
elämää. Maahanmuutto helposti muuttaa perherakennetta laajasta perheestä ydinperheeseen 
painottuvaksi. Perheen muuttaessa toiseen maahan, menettävät he väistämättä ainakin osan kotimaansa 
sukulais- ja ystäväverkostoista. Maahanmuutto saattaa myös muuttaa perheen kokoonpanoa. Esimerkiksi 
perheenyhdistämisen kautta on lähes mahdoton saada oleskelulupaa muille kuin ydinperheen jäsenille. 
Perhe, joka yhdistyy, ei siis välttämättä ole kokoonpanoltaan täysin sama, kuin perhe, josta perheenkokoaja 
aikoinaan erosi.  

Suuri osa Suomeen suuntautuvasta muuttoliikkeestä on 1990-luvun alusta lähtien liittynyt perhesuhteisiin. 
Esimerkiksi vuonna 2013 yli kolmasosa muuttajista saapui perheen vuoksi. Perhesiteen perusteella 
annetuista oleskeluluvista valtaosa koskee Suomen kansalaisten tai työn perusteella Suomeen muuttaneiden 
perheenjäseniä.  Vaikka kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämiset kääntyivät laskuun 
lainsäädännössä tapahtuneiden kiristysten myötä vuoden 2012 alusta lähtien, maahanmuuton Suomeen 
ennustetaan jatkavan kasvuaan. Näin ollen myös maahanmuuttajaperheiden määrä tulee lisääntymään, ja 
perheiden kanssa tehtävän työn merkitys kasvamaan.

Perheiden merkitystä kotoutumisessa on yhä enemmän alettu ottaa huomioon myös lainsäädännön 
ja politiikan tasoilla. Niin kotouttamislaki1, valtion kotouttamisohjelma2 kuin alueelliset ja kunnalliset 
maahanmuuttopoliittiset ohjelmatkin3 sisältävät perhenäkökulman sekä painottavat lasten, 
nuorten ja perheiden tukemista. Lisäksi uudistettu kotouttamislaki mahdollistaa perhekohtaisten 
kotoutumissuunnitelmien teon4.  Viime vuosien aikana kotouttamistyön suurissa kysymyksissä ei ole 
kuitenkaan tapahtunut huomattavia muutoksia. Samat epäkohdat, joihin kiinnitettiin huomiota vuonna 
2007, koskevat monia maahanmuuttajia edelleen:

”Maahanmuuttajien ja palveluissa toimivan henkilöstön haastatteluissa tuli esiin, että maahanmuuttajien 
kotoutumissuunnitelmien toteuttaminen käytännössä on vaikeaa. Lakisääteinen kolmen vuoden kotoutumisjakso 
ei ole tehokkaassa käytössä, sillä kurssien ja harjoittelujen välissä on pitkiä taukoja. --- Maahanmuuttajien 
erityistilanteiden tiedostamista ja palveluosaamista tarvitaan --- kaikissa palveluissa. Kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen 
kotoutumisprosessin toteutuminen edellyttää yhteistyötä eri viranomaisten ja maahanmuuttajien kesken.”5

Maahanmuuttajat kohtaavat monia samoja haasteita, riippumatta siitä, ovatko he muuttaneet yksin, 
perheen kanssa, perheenyhdistämisen kautta vai kantasuomalaisen puolison luo. Esimerkiksi kielen 
oppimisen haasteet, koulutuspolkujen katkeilevuus ja lyhytjänteisyys sekä työllistymisen vaikeudet eivät ole 
riippuvaisia maahanmuuton perusteesta. Sosiaalityössä käytännön haasteita perheenyhdistämisperheiden 
vastaanotossa, erityisesti alkuvaiheessa, saattavat kuitenkin aiheuttaa seuraavat seikat:

• Perheenjäsenet saapuvat toisinaan ilman ennakkoilmoitusta, eikä koko perhe välttämättä saavu 
yhdellä kertaa pitkistä valitusprosesseista johtuen. 

• Kiintiöpakolaisryhmille voi järjestää esim. koulutusta ja infotilaisuuksia kohdistetusti, mutta 
perheenyhdistämisen kautta saapuneet eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. ”Asiakaskuntana” 
perheenyhdistämisperheet ovat hajanainen joukko, jolle on vaikea järjestää kohdennettuja palveluja. 

• Perheenkokoajan usein oletetaan kykenevän hoitamaan perheen asiat ja neuvomaan heitä palveluissa 
eteenpäin. Harvalla perheenkokoajalla on kuitenkaan riittävästi tietoa ja voimavaroja, että hän 
pystyisi kantamaan kaiken vastuun yksin. Pitkällä aikavälillä heikosti hoidetut asiat saattavatkin 
näkyä työllistävinä haasteina sosiaalityöntekijän työssä.

1 Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010, 1386/2010.
2 Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012-2015. TEM 2012.
3 Esimerkiksi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015, Turun maahanmuuttajien  
 kotouttamisohjelma 2014-2017.
4 Laki kotoutumisen edistämisestä 16 §, 30.12.2010, 1386/2010.
5 Monikulttuurinen Varsinais-Suomi –  Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015, s.11.
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1.4 Sanakirja 

ALKUAVUSTUS
Alkuavustuksen tarkoitus on auttaa kuntaan muuttavaa pakolaista tai turvapaikanhakijaa elämiseen 
tarvittavien tarpeiden hankkimiseen. Vastaava avustus voidaan maksaa myös esim. kantasuomalaiselle 
perheelle, joka on menettänyt omaisuutensa tulipalossa. Alkuavustus perustuu yhdenvertaisuuslakiin ja 
lakiin toimeentulotuesta. Se on harkinnanvaraista, paitsi silloin, kun edellytykset täyttyvät. Kunnilla voi 
olla omat ohjeistukset avustuksen määrästä. Ohjeistusten taustalla on kolme vaihtoehtoa: a) todellinen 
yksilöllinen harkinta, b) automaattisesti maksettava normisumma, tai c) kahden edellisen yhdistelmä.

ALKUKARTOITUS
Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan kotoutumisen lähtökohdat. TE-toimisto vastaa 
työnhakijoiden alkukartoituksesta, joka usein painottaa oppimisvalmiuksia, eli kielitaidon ja 
opiskeluhistorian kartoittamista. Tarkoituksena on löytää kullekin omia oppimisvalmiuksia vastaava 
koulutus. Kunta vastaa muiden kuin TE-palveluiden asiakkaana olevien alkukartoituksesta. Alkukartoitus 
pohjautuu kotoutumislakiin (9-10 §).

KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA SAAVA
Kansainvälistä suojelua saava henkilö on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai 
humanitaarisen suojelun perusteella. 

KIINTIÖPAKOLAINEN, PAKOLAINEN
Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven 
pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Kiintiöpakolaiset ovat 
henkilöitä, joilla on tällainen YK:n myöntämä pakolaisstatus, ja joille Suomi on myöntänyt oleskeluluvan 
pakolaiskiintiön puitteissa. Yleiskielessä pakolaisella kuitenkin tarkoitetaan usein kaikkia suojelun 
perusteella Suomesta oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Tässä oppaassa käytetään usein termiä pakolais- tai 
turvapaikanhakijataustainen, joka sisältää myös kiintiöpakolaisten tai turvapaikan saaneiden henkilöiden 
perheenyhdistämisen kautta saapuneet perheenjäsenet. 

ASIOINTIOPASTUS
Tässä oppaassa asiointiopastus tarkoittaa toimijan tai palvelun järjestämää vierailua, vastaanottoa tai 
tilaisuutta, jossa maahanmuuttaja-asiakkaalle esitellään kyseisen toimipisteen tai palvelun toimintaa tulkin 
avustuksella. Opastusten tavoitteena on auttaa asiakasta paremmin ymmärtämään hänen ympärillään 
olevia palveluja ja hänen rooliaan niiden keskellä. 

MILLOIN PERHEENYHDISTÄMINEN ON ONNISTUNUT?

Perheenyhdistäminen on onnistunut, kun 

• jokainen perheenjäsen tuntee itsensä hyväksytyksi, 
• jokainen perheenjäsen suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteensa ja
• perhe muodostaa jäsenilleen tukea antavan yksikön.

KPL 2 ja 10
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EDUSTAJA
Suomessa vailla huoltajaa olevalle pakolaislapselle tai turvapaikkaa hakeneelle lapselle voidaan määrätä 
edustaja, joka käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen asioista päätettäessä. Edustajan tehtävä 
on huolehtia lapsen edun toteutumisesta mm. asumiseen ja varallisuuteen liittyvissä asioissa. Edustajan 
työnkuvaan ei kuulu päivittäinen hoito ja kasvatus. Edustajan tehtävä päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, 
hän muuttaa pois Suomesta tai kun hänelle määrätään huoltaja. 

KOTIMAA, LÄHTÖMAA
Oppaassa käytetään sekä termejä kotimaa että lähtömaa. Lukijan on hyvä pitää mielessä, että pakolais- 
ja turvapaikanhakijataustaiset maahanmuuttajat eivät välttämättä saavu Suomeen varsinaisesta 
kotimaastaan, vaan ovat saattaneet viettää vuosia toisessa maassa ennen Suomeen saapumista. Erityisesti 
lasten kohdalla lähtömaalla saattaa muistikuvissa olla suurempi merkitys kuin varsinaisella kotimaalla. On 
myös hyvä pitää mielessä, että maahanmuuttajat tulevat hyvin erilaisista yhteiskunnista ja ympäristöistä. 

KOTOUTUMINEN JA KOTOUTTAMINEN
Jokaisen maahanmuuttajan on yksilöllisesti käytävä läpi uuteen kotimaahan sopeutumisen prosessi, jota 
kutsutaan kotoutumiseksi. Kotouttamisella viitataan niihin toimenpiteisiin, joita yhteiskunta tarjoaa 
kotoutumisen mahdollistamiseksi ja tukemiseksi.

KOTOUTUMISKOULUTUS
Maahanmuuttajat voivat kotoutumisaikana opiskella suomen kieltä ja Suomen yhteiskuntaan liittyviä 
asioita kotoutumiskoulutuksessa. Kotoutumiskoulutus voi olla joko TE-palvelujen järjestämää tai 
omaehtoista opiskelua, josta on sovittu TE-toimiston kanssa. 

KOTOUTUMISSUUNNITELMA
Yksilön kotoutuminen on elinikäinen prosessi, mutta lainsäädännössä kotoutumissuunnitelman ajaksi on 
määritelty kolme vuotta. Erityisillä perusteilla suunnitelmaa voidaan pidentää kahdella vuodella. Tässä 
oppaassa kotoutumissuunnitelma-aikaa kutsutaan kotoutumisajaksi. Kotoutumisaikana maahanmuuttajan 
on tarkoitus hankkia suomalaisessa työelämässä tarvittava kielitaito ja muut yhteiskuntavalmiudet. TE-
toimistossa laadittava suunnitelma sisältää tavoitteet kieliopinnoista ja muista toimenpiteistä, joiden 
tarkoitus on edesauttaa maahanmuuttajan integroitumista suomalaiseen työelämään. Kunta laatii 
suunnitelmat mm. kotiäideille ja vanhuksille. 

Kotoutumislaki mahdollistaa myös moniammatillisena yhteistyönä laadittavan perheen 
kotoutumissuunnitelman. Sen avulla voidaan ottaa huomioon yksilön ja perheen tilanteet kokonaisuutena, 
sekä osallistaa perheen kanssa työskentelevät viranomaiset yhteistyöhön. 

KOTOUTUMISTUKI
Kotoutumistukea voidaan maksaa työnhakijaksi ilmoittautuneelle maahanmuuttajalle voimassa olevan 
kotoutumissuunnitelman aikana. Kotoutumistuki on tarveharkintainen, ja se määräytyy samoin perustein 
kuin työmarkkinatuki. 

MAAHANMUUTTAJA
Maahanmuuttaja on kuka tahansa henkilö, joka on muuttanut maasta toiseen. Termi sisältää sekä 
vapaaehtoiset, perhesidetaustaiset että pakolais- tai turvapaikanhakijataustaiset henkilöt. Tässä oppaassa 
käytetään monessa yhteydessä tätä termiä, joka ei ota kantaa maahanmuuttoperusteeseen ja niihin 
syihin, joiden vuoksi yksilö on entisen asuinmaansa jättänyt. Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että kaikki 
maahanmuuttajat, myös pakolaiset, lähtevät hyvin eri taustoista: toisten sosio-ekonominen asema saattaa 
laskea maasta muuton myötä, ja toisille uusi kotimaa mahdollistaa paremmat elämän edellytykset.
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OLESKELULUPASTATUS
Maahanmuuttajan oleskelulupa voi olla määräaikainen tai pysyvä. Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen, 
ja se myönnetään yleensä yhdeksi vuodeksi. Määräaikainen oleskelulupa voi olla jatkuva (A) tai tilapäinen 
(B). A-lupia jatketaan enintään neljä vuotta ja B-lupia yksi vuosi kerrallaan. Pysyvää lupaa (P) voi yleensä 
hakea neljän vuoden jatkuvan A-luvalla oleskelun jälkeen. Kansainvälistä suojelua saaville myönnetään 
yleensä A-lupa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

OSALLISUUS
Tässä oppaassa osallisuudella tarkoitetaan asiakkaan omaa kokemusta siitä, että hän on oman elämänsä 
subjekti, ja että hän voi vaikuttaa asioihinsa. Osallisuutta ja oma-aloitteisuutta on aktiivisesti tuettava, 
sillä yhteiskuntaa tuntemattoman ja kieltä osaamattoman ei ole helppo osallistua omien asioidensa 
järjestämiseen ja palvelukentässä navigoimiseen.

PERHEENYHDISTÄMINEN
Suomesta oleskeluluvan saaneen henkilön 
perheenjäsenet voivat hakea perheenyh-
distämistä, eli oleskelulupaa perhesiteen 
perusteella. Tässä oppaassa perheenyh-
distämisillä tarkoitetaan vain pakolais- ja 
turvapaikkataustaisten henkilöiden per-
heenyhdistämisiä, eli kotimaahan jääneen 
perheen yhdistymistä eroajan jälkeen, ei 
uuden perheen muodostamista.

PERHEENKOKOAJA
Perheenkokoaja on Suomessa asuva hen-
kilö, jonka perheenjäsenet oleskelevat 
toisessa maassa, ja ovat hakeneet tai saa-
neet oleskeluluvan Suomesta perhesiteen 
perusteella. 

PERUSPALVELUT
Peruspalveluilla tarkoitetaan tässä oppaassa kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevia palveluja, 
kuten sosiaali- ja terveyspalveluja sekä opetus- ja kulttuuritoimen palveluja.

TURVAPAIKANHAKIJA
Turvapaikanhakija on henkilö, joka on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Hän voi hakemuksen käsittelyn 
ajan asua joko vastaanottokeskuksessa tai yksityisessä majoituksessa. Turvapaikanhakijalle saatetaan 
myöntää oleskelulupa pakolaisuuden, henkilökohtaisen vainon, toissijaisen suojelun, humanitaarisen 
suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella. Hakemus voidaan myös hylätä, jolloin oleskelulupaa 
Suomeen ei myönnetä.

VASTAANOTTO
Vastaanotto liittyy tässä oppaassa maahanmuuton alkuvaiheen, eli vastaanottovaiheen palveluihin. 
Ne sisältävät mm. asunnon järjestämisen, sosiaali- ja terveyspalvelut, suomen kielen opetuksen, 
toimeentuloturvan järjestämisen, asumis- ja yhteiskuntaopastuksen, ja tulkkauspalvelut. 

VÄLITÖN JA VÄLILLINEN SYRJINTÄ
Välitön syrjintä on henkilön eriarvoista kohtelua verrattuna muihin, samassa tilanteessa oleviin. 
Maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä tasa-arvoinen kohtelu tulee olla kaiken asiakastyön keskiössä. 

PAKOLAINEN ON HENKILÖ…

”jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa 
vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 
yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen 
mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella 
ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton 
turvautumaan sanotun maan suojaan; tai joka olematta 
minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän 
asuinmaansa ulkopuolella ja edellä mainittujen seikkojen 
tähden on kykenemätön tai sanotun pelon vuoksi haluton 
palaamaan sinne.”

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus



Esimerkiksi maahanmuuttajilla on samat oikeudet kunnan peruspalveluihin kuin valtaväestöön kuuluvilla 
kuntalaisillakin. Välillinen syrjintä on henkilön asettamista epäedulliseen asemaan hänen tietyn piirteensä 
vuoksi. Esimerkiksi suomen kieltä osaamaton henkilö saattaa jäädä ilman tietoa, jota periaatteessa 
tarjotaan tasavertaisesti kaikille. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tarvitaankin toisinaan 
erityisiä toimenpiteitä ja positiivista erityiskohtelua. 

YHDENVERTAISUUS
Yhdenvertaisuus on Suomessa perusoikeus. Kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet 
koulutukseen, työntekoon ja palvelujen saamiseen. 

1.5 Lisätietoa

• Kela:	www.kela.fi
• Maahanmuuttovirasto:	www.migri.fi
• Martikainen, Tuomas ja Tiilikainen, Marja (2007): Maahanmuuttajanaiset: käsitteet, tutkimus ja 

haasteet. Teoksessa Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ (Tuomas Martikainen & Marja 
Tiilikainen, toim.) Väestöliitto.

• Monikulttuurinen Varsinais-Suomi – Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 
2015, s.11.

• Pakolaisneuvonta	ry:	www.pakolaisneuvonta.fi
• Suomen	Pakolaisapu:	www.pakolaisapu.fi
• Tasa-arvovaltuutettu:	www.tasa-arvo.fi
• Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012-2015. TEM 2012.
• www.yhdenvertaisuus.fi
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Perheenyhdistäminen 
Hakeminen ja odotusvaihe

2

2.1 Mikä on perheenyhdistäminen?

Perheenyhdistämisen kautta pakolainen voi saada lähiomaisensa Suomeen. Perheenyhdistämisellä 
tarkoitetaan perheen jälleenyhdistymistä eron jälkeen. Toisin sanoen Suomessa asuvan henkilön toisessa 
valtiossa asuvat perheenjäsenet (puoliso ja alaikäiset lapset) voivat tietyin edellytyksin saada oleskeluluvan 
Suomeen perhesiteen perusteella. Ennen Suomeen saapumista perustettua perhettä voidaan kutsua 
”vanhaksi perheeksi” (vrt. ”uusi perhe” myöhemmin).

Perheenyhdistämisen edellytykset vaihtelevat oleskeluluvan perusteen mukaan. Esimerkiksi 
työperäisiltä maahanmuuttajilta vaaditaan tiettyä toimeentuloa perheen elättämiseksi, mutta tällä 
hetkellä tämä vaatimus ei koske kansainvälistä suojelua saaneita henkilöitä tai pakolaisia mikäli kyseessä 
on ns. vanha perhe. 

Perheen muodostaminen on kyseessä, kun Suomesta oleskeluluvan saanut henkilö avioituu oleskeluluvan 
saamisen jälkeen esim. kotimaassaan, muussa valtiossa tai Suomessa. Erona perheenyhdistämiseen on siis 
se, että kyseessä on ”uusi perhe”, joka on muodostettu vasta Suomeen muuton jälkeen. Uuden perheen 
edellytykset oleskeluluvan saamiselle poikkeavat jonkin verran vanhan perheen edellytyksistä. Uuden 

TARVITSEEKO ASIAKAS APUA PERHEENYHDISTÄMISEN HAKEMISESSA?

Kunkin henkilön kannattaa jo hakuvaiheessa tarkistaa itseään ja perhettään koskevat 
edellytykset.

www.migri.fi	•	perheenyhdistämisen	hakeminen	ja	hakemuksen	jättäminen,	
hakemuslomakkeet, matkakorvaukset kiintiöpakolaisten perheenjäsenille

www.infopankki.fi	•	perustietoa	perheenyhdistämisestä	eri	kielillä

www.punainenristi.fi	•	kadonneiden	perheenjäsenten	jäljittäminen,	neuvonta,	tarvittaessa	
tukea vastaanottoon lentokentällä

www.IOM.fi	•	matkojen	järjestäminen
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perheen yhteen muutosta ei käytetä nimitystä ”perheenyhdistäminen”, vaikka sen jäsenet saapuisivat 
Suomeen muista valtioista.

Perheenkokoaja on Suomeen ensimmäisenä saapunut perheenjäsen. Aina perheenkokoaja ei saavu 
yksin, vaan perheenkokoaja voi olla esim. vanhempi, joka on saapunut Suomeen kahden lapsensa kanssa, 
mutta muu perhe on jäänyt toiseen maahan.

Hakija on perheenkokoajan perheenjäsen, joka hakee oleskelulupaa Suomeen.1 Jokaisen perheenjäsenen 
tulee hakea oleskelulupaa henkilökohtaisesti Suomen ulkomaanedustustossa. Suomella on harvoin 
edustustoja pakolaisten yleisimmissä lähtömaissa. Mikäli hakijan kotimaassa ei ole Suomen edustustoa, 
tulee hänen matkustaa lähimpään edustustoon, ja todistaa asiakirjoilla laillinen oleskelunsa kyseisessä 
maassa. Alaikäisten perheenjäsenten hakemukset tekee heidän huoltajansa. 

Oleskeluluvan perhesiteen perusteella voi saada esimerkiksi Suomen kansalaisen ulkomaalainen 
puoliso tai työperäisen maahanmuuttajan perhe tai puoliso. Kaikki perhesiteen perusteella saadut 
oleskeluluvat eivät ole perheenyhdistämisiä, mutta kaikki perheenyhdistämisen kautta saadut luvat ovat 
oleskelulupia perhesiteen perusteella. 

Perheenyhdistämisen kautta tulevat perheenjäsenet saavat saman oleskelulupastatuksen 
kuin perheenkokoaja. Esimerkiksi jos perheenkokoajalla on pakolaisstatus, myös muut perheenjäsenet 
saavat pakolaisstatuksen. Perheenkokoajan oleskeluluvan kestosta riippumatta saapuvien perheenjäsenten 
ensimmäinen oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti vain vuodeksi. Jatko-oleskeluluvat käsitellään 
kuitenkin yksilöllisesti.

Perheenyhdistäminen ei tarkoita että koko 
perhe yhdistyy. Useissa maissa perhekäsitys on 
Suomen käsitystä laajempi. Oleskelulupaa saatetaan 
näin ollen hakea myös muille kuin ydinperheen jä-
senille, esim. isovanhemmille, äiti- tai isäpuolille ja 
perheen huollettavina oleville kasvattilapsille tai 
sukulaislapsille. Läheisiä perheenjäseniä on saatta-
nut myös kadota, jolloin jäljellä olevista läheisistä 
sukulaisista tulee entistä tärkeämpi osa ”perhettä”.  
Jokainen hakemus käsitellään itsenäisenä, ja onkin 
tavallista, että oleskeluluvan saa vain osa hakijoista. 
Negatiivisista päätöksistä valitetaan usein korkeam-
piin oikeusasteisiin, jolloin koko päätösprosessin 
loppuunsaattamiseen saattaa kulua pitkä aika. Työn-
tekijän näkökulmasta perheen yhdistyminen saattaa 
vaikuttaa ympyrän sulkeutumiselta, mutta perheen-
jäsenille itselleen prosessi saattaa kuitenkin jäädä 
avoimeksi osan perheestä jäädessä kotimaahan, mui-
hin maihin tai kokonaan kadoksiin. 

Perheenyhdistäminen saattaa tapahtua ”useassa erässä” esimerkiksi valitusprosessin vuoksi. On 
mahdollista, että aikaisemmin maahan tulleet perheenjäsenet eivät kaikki asu samassa kunnassa. Saapuvat 
perheenjäsenet voivat itse päättää kunnan, jonne asettuvat. Perhe ei siis välttämättä muuta alkuperäisen 
perheenkokoajan luo, eikä heitä voi siihen velvoittaa. 

Perheeseen kuuluu Suomen lain mukaan aviopuoliso sekä alaikäiset lapset. Biologinen vanhemmuus 
ei itsessään riitä perhesuhteeksi. Vanhemmat joutuvat todistamaan, että he ovat myös lastensa tosiasial-
lisia huoltajia, ja että perhe on viettänyt yhdessä kiinteää perhe-elämää. Tietyin ehdoin myös avopuoliso 
voidaan laskea kuuluvaksi perheeseen. Suomalainen ydinperheen käsitys rajaa kuitenkin käytännössä ul-

1 Ennen vuoden 2012 lakimuutosta perheenkokoaja saattoi hakea oleskelulupaa perheenjäsenilleen.  
 Nykyisen käytännön mukaan hakemuksen tekee ulkomailla asuva perheenjäsen.

KORVAUKSET KUNNILLE

Valtio maksaa kunnalle jokaisesta 
vastaanotetusta pakolaisesta 
laskennallista korvausta. 
Kiintiöpakolaisten korvausaika on 
4 vuotta, ja turvapaikkaprosessin 
kautta muuttaneiden 3 vuotta. 
Laskennallisen korvauksen lisäksi 
korvataan toteutuneita sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityiskustannuksia, 
tulkkaus- ja käännöspalveluja ja 
kotoutumistukikustannuksia.

Korvauksia voi hakea takautuvasti 
korkeintaan kahden vuoden ajalta.



kopuolelle monia muita perhejärjestelyjä. On mahdol-
lista, että lapsi on asunut isovanhempiensa luona syn-
tymästään lähtien, kuolleen sisaruksen lapset asuvat 
setänsä tai tätinsä huostassa, tai että isovanhemmat 
asuvat lastensa ja lastenlastensa kanssa samassa ta-
loudessa. Muille omaisille kuin ydinperheenjäsenille, 
esimerkiksi hakijan täysi-ikäisille sisaruksille, voidaan 
myöntää oleskelulupa vain erittäin poikkeuksellisissa 
tilanteissa. Yleensä edellytyksenä on, että hakija on 
sekä psyykkisesti että fyysisesti täysin riippuvainen 
Suomessa asuvasta perheenkokoajasta. Tällaista täy-
dellistä riippuvuutta voi olla vaikea todistaa. 

Jo täysi-ikäistyneestä yksintulleesta nuoresta 
saattaa tulla alaikäisten sisarustensa huoltaja, 
mikäli perheen yhdistyessä mukana ei saavu vanhempaa tai muuta huoltajaa. Pääosissa tapauksista 
perheen vanhemmat ovat vangittuja, kuolleet tai kadonneet.  

Valtio korvaa kunnille perheenyhdistämisen kautta saapuneista perheenjäsenistä aiheutuneita 
kustannuksia yhtä lailla kuin perheenkokoajankin vastaanotosta seuranneita kustannuksia. Korvauksia 
voi hakea ELY-keskuksesta.

2.2 Hakuprosessi - mitä perhe käy läpi ennen kuin perhe voi yhdistyä?

Perheenyhdistämisen läpi käyneiden perheenjäsenten erossaoloaika on lähes poikkeuksetta pitkä. 
Perheenkokoaja saa päätöksen turvapaikkahakemukseensa keskimäärin vuoden kuluttua hakemuksen 
jättämisestä. Harvoin perheenkokoajan matka lähtömaasta Suomeen on suora ja lyhyt, joten perheen 
luota lähtemisestä turvapaikkahakemuksen jättämiseen on saattanut kulua kuukausista jopa vuosiin. 
Joskus myönteinen päätös oleskelulupa-asiaan saadaan vasta valitusprosessin jälkeen. Vasta oleskeluluvan 
saamisen jälkeen on mahdollista hakea perheenyhdistämistä. 

Perheenyhdistämishakemus tulisi ottaa käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa sen jättämisestä. 
Hakemusten käsittelyä viivästyttävät mm. lisäselvityspyynnöt, henkilökohtaiset haastattelut, dna-
testit, jne. Kiireisimmissä lähetystöissä pelkästään haastatteluun pääsyä voi joutua odottamaan yli 
vuoden. Hakemuksen jättämisen jälkeen päätöstä joutuu odottamaan aina puolesta vuodesta useampaan 
vuoteen. Osa myönteisistä perheenyhdistämispäätöksistä saadaan vasta valitusprosessin kautta. Mikäli 
perheenkokoajalla ei ole mahdollisuutta matkustaa perhettä tapaamaan, erossaoloaika voi venyä jopa 
vuosien pituiseksi.

TIETOA PERHEENYHDISTÄMISPROSESSISTA TYÖNTEKIJÄLLE 

www.kotouttaminen.fi www.pakolaisneuvonta.fi

• hakemuksen tekeminen
• lisäselvitykset
• käsittelyajat
• päätöksen jälkeen
• muu omainen hakijana
• valtion korvaukset kunnille

• perheenyhdistämisen oikeudelliset perusteet
• hakuprosessi ja päätöksentekomenettely
• alaikäisten yksintulleiden 
         perheenyhdistäminen
• hakijamäärät ja päätökset
• viranomaisten neuvonta ulkomaalaislakiin 
         liittyen
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HUOLTAJUUDEN VAHVISTAMINEN

Huoltajuus on vahvistettava 
käräjäoikeudessa, jos
• perheen mukana saapuu ei-biologisia 

lapsia (esim. kasvattilapset tai 
lapsenlapset)

• perheessä ei ole vanhempia, vaan 
perhe koostuu sisaruksista

Ks. luku 4.1 E
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HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN 
SUOMEN EDUSTUSTOON 

ULKOMAILLA

• Käsittelymaksu hakemusta jättäessä
• Oleskeltava laillisesti kyseisessä maassa 

KUULEMINEN 
JA HAASTATTELUT

• Maassa, jossa hakemus jätetty
• DNA-testit, sos.tt lausunnot

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO 

• Käsittelyajat n. 6kk, paitsi somalialaisilla jopa 3 v
• Edustusto antaa ulkomailla asuvalle hakijalle
• Migri tai poliisi Suomessa  asuvalle 

perheenkokoajalle

KIELTEINEN: 
VALITUSOIKEUS

• Hallinto-oikeuteen
• Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos 

lupa

MYÖNTEINEN: 

• Perheenjäsen saa   
oleskelulupa-kortin

Kaavio 1. Perheenyhdistämisen hakuprosessi.



Nykyisen lainsäädännön mukaan perheenjäsenten 
on itse haettava oleskelulupaa Suomen edustustos-
ta. Hakemuksen jättäminen on mahdollista vain, jos 
perheenjäsenet oleskelevat laillisesti maassa, jossa 
edustusto sijaitsee.  Laillinen oleskelu on todistetta-
va passilla ja tarvittaessa viisumilla.

Oleskeluluvan hakemisen kustannukset ovat per-
heelle poikkeuksetta taloudellisesti haastavia, vaik-
ka perhe olisikin varakas. Erityisen raskas haku-
prosessi on vähävaraisille perheille. Hakemuksen 
käsittelymaksu2  on vain yksi osa prosessin kustan-
nuksista. Matkat Suomen edustuston ja oman maan 
välillä ovat paitsi hitaita ja vaarallisia, myös kallii-
ta. Oleskelulupahakemuslomakkeita on saatavilla 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Harvan perheen on mahdollista täyttää hakemuksia täysin omin avuin, 
eli ystävänpalvelusta tai maksullista tulkkia tarvitaan lähes aina. Erityisen kalliiksi pelkkien hakemusten 
täyttäminen tulee, jos perheenjäsenet ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Puutteellisesti tai virheellisesti 
täytetyt hakemukset hylätään, eikä hakemuksen käsittelystä perittävää maksua palauteta. Käytännössä 
perheenkokoaja usein ohjeistaa perhettään puhelimitse hakemusten täyttämisessä ja puhutteluun valmis-
tautumisessa. Joskus perheenkokoaja matkustaa perheen luo hakuvaiheessa varmistaakseen oikeanlaisten 
ohjeiden ja avun saannin. Harvoin tämä on kuitenkaan mahdollista, jolloin sekä perhe että perheenkoko-
aja joutuvat luottamaan hakuvaiheessa kolmannen osapuolen apuun. 

2.3 Kun asiakas odottaa perheenyhdistämispäätöstä

Sosiaalityöntekijän on hyvä keskustella perheenyhdistämisestä asiakkaan kanssa säännöllisin väliajoin. 
Kun vastuu matkojen järjestämisestä siirtyi perheille itselleen, myös perheiden saapuminen on muuttunut 
ennakoimattomammaksi. Osa perheenkokoajista järjestää perheen saapumisen omatoimisesti niin, että 
sosiaalityöntekijä ei tiedä perheen saapumisesta ennen kuin perhe ilmoittautuu sosiaalitoimen asiakkaaksi. 
Säännölliset keskustelut ovat sekä asiakkaan että työntekijän etu, ja asiakasta tulee muistuttaa siitä, 
kuinka tärkeää on pitää työntekijä ajan tasalla. Perheenkokoajalle on tehtävä selväksi, että työntekijä 
voi tehokkaasti auttaa perheen saapumisessa ja sen jälkeisten asioiden hoidossa vain, jos hän saa tiedon 
perheen saapumisesta hyvissä ajoin.

Perheenyhdistämistä hakeneelle asiakkaalle tulee kertoa faktatietoa odotusajoista. Perheenkokoajaan 
kohdistuu todennäköisesti paineita kotimaahan jääneeltä perheeltä. Sekä perheenkokoaja että perhe saavat 
usein sukulais- ja tuttavaverkostoilta paljon neuvoja ja tietoa, mutta osa tästä tiedosta on väistämättä 
vain osin, jos laisinkaan totta. Perhe saattaa painostaa prosessin kiirehtimiseen ja päätöksen saamiseen. 
Monen maahanmuuttajan lähtökulttuurissa henkilökohtaisilla suhteilla ja rahalla voi saada nopeutettua 
ja järjestettyä viranomaisasioita. Näistä lähtökohdista voi olla vaikea uskoa, että Suomessa yksittäinen 
henkilö ei voi vaikuttaa viranomaispäätöksiin. Perheenkokoajan välittämällä tiedolla ei välttämättä ole 
painoarvoa epätoivoisten ja epävarmuudessa elävien sukulaisten keskuudessa. Erossa olon aiheuttaman 
huolen lisäksi perheenkokoajaa voi siis painaa myös häneen kohdistuvat odotukset, joihin hän ei pysty 
vastaamaan. 

Päätöksen saamiseen liittyvien paineiden lisäksi moni kotimaansa jättänyt joutuu elättämään perheensä 
ja mahdollisesti myös muita sukulaisia. Taloudellinen taakka päätöstä odotettaessa on siis huomattava. 
Esimerkiksi Somaliassa asutaan yleisesti suvun tai perheen omistamissa taloissa samassa pihapiirissä. 
Toiseen maahan tai kaupunkiin muutettaessa kulut nousevat korkeiden vuokrien ja muiden kulujen myötä.

2 Vuonna 2014 käsittelymaksu aikuiselta oli 455€ ja lapselta 230€.
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PERHEENYHDISTÄMISHAKEMUKSEN 
JÄTTÄMINEN JA KÄSITTELY

Neuvoja hakemusten täyttämiseen voi 
etsiä Migrin ja Suomen edustustojen 
internetsivuilta.

Maahanmuuttovirasto tiedottaa sivuillaan 
perhesidehakemusten jonotustilanteesta 
kuukausittain



Vaikka perhe ei ole fyysisesti läsnä, vaikuttaa se henkilön elämään monella tavalla, 
esimerkiksi jokapäiväisissä moraalivalinnoissa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Asioita 
pohditaan ja punnitaan paitsi omasta, myös perheen näkökulmasta, ja valintojen tekeminen ei aina ole 
helppoa ja yksinkertaista. Sosiaalityöntekijästä saattaa tuntua, että asiakas tekee epäjohdonmukaisia tai 
”järjettömiä” ratkaisuja. Usein näihin ulkopuolisille outoina näyttäytyville päätöksille löytyy looginen 
selitys, kun perheenkokoajan kanssa keskustellaan ja saadaan koko kuva päätökseen johtaneista seikoista.

Vaikka asiakkaalla ei olisi varsinaista perhettä, hänellä 
saattaa olla ydinperheeseen rinnastettavia kiintymys-
suhteita esimerkiksi etäisempiin sukulaisiin, naapurei-
hin tai muihin yhteisön jäseniin Suomessa tai ulkomail-
la. Nämä suhteet ovat samalla tavoin mukana arjessa ja 
elämänvalinnoissa kuin perhesuhteetkin. 

Sekä perheenkokoaja että työntekijä saattavat odottaa, 
että huoli ja epätietoisuus päättyvät, kun perhe saapuu. 
Erityisesti työntekijän on hyvä varautua siihen, että arki 

on arkea myös perheen saapumisen jälkeen. Hänen tulee valmistaa myös asiakastaan siihen. Perheenko-
koajan on hoidettava omat velvollisuutensa, ja lisäksi autettava perhettään monissa käytännön asioissa. 
Haasteet ja epävarmuus eivät lopu positiiviseen päätökseen, vaan ne vain muuttavat muo-
toaan.

Minkä tahansa päätöksen saaminen voi tuoda hetkellisen helpotuksen tunteen, kun 
epävarmuus loppuu. Negatiivinenkin päätös saattaa helpottaa asiakkaan oloa, vaikka se onkin 
pettymys. Yhden vaiheen päättyminen mahdollistaa seuraavaan siirtymisen. Osa hyväksyy saadun 
päätöksen ja alkaa rakentaa elämäänsä olemassa olevien realiteettien pohjalle. Osa puolestaan haluaa 
käydä läpi valitusprosessin. Vaikka prosessin tiedetään olevan pitkä eikä lopullisesta päätöksestä voi olla 
varma, voi sen käynnistäminen olla psykologisesti merkittävää. Perheenkokoaja pystyy näin todistamaan 
sekä itselleen että perheelleen tekevänsä kaikkensa, jotta perhe pääsisi hänen luokseen Suomeen.
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KIELTEINEN PÄÄTÖS?

Perheenkokoaja voi tehdä valituksen kielteisestä päätöksestä hallinto-oikeuteen 30 päivän 
kuluessa päätöksen kuulemisesta. Valitusprosessin voi viedä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen asti vain, jos siihen saa valitusluvan.

Pakolaisneuvonta antaa oikeudellista neuvontaa ulkomaalaislainsäädäntöön liittyen.

Oikeusapua valituksen tekemiseen saa
• oikeusaputoimistoilta ja
• yksityisiltä palveluntarjoajilta, joilta saa oikeusapua.

KESKUSTELUAPUA

• Kriisikeskukset
• Kunnalliset mielenterveyspalvelut
• Seurakunnat
• Järjestöt
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MIKÄ EROTTAA PERHEENYHDISTÄMISEN (PY) LÄPI KÄYNEET PERHEET 
VASTAANOTTOKESKUKSEN (VOK) KAUTTA SAAPUNEISTA PERHEISTÄ?

Vok:ssa asuvat saavat pehmeän laskun suomalaiseen yhteiskuntaan. Vok:ssa asutaan 
yleensä vähintään puoli vuotta. Henkilökunta on tavoitettavissa ympäri vuorokauden, ja 
keskus pyrkii tarjoamaan asukkaille aktiviteetteja. PY:n kautta saapuneilla ei ole vastaavaa 
turvaverkostoa maahanmuuton jälkeen, vaan he ovat perheenkokoajan sekä sukulais- ja 
ystäväverkostojen tietojen, taitojen ja tavoitettavuuden varassa.

Nykyään kiintiöpakolaisryhmille pyritään järjestämään kulttuuri- ja 
yhteiskuntatietokoulutuksia jo lähtömaissa ja pakolaisleireillä. PY-perheille tällaista 
”valmennusta” ei ole tarjolla lähtömaassa, mutta ei myöskään Suomessa.

Vok:ssa järjestetään suomen kielen sekä yhteiskuntatietouden opetusta. Vähäiselläkin 
opetuksella vok:sta lähtevällä on edes alkeellinen kielitaito, ja hän on ehtinyt oppia arjessa 
selviämiseen tarvittavia tapoja ja kirjoittamattomia sääntöjä, kun taas PY:n kautta saapuva 
voi joutua odottamaan ensimmäistä kielikurssipaikkaa yli vuoden.

Vok-aikana turvapaikanhakija ehtii luoda sosiaalisia verkostoja ja tutustua alueen 
palveluihin, julkiseen liikenteeseen, jne. PY:n kautta saapuneen verkostot ovat pitkälti 
riippuvaisia perheenkokoajan kontakteista. Toisaalta omat etniset yhteisöt ottavat nopeasti 
vastaan uudet tulokkaat, niin hyvässä kuin pahassakin.

Vok:ssa asuessa ja ennen omaan asuntoon muuttoa monet viranomaisasiat ovat tulleet 
hoidetuiksi: maistraatissa rekisteröityminen, henkilöllisyystodistuksen hankkiminen, 
pankkitili, bussikortti, terveystarkastukset, sairauksien hoito, jne. PY:n kautta saapuvan 
perheen on hoidettava kaikki nämä asiat melko itsenäisesti, lyhyen ajan sisällä.

Jokainen perhe käy väistämättä läpi eriaikaisen kotoutumisen aiheuttamat kriisit 
vanhempien ja lasten välillä. PY:n kautta tulleissa perheissä kotoutumiskaari saattaa 
kuitenkin sekoittua entisestään varsinkin, jos perheenkokoaja on nuori.  (Ks. luku 10)

Alaikäisinä ilman huoltajaa tulleilla nuorilla on vahva yhteiskunnan järjestämä tukiverkosto 
ympärillään, ja heidän hyvinvointiaan tarkkaillaan monelta taholta. Perheenyhdistämisen 
kautta muuttava nuori on riippuvainen perheenkokoajan tiedoista ja taidoista. Mikäli 
perheenkokoaja ei kykene tarjoamaan nuorelle sitä tukea mitä hän tarvitsisi, nuori ei 
usein osaa hakea apua ulkopuoliselta taholta. Samassa tilanteessa on myös perheen kanssa 
muuttava nuori. Vastoin yleistä käsitystä perheessä asuvalla maahanmuuttajanuorella voi 
siis vuoden kuluttua maahan muutosta olla heikompi tilanne kuin ilman huoltajaa olevalla 
nuorella.

Kaikki nämä seikat vaikuttavat työntekijän työmäärään niin välittömästi kuin 
pidemmälläkin aikavälillä.
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ODOTUKSET TULEVAISUUDESTA

Perheen yhdistymistä odotettaessa ajatellaan usein 
hyviä muutoksia elämässä eron päätyttyä: kuinka 

perheenjäsenet ovat jälleen yhdessä, oma olo paranee, 
huoli läheisistä loppuu ja arkielämä helpottuu. Suurten 
odotusten jälkeen negatiiviset tuntemukset saattavat 

tuntua kielletyiltä. Perheenkokoajan kanssa tulisi 
keskustella etukäteen hänen ajatuksistaan ja kertoa, 

että negatiiviset tunteet ovat tavallisia, eivätkä ne ole 
kiellettyjä.

Mitä hän odottaa ajalta jolloin perhe yhdistyy? Tietääkö hän 
mitä muut perheenjäsenet odottavat?

Mitä ongelmia saattaa tulla, kun perhe ei ole asunut pitkään 
aikaan yhdessä?

PERHEENJÄSENTEN 
UUDET ROOLIT

Odotusvaiheessa perheenkokoaja 
kykenee vastaanottamaan 

tietoa objektiivisemmin kuin 
heti perheen saapumisen 

jälkeen, jolloin hoidettavia 
ja huolehdittavia asioita on 

paljon. Häntä on hyvä kannustaa 
pohtimaan perheenjäsenten 

uusia rooleja ja odotuksia uuden 
arjen suhteen jo ennen perheen 

saapumista, mutta erityisesti 
saapumisen jälkeen.

ASIAKKAAN AJATUSMALLIEN HAASTAMINEN

Perhe ja koti ovat saattaneet muuttua erovuosien kuluessa. Kotimaataan kaipaava asiakas voi 
muistaa asiat niin kuin ne olivat hänen lähtiessään, ja toivoo elämän palaavan ennalleen.

Onko kotimaa vielä sama kuin ennen? Mitkä asiat ja ajatusmallit ovat muuttuneet ja miten?
Tuleeko perheessä olemaan samat säännöt uudessa kulttuurissa?

Miten perheenjäsenten roolit muuttuvat, kun sekä miehen että vaimon täytyy hakea töitä ja kaikkien lasten 
on mentävä kouluun?

OMIEN AJATUSMALLIEN JA OLETUSTEN HAASTAMINEN

Meillä kaikilla on sekä tiedostettuja että tiedostamattomia ennakkoasenteita, jotka ovat väistämättä 
läsnä asiakastilanteessa.  Omia asenteitaan on silloin tällöin hyvä miettiä.

Maahanmuuttajat ovat hyvin moninainen joukko – samoin somalialaiset, kurdit, muslimit ja 
muut etniset ja uskonnolliset ryhmät. Kaikki pakolaiset eivät tule ”viidakosta tai savimajoista”, ja 

monissa maissa tavallisella keskiluokalla on palvelusväkeä. Kaikkein huono-osaisimmilla harvoin on 
mahdollisuutta lähteä hakemaan turvapaikkaa naapurimaata kauempaa.

ERI TAHOILTA TULEVAT PAINEET

Perheenyhdistämisprosessissa odotusajat ovat hyvin pitkiä, ja perheenjäsenet saattavat menettää 
luottamuksen lähteneeseen perheenkokoajaan: tekeekö hän varmasti kaikkensa nopeuttaakseen 

prosessia? Onko hän varmasti hoitanut asiat kunnolla? Näiden asioiden lisäksi kotimaahan 
jääneellä perheellä saattaa olla epärealistinen kuva perheenkokoajan mahdollisuudesta auttaa heitä 

taloudellisesti. Suurkaupungeissa vuokralla asuminen on kallista ja rahat ovat monessa perheessä 
tiukalla. Perheenkokoajaan kohdistuu siis monenlaisia pyyntöjä ja toiveita, joihin hän ei pysty 

vastaamaan, ja joista hän saattaa ahdistua.

2.4 Perheenkokoajan kanssa työskentely
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2.5 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:

• ETU ry:n edustajan ja nuorten edustajien haastattelut
• Höök, Heidi: Piinaava odotus. Pakolainen #2 / 2013
• Maahanmuuttovirasto:	www.migri.fi
• Perheenyhdistämisen perusteet –koulutus 28.2.2014 (Pakolaisneuvonta)
• Projektin kehittämisverkosto
• Raision sosiaalitoimen työntekijöiden haastattelut
• Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus: Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten 

verkostojen vahvistaminen –hanke, Perheenyhdistämisen työskentelymalli
• Suomen	pakolaisapu:	www.pakolaisapu.fi
• Suomen	Punainen	Risti:	www.punainenristi.fi
• Turun ulkomaalaistoimiston työntekijöiden haastattelut
• www.kotouttaminen.fi



30



3.1 Tiedonkulku

Tieto perheenyhdistämispäätöksestä annetaan ulkomailla asuvalle hakijalle Suomen edustustosta. 
Lisäksi maahanmuuttovirasto tai poliisi ilmoittaa päätöksestä perheenkokoajalle, joko kirjeitse 
tai henkilökohtaisella tapaamisella. Kunnan sosiaalityöntekijä ei saa automaattisesti tietoa 
oleskelulupapäätöksestä. Kun perheenkokoaja on säännöllisesti yhteydessä sosiaalityöntekijäänsä, hän voi 
mahdollisimman pian ilmoittaa myönteisestä perheenyhdistämispäätöksestä. Asiakas ei välttämättä 
tiedä, että tieto päätöksestä, perheen saapumisesta tai muista asioista ei automaattisesti 
tule sosiaalitoimen tietoon. Hänelle täytyy siis tehdä selväksi, että päätöksestä ja maahantulon 
vaiheista kertominen on hänen omalla vastuullaan, erityisesti mikäli hän toivoo saavansa oikea-aikaista 
apua asumisen ja muiden kiireellisten asioiden hoidossa perheen saapuessa Suomeen. Vastaanoton 
sujuvuuden varmistamiseksi perheenkokoajan kanssa on hyvä keskustella näistä asioista jo etukäteen.

Aikuissosiaalityössä asiakkuus perustuu asiakkaan omaan aktiivisuuteen. Jos perheenkokoaja ei 
ole yhteydessä sosiaalityöntekijään, työntekijä ei voi hoitaa hänen tai saapuvan perheen asioita. 
Perheenkokoajalle tulee tehdä selväksi, että perheen arkea helpottaa alusta alkaen, jos tietyt asiat hoidetaan 
jo ennen perheen maahan tuloa. Hänen tulee olla aktiivisessa roolissa perheen asioita järjestettäessä. 
Säännöllinen yhteydenpito perheenkokoajan kanssa on ensisijaisen tärkeää, jotta perheen asiat saadaan 
hyvään alkuun mahdollisimman nopeasti Suomeen saapumisen jälkeen.

Positiivinen päätös? 
Perheen saapumiseen 

valmistautuminen

3
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PERHEENKOKOAJA & 
OLESKELULUPAA HAKENUT 

PERHEENJÄSEN

SOSIAALIVIRANOMAINEN

RAJAVARTIOSTO

• lomake: Ilmoitus maahan 
saapuvista henkilöistä 
Helsinki-Vantaan 
lentokentälle (liite)

IOM

• varaa lennot perheenjäsenille, kun 
perheenkokoaja on maksanut matkat

• (perheenkokoaja on itse yhteydessä, 
mikäli haluaa ko. apua)

SPR

• saa tiedon lennolla saapuvien 
henkilöiden määrästä, ei eriteltyjä 
henkilötietoja

• jos lennolla saapuu kiintiöpakolaisia, 
SPR:n vapaaehtoisten 
lentokenttävastaanotto

MAAHANMUUTTOVIRASTO

• myönt. / kielt. päätös

Kaavio 2. Myönteinen päätös.
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 3.2 Työskentelyvaiheet

MAHDOLLINEN YHTEYDENPITO 

• Rajavartiostoon, SPR:ään, IOM:ään

TERVEYSTARKASTUKSEN VALMISTELU 

• Matkustusaikataulun selvittyä 
alkutarkastusajan varaaminen

• Asiakkaalla ei välttämättä ole 
sosiaaliturvatunnusta, mutta 
terveydenhuolto voi luoda väliaikaiset 
tunnukset kunnes asiakas saa viralliset 
tunnukset.

• Valmius suorittaa alkutarkastus 
näytteenottoineen ja röntgen-
kuvauksineen (ks. THL:n suositus)

ALKUAVUSTUS JA ALUN RAHALIIKENNE

• Kuntakohtainen alkuavustuksen määrä
• Miten ja kenelle avustus maksetaan? 

Kuntakohtaiset käytännöt 
liittyen käteiskassan käyttöön, 
maksusitoumuksiin jne. 

• Perheenkokoajan rooli alun 
rahaliikenteessä? 

• Asiakkaan pankkitilin avaaminen ei 
aina onnistu heti maahantulon jälkeen. 
(Pankeilla on eri käytäntöjä esim. 
henkilöllisyystodistusvaatimuksista.)

ASUNTO

• Asuntohakemus ja vuokravakuus 
(kokoaja/kunta?)

• Onko asunnossa sähköt? Kenen nimellä 
tehdään sähkösopimus?

• Vuokrasopimus ja avainten kuittaus

OLENNAISET AJANVARAUKSET 
ENNAKKOON 

• Alkutarkastus + tulkki terveyskeskukseen 
(terveyskeskus tilaa ja maksaa)

• Maistraatti + tulkki ensimmäiseen 
arkipäivään saapumisen jälkeen  
(sos.toimi tilaa ja maksaa)

• Sosiaalityöntekijän tapaaminen 
(kotikäynti) + tulkki 

ALKUHANKINNAT 
- maksetaan alkuavustuksesta

Asiakkaasta riippuen hankintavastuun jako:
• Perustarvikkeet ensimmäisiksi päiviksi: 

sängyt, valot, verhot, hygienia + wc, 
ruoka, ruuanvalmistus/ tarvikekassi

• Palohälyttimien varmistus
• Pesukone, kuljetus, asennus?

MAAHANTULO JA MATKUSTUS KOTIKUNTAAN

• Rajalla: rajavartioston/poliisin tarkastus ja sormenjälkinäytteet
• Perheenkokoajan rooli lentokentällä: meneekö itse vastaan ja hoitaa käytännön järjestelyt? 
• Tarvittaessa mahdollisuus SPR:n paikallaoloon, ja kunnan luvalla tulkkaukseen. SPR ohjaa 

jatkoyhteyksille ja ohjeistaa matkustamiseen liittyvät asiat.



3.3 Hoidettavat asiat

Jo ennen perheen saapumista perheenkokoajan kanssa on käytävä läpi asuntoon ja alkuavustukseen 
liittyviä asioita. Myös tärkeimmät ajanvaraukset tulee tehdä ennakkoon, jotta perheen ensimmäiset 
päivät sujuvat jouhevasti. Toisinaan saapuvien perheenjäsenten matkustaminen voi viivästyä positiivisen 
päätöksen saamisen jälkeen lähtömaassa ilmenevien ongelmien, esimerkiksi maastapoistumisviisumien 
saamisen vaikeutumisen vuoksi. Tämä on hyvä ottaa huomioon ajanvarauksia ja suunnitelmia tehdessä, eli 
ajanvaraukset kannattaa tehdä vasta, kun perheen matkustusaikataulut ovat tiedossa.

A. Asunto ja asunnon valmistelu

Kun työntekijä saa tiedon perheen saapumisesta ja arvioidusta saapumisajankohdasta, tulee perheelle hakea 
asuntoa hyvissä ajoin, jos on tiedossa, että perhe ei mahdu perheenkokoajan nykyiseen asuntoon. Vuokra-
asuntoyhtiöt ovat asunnossa asuvien henkilöiden määrän suhteen tarkkoja esimerkiksi ilmanvaihto- ja 
paloturvallisuussääntöjen vuoksi, vaikka perheenkokoaja itse olisikin valmis majoittamaan tulijat omaan 
pieneen asuntoonsa.

Eri kunnissa voi olla vaihtelevia käytäntöjä asumisen järjestämisessä, mutta tietyt perusasiat tulee hoitaa. 
Varsinkin suurelle perheelle tulisi tarjota paitsi asunto, myös huolehtia siitä, että perheelle on hankittuna 
asumiseen tarvittavat välttämättömät tarvikkeet. Asuntoa valmistellessa on muistettava selvittää myös 
mahdollisen sähkösopimuksen teko ennen perheen saapumista, sekä selvittää vuokrasopimuksen 
allekirjoitus ja avainten kuittaus, jos perheenkokoaja ei ole perheen huoltaja.

Perheenkokoajalla on harvoin riittävää määrää arjessa tarvittavia tavaroita koko perheen tarpeisiin. 
Alkuavustuksesta kannattaa käyttää osa alkuhankintoihin jo ennen perheen saapumista. Asunnossa tulisi 
olla perustarvikkeet ensimmäisiksi päiviksi: sängyt, valot, siivoustarvikkeet, hygienia- ja 
wc-tarvikkeet sekä ruuanvalmistustarpeet. Näihin voi myöntää harkinnanvaraista alkuavustusta 
(ks. luku 1.3).  Mikäli vuokra-asuntoon ei kuulu palovaroitinta, on se hankittava. Etukäteen kannattaa myös 
selvittää perheenkokoajan mielipide siitä, millä tavoin saapuva perhe hoitaa vaatehuollon. Hankitaanko 
perheelle alkuavustusrahoista pyykinpesukone vai onko taloyhtiössä pesula? Mikäli 
perheelle hankitaan isompi kodinkone, on hyvä tapa ostaa kodinkoneelle myös kuljetus- ja asennuspalvelu 
vahinkojen minimoimiseksi. Eri maissa on hyvin erilaisia turvallisuuskäytäntöjä.

B. Alkuavustus

Ennen perheen saapumista tulee miettiä, kenelle alkuavustus maksetaan ja miten. Perheenkokoajan on 
oltava aktiivisessa roolissa alkuhankintoja tehtäessä. Mikäli työntekijä arvioi, että perheenkokoaja ei 
ole oikea henkilö alkuhankintojen tekemiseen, voi hän miettiä myös muita käytössä olevia resursseja 
alkuhankinnoista vastaamaan. Voiko esimerkiksi sosiaalityöntekijä, ohjaaja tai vapaaehtoinen olla mukana 
hankintoja tehtäessä?

Perheenkokoajan kanssa on käytävä läpi alkuavustuksen merkitys ja tarkoitus, sekä alkuavustuksen ja 
toimeentulotuen ero.  Kun perheenkokoajalla on käsitys saadusta rahasta ja sen tarkoituksesta, voi hän 
jakaa tiedon saapuvalle perheelle, jolla harvoin on käsitystä Suomen sosiaaliturvakäytännöistä. Yleensä 
alkuavustus ja ainakin osa toimeentulotuesta saadaan heti Suomeen saapumisen jälkeen. Summa voi 
perheen koosta riippuen olla suurikin, ja on mahdollista, että perheelle jää epäselväksi mihin raha on 
tarkoitettu, ja että alkuavustus maksetaan vain kerran. Siksi on erityisen tärkeää, että perheenkokoajalla 
on oikeaa ja ajantasaista tietoa alkuavustuksesta ja toimeentulotuesta. 
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POHDITTAVAA & PÄÄTETTÄVÄÄ

Onko perheenkokoaja alaikäinen vai täysikäinen? 

Miten tämä vaikuttaa palvelujen tarjontaan ja avun tarpeeseen?

Onko perheenkokoajalla korvausaikaa jäljellä?
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JOS KUNNASSA EI OLE VAKIINTUNEITA KÄYTÄNTÖJÄ ALKUAVUSTUKSEN 
MAKSAMISESTA, SIITÄ PÄÄTETTÄESSÄ ON HYVÄ POHTIA SEURAAVIA 
ASIOITA:

Maksetaanko alkuavustusta? Mikä on alkuavustuksen määrä? 

Mikä on perheenkokoajan rooli alun rahaliikenteessä?  Maksetaanko alkuavustus tai osa 
siitä perheenkokoajalle ennen saapumista, vai perheen huoltajille vasta perheen saapumisen 
jälkeen?

Onko työntekijä mukana hankintoja tehtäessä?

Annetaanko perheenkokoajalle rahaa vai maksusitoumuksia? 

Kuinka tarkasti perheenkokoajaa ja perhettä ohjeistetaan alkuavustuksen käytöstä ja 
sillä tehtävistä hankinnoista? Kuka päättää mitkä hankinnat ovat ensisijaisen tärkeitä?
Kuinka tarkasti sosiaalityöntekijän kuuluu valvoa alkuavustuksen käyttöä? Tuleeko esim. 
kuitit toimittaa sosiaalitoimeen?

ASUNTOA HAETTAESSA ON PÄÄTETTÄVÄ SEURAAVISTA ASIOISTA:

Kuka tekee asuntohakemuksen ja maksaa vuokravakuuden: perheenkokoaja, 
sosiaalityöntekijä vai muu taho?

Kenen nimellä tehdään vuokrasopimus, sähkösopimus ja avainten kuittaus?

Jos perheenkokoaja on täysi-ikäinen tai lähellä täysi-ikäisyyttä oleva nuori, pitääkö 
hän oman asuntonsa, vai tuleeko hänen muuttaa perheen kanssa samaan asuntoon?

Jos tarpeeksi suurta asuntoa on vaikea löytää, onko mielekästä hankkia täysi-ikäisille 
nuorille kaikille oma, tai yksi yhteinen asunto?

Jos perheenjäsenet eivät saavu yhtaikaa, esim. jos valitusprosessin jälkeen saapuu 
lisää perheenjäseniä vielä 1-2 vuoden päästä ensimmäisten perheenjäsenten 
saapumisen jälkeen, miten asumisjärjestelyt hoidetaan? 

Kuinka suuren roolin työntekijä voi ottaa asumisjärjestelyistä päätettäessä, esimerkiksi 
keille perheenjäsenille etsitään toinen asunto, jos nykyinen asunto jää pieneksi? 
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C. Ajanvaraukset

Heti kun perheen saapumisen ajankohta on tiedossa, tulee tehdä tärkeimmät ajanvaraukset.

• Maistraattiin tulisi päästä heti saapumista seuraavana päivänä henkilötunnusten saamiseksi ja 
kotikunnan rekisteröimiseksi. Ilman henkilötunnuksia lähes kaikkien asioiden hoito voi viivästyä 
useilla viikoilla. Ajan voi varata perheenkokoajan nimellä. Sosiaalitoimi varaa ja maksaa maistraatissa 
käytettävän tulkkauksen. 

• Terveyskeskukseen tulee päästä alkutarkastukseen mahdollisimman pian maahan saapumisen 
jälkeen. Terveyskeskus varaa ja kustantaa omissa palveluissaan käytettävät tulkit. Jokaiselle 
perheenjäsenelle tulee varata henkilökohtainen aika. 

• Sosiaalityöntekijän tapaamiseen on myös hyvä varata aika ja tulkki mahdollisimman nopeasti 
maahan saapumisen jälkeen. 

• Kotikäynti on hyvä tehdä pian perheen saapumispäivän jälkeen. 

Vuoden 2015 alusta on tiettyjen ehtojen täyttyessä mahdollista hakea henkilötunnusta oleskelulupahake-
muksen yhteydessä. Oleskelulupaviranomaisen tekemä rekisteröinti väestötietojärjestelmään on kuiten-
kin vain tilapäinen, jotta hakijalle saadaan henkilötunnus. Päätöksen yhteydessä ei rekisteröidä henkilön 
perhesuhteita tai anneta kotikuntaa. Suomeen saavuttuaan asiakkaan on käytävä maistraatissa järjestä-
mässä nämä asiat.  

Lain muutos koskee henkilöitä, jotka

• hakevat ensimmäistä oleskelulupaa tai EU-oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai EU-perheenjäsenen 
oleskelukorttia,

• pyytävät tässä yhteydessä tai hakemuksensa käsittelyn aikana tietojensa rekisteröintiä 
väestötietojärjestelmään, ja

• voivat todistaa henkilöllisyytensä niin, että oleskelulupahakemuksen vastaanottava viranomainen voi 
sen vahvistaa.

Joidenkin kansalaisuuksien kohdalla haasteena on se, miten vahvasti hakijan henkilöllisyys on 
todennettavissa hakemusta jätettäessä. Oleskelulupaviranomaisella ei ole erityistä velvoitetta tehdä 
rekisteröintiä, mikäli sen tekemisessä ilmenee ongelmia, esimerkiksi jos väestötietojärjestelmästä löytyy jo 
henkilö, jolla on samanlaiset tiedot kuin hakijalla. Epäselvissä tilanteissa rekisteröinnin tekee maistraatti.

D. Matkajärjestelyt ja yhteydenpito rajavartiostoon

Valtio korvaa vain kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkat Suomeen. Maahanmuuttoviraston ja Punaisen 
Ristin sopimuksen mukaan SPR avustaa vain kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkajärjestelyissä. SPR 
kokoaa tarvittavat tiedot perheenkokoajasta ja luvan saaneista perheenjäsenistä, jonka jälkeen IOM hoitaa 
käytännön matkajärjestelyt: varaa ja varmistaa matkat sekä huolehtii siitä, että IOM:n henkilökuntaa 
on kauttakulkupaikoilla avustamassa perheenjäseniä seuraaville lennoille. Perheen saapuessa Suomeen 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset työntekijät ottavat heidät tarvittaessa vastaan.

Myös ne perheet, jotka eivät kuulu valtion matkakorvausten piiriin, voivat saada Punaiselta Ristiltä 
neuvoja ja tietoja matkajärjestelyihin liittyvistä asioista, esimerkiksi matkajärjestelyjen käynnistämisestä 
ja lähtömaan passi- ja viisumimääräyksistä. IOM auttaa myös näitä perheitä matkavarausten teossa, mutta 
tällöin lento vahvistetaan vasta kun asiakas on maksanut matkat IOM:lle. Perhe voi myös varata ja maksaa 
matkat täysin itsenäisesti ilman viranomaisten tai järjestöjen apua. 

SPR saa tiedon kaikista IOM:n järjestämistä matkoista. Tällöin SPR voi olla yhteydessä perheenkokoajaan, 
alaikäisen edustajaan, rajavartiostoon sekä kunnan työntekijään, mikäli on tiedossa mihin kuntaan perhe 
tulee asettumaan. Omatoimisesti järjestettyjen matkojen aikataulusta tai perheenjäsenten saapumisesta 
Suomeen SPR ei saa tietoa, eikä näin ollen voi toimia tiedon välittäjänä.
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PERHEENKOKOAJAN KANSSA TULEE POHTIA MATKAJÄRJESTELYJÄ 
YHDESSÄ

Miten matkat lentokentälle ja sieltä takaisin aina kotiovelle asti järjestyvät?

Mitä kulkuneuvoa perheenkokoaja on ajatellut käyttää ja mitä se tulee maksamaan?

Perheenkokoajaa on hyvä muistuttaa, että hänelle saatetaan soittaa lentokentältä 
perheenjäsenten asioihin liittyen, joten puhelin on tärkeää pitää auki ja 
puhelinnumero ajantasaisena. 

Perheenkokoajaa tulee muistuttaa siitä, että alkuavustus ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi lentokentältä kotiin matkustamiseen.

Jos perheenkokoaja on ilmoittanut perheen saapumisajankohdan sosiaalitoimeen, työntekijän tulee 
ilmoittaa saapumisaikataulusta rajavartiostolle viimeistään muutama päivä ennen perheen tuloa. Tiedot 
ilmoitetaan faksattavalla lomakkeella (ks. liite kansion lopussa). Lomakkeella on ilmoitettava myös 
perheenkokoajan voimassa olevat yhteystiedot. 

Perheenkokoaja saattaa stressata vastaanottotilannetta lentokentällä tai matkustamista kentältä 
kotikuntaan. IOM:n järjestämillä lennoilla tulee yleensä useampi perhe samanaikaisesti, joten 
vastaanotto lentokentällä on järjestetty sujuvasti. Rajavartioston ”aukioloaikoina” poliisin tarkastus ja 
sormenjälkinäytteet voidaan ottaa saman tien, minkä vuoksi perheen poistuminen matkustaja-alueelta 
saattaa kestää. Rajavartioston toimenpiteistä lentokentällä on syytä kertoa perheenkokoajalle.  
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PERHEENKOKOAJAN MIELIALA JA TOIMINTAKYKY

Epävarmuuden lisääntyminen ja mahdollinen takapakki omatoimisuudessa on mahdollista: kokoaja 
ei välttämättä muutoksen keskellä kykene enää toimimaan aikaisempaan tapaan, vaan saattaa 

tarvita aikaisempaa enemmän apua ja tukea.

Kriisi on käänteentekevä muutos, taitekohta, ratkaisuvaihe tai murros. Kriisin voi aiheuttaa 
positiivinen tai negatiivinen elämänmuutos, josta aikaisemmat kokemukset ja opitut reaktiotavat 

eivät auta selviytymään. Perheen yhdistyminen on aina kaikille perheenjäsenille kriisi.

Tarkkaile perheenkokoajan vointia ja jaksamista. Näe myös sanojen taakse.

RAHA-ASIAT

Rahat ovat todennäköisesti tiukoilla, sillä matkat ja saapumiseen liittyvät järjestelyt maksavat 
paljon. Jo pelkkä hakuprosessi on kallis maahanmuuttoviraston perimien maksujen, odotusmaan 
lupien yms. vuoksi. Perheenkokoaja ja/tai saapuva perhe on todennäköisesti velkaantunut jo ennen 
maahan tuloa.

Perhe saa lyhyen ajan sisällä sekä alkuavustuksen että ensimmäisen toimeentulotuen. On 
mahdollista, että perheelle jää epäselväksi mihin raha on tarkoitettu, ja miksi se maksetaan. Kiusaus 
maksaa velkoja pois saattaa olla suuri, kun rahaa tulee kerralla paljon.

Perheenkokoajalle tulee selvittää alkuavustuksen ja toimeentulotuen ero ja niiden tarkoitus.  
Alkuavustus maksetaan vain kerran, ja sillä tulee hankkia kaikki elämisen aloittamiseen 
välttämättömät tavarat. Osataanko perheessä ajatella, että alkuavustuksen saa vain kerran, eikä 
kodin hankintoihin ole tulossa rahaa myöhemmin?

Maksusitoumuksilla voidaan varmistaa, että saapuville perheenjäsenille tulee hankittua 
välttämättömät tarvikkeet. Kunnalle edullisin tapa on tehdä maksusitoumus, sillä siitä on 
mahdollista saada alv-hyvitystä.

JAKSAMISEN TUKEMINEN

Perheenkokoajan kanssa on hyvä käydä läpi asioita joita hänen tulee hoitaa sekä ennen perheen 
saapumista että sen jälkeen. Tässä kansiossa on perheenkokoajalle ja työntekijälle tarkoitetut 
muistilistat sekä kansion lopussa  oleva perheenkokoajalle tarkoitettu liite ”Kun perhe on 
tullut Suomeen...”, joiden avulla hoidettavia asioita voi käydä läpi. Näiden muistin tueksi 
tarkoitettujen välineiden tarkoitus on konkretisoida hoidettavia asioita ja lisätä sekä perheen että 
perheenkokoajan tunnetta asioiden hallinnasta.

Muistuta perheenkokoajaa siitä, että jos joku asia tuntuu vaikealta, hän voi pyytää apua!

3.4 Perheenkokoajan kanssa työskentely
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MUISTILISTA 1

ASIAKAS: ____________________________________________________

ENNEN PERHEEN SAAPUMISTA 
HOIDETTAVAT ASIAT

Ok Tulkki Lisätietoja / 
Kuka hoitaa?

Perheen saapumisen ajankohdan varmistaminen

Ilmoitus rajavartiostolle, milloin perhe saapuu 
lentokentälle (faksattava lomake)

Asuntohakemus

Ajanvaraukset x

Terveyskeskus (alkutarkastus) x

Maistraatti x

Sosiaalityöntekijän tapaaminen x

Kotikäynti x

Alkuavustustuksen määrän ja maksutavan päättäminen

Asunnon valmistelu

Sängyt/patjat

Vuodevaatteet ja pyyhkeet

Valaistus (etenkin talvella)

Ruokatarvikkeet ja ruoanlaittovälineet

Siivoustarvikkeet

 Vastaanotto lentokentällä

Perheenkokoaja tietää mitä tehdä, missä olla, ja 
milloin olla (rajavartiosto saattaa soittaa kentältä, eli 
oltava oikea puhelinnumero)

Jos perheenkokoaja ei selviä vastaanotosta, 
järjestettävä apua esim. SPR:ltä

Muuta:
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3.5 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:

• Projektin kehittämisverkosto
• Suomen Punainen Risti, tiedote 22.3.2011
• Suomen Punaisen Ristin edustajan sähköpostihaastattelu perheenyhdistämiskäytännöistä 
• Raision sosiaalitoimen työntekijöiden haastattelut
• Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus: Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten 

verkostojen vahvistaminen –hanke, Perheenyhdistämisen työskentelymalli
• Suomen	pakolaisapu:	www.pakolaisapu.fi
• Turun ulkomaalaistoimiston työntekijöiden haastattelut 
• www.kotouttaminen.fi
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Perheen saapuminen 
Viikko 1

4

4.1 Hoidettavat asiat

Perheen saavuttua on monia viranomaisasioita, jotka tulee hoitaa melko lyhyen ajan sisällä. Tärkeimmät 
ovat henkilötunnus ja terveysasiat. On inhimillistä ajatella, että perhe tarvitsee lepoa ja rauhaa 
matkustettuaan pitkän matkan. Oikea-aikaisella panostuksella jo heti maahantulon ensimmäisinä päivinä 
varmistetaan viranomaisasioiden sujuvuus jatkossa. Kun alkuvaiheen palvelupolku saadaan sujumaan, 
vältetään viivästyksistä johtuvat haasteet ja hidasteet palvelupolun ja kotoutumisen myöhemmissä 
vaiheissa. Mikäli palvelupolun alussa on hidastuksia, ne todennäköisesti kertautuvat myöhemmin, jolloin 
perhe työllistää jatkossa enemmän, ja tiiviin avun ja tuen tarve pitkittyy. Tämä on otettu myös valtion 
kotouttamisohjelmassa huomioon.1

A. Henkilötunnus 

Mahdollisimman pian perheen saavuttua tulijat tulee saada maistraattiin, sillä henkilötunnuksen saamisen 
ja kotikunnan rekisteröimisen viivästyminen aiheuttaa väistämättä pitkiäkin viivästyksiä muihin 
palveluihin pääsemisessä ja muiden asioiden hoidossa. 

Jos mahdollista, maistraattiin tulee varata aika jo saapumista seuraavalle päivälle, sillä henkilötunnukset 
vaaditaan kaikkien viranomaispalvelujen saamiseksi. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat tulevat usein maista, 
joissa luotettavia henkilöpapereita ei ole saatavilla. Jos olemassa olevat asiakirjat (esim. matkustusasiakirjat) 

1 ”Kotoutumislaissa tavoitteeksi on asetettu, että nykyistä useampi maahanmuuttaja saa tukea yksilölliseen ja  
 perhekohtaiseen kotoutumiseensa heti maahantulon jälkeen, jolloin tiedon ja tuen tarve ovat suurimmillaan.”  
 Valtion kotouttamisohjelma 2012-2015, 30.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 
1

Panostus alkuvaiheessa tapaamisiin ja asioiden hoitoon.
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ovat kunnossa, henkilötunnuksen voi saada jo seuraavana päivänä. Jos asiakirjoissa on epäselvyyttä, 
esim. väärin kirjoitettu nimi tai syntymäaika, maistraatti palauttaa paperit Maahanmuuttovirastoon 
käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa henkilötunnuksen saamiseen menee helposti kaksikin kuukautta, jona 
aikana useiden muiden viranomaisasioiden hoitaminen ei onnistu. Tämän vuoksi nopea asioiminen 
maistraatissa on ensisijaisen tärkeää.

Vuodesta 2015 alkaen, kun henkilötunnusta voi hakea jo oleskelulupahakemuksen yhteydessä, valtaosalla 
Suomeen saapuvista ulkomaalaisista voi olla henkilötunnus jo maahan tullessaan.2  Henkilötunnusta 
ei kuitenkaan saa automaattisesti. Hakijan on itse haettava rekisteröintiä oleskeluluvan hakemisen 
yhteydessä, eikä hakemuksia käsittelevillä viranomaisilla ole rekisteröintivelvoitetta, mikäli rekisteröinti 
ei onnistu. Tämä voi johtua esimerkiksi henkilöllisyyden varmistamiseen liittyvien asiakirjojen 
epäselvyyksistä tai siitä, että rekisteristä löytyy jo henkilö, jolla on samanlaiset tiedot kuin hakijalla. 
Jokaisen Suomeen muuttavan henkilön on kuitenkin käytävä maistraatissa rekisteröimässä 
perhesuhteensa sekä kotikuntansa, sillä oleskelulupaviranomaisen tekemä rekisteröinti on 
vain väliaikainen ja keskittyy suomalaisen henkilötunnuksen antamiseen oleskeluluvan saaneelle.

Työntekijälle nopein tapa saada tietoon asiakkaiden henkilötunnukset on soittaa maistraattiin. Perhe saa 
henkilötunnukset tiedoksi postitse, mikä vie muutaman arkipäivän. Perhettä voi velvoittaa toimittamaan 
henkilötunnukset sosiaalitoimeen itse, mutta tämä on soittoa selvästi hitaampi tapa. Aikaa vievin tapa on 
jäädä odottamaan, että saadut henkilötunnukset näkyvät väestötietojärjestelmässä. 

2 Ulkomaan kansalaisen rekisteröintiä koskevan lain uudistuksen (1.3.2014) myötä henkilötunnusta   
 voi hakea 1.12.2014 alkaen myös Suomen ulkomaan edustustoon, Maahanmuuttovirastoon tai poliisille   
 oleskelulupahakemuksen yhteydessä. Lainmuutoksen myötä näillä viranomaisilla on rekisteröintioikeus   
 väestötietojärjestelmään.

MAISTRAATISSA ASIOIMISESSA HUOMIOITAVAA

Jos saapuvat perheenjäsenet ovat kirjoitustaidottomia ja perheenkokoajan luku- ja 
kirjoitustaito on heikko, kuka täyttää lomakkeet maistraatissa? Onko sosiaalityöntekijä 
tai ohjaaja mukana? Lomakkeiden täyttäminen ei kuulu tulkin tehtäviin, ja maistraatin 
työntekijä ei saa täyttää asiakkaiden lomakkeita.

Jos perheessä on monta yli 15-vuotiasta, varaa enemmän aikaa, koska heidän täytettävä 
henkilökohtaiset lomakkeet. 

MUKANA ON OLTAVA: 

• laissez passer –dokumentti, kansallinen passi tai muut mahdolliset 
matkustusasiakirjat

• mahdolliset henkilöllisyystodistukset, syntymätodistukset tai muut henkilöllisyyttä 
todentavat asiakirjat lähtö- tai muusta maasta

• avioliittotodistus
• oleskelulupakortti
• Maahanmuuttoviraston päätös



B. Terveystarkastus 

THL suosittelee, että pakolaisille, turvapaikanhakijoille sekä heidän myöhemmin maahan 
muuttaville perheenjäsenilleen tehdään terveydenhoitajan suorittama alkuhaastattelu ja 
-tarkastus viimeistään kahden viikon kuluttua maahan tulosta.3 Tarkoituksena on mahdollisim-
man nopeasti löytää selvästi sairaat henkilöt sekä erityisesti heidät, jotka sairastavat tarttuvaa keuhkotu-
berkuloosia.4 Samalla varmistetaan tulijoiden voimassa oleva rokotussuoja. Jos he eivät ole saaneet roko-
tuksia kotimaassaan, tai jos rokotukset ovat Suomen rokotusohjelmaan verraten puutteellisia, päivitetään 
heidän rokotussuojansa suomalaisen rokotusohjelman mukaiseksi. Kyseessä ei ole siis vain tulokkaiden 
oman terveydentilan mahdollisimman nopea kohentaminen, vaan myös muuhun väestöön leviävien tau-
tien ehkäisy. Terveydenhoitajan tarkastuksesta selvästi sairaat on ohjattava lääkärin luo vii-
kon kuluttua alkutarkastuksesta. 

Fyysisen terveystarkastuksen lisäksi on 
tärkeä paneutua psyykkiseen hyvinvoin-
tiin. Monissa kulttuureissa mielenterveyskysy-
mykset ovat yhä edelleen tabu, minkä vuoksi on 
erityisen tärkeää tehdä maahanmuuttaja-asiak-
kaalle selväksi, että mielenterveysasioista on lupa 
puhua. Vaikka hänellä ei ensimmäisellä tapaami-
sella olisi kysyttävää tai keskusteltavaa, voidaan 
asioihin aina palata. 

Mahdollisimman pian terveystarkastukseen pääseminen on tärkeää myös siksi, että lapset 
ja nuoret eivät pääse päiväkotiin tai peruskouluun ennen kuin lääkäri on kirjoittanut 
todistuksen heidän terveydentilastaan. Heti maahan saapumisen jälkeen niin vanhemmat kuin 
lapsetkin ovat motivoituneita koulunkäynnin aloittamiseen, ja on tärkeää hyödyntää tätä motivaatiota. 
Lasten ja nuorten kohdalla on olennaista, että he ehtivät käydä peruskoulua mahdollisimman pitkään – jo 
muutama kuukausi koulunkäyntiä kevätlukukauden aikana ennen pitkää kesälomaa voi olla ratkaisevan 
tärkeä kausi nuoren maahanmuuttajan elämässä, niin kielen oppimisen kuin sosiaalisten verkostojen 
luomisenkin kannalta. Työntekijälle terveystarkastus voi olla pieni asia, mutta se voi vaikuttaa lapsen ja 
nuoren elämään monella eri tasolla. 

Terveystarkastuksessa ehdottoman tärkeää on, että paikalla on ammattitaitoinen tulkki – perheenjäsentä 
ei tule käyttää tulkkina. Tulkin käyttö liittyy suoraan potilaan tiedonsaantioikeuteen. Ammattitulkin 
käyttö on tärkeää myös työntekijän oikeusturvan kannalta, sillä silloin työntekijän pitäisi voida olla varma, 
että asiakas ymmärtää oikein kysytyt kysymykset ja annetut ohjeet. Tulkin tilaa terveyskeskus.5 

Mikäli tulkki ei saavu paikalle, tulee varata uusi aika. Perheenkokoajan tai ystävän käyttämisessä 
tulkkina on se riski, että tärkeitä asioita ymmärretään väärin, tai että hän tulkkaa asioita tahallisesti 
väärin esimerkiksi omaan ajatusmaailmaansa, vakaumukseensa tai käsityksiinsä perustuen. Vaikka 
perheenkokoaja tai muu mukana oleva ystävä puhuisi hyvin suomea, hänen käyttämisensä tulkkina 
terveysasioissa on asiakkaan oikeusturvan kannalta kyseenalaista, sillä ei-ammattilaista ei koske esim. 
vaitiolovelvollisuus. (Ks. tulkin käyttö luvut 4-4.1 b.) Häntä voi kuitenkin käyttää apuna uuden ajan 
sopimiseen ja tilanteen selvittämiseen perheenjäsenille. Puhelintulkkauksen mahdollisuus on hyvä ottaa 
huomioon, mikäli tulkkia on vaikea saada fyysisesti paikalle, esimerkiksi jos asiakas puhuu kieltä, jonka 
tulkkia ei lähiseuduilla ole.

3 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy. Sosiaali- ja terveysministeriön  julkaisuja  
 2009:21.
4 Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti   
 seulottavat sairaudet. 20.2.2013/Tartuntatautien torjuntayksikkö ja mikrobilääkeresistenssiyksikkö/ THL
5 Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 785/1992, 3 ja 5 §) sisältää säännöksiä tulkitsemisesta:
 ”Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön.  
 Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä --- on mahdollisuuksien mukaan  
 huolehdittava tulkitsemisesta.” (TEM ohje 17.1.2005 0/3/2005 TM, s. 7)

MIKSI HETI TERVEYSTARKASTUKSEEN?

1. Leviävien tautien ehkäisy
2. Selvästi sairaiden, erityisesti 

keuhkotuberkuloosia kantavien 
löytäminen ja hoitaminen

3. Mahdollisimman pian lupa lapsille 
aloittaa koulunkäynti
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C. Oleskelulupa ja henkilöllisyystodistus

Perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien ensimmäinen oleskelulupa on voimassa 
pääsääntöisesti yhden vuoden. Oleskelulupa on siis kunnossa, sillä se on myönnetty perhesiteen vuoksi, 
ja tulijat ovat saapuneet maahan oleskelulupakortin turvin. Saapuvat perheenjäsenet saavat saman 
oleskelulupastatuksen kuin perheenkokoaja.  Joissain tapauksissa matka Suomeen saattaa viivästyä 
taloudellisista tai lähtömaan viranomaisista aiheutuvista syistä kuitenkin usealla kuukaudella, jolloin 
oleskeluluvalle tulee hakea jatkoa hyvissä ajoin: lupa on voimassa myöntämispäivästä, ei 
maahantulopäivästä alkaen. 

Mikäli tulijoilla ei ole kansallista passia tai henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, on käytävä 
poliisilaitoksella anomassa muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa oleskeluluvan perusteesta 
riippuen. Pakolaisen matkustusasiakirjaa voivat hakea he, joilla on Suomessa pakolaisasema. Jos Suomi 
ei hyväksy oleskeluluvan saaneen henkilön kotimaan myöntämiä matkustusasiakirjoja6  tai niitä ei ole, 
tulee hänen hakea muukalaispassia. Passittomat perheenjäsenet saapuvat yleensä Suomeen laissez passer 
–dokumentilla, joka mahdollistaa vain Suomeen saapumisen, ei edelleen matkustamista muihin valtioihin. 

Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia kuten 
kansallinen passi, mutta useimmissa tilanteissa ne hyväksytään henkilöllisyyden todistamiseksi.7  Tämän 
vuoksi ulkomaalaisten tulisi ensisijaisesti pyrkiä hakemaan kansallista passia.

Ulkomaalaisasioita hoidetaan poliisilaitoksella ajanvarauksella, jonka voi tehdä internetissä ilman 
nettipankkitunnuksia, puhelimitse tai käymällä paikan päällä. Varaus on hyvä tehdä mahdollisimman pian 
perheen saapumisen jälkeen. Jokaiselle perheenjäsenelle on varattava henkilökohtainen aika.  Ajanvarausta 
tehtäessä on myös suositeltavaa varata paikalle tulkki, sillä tilanne vaatii erikoissanaston hallintaa. Poliisin 
käytäntö on tilata ja maksaa tulkki vain niissä tapauksissa, jossa poliisi on kutsunut henkilön kuultavaksi. 
Matkustusasiakirja- ja oleskelulupa-asioissa tulkin tilaaminen on kuitenkin toivottavaa ja suositeltavaa, 
ainakin ensimmäisellä kerralla. 

6 Suomi ei hyväksy esimerkiksi Somalian myöntämiä asiakirjoja maan hallinnon tilanteen vuoksi.
7 Jos henkilön ei ole mahdollista saada oman maansa kansallista passia, hänellä ei ole virallista henkilöllisyyttä  
	 todistavaa	asiakirjaa.	Ks.	www.migri.fi

MUUKALAISPASSI

Muukalaispassin voi saada…
• henkilö, joka on saanut oleskeluluvan Suomeen toissijaisen suojelun perusteella.
• henkilö, jolla on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, muttei voimassa 

olevaa matkustusasiakirjaa.

Lisäksi muukalaispassi voidaan myöntää viranomaisen harkinnan mukaan, jos…
• henkilö ei voi saada passia kotimaansa viranomaiselta.
• henkilö on kansalaisuudeton.
• muukalaispassin saamiselle on muu erityinen syy, kuten esimerkiksi se, että henkilö 

ei ole pystynyt hankkimaan kansallista passia yrityksistä huolimatta.

Lähde:	www.migri.fi



D. Ensimmäinen kotikäynti

Ensimmäinen kotikäynti perheen luo tehdään mahdollisimman pian perheen saapumisen jälkeen. 
Vierailun yhteydessä perhettä ohjeistetaan asumiseen liittyvissä perusasioissa, ja käsitellään tärkeimmät 
asiat asumisesta suomalaisessa taloyhtiössä. 

Perhe tavataan pian maahantulon jälkeen perheenjäsenten tilanteen ja voinnin tarkistamiseksi. Tulijoille 
selvitetään seuraavien päivien tapahtumia ja alleviivataan osallistumisen ja toimien tärkeyttä. Erityisesti 
jos perheenkokoaja on koulussa tai työssä, kannattaa keskustella myös perheen verkostoista, joiden on 
mahdollista auttaa perhettä uuteen kotikuntaan sopeutumisessa. 

Vuorokausirytmin ja kerrostaloasumisen erilaisuus eri kult-
tuureissa voi aiheuttaa kitkaa, jos suuri perhe muuttaa ker-
rostaloon, jossa ei olla totuttu erilaisiin elämäntapoihin. Alku-
vaiheessa sukulaiset ja tuttavat tulevat usein vierailulle, mikä 
aiheuttaa tavallista enemmän ääntä ja elämää. Tästä syystä 
perheelle tulee järjestää asumisvalmennus perheen kotona saa-
pumista seuraavina päivinä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 
Naapuruussuhteita voi olla vaikea korjata jälkikäteen, mikäli 
ongelmia on jo syntynyt. 

Ensimmäisellä kotikäynnillä riittää, että käydään läpi 
sopuisan ja turvallisen asumisen perusasiat sekä kodinkoneiden turvallinen käyttö. Apuna 
voi käyttää Suomen pakolaisavun KOTILO-hankkeen tuottamia materiaaleja (ks. luku 6.1). 

Kattavampi asumisvalmennus tai -neuvonta kannattaa järjestää muutama kuukausi maahantulon jälkeen. 
Laajojen ja osaltaan monimutkaistenkin asiakokonaisuuksien läpikäyminen ensimmäisellä tapaamisella 
on usein turhaa, sillä suurin osa tiedosta unohtuu varmasti, ellei sitä sillä hetkellä koeta erityisen 
tarpeelliseksi. Loput taloyhtiön säännöt, vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet, sähkön- ja vedenkulutus 
ja muut asumiseen liittyvät teemat on hyvä käydä perheen kanssa läpi vasta sitten, kun heillä on edes 
lyhytaikainen kokemus Suomessa asumisesta. Asioiden läpikäyminen saattaa olla turhauttavaa, ellei 
käsiteltävää asiaa osaa yhdistää omaan elämäänsä.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 
2

Asumisohjeistus ensimmäisen kotikäynnin yhteydessä, mielellään heti 
saapumista seuraavana päivänä

ENSIMMÄISELLÄ KOTIKÄYNNILLÄ KESKUSTELTAVIA ASUMISEEN  
LIITTYVIÄ ASIOITA:

• Kuka auttaa, ohjaa ja kuljettaa perhettä viranomaistapaamisiin, jotta  
perheenkokoaja pystyy hoitamaan muut velvollisuutensa? 

• Taloyhtiön järjestyssäännöt (hiljaisuus ja kotirauha)
• Kodinkoneiden käyttö
• Ohjeistus hätätilanteiden varalle
• Mihin roskat viedään: kierrätys ja oman taloyhtiön roskienjättöpisteet

Katso	myös:	http://www.pakolaisapu.fi	->	Kotimaan	työ	->	VertaisKoto
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PAIKALLISTEN TOIMIJOIDEN 
TARJOAMA APU

Paikallisilta toimijoilta kuten 
seurakunnilta voi kysyä esim. 
talvivaatteita, huonekaluja ja 
käyttötavaraa.
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E. Huoltajuuden vahvistaminen

Perheeseen saattaa kuulua ei-biologisia lapsia, kuten kasvattilapsia tai lapsenlapsia. Myös yksin tulleesta 
täysi-ikäistyneestä nuoresta voi tulla alaikäisten sisarustensa huoltaja, mikäli perheessä ei ole muuta 
huoltajaa. Näissä tapauksissa huoltajuus tulee vahvistaa käräjäoikeudessa mahdollisimman pian. 
Suomalainen byrokratia on tältä osin hyvä avata myös perheen huoltajille, sillä heille huoltajuuden ero 
virallisesti ja käytännössä ei välttämättä ole merkityksellinen. Huoltajuus on sitova ja velvoittava, eikä sitä 
voi purkaa ilman erityisiä lastensuojelullisia toimenpiteitä. 

Huoltajuudesta ja sen merkityksestä on tärkeä keskustella myös huoltoon tulevien lasten kanssa. Lapselle 
on ikätasoon sopivalla tavalla kerrottava mitä huoltajuus tarkoittaa ja mihin kaikkeen sillä on vaikutusta. 
Lapsen kanta on tärkeä kuulla, jotta voidaan olla varmoja, että ei-biologisen lapsen asema perheessä 
on yhtä vahva kuin biologisten lasten. Huoltajuutta vahvistettaessa on pyrittävä minimoimaan kaikki 
hyväksikäytön mahdollisuudet.

Ennen kuin huoltajuus on vahvistettu, virallisesti ilman huoltajaa olevan alaikäisen lapsen asioita ei pysty 
hoitamaan esim. poliisilaitoksella.

F. Tulkin käyttö

Sekä hallintolaki (434/2003) että kielilaki (423/2003) määräävät, että viranomaisen on oma-aloitteisesti 
huolehdittava siitä, että asiakkaan kielelliset oikeudet toteutuvat. Lisäksi sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annettu laki (812/2000 5 ja 3 §) määrää tulkin käytöstä sosiaalitoimessa. Toisin 
sanoen työntekijän on tilattava tulkki sovittuun tapaamiseen, jos asiakkaan kielitaito sitä vaatii. Erityisen 
tärkeää tämä on silloin kun on kyse maahanmuuttajan oikeuksista, etuuksista tai velvollisuuksista. 

Tulkkauspalvelut ovat luonnollinen osa maahanmuuttajien kotoutumisajan palveluja. 
Tulkkauskulut kuuluvat valtion korvausten piiriin, kun ne liittyvät ”sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluihin, kotoutumissuunnitelman laatimiseen, ja maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään kotoutumista 
edistävien palvelujen perehdyttämiseen kunnassa (asioiminen kaupassa, postissa ja viranomaisissa, 
julkisen liikenteen käyttö, jne.), koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön”.8

Ennen tulkin tilaamista on hyvä tarkistaa mitä kieltä perheenjäsenet puhuvat, erityisesti jos 
perheenkokoajan kanssa tulkkia ei ole käytetty. Esimerkiksi kurdit puhuvat eri murteita, ja arabian kieltä 

8 TEM ohje 17.1.2005 0/3/2005 TM

HUOLTAJUUSKYSYMYKSESSÄ HUOMIOITAVAA:

Huoltajuuden vahvistaminen on pysyvä sitoumus, joka vaikuttaa sekä lapsen että 
huoltajan elämään, kunnes lapsi täyttää 18.

Keskustele asiasta erikseen sekä tulevan huoltajan että lapsen kanssa ennen lausunnon 
antamista. 

Tulevalle huoltajalle tulee selvittää huoltajuuden ja vanhemmuuden merkitykset ja 
erot Suomessa.

Lapsen kuuleminen on tärkeää, vaikka hän ei voi valita huoltajaansa.

Tämä on hyvä tilaisuus pohtia perheen sisäisiä suhteita. 



puhutaan aina Marokosta Irakiin asti. Vaikka puhujat kykenevätkin ymmärtämään toisiaan, sanasto ja 
ääntäminen eri murteiden välillä voi erota toisistaan. Viranomaisasioiden käsittelyssä ei riitä, että asia 
tulee vain osittain ymmärretyksi. Tapaamisen alussa on aina syytä varmistaa, että asiakas ymmärtää tulkin 
puheen.  Myös aikaa on varattava enemmän, sillä tulkkauksen kanssa saman asian käsittelyyn menee 
noin kaksinkertainen aika normaaliin verrattuna. Mikäli tulkkia ei saa paikan päälle, kannattaa selvittää 
puhelintulkkauksen mahdollisuus. Varsinkin suurempien kieliryhmien tulkit on varattava hyvissä ajoin.

Uusille asiakkaille on aina selitettävä tulkin käytön perusasiat, tärkeimpänä se, että virallisella tulkilla on 
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuudesta säädetään hallintolaissa (13 §). Vaitiolovelvollisuus pätee 
tulkin työssä aina, myös muissa kuin viranomaistilanteissa, esimerkiksi kolmannen sektorin palveluja 
käytettäessä. Vaitiolovelvollisuuden käsite on myös hyvä avata. Asiakkaalle kannattaa myös tehdä selväksi, 
että tulkkia ei ole aina saatavilla. Jos asiakas jättää 
saapumatta sovittuun tapaamiseen, voi olla, että 
hänen asiansa hoitaminen viivästyy huomattavasti, 
sillä uuden tulkkiajan saaminen saattaa kestää. 
Tulkkauksen voi yleensä perua kuluitta 24 tuntia 
ennen tapaamista. 

Vaitiolovelvollisuudesta huolimatta tulkin käyttö 
luo oman haasteensa tilanteeseen, jossa asiakas ja 
työntekijä eivät voi ilman välikättä kohdata toisiaan. 
Arkoja asioita ei välttämättä haluta käsitellä oman 
yhteisön edustajan edessä, vaikka hän onkin 
virallisessa ja luottamuksellisessa asemassa. On myös 
tilanteita, joissa tulkin sukupuolella on merkitystä. 

Perheenjäsenillä on oikeus tulkkiin, eikä perheenkokoajaa tule käyttää tulkkina virallisissa tilanteissa. 
Esteettömyyden periaate ei toteudu, jos tulkki on perheenjäsen, sukulainen tai ystävä. 
Alaikäinen ei koskaan voi olla vastuussa tulkkauksesta. Perheenjäsenillä on oikeus yksityisyyteen 
ja asioiden käsittelyyn ilman perheenkokoajan läsnäoloa. He eivät ehkä itse pidä tätä oikeutta tärkeänä 
ainakaan aluksi, mutta heille on hyvä kertoa siitä.

Myös työntekijällä on oikeus käyttää tulkkia ja jättää perheenkokoaja sellaisen tilanteen ulkopuolelle, joka 
ei koske häntä. Perheenjäseniä on hyvä tavata aika ajoin ilman perheenkokoajaa ja erityisesti puolisoita 
tulee tavata myös erikseen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta valita tulkkia. Ainoastaan tilanteessa, jossa yhteistyö asiakkaan ja tulkin välillä 
ei selkeästi toimi, kannattaa harkita toisen tulkin käyttämistä. Mikäli on mahdollista valita tulkki, saman 
tulkin käyttö saattaa luoda asiakkaalle tunteen turvallisuudesta, etenkin jos saman asian käsittely jatkuu 
useamman tapaamisen ajan, ja yhteistyö työntekijän, asiakkaan ja tulkin välillä on sujuvaa.  Jos työntekijä 
tai asiakas on tyytymätön tulkkaukseen tai tulkin käytökseen, tulee siitä aina antaa palautetta palvelua 
tarjoavalle taholle. 
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MITÄ TULKKIA TILATESSA TÄYTYY TIETÄÄ

• Kieli ja maa • Paikka

• Tilaaja ja maksaja • Tarvitseeko asiakas tähän tapaamiseen 
erityisesti mies-/naistulkkia tai tietyn 
sanaston erityisosaajaa?

• Asiakkaan nimi

• Aika ja tulkkauksen kesto

Silloin kun on kysymyksessä asiakkaan 
oikeudet, taloudelliset edut tai lainmukaiset 
velvollisuudet, on ensiarvoisen tärkeätä että 

tulkki on ammatillinen ja pätevä. 

Lähiomainen tai tuttava tulkkina voi vaarantaa 
asian puolueettoman käsittelyn.

TEM ohje 17.1.2005 0/3/2005 TM
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TULKIN KÄYTÖSTÄ

1. Tilaa aina tulkki, jos et ole varma, onko asiakkaasi suomen kielen taito riittävä myös   
 monimutkaisten asioiden, esimerkiksi lääkärissä käyntien, hoitamiseen.

2. Kerro tulkkikeskukselle tulkkauksen aihe ja toimita tarvittaessa etukäteismateriaalia,  
 jotta tulkki voi valmistautua tulkkaukseen.

3. Käytä tulkkina vain ammattitulkkia, älä asiakkaasi aviopuolisoa, sukulaista, tuttavaa   
 äläkä koskaan lasta. 

4. Tulkki ei osallistu keskusteluun vaan tekee osapuolten välisen keskustelun    
 mahdolliseksi. Hän ei esiinny puolestapuhujana tai ylimääräisenä virkamiehenä.

5. Tulkki tulkkaa kaiken viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun. Tulkki ei lisää   
 mitään tai jätä mitään pois. Hän on täysin puolueeton ja ehdottomasti     
 vaitiolovelvollinen.

6. Käänny asiakkaan puoleen puhuessasi aivan kuin tekisit ilman tulkkia.

7. Jaksota puheesi ja pidä taukoja, jotta tulkki ehtii tulkata sanomasi. 

8. Vältä ammattislangia ja murteita. 

9. Anna tulkin kysyä, jos hän ei ole kuullut tai ymmärtänyt jotakin.

10. Anna tulkin tulkata rauhassa loppuun asti.

11. Tulkki voi tehdä omia tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hän hävittää   
 tulkkauksen jälkeen.

12. Jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidä kerran tunnissa noin 10 minuutin   
 tauko. Muista, että koko päivän kestävissä tulkkauksissa tulkkikin tarvitsee ruoka- ja   
 kahvitauon.

13. Noudata sovittua tulkkausaikaa, koska tulkki ei voi yleensä viipyä varatun ajan yli.

14. Käyttämällä tulkkipalvelua varmistat, että asiat tulevat välitetyksi oikein. Muista,   
 että viranomainen voi tilata tulkin, vaikka maahanmuuttaja-asiakas ei katsoisikaan   
 sitä tarpeelliseksi. 

15. Kerro ja hoida itse tulkin välityksellä kaikki asiat, jotka haluat asiakkaasi saavan   
 tietää (esim. lomakkeiden täyttäminen, reseptien selittäminen).

Lähde: Kontiolahden kunta, sosiaalipalvelut / Tulkkikeskukset



Tulkki voi kääntää vain sen, mitä on sanottu: hän ei voi osallistua keskusteluun. Ammattitaitoinen tulkki 
pyytää aina luvan työntekijältä, mikäli hän joutuu avaamaan tai selittämään sanan tai termin asiakkaalle. 
Näin tapahtuu usein tilanteissa, joissa sanaa, käsitettä tai järjestelmää ei ole asiakkaan omassa kielessä 
(esim. KELA). Jos tulkki ei ymmärrä mitä työntekijä tarkoittaa, hän voi esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta 
pystyy kääntämään asian oikein. Tällöin tulkki kertoo asiakkaalle mitä sananvaihtoa hänen ja työntekijän 
välillä käytiin.

Tulkkia ei kannata jättää tilaamatta säästösyihin vedoten, sillä säästö on todennäköisesti vain näennäinen.  
Jos asiakas ei ymmärrä tapaamisella läpikäytyjä asioita, tapaaminen saattaa osoittautua turhaksi, kun 
samat asiat joudutaan käymään läpi myöhemmin uudestaan, yleensä viimeistään silloin tulkin kanssa. 

MAISTRAATTI 
- tulkin varaus

• Rekisteröityminen Suomen 
väestötietojärjestelmään

• Henkilötunnukset
• Asiakirjat nopeuttavat asiointia 

(matkustusasiakirjat, syntymä-, vihki- 
ym. todistukset)

• Henkilötunnusta voi kysyä maistraatista, 
jos asiakas ei ole ilmoittanut

POLIISI

• Ajanvaraus henkilöllisyystodistuksen 
hankkimista varten

• Jokaiselle varattava oma aika

HUOLTAJUUDEN VAHVISTAMINEN 
(ei-biologisten lasten kohdalla, esim. 

kasvattilapset, lapsenlapset)

• Sosiaalityöntekijän lausunto 
käräjäoikeuteen

• Tulevan huoltajan suostumus ja lapsen 
kuuleminen

TERVEYSASIAT

• ALKUTARKASTUS mahdollisimman pian 
• Jatkohoito?
• Lääkitykset
• Yleiset terveysasiat
• TODISTUS terveydentilasta tarvitaan 

kouluihin!

KOTIKÄYNTI

• Tilanteen ja voinnin tarkistus
• Seuraavien päivien tapahtumien 

selvennys
• Verkostot – kuka auttaa, ohjaa ja kulkee 

vierellä?
• Asumisen ydinasiat ja perussäännöt, 

kodinkoneiden käyttö ja 
naapuruussuhteet

• Ohjeistus hätätilanteiden varalle: esim. 
akuutit sairaudet, hätänumero jne.

KELA

• Haku Suomen sosiaaliturvan piiriin,  
KELA-kortti (Y77-lomake)
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 4.2 Työskentelyvaiheet - Ensimmäinen viikko
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HENKILÖTUNNUKSEN SAAMINEN VIIVÄSTYY

Perhettä kannattaa tavata myös odotusaikana, vaikka monia viranomaisasioita ei voi 
hoitaa. Säännöllinen yhteydenpito edesauttaa luottamuksellisen suhteen luomisessa.

PERHEENKOKOAJA EI ASU PERHEEN KANSSA

Perheenkokoaja ei välttämättä asu samassa taloudessa saapuvan perheen 
kanssa, jos hän on esim. omaan asuntoon muuttanut nuori, tai jos 
osa perheestä saapuu selvästi myöhemmin, ja käytössä oleva asunto 
on kaikille perheenjäsenille liian pieni. Näissä tapauksissa on hyvä 
kartoittaa verkostoja, jotka voivat auttaa uusia tulokkaita.

ONGELMIA NAAPUREIDEN KANSSA – HÄIRINTÄ JA VALITUKSET

Jos naapurisuhteet kärjistyvät, voi asumisopastus laukaista tilanteen, kun 
osapuolten kanssa selvitetään mistä ongelmat johtuvat. Kyseessä saattaa olla 
esimerkiksi tietämättömyys järjestyssäännöistä.

Jos kyseessä on todella tulehtunut tilanne, koulutettu naapuruussovittelija voi 
tuoda riitelevät osapuolet yhteen ratkaisemaan erimielisyyksiä.

ALKUTARKASTUKSEN TÄRKEYS

Jos henkilötunnuksia joutuu odottamaan parikin kuukautta, 
perheenjäsenten tulee silti THL:n suosituksen mukaan päästä 
terveystarkastukseen kahden viikon kuluessa maahan tulosta. 
Sosiaalitoimen työntekijä voi vedota tähän ohjeistukseen.

Terveystodistuksen puuttuminen ei estä ilmoittautumista 
TE-toimistoon heti kun henkilötunnus on saatu.

EI KOULUPAIKKAA

Peruskouluiän ylittäneille kannattaa etsiä vaihtoehtoisia koulupaikkoja, 
mikäli jonot TE-toimiston järjestämille kursseille ovat pitkiä. Muutamakin 
opiskelupäivä viikossa vie eteenpäin ja ylläpitää opiskelumotivaatiota.

PERHEESSÄ ON LAPSI ILMAN BIOLOGISTA VANHEMPAA

Ei-biologisten lasten kohdalla huoltajuus tulee vahvistaa. Huoltajien 
kanssa tulee keskustella huoltajuuden merkityksestä, ja pyytää heidän 
suostumuksensa. Myös lasta on kuultava asiassa.

4.3 Mutkia alkuvaiheen palvelupolussa & kotoutumisen alkuun  
 pääsemisessä?
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MUISTILISTA 2

ASIAKAS: ____________________________________________________

HETI SAAPUMISEN JÄLKEEN 
HOIDETTAVAT ASIAT

Ok Tulkki Lisätietoja / 
Kuka hoitaa?

Maistraatissa rekisteröityminen x

Terveystarkastukset x

Kelassa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen 
hakeminen 
(Lomake Y77)

Ajanvaraus poliisilaitokselle 
- henkilötodistuksen hankkiminen

x

Asumiseen liittyvät tärkeät asiat:

Vuokrasopimuksen allekirjoitus

Osoitteenmuutos postille

Muuttoilmoitus taloyhtiölle

Asunnon kuntotarkastus

Asumisopastus ja järjestyssääntöjen läpikäyminen x

Kodissa kaikki ok? Sängyt, varusteet, yms.

Palovaroitin

Sosiaalityöntekijän tapaaminen 
- oleskeluluvan, passien, jne. kopiointi

x

Toimeentulotuen hakeminen

Alkuavustuksen loppuosa

Huoltajuuden vahvistaminen (jos ei-biologisia lapsia)

Muuta:
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RAHATILANNE

Matkat ovat kalliit ja perhe saattaa 
olla velkaantunut. Viralliseen 
velkajärjestelyyn ei ole kuitenkaan 
mahdollista päästä, jos lainaa on 
otettu epävirallisilta tahoilta. Raha-
asioista ja velkaantumisesta kannattaa 
kuitenkin keskustella avoimesti.

KIINNITÄ HUOMIOTA 
PERHEENKOKOAJAN JAKSAMISEEN

Onko perheenkokoajan mielentila muuttunut?
Osaako hän hoitaa asiat samalla tavalla kuin ennenkin?

Jos kyseessä on nuori perheenkokoaja, ole erityisen herkkä nuoren lähettämille viesteille.
Mikäli perheenkokoaja on alaikäisten sisarustensa huoltaja, kiinnitä erityistä huomiota hänen 
jaksamiseensa.

Ks. luku 11 Perheen yhdistymisestä ja kotoutumisesta

PERHEENJÄSENTEN TAPAAMINEN

Mikäli perheessä on useampi täysi-ikäinen henkilö, tulee heitä tavata erillään muusta perheestä ja 
toisistaan.

Puolisoita voi tavata yhdessä, mutta heitä tulee säännöllisin väliajoin tavata myös erikseen, jotta 
saadaan selkeämpi kuva yksilön voinnista ja tarpeista. 

Myös täysi-ikäistyviä nuoria voi tavata muusta perheestä erillään.

Erillään tapaaminen antaa henkilölle mahdollisuuden puhua asioista, joista hän ei voi tai 
halua puhua puolisonsa tai muiden perheenjäsenten läsnä ollessa.

ASIOIDEN LÄPIKÄYMINEN

Perheenkokoajasta saattaa tuntua siltä, että asioita 
on liikaa hoidettavana. Hänen kanssaan on hyvä 
säännöllisesti keskustella siitä, millaisia tunteita 
lisääntynyt vastuu herättää.

Muistilistat auttavat muistamaan mitä on tehty, 
ja mitä on vielä tekemättä.

SELKEÄ KOMMUNIKOINTI JA ASIAKKAAN VASTUU

Älä turhaan käytä –isi-muotoja, vaan tee asiakkaille selväksi, mitä heidän on tehtävä. Myös kielen 
kannalta ”tee” on helpompi ymmärtää kuin ”tekisitkö”.

Asiakkaan lähtömaassa viranomainen saattaa olla se, jolla on valta järjestää työtä tai asunto. 
Maahanmuuttaja voi ymmärtää suomalaisen viranomaisen roolin suurempana kuin mitä se on. 
Varmista siis, että asiakkaasi ymmärtää, mitkä asiat hänen itsensä tulee hoitaa – tai ne jäävät 
hoitamatta.

Asiakkaita voi velvoittaa tekemään ja osallistumaan.

4.4 Perheenjäsenten kohtaaminen & perheenkokoajan    
 kanssa työskentely



4.5 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:

• Höök Heidi: Piinaava odotus. Pakolainen #2 / 2013
• Maahanmuuttovirasto:	www.migri.fi	
• Pakolaisapu	ry:	www.pakolaisapu.fi	
• Perheenyhdistämisen perusteet –koulutus. Järjestäjä: Pakolaisneuvonta
• Projektin kehittämistyöryhmä
• Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus: Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten 

verkostojen vahvistaminen –hanke, Perheenyhdistämisen työskentelymalli
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy
• Turun ulkomaalaistoimiston työntekijöiden haastattelut
• www.kotouttaminen.fi	
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Asettuminen kotikuntaan
Viikot 2-4

5

5.1 Hoidettavat asiat

Ensimmäisen viikon aikana perheenjäsenet ovat toivottavasti päässeet alkuterveystarkastukseen 
ja työntekijä on ehtinyt tutustua perheeseen. Seuraavien viikkojen aikana pystytään keskittymään 
kotoutumispolun ensiaskeliin: päivätoimintoihin hakemiseen ja ilmoittautumiseen sekä Kela-asioiden 
hoitoon. Koska valtio korvaa kotouttamistoimenpiteisiin kuuluvat tulkkauskustannukset, on 
suositeltavaa hyödyntää tulkkauksen mahdollisuutta uuden kotikunnan palveluihin tutustuttaessa. 
Sosiaalitoimen työntekijän resursseja vapauttaa, jos eri toimialojen asiantuntijat esittelevät itse 
palvelujaan uusille muuttajille. Näin myös mahdollistetaan monikulttuurisuusosaamisen leviäminen ja 
vakiintuminen kunnan eri sektoreille. 

A. Kela

Heti kun perheenjäsenten henkilötunnukset ovat tiedossa, on jokaisen heistä haettava Suomen 
sosiaaliturvaan kuulumista Kelassa täyttämällä lomake Y77. Hakemus on tehtävä mahdollisimman pian, 
sillä päätöksen tekemiseen ja Kela-kortin saapumiseen voi mennä viikkoja. Samalla voidaan hakea kullekin 
kuuluvia Kelan etuuksia. Etuuksia ei voida kuitenkaan myöntää, ennen kuin päätös sosiaaliturvaan 
kuulumisesta on tehty. Haetut etuudet voidaan myöntää takautuvasti siitä asti, kun oikeus Suomen 
sosiaaliturvaan on syntynyt. Päätös sosiaaliturvaan kuulumisesta voidaan tilanteesta riippuen tehdä 
takautuvasti pitkien käsittelyaikojen vuoksi.

Kelaan on mahdollista varata aika joko puhelimitse soittamalla palvelunumeroon tai internetissä (www.
kela.fi/palvelunumerot	 tai	www.kela.fi/ajanvaraus).	 Ajanvarauksen	 tekemiseen	 internet-sivujen	 kautta	
tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus. Mikäli tapaamiseen tarvitaan tulkki1, tulee 
varaus tehdä aikaisintaan viikon päähän varaushetkestä. Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja ehdottaa 
uutta aikaa, mikäli asiakkaan varaamaan aikaan ei saada tulkkia.

1 Kela on ohjeen mukaan velvollinen huolehtimaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä, jos asia voi tulla vireille  
 Kelan aloitteesta esimerkiksi oikaisu-, takaisinperintä tai väärinkäyttöasiana, joskus myös tarkistusasiana.   
 Tällöin Kela vastaa tulkkauspalvelun ostamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kelan asiat tulevat yleensä  
 vireille asiakkaan aloitteesta eli hakemuksesta. Tällöin tulkitseminen ja kääntäminen on harkinnanvaraista.  
 Koska Kelan etuusasioissa on kysymys perustoimeentulon turvaamisesta, tulkitsemisen ja kääntämisen   
 merkitys korostuu. Harkintansa mukaan Kela voi hyvän hallinnon ja palveluperiaatteen mukaisesti auttaa   
 asiakasta ja huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä asiakkaan ymmärtämälle kielelle ---.” 
 TEM Ohje 17.1.2005 O/3/2005 TM.
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B. TE-palvelut

Kotoutumislaissa säädetään kotouttamistoimenpiteistä, mukaan lukien kotoutumissuunnitelmasta ja 
kotoutumiskoulutusten järjestämisestä2. 17 vuotta täyttäneet perheenjäsenet voivat ilmoittautua 
työnhakijaksi TE-toimistossa välittömästi, kun henkilötunnus on tiedossa, vaikka terveysasioiden 
hoito olisi vielä kesken. Ilmoittautuessa tarvitaan oleskelulupakortti ja passi, jos sellainen on. Lomakkeen 
työnhakijaksi	 ilmoittautumisesta	 voi	 täyttää	 intenetissä	 (www.te-palvelut.fi).	 Ilmoittautumisen	
vahvistamiseksi henkilökohtainen käynti on välttämätön, ellei ilmoittautujalla ole nettipankkitunnuksia, 
joilla henkilöllisyys pystytään varmentamaan jo palveluun sisäänkirjautumisvaiheessa. Tulkkia ei 
tilanteessa välttämättä tarvita, mutta jonkun suomen kielen taitoisen on oltava mukana ilmoittautumisen 
hoitamiseksi. Ilmoittautumisen yhteydessä TE-toimiston virkailija varaa asiakkaalle ajan henkilökohtaiseen 
tapaamiseen, jossa tehdään kotoutumissuunnitelma ja varataan aika kielelliseen alkukartoitukseen. 

Ajan kotoutumissuunnitelman tekoon saa yleensä kohtuullisen nopeasti siitä hetkestä, kun on 
ilmoittautunut työnhakijaksi. TE-toimisto varaa tulkin tapaamiseen. Myöhemmissä tapaamisissa 
TE-toimistolla on oikeus ja velvollisuus käyttää tulkkia tarvittaessa, kun on kyse maahanmuuttajan 
kotoutumissuunnitelman päivityksestä ja työllistymiseen liittyvistä asioista. TE-toimistossa jaetaan 
ensimmäisellä tapaamisella asiakkaalle paljon kirjallista materiaalia. Kirjallisen materiaalin jako 
ei kuitenkaan voi olla ainoa tapa jakaa olennaista tietoa. Ne asiakkaat, joiden kielelliset valmiudet 
mahdollistavat kirjallisen materiaalin läpikäymisen, hyötyvät runsaasta materiaalitarjonnasta, mutta ne, 
joiden lukutaito on heikko, eivät luonnollisesti hyödy kirjallisesta materiaalista lainkaan.

Kielellinen alkukartoitus saattaa toteutua vasta useamman kuukauden päästä kotoutumissuunnitelman 
teosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että TE-toimistossa käydään ilmoittautumassa heti kun mahdollista, 
ettei suomen kielen kurssille pääsy veny tarpeettomasti.  Omaehtoisen opiskelun voi kuitenkin aloittaa jo 
ennen alkukartoitusta. Kartoituksen tarkoitus on selvittää maahanmuuttajan kielelliset ja opiskelulliset 
valmiudet, jotta hänet voidaan ohjata sopivalle kurssille.  

TE-palveluissa asioidessa perheenyhdistämis- tai muu tausta tulee harvoin esiin. Tapaamiset 
keskittyvät lähinnä koulutus- ja työhistoriaan sekä tulevaisuuden suunnitteluun näistä lähtökohdista. 
Tapaamisilla ei käydä läpi muuta elämänhistoriaa, vaikka oleskeluluvan status merkitäänkin henkilön 
tietoihin. Suomalaiseen työelämään integroitumisen kannalta myös muiden toimijoiden kuin TE-
palveluiden työntekijän olisi hyvä keskustella erityisesti pakolaistaustaisen maahanmuuttajan kanssa hänen 
elämäntilanteestaan kokonaisvaltaisemmin. Taustalla saattaa olla opiskelua tai työllistämistä vaikeuttavia 
kokemuksia tai traumoja, joita asiakas ei välttämättä osaa ottaa puheeksi. Kotoutumissuunnitelman 
laatiminen ei yksin riitä, vaan suunnitelma on tarkistettava säännöllisesti asiakkaan palvelutarpeen 
mukaisesti tai vähintään kerran vuodessa. 

2 Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386.

KELASTA VOI HAKEA ESIMERKIKSI...

…asumistukea (AT 1).

…lapsilisää (LL 1) jos perheessä on alaikäisiä lapsia.

…vanhempain etuuksia (vanhempainraha SV 9 tai SV 29) vauvaperheille.

…kotihoidon tukea (WH 1), kun jompikumpi vanhemmista on kotona alle 3-vuotiaan 
lapsen kanssa.

…kotoutumistukea (TT 1), kun siihen oikeuttava koulutuspaikka on löytynyt.
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Kotoutumiskoulutus on suomen kielen ja yhteiskuntataitojen opiskelua ja tarvittaessa luku- ja 
kirjoitustaidon opetusta, joka toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Omaehtoisella 
opiskelulla tarkoitetaan koulutusta, johon henkilö hakeutuu omasta aloitteestaan. Myös kunta tai TE-
palvelut voivat ohjata asiakasta hakeutumaan omaehtoiseen koulutukseen. Omaehtoinen opiskelu voidaan 
rinnastaa kotoutumiskoulutukseen, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät ja siitä on sovittu TE-palveluiden 
kanssa. Työmarkkinatukea, jota maksetaan kotoutumisaikana, kutsutaan kotoutumistueksi. 

C. Koulu, päiväkoti ja päivätoiminta

Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset tulee ilmoittaa peruskouluun mahdollisimman 
pian maahan saapumisen jälkeen. Lapset pääsevät kouluun heti, kun terveysasiat ovat kunnossa. 
Perheen tilanteesta ja suunnitelmista riippuen myös päiväkotipaikkaa tulisi hakea hyvissä ajoin. 

Päivähoitopaikan kanssa ei tarvitse kiirehtiä, mutta osassa kunnista päivähoitopaikkaa voi joutua 
odottamaan pitkään. Hakemus kannattaa siis tehdä hyvissä ajoin. Jos kunnallisen päivähoitopaikan 
voidaan katsoa olevan lastensuojeluntarvetta ennaltaehkäisevä toimenpide, on suositeltavaa, että 
lapsi aloittaa päivähoidon, vaikka vanhempi tai vanhemmat olisivatkin vielä kotona. Perheen kaikkien 
päivähoitoikäisten lasten tulisi päästä samaan päivähoitoyksikköön, ellei sille iän puolesta ole estettä 
(esimerkiksi esikouluikäisten kohdalla). Ellei päivähoidon aloittamiseen ole erityistä syytä, 
lapset voivat hyvin olla kotona vanhemman tai vanhempien kanssa mikäli vanhemmat 
sitä toivovat. Lapset melko varmasti ehtivät oppia suomenkielen ennen koulun aloittamista, vaikka he 
aloittaisivatkin päivähoidon vasta, kun oikeus kotihoidontukeen päättyy.

Peruskouluiän ohittaneet nuoret saattavat joutua odottamaan ensimmäistä kotoutumiskoulutuspaikkaa 
pitkään, pisimmillään yli vuoden. Tilanne vaihtelee paljon nuoren aiemmasta koulutustaustasta ja 
seudun senhetkisestä koulutustarjonnasta riippuen. Täysin luku- ja kirjoitustaidottomille on vain vähän 
kurssipaikkoja, ja muillekin kursseille on halukkaita yli tarjonnan. Tärkeää on löytää nuorille jokin 
mielekäs ja eteenpäin vievä päivätoiminta, jos kotoutumiskoulutukseen pääsy viivästyy. 
Opiskelumotivaatio on maahan tullessa korkealla, mutta vaihtoehtoisia päivätoimintoja 
(esim. kavereiden kanssa oleskelu) löydettyään nuoren voi olla vaikea sopeutua koulun vaatimaan 
työmäärään ja päivärytmiin. Erityisen haasteellista opiskelumotivaation löytäminen on nuorille, 
jotka joutuvat kauan olemaan ilman järjestettyä päivätoimintaa ja joiden polku opintojen aloittamisesta 
esimerkiksi ammattiin tulee olemaan pitkä.

Työväenopistot ja järjestöt järjestävät täydentävää suomen kielen opetusta. Vaikka kyseessä olisikin 
maksullinen kurssi, on suositeltavaa panostaa kielen oppimiseen alkuvaiheessa ja tukea nuoren 

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 3

Omaehtoisen opiskelun tukeminen:

• maksulliset kurssit joita ei rinnasteta kotoutumiskoulutukseen,   
esim. työväenopistossa

• bussikortti kurssille kulkemiseen         
(jos kurssiin osallistumisesta ei saa ylläpitokorvausta Kelalta)

• materiaalihankinnat
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kurssille osallistumista rahallisesti kotoutumisaikana. Tuella ja alkuvaiheen positiivisilla 
koulutuskokemuksilla voi olla suuri merkitys myöhemmässä vaiheessa, ja koulupolulla 
etenemisessä.

Koulutuspolun alkuun pääseminen on tärkeää, vaikka opiskelua olisikin vain muutamana 
päivänä viikossa. Omaehtoinen kielen opiskelu saattaa myös helpottaa tai nopeuttaa 
kotoutumiskoulutukseen pääsyä. Esimerkiksi täysin luku- ja kirjoitustaidottomien kursseja on 
vähän, mutta osittain luku- ja kirjoitustaidottomille tarjontaa on jo hieman enemmän. Täysin luku- ja 
kirjoitustaidoton nuori saattaa esimerkiksi työväenopiston kurssilla oppia muutamassa kuukaudessa 
riittävästi voidakseen aloittaa osittain luku- ja kirjoitustaidottomien kurssilla. 

D. Poliisi

Mikäli perhe on saapunut maasta, jonka henkilötodistuksia ei hyväksytä Suomessa, tulee perheenjäsenille 
hankkia henkilöllisyystodistukset tai matkustusasiakirjat. Muukalaispassia tai pakolaisen 
matkustusasiakirjaa haetaan henkilökohtaisesti maahanmuuttoasioita hoitavalta poliisilaitokselta. 
Pakolaisen matkustusasiakirjaa voivat hakea he, joilla on Suomessa Geneven pakolaissopimuksen 
määrittelemä pakolaisasema. Jos Suomi ei hyväksy pakolaisen tai turvapaikanhakijan kotimaan myöntämiä 
asiakirjoja3 tai niitä ei ole, ainoana vaihtoehtona on hakea muukalaispassia. Passittomat perheenjäsenet 
saapuvat yleensä Suomeen laissez passer –dokumentilla, joka mahdollistaa vain Suomeen saapumisen. 

Poliisilaitokselle aikaa varatessa on suositeltavaa tilata paikalle myös tulkki, sillä tilanne vaatii 
erikoissanaston hallintaa. Tilanteessa on myös otettava huomioon muun kuin ammattitulkin käyttöön 
liittyvät eettiset ongelmat. Poliisin käytäntö on tilata ja maksaa tulkki vain niissä tapauksissa, jossa poliisi 
on kutsunut henkilön kuultavaksi. Mikäli poliisi ei kustanna matkustusasiakirja- tai oleskelulupa-asioissa 
tulkkia, tulee sosiaalityöntekijän tehdä päätös tulkin käytöstä tilanteessa.

3 Esimerkiksi Somalian myöntämät asiakirjat

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 4

Kuntarajat ylittävä verkostoyhteistyö ja 
kommunikointi hallintokuntien välillä.

Yhteistyön tarkoituksena on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja 
tehokkaasti. Asiakkaan tulisi olla palvelujen keskiössä ja mukana häntä 

koskevassa päätöksenteossa.
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NUORISOTAKUU JA MAAHANMUUTTAJANUORET 
www.nuorisotakuu.fi

Nuorisotakuu koskee myös maahanmuuttajanuoria, heidän kielitaidostaan riippumatta. 
Työntekijän kannattaa pohtia, miten hän voi omalta osaltaan edistää takuun toteutumista 
asiakkaidensa kohdalla.

TEM:n toteuttamassa kyselyssä TE-palveluille kartoitettiin nuorisotakuun toteutumista 
maahanmuuttajanuorten kohdalla. Vastauksissa esiin nousivat samat haasteet, joita EHJÄ 
ry:n asiakastyössä kohdataan päivittäin.

Nuorisotakuun tavoite on, että nuori pääsee koulutukseen, työhön tai vastaavaan 
toimintaan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Juuri 
maahan muuttaneen nuoren kohdalla tämä tulisi ottaa huomioon jo ensimmäisessä 
kotoutumissuunnitelmassa, joka yleensä tehdään pian työttömäksi ilmoittautumisen 
jälkeen.

Maahanmuuttajanuorten kohdalla nuorisotakuun toteutumisen haasteena on 
koulutuspolkujen katkeilevuus, koulutuspaikkojen riittämättömyys ja heikot tukipalvelut 
kurssikentällä navigoimiseen. Koulutukseen pääsyyn vaikuttaa paljon se, milloin 
nuori saapuu maahan, sillä non-stop koulutusta on harvoin tarjolla. Erityisesti luku- ja 
kirjoitustaidottomille koulutuspaikkoja on vähän. Myös oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa 
maahan muuttavat ovat heikossa asemassa, sillä heille on vähän tukipalveluita ja ohjausta 
perusopetuksen loppuunsaattamiseksi. Aikuisten maahanmuuttajien ryhmissä näiden 
nuorten erityistilanteita ei oteta huomioon.

Pidempikestoisten, yli vuoden kestävien koulutusten ja selkeiden kurssipolkujen puute 
johtaa usein kurssikierteeseen. Seuraava kurssi ei aina ole suoraa jatkoa edelliselle (vrt. 
peruskoulu sekä 2. ja 3. asteen opinnot).  Eri toimijoiden tarjoamat kurssit saattavat olla 
päällekkäisiä tai rinnakkaisia, ja jokaiselle kurssille tulee erikseen hakea; ”seuraavalle 
luokalle” siirtyminen ei ole mahdollista. Kotoutumisajan katkeilevasta koulutuspolusta 
seuraa, että alkuvaiheen kielikoulutuksessa saavutettu kielitaito ei myöhemmin riitä 
ammatillisiin opintoihin hakeutumiseen.

Koulutuslabyrintissä navigoimiseen tarvitaan ohjaus- ja neuvontapalveluita. TE-palvelut 
voivat tarjota esimerkiksi työnhakuvalmennuksia ja koulutusinfoja, mutta nämä palvelut 
eivät yksin riitä kotoutumisajalla olevien nuorten kohdalla nuorisotakuun toteuttamiseksi. 
Yllä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan tehokkaampaa verkostoyhteistyötä 
eri viranomaisten välillä sekä nuorille yksilöllisempää tukea. Yhteistyötä tarvitaan 
paitsi yli kuntarajojen, myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja TE-palveluiden välille. 
Erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisuhan alla olevat nuoret eivät 
kotoutumisprosessin alussa saa riittävästi psykososiaalista tukea.

Yksi tapa nuorten tarpeiden huomioimiseksi on perhekohtaisen kotoutumissuunnitelman 
hyödyntäminen. Perheessä asuvaa nuorta ei tulisi koskaan unohtaa, eikä työntekijän 
tulisi luottaa siihen, että nuoren omat verkostot kykenevät selvittämään hänen 
koulutuspolkunsa.

Lähde:	www.nuorisotakuu.fi
Nuorisotakuun tulevaisuustyöpaja 15.5.2014
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TE-PALVELUT

• Ilmoittautuminen työnhakijaksi
• Kotoutumissuunnitelman teko 
• Kielellisen alkukartoituksen ajanvaraus
• Opiskelupaikan hakeminen

ILMOITTAUTUMINEN 
PERUSKOULUUN JA PÄIVÄHOITOON

• Lääkärintodistus pakollinen

VAIHTOEHTOINEN PÄIVÄTOIMINTA 
NUORILLE JA AIKUISILLE

• Työväenopiston tms. järjestämä suomen 
kurssi tai muu eteenpäin vievä toiminta 
kotoutumiskoulutuspaikkaa odottaessa

POLIISI

• Tarvittavien asiakirjojen hakeminen tai 
uusiminen 

• Matkustusasiakirjat, henkilöllisyystodistus

RAHA-ASIAT

• Alkuavustuksen loppuosa, jos ei vielä 
maksettu kokonaisuudessaan

• Toimeentulotuki
• Perheenkokoajan tilille, käteiskassasta, 

maksusitoumuksilla, vai muulla tavoin?

KELA

• Haku Suomen sosiaaliturvaan
• Etuuksien hakeminen

5.2 Työskentelyvaiheet - viikot 2-4
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MUISTILISTA 3

ASIAKAS: ____________________________________________________

PERHEEN ASETTUMINEN 
- VIIKOT 2-4

Ok Tulkki Lisätietoja / 
Kuka hoitaa?

Poliisilaitos: 
- muukalaispassihakemus (ajanvarauksella!)

x

TE-toimisto: 
- rekisteröityminen ja ajanvaraus

Ilmoittautuminen työnhakijaksi ja ajanvaraus 
kotoutumissuunnitelman tekemiseen

Kotoutumissuunnitelma ja ajanvaraus 
alkukartoitukseen

x

Peruskouluun ilmoittautuminen

Päivähoitoon ilmoittautuminen

Raha-asiat

Alkuavustuksen loppuosa

Toimeentulotuki

Asuminen

Onko tarvittavat hankinnat tehty?

Muuta:
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5.3 Perheenjäsenten ja perheenkokoajan kanssa työskentely

PERUSKOULUIÄN OHITTANEIDEN NUORTEN TUKEMINEN

Keskustele nuoren kanssa koulunkäynnistä, vapaa-ajasta ja sosiaalisista verkostoista.
Ole luotettava aikuinen, jonka kanssa nuori voi miettiä uutta maata, sen kulttuuria ja tapoja sekä 
verrata niitä kotimaansa tapoihin. 

OTA ASIAT PUHEEKSI

Jos asiakkaan perhesuhteissa tai käytöksessä on joku sinua huolettava tai mietityttävä asia, täytyy 
nämä asiat ottaa puheeksi asiakkaan kanssa. On parempi, että sama tieto tai kysymys tulee usealta 
taholta, kuin ettei sitä tule ollenkaan. Luota omaan vaistoosi.

Kerro selkeästi miksi huoli on syntynyt. Asiakas ei välttämättä tiedä tehneensä jotain ”väärin”. 
Anna asiakkaalle mahdollisuus suomalaisen ajatusmaailman ymmärtämiseen ja siitä keskusteluun.

KOMMUNIKOINTI ASIAKKAAN KANSSA

Osaako asiakas sanoittaa omia tarpeitaan? 
Sanooko asiakas sen, mitä odottaa työntekijän haluavan kuulla? 
Kuuntele sanojen taakse!

LUOTTAMUKSELLISEN SUHTEEN RAKENTAMINEN

Kysy, älä oleta!

Anna asiakkaalle mahdollisuus ja tila olla yksilö eikä vain kulttuurinsa tai perheensä edustaja. 
Ole kiinnostunut asiakkaasta, hänen tiedoistaan ja taidoistaan. 

Vaikka sinulla olisikin jo tietoa esim. asiakkaan lähtömaasta, anna hänen silti kertoa sinulle siitä. 
Kysy ja ole kiinnostunut, vaikka ajattelisitkin jo tietäväsi vastauksen kysymykseen.
Älä pelkää virheitä tai sitä että sanot jotain väärin: myös sinulla on oikeus ”mokata”.
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5.4 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:

• Helsingin maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden haastattelut 
• Piepponen, Susanna (2014): Maahanmuuttajanuoret koulutukseen ja työelämään. Työ- ja 

elinkeinoministeriö.	 Nuorisotakuun	 tulevaisuuspaja	 15.5.2014.	 http://www.nuorisotakuu.fi/
files/39956/Piepponen_Maahanmuuttajanuoret_koulutukseen_ja_tyoelamaan_15.5.2014.pdf 
(katsottu 31.10.2014

• Projektin kehittämisverkosto
• Raision sosiaalitoimen työntekijöiden haastattelut 
• Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus: Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten 

verkostojen vahvistaminen –hanke, Perheenyhdistämisen työskentelymalli 
• TEM Ohje 17.1.2005 O/3/2005 TM. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielipalvelujen 

järjestäminen ja kustannusten korvaaminen.
• TE-palveluiden kotouttamisen asiantuntijan haastattelu
• Turun Infotorin työntekijöiden haastattelut
• Turun ulkomaalaistoimiston työntekijöiden haastattelut
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Kotoutumisen ensiaskeleet
Kuukaudet 2-6

6

6.1 Hoidettavat asiat

Ensimmäisen kuukauden aikana kiireisimmät ja tärkeimmät asiat on toivottavasti saatu selvitettyä. Asioita 
todennäköisesti joutuu hoitamaan limittäin ja päällekkäin. Tärkeää ei ole se, missä järjestyksessä asiat 
etenevät vaan se, että ne tulevat hoidettua. Ensimmäisen kuukauden jälkeen tulee kiinnittää huomiota 
käytännön järjestelyjen lisäksi perheen hyvinvointiin ja todellisen kotoutumisen alkuun pääsemiseen. 
Perheenjäsenillä on paljon opittavaa ja omaksuttavaa. Muutosten hahmottamiseen työntekijä voi omaa 
työtä helpottaakseen perehtyä Väestöliiton Kotoutujan roolipalettiin. Kotoutumista ja roolimuutoksia 
käsitellään myös tämän oppaan luvussa 11.

A. Kun Kela-kortti on saapunut 

Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen on ehtona vapaaehtoisten vakuutusten kuten 
kotivakuutuksen myöntämiselle. Kun päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta on saatu, on 
perheen hyvä hankkia itselleen kotivakuutus ja, mikäli he haluavat, myös muita vakuutuksia. Useissa 
vuokra-asunnoissa kotivakuutus on pakollinen ja muut vakuutukset pääsääntöisesti vapaaehtoisia.

Kela-kortti ei käy henkilöllisyystodistuksesta, vaan se on todiste ainoastaan Suomen sosiaaliturvaan 
kuulumisesta. Sitä tarvitaan lähinnä reseptilääkkeiden oston yhteydessä.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 5

Yhteydenpito ja luottamuksellisen suhteen luominen:

Vaikka erityisen kriittisiä asioita ei olisi hoidettavana, perheeseen kannattaa 
pitää säännöllisesti yhteyttä luottamuksellisen suhteen muodostamiseksi. 

Tällöin hoidettavat asiat eivät pääse kasautumaan.
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TÄSSÄ VAIHEESSA TULEE TARKISTAA, ETTÄ ALLA MAINITUT ASIAT ON 
SELVITETTY. Kun nämä ovat kunnossa, voidaan keskittyä hoitamaan vähemmän 
kiireellisiä asioita, ja perehtyä perheen kotoutumisen tukemiseen.

Onko kaikilla perheenjäsenillä henkilötunnus?

Onko huoltajuusasiat selvitetty?

Onko kaikilla perheenjäsenillä henkilöllisyystodistus?  Onko sitä haettu?

Ovatko kaikki perheenjäsenet käyneet alkuterveystarkastuksessa ja tietoisia 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä?  Ovatko lapset saaneet todistuksen koulun 
aloittamista varten? 

Onko asumisvalmennus järjestetty? Onko perheellä ollut ongelmia asumisen, 
naapureiden, tms. kanssa?

Milloin on aika hakea oleskeluluvan jatkoa? Tulisiko aika poliisilaitokselle varata jo 
pian? 

Ovatko kaikki lapset ja nuoret päässeet kouluun? 

Onko oppivelvollisuusiän ohittaneille nuorille ja vanhemmille tiedossa 
alkukartoitusaika tai kurssipaikka?

Onko perheen lapsilla ja nuorilla tarvetta tai kiinnostusta vapaa-ajan 
aktiviteetteihin? 

Onko perheessä mielestäsi kaikki hyvin? Mikä on ollut tunnelma kotikäynneillä?

B. Asuminen ja elämä Suomessa

Vaikka viralliset asiat on saatu hoidettua, perhettä ei tule ”unohtaa”, sillä viralliset asiat 
ovat vain osa perheen kotoutumispolkua. Perheeseen kannattaa pitää yhteyttä puhelimitse ja 
tapaamalla heitä, ja kannustaa heitä todellisen kotoutumisen alkuun. Säännöllisellä yhteydenpidolla 
luodaan pohja luottamuksellisen suhteen syntymiselle ja voidaan ennaltaehkäistä monia 
haasteita jatkossa, sekä puuttua mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin varhaisessa vaiheessa. 
Ennaltaehkäisevä ja osallistava työ on myös tehokas keino todellisen kotoutumisen edistämiseksi. 

Kun perhe on ehtinyt hieman asettua Suomeen ja uuteen kotiin, on hyvä järjestää 
syventävä asumisvalmennus. Tämän voi tehdä joko sosiaalitoimen työntekijä kotikäynnin yhteydessä, 
asumispakkiohjaaja esimerkiksi Suomen Pakolaisavulta tai muu toimija olemassa olevan materiaalin 
avulla. Tapaamisella on varmistettava, että perhe muistaa ensimmäisellä kerralla läpikäydyt asiat, kuten 
järjestyssäännöt. Perheelle itselleen on myös saattanut herätä kysymyksiä asumiseen liittyen. Tapaamiseen 
on siis hyvä varata runsaasti aikaa. Perheen kanssa tulee käydä läpi ainakin jätehuolto, 
paloturvallisuus, sähkö ja vesi sekä jokamiehenoikeudet.

Mikäli kuntaan on saapunut useampi maahanmuuttaja samoihin aikoihin, luennot tai muut 
yhteiset tilaisuudet ovat kustannustehokas tapa tiedon levittämiseen. Yhteisessä tilaisuudessa 
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KATSO:

Suomen Pakolaisavun materiaalipankit sisältävät tietoa ja videoita seuraavista 
aiheista:

Vertaiskoto Kotilo

• Ohjaajan opas
• Muutto
• Asukasdemokratia
• Vuokralaisena
• Naapuruus ja kotirauha
• Yhteiset tilat
• Siisteys
• Jätehuolto
• Sähkö ja vesi
• Rahankäyttö
• Paloturvallisuus
• Jokamiehen oikeudet

• Siivous: keittiö, roskien lajittelu, wc ja 
lattiakaivo

• Ostokset ja pukeutuminen Suomessa: 
ruoka, vaatteet, tavarat

• Kodin tekniikan käyttö ja puhdistus: 
pyykinpesu, kylpyhuoneen 
sähkölaitteet, jääkaappi ja pakastin

• Pesutupa
• Sähköt, sulakkeet ja palovaroitin
• Yörauha ja tavaroiden säilytys
• Uuni ja ruokaöljyn käsittely

Osa materiaaleista on käännetty englanniksi ja somaliaksi, ja osa on esitetty sarjakuvina 
ilman tekstiä. Sivustolta löytyy myös lyhyitä videoita, joita voi katsoa asiakkaan kanssa 
hänen kielitaidostaan riippumatta.

www.pakolaisapu.fi	
->	Kotimaan	työ	->	VertaisKoto	->	Materiaalipankki

voidaan tavoittaa useampia henkilöitä ja perheitä samanaikaisesti, ja varmistaa oikean tiedon saaminen 
oikeaan aikaan. Tämä voi ennaltaehkäistä monia myöhemmin työllistäviä haasteita. Luennot eivät 
kuitenkaan korvaa vastavuoroista keskustelua työntekijän ja asiakkaan välillä.

Mikäli maahanmuuttajat saapuvat maista, joissa vallitsee suullista viestintää painottava 
kulttuuri, tulee olennainen ja välttämätön tieto kertoa sanallisesti.  Suullisesta kulttuurista 
muuttavalle yhteiskuntatiedon ja tärkeistä asioista kertovan materiaalin jakaminen kirjallisesti on 
tehoton tapa. Kirjallisen informaation vastaanottaminen vaatii siihen kehittyneen roolin (ks. Kotoutujan 
roolipaletti 1 ja luvut 7 ja 11). Luku- ja kirjoitustaidottomalta henkilöltä taito omaksua kirjallista tietoa 
puuttuu kokonaan. Asiasta on hyvä keskustella asiakkaan kanssa varhaisessa vaiheessa: 
Suomessa tieto, erityisesti tärkeä sellainen, annetaan ensisijaisesti kirjallisesti, ja ihmisiltä 
odotetaan suurta omaa aktiivisuutta tiedon etsimisessä.

1 Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne 2012: Kotoutujan Roolipaletti – toimintamalli maahanmuuttotyöhön. 
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YHTEISKUNTALUENNOILLA KÄSITELTÄVIÄ AIHEPIIREJÄ VOIVAT OLLA MM.

PERUSKOULUTUS JA MUU KOULUTUS SUOMESSA
• Millainen on tavallinen koulutuspolku Suomessa? Entä maahanmuuttajanuorten ja 

aikuisten koulutuspolku?
• Koulun ja vanhempien välinen yhteistyö

TYÖNTEKO SUOMESSA
• Miten Suomessa voi löytää töitä? Mikä on TE-palveluiden rooli?

SOSIAALITURVAN PÄÄPIIRTEITÄ
• Etuudet: Kela, sosiaalitoimi ja työttömyyskassat
• Verotus – mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät?

SUOMEN LAKI, OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SUOMESSA
• Poliisi ja oikeuslaitos
• Tasa-arvo ja syrjintä
• Vähemmistöjen oikeudet, lasten oikeudet
• Arjen keskeinen lainsäädäntö: yhdenvertaisuus, oleskeluluvat, kotoutuminen, lapset ja 

perhe, toimeentulo

HYVINVOINTI JA TERVEYDENHOITO, PERHE-ELÄMÄ
• Terveyskeskukset, neuvolat, koulu- ja työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, 

mielenterveyspalvelut, hammashoito
• Terveydenhoitoon pääsy, reseptit  ja itsehoitolääkkeet
• Terveyssuositukset
• Harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajanvietto

TURVALLISUUS JA HÄTÄTILANTEET
• Hätänumero ja siihen soittaminen
• Poliisi, palokunta, ambulanssi

RAHA- JA PANKKIASIAT
• Laskut ja niiden maksaminen
• Velat ja perintä

PERHEEN KANSSA KESKUSTELTAVAA

• Suomalaiset tavat, normit ja kirjoittamattomat säännöt
• Suomalainen lainsäädäntö
• Mistä sosiaalitoimen ja Kelan rahat tulevat? Miksi veroja maksetaan? Miten yhteiskunta 

toimii?
• Tasa-arvokysymykset (sukupuoli, ikä, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt)
• Taloudenhallinta
• Uskonto, uskonnollisuus ja uskonnonvapaus
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MATERIAALIA YHTEISKUNTALUENNOILLE JA YHTEISKUNTAAN LIITTYVIIN 
KESKUSTELUIHIN

• Koti Suomessa: Tietoa maahanmuuttajille asumisesta, opiskelusta ja 
sosiaaliturvasta (Työministeriö)

• Lastenkasvatuksesta ja vanhemmuudesta (Väestöliitto)
• Tasa-arvo- ja seksuaaliterveystietoa aikuisille maahanmuuttajille, Kotoutujan 

kompassi (Väestöliitto)
• Tasa-arvoisena Suomessa: Tietoa maahanmuuttajanaiselle ja –miehelle 

(Sisäministeriö, Vähemmistövaltuutettu, Tasa-arvovaltuutetun toimisto)
• Suun ja hampaiden hoito (Sosiaali- ja terveysministeriö)
• Maan tapa Suomessa (Becoming More Visible, EQUAL-ohjelma)
• Sosiaalihuolto Suomessa (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Moni yllä olevista materiaaleista on saatavilla useilla eri kielillä. Lisäksi kannattaa tutustua 
alueellisiin toimijoihin ja heidän tuottamiinsa materiaaleihin.

JOS KUNNASSA TAI ALUEELLA ASUU USEITA MAAHANMUUTTAJIA TAI 
MAAHANMUUTTAJAPERHEITÄ, KANNATTAA POHTIA SEURAAVIA ASIOITA:

Onko sosiaalitoimella, järjestöillä tai muulla taholla resursseja järjestää avointa 
ryhmätoimintaa? Esimerkiksi Raisiossa toimii non-stop periaatteella kotiäideille ryhmä, 
jossa he saavat suomen kielen opetusta, ja johon he voivat osallistua lasten kanssa. Ryhmä 
kokoontuu kahtena päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan.

Mikäli kunnassa on paljon nuoria, voisiko heille toteuttaa oman ryhmän samalla 
periaatteella?

Esimerkiksi Akateemiset naiset –verkostolta voi kysyä vapaaehtoisten apua suomen 
kielen oppimiseen tarkoitettujen ”Luetaan yhdessä” -ryhmien järjestämiseen. 
(www.akateemisetnaiset.fi)
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C. Perheenjäsenten hyvinvointi ja perheen kotoutuminen

Erityisesti perheenyhdistämisperheiden kohdalla on suositeltavaa harkita perhekohtai-
sen kotoutumissuunnitelman tekemistä, minkä kotoutumislaki2 mahdollistaa. Perhekohtai-
sen suunnitelman laatiminen on kunnan vastuulla, ja se tulee toteuttaa monialaisena yhteistyönä. Yk-
silöllisissä kotoutumissuunnitelmissa harvoin otetaan huomioon perheen kokonaistilanne, joka saattaa 
kuitenkin vaikuttaa yksilön resursseihin osallistua esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen. Yhteistä ko-
toutumissuunnitelmaa tehtäessä eri vi-
ranomaisten ja perheen on mahdollista 
miettiä yhdessä perheen tilannetta ko-
konaisuutena. Mitä sellaisia voimavaroja 
ja kuormittavia tekijöitä perheellä on, jotka 
voivat vaikuttaa kotoutumiseen? Miten posi-
tiivisia asioita voidaan entisestään vahvistaa? 
Voidaanko haasteita ja kuormittavia tekijöitä 
keventää tai niiden kanssa pärjäämistä tu-
kea? Perhekohtaisen ja yksilöllisen kotoutu-
missuunnitelman tulee tukea toisiaan.

2 Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010, 1386/2010

PERHEEN KOTOUTUMISSUUNNITELMA • PERHE KOTOUTUMISTA 
TUKEVANA YKSIKKÖNÄ

Perheen kotoutumissuunnitelmaa voidaan miettiä monelta eri kannalta ja se on mahdollista 
toteuttaa eri tavoin. Suunnitelman tekemiseen voi osallistua eri toimijoita perheen tarpeen 
ja tilanteen mukaan. Suunnitelmassa voidaan käsitellä mm. seuraavia asioita:

Onko perheellä sosiaalisia kontakteja? Ovatko tärkeät kontaktit pääsääntöisesti 
Suomessa tai muualla maailmassa? Onko perhe tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen?

Ovatko ystävät ja verkostot samasta kulttuurista, muita kansallisuuksia edustavia 
maahanmuuttajia, vai kantasuomalaisia? Onko ystävien tai verkostojen etnisellä 
taustalla merkitystä perheen jäsenille?

Miten asuminen uudessa ympäristössä sujuu? Ovatko alueen palvelut tulleet tutuksi?

Miten lasten koulunkäynti sujuu? Entä vanhempien? Sujuuko vanhempien ja koulun 
välinen yhteistyö?

Mitkä viranomais- tai kolmannen sektorin toimijat työskentelevät perheen kanssa? 

Mikä on eri toimijoiden rooli ja työnjako perheen tukemisessa?

Tarvitseeko perhe tai joku sen jäsenistä erityisiä tukitoimenpiteitä?

Esimerkiksi Helsingissä tehdään yhteistyössä perheen, sosiaalityöntekijän, ohjaajan ja 
psykologin kanssa perhekartoitus kuuden kuukauden kuluttua maahan saapumisesta. 
Perhekartoitus vastaa sisällöltään perheen kotoutumissuunnitelmaa. 

PERHEEN KOTOUTUMISSUUNNITELMA

”Suunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään 
erityistä huomiota lapsen tai nuoren kehitystä 
tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin ja 
vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin.”

Laki kotoutumisen edistämisestä, 16§



D. Pankkitilin avaaminen ja rahaliikenne

Pankit ovat tarkkoja tilien avaamisessa ja verkkopankkitunnusten myöntämisessä. Ensimmäisen 
pankkitilin avaamiseen liittyvät käytännöt saattavat vaihdella paljonkin eri pankkien välillä. 
Pääsääntöisesti tilin avaamiseen vaaditaan henkilöllisyystodistuksen lisäksi suomalainen henkilötunnus 
tai suosituskirje kotimaan pankista. Jos henkilö on muuttanut Suomeen maasta, josta hän ei voi saada 
luotettavia henkilöllisyyden todistavia asiakirjoja, myös Suomessa myönnettyyn matkustusasiakirjaan3 jää 
merkintä siitä, että henkilöllisyyttä ei ole pystytty varmentamaan. Tällä perusteella pankit pääsääntöisesti 
kieltäytyvät myöntämästä verkkopankkitunnuksia, osa myös kokonaan avaamasta pankkitiliä4.

Pankkitilit voidaan siis avata vasta, kun perheenjäsenillä on suomalaiset henkilötunnukset ja voimassa 
olevat matkustusasiakirjat.  Ennen sitä hyvä käytäntö on jakaa alkuavustusta maksusitoumuksilla. 
Käytännöllisyyden vuoksi ainakin osa alkuavustuksesta tai ensimmäisten kuukausien toimeentulotuesta 
maksetaan monessa kunnassa perheenkokoajan pankkitilille ja sitä kautta perheen käyttöön.  Näin on 
mielekästä toimia varsinkin silloin, kun kunnassa ei ole käytössä käteiskassaa. 

Erityisesti jos perheenkokoaja on nuori, hänen ei tulisi olla vastuussa perheen rahaliikenteestä 
ainakaan pitkällä aikajänteellä. On suositeltavaa, että oma henkilökohtainen pankkitili 
avattaisiin perheen kaikille jäsenille, jotka saavat erityisesti heille osoitettua rahaa, esim. 
kotoutumistukea. (Ks. myös luvut 12 ja 13 perheenjäsenten osallistamisesta sekä perheen ja nuoren 
kanssa työskentelystä.)

Perheenjäsenten kanssa on hyvä käydä läpi vaihtoehtoiset maksutavat, jos he eivät saa nettipankkitunnuksia. 
Useista pankeista voi varata henkilökohtaisen ajan, jolloin pankkineuvoja käy asiakkaan 
kanssa läpi laskun maksamiseen liittyviä käytännön asioita ja esittelee erilaisia tapoja 
laskujen maksuun. Tapaamiseen on hyvä varata tulkki. Sosiaalityöntekijän ei tarvitse olla läsnä 
tapaamisessa, joten se vapauttaa sosiaalitoimen resursseja. ”Asiointiopastukset” (ks. luku 7.1) eri 
palveluissa myös auttavat perhettä ymmärtämään ympärillään toimivia palveluja paremmin. Perheen 
osallisuuden tukemisessa on tärkeää, että perhe ottaa vastuun laskujensa maksamisesta mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.

E. Perheenkokoajan jaksaminen

Saapuneiden perheenjäsenten asioita hoidettaessa ei pidä unohtaa perheenkokoajan 
jaksamista. Jos perheenkokoajalla on koulu- tai työpaikka, hänelle ei tulisi aiheutua 
poissaoloja perheen asioiden hoitamisen vuoksi. Erityisen tärkeää on kiinnittää asiaan 
huomiota, jos perheenkokoaja on nuori.

On luonnollista, että perheenkokoaja kantaa ylpeänä vastuun perheestään. Moni saattaa kuitenkin ottaa 
perheen asioiden hoitamisen ”päivätyökseen” ja jättää ”oman elämänsä hyllylle odottamaan” siksi aikaa, 
kunnes perheen asiat lähtevät sujumaan. Tähän saattaa mennä pidempi aika kuin mitä perheenkokoaja on 
odottanut, ja mikä hänen oman koulun- ja työssäkäyntinsä kannalta on hyväksi. Liiallinen keskittyminen 
perheen asioiden hoitoon vaikuttaa väistämättä perheenkokoajan omaan kotoutumiseen. 

Sekä EHJÄ ry:n työssä että projektin aikana on kohdattu tilanteita, joissa nuori perheenkokoaja on 
muuttanut pois paikkakunnalta pian perheen saapumisen jälkeen. Yhteisöjen edustajat ovat pohtineet, 
että syy tähän saattaa olla nuoreen perheenkokoajaan kohdistuvat yllättävät paineet ja vaatimukset, joihin 
hän ei ole osannut varautua. Nuori saattaa esimerkiksi katsoa paremmaksi muuttaa kauemmas perheestä 
välttääkseen	konfliktit	arjessa.	

3 Ks. luku 4.1 C: ”Oleskelulupa ja henkilöllisyystodistus”.
4 Käytäntö perustuu Finanssialan Keskusliiton aiempaa tiukempaan ohjeistukseen vuodelta 2011 asiakkaiden  
 henkilöllisyyden tunnistamisesta, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävään lakiin vedoten.   
 Käytännössä kyse on kuitenkin pankkien sisäisistä tulkinnoista.

73



74

Perheenkokoaja kokee monia muutoksia ly-
hyen ajan sisällä. Muutoksilla on suora vai-
kutus hänen arkeensa. Ulkopuolisille eivät 
välttämättä näyttäydy ne roolimuutokset, 
joita perheenkokoaja joutuu käymään läpi. 
Arjen ja roolien muutosten lisäksi perheen-
jäsenet joutuvat tutustumaan toisiinsa uu-
delleen uudessa ympäristössä. Eri perheen-
jäsenten toisiinsa kohdistuvat odotukset 
saattavat vaihdella paljonkin. Työntekijän 
kannattaa pitää tuntosarvensa herk-
kinä kun hän tarkastelee perheen hy-
vinvointia. 

6.2 Palvelupolun vaiheet - kuukaudet 2-6

RAHA-ASIAT

• Pankkitilien avaaminen ja 
pankkikorttien tilaaminen

TUEN TARVE

• Ystävätoimintaa ja vapaaehtoisia 
tukihenkilöitä	->	Pelastakaa	Lapset,	
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Punainen Risti, paikalliset toimijat?

• Ammatillinen tukihenkilö?

ALKUVAIHEEN KOTO-VALMENNUS

• Syventävä asumisvalmennus
• Yhteiskuntaopastus
• ”Palveluopastukset”

KELA

• Etuuksien haku

VAPAA-AIKA

• Osallisuuden kokemisen mahdollisuudet
• Harrastukset
• Tyttöjen talo, poikien talo, perhekahvilat, 

liikuntapaikat, nuorisotalot, jne.? 
• Omakielinen toiminta

SOSIAALITYÖ

• Verkostojen kartoitus: sukulaiset, ystävät, 
naapurit ja muut sosiaaliset verkostot?

• Elämän ”aukot” – ennaltaehkäisevä 
näkökulma

• Perhekohtainen kotoutumissuunnitelma
• Yksilötapaamiset eri perheenjäsenten 

kanssa

PUUTTUUKO PERHEELTÄ TAI NUORILTA 
SOSIAALISIA VERKOSTOJA?

Toimiiko paikkakunnalla tai lähialueilla
• SPR:n tai muun järjestön ystäväpalvelu?
• Tyttöjen tai poikien talo?
• Nuorisotila?
• MLL:n perhekahvila?
• Muu avoin, matalan kynnyksen toiminta?
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MUISTILISTA 4

ASIAKAS: ____________________________________________________

KOTOUTUMISEN ENSIASKELEET 
- KUUKAUDET 2-6

Ok Tulkki Lisätietoja / 
Kuka hoitaa?

Pankki: 
- pankkitilin avaaminen

Kela: 
- kotoutumistuen, asumislisän, lapsilisän, jne. hakeminen

Kotivakuutus

Poliisilaitos: 
- milloin tulee hakea oleskeluluvan jatkoa?

Sosiaalisen tilanteen kartoitus: 
- tarvetta vapaaehtoiseen tai ammatilliseen tukeen?

Onko asiakas osallistunut alkukartoitukseen (TE-
toimiston tai kunnan järjestämä)?

Onko asiakkaalle löytynyt kurssipaikka tai 
päivätoiminta?

Ovatko kaikki lapset koulussa tai päivähoidossa?

Muuta:
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PERHEENJÄSENTEN VÄLISET SUHTEET

Perheen yhdistyessä tapahtuu paljon muutoksia lyhyen ajan sisällä. Muutokset vaativat uuden 
oppimista ja uusien roolien omaksumista. Jokaisella perheenjäsenellä on omat odotuksensa siitä, 
mitä tapahtuu kun perhe vihdoin yhdistyy. Todellisuus saattaa kuitenkin olla toisenlainen, kuin 
mitä alun perin on kuviteltu. Roolimuutoksiin liittyvät haasteet ja kitkat saattavat nousta esiin 
viiveellä, vasta useiden kuukausien kuluttua. Aikaisemmin vallinneet suhteet perheenjäsenten 
välillä eivät enää välttämättä päde. Se saattaa aiheuttaa epävarmuutta perheessä. Perheenjäsenten 
kotoutumista ja sen tukemista käsitellään luvussa 12.

KEHUMINEN JA KANNUSTAMINEN

Anna hyvää palautetta hyvin hoidetuista asioista. Positiivisella palautteella voi olla myönteinen 
vaikutus työntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen, mutta ennen kaikkea asiakkaan 
kokemukseen siitä, että hän itse pystyy hallitsemaan omaa elämäänsä, eikä se ole vain 
viranomaisten käsissä. 

TULKIN KÄYTTÖ

Maahantulon alkuvaiheessa tulkin käyttö on välttämätöntä. Varsinkin nuoret saattavat kuitenkin 
oppia kieltä nopeasti, jos he pääsevät pian kouluun. 

Tulkin käytössä on sekä hyötyjä että haittoja. Erityisesti viranomais- ja terveysasioissa tulkkia 
käyttämällä voidaan varmistaa, että asiakas ymmärtää läpikäydyt asiat. Erikoissanasto on 
harvoin kenenkään maallikon hallussa, ja on paljon sanoja, joita ei välttämättä ole asiakkaan 
omassa äidinkielessä. Tämä luo oman haasteensa tulkkaukseen. Esimerkiksi terveysasioissa 
oikein ymmärtäminen voi säästää asiakkaan monelta pelästykseltä, ja työntekijän tarpeettomilta 
lisäkäynneiltä väärinymmärrysten vuoksi.

Kun asiakkaan kielitaito mahdollistaa, on hyvä alkaa keskustella hänen kanssaan suoraan ilman 
tulkkia. Vaikka tulkki on puolueeton, hän on kuitenkin kolmas pyörä kahden ihmisen välisessä 
kanssakäymisessä. Lisäksi käytännössä on käynyt ilmi, että on monia asioita, joista asiakas ei voi tai 
halua puhua tulkin läsnä ollessa. Varsinkin arkaluonteisessa asiassa asiakkaan oma pelko voi estää 
asiasta puhumisen, vaikka tulkki olisikin luotettava ja ammattimainen.  

6.3 Perheenjäsenten ja perheenkokoajan kanssa työskentely
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6.4 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:
 
• Helsingin maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden haastattelut
• Korhonen, Vesa ja Puukari, Sauli (toim.) (2013): Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö
• Pakolaistaustaisen yhä hankalampi avata pankkitili. 21.9.2012. Monitori-lehti. http://www.intermin.

fi/fi/ajankohtaista/monitori-	lehti/1/0/pakolaistaustaisen_yha_hankalampi_avata_pankkitili_36761
• Projektin kehittämisverkosto
• Raision sosiaalitoimen työntekijöiden haastattelut
• Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus: Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten 

verkostojen vahvistaminen –hanke, Perheenyhdistämisen työskentelymalli
• Turtiainen, Kati (2012): ”Possibilities of trust and recognition between refugees and authorities - 

Resettlement as part of durable solutions to forced migration” (Luottamuksen ja tunnustamisen 
mahdollisuuksia pakolaisten ja viranomaisten välillä – uudelleensijoitus yhtenä pakkomuuton 
kestävänä ratkaisuna). Jyväskylän yliopisto 

• Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014 – 2017
• Turun ulkomaalaistoimiston työntekijöiden haastattelut 
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Maahanmuuttajat 
ja suomalainen palvelujärjestelmä

7

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 6

”Asiointiopastukset” tärkeimmissä palveluissa.

• Tulkkaus
• Molempien vanhempien osallisuuden tukeminen
• Täysi-ikäisten tai pian täysi-ikäistyvien nuorten osallisuuden tukeminen
• Kela: mikä Kela on, mitä se tekee
• Pankki: päivittäisten pankkiasioiden hoito
• Terveyspalvelut
• Perheille suunnatut palvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikunta ja vapaa-aika

Jokaisessa palvelussa työntekijät ovat oman toimialansa ammattilaisia ja 
asiantuntijoita.

Vapauttaa sosiaalityöntekijän resursseja.

7.1 Maahanmuuttaja kuntalaisena

Maahanmuuttajat ovat tasavertaisia kuntalaisia ja heitä tulee pääsääntöisesti ohjata 
käyttämään kunnan peruspalveluja. Hyvä tapa on auttaa asiakasta tutustumaan alueen palveluihin 
järjestämällä asiointiopastuksia. Eri palveluihin on mahdollista varata asiakkaalle esittelyaika, jolloin 
eri sektorien asiantuntijat voivat esitellä asiakkaalle palveluidensa pääpiirteet. Usein sosiaalityöntekijän 
tehtäväksi jää kertoa asiakkaalle myös muista kunnan perus- ja erityispalveluista. Asiointiopastusten 
hyödyntäminen vapauttaa sosiaalityöntekijän resursseja, sillä hänen ei tarvitse välttämättä itse olla 
paikalla, ja asiakas saa palveluista ensi käden tietoa. 



Esimerkiksi asiointiopastus nuorisopalveluista nuorisotilalla voi madaltaa nuoren kynnystä osallistua 
toimintaan, kun hän on yhdessä perheensä kanssa tutustunut toimintaan omalla äidinkielellään. 
Usein työntekijän henkilökohtainen tapaaminen lisää myös vanhempien luottamusta eri palveluihin. 
Ensimmäisellä neuvolakäynnillä työntekijöiden on hyvä kertoa asiakkaalle, mikä neuvola on, mitä 
neuvolassa tehdään, ja millaisia palveluja neuvolan kautta on mahdollista saada. Monet kolmannen 
sektorin toimijat, esimerkiksi Tyttöjen Talo, ovat vakiinnuttaneet tutustumiskäyntien mahdollisuuden 
toimintatapaansa. Tapaamisiin voi osallistua koko perhe, eivätkä vain ne, joita palvelu ensisijaisesti koskee.

Asiakkaan tilannetta kartoitettaessa tulee ensisijaisesti löytää palvelu, joka vastaa hänen tarpeeseensa 
parhaiten. Ratkaisuja tehtäessä tulee kuunnella asiakasta, ja antaa hänelle mahdollisuus ilmaista oma 
käsityksensä tilanteestaan. Suomen palvelujärjestelmää tuntematon henkilö harvoin osaa suoraan pyytää 
tai ehdottaa hänelle mahdollisesti sopivia palveluja. Työntekijän ammattitaito tulee esiin erityisesti 
tilanteissa, joissa tulee yhdistää epäsuorasti sanoitettu tarve, ja siihen vastaava palvelu.  

Maahanmuuttajajärjestöt ja heidän omat verkostonsa 
sekä kunnan maahanmuuttajapalvelut pystyvät vastaa-
maan vain osaan maahanmuuttajien palvelutarpeista. 
Monikulttuurisuusosaamisen valtavirtaistaminen 
kaikilla kunnan palvelusektoreilla toteutuu vain, 
jos asiakkaita kohdellaan yhdenveroisesti heidän 
tarpeistaan lähtöisin. Mikäli kunnan tarjoamat palve-
lut eivät kohtaa asiakkaan tarpeita, on järjestöiltä mah-
dollista saada apua erilaisiin elämän haasteisiin. Valtaosa 
järjestöistä tarjoaa vapaaehtoisvoimin toimivaa apua ja 
tukea. Mikäli asiakas tarvitsee pitkäkestoista tai tiivistä 
tukea, kannattaa kääntyä ammatillista tukea tarjoavien 
järjestöjen puoleen.  Palkattu henkilöstö mahdollistaa py-
syvämmän ja vähemmän haavoittuvan toiminnan. 

Myös työntekijän kannattaa hyödyntää verkostoja ja 
osaamista oman toimialansa ulkopuolelta. Joustava ja toimiva kommunikointi yli kunta- ja 
sektorirajojen hyödyttää sekä asiakasta että työntekijää. Kolmas sektori voi kuntasektoria 
nopeammin reagoida muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin, joten se voi usein täydentää 
kunnan palveluja.  Järjestöiltä on mahdollista saada sekä neuvoja, ohjeita että käytännön apua.  Osalta 
järjestöistä on mahdollista saada myös konsultaatioapua, mikäli työntekijällä on tunne, että perheellä ei 
ole kaikki hyvin, mutta hänen on vaikea määritellä millaista tukea mahdolliseen ongelmaan kannattaisi 
hakea.

7.2 Palveluohjaus

A. Palveluiden etsiminen ja löytäminen

Varsinkaan juuri tulleet maahanmuuttajat eivät voi tietää, millaisia palveluja ja toimintoja 
Suomessa on tarjolla, ja miten niihin pääsee. Suomalaisille tyypillinen tapa – asiakkaan ohjaaminen 
internetsivuille etsimään lisätietoa, tai tietolehtisten jakaminen – harvoin toimii maahanmuuttaja-
asiakkaan kanssa. 

Jos asiakkaat ovat kiinnostuneita, heidät voi ohjata useille internetsivustoille, joille on kerätty tietoa 
Suomesta, suomalaisesta kulttuurista, käytännön asioiden hoitamisesta, jne. Näitä sivustoja kannattaa 
hyödyntää ottaen huomioon asiakkaan luku- ja kirjoitustaito sekä tiedon tärkeys.  Sivustoja voi käydä läpi 
yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin hänen on helpompi palata niihin itsenäisesti myöhemmin. 
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AMMATILLINEN TUKI

Mikäli työntekijä katsoo ammatillisen 
tuen tarpeelliseksi, on hyvä muistaa, 
että kotoutumisajan kustannuksiin on 
mahdollista hakea korvauksia ELY-
keskukselta. Sosiaalitoimi voi tehdä 
sopimuksen esimerkiksi ammatillisen 
tuen ostamiseksi kolmannen sektorin 
toimijalta, ja sopia tulkkauksen 
käytöstä, mikäli se on tarpeellista.



Työntekijä ei voi luottaa siihen, että asiakas perehtyy an-
nettuun kirjalliseen materiaaliin tai ymmärtää sitä. Pa-
ras tapa välittää tietoa on kertoa se suullisesti, 
erityisesti jos kyseessä on tärkeä ja olennainen 
tieto. Erityisesti pakolaistaustaiset henkilöt tulevat 
Suomeen usein suullisen kulttuurin maista, joissa tärkeä 
tieto kerrotaan henkilökohtaisesti. Vaikka kirjallista tie-
toa olisikin tarjolla, sillä ei välttämättä ole samanlaista 
merkitystä kuin suullisella tiedolla. Lisäksi monet maa-
hanmuuttajat ovat epävarmoja kielitaidostaan, jolloin 
he eivät luota siihen, että ovat ymmärtäneet lukemansa 
tiedon tai sen kontekstin oikein. Onnistuneeseen per-
heenyhdistämiseen –projektin aikana haastateltujen 
maahanmuuttajajärjestöjen edustajat kertoivat tämän 
näkyvän heidän työssään viikoittain. Asiakkaat haluavat 
työntekijän varmistuksen sille, että ovat ymmärtäneet 
lukemansa oikein. Myös EHJÄ ry:n työssä nuoret maa-
hanmuuttajat, joilla voi olla hyväkin suomen kielen tai-
to, pyytävät säännöllisesti apua kirjallisen tiedon läpi-
käymiseen. 

Työntekijä voi myös itse hyödyntää maahanmuuttajille tarkoitettuja sivustoja oman 
työnsä tukena. Sivustoille on valikoitu sellaisia teemoja ja kysymyksiä, jotka ovat maahanmuuttajien 
näkökulmasta tärkeitä ja joskus vaikeitakin. Selkosuomella kirjoitetuista oppaista saa vinkkejä siihen, 

miten asiat voi ilmaista selkeästi ja yksinkertaisesti. Eri 
sivustoja ja materiaaleja voi hyödyntää myös vaikeiden 
asioiden puheeksi ottamisen helpottamiseksi. 

Aina ei välttämättä riitä se, että asiakkaalle kerrotaan mitä 
palvelua on mahdollista saada, miten sinne pääsee, tai mil-
loin palvelua on tarjolla. Maahanmuuttajalla saattaa olla 
korkea kynnys kääntyä tuntemattoman tahon puoleen. 
Erityisesti kielitaidottomilla tai heikosti suomea puhuvilla 
nuorilla kynnys mennä yksin ensimmäistä kertaa uuteen 
ja vieraaseen paikkaan on suuri. Onnistuneeseen per-
heenyhdistämiseen -projektin kokemuksen mu-
kaan monet maahanmuuttaja-asiakkaat kiinnitty-

vät vahvasti työntekijään. Saattaen vaihtaminen on toimiva tapa ohjata asiakasta eteenpäin 
muihin perus- tai erityispalveluihin. Toimiva asiakas – työntekijä -suhde on perusta sille, että asiakas 
luottaa työntekijän arvioon tilanteestaan ja on vastaanottavainen tarjotulle palvelulle. Saattaen vaihta-
malla asiakkaalla on mahdollisuus yhdessä turvalliseksi koetun työntekijän kanssa tutustua uuteen palve-
luun. Tutun työntekijän on saattaen vaihtamalla mahdollista siirtää osa luomastaan luottamuksesta myös 
uudelle työntekijälle: ”Sinä luotat minuun, minä luotan tähän työntekijään, sinäkin voit luottaa häneen”.

B. Palveluihin sitoutuminen

Palveluohjauksessa on otettava huomioon asiakkaan halu ja kyky sitoutua palveluihin. 
Asiakasta ei kannata kuormittaa liiallisilla yhdenaikaisilla palveluilla. Palvelutarpeiden priorisointi auttaa 
sekä työntekijää, että asiakasta itseään. Pysyvyydellä ja pitkäjänteisellä työskentelyllä päästään usein 
parhaisiin tuloksiin, mikäli ei ole kyse selvästi akuutista tilanteesta, johon voidaan puuttua lyhytaikaisella 
panostuksella. 

Asiakkaalle on hyvä esitellä ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia hakea apua, tukea tai neuvoja erilaisiin 
elämän haasteisiin. Työntekijän on arvioitava asiakkaan tuen tarve ja päättää, tarvitseeko asiakas 
ammatillista apua tai riittääkö kevyempi, vapaaehtoisuuteen perustuva tuki. Asiakkaalle tulee kertoa 

AUTA ASIAKASTA

Omien tarpeiden tunnistaminen ja 
sanoittaminen on usein vaikeaa.

Kysy, kuuntele ja ehdota!

Ole avoin erilaisille ratkaisuille!
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KUKA ON LUKUTAITOINEN?

Lukutaito ei ole vain sitä, että kykenee 
lukemaan tekstin. Siihen kuuluu myös 
tekstin aktiivinen ajatteleminen ja 
ymmärtäminen. Lukutaitoinen lukee 
lauseen sisällön ja palaa takaisin niin 
monta kertaa, kunnes ymmärtää 
lukemansa. Heikkolukutaitoinen lukee 
isosta kirjaimesta pisteeseen sana 
kerrallaan eikä välttämättä ajattele 
ymmärsikö lauseen merkityksen.

Selkokielikeskus
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miksi hänelle tarjotaan tiettyä palvelua. Yhtä tärkeää on, että asiakkaan kanssa keskustellaan palveluihin 
sitoutumisen merkityksestä. Sitoutuminen ei koske vain peruspalveluja, vaan myös erityis- ja vapaa-ajan 
palveluja.

Suomalainen täsmällisyys ei ole maailmanlaajuisessa mittakaavassa normi, joten monen maahanmuuttajan 
saattaa olla vaikea ymmärtää aikatauluja, erityisesti jos hän on luku- ja kirjoitustaidoton. Arjen toimintojen 
ja aktiviteettien priorisointi on myös erilainen eri kulttuureissa. Jopa muihin länsimaihin 
verrattuna Suomessa on erityisen yleistä rakentaa arki tarkkojen aikataulujen ja etukäteen tehtyjen 
suunnitelmien ympärille. Aikataulujen käsittämisen erot on huomattu monien maahanmuuttajatyötä 
tekevien tahojen toiminnassa. Yksi ratkaisu on tarjota kaikille avointa ryhmätoimintaa, joka 
ei vaadi säännöllistä osallistumista, tai yksilöllistä tukea joustavasti ilman ajanvarausta. 
Viranomaispalveluissa joustavuutta voidaan toteuttaa vain rajallisesti, joten kolmannen sektorin tarjoamia 
joustavia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää. 

C. Vapaa-ajan aktiviteetit ja omakieliset toiminnat

Vapaa-aikaa voi viettää monin eri tavoin. Tärkeää on löytää jokaiselle perheenjäsenelle häntä kiinnostavia 
aktiviteetteja. Suomessa harrastustoimintaa arvostetaan, ja se nähdään hyvinvointia 
edistävänä tekijänä. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaissa vapaa-ajan 
harrastukset voivat olla vieraita. Tähän liittyy myös projektin aikana tehty havainto, että asiakkaiden 
on vaikea sitoutua toimintoihin, joilla ei ole selkeää tarkoitusta, tavoitetta tai päämäärää. Saman ovat 
huomanneet myös monet projektin yhteistyökumppanit. Projektin aikana pilotoitiin muutamia ryhmiä, 
joiden tarkoitus oli antaa maahanmuuttajille oma tila ja mahdollisuus muokata toiminnasta toiveidensa 
mukaista. Nämä toiminnot kuitenkin päättyivät, koska osallistujat eivät löytäneet motivaatiota jatkaa 
toimintaa ilman selkeää ennalta määriteltyä tarkoitusta. 

Maahanmuuttaja-asiakkaiden parissa työskenneltäessä kohdataan myös etnisen yhteisön rooli asiakkaiden 
elämässä. Asiakkaille ei yleensä tarvitse mainostaa oman yhteisön tai kulttuurijärjestöjen organisoimaa 
toimintaa, sillä pienten verkostojen ja suullisen tiedonvälityksen ansiosta yhdistykset löytävät yhteisönsä 
jäsenet varsin tehokkaasti. Tiettyjä kansallisuuksia tai etnisiä ryhmiä edustavat järjestöt keskittyvät 
toiminnassaan usein kulttuurin ja kielen ylläpitämiseen, esimerkiksi harrastusryhmien ja lasten kerhojen 
kautta. Omakieliset toimijat voivat muodostaa turvallisen tukiverkon sekä lapsille että vanhemmille. 
Mikäli asiakas toivoo työntekijältä apua tällaisten verkostojen löytämisessä, häntä voi siinä auttaa. 

Erityisesti nuorten kohdalla työntekijän on hyvä pitää mielessä, että nuori usein käy kamppailua kahden 
kulttuurin väliin sopeutumisessa. Mikäli nuori ei itse sitä toivo, häntä ei tarvitse erityisesti ohjata 
omakielisten järjestöjen pariin. Osalle turvapaikanhakijataustaisista lähtö kotimaasta on saattanut liittyä 
nimenomaan omasta kulttuuripiiristä pakenemiseen. 

7.3 Palvelujen merkitys kotoutumisen tukemisessa

Maahanmuuttajalle tarjottavalla palvelukokonaisuudella voi olla suuri merkitys hänen kotoutumisensa 
edellytyksiin. Tämän vuoksi eri palveluja tarjoavien tahojen tulisi mahdollisuuksien mukaan kommunikoida 
keskenään. Osaan palveluista maahanmuuttajalla tai perheellä on lakisääteinen oikeus. Näitä palveluja 
täydentävien tai epävirallisten toimijoiden rooli kotouttamisessa voi kuitenkin olla yksilön tai perheen 
arjessa merkittävämpi. Viralliset ja epäviralliset palvelut täydentävät toisiaan. Niiden välinen tasapaino 
on hyvä pitää mielessä, ja niiden yhteensovittamista kannattaa hyödyntää. 



7.4 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:

• Helsingin maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden haastattelut 
• Maahanmuuttajajärjestöjen edustajien haastattelut
• Projektin kehittämisverkosto
• Raision sosiaalitoimen työntekijöiden haastattelut 
• Selkokielikoulutus 12.11.2013 (12.11.2013, järj. Osallisena Suomessa -hanke)
• TEM ohje 17.1.2005 O/3/2005 TM. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielipalvelujen 

järjestäminen ja kustannusten korvaaminen
• TE-toimiston kotouttamisen asiantuntijan haastattelu
• Turun Infotorin työntekijöiden haastattelut
• Turun ulkomaalaistoimiston työntekijöiden haastattelut 
• Turun Tyttöjen Talon monikulttuurinen tyttötyö –hankkeen loppuraportti (2014)
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ASIAKKAALLEEN PALVELUA TAI VAPAA-AJANVIETTOMAHDOLLISUUKSIA 
MIETTIESSÄÄN TYÖNTEKIJÄN KANNATTAA ITSEKSEEN JA ASIAKKAAN 
KANSSA POHTIA MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

• Kaipaako asiakas enemmän omakielistä verkostoa, vai samassa elämäntilanteessa 
olevien verkostoa? Esimerkiksi Turussa NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden 
koordinoimassa eroryhmässä avioeron läpikäyneet suomalaiset ja 
maahanmuuttajamiehet kokivat erokokemuksen kaikkia yhdistäväksi tekijäksi – kieli- ja 
kulttuurieroista huolimatta. 

• Onko toiminta sellaista, mitä sosiaalitoimen kannattaa rahallisesti tukea 
kotoutumisen näkökulmasta? Tarjotaanko ensisijaisesti esimerkiksi omakielistä 
jalkapalloharrastusta vai asuinalueella toimivan seuran järjestämää vastaavaa toimintaa?

• Kykeneekö asiakas sitoutumaan toimintaan? Esimerkiksi kannattaako nuorta 
ohjata säännölliseen, aikaa vievään harrastukseen, vai olisiko avoin toiminta nuorelle 
sopivampaa?

• Jos arvelet asiakkaan tarvitsevan terapiaa tai kriisiapua, onko sen aika nyt, 
vai onko tilanne liian tuore tai akuutti, eikä asiakas pysty vielä käsittelemään 
asiaa? Oikea-aikaisuus on palveluohjauksessa sekä haaste että mahdollisuus, niin 
ennaltaehkäisevässä kuin korjaavassakin työssä. 

• Olisiko muutaman kerran viikossa tapaava suomen kielen ryhmä parempi, kuin 
täysipäiväinen opiskelu? 

• Tukevatko myös lapsen tai nuoren vanhemmat tai perhe ehdotettua harrastusta?

• Kokeeko asiakas palvelut, harrastukset tai vapaa-ajantoiminnot enemmän 
kuormittavina vai voimaannuttavina tekijöinä?
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Maahanmuuttajat 
suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä

8

8.1 Koulutuspolut

A. Alakouluikäiset

Alakouluikäiset maahanmuuttajalapset pääsevät 
kouluun pian maahantulon jälkeen. Kunnilla on vel-
vollisuus tarjota opetusta kaikille oppivelvollisuusi-
käisille. Koulun voi aloittaa, kun alun viranomais- ja 
terveysasiat on hoidettu. Lapset aloittavat koulun 
valmistavalla luokalla, jossa opiskellaan suomen 
kieltä, muutamaa perusainetta sekä harjoitellaan 
tai kerrataan koulunkäyntiin tarvittavia valmiuksia. 
Kunnat voivat järjestää valmistavan opetuksen itse 
tai seudullisena yhteistyönä naapurikuntien kanssa. 
Maahanmuuttajalapsen koulupolku ei siis välttämät-
tä ala lähimmästä koulusta. Usein noin yhden vuoden 
valmistavan opetuksen jälkeen he siirtyvät normaa-
liin opetukseen. Tästä eteenpäin heidän koulutuspol-
kunsa jatkuu yleensä samanlaisena kuin suomalais-
ten ikätovereidensa. 

Kunnat voivat tarjota yleisimpiä vieraita kieliä koto-
naan puhuville oman äidinkielen opetusta1. Kyseessä 
on perusopetusta täydentävä opetus, ja se saatetaan 
järjestää muualla kuin lapsen tai nuoren omassa kou-
lussa. Vanhemmat voivat päättää, haluavatko lapsen 
tai nuoren osallistuvan oman äidinkielen opetukseen. 

1	 www.edilex.fi,	Opetusministeriön	asetus	vieraskielisten	sekä	saamenkielisten	ja	romanikielisten	oppilaiden		
 täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen   
 perusteista 1777/2009, 29.12.2009.

OMAN ÄIDINKIELEN MERKITYS 
KOTOUTUMISESSA

”Kieli on tärkeä sekä oman minuuden 
tiedostamisen että kieltä puhuvaan yhteisöön 
liittymisen kannalta. On tärkeää, että lapsi 
oppii äidinkielensä riittävän hyvin, sillä 
äidinkieli on perusta lapsen ajattelulle ja 
tunne-elämän tasapainoiselle kehitykselle. 
Äidinkieli on myös tärkeä väline sekä uusien 
kielten että kaiken muunkin tiedon oppimiseen 
ja omaksumiseen. Oman äidinkielen vahva 
hallinta tukee näin myös muiden aineiden 
opiskelua.”

Oma kieli - oma mieli: Opas oman 
äidinkielen oppimisen tukemiseen, OPH 
2009



B. Nuoret

Nuorten, oppivelvollisuusiän lopuilla olevien tai ylittäneiden, sekä aikuisten maahanmuuttajien 
koulutuspolku on esitetty kuviossa 1. Kuvio kehitettiin Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen 
–projektin asiakastyön välineeksi: se havainnollistaa yksinkertaistettuna yleisimmät 
vaihtoehdot edetä ensimmäiseltä suomen kielen kurssilta työelämään. Kuviota voivat hyödyntää 
apuvälineenä kaikki, jotka keskustelevat asiakkaidensa 
kanssa koulutusmahdollisuuksista Suomessa. 

Yläkouluikäiset nuoret aloittavat koulutuspolkunsa 
alakouluikäisten tavoin valmistavassa opetuksessa, jos-
sa he opiskelevat suomen kieltä ja opiskelutaitoja. Val-
mistavan luokan jälkeen he siirtyvät perusopetukseen, 
mikäli he eivät ehdi ylittää oppivelvollisuusikää. Nuoren 
oppimisvalmiuksista ja aikaisemmasta koulutustaustas-
ta riippuen hän saattaa siirtyä pian normaalille suoma-
laiselle koulutuspolulle.  Mikäli oppimisvalmiudet ovat 
heikot tai aiempaa koulutustaustaa ei ole, nuori on vaa-
rassa joutua vastaavaan tilanteeseen, jossa oppivelvol-
lisuusiän ylittäneet nuoret ovat: heidän ”polkunsa” voi 
olla hyvinkin katkonainen.

Oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret kuuluvat TE-palveluiden piiriin. He ovat haasteellisessa 
tilanteessa, sillä heille ei ole automaattisesti tarjolla koulupaikkaa, vaan heiltä edellytetään aktiivista 
toimijuutta koulutuksiin hakeutumisessa. Usein kuitenkin ensimmäiselle kurssille päästyään nuori saa 
oppilaitoksesta apua jatkokoulutukseen hakemisessa. Jotkin oppilaitokset tarjoavat erityisesti nuorille 
suunnattuja kursseja, joilla on mahdollista kehittää suomen kielen taitoja ja opiskella yhteiskunnallisia 
aineita. Nuorille ja aikuisille on tarjolla myös mahdollisuus suorittaa peruskoulu ilta- tai päiväopiskeluna 
1-2 vuodessa. Kaikilla, joilla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, on yhtäläiset mahdollisuudet 
hakeutua jatko-opintoihin. Käytännössä kielitaito kuitenkin saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiin edetä 
opinnoissa.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ei ole olemassa 
valmiiksi suunniteltua, systemaattisesti etenevää kou-
lutuspolkua, vaan tarjolla on erilaisia kursseja ja lyhyt-
kestoisia koulutuksia, jotka saattavat olla täysin erilli-
siä toisistaan. Nämä kurssit voivat olla osittain päällekkäisiä ja 
samantasoisia, eli ”seuraavalle luokalle” tai tasolle ei siirrytä ku-
ten peruskoulussa. Kursseja kilpailutetaan säännöllisesti, minkä 
vuoksi pitkäjänteinen opiskelun suunnittelu on haastavaa. Tästä 
syystä myös monet täysi-ikäiset maahanmuuttajat ovat vuosia 
”kurssikierteessä”, minä aikana he eivät pääse etenemään perus-
tasoa pidemmälle. Riski siitä, että kurssien välillä on toisinaan 
pitkiäkin taukoja, on suuri, mikäli ei tule valituksi alkaviin kou-
lutuksiin.

Kielikursseilla ja valmistavilla luokilla olevat maahanmuuttajat 
opiskelevat omissa ryhmissään, joilla on hyvin vähän kontakteja 

perinteistä koulutuspolkua etenevien ryhmien kanssa. He siis harvoin pääsevät kouluympäristössä luomaan 
sosiaalisia kontakteja opiskelijoihin, jotka puhuvat suomea hyvin tai äidinkielenään, ja joiden kanssa he 
pystyisivät kehittämään omaa kielitaitoaan. Osa projektin asiakkaista koki vähäiset kontaktit suomalaisiin 
opiskelijoihin erittäin turhauttavana, ja he tunsivat joutuneensa eristetyiksi muusta yhteiskunnasta. Koulu 
nähdään usein vahvana kotouttavana tekijänä nuorten elämässä. Jos samassa oppilaitoksessa opiskelevat 
kotoutumisaikaiset maahanmuuttajat ja perinteistä koulutuspolkua etenevät nuoret ovat liian eriytettyinä, 
todellista kotoutumista ei kuitenkaan voi tapahtua, ja kuulumisen tunne voi jäädä hyvin pinnalliseksi. 
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PROJEKTIN ASIAKASTYÖN 
KOKEMUKSIA

• Suuri innostus ja motivaatio päästä 
kouluun ja oppia kieltä heti maahan 
saapumisen jälkeen.

• Kurssipaikan pitkä odotus, kielen 
oppimisen vaikeus ja huonot 
mahdollisuudet päästä käyttämään 
kieltä käytännössä saattavat 
heikentää motivaatiota.

NUORISOTAKUU

Jokaiselle alle 25-vuotiaalle 
nuorelle ja alle 30-vuotiaalle 
vastavalmistuneelle 
tarjotaan työ-, työkokeilu- 
opiskelu, työpaja- tai 
kuntoutuspaikka viimeistään 
kolmen kuukauden 
kuluessa työnhakijaksi 
ilmoittautumisesta.
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KIELITESTI

   KIELITESTI

PERUSKOULUUN VALMENTAVAT 
KOULUTUKSET

AMMATILLISEEN 
PERUSKOULUTUKSEEN 

VALMENTAVA KOULUTUS

OPISKELUN ALOITUS // SUOMENKIELEN KURSSIT

PERUSKOULU (1-2 VUOTTA)
-> SUOMALAINEN PERUSKOULUN 

PÄÄTTÖTODISTUS

AMMATILLISET OPINNOT LUKIO

KORKEAKOULU / YLIOPISTO

TYÖLLISTYMINEN

Kuvio 1. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien koulutus Suomessa.

Kuvion avulla voi keskustella esimerkiksi lähihoitajan, mekaanikon tai lääkärin uraa 
suunnittelevan nuoren kanssa hänen vaihtoehtoisista poluistaan päästä tavoitteeseensa. 

• Tietääkö nuori, mitä valintoja hänen tulee tehdä ja miten suunnata opintojaan? 
• Tietääkö hän, mitä etappeja koulutus- ja urapolku sisältää? 
• Miten oppivelvollisuusiän ylittäneiden ja peruskoulun loppuvaiheessa saapuneiden 

maahanmuuttajien koulutuspolku eroaa suomalaisten lasten polusta?
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C. Vanhemmat

Myös perheen aikuisten on tärkeä ilmoittautua työnhakijoiksi TE-toimistossa. Tätä kautta heidän on 
mahdollista päästä kielelliseen alkukartoitukseen ja sen jälkeen kielikurssille. Mikäli pääsy TE-palveluiden 
järjestämään kielikoulutukseen kestää kauan, on mahdollista hakeutua omaehtoisiin koulutuksiin. Niistä 
on kuitenkin hyvä sopia erikseen TE-toimiston kanssa, että kotoutumissuunnitelma pysyy ajantasaisena.

Lähtömaassa hankittua koulutusta on mahdollista hyödyntää ainakin osittain myös Suomessa, mikäli 
koulutuksen pystyy todentamaan opintotodistuksin. Ilman tarvittavia todistuksia tutkintoja ei voida 
Suomessa tunnustaa. Aikaisemmin hankittu koulutus- ja työhistoria auttaa kuitenkin opinnoissa ja 
työllistymisessä.

Aikuisille on tarjolla samantapaisia koulutuksia kuin nuorillekin. Monen aikuisena Suomeen muuttaneen 
oppimisvalmiudet ovat kuitenkin nuoria heikommat, ja he saattavat joutua käymään useamman kielikurssin 
ennen kuin saavuttavat opintojen jatkamisen mahdollistavan kielitaidon. Usein aikuiset myös valitsevat 
mieluiten mahdollisimman nopeasti työllistävän opintopolun. 

Koulutus- ja urakysymykset ja suomalainen työelämä saattavat olla vanhemmille haastavia. Monissa maissa 
synnytään suoraan ”ammattisukuun”, tai ammattitaidot opitaan työelämässä. On myös hyvä muistaa, että 
jos eliniänodote on kotimaassa 50-60-vuotta, 30-vuotias on jo keski-ikäinen: elämän pitäisi olla ”valmis” 
ja suurimmat tavoitteet saavutettuina. Näiden realiteettien pohjalta voi olla vaikea sisäistää suomalaista 
ajatusta siitä, että vielä viisikymppinen voi ”muuttaa elämänsä suuntaa”, opiskella uuden ammatin ja 
luoda uuden uran. 
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Kaikkien nuorten on tärkeä oppia suomen kieli ja opiskelutaidot. Kaikki oppivat 
eri tavalla eivätkä kaikki opi yhtä nopeasti. Muista keskustella asiakkaan kanssa erilaisista 
oppimistavoista ja siitä, ettei hänen tule verrata itseään perheen tai luokan muihin 
oppijoihin. Mikäli asiakkaalla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai opiskelussa, tulee siihen 
suhtautua vakavasti. Hänen kanssaan tulee keskustella koulunkäynnin haasteista, ja pohtia 
yhdessä ratkaisumahdollisuuksia. Mitkä asiat ovat vaikeita ja miksi? Miten asiakas itse kokee 
tilanteen?

Asiakkaan kanssa on hyvä suunnitella hänen taitojaan ja tavoitteitaan vastaavaa 
polkua. Suomessa on erittäin vaikea työllistyä jos ei ole opiskellut ammattitutkintoa. 
Realististen vaihtoehtojen läpikäyminen yhdessä asiakkaan kanssa on ensisijaisen tärkeää. 
Mitkä ovat tarjolla olevat vaihtoehdot? Miten voi päästä tavoitteeseen? Kuinka kauan eri 
polkujen eteneminen kestää?

Opiskelutaidot ovat avain koulutuspolulla etenemiseen. Peruskoulun päättötodistus 
helpottaa ammattiopintoihin tai lukioon hakeutumista, mutta jatko-opintoihin on myös 
muita polkuja. Asiakkaan polkua pohdittaessa on tärkeää pitää mielessä hänen 
pitkän tähtäimen suunnitelmansa. Työvoimakoulutukset voivat olla nopein tapa siirtyä 
työelämään. Joskus kannattaa panostaa hitaammin etenemiseen, etenkin jos tavoitteet ovat 
korkeakouluopinnoissa. Tällöin hyvät kielelliset valmiudet ja vahvat opiskelutaidot auttavat 
opinnoissa myöhemmin.

Oman äidinkielen merkitystä oppimisen ja kotoutumisen edellytyksenä ei tule 
väheksyä. Vanhempia tulee kannustaa käyttämään omaa äidinkieltään lastensa kanssa. 
Joskus vanhemmat haluavat käyttää suomea myös kotikielenä, sillä he ajattelevat kielitaidon 
turvaavan lastensa mahdollisuudet tulevaisuudessa. Rikkaan ja monipuolisen äidinkielen 
puhuminen lapsille on kuitenkin hyödyllisempää. Vahva äidinkieli toimii ajattelun kielenä 
sekä pohjana uuden oppimiselle, ja edesauttaa jatkossa myös suomen kielen oppimista.

8.2 Perheenjäsenten kanssa työskentely: 
 mitä jokaisen tulee tietää opiskelusta Suomessa?
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8.3 Lisätietoa

Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektin asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä 
kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:

• Lautiola, Hannele 2013: Kumppanuutta kotouttamisen kentillä. Esimerkkejä järjestöjen ja viranomaisten 
yhteistyöstä kotouttamisessa

• Oma kieli - oma mieli: Opas oman äidinkielen oppimisen tukemiseen, Opetushallitus 2009
• Opettajan	verkkopalvelu:	www.edu.fi
• Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden 

täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen 
perusteista 1777/2009, 29.12.2009

• Projektin kehittämisverkosto
• Säävälä, Minna (2011): Perheet muuttoliikkeessä, Perustietoa maahan muuttaneiden kohtaamiseen. 

Väestöliitto.
• Tarnanen, Mirja; Pöyhönen, Sari; Lappalainen, Maija ja Haavisto, Sari (toim.) (2013): Osallisena 

Suomessa: Kokeiluhankkeiden satoa 
• TE-toimiston kotouttamisen asiantuntijan haastattelu
• VaSkooli-projekti	-	Askeleita	kohti	koulutustakuun	toteutumista:	www.vaskooli.fi



91

Terveys 
ja terveydenhuolto

9

9.1 Toimiva yhteistyö sektorien välillä

Asiakkaat saattavat ottaa esille mitä erilaisimpia asioita tavatessaan sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän 
on siis hyvä tietää perusasiat myös maahanmuuttaja-asiakkaan terveyspalveluista. Asiakkaan 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta ihanteellinen tilanne on, että yhteistyö kunnassa toimii yli 
sektorirajojen niin, että asiakkaan etu ja tilanne on aina keskiössä. Muiden sektorien palvelujen 
ja käytäntöjen tunteminen voi auttaa jokaista työntekijää omassa työssään ja asiakkaan 
eteenpäin ohjaamisessa. 

Suurissa kaupungeissa maahanmuuttajien kotoutumisajan palvelut on usein pystytty keskittämään. 
Se, että esimerkiksi terveyspalvelut sijaitsevat samoissa tiloissa sosiaalipalveluiden kanssa, on sekä 
asiakkaalle että työntekijöille etu. Läheinen sijainti on kuitenkin työntekijälle toissijainen 
hyöty verrattuna helppoon ja toimivaan  kommunikointiin ja tiedonvaihtoon yli sektori- 
ja osastorajojen. Monissa kunnissa maahanmuuttajapalveluiden toimivuus ja joustavuus 
liittyy matalan kynnyksen yhteydenpitoon eri toimijoiden välillä. Kaikissa kunnissa on siis 
suositeltavaa organisaatiotasolla hyödyntää verkostotyöskentelyn mahdollisuudet. Esimerkiksi pienissä 
kunnissa voidaan nimetä kullakin sektorilla maahanmuuttajien kanssa työskentelyn vastuuhenkilö, joka 
huolehtii yhteydenpidon toimivuudesta muiden toimijoiden kanssa.

TOIMIVA KOMMUNIKOINTI SEKTORIEN VÄLILLÄ

Esimerkiksi Turun ulkomaalaistoimiston terveyspalveluissa on käytäntönä ilmoittaa 
sosiaalityöntekijälle, mikäli asiakas jättää toistuvasti tulematta hänelle varatulle 
terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Sosiaalityöntekijälle myös ilmoitetaan 
automaattisesti, mikäli asiakkaassa näkyy fyysisiä merkkejä esim. perheväkivallasta. 

Toimivalla yhteistyöllä varmistetaan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen. 
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9.2 Kiintiöpakolaisten ja perheenyhdistämisperheiden 
alkuterveyspalvelut

Turvapaikanhakijoille tehdään terveystarkastus vastaanottokeskusaikana, heti maahantulon jälkeen. 
Koska kiintiöpakolaiset ja perhesideperusteisen luvan saaneet saapuvat suoraan kuntaan, on kunnan 
työntekijöiden huolehdittava heidän terveystarkastukseen pääsystään mahdollisimman pian. Tämän 
oppaan luvussa 4.1 käsitellään alkuterveystarkastuksen tärkeyttä ja merkitystä.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistavat pakolaisten ja tur-
vapaikanhakijoiden terveystarkastuksen järjestämisestä1. Suositus koskee myös heidän perheenjä-
seniään, siis myös perheenyhdistämisen kautta saapuvia maahanmuuttajia. Terveydenhoi-
tajan suorittaman alkuhaastattelun ja -tarkastuksen 
jälkeen selvästi sairaat on ohjattava lääkärin luo mah-
dollisimman pian. Pikainen terveystarkastuk-
seen pääseminen on sekä tulijoiden että maas-
sa jo asuvan väestön etu. 

Koska ohjeistus perustuu tartuntatautilakiin, tärkeä 
osa alkuterveystarkastusta on infektiotautien seulon-
ta, jolla suojataan sekä muuttajien omaa terveyttä että 
katkaistaan tartuntaketjut muuhun väestöön. THL on 
julkaissut listan seulottavista tartuntataudeista maa-
kohtaisiin terveystietoihin perustuen2. Erityistä huo-
miota on kiinnitetty tarttuvaa keuhkotuberkuloosia 
sairastavien löytämiseen mahdollisimman nopeasti.

Perheenyhdistämistapauksissa monet perheet 
saapuvat Suomeen maista, joissa heillä ei ole 
ollut mahdollisuutta säännölliseen terveyden-
huoltoon. Sama tilanne on myös monissa kiintiöpa-
kolaisten lähtömaissa. Puutteellinen terveydenhuolto 
ja traumaattiset kokemukset voivat heikentää sekä 
psyykkistä että fyysistä terveyttä. On siis mahdollis-
ta, että perheenkokoajan täytyy pitkäänkin keskittää 
voimiaan ja aikaansa auttaakseen perheenjäseniään 
terveyspalveluissa asioimisessa. 

9.3 Maahanmuuttajaperheiden terveys ja hyvinvointi 

A. Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän ymmärtäminen

Pääsääntöisesti maahanmuuttajat käyttävät samoja terveyspalveluja kuin muutkin 
kuntalaiset. Vain suurimmissa kaupungeissa kotoutumisvaiheen palvelut on yleensä järjestetty 
keskitetysti. Esimerkiksi Turussa kotoutumisajan sosiaali- ja terveyspalvelut saa ulkomaalaistoimistosta, 
Helsingissä maahanmuuttoyksiköstä ja Vantaalla maahanmuuttajien yhteispalvelupisteestä. Suuri 
osa maahanmuuttajien kohtaamista terveydenhuollon ammattilaisista on kuitenkin ns. ”tavallisia 
työntekijöitä”, joilla ei ole erityistä osaamista maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä.  Yhtälailla 

1 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja  
 2009:21.
2 Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti   
 seulottavat sairaudet. 20.2.2013/Tartuntatautien torjuntayksikkö ja mikrobilääkeresistenssiyksikkö/ THL.

TULKKI LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA

Terveyspalveluissa tulkkaus on 
ehdottoman tärkeää väärinymmärrysten 
välttämiseksi 
– tulkkaus on sekä asiakkaan että 
työntekijän oikeus!

Mikäli tulkki ei saavu paikalle, on 
varattava uusi aika. Perheenjäsentä tai 
ystävää ei saa käyttää tulkkina.

Sensitiivisistä asioista keskustellessa 
asiakas ei välttämättä halua oman 
yhteisönsä edustajaa paikalle. Tällöin 
keskustelu rajallisellakin kielitaidolla voi 
olla asian esiin nostamisen ja käsittelyn 
kannalta merkityksellinen.

Ks. myös luku 4.1 F tulkin käytöstä
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kuka tahansa työntekijä voi työssään kohdata maahanmuuttajataustaisia tai vieraskielisiä asiakkaita. 
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lähes 10 % väestöstä on ulkomaalaistaustaisia3. 

Terveyspalveluissa asiakkaan lähtömaalla on merkitystä lähinnä alkuterveystarkastuksessa tehtävissä 
seulonnoissa, joita koskevat maakohtaiset ohjeistukset. Lähtömaan käyttäytymisnormit heijastuvat 
kuitenkin asiakkaan tulkintoihin ja oletuksiin suomalaisista palvelu- ja kanssakäymistilanteista. 
Suomalaista järjestelmää tuntemattomalle ei välttämättä ole itsestään selvää, miten 
järjestelmässä toimitaan. Millaisen vaivan kanssa tulee mennä lääkäriin? Mihin riittää 
apteekin itsehoitolääke tai terveydenhoitajan tapaaminen? Asiakas ei välttämättä osaa tuoda 
lääkärin vastaanotolla esiin samoja asioita, joista hän on sosiaalityöntekijälle kertonut, esimerkiksi 
psyykkistä pahoinvointia. Sosiaalityöntekijä saattaa kuitenkin olettaa asiakkaan keskustelevan näistä 
asioista myös terveyspalveluissa.

Maahanmuuttajan voi olla vaikea ottaa asioita puheeksi oikeassa paikassa, jos hän ei tunne suomalaista 
kanssakäymisen koodistoa ja palvelukäytäntöjä. Suomessa terveydenhuoltopalveluja käyttävä 
henkilö on asiakas eli kuluttaja. Tässä roolissa hänen on osattava hallita tietoa ja tehdä 
valintoja. Maahanmuuttaja-asiakkaille tämä on haasteellista, sillä heiltä saatetaan odottaa sellaista 
järjestelmän tuntemusta, jota heillä ei ole. 

Työntekijöiden vaihtuvuus ja tiedon kulkemattomuus eri sektorien välillä saattaa hämmentää asiakasta. 
Hän ei aina voi olla varma, mitä työntekijä jo tietää, ja mitä hänelle pitäisi kertoa. 
Myös asiointitilanteet kotimaassa ovat saattaneet olla hyvin erilaisia kuin Suomessa. Jos oman maan 
keskustelukulttuuriin kuuluu yleisten kuulumisten vaihtaminen kaikissa sosiaalisissa tilanteissa, lääkärin 
vastaanoton lyhyttä aikaa ei välttämättä osata hyödyntää, kuten pitäisi. Toisaalta monissa kulttuureissa 
lääkäri on auktoriteetti, jonka kysymyksiin potilas vastaa – potilaan ei ole soveliasta oma-aloitteisesti 
kertoa lääkärille ongelmastaan tai tuntemuksistaan.  

B. Erilaiset käsitykset terveydestä ja sairauksien hoidosta

Yksilön hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti oma käsitys terveydestä. Terveys ei ole vain fyysinen tila, 
vaan siihen vaikuttavat myös mm. sosiaaliset verkostot, sosiaalinen asema ja kokemukset 
menneisyydestä. Pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisilla maahanmuuttajilla psykosomaattinen oireilu 
on tavallista, eivätkä he aina osaa yhdistää fyysisen oireilun johtuvan osaksi tai kokonaan psyykkisistä 
tekijöistä. 

Eri yhteiskunnissa on vallalla erilaiset terveyskäsitykset. Se, mitä pidetään terveenä tai terveellisenä, voi 
vaihdella suurestikin, riippuen siitä keneltä asiaa kysytään. Asiakkaan kanssa on aina hyvä käydä läpi 
se, millaisilla mittareilla terveyttä Suomessa mitataan ja arvioidaan. Yhtä tärkeää on käydä läpi, miksi 
terveydenhuollossa tehdään erilaisia kokeita tai tutkimuksia, ja mitä niillä pyritään selvittämään. Ei tule 

3 Maahanmuuton vuosikatsaus 2012, Sisäasiainministeriö.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 7

Suora ja rohkea puheeksiottaminen.

Kysy vaikeistakin asioista suoraan ja selkeästi. 
Kerro asiakkaalle, että tämä on Suomessa tapana, eikä se ole epäkunnioittavaa. 

Kerro asiakkaalle, että myös hänen tulee puhua asioista suoraan.
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olettaa, että maahanmuuttaja-asiakkaalla on sama tietämys terveydenhuollossa tehtävistä toimenpiteistä 
ja niiden merkityksestä kuin kantasuomalaisella asiakkaalla.

Asiakkaan voi olla vaikea sanoittaa kipujaan tai tuntemuksiaan. Jos anatomian tai biologian tuntemus on 
heikko, voi olla vaikea kuvailla, minkälaista kipu on ja missä se sijaitsee. Myös pinnallisella kielitaidolla 
on vaikea kertoa tuntemuksista.  Kivun tai säryn olemusta kuvaavat kielikuvat ja vertaukset ovat 
eri kulttuureissa ja kielissä hyvinkin erilaisia. Tämä tuo oman haasteensa oireiden laadun ja syiden 
selvittämiseen, vaikka paikalla olisi myös tulkki. 

Erityisen vaikeaa saattaa olla kuvailla abstrakteja asioita, kuten mielialaa. Länsimaisissa yksilöllisyyttä 
ja itsenäisyyttä korostavissa yhteiskunnissa tunteiden sanoittamista pidetään hyvin tärkeänä, ja sitä 
opetetaan lapsille syntymästä asti. Yhteisöllisissä kulttuureissa tärkeämpänä pidetään sosiaalisia taitoja 
ja muiden huomioon ottamista. Voi siis olla, ettei asiakkaan omassa kielessä ole tunteiden tai mielialan 
kuvailulle laajaa sanavarastoa.

Asiakkailla on toisinaan virheellisiä odotuksia länsimaisen lääketieteen mahdollisuuksista. On tavallista 
ajatella, että lääkkeillä voidaan parantaa mitä vain. Esimerkiksi urheilusuorituksen jälkeinen lihaskipu 
voidaan nähdä lääkitystä vaativana särkynä. Usein lääkkeen myös odotetaan tehoavan heti. Tämä näkyy 
esimerkiksi mielialalääkkeiden kohdalla. Lääkettä otetaan silloin kun on huono olo, mutta ei huomioida 
sitä, että lääke toimii vain säännöllisesti käytettynä. Mielialalääkettä ei voi käyttää särkylääkkeen tavoin. 
Länsimaista lääketiedettä korvaavana tai sen rinnalla saatetaan käyttää kotimaan perinteisiä hoitomuotoja. 
Useissa maissa luonnosta saatavien lääkekasvien tuntemus on vahvaa, ja niitä käytetään paljon. 
Uskonnollisiin ja hengellisiin parantajiin turvautuminen on myös paljon yleisempää kuin Suomessa. 
Terveyskysymyksissä tulisikin aina muistaa keskustella kaikista asiakkaan mahdollisesti käyttämistä 
hoitomuodoista. Asiakasta tulee muistuttaa siitä, että vaihtoehtoisten hoitomuotojen käytöstä tulee 
kertoa myös terveydenhuollon palveluissa, jotta erilaisten lääkkeiden ja hoitomuotojen yhteiskäytön 
mahdollisilta haittavaikutuksilta vältyttäisiin. 

C. Maahanmuutto haastavana elämäntilanteena

Maahanmuutto aiheuttaa suuren elämänmuutoksen, joka vaikuttaa myös psyykkiseen 
hyvinvointiin. Sopeutumiseen liittyvät haasteet saattavat näkyä asiakastyöskentelyssä erityisesti 
kulttuurishokkivaiheessa. Näitä haasteita ja tilanteeseen liittyviä oireita voi kokea kuka tahansa toiseen 
maahan muuttanut, ei vain traumatisoitunut pakolainen.

Asiakkaan voimavaroissa ja sopeutumisen kriisistä saattavat kertoa esimerkiksi seuraavat oireet:

• väsymys, voimattomuus, turhautuminen ja epätoivo
• ärtymys, katkeruus, kiukku, viha ja aggressiivisuus
• unettomuus ja painajaiset
• sanojen, nimien ja sovittujen tapaamisten unohtaminen ja keskittymisvaikeudet
• päänsärky, vatsavaivat ja muut fyysiset oireet
• pelokkuus ja epäluuloisuus
• tunne siitä ettei jaksa tehdä mitään tai ottaa kontaktia uuteen yhteiskuntaan
• yliaktiivisuus omien asioiden hoidossa4.

Näistä asioista kannattaa keskustella asiakkaan kanssa, ja auttaa häntä käsittelemään tunteita, joita hän 
ei välttämättä itse liitä muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Pahimmillaan vaikeudet sopeutumisessa 
voivat johtaa masennukseen. Usein asiakasta kuitenkin helpottaa tieto siitä, että kielteiset tai ristiriitaiset 
tunteet ovat osa maahanmuuttoprosessia, ja niitä esiintyy suurella osalla maahanmuuton läpikäyneistä 
henkilöistä. 

4	 http://www.e-mielenterveys.fi/vaikeat-elamantilanteet/maahanmuutto/maahanmuuttoprosessi/
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9.4 Mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi

Mielenterveydelliset asiat vaikuttavat asiakkaan hyvinvointiin niin kokonaisvaltaisesti, että niistä tulisi 
puhua asiakastapaamisissa sekä terveydenhuollossa että sosiaalitoimessa. Monissa kulttuureissa mie-
lenterveyden häiriöitä pidetään häpeällisinä sairauksina, eikä niitä haluta tuoda ulkopuo-
listen tietoon.  Mielenterveydellisistä asioista ei välttämättä haluta keskustella, ja kynnys mielenter-
veyspalveluihin hakeutumiseen tai niiden vastaanottamiseen voi olla suuri. Joskus saattaa käydä niinkin, 
että asiakas itse tunnistaa avun tarpeensa, mutta ei silti uskalla hakeutua mielenterveyspalveluihin lei-
mautumisen pelon vuoksi. Avun vastaanottamisen kynnys kasvaa, jos lähtömaassa on ollut vallalla ajatus, 
että ihminen on joko ”terve” tai ”mielisairas”, eikä muita vaihtoehtoja ole. 

Mielenterveyspalveluiden roolia voi 
myös olla vaikea hahmottaa, jos ko-
timaan terveydenhuoltojärjestelmä 
poikkeaa paljon suomalaisesta. On 
myös maita, joissa mielenterveyspalveluita 
ei tarjota lainkaan. Toisinaan on myös mah-
dollista, että asiakas ei ymmärrä fyysisten 
oireiden johtuvan psyykkisistä tekijöistä. 
Kaikkien asiakkaiden kanssa on siis 
hyvä keskustella mielenterveysasi-
oista myös yleisellä tasolla: tutkimus-
tiedosta, siitä miten mielenterveysasioihin 
Suomessa suhtaudutaan, ja miten mielen-
terveyden haasteita hoidetaan. 

Pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla on 
arvioiden mukaan kantaväestöä enemmän traumaperäisiä kokemuksia menneisyydessään. Esimerkiksi 
MAAMU-tutkimuksen5 mukaan kurditaustaisista noin 75% ja somalialaistaustaisista yli puolet oli koke-
nut jonkin merkittävän traumatapahtuman entisessä kotimaassaan. Menneet kokemukset on siis hyvä 
ottaa perheenyhdistämistapauksissakin puheeksi. Vaikka asiakas ei halua keskustella menneistä 
tapahtumista juuri sillä hetkellä, hänelle on hyvä tehdä selväksi, että palveluja ja tukea on 
saatavilla, mikäli hän jossain tilanteessa kokee tarvetta keskustelu- tai muuhun apuun. Eri-
tyisesti traumatisoituneilla maahanmuuttajilla voi olla psykosomaattisia oireita liittyen menneisiin tapah-
tumiin ja traumoihin. Asiakas harvoin osaa yhdistää esimerkiksi särkyä psyykkiseen terveyteen, ja hänen 
voi olla vaikea ymmärtää, ettei näitä oireita voi hoitaa tavallisilla särkylääkkeillä. 

Asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn on syytä kiinnittää huomiota. Tärkeää on antaa asiakkaalle tunne ja 
tieto siitä, että mielenterveysasioista on lupa puhua. Työntekijä voi omalla puheeksi ottamisellaan viestit-
tää asiakkaalle, ettei pahaa oloa, voimattomuuden tunnetta tai muita mielenterveyden haasteita ole syytä 
hävetä. Haasteista voi puhua ja niihin voi saada apua ilman, että tulee leimatuksi ”hulluksi”. 

Mielenterveyspalveluita tarjottaessa on kuitenkin aina hyvä muis-
taa se, että liian aktiivisen trauman työstäminen ei tuota toivottua 
tulosta. Asiakkaalla pitää olla halu ja voimavaroja trauman 
tai kipeiden asioiden läpikäymiseen ja työstämiseen. Mi-
käli työntekijällä on tunne siitä, että asiakas tarvitsisi mielenterve-
yspalveluita tai hyötyisi niistä, tulee hänen aina keskustella asiasta 
asiakkaan kanssa. Asiakkaalle tulee kertoa, kuten muissakin huolta 
herättäneissä tilanteissa, miksi huoli on syntynyt ja miten työntekijä 
tilanteen näkee. Samalla tulee kertoa niistä palveluista, jotka voisi-
vat parhaiten auttaa asiakasta.

5	 Maahanmuuttajien	terveys-	ja	hyvinvointitutkimus	(THL),	http://www.terveytemme.fi/maamu/

TIETOA MIELENTERVEYDESTÄ

”Maahanmuutto on iso elämänmuutos. Jokainen maa-
hanmuuttaja käy uudessa maassa läpi maahanmuut-
toprosessin, jonka aikana hän käsittelee sisäisesti niitä 
vaikutuksia, joita ulkoisten olosuhteiden muuttuminen 
on aiheuttanut hänen elämälleen. Muutoksen vaikutuk-
set on käytävä läpi, vaikka muuttaisi kulttuuriltaan koti-
maansa kaltaiseen maahan. Vaikutukset voivat kuitenkin 
olla sitä voimakkaampia, mitä erilaisempi kotimaa on 
uuteen maahan verrattuna.”

www.e-mielenterveys.fi

APUA VAIKEAAN 
ELÄMÄNTILANTEESEEN

Useissa kaupungeissa 
toimii mielenterveysseura, 
joka tarjoaa erikoistuneita 
palveluja kriisi- ja 
traumatilanteisiin.



9.5 Seksuaaliterveys ja seksuaalikasvatus

Suomessa lapset ja nuoret saavat jo hyvin varhaisessa vaiheessa opetusta ihmisen biologiasta, 
seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. Useissa maissa seksuaalisuutta pidetään kuitenkin tabuna: koulussa 
ei opeteta biologiaa tai terveystietoa, seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on vaikea saada tietoa, tai niistä 
on häpeällistä puhua. Osassa länsimaistakin seksuaalikasvatusta saa vain osa nuorista, sillä koulut voivat 
itse päättää sisällytetäänkö seksuaaliterveys ja -valistus opetussuunnitelmaan.

Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektin asiakkaina olleiden perheiden nuorista kukaan ei ollut 
saanut kotimaissaan minkäänlaista seksuaalikasvatusta. Esimerkiksi sekä tytöillä että pojilla oli vain vähän 
tietoa ihmisen biologiasta. Raskaaksi tuleminen saatettiin yhdistää avioliittoon, ei sukupuoliyhteyteen. 
Kuukautiset ja niiden merkitys olivat monille epäselviä. Pojat saattoivat esimerkiksi luulla, että nainen voi 
valita kuukautisten ajankohdan. Heille oli myös epäselvää, onko naisella kuukautiset silloin, kun hän on 
raskaana, vai kun hän ei ole raskaana. On siis hyvä muistaa, että asiakkaalla saattaa olla hyvin 
hatarat perustiedot ihmisen biologiasta, lisääntymisestä ja seksuaalisuudesta.  Edes perheen 
aikuisilla ei välttämättä ole perustietoja seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista ja ne saattavat olla heille 

tabu. Seksuaalikasvatus saattaa siis olla 
tarpeellinen myös perheen vanhemmille.

Se, kuinka paljon opetusta maahanmuutta-
jat saavat asiaan liittyen Suomessa, riippuu 
täysin heidän iästään. Peruskouluikäiset 
käyvät näitä asioita läpi koulussa, mutta 
peruskouluiän ylittäneet nuoret ja aikui-
set eivät välttämättä automaattisesti saa 
opetusta tai neuvoja seksuaaliterveyteen 
ja seksuaalioikeuksiin liittyvistä asioista. 
Vanhempien kanssa on aina tärkeä 
keskustella seksuaalikasvatuksesta 
Suomessa. Heillä saattaa olla epäluuloja 
tai pelkoa nuorille annettavaa seksuaali-
kasvatusta kohtaan, etenkin jos heidän ko-
timaassaan suhtaudutaan kielteisesti sek-
suaalikasvatukseen.  

Seksuaalikasvatusta voi antaa kuka tahansa työntekijä. Seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista voi 
puhua esimerkiksi sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, lääkäri tai opettaja. Vaikka asiakas 
olisi vastahakoinen seksuaalikysymysten noustessa esiin, on tiettyjä asioita, joita hänelle 
tulee kertoa. Tällaisia asioita ovat mm.

• oikeus tuntea ja ilmaista kaikkia tunteita,
• oikeus seksuaaliseen vapauteen ja seksuaalisten taipumusten ilmaisemiseen muita loukkaamatta,
• oikeus tasa-arvoon ja suvaitsevuuteen sekä
• oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

On tärkeä kertoa, että nämä oikeudet koskevat kaikkia, niin tyttöjä, poikia, naisia kuin miehiäkin. 
Asiakkaan kanssa tulee käydä läpi se, että myöskään hän ei voi toiminnallaan loukata muiden 
seksuaalioikeuksia. Kaikki seksuaalinen toiminta, joka tapahtuu ilman henkilön tai henkilöiden omaa 
suostumusta, on väärin ja siitä voi seurata rangaistus. 

Seksuaaliasioiden puheeksi ottaminen asiakkaan kanssa saattaa olla työntekijälle vaikeaa. Aihe on 
kuitenkin tärkeä, eikä siitä puhumista tulisi välttää. Maahanmuuttajien kanssa seksuaaliterveydestä ja 
seksuaalioikeuksista keskustellessa ei tarvitse toimia eri tavalla kuin kantasuomalaistenkaan – asiakas itse 
vetää omat rajansa, mikäli tuntee siihen tarvetta. Työntekijän ei kannata turhaan miettiä, voiko 
jonkin asian nostaa keskusteluun: avoin ja ennakkoluuloton suhtautuminen asiakkaaseen 
on hedelmällisen keskustelun ja seksuaalikasvatuksen perusta. Asiakkaan etninen tausta, ikä 
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”Nykysuomalaiseen ajatteluun kuuluu tiedon 
ja moraalin erottaminen toisistaan. Erityisesti 
seksuaalisuuden piirissä on maailmalla kuitenkin 
paljon yleisempää pitää seksuaalitietoa ja moraalia 
erottamattomina. Ajatellaan, että tieto johtaa 
moraalittomaan käytökseen: jos nuori saisi tietää, miten 
kondomia käytetään, sitä lähtisi heti kokeilemaan 
sukupuoliyhteydessä. --- Lähes kaikki asiasta tehty 
tutkimus on kuitenkin tullut siihen johtopäätökseen, 
ettei nuorten saama seksitieto varhenna seksin 
aloittamisikää.”

Minna Säävälä 2011, 51: Perheet muuttoliikkeessä.
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ASIAKKAALLE ON HYVÄ KERTOA MM. SEURAAVISTA ASIOISTA:

Suomen perustuslain mukaan kaikilla miehillä, naisilla ja lapsilla on oikeus tasa-arvoon, 
koskemattomuuteen, vapauteen ja turvallisuuteen. 

Syrjintä sukupuolisen suuntautumisen perusteella on kielletty yhdenvertaisuuslailla, ja 
samaa sukupuolta olevien liitot ovat hyväksyttyjä. 

Naisella on oikeus päättää joko lapsen synnyttämisestä tai raskauden keskeytyksestä.

Naisen ympärileikkaus kaikissa muodoissaan on rikos. Myös ympärileikkauksen 
suunnitteleminen tai lapsen lähettäminen ulkomaille ympärileikattavaksi on rikos, josta 
voidaan rangaista.

Suomen lain mukaan 16 vuotta on suojaikäraja seksissä. Jos 16 vuotta täyttänyt harrastaa 
seksiä alle 16-vuotiaan kanssa, on kyseessä rikos.

Nuorella on oikeus seurustella ja lopettaa seurustelusuhde niin halutessaan. Hänellä 
on myös oikeus elää avoliitossa ja erota siitä. Ihmisellä on myös oikeus elää ilman 
seurustelukumppania. 

tai sukupuoli ei määritä sitä, miten hän seksuaalisuutensa kokee, 
ja mistä asioista hän mahdollisesti haluaa tai ei halua keskustella.

Seksuaaliasioista keskustellessa on tärkeä tehdä ero 
seksuaalisuuden ja seksin välille.  Erityisesti maissa, joissa 
seksuaaliasioista puhumiseen suhtaudutaan kielteisesti, vedo-
taan usein siihen, että asioista puhuminen yllyttää ihmisiä sek-
suaalisiin tekoihin ja seksiin. Seksuaalisuudessa on monta puolta, 
ja jokainen kokee ja toteuttaa seksuaalisuutta omalla tavallaan. 
Suomessa seksuaalisuus ja siihen liittyvät asiat ovat hyväksyttyjä 
keskustelunaiheita. Muistuta asiakasta siitä, että hän voi milloin 
tahansa puhua näistä asioista: kysyä, ihmetellä, keskustella ja 
saada neuvoja sekä tukea.

Jos asiakasperheessä on useita nuoria, voi heille pitää yhteisen seksuaaliasioita käsittelevän tapaamisen. 
Erityisesti muuten ujot nuoret voivat sisarustensa seurassa olla rennompia, ja näin avoimempi ja 
monipuolisempi keskustelu on mahdollista. Sosiaalitoimi voi järjestää tällaisia tapaamisia yhdessä 
terveystoimen, nuorisotoimen tai esimerkiksi neuvolan kanssa. Yhteinen tapaaminen saattaa kannustaa 
nuoria miettimään seksuaalisuutta ja sen monia muotoja myös keskenään. 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

• www.vaestoliitto.fi
• www.monikanaiset.fi
• www.poikientalo.fi
• www.tyttojentalo.fi
• www.ihmisoikeusliitto.fi
• www.thl.fi
• www.riku.fi
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TIETOLAATIKKO

Suomessa tyttöjen ympärileikkauksen kieltää rikoslaki, jossa se määritellään törkeäksi 
pahoinpitelyksi. Myös ympärileikkauksen valmistelusta, tai suunnitelmista viedä lapsi 
ulkomaille ympärileikattavaksi, tulee ilmoittaa poliisille. Törkeysasteesta riippuen 
ympärileikkauksesta voi saada vankeusrangaistuksen.

Ympärileikkaus tulee ottaa puheeksi kaikkien asiakkaiden kanssa. Moni nainen ei tiedä, 
että ympärileikkaus ei ole yleismaailmallinen tapa. Tällöin hän ei itse välttämättä ota 
asiaa puheeksi, eikä välttämättä liitä omia fyysisiä oireitaan ympärileikkaukseen. Naisten 
ympärileikkaukseen liittyy paljon erilaisia uskomuksia ja tabuja. Esimerkiksi joillain aluilla 
uskotaan, että kätilö sokeutuu, jos hän näkee synnytystilanteessa naisen klitoriksen.

Neuvoja asiakkaan kohtaamiseen:

Aihetta voi lähestyä aluksi yleisestä näkökulmasta. 

Kotimaa ei määritä sitä, onko tyttö tai nainen ympärileikattu, mutta se voi antaa viitteitä 
ympärileikkauksen mahdollisuudesta.

Asiasta voi kysyä ja keskustella suoraan.

Ympärileikattu tyttö tai nainen pitää aina kohdata kunnioittavasti: tapahtuneen 
kauhisteleminen saattaa lisätä asiakkaan pelkoa, ja kasvattaa kuilua asiakkaan ja työntekijän 
välillä.

Älä syyllistä tai tuomitse ympärileikattua tyttöä tai naista.

Ympärileikkaus ei liity neitsyyteen. 

Mikäli nainen tai tyttö on ympärileikattu, hänelle tulee kertoa avausleikkauksen 
mahdollisuudesta.

Myös poikien ja miesten kanssa tulee keskustella naisten ympärileikkauksesta. 

Toistaiseksi poikien ympärileikkauksesta ei ole säädetty laissa. 

Ympärileikkauksesta keskusteltaessa perheenjäsentä tai sukulaista ei koskaan tule käyttää 
tulkkina.

Lisätietoa:	www.ihmisoikeusliitto.fi



9.6 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia lähteitä:
 
• Allinen-Calderon, Nnenna; Kanervo, Marianna jaNurmi, Reet (toim.) (2011): Tunnista ja turvaa - 

käsikirja väkivallan uhrin auttamistyöhön vastaanottokeskuksissa. Monika-Naiset liitto
• Castaneda, Anu E; Rask, Shadia; Koponen,Päivikki; Mölsä, Mulki ja Koskinen, Seppo (toim.) (2012): 

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista 
Suomessa

• Haavikko, Ansa ja Bremer, Lena (2009): Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia – Opas 
mielenterveystyöhön yli kulttuurirajojen. Suomen Mielenterveysseura

• Ihmisoikeusliitto:	www.ihmisoikeusliitto.fi	
• Keskustelua monikulttuurisuudesta VI: Monikulttuurinen vuorovaikutus ja ymmärrys terveydestä 

(23.4.2014, Järj. Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimuksen verkosto, 
Turun yliopisto)

• Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti 
seulottavat sairaudet. 20.2.2013/Tartuntatautien torjuntayksikkö ja mikrobilääkeresistenssiyksikkö/ 
THL

• Maahanmuuton vuosikatsaus 2012, Sisäasiainministeriö 
• Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy. Sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisuja 2009:21.
• Sainola-Rodriguez, Kirsti (2013): Maahanmuuttajan kohtaaminen terveydenhoidossa. Teoksessa 

Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. 
Väestöliitto 2013.

• Säävälä, Minna (2011): Perheet muuttoliikkeessä. Perustietoa maahan muuttaneiden kohtaamiseen. 
Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 41/2011.

• Turun ulkomaalaistoimiston terveydenhoitajan ja muiden työntekijöiden haastattelut
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Perheen yhdistyminen 
Perheen uudelleenjärjestäytyminen 

ja kotoutuminen

10

10.1 Perhe ja maahanmuutto

Maahanmuutto vaikuttaa perheen toimintaan, muutti perhe yhdessä tai erikseen. Vieraaseen maahan 
muuttaminen yleensä tiivistää ydinperhettä ja kasvattaa sen merkitystä, koska yhteydet muuhun sukuun ja 
entisiin sosiaalisiin verkostoihin muuttuvat etäisyyden myötä. Maahanmuutto länsimaihin voi ympäröivän 
yhteiskunnan myötä muuttaa naisten ja lasten asemaa perheessä itsenäisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi. 
Toisaalta jokainen perhe on omanlaisensa. Joissakin perheissä vanhoja sukupuoli- ja sukupolvihierarkioita 
ylläpidetään, tai jopa ylikorostetaan maastamuuton seurauksena. Tämä saattaa estää perheen tasa-
arvoisen kotoutumisen uuteen maahan. (Ks. esim. luku 12.1) Nämä muutokset eivät koske vain Suomeen 
muuttaneita perheitä, vaan samat muutokset ovat yleisiä missä tahansa päin maailmaa.

Yksilön ja perheen kotoutumiseen vaikuttaa se, minkälaisista olosuhteista ja mistä syistä muutto 
on tapahtunut. Katkennut suhde kotimaahan vaikuttaa pakolaisten kotoutumiseen eri tavalla kuin 
”vapaaehtoisten” maahanmuuttajien, sillä he lähtevät yhteiskunnista, jotka ovat murroksessa. 
Henkilökohtaisen elämän ja ympäristön muutokset ovat siis samanaikaisia, eikä kotimaahan jääneisiin 
ja muihin maihin paenneisiin sukulaisiin välttämättä pysty ylläpitämään kontakteja samalla tavalla, kuin 
vakaasta maasta lähtenyt muuttaja. 

Yleisellä tasolla kotoutumiseen vaikuttaa 
maahanmuuttajaryhmän rakenne, vastaanot-
to uudessa yhteiskunnassa sekä maastamuu-
ton syyt ja taustat kotimaassa.1  Esimerkiksi 
kriisialueilta lähteneiden voi olla vaikea pi-
tää yhteyttä kotimaahansa. Yhteydenpidon 
vaikeudet saattavat haitata kotoutumista, jos 
läheisiin liittyvä huoli ja epävarmuus heiken-
tävät psyykkistä hyvinvointia. Toisaalta osalle 
vähäinen yhteydenpito kotimaahan tai suku-
laisiin voi olla myös tietoinen valinta. Henkilö 

1 Onko maahanmuuttajayhteisön enemmistö miehiä vai naisia, vanhuksia vai nuoria? Millaiset ovat taloudellisen  
 nousun mahdollisuudet? Kuinka paljon lainsäädäntö eroaa lähtömaan lainsäädännöstä? Muuttaako lain  
 säädäntö perherakennetta ydinperheen suuntaan? Millaiset ovat mahdollisuudet yhteydenpitoon ja paluu 
 muuttoon tulevaisuudessa?

KOTOUTUMINEN ROOLIEN MUUTOKSENA

”Hyväksyy itsessään, perheessään ja ympäristössään 
tapahtuvia muutosprosesseja.”

Kotoutujan Roolipaletti



saattaa esimerkiksi välttää yhteydenpitoa säästyäkseen kulttuurisilta ja perinteisiin liittyviltä vaatimuk-
silta, joita kotimaasta häneen kohdistuu, ja voidakseen helpommin omaksua uuden kotimaan arvoja ja 
tapoja. Koska kotimaahan palaaminen on pakolaisille epätodennäköistä, transnationaalisia suhteita yl-
läpidetään taloudellisten avustusten kautta. Kotimaahan tai pakolaisleireille jääneitä sukulaisia pyritään 
myös auttamaan turvallisempiin maihin muutossa. Nämä monet tekijät vaikuttavat myös perheen 
kotoutumisen taustalla.

Kotoutumisen vaiheita ja polkuja on yhtä paljon 
kuin yksilöitäkin. Jokaisen asiakkaan kulttuuristen tai 
kansallisten tapojen tunteminen ei ole avain toimivaan 
maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Tärkeintä 
on työntekijän rohkeus keskustella asiakkaan kanssa, ja 
avoimuus erilaisille ajatusmalleille. Tämän ja seuraa-
vien lukujen tarkoitus onkin herättää työntekijä 
pohtimaan ja huomaamaan niitä haasteita, joi-
ta vieraaseen maahan muuttaminen aiheuttaa. 
Omien vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja erilaisten 
vuorovaikutustapojen ymmärtäminen on paras lähtökoh-
ta toimivaan asiakastyöhön. 

10.2 Perheenyhdistämisen vaikutus perheeseen

Eriaikaista kotoutumista ja maahanmuuttajien toista sukupolvea on tutkittu monissa maissa. Yleisesti 
tunnettu tosiasia on, että maahanmuuttajaperheissä lapset oppivat kielen ja kotoutuvat vanhempiaan 
nopeammin, mikä voi aiheuttaa kitkaa vanhempien ja lasten välisissä suhteissa. Valtaosa kotoutumisen 
tutkimuksesta on kuitenkin tehty keskittyen yksilön näkökulmaan ja kokemukseen. Perheenyhdistämisen 
vaikutusta perhedynamiikkaan on tutkittu vähiten.2 Perheen jälleenyhdistyminen voi kuitenkin 
muuttaa perheen sisäisiä suhteita ja haastaa kotoutumista monin eri tavoin yhdessä 
muuttaneisiin perheisiin verrattuna. Näin käy todennäköisemmin perheissä, jossa perheenkokoaja 
ei vielä kotimaassaan ole ollut perheestä ensisijaisesti vastuussa oleva henkilö.

Ensimmäinen perhesuhteisiin luonnollisesti 
vaikuttava seikka on pitkä eroaika. Perheen-
jäsenet ehtivät kasvaa eri tahoilla ja elää arkeaan. 
Esimerkiksi kun perhe vuosien jälkeen yhdistyy, 
nuori perheenkokoaja ei ole enää sama lapsi kuin 
perheestä erotessaan, vaan mahdollisesti länsimaa-
laistunut aikuinen. Yhtälailla aikuinen perheenko-
koaja muuttuu vuosien aikana. Niin perheenko-
koaja kuin muutkaan perheenjäsenet eivät 
välttämättä tiedosta muutoksia itsessään 
ennen kuin ne heijastuvat takaisin arjen 

vuorovaikutustilanteiden kautta. Mitä pidempi eroaika on, sitä enemmän ihmiset kasvavat ja oppi-
vat uusia rooleja ja selviytymiskeinoja. Eniten muuttuvat perheen lapset, riippumatta siitä missä ja kenen 
kanssa he kasvavat.

Toinen perhesuhteisiin vaikuttava seikka on perheenjäsenten välisten suhteiden hierarkia 
ja vastuunjako. Perheenkokoaja voi olla äiti, joka on kotimaassa ollut vastuussa arjen pyörittämisestä 
ja kodin sisällä tapahtuvista asioista. Uudessa tilanteessa hän onkin vastuussa kodin ulkopuolisista asiois-
ta, perheen raha-asioista, ja toimii perheensä tulkkina heidän tutustuessaan uuteen yhteiskuntaan. Tämä 
saattaa olla haastava muutos paitsi hänelle itselleen, myös saapuville perheenjäsenille. Erityisen haastava 

2 Suárez-Orozco, Carola; Todorova, Irina L.G.; Louie, Josephine 2002.
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KOTOUTUMINEN PSYYKKISENÄ 
PROSESSINA

• Kuinka yksilö sopeutuu ulkoisten 
muutosten aiheuttamiin sisäisiin 
muutoksiin? 

• Millaista kipuilua muutoksiin 
sopeutuminen aiheuttaa?

Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti 
samanlaisia

KOTOUTUMINEN ON MUUTOKSIA...

...kielessä
…käyttäytymisessä
…asenteissa
…arvoissa
ja oma hyvä olo näiden muutosten jälkeen.



tilanne voi olla kaikille osapuolille, jos mukana on saapunut 
mies, jonka tehtäviin kotimaassa kuului taloudellinen ja ko-
din ulkopuolinen vastuu perheestä.

Maahanmuuttajaperheessä yksilön kotoutumiseen 
eivät siis vaikuta ainoastaan yksilön omat tiedot ja 
taidot. Yhtä tärkeää on perheen hyvinvointi koko-
naisuudessaan ja se, miten perheenjäsenet suhtau-
tuvat yksilössä tapahtuviin muutoksiin. Nähdäänkö 
muutokset hyvinä ja hyväksyttävinä, vai suhtaudutaanko 
niihin kielteisesti ja kyseenalaistaen?

10.3 Kotoutumisen vaiheet ja kotoutuminen roolien muutoksena

Maahanmuuton jälkeistä muutosprosessia tarkastellaan usein kotoutumiskaarena.3 Uusi 
elämä uudessa maassa alkaa normaalisti kuherruskuukautena, jolloin kaikki on hyvää ja jännittävää. 
Alun hohtoa seuraa kuitenkin turhautumiskausi, niin kutsuttu kulttuurishokki, kun arkielämän vaikeus, 
kielitaidon puute ym. alkavat vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Uusiin tapoihin tottumisen ja rutiinien 
löytymisen myötä mieliala alkaa uudelleen kohota. Kulttuuriin ja tapoihin liittyvät syvemmät ristiriidat 
kotimaan tapojen kanssa voivat kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti elämänlaatuun kunnes tasapaino löytyy. 
(Ks. kuva 1) Tasapainon löytäminen voi kestää pitkään, ja kaikki eivät välttämättä löydä sitä koskaan. 

3  Ks. esim. Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö sekä Ulkoisesti erilaisia – sisäisesti samanlaisia.
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KOTOUTUMISEN KANNALTA 
TÄRKEITÄ ASIOITA

• Työ
• Sopiva asunto
• Kielitaito
• Turvallisuuden tunne
• Terveyspalvelut
• Lasten pääsy kouluun tai 

opiskelemaan

Maahanmuuttajabarometri 2012
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I

MAASSA ASUMISEN AIKA

KUHERRUSKUUKAUSI
Kaikki hyvin, ihanaa!

KULTTUURISHOKKI
Kaikki huonosti, 

kamalaa!

PINNALLINEN
 SOPEUTUMINEN

Ihan hyvinhän 
tämä menee...

KYSEENALAISTAMINEN
Pitääkö tämän 
mennä näin?

TASAPAINON 
LÖYTYMINEN

Nyt on hyvä olla.

Kuvio 2. Kotoutumiskaari. 
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Kun perinteiseen kotoutumiskaareen lisää perheen yhdistymisen, kuvio saa lisää ylä- ja 
alamäkiä. Saapuvien perheenjäsenten ikä voi vaikuttaa paljon siihen, miten heidän elämänsä lähtee 
muotoutumaan. Esimerkiksi perheen lapset voivat keskenään olla hyvin erilaisissa tilanteissa riippuen 
siitä, minkä ikäisiä he ovat muuttohetkellä. Lasten on usein helppo oppia kieli4 ja solmia tasavertaisia 
ystävyyssuhteita muiden lasten kanssa koulussa ja päivähoidossa. Nuorille ja aikuisille vastaavien 
sosiaalisten foorumien löytäminen on haasteellisempaa. 

Koska perhesuhteet vaikuttavat väistämättä yksilön hyvinvointiin, myös muiden perheenjäsenten 
elämäntilanne vaikuttaa perheenkokoajan omaan kotoutumiseen. (Ks. kuva 2) Myös suomalaisessa perheessä 
yhden henkilön pahoinvointi heijastuu muihin perheenjäseniin. Puolisoon ei voi olla vaikuttamatta toisen 
puolison työttömyys tai masennus, eikä vanhempiin lasten vaikeudet koulunkäynnissä.

Kotoutuminen käsitteenä on moniulotteinen, eikä ko-
toutumista edistäviä tekijöitä voi yksiselitteisesti mää-
ritellä, sillä yksilöiden elämään vaikuttavat eri tekijät 
niin monenlaisilla tavoilla. Kotoutumiseen vaikuttavat 
sekä ulkoiset, yhteiskunnan rakenteeseen liittyvät että 
yksilölliset, psykologiset seikat. Yhteiskunnan rakenne 
voi vaikeuttaa kotoutumista esimerkiksi työllistymisen 

haasteiden, heikon taloudellisen aseman tai rasismin kautta. Psykologiselta kannalta kotoutumista estäviä 
ja hidastavia tekijöitä ovat esimerkiksi yksinäisyyden tunne, vaikeudet sopeutua uuden kulttuurin toimin-
tatapoihin, ja identiteettiin liittyvä epävarmuus. 

Maahanmuuton seurauksena tapahtuvaa kotoutumista on erityisesti sosiaalityössä 
hedelmällisempää lähestyä kotoutumiskaaren sijaan roolien muutosten kautta. Väestöliiton 
”Kotoutujan Roolipaletti – toimintamalli maahanmuuttotyöhön” on kotoutumista läpinäkyvästi ja 
käytännönläheisesti avaava teos, johon jokaisen maahanmuuttajien kanssa työskentelevän on hyvä 
perehtyä. 

”Maahanmuutossa yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja 
sosiaalinen ympäristö muuttuvat voimakkaasti. Tämä 
edellyttää jossain määrin myös totuttujen toiminta-
tapojen muuttamista. Kotoutujan Roolipaletin perus-
ajatuksena on, että jotta tarvittavaa, pitkäaikaista ja 
sisäistettyä muutosta toimintatavoissa tapahtuisi, tar-
vitaan aiemmin omaksuttujen roolien muutosta ja ehkä 
myös uusien roolien omaksumista. Pelkkä toimintata-
van muutos yhdessä tilanteessa ei riitä, vaan tarvitaan 
laaja-alaisempaa muuttumista.”5

Roolit on sisäistetty kasvuympäristössä. Ongelmia 
syntyy silloin, kun uudessa ympäristössä vanhoi-
hin käytösmalleihin sosiaalisissa tilanteissa vasta-
taan eri tavalla. Ihminen ei enää tiedä miten tuli-
si toimia, eikä hän kykene ennakoimaan muiden 
ihmisten reaktioita vuorovaikutustilanteissa. Jo-
kaisessa kulttuurissa on kirjoittamattomia 
sääntöjä, joita ei voi opiskella. Niiden oppiminen edellyttää pitkäaikaista ja syvällistä kanssakäymistä 
kantaväestön kanssa. Lasten kasvatuksessa esimerkiksi ikärajat ovat tällaisia asioita. Minkä ikäisenä lapsi 
voi tehdä tiettyjä asioita, kuten olla yksin kotona tai mennä yksin kouluun tai kauppaan? 

4 Lapset eivät opi kieltä automaattisesti, vaan he tarvitsevat opetusta, joka kohtaa lapsen tarpeet, sekä   
 ympäristön ja olosuhteet, jotka tukevat hänen yksilöllistä oppimistaan.
5 Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne 2012, 6.

Vaikka kotoutumissuunnitelmien 
teko on TE-toimistojen vastuulla, 

henkilö ei kotoudu vain työn kautta.

”KOTOUTUJAN ROOLIPALETTI”

Moni tässä luvussa esitetyistä asioista löytyy 
Kotoutujan Roolipaletti-oppaasta. Tämä 
luku hyödyntää opasta, koska se sanoittaa 
hyvin myös projektissa saadut käytännön 
kokemukset perheenyhdistämisperheiden 
kotoutumisesta.

Suosittelemme lämpimästi tutustumista 
Roolipalettiin ja sen hyödyntämistä 
käytännön työssä. Tässä luvussa käsitellään 
vain paletin niitä näkökulmia, jotka liittyvät 
suoraan perheen kotoutumiseen.
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Kuvio 3: Perheenyhdistämisen vaikutus kotoutumiskaareen. 
Lähde: Punainen Risti.
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Rooleilla on erilaisia kehitysasteita. Maahanmuuttaja joutuu kotoutuessaan täydentämään 
”roolipalettiaan”. Hän joutuu omaksumaan ja opettelemaan hänelle entuudestaan vieraita rooleja, sekä 
toisaalta muuttamaan jo opittuja rooleja. Uuteen kulttuuriin kotoutujalla on alikehittyneitä tai täysin 
puuttuvia rooleja, joita hän ei ole kotimaassaan tarvinnut. Suomalaisessa kontekstissa hyvä esimerkki 
tällaisesta roolista on ”kirjallisen tiedon vastaanottaja”. Suullisen informaation ympäristössä oleellinen 
tieto kerrotaan ja välitetään puhumalla, ja tällaisesta kulttuurista tulevalle kirjallisella informaatiolla ei ole 
merkitystä. Tämä voi myös vaikuttaa tapaan tulkita kirjallista materiaalia; se voidaan nähdä toissijaisena. 
Heikosti lukutaitoinen henkilö todennäköisesti luottaa siihen, että mikäli kirjoitettu asia on oikeasti 
tärkeä, se kerrotaan hänelle suullisesti. Alikehittyneessä roolissa yksilö vasta harjoittelee uudenlaista 
toimintamallia, eikä se vielä onnistu täysin sujuvasti ja kivuttomasti.

Kotoutujan tavoitteena on sopivasti kehittynyt rooli. Kun 
tietyn roolin toteuttaminen sujuu henkilöltä luontevasti, 
hänen ei tarvitse käyttää voimavarojaan roolin aktiiviseen 
toteuttamiseen. Toimintatapoja ei tarvitse enää tietoisesti 
muuttaa, vaan ne toteutetaan automaattisesti. Hän ei enää ak-
tiivisesti tiedosta toimivansa ”uuden kulttuurin” mukaisesti. 
Tässä uudessa kulttuurissa voi yhdistyä sekä uuden kotimaan 
että lähtömaan kulttuurien piirteitä perheelle tai yksilölle 
sopivalla tavalla. Kotoutumisvaiheessa tietyt elämän alueet 
saattavat korostua, jolloin niihin liittyvät roolit voivat olla 
ylikehittyneitä. Tällöin henkilö saattaa pitää tiukasti kiinni 
vanhasta tai toimimattomasta roolista, tai yksi rooli saattaa 
viedä niin paljon aikaa ja energiaa, ettei muiden roolien kehit-
tämiselle ole tilaa. Esimerkiksi perinteiden liiallinen korosta-
minen kulttuurien ristipaineessa saattaa viedä turhan paljon 
voimavaroja muilta elämän osa-alueilta, tai naisen rooli äitinä 
saattaa korostua niin paljon, että hän unohtaa oman kotoutu-
misensa, ja elää uuden kotimaan elämää lastensa kotoutumisen kautta. Yksilön identiteetti koostuu mo-
nesta roolista, jotka ovat aina yhteydessä toisiinsa.

Eri kulttuureissa ja yhteisöissä rooleihin kohdistuu erilaisia odotuksia. Uudessa maassa myös nämä 
odotukset muuttuvat, eikä yksilö enää voi toimia samalla tavalla kuin ennen. Hän saattaa joutua 
toimimaan täysin vieraissa tilanteissa, joihin hänellä ei ole ennestään käyttäytymismallia. Jos kukaan 
ei kerro maahanmuuttajalle mitä häneltä odotetaan, ja miksi hänen tiettyjä tekemisiään 
pidetään vääränlaisina, hän ei pysty muuttamaan toimintatapojaan. Uusien toimintamallien 
omaksuminen vie vielä enemmän aikaa, jos maahanmuuttajalta puuttuvat kontaktit kantaväestöön, joiden 
kautta uusia rooleja voisi peilata ja harjoitella. Kun käyttäytymismallit liittyvät arvoihin ja etiikkaan, jotka 
on lapsuudessaan sisäistänyt, niitä on hyvin vaikea muuttaa.

Rooleihin vaikuttavat erilaiset tekijät eri tasoilla.

• Yksilöllisellä tasolla vaikuttavat henkilökohtaiset tiedot, tunteet ja odotukset.
• Vuorovaikutuksellisella tasolla vaikuttavat suhteet muihin ihmisiin, eli kokemus siitä, miten 

muut ihmiset vastaavat omaan käyttäytymiseen.
• Yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavat esimerkiksi lainsäädännön asettamat rajat yksilön 

toiminnalle. 

Näiden kolmen tason lisäksi roolit vaikuttavat myös yksilön käyttäytymiseen eri tasoilla. Työntekijälle 
näyttäytyy teonrooli, eli asiakkaan toiminta. Tämä on se ulkopuolisille näkyvä roolitaso, jota työntekijä 
arvioi. Teonroolin takana vaikuttaa aina tavoiterooli, joka ohjaa yksilön tekoja ja toimintaa. Se sisältää 
ne motivaatiotekijät, joiden vuoksi henkilö käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Tähän tasoon työntekijä voi 
päästä ”käsiksi” kysymällä avoimesti asiakkaaltaan mitä hän ajattelee, ja mitkä ovat hänen toimintansa 
tavoitteet. Näiden kahden tason taustalla vaikuttavat motivaatioroolit. Motivaatiorooleihin liittyvät 
ne arvot ja ajatusmaailmat, jotka henkilö on sisäistänyt syntymästään lähtien. Teonroolia on vaikea 

KOTOUTUMISEN KANNALTA 
KESKEISET JA MUUTTUVAT 
ROOLIT

• Muutoksenhallitsija
• Kulttuurinkantaja
• Identiteetinrakentaja
• Perheenjäsen
• Yhteisöjen jäsen

Kotoutujan roolipaletti
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muuttaa, jos motivaatioroolin tasolla kokee ristiriitoja odotetun käyttäytymisen kanssa. 
Motivaatiorooleja ei ole helppo tunnistaa ja sanoittaa, koska ne voivat olla niin itsestään 
selvinä pidettyjä kulttuurisia arvostuksia, joita ei normaalisti tule kyseenalaistettua.

Se, kuinka hyvin kukin perheenjäsen pääsee vauhtiin kotoutumisessaan, saattaa riippua aiemmassa 
elämässä tapahtuneista muutoksista ja yksilöllisestä stressinsietokyvystä. Edellytykset positiivisiin 
kotoutumisen kokemuksiin ovat hyvät, jos muutoksiin pystyy suhtautumaan ”terveesti”, eli vastustamatta 
kaikkea muutosta, mutta samalla luopumatta kritiikittömästi koko menneisyydestään uuden maan 
oletettujen arvojen kustannuksella. Sekä menneisyyden kokemuksilla, mahdollisilla traumoilla että 
tulevaisuuden visioilla on siis merkitystä. Kotoutumiseen tarvitaan sopivasti kehittynyttä 
”muutoksenhallitsijan roolia”. Tämä rooli edellyttää riittäviä psyykkisiä voimavaroja ja 
mahdollisuutta pohtia omaa elämäänsä ja omia arvojaan. Tämä on vaikeaa ilman keskustelua ja 
vuorovaikutusta valtakulttuurin edustajien kanssa.

Kotimaan ulkopuolella eläessä etnisen identiteetin säilyttäminen joutuu koetukselle. Sellaiset tavat, joita 
kotimaassa ei tulkittaisi kulttuuriin liittyviksi, saattavat maahanmuuton myötä saada etnisen identiteetin 
tunnusmerkkejä, joita täytyy suojella. Se, mitä perustellaan kulttuurin ja perinteen säilyttämisellä, ei 
välttämättä ole suoraa jatkoa kotimaassa ylläpidetyille perinteille. (Ks. luku 11.2) 

Kotoutuminen ei ole yksiviivaista.  Kotoutumisen voi nähdä etenevän polun tai kaaren sijaan myös 
spiraalina. Kotoutuja kohtaa samoja haasteita toistuvasti, mutta eri tilanteissa, jolloin hän joutuu 
käsittelemään niitä eri tasoilla ja eri näkökulmista. Perheen kanssa työskentelevän henkilön merkitys 
kotoutujan suhtautumisessa muutoksiin, niihin sopeutumisessa ja niiden ymmärtämisessä on siis tärkeä. 
Työntekijä voi olla se peili, jonka kautta asiakkaalla on mahdollisuus testata omia muuttuvia 
käytösmallejaan ja peilata itsessään tapahtuvia muutoksia. Tämän peilaamisen mahdollistaa 
positiivisen ja rakentavan palautteen antaminen. 

10.4 Perheenkokoajan roolit, vastuu ja oma kotoutuminen

Perheen yhdistyessä perheenkokoaja on jo ehtinyt omaksua uusia toimintatapoja ja uusia rooleja uuteen 
maahan kotoutuessaan. Hän tulee siitä huolimatta todennäköisesti kohtaamaan haasteita ja ristiriitoja 
vanhojen ja uusien roolien sekä toimintatapojen myllerryksessä.

Perheenkokoajat, jotka ovat perheen yhdistyessä joko työttömiä tai iltakoulussa, pystyvät kulkemaan 
palvelupolkua perheen rinnalla. Projektin aikana huomattiin, että perheen asioiden hoitaminen 
on lähes kokoaikaista työtä, joka jatkui jopa vuoden perheen yhdistymisen jälkeen. Monien 
asiakkaiden lähtömaissa lääkärin palveluja on ollut saatavilla vain harvoilla, ja osalla perheenjäsenistä 
on ollut pitkäaikaista hoitoa vaativia sairauksia. Erityisesti terveyspalveluissa asioiminen on työllistänyt 
perheenkokoajia lähes viikoittain. Työmäärästä huolimatta perheenkokoajat ovat tunnollisesti 
ja ylpeänä kantaneet vastuunsa. On kuitenkin paikallaan pohtia, onko työttömyys jatkunut 
vapaaehtoisesti ja perheen asioiden hoitaminen ollut tietoinen valinta. Tilanne myös kertoo siitä, kuinka 
vaikea olisi yhdistää arjen viranomais- yms. asioiden hoitaminen täysipäiväiseen työssä tai koulussa 
käyntiin.

Perheenkokoaja voi ”ansaita” tai nostaa asemaansa perheen sisäisessä hierarkiassa. Esimerkiksi 
perheenkokoajana toimiva nuori, joka pystyy auttamaan saapuneita perheenjäseniään käytännön asioiden 
hoidossa, ja on ”onnistunut” perheenyhdistämisen toteuttamisessa, on voinut todistaa vanhemmilleen 
kykenevänsä hoitamaan velvollisuuksiaan. Näin hän voi nousta aikuisen asemaan ja nauttia sen mukana 
tulevaa kunnioitusta. Tämä voi olla ylpeyden aihe, jonka vuoksi hän on valmis luopumaan omalla 
kotoutumispolullaan etenemisestä, ja asettamaan perheensä tarpeet omiensa edelle. 
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A. Kun perheenkokoaja on vanhempi

Perhedynamiikan kannalta ihanteellinen tilanne on, jos perheenkokoaja on luonnollisesti perheenjäsenistä 
vastuussa oleva henkilö. Tällöin perheen sisäiset roolit eivät joudu niin suurelle koetukselle. Tässä 
tilanteessa aikuinenkin voi kokea stressiä ja liian painavaa vastuuta. Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen 
-projektin aikana huomattiin, että myös isät reagoivat monelta taholta kohdistuviin odotuksiin. Heidän oli 
vaikea hallita elämäänsä samalla tavalla kuin ennen perheen saapumista. Myös aikuisen perheenkokoajan 
jaksamiseen ja hyvinvointiin tulee siis kiinnittää huomiota. ”Taantuminen” omassa kotoutumisessa näkyi 
mm. kielitaidon heikentymisenä, epävarmuutena ja kykenemättömyytenä hoitaa asioita, joita ennen oli 
osattu hoitaa täysin sujuvasti ja itsenäisesti.

Se, kuinka hyvin perheenkokoaja jaksaa haasteellisessa tilanteessa, riippuu hänen ”muutoksenhallitsijan 
roolinsa” vahvuudesta. Kaikki muutokset elämässä aiheuttavat aina stressiä, vaikka ne olisivat 
tavanomaisiakin. Perheenkokoaja on todennäköisesti omassa kotoutumisprosessissaan vielä 
sopeutumisvaiheessa, vaikka hän on löytänyt uudet tavat ja rutiinit, joilla arkielämä pyörii.
Hänen ajattelutapansakin on saattanut muuttua ympäristön myötä. Perheen saapuminen muuttaa 
perheenkokoajan arkirutiinit, joita hän on ”yksinäisinä vuosinaan” kehittänyt. Hänen onnistumisen tai 
epäonnistumisen kokemuksensa perheen yhdistyessä saattavat riippua paljonkin siitä, mitä haasteita ja 
muutostilanteita hän on kohdannut aiemmin, ja kuinka hän on niistä selvinnyt.

Jotta kaikki perheenjäsenet oppisivat toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, on hyvä 
tarkkailla, etteivät muut perheenjäsenet passivoidu kotona, kun kotoutunut perheenkokoaja 
hoitaa perheen asioita. Jos perheessä on kaksi vanhempaa, tulee molempia vanhempia tavata erikseen, 
jotta kummallakin on mahdollisuus tulla kohdatuksi yksilönä. Heille tulee tarjota tilaisuus kertoa asioista 
ja tunteistaan omasta näkökulmastaan.

B. Kun perheenkokoaja on lapsi tai nuori

Jos perheenkokoaja on nuori, perheenjäsenten väliset ”perinteiset” suhteet ovat 
jo lähtökohtaisesti epänormaalissa tilassa, koska nuori on ainoa joka osaa toimia 
ympäröivässä yhteiskunnassa. Ihanteellisessa tilanteessa vanhemmat alkavat pian itse hoitaa omia 
asioitaan sosiaalitoimen tai muun tahon tukemana.  Tällöin nuoren perheenkokoajan ei tarvitse kantaa 
kaikkea käytännön vastuuta asioiden hoitamisessa. Suurimmissa kaupungeissa toimii maahanmuuttajille 
tarkoitettuja neuvontapisteitä, joissa on mahdollisuus saada käytännön apua omalla äidinkielellä6. Tällaiset 
palvelut antavat kielitaidottomallekin vanhemmalle mahdollisuuden ottaa vastuuta viranomaisasioiden 
hoitamisesta. Perheenkokoaja tulee silti kohtaamaan tilanteita, joissa vanhemmat ja sisarukset joutuvat 
tukeutumaan häneen, sillä tulkkia ja muita tiedonlähteitä ei ole aina saatavilla.

6  Esim. Helsingissä Virka-info ja Turussa Infotori.

PERHEENYHDISTÄMISTILANTEESSA POHDITTAVAA

Miten perheenkokoajan toiminta näyttäytyy eri tahoilla? 

Sosiaalitoimen työn kannalta voi olla hyvä asia, jos kokoaja ottaa aktiivisen vastuun 
perheen asioiden hoitamisesta. Kolikon kääntöpuoli voi kuitenkin näyttäytyä opiskelu- tai 
työpaikassa: joutuuko perheenkokoaja hoitamaan muun perheen asioita niin paljon ja usein, 
että hänelle kertyy paljon poissaoloja? Miten vastuuta voi jakaa perheenjäsenten ja muiden 
toimijoiden kesken?
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Perheen yhdistyessä haasteellista on se, että perheenjäsenten välisten suhteiden muutos tapahtuu yllättäen. 
Jos perhe muuttaa yhdessä, kaikki alkavat kotoutua hiljalleen, ja jossain vaiheessa lapset ja nuoret ohittavat 
vanhempansa. Perheen yhdistyessä sekä nuori että vanhemmat odottavat usein, että elämä 
jatkuu samanlaisena kuin se oli kotimaassa. Vanhemmat eivät ole nähneet nuorensa muuttuvan 
aikuiseksi, eikä nuori osaa välttämättä kuvitella kuinka avuttomaan tilanteeseen vanhemmat joutuvat.

Projektin aikana pohdittiin vaihtoehtoja nuorten perheenkokoajien tukemiseksi ja heidän vastuunsa 
keventämiseksi. Useat yksintulleiden nuorten kanssa työskennelleet asiantuntijat ovat sitä mieltä, 
että käytäntö, jossa nuori jatkaa itsenäisesti asumista perheen yhdistyessä, on toimiva. Näin voidaan 
ennaltaehkäistä	mahdollisten	konfliktien	syntymistä	perheen	sisällä,	tukea	nuoren	jo	alkanutta	itsenäistä	
kotoutumista, ja auttaa häntä jaksamaan perheenjäsenten asioiden hoidossa. Perhe-elämän jatkamiseksi 
voi olla parempi asua erillään, mutta samassa kunnassa. Haasteellisessa tilanteessa nuoren tai 
perheen tukena voi olla myös ammatillinen tukihenkilö tai vapaaehtoinen tukiperhe. EHJÄ 
ry:llä on positiivisia kokemuksia nuoren perheenkokoajan tukemisesta. Nuoret ovat kokeneet turvalliseksi 
ja jaksamista edesauttavaksi sen, että heillä on ollut mahdollisuus käsitellä vastuuseen ja muuttuneeseen 
elämäntilanteeseen liittyviä tunteita puolueettoman aikuisen kanssa. 
 
Haastattelututkimuksissa on harvoin tavoitettu nuoria perheenkokoajia. Perheestään erossa olleet 
nuoret eivät ole kertoneet vain negatiivisista, vaan myös positiivisista kokemuksista eroajasta. Toisaalta 
perheenyhdistämisen jälkeen osa nuorista ja lapsista koki myös hylkäämisen tunteita, ja he pitivät 
vanhempiaan syyllisinä eroon. Moni nuori koki henkistä etääntymistä vanhemmistaan.7 Perheen 
yhdistyminen ei siis välttämättä ole nuoren näkökulmasta yksinomaan positiivinen ja 
helppo asia, vaan eroajalla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia vielä yhteiselämän jatkumisen 
jälkeenkin.

Nuori perheenkokoaja ei välttämättä saa luokseen vanhempiaan. Vanhemmat ovat saattaneet kuolla tai 
kadota, jolloin yhdistyvä perhe koostuu sisaruksista. Mikäli perheenkokoaja on täysi-ikäinen, hänestä 
tulee usein alaikäisten sisarustensa huoltaja. Tällaisessa tilanteessa perheen haasteet ovat erilaiset, kuin 
jos mukana saapuu toinen tai molemmat perheen vanhemmista. 

Nuoren tilanne saattaa ulkopuolisille näyttäytyä erinomaisena: hänellä on koulupaikka ja parikin 
työpaikkaa. Tällaisessa tilanteessa kannattaa pohtia, mitä perheessä todellisuudessa tapahtuu – onko 
perheenkokoaja koskaan kotona huolehtimassa sisaruksistaan? INTERFACE-tutkimuksen8 mukaan 
vanhempien työllistyminen pienipalkkaisiin, pitkiä työpäiviä vaativiin töihin on saattanut vaikuttaa 
haitallisesti perheen elämään. Tämä ei koske vain maahanmuuttajaperheitä: yhtälailla kantaväestön lapset 
tarvitsevat vanhempiaan ja kärsivät, jos vanhemmat viettävät pitkiä aikoja pois kotoa. Työllistyminen 
millä tahansa ehdoin ei siis ole yksiselitteisesti hyvä, perheen kotoutumista tukeva asia.

7 Peltola, Marja 2009, 11; Suárez-Orozco, Todorova ja Louie 2002.
8 INTERFACE - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework   
 for Analysing Cultural and Employment-Related Integration” tutkimusprojekti keskittyi perheen rooliin   
 maahanmuuttajien kotoutumisessa. Tutkimus toteutettiin viidessä eri maassa (Belgia, Tsekki, Suomi, Saksa ja  
 Italia). Ks. esim. http://migrationonline.cz/en/interface-immigrants-and-national-integration-strategies-  
 developing-a-trans-european-framework-for-analysing-cultural-and (katsottu 19.11.2014)
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10.5 Perheenyhdistämisen kautta saapuvat nuoret

Ilman huoltajaa maahan tulleisiin alaikäisiin ja heidän selviytymiseensä on kiinnitetty huomiota. 
Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektin aikana kuitenkin huomattiin, että monet 
perheenyhdistämisen kautta saapuvat nuoret tarvitsisivat yhtä lailla tukea kuin ilman 
huoltajaa tulleet nuoretkin. Ilman huoltajaa saapuneista nuorista yhteiskunta ottaa kopin, heille 
järjestetään tukipalveluita ja heidän pärjäämistään seurataan. Peruskouluiän ylittäneet tai peruskouluiän 
lopussa olevat perheenyhdistämisen kautta saapuneet nuoret jäävät helposti huomiotta. Heidän 
vanhemmiltaan puuttuvat ne tiedot ja taidot, joiden avulla vanhemmat voisivat tukea heitä aikuistumaan 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Perheenyhdistämisen kautta saapuvat nuoret ovat käytännössä riippuvaisia 
perheenkokoajan tiedoista ja taidoista löytää ja järjestää palveluja perheenjäsenille. 
Suomalaisessa palvelujärjestelmässä palvelujen käyttäjä on valikoiva asiakas, jolla täytyy olla tieto ja taito 
etsiä omaan tarpeeseensa vastaavia palveluja. Toisinaan hänen täytyy myös osata vaatia itselleen kuuluvia 
oikeuksia. Perheenyhdistämisen kautta saapuneiden nuorten tulevaisuuden suunta saattaa siis hyvinkin 
olla tuurista ja sattumasta kiinni: Onko perheenkokoaja onnistunut oppimaan suomalaisen yhteiskunnan 
pelisäännöt niin hyvin, että kykenee edistämään tai jopa puolustamaan perheenjäsentensä oikeuksia?  
Sattuuko sopiva suomen kielen kurssi alkamaan pian, vai vasta yli vuoden odotuksen jälkeen?

On tärkeää, että jokainen nuori pääsee heti maahan muutettuaan kiinni johonkin, joka 
motivoi häntä eteenpäin, ja tuo hänelle tunteen kuulumisesta uuteen yhteiskuntaan. Tämä 
motivoiva ja mielekäs tekeminen voi olla esimerkiksi koulupaikka tai harrastus. Kiinnekohta auttaa 
verkostojen luomisessa, osallisuuden kokemisessa ja positiivisessa suhtautumisessa tulevaisuuteen. 
Kaikista näistä tekijöistä koostuu eheä ja eteenpäin vievä kotoutumispolku.

ERIAIKAINEN KOTOUTUMINEN

Maahanmuuton kontekstissa lapset ohittavat usein vanhempansa uuden maan tapojen ja 
kielen omaksumisessa. Merkittävä syy tähän ovat ne sosiaaliset foorumit kuten koulu, jotka 
tarjoavat mahdollisuuden kontaktien luomiseen ja kanssakäymiseen kantaväestön kanssa. 
Tästä seuraa helposti sukupolvien välisiä ristiriitoja. 

Eriaikaisen kotoutumisen seurauksena lasten harteille kaatuu usein 
vanhempien vastuulle kuuluvia tehtäviä. He joutuvat toimimaan tulkkeina ja 
auttamaan vanhempiaan jokapäiväisissä tilanteissa. Lapsen vanhemmuuden roolin 
ottamista	kutsutaan	”parentifikaatioksi”.	Yleisesti	ottaen	tätä	pidetään	lapsen	kehitykselle	
haitallisena. Toisinaan tätä vastuusuhteiden vääristymistä korostavat vanhempien 
mahdolliset traumat, joiden vuoksi he eivät kykene toimimaan normaalisti. Eriaikaisen 
kotoutumisen	aiheuttamien	perheen	sisäisten	konfliktien	on	huomattu	vaikuttavan	
negatiivisesti lasten psyykkiseen hyvinvointiin. Epävarmuustekijät lapsen perheessä voivat 
heijastua ongelmiin myös muilla elämän alueilla, kuten koulumenestyksessä. 

Roolien nurinkurisuus vaikuttaa myös vanhempiin. Vanhemmuuden roolissa tärkeää 
on olla lapsia muutaman askeleen edellä. Mikäli lapsi ohittaa vanhempansa tiedoissa ja 
taidoissa liian aikaisin, vanhemmat joutuvat väistämättä kyseenalaistamaan oman asemansa 
perheestään huolehtijana ja lastensa opastajana. 



EHJÄ RY:N NUORTEN PERHEENKOKOAJIEN KOKEMUKSIA

Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen –projektin alussa haastateltiin EHJÄ ry:n tuessa 
olleita nuoria, jotka olivat saaneet perheensä Suomeen. Pisimmillään perheenjäsenet 
olivat olleet erossa toisistaan yhdeksän vuotta. Nuoret kokivat perheen yhdistymisen 
positiivisena, ja perheenjäsentensä auttamisen itsestään selvänä velvollisuutena. Nuorella 
perheenkokoajalla on useita rooleja, joihin kohdistuu ristiriitaisiakin odotuksia eri 
tahoilta:

Yhteiskunta odottaa nuoren toimivan kotouttajana, palveluohjaajana, yhteiskunnan ja 
perheen välisten ristiriitojen ratkaisijana sekä tulkkina. Jos nuoren luokse on muuttanut 
alaikäisiä sisaruksia ilman vanhempia, täysi-ikäisestä nuoresta usein tulee myös sisarustensa 
huoltaja. 

Perheen elämässä nuori on toisinaan käytännössä perheen pää: hänen saatetaan odottaa 
hoitavan perheensä asioita ja tukevan perheenjäsentensä kotouttamista, mutta toisaalta 
ylläpitävän vanhan kotimaansa kulttuuria. Hän saattaa samalla käyttää päätösvaltaa ja olla 
kuitenkin yksi perheen lapsista. Odotukset vaihtelevat paljon perheestä riippuen. Yksi nuori 
esimerkiksi nousi sisarustensa silmissä äidin yläpuolelle, ja hän sai käyttää päätösvaltaa 
perheessä. Äiti ei enää voinut toimia siinä vanhemman roolissa, mitä suomalainen 
yhteiskunta häneltä odotti.

Perheenkokoajan omia odotuksia, voimavaroja ja velvollisuuden tuntoa ei aina ole 
helppo sovittaa yhteen. Hänen oma identiteettinsä on vielä kehitysvaiheessa, ja ne roolit 
ja velvollisuudet, joita hänellä oli ennen perheen yhdistymistä, joutuvat voimakkaan 
muutospaineen alle. Yhteistä haastatelluille perheenkokoajille oli vahva velvollisuuden 
tunto: arvojärjestyksessä perhe tuli aina ennen itseä.

Eriaikainen kotoutuminen perheessä sekoittaa tuttua perhedynamiikkaa. 
Perheellä on keskeinen merkitys nuoren omassa kotoutumisessa, ja saapuvan perheen 
kokoonpano vaikuttaa nuoren tulevaan rooliin perheessä. Nuoret, jotka saivat luokseen 
vain sisaruksensa, ja joista tuli heidän huoltajansa, kokivat vähemmän kulttuuriin liittyviä 
ristiriitoja. Toisaalta he kokivat raskaana vastuun sisaruksistaan. Nuoret, joiden vanhempi 
saapui Suomeen, kokivat eniten rooliristiriitoja. He odottivat vanhempiensa olevan 
entisessä, tutussa vanhemman roolissaan, mutta joutuivatkin itse huolehtimaan monista 
käytännön asioista, joita vanhemmat eivät pystyneet hoitamaan.

Sekä perheenkokoaja että perhe tarvitsevat tukea. Perheen yhdistyminen on aina 
suuri muutos kaikille osapuolille. Kotoutumisen näkökulmasta alkuvaiheen palveluilla ja 
tuella on suuri merkitys. Vaikka suurin, erossa olosta aiheutunut huoli on poistunut, tilalle 
nousee uusia haasteita ja huolen aiheita: sisarusten ja vanhempien hyvinvointi, koulutus 
ja työllistyminen, perheenjäsenten kotoutuminen, jne. Näiden huolten keskellä nuoren 
oma kotoutuminen saattaa hidastua. EHJÄ ry:n tuessa olleet nuoret olivat etuoikeutetussa 
asemassa, sillä heille oli tarjolla ammatillista tukea. Muissa yhteyksissä he kokivat saaneensa 
apua vain, jos osasivat sitä pyytää. Esimerkiksi tulkin saaminen sosiaalityöntekijän ja 
muiden viranomaisten tapaamisiin ei aina ollut itsestään selvyys, vaan monessa yhteydessä 
nuoren oletettiin toimivan tulkkina. Kaikki nuoret eivät tienneet, että tulkkaus ei ole heidän 
tehtävänsä, ja että siitä voi kieltäytyä. Nuorille aiheutui paljon poissaoloja koulusta ja 
työpaikalta, kun perheen asioita täytyi hoitaa virastoaikana. Käytännön avun lisäksi nuorilla 
oli suuri tarve myös psykososiaaliselle tuelle.

”Totta kai mä teen, mä hoitaa…” – maahanmuuttajanuorten kokemuksia perheenyhdistämisistä    
Kajala, Paula; Turun AMK, Sosiaalialan koulutusohjelma, 2012

111



112
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en/664/intergenerational-differences-in-acculturation.pdf. Luettu 1.12.2014 

• Brown K. Susan ja Bean D. Frank (2006): Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term 
Process. Saatavilla osoitteessa http://www.migrationpolicy.org/article/assimilation-models-old-and-
new-explaining-long-term-process . Luettu 1.12.2014

• Haavikko, Ansa ja Bremer, Lena (2009): Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia – Opas 
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ac.be/socio/germe/documentsenligne/interface.pdf. Luettu 1.12.2014
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perheenyhdistämisistä. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Turun ammattikorkeakoulu
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• Martikainen, Tuomas ja Haikkola, Lotta (2010): Sukupolvet maahanmuuttajatutkimuksessa. Teoksessa 

Tuomas Martikainen ja Lotta Haikkola (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet.
• Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne (2012): Kotoutujan Roolipaletti – toimintamalli 

maahanmuuttotyöhön. Väestöliitto
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• Säävälä, Minna (2011): Perheet muuttoliikkeessä. Perustietoa maahan muuttaneiden kohtaamiseen. 
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• Yo Familia Bebe! - Pakolaistaustaisten lapsiperheiden hyvinvointi ja tarpeet käytännön työn sekä 
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• Yo Mamana! - Aina niin ajankohtaisia asioita maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelyssä - 

(22.10.2013, järj. Ensi- ja turvakotien liitto)
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11.1 Monikulttuurisen perheiden parissa tehtävän 
työn lähtökohdat

A. Perhe eri kulttuureissa

”Hyvään ja toimivaan perheeseen” liittyvät oletukset ja arvostukset ovat aina läsnä perheiden kanssa työs-
kennellessä. Näitä oletuksia ei aina maahanmuuttajaperheiden kohdalla kuitenkaan muisteta tarkastella 
riittävän kriittisesti. Suomessa esimerkiksi itsenäistytään verrattain varhain, ja yhteydenpito sukulaisiin 
perustuu vapaaehtoisuuteen, ei niinkään velvollisuuteen ja normeihin. Meidän ei kuitenkaan tarvitse men-
nä ajassa kovin kauas taaksepäin, kun esiaviolliset suhteet 
eivät olleet hyväksyttyjä, mutta lasten ruumiillinen kurit-
taminen oli. Tämän kappaleen ensisijainen tarkoi-
tus on herättää työntekijän tietoisuus siihen, että 
eri kulttuureissa perheet toimivat eri tavoin, eikä 
kaikkia perheitä tulisi arvioida yksiselitteisesti 
suomalaisista lähtökohdista käsin.1

Kasvatus ja vanhemmuus nähdään yleensä objektiivisen arvioinnin kohteena, jota tarkastellaan 
”ihanteellisen perheen” näkökulmasta. Maailmanlaajuisesti täysin objektiivista tutkimusta lasten 
kasvatuksesta ja perhemalleista ei ole kuitenkaan tehty: lähes kaikki tutkittu tieto on kerätty länsimaisista 
keskiluokkaisista kaupunkilaisperheistä. Tätä kautta näyttäytyvä todellisuus jättää siis piiloon 
lukemattoman määrän toimivia perheen malleja ja kasvatustapoja. 

Hyvä ja toimiva perhe voi eri kulttuureissa olla 
hyvinkin erimallinen, ja eri taitojen korostamisessa on 
painotuseroja. Yhteisöllisissä kulttuureissa lapsi kasvatetaan 
osaksi perhettä ja yhteisöä. ”Mukana pysyminen” ja sosiaaliset 
taidot ovat ensisijaisen tärkeitä. Länsimaissa korostetaan lapsen 
yksilöllisyyttä vauvasta alkaen, ja perhe elää ja toimii pienen 
lapsen ehdoilla. Työntekijä ei voi siis kritiikittömästi soveltaa 

suomalaisia ihanteita ja oletuksia maahanmuuttajaperheen arvioinnissa. Hänen on asiakkaansa kanssa 
keskustellessaan sanoitettava monia asioita, joita kantasuomalaisen perheen kanssa ei yleensä tarvitse. 

1  Ks. esim. Peltola, Marja 2014; Kuittinen, Saija 2014; Olemme muuttaneet – ja kotoudumme 2013.

Kulttuurivapaita 
arviointimenetelmiä lapsen ja 

vanhemman välisestä suhteesta 
ei ole olemassa.

Jokainen perhe on erilainen 
– niin suomalainen kuin 

muunmaalainenkin!
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Vaikka asiakkaana oleva kantasuomalainen perhe ei olisi perheihanteen mukainen, on asiakkaalla ja 
työntekijällä usein toisiaan lähellä oleva käsitys siitä, millainen on ideaalisti toimiva perhe, jossa lasten on 
hyvä kasvaa.

Todellisuudessa ihanteet ja käytäntö eivät aina kohtaa. Se, mitä sanoin kerrotaan hyvästä ja toimivasta 
perheestä, ei välttämättä näy arjessa – vaikka perhe sitä yrittäisikin. Tämä koskee kaikkia perheitä 
riippumatta kulttuuritaustasta tai perheiden monimuotoisuudesta. 

B. Perheen tarkastelu sosiaalityössä

Kulttuurien eroavaisuudet ja erilaiset käytösmallit aiheuttavat helposti virheellisiä 
tulkintoja tai odotuksia monikulttuurisessa asiakastyössä, mikäli näitä eroja ei osaa omassa 
ajattelussaan tunnistaa. Mikäli työntekijää huolestuttaa jokin asia, on huoli nostettava keskusteluun 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja selvästi sanoitettuna. Asiakastyö ei kanna hedelmää, jos 
työntekijä tarkastelee asiakasperheitä omasta kulttuurisesta näkökulmastaan, kyseenalaistamatta omia 
tiedostamattomia ajatusmallejaan tai normistojaan. Erilaisesta kulttuuritaustasta tuleva asiakas 
ei voi tietää miten hänen perhettään ja perheenjäsentensä rooleja perheessä arvioidaan.  
Asiakkaan kanssa tulisikin keskustella niistä arvoista ja uskomuksista, jotka ohjaavat hänen arkeaan, ja 
niitä on hyvä verrata suomalaisiin käsityksiin. 

Julkisessa keskustelussa maahanmuuttajaperheet nostetaan usein esiin ongelmien yhteydessä. 
Eritaustaisia perheitä verrataan keskiluokkaiseen suomalaiseen perheihanteeseen, ja ne nähdään helposti 
väärällä tavalla erilaisina. Toisin sanoen maahanmuuttajaperheiden erityiset ja erilaiset piirteet nähdään 
negatiivisina. Tällaisessa julkisen keskustelun ilmapiirissä myös sosiaalityössä voi olla helppo verrata eri 
kulttuureista tulevia perheitä meidän keskiluokkaiseen ihanteeseemme. Tämä yksipuolinen näkökanta 
myös aliarvioi suomalaisten perheiden monimuotoisuutta nykypäivänä sekä historiassa.

Maahanmuuttajaperheiden parissa tehtävässä 
työssä on hyvä tunnistaa se tosiasia, että virheelli-
set tulkinnat voivat vaikuttaa molempiin suuntiin: 
myös maahanmuuttajat arvioivat suoma-
laista yhteiskuntaa omista lähtökohdistaan 
käsin. Virheelliset tulkinnat saattavat liittyä suo-
malaisia perheitä koskeviin kulttuurisiin yleistyk-
siin, tai vanhemmat saattavat tehdä vääriä ole-
tuksia valtakulttuurin vaikutuksesta lapsiinsa. He 
voivat esimerkiksi ajatella, että nuoren itsenäisty-
minen on irtiotto omasta kulttuurista, ei nuoren 
psykologista kasvua ja tasapainon hakemista kah-
den kulttuurin välissä. Maahanmuuttajaperheet 
myös itse vertaavat ja arvottavat itseään suhteessa 
siihen, millaisiksi he kuvittelevat suomalaiset per-
heet. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten 
he puhuvat työntekijälle omasta perheestään, ja 
millaisena he haluavat muiden itsensä näkevän. 
Monet perheet ovatkin Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektin aikana puhuneet 
hyvästä perheestä kysyttäessä perheen suhteesta suomalaiseen yhteiskuntaan, eivät niin-
kään perheen sisäisistä suhteista2.

2  Saman huomion on tehnyt myös Marja Peltola 2014.

MILLAINEN ON TAVALLINEN PERHE?

Myös suomalaiset perheet ovat erilaisia 
eivätkä noudata ydinperhemallia:
• uusioperheet
• yksinhuoltajaperheet
• sateenkaariperheet
• adoptioperheet
• lapsettomat perheet, jne.

Suomalaisten perheiden ei odoteta olevan 
samanlaisia, koska ne ovat ”suomalaisia”. 
Muotista poikkeaminen on hyväksyttävää.



11.2 Millainen on hyvä perhe?

Suomessa on tehty melko vähän tutkimusta maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen kokemuksista. 
Marja Peltolan väitöskirja ”Kunnollisia perheitä – Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema” 
avaa hyvin perheiden omaa näkökulmaa. Tutkimus ottaa huomioon perheen sisäiset ja sukupolvien väliset 
erot kotoutumisprosessissa. Marja Peltolan haastattelemille maahanmuuttajavanhemmille oli yhteistä se, 
että he haluavat kasvattaa lapsistaan kunnon kansalaisia ja hyviä ihmisiä, jotka arvostavat omia juuriaan 
ja uskontoaan. Samat vastaukset voi kuulla monen kantasuomalaisenkin suusta. Motivaatiotasolla 
maahanmuuttajaperheet siis jakavat samat arvot kuin suomalaisetkin perheet. 

Yhteisten arvojen tunnistaminen on hyvä lähtökohta maahanmuuttajaperheen kanssa työskentelyssä. 
Konkreettisella tasolla perheet kuitenkin toimivat monin eri tavoin, ja ”kunnon kansalainen” ja ”hyvä 
ihminen” saatetaan tekojen tasolla määritellä eri tavalla. Näiden erilaisten näkökulmien esiin 
tuominen on avain onnistuneeseen asiakastyöskentelyyn ja kotoutumisen tukemiseen. 
Työntekijä on hyvä peili uuteen kulttuuriin ja sen ideaaleihin tutustuttaessa. Työntekijän ei tarvitse kertoa 
omasta henkilökohtaisesta elämästään, vaan hän voi kertoa ”yleisistä suomalaisista arvoista” tai monista 
erilaisista tavoista ajatella ja lähestyä asiaa. 

A. Yksilö on osa perhettä

Suomalaisissa tutkimuksissa, joissa on haastateltu maahanmuuttajaperheitä, haastateltavat usein 
painottavat perheen ja yhteisön tiiviyttä ja yhtenäisyyttä sekä perheenjäsenten keskinäistä lojaalisuutta3. 
Nämä ovat yhteisöllisissä kulttuureissa tyypillisiä hyvään perheeseen liitettyjä arvoja. Arvot näkyvät 
yksilön käytöksessä ja elämän valinnoissa. Nämä valinnat saattavat ulkopuoliselle näyttää epäloogisilta ja 
erikoisilta. 

Tutkimukset tukevat käytännön työssä saatuja kokemuksia. Projektin asiakastyössä erityisesti 
perheenyhdistämisen läpikäyneet perheet toivat työntekijän tietoon kiitollisuutensa siitä, että perhe on 
eron jälkeen jälleen yhdessä. Projektin työntekijät kohtasivat myös pelkoa siitä, että sosiaalityöntekijä 
haluaa erottaa perheenjäsenet toisistaan, kun tapaamisiin pyydetään vain osa perheestä. Erityistä huolta 
koettiin silloin, kun kuka tahansa työntekijä (sosiaalitoimesta tai projektista) halusi tavata perheen nuoria 
ilman huoltajan tai perheenkokoajan läsnäoloa. Epäselväksi jäi, koskiko nuorten yksinään tapaamiseen 
liittyvä pelko perheenjäsenten erottamiseen toisistaan fyysisesti, vai sellaisen tiedon jakamiseen, jota 
nuorten ei toivottu saavan. (Ks. myös luku 13.1)

3  Ks. esim. Peltola, Marja 2014.

HUOMIOITAVIA ASIOITA KESKUSTELUN POHJAKSI:

Muista kertoa asiakkaalle mitä häneltä odotetaan ja miksi hänen ajatellaan toimivan 
väärin tai vahingollisesti. Keskustele vaihtoehtoisista toimintatavoista. 

Kysy, ihmettele ja vertaa asiakkaan kanssa. Käytä esimerkkejä myös suomalaisesta 
ajattelutavasta ja toimintakulttuurista. Asioille löytyy usein selitys, vaikka se ei vastaisikaan 
meidän kasvatustapaamme. Mieti asiakkaan kanssa kummankin tavan hyvät ja huonot 
puolet.

Mitä tietoja ja taitoja vanhemmat pitävät lapselle tärkeänä?

Miten vanhemmat huomioivat lasta sosiaalisessa tilanteessa? 

Kenen tarpeet ovat perheessä etusijalla? Miksi?
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Marja Peltolan tutkimuksessa tiivis perhe koettiin oman kulttuurin arvostuksen merkkinä. 
Esimerkiksi Suomessa nuoruuteen liitetty kasvavan lapsen itsenäisyyden kaipuu ja oman tilan tarve, 
kuten ajanvietto omassa huoneessa, tulkittiin joidenkin vanhempien kesken ”liian suomalaisten” vapaa-
ajanviettotapojen omaksumiseksi.  Myöskään projektissa mukana olleiden perheiden vanhemmat eivät 
pitäneet ”suomalaistumista” ja suomalaisten tapojen omaksumista pelkästään positiivisena asiana, vaan 
se nähtiin joskus myös uhkana perheen yhtenäisyydelle.  Liiallisen suomalaistumisen pelättiin vievän 
lapsia ja nuoria kauemmas omasta kulttuurista ja niin ollen myös perheestä ja suvusta. Nuoret kuitenkin 
itse kokivat vanhempien huolen aiheettomana.

Lapsista huolehtiminen ja heidän tulevaisuutensa 
turvaaminen ohjaavat kaikkia vanhempien tekemiä 
päätöksiä. Vieraassa ympäristössä ja tuntemattomien 
tapojen keskellä huoli ja pelko saattavat kasvaa suhteettoman 
suuriksi, mikä voi näkyä esimerkiksi lasten liikkumisen 
rajoittamisena. Liikkumisen rajoittamiseen saattaa vaikuttaa 
myös se, että kaikissa maissa ja kaupungeissa lasten ei ole 
turvallista kulkea yksin. Suomi on verrattain turvallinen maa 
ja täällä on hyvin tavallista, että alakouluikäisetkin taittavat 
koulumatkan ilman huoltajaa tai saattajaa. 

Maahanmuuton tuomat katkokset ja muutokset perhe-elämään saattavat näkyä eri tavoin 
maahanmuuttajavanhempien ja työntekijän silmissä. Esimerkiksi nuoren itsenäistymistä ja siihen liittyvää 
kapinointia pidetään Suomessa normaalina ja positiivisena kehitysvaiheena. Maahanmuuttajavanhempi 
saattaa nähdä saman käytöksen epätoivottuna. Suomalaisia perheitä huonosti tuntevalle 
maahanmuuttajalle vanhempien kunnioitus kuuluu esimerkiksi kotimaan kulttuuriin tai oman uskonnon 
arvoihin, ei suomalaiseen kulttuuriin. Moni ajattelee, että suomalaiset lapset eivät kunnioita vanhempiaan, 
ja että vanhemmat antavat lapsille liikaa vapauksia. Mikäli nuori alkaa kapinoida vanhempiaan vastaan, 
vanhemmat saattavat nähdä tämän kulttuurin vaikutuksena. Suomalaiselle puolestaan nuoren kapinointi 
liittyy jokaisen yksilön murrosikään (ks. nuoruus luvussa 12.4). On myös mahdollista, että ”aika kultaa 
muistot”: kotimaassa lapsi oli lapsi, ja luonnollisesti kuuliaisempi kuin ”kapinoiva teini”. Myös kotimaata 
kaivatessa ikävät ja vaikeat asiat saattavat unohtua, jolloin tuntuu että ”ennen oli kaikki paremmin”.4

Läheiset perhesuhteet linkittyvät suoraan perheen merkitykseen oikeiden ja väärien 
valintojen ja toimintatapojen näyttämisessä: perheen tehtävä ja velvollisuus on ohjata ja kontrolloida 
kunkin perheenjäsenen käyttäytymistä. Lasten elämän valvomisella ja siihen vahvasti puuttumisella voi siis 
olla kaksi eri puolta. Suomalainen kokee valvonnan haitallisena kontrollina, kun taas maahanmuuttajaperhe 
näkee sen lapsen suojelun ja vastuullisen vanhemmuuden näkökulmasta. Tämä maahanmuuttajaperheiden 
näkökulma toistui Marja Peltolan haasteluissa niin maahanmuuttajavanhempien kuin -nuortenkin 
puheessa. Kaikki nuoret eivät siis välttämättä koe ”rajoitettua” elämää negatiivisesti, vaan he arvostavat 
vanhempiensa huolenpitoa. 

Suomalainen perhekäsitys poikkeaa monien muiden kulttuurien perhekäsityksestä. Jopa länsimaisessa 
mittakaavassa suomalainen yhteiskunta on hyvin yksilökeskeinen ja suppeaan 
ydinperheeseen keskittynyt. Ei tarvitse mennä Venäjää tai Etelä-Eurooppaa kauemmas, kun 
perheyhteisöön kuuluvat jo tiiviisti sedät, tädit, isovanhemmat ja useamman asteen serkut. Myös omassa 
sukuhistoriassamme on lyhyt aika siitä, kun lapset vielä turvasivat vanhempien vanhuuden. 

Suomalaisesta perspektiivistä katsottuna esimerkiksi ajatus lähisukulaisten avioitumisesta voi tuntua 
vieraalta. Toisaalta eri kulttuureissa sukulaisuussuhteet saattavat määräytyä meille vierailla tavoilla. 
Yhteisöllisissä kulttuureissa lapsi saattaa esimerkiksi olla useamman naisen imetettävänä. Saman naisen 
imettämät ”maitosiskot ja -veljet” mielletään lähisukulaisiksi, eivätkä he voi avioitua keskenään. 

4  Peltola, Marja 2014, 169.

HYVÄN PERHEEN MERKIT

• Läheisyys
• Yhdessäolo
• Toimiva kommunikaatio

Marja Peltola 2014
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ASIAKKAAN KANSSA KESKUSTELLESSA ON HYVÄ POHTIA SEURAAVIA 
ASIOITA:

Mikä on kulttuuria ja mikä on lapsen kasvamista?

Liittyvätkö pelottavat tunteet kulttuurishokkiin?

Tuntuvatko uuden maan kulttuurin erilaiset piirteet vaikuttavan aina uhkaavilta ja 
vääränlaisilta?

Mitä yhteistä on vanhan ja uuden kotimaan kulttuureissa ja lasten kasvatuksessa?

Mitä mahdollisuuksia uuden kotimaan kasvatuskulttuuri tarjoaa? 

Perhe voi olla myös transnationaalinen, eli levittäytynyt eri maihin. Tämä ylirajaisuus on tärkeä 
huomioida, jos halutaan ymmärtää motivaatiotekijöitä perheiden päätösten takana. Kaikki 
perheenjäsenet eivät välttämättä koe ylirajaisia suhteita samalla tavalla. Mitä nuorempana lapsi on 
muuttanut pois sukulaisverkoston piiristä, sitä vähemmän hän luonnollisesti tuntee sukulaisia muuten, 
kuin tarinoina ja äänenä puhelimessa. Myös EHJÄ ry:n työssä ilman huoltajaa Suomeen muuttaneiden 
nuorten kanssa kaukanakin asuva perhe on läsnä nuorten arjessa. Työntekijälle ei aina ole itsestään 
selvää, mitkä tekijät nuoren toiminnan taustalla vaikuttavat. Ylirajaiset perhesuhteet ilmenevät 
yksinkertaisimmillaan jopa päivittäisenä yhteydenpitona. Yhteydenpidon taustalla saattaa huolenpidon 
lisäksi kuitenkin vaikuttaa myös laajat neuvonnan ja kontrollin verkostot. 

B. Yksilö ja perhe ovat osa yhteisöä

Yhteisöllisissä kulttuureissa yhteisön hyvä on yksilöä tärkeämpi. Yksilölle läheisin yhteisö on luonnollisesti 
perhe, johon hänen lojaalisuutensa ensisijaisesti kohdistuu. Perhe taas on kiinteä osa yhteisöä. Perheen ja 
yhteisön välisessä suhteessa lojaalisuus ja kunnia vaikuttavat samalla tavoin kuin yksilön ja perheenkin 
välillä.  

Yhteisöllisyys näkyy myös käytännössä eri tavoin. Monissa maissa on tavallista, että äiti on yhteisöllisesti 
vastuussa lasten kasvatuksesta, ei vain isän, vaan myös suvun naisten kanssa. Lisäksi laajassa perheessä 
on mahdollista, että tarpeen mukaan joku tai osa perheen lapsista lähetetään kasvatettavaksi toiseen 
perheeseen. Tämä on tavallista esimerkiksi silloin, jos joku suvun jäsenistä ei ole saanut omia lapsia.

Tiiviiden perhe- ja sukusuhteiden tärkeys liittyy suvun merkitykseen sosiaaliturvana. 
Tämän vuoksi perhe ja suku ovat myös tärkeämpiä kuin yksilö – ilman yhteisöä yksilöltä puuttuvat kaikki 
turvaverkostot.

”Suvun yhteenkuuluvuutta korostavissa yhteiskunnissa suku ja perhe eivät ole ensi sijassa tunnesidonnaisia 
ryhmiä, vaan koko yhteiskunnan toiminnan perusta. Taloudellinen toiminta ja työ, kauppasuhteet, avunanto, 
maanomistus, poliittiset kytkennät, uskonnolliset velvoitteet ja moni muu asia organisoidaan sukulaisuuden kautta. 
Vain sukuverkostoon kuulumalla ihminen turvaa hengissä säilymisensä, avun, suojan, ravinnon, työpaikan, lasten 
koulutuksen ja niin edelleen. --- On kuitenkin hyvä muistaa, että suvut ovat tuskin koskaan harmonisia ja yhteen 
hiileen puhaltavia kokonaisuuksia; ne ovat täynnä kiistoja ja ristiriitoja.” 5

5  Säävälä, Minna 2011, 31-34.
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Maahanmuuton aiheuttamien vastoinkäymisten voittaminen voi lisätä perheen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Myös emigranttiyhteisöillä on taipumus tiivistyä ja korostaa kulttuuriaan valtakulttuurin 
keskellä. Yhteisön nähdään tukevan ja suojelevan jäseniään ja pitävän heistä huolta: 
yhteisöön kuuluminen koetaan tärkeäksi, ja yksilö hakee yhteisön hyväksyntää.  Ei ole 
tavatonta, että ”huonosti käyttäytyvä”, yhteisön arvot tai normit ylittävä henkilö suljetaan 
yhteisön ulkopuolelle. Pahimmassa tapauksessa ulkopuolelle suljettu yksilö on yhteisölle ”kuollut”, eli 
täysin suljettu jopa oman perheensä ulkopuolelle.

Perheellä on maineen ja kontrollin näkökulmista tärkeä asema yksilön ja yhteisön välissä. Jos yksi 
perheenjäsenistä käyttäytyy sopimattomasti, vaikuttaa se koko perheen asemaan yhteisössä. Perhesidettä 
ja lojaalisuutta pitää koossa yhtäältä perheenjäsenten keskinäinen riippuvuus, ja toisaalta se, että yksilön 
identiteetti on sidottu perheeseen. Yksilö on entistä riippuvaisempi oman yhteisön sosiaalisista 
verkostoista ja käytännön avusta ja tuesta, jos hänellä on heikot kontaktit valtaväestöön. 

Myös perinteet ovat muutospaineen alla maahanmuuton jälkeen. Perinteet eivät kuitenkaan aina muutu 
länsimaisempaan suuntaan. Minna Säävälä huomauttaakin, että ”se, mitä muuttaneet tekevät perinteen 
nimissä ei ole suoraa jatkoa elämälle lähtömaassa”. Esimerkiksi puolison liiallisen kontrolloinnin tai 
parisuhdeväkivallan taustalla voi olla maahanmuuton aiheuttama sosiaalisen aseman lasku ja sitä 
seurannut masennus. Perinteet voivat toteuttaa ”kuviteltua” menneisyyttä, tai olla peräisin lähtömaan 
kulttuurisista tavoista, joita perheessä 
ei ole aiemmin noudatettu. Esimerkiksi 
kotimaassa tasa-arvoinen parisuhde saattaa 
maahanmuuton jälkeen muuttua epätasa-
arvoiseksi, jos molemmat puolisot eivät 
kykene samalla tavalla sopeutumaan 
uusiin roolimuutoksiin tai yhteisön heihin 
kohdistamiin vaatimuksiin.

Yhteisö tuo tukea ja turvaa erityisesti 
vanhemmuuden haasteisiin uudessa maassa. 
Helsingissä asuvat Somaliasta Suomeen 
muuttaneet vanhemmat ovat haastatteluissa 
kertoneet suvun tuen menettämisen 
raskaudesta6. Tiivis yhteisö voi korjata 
tätä menetystä tarjoamalla neuvoja ja 
vertaistukea uudessa maassa. Täällä asuvat 
yhteisön edustajat ymmärtävät suomalaisen 
yhteiskunnan haasteet paremmin, kuin 
muissa maissa asuvat sukulaiset.

11.3 Perheen jäsenyys roolina

Perheen jäsenyys on vain yksi jokaisen maahanmuuttajan rooleista. Toisaalta ”perheenjäsenrooli” on 
maahanmuutossa erityisen paljon muutospaineiden kohteena, ja se on keskeisessä roolissa 
arjen hyvinvoinnin kannalta. Tähän rooliin kohdistuu vaatimuksia niin omasta kotimaasta, omasta 
yhteisöstä uudessa kotimaassa, kuin uuden kotimaan kantaväestönkin puolesta. Perheyhteisö, perheen 
tulevaisuus tai oman kulttuurin säilyttäminen voivat vaikuttaa myös yksilön muihin rooleihin. Ennen kuin 
roolimuutoksiin voi sopeutua, ne täytyy ensin tunnistaa ja hyväksyä.

Esimerkiksi somalialaisperheiden jäsenet ja perheyhteisöt käyvät läpi suuria muutoksia maahanmuuton 
seurauksena. Suomessa tiukkaan määritellyt sukupuoliroolit ja puolisoiden tehtävät eivät toteudu 
samalla tavalla kuin lähtömaassa. Suomessa molempien vanhempien odotetaan esimerkiksi osallistuvan 

6  Degni, Pöntinen ja Mölsä 2006.

YHTEISÖN MERKITYS

Perinteinen somalialainen nomadikulttuuri 
edellytti vahvaa yhteisöä, jossa lojaliteetti suvulle 
ja heimolle oli yksilön elinehto. Perheen sisäisten 
suhteiden toimintaan on myös vaikuttanut se, 
että perheenjäsenet ovat olleet taloudellisesti 
riippuvaisia toisistaan. (Maryan Abdulkarim)

Perinteisessä kurdikulttuurissa vastaavasti heimo 
ja suku sekä kyläyhteisö ovat turvanneet yksilön 
selviytymisen. (Mina Zandkarimi)

MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa
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kotoutumiskoulutuksiin, mikä muuttaa perheen totuttua arkea. Isän rooli perheen päänä muuttuu, 
jos hän ei enää käy töissä ja ole päävastuussa perheen elättämisestä. Maahanmuuttoa usein seuraavan 
työttömyyden seurauksena isä saattaa menettää kyseenalaistamattoman auktoriteettinsa lasten ja vaimon 
silmissä. Kodin ja arjen asioissa äiti on ollut perheen auktoriteetti. Myös äidin rooli muuttuu, kun hänen 
odotetaan ottavan osaa myös kodin ulkopuolisiin toimintoihin, eikä hänellä enää ole päivittäisessä 
kodinhoidossa vahvaa suvun ja yhteisön naisten käytännön apua ja tukea. Kotimaassa usein myös lapset 
ovat osallistuneet kodin hoitoon. Erityisesti maaseudulla elävissä perheissä lasten tehtäviin kuuluu 
kunnioittaa ja totella vanhempiaan, ja auttaa heitä talouden pyörittämisessä. Velvollisuus vanhempien 
auttamisesta jatkuu myös silloin, kun ikääntyneet vanhemmat eivät enää kykene elättämään itseään.

Maahanmuutto voi vaikuttaa myös puolison rooliin. Parisuhde saattaa tiivistyä koettelemuksista 
selviytymisen seurauksena.  Toisaalta se saattaa rakoilla entisestään, jos uudessa yhteiskunnassa puolisoilta 
odotetaan hyvin erilaisia rooleja ja toimintatapoja, kuin mihin he ovat tottuneet kotimaassaan.

Tiiviissä perheessä ja suvussa yksilöön saattaa kohdistua vahvoja vaatimuksia, ei vain 
perheen, vaan myös yhteisön taholta. Harva kuitenkaan kykenee täysin täyttämään kaikkia häneen 
kohdistettuja odotuksia.

”Siellä missä suku on elämän keskipiste ja itsestään selvä pelikenttä, sukulaisuus ei suinkaan ole ongelmatonta ja 
sopuisaa. Päinvastoin, kiistojen intensiteetti on suoraan verrannollinen suhteiden tärkeyteen.”7

”Velvoitesuuntautuneen” ajattelutavan kulttuureissa yksilön vapauksia rajoittaa se ajattelumalli, että 
ihmisellä on vapauksia vasta kun hän on ne ansainnut. Vapauksia voi ansaita esimerkiksi tekemällä jotain 
perheen yhteiseksi hyväksi. Suomalainen ”oikeussuuntautunut” ajattelutapa puolestaan korostaa kaikille 
syntymästä asti automaattisesti kuuluvia oikeuksia, joita ei tarvitse ansaita.

Tyttöjä ja poikia kasvatetaan erilaisiin elämän tehtäviin ja vastuisiin. Tämä näkyy myös 
kasvatuksessa. Tytöt ja pojat kantavat perheen kunniaa eri tavoin. Patriarkaalisissa yhteiskunnissa 
naisen, ja sitä kautta koko perheen, kunnia on vahvasti sidoksissa siveyteen. Poikien siveys puolestaan 
ei ole niin vahvasti kunniaa määrittävä tekijä. Siveyssäännöt liittyvät esimerkiksi siihen, missä nuori voi 
kulkea, kenelle hän voi puhua, ja miten hänen tulee käyttäytyä sosiaalisissa tilanteissa. Suomalainen 
yhteiskunta korostaa nuorten vapautta ja sukupuolten tasa-arvoa: molempiin sukupuoliin 
kohdistuu pääosin samanlaisia odotuksia. Muutos ympäröivässä kulttuurissa saattaa siis aiheuttaa 
”ylisuojelureaktion”, eli vanhemmat kokevat välttämättömäksi varjella jälkeläisiään entistä tarkemmin 
ympäristössä, jonka toimintatapoja he eivät tunne. Mikäli vanhemmat esimerkiksi rajoittavat tyttärensä 
liikkumista, taustalla voi olla halu turvata hänen tulevaisuutensa ja mahdollisuutensa hyvään avioliittoon. 
Lasten liikkumisen rajoittamisen taustalla voi myös yksinkertaisesti olla pelko siitä, että lapset kohtaavat 
rasismia.

A. Vanhemmuus ja lasten kasvatus

Maahanmuutto voi vaikuttaa siihen, kuinka aikuinen tiedostaa roolinsa vanhempana, ja kuinka hän 
suhtautuu tähän rooliinsa. Erilainen kasvatuskulttuuri aiheuttaa muutospaineita esimerkiksi äidin 
roolissa. Hänen kotimaassaan hyvinä ja toimivina pidettyjä kasvatustapoja saatetaan uudessa kulttuurissa 
paheksua. Sama tilanne voi aiheuttaa muutoksia myös vanhempien välisissä suhteissa.

Vanhemmuus on vain osa yksilön identiteetin kokonaisuutta. Esimerkiksi perheen elättäjän 
jäädessä työttömäksi, katoava työrooli saattaa vaikuttaa vahvasti myös vanhemmuuteen. Onnistuneeseen 
perheenyhdistämiseen -projektin aikana vanhemmat, erityisesti isät, olivat huolissaan 
siitä aikuisen mallista, jonka antavat lapsilleen. Heidän identiteettiinsä oli kotimaassa liittynyt 
vahvasti perheen elättäjän ja työssä käyvän ammattilaisen rooli. Suomessa he pelkäävät, että eivät kykene 
tarjoamaan lapsilleen sitä esikuvaa, jonka he toivovat lastensa saavan. Tällaisissa tilanteissa myös puolison 
tuki on vanhemmuudessa jaksamiselle tärkeää. 

7  Säävälä, Minna 2011, 31-34.
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Aikuisille maahanmuuttajille on luonnollista säilyttää kotimaan kulttuuri elämässään. Aikuinen kokee 
usein vanhemman roolissaan velvollisuudekseen välittää tämä perimä- ja kulttuuritieto lapsilleen. Sen 
lisäksi, että vanhemmat kohdistavat lapsiinsa kulttuurin jatkamiseen liittyviä odotuksia, heillä on mitä 
todennäköisimmin toiveita ja odotuksia myös lastensa sosio-ekonomisen aseman noususta tulevaisuudessa.

On tavallista, että maahanmuuton myötä ihmisen sosiaalinen status laskee. Kielitaidon ja kontaktien 
puutteen vuoksi kotimaassa harjoitetun ammatin jatkaminen tai uudelleen aloittaminen sekä sosiaalisen 
verkoston luominen on uudessa maassa vaikeaa. Koska vanhempien on vaikea edetä urallaan uudessa 
maassa, heidän on helpompi toivoa parempaa elämää ja mahdollisuuksia lapsilleen. Koska lapsilla 
ajatellaan vielä olevan kaikki mahdollisuudet edessään, vanhemmat saattavat kohdistaa odotukset 
elämässä etenemisestä lapsiinsa. 

Muutto ja elämän rakentaminen uudessa maassa ovat olleet tietoisia päätöksiä suurelle 
osalle vanhemmista. Maahanmuuttajaperheitä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että vanhemmat 
antavat erityisen suuren merkityksen lastensa tulevaisuuden turvaamiselle maastamuuttopäätöstä 
tehdessä – näin myös silloin, jos muu perhe on jäänyt kotimaahansa, ja joku lapsista on lähetetty muualle 
hakemaan	turvaa.	Käytännössä	tämä	on	tarkoittanut	esimerkiksi	konfliktialueilta	paenneille	turvaa	sekä	
muuten epävakaassa ja epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa eläneille koulutusmahdollisuuksia. On myös 
huomattu, että monet lapset ja nuoret tiedostavat vanhempiensa uhrautumisen heidän vuoksensa. Monet 
arvostavat tätä uhrautumista ja kokevat omaksi velvollisuudekseen koettaa pärjätä mahdollisimman hyvin 
uudessa maassa vanhempiensa vuoksi. Työntekijän ei liikaa kannata miettiä sitä, miksi joku on 
kotimaansa jättänyt. Syyt ovat usein moniulotteiset – raja lähtemisen pakon ja valinnan välillä voi olla 
erittäin häilyvä.
 
Monelta maahanmuuttajalta puuttuvat kontaktit samassa elämäntilanteessa oleviin kantaväestön 
edustajiin varsinkin välittömästi maahanmuuton jälkeen. Näin ollen heidän ainoa kontaktinsa suomalaisten 
perheiden arkeen saattaa olla televisio, lööpit, juorut sekä huhut, mikä antaa kovin virheellisen kuvan 
valtaväestön arjesta ja todellisuudesta. Monet konservatiivisista kulttuureista tulevat ihmiset kiinnittävät 
huomiota erityisesti auktoriteettien kunnioituksen erilaisuuteen. Esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa 
tilanteet, joissa nuoremmat matkustajat eivät anna istumapaikkaa vanhukselle, saatetaan tulkita yleiseksi 
epäkunnioitukseksi iäkkäämpiä ihmisiä kohtaan.

Perheessä vallitsevat yleensä samat 
vanhemmuuden tavoiteroolit niin vanhassa 
kuin uudessakin kotimaassa. Uuden 
yhteiskunnan rooliodotukset eivät välttämättä 
vaikuta perheen sisäisiin motivaatiotekijöihin, 
ennen kuin perhe saa kosketuksen suomalaiseen 
kasvatuskulttuuriin. Uuden kotimaan 
kasvatuskulttuurin erilaisuus saattaa tulla 
vanhemmille yllätyksenä, kun lapset esimerkiksi 
vertaavat valtaväestön lasten ja nuorten vapauksia 
omiinsa, ja alkavat vaatia vastaavia oikeuksia omilta 
vanhemmiltaan. Lapset ovat usein vahvemmassa 
asemassa vanhempiinsa nähden, sillä he voivat 
halutessaan käyttää hyväksi kielellistä ja tiedollista 
etulyöntiasemaansa suhteessa vanhempiinsa. 
Toivottavaa on, että vanhemmat pystyisivät 
käsittelemään vanhemmuuden muutoksia ja uudenlaiseen kasvatusympäristöön 
sopeutumista yhdessä työntekijän kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Vanhemmuuden muutoksia 
tulee muistaa pohtia niin toiminnan, tavoitteiden kuin motivaationkin näkökulmista (ks. roolien tasot 
luvussa 10.3).

LAPSEN JA PUOLISON OIKEUDET 
SOMALIALAISESSA KULTTUURISSA

”Lapsen tärkeimpiin oikeuksiin kuuluu oikeus 
hyvään kasvatukseen. Perinteen mukaan 
avioparin välisiin oikeuksiin kuuluu miehen 
oikeus vaimonsa kuuliaisuuteen ja vaimon 
oikeus miehensä tarjoamaan elatukseen ja hänen 
hyvään käytökseensä.” (Maryan Abdulkarim)

MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa



Marja Peltolan haastattelemat maahanmuuttajavanhemmat jakoivat länsimaisen kasvatusihanteen, jonka 
mukaan hyvä vanhempi haluaa ja kykenee pysymään mukana siinä, mitä heidän lastensa elämässä tapahtuu. 
Tosiasiassa maahanmuuttajavanhempien on valtaväestön vanhempia vaikeampi aktiivisesti seurata 
lastensa elämää. Esimerkiksi heikko kielitaito ja vähäiset suorat kontaktit suomalaiseen yhteiskuntaan 
vaikeuttavat mm. yhteydenpitoa kouluun. Koska välittäminen ja kontrolli liitetään toisiinsa, suomalainen 
vapaa kasvatustyyli saattaa näyttäytyä vanhempien välinpitämättömyytenä, tai kykenemättömyytenä 
kasvattaa ja ohjata lapsia. Joillekin nuorille tiukka kasvatus ja vanhempien kunnioitus saattavat olla myös 
positiivisia asioita, jotka vahvistavat omaa, valtakulttuurista eroavaa identiteettiä. 

B. Nuoret ja nuoruus

Nuoret joutuvat maahanmuuton yhteydessä käymään läpi kahta suurta muutosprosessia: oman 
identiteettinsä muodostumista, sekä omaa ja perheenjäsentensä kotoutumista. On hyvä muistaa, että 
monessa kulttuurissa nuoruudelle ikävaiheena ei anneta erityistä merkitystä. Lapsuudesta 
siirrytään suoraan aikuisuuteen, kun lapsi on murrosiän kynnyksellä ”valmis”. (Ks. luku 13)

Monessa kulttuurissa lapsuudesta aikuisuuteen siirtyminen tapahtuu avioitumisen myötä. Avioitumiseen 
kuuluu olennaisena osana suvun jatkaminen. Suomessa lapsuuden kodista irtautumiseen liittyy yleensä 
”etsikkoaika” ja itsenäinen asuminen: suomalainen nuori harvoin itsenäistyy suoraan avioliittoon, 
ja perustaa oman perheen. Tällainen suomalainen ajattelutapa voi hämmentää siihen tottumattomia 
vanhempia sekä nuorta itseään. 

Nuori saattaa Suomessa kuitenkin 
menettää ”aikuisen oikeuksia”, joita 
hänellä oli kotimaassaan, sillä täällä hän 
on vanhempiensa päätösvallan alainen, 
kunnes täyttää 18 vuotta. Monessa maassa 
laillinen avioitumisikä on 14-16-vuotta8. 
Tämä heijastaa kotimaassa vallitsevaa 
ajatusmaailmaa aikuisuuden alkamisesta. 
Nuori on saattanut jo varhaisessa iässä 
osallistua myös perheen elättämiseen ja 
käydä töissä.

Koska nuoret oppivat vanhempiaan nopeammin kielen ja uudet tavat, kuten viranomaisten 
kanssa asioinnin, ovat he keskeisessä roolissa vanhempien kotoutumisen tukena. Jos 
nuori joutuu astumaan vastuullisen aikuisen rooliin liian aikaisin, vanhemmat saattavat menettää 
auktoriteettiaan. Samalla nuori menettää sitä tukea ja turvaa, jota vanhempien kuuluisi kyetä tarjoamaan. 
Nopeamman kotoutumisen vuoksi nuoret saattavat työllistyä vanhempiaan nopeammin, ja haluavat auttaa 
perhettään taloudellisesti. Mikäli nuori ottaa liian suuren roolin perheen asioiden hoitamisessa, 
saattaa se hidastaa vanhempien kotoutumista ja passivoida heitä.

8	 	Lapsiavioliitoista	ks.	esim.	http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures	(katsottu	20.10.2014).
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TASA-ARVO SUOMESSA

Asiakkaan kanssa tasa-arvosta keskustellessa voi 
hyödyntää opasta ”Tasa-arvoisena Suomessa 
– tietoa maahanmuuttajanaiselle ja –miehelle”. 

(Sisäasiainministeriö, Vähemmistövaltuutettu, 
Tasa-arvovaltuutetun toimisto 2010)
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11.4 Neuvottelua hyvästä perheestä kahden kulttuurin välissä

Perheiden jäsenet eivät itse aina tunnista maahanmuuton tuomia muutoksia perhesuhteissa. He usein 
korostavat perhesuhteiden jatkuvuutta. Toisaalta muutosten ”vähättely” saattaa viitata tunnesiteiden 
säilymiseen, eikä niinkään tietämättömyyteen perhettä kohdanneista muutoksista. On myös luonnollista, 
että eri perheenjäsenet kuvaavat perhettä eri tavoin, ja arvottavat eri asioita kukin omin tavoin.9

Perheiden sopeutumiseen Suomeen vaikuttavat merkittävästi ennakko-oletukset ja asenteet 
länsimaista tai suomalaista kulttuuria kohtaan10. Positiiviset ja realistiset ennakko-odotukset 
helpottavat uuteen elämään ja sen tuomiin muutoksiin sopeutumista. Negatiivinen suhtautuminen 
merkitsee lähtökohtaisesti muutosvastaisuutta, ja vaikeuttaa uuteen kulttuuriin sopeutumista. Odotukset 
voivat olla myös epärealistisia tai yltiöpositiivisia. Niistä voi olla seurauksena vaikea kulttuurishokki ja 
vastareaktio, kun suuret odotukset eivät uudessa maassa toteudukaan.

Vanhemmilla saattaa olla virheellisiä oletuksia ja väärinkäsityksiä, jotka voivat vaikuttaa mm. heidän 
suhtautumiseensa lasten koulunkäyntiin. Suomalainen yhteiskunta näyttää helposti täysin maallistuneelta 
ja uskon ja moraalin hylänneeltä, jos perheessä uskonnolla on suuri merkitys lasten kasvatuksessa. 
Vanhemmat voivat virheellisesti pelätä opettajan etäännyttävän lapsia kotimaan uskonnosta tai kotona 
annettavasta kasvatuksesta. Virheellisten käsitysten lisäksi suomalaiseen kasvatusajatteluun liittyy 
monille vanhemmille täysin vieraita piirteitä. Velvollisuussuuntautuneesta kulttuurista tulevalle 
esimerkiksi lasten oikeuksien painottaminen voi tuntua oudolta. Moniin yhteisöllisiin kulttuureihin liittyy 
vahvasti ajatus siitä, että oikeudet täytyy ansaita. Yksilöllisyyttä korostavassa ajattelutavassa oikeudet 
ovat automaattinen synnyinlahja. Työntekijän on kuitenkin tärkeä muistaa, että hän ei voi tehdä 
oletuksia yksilön tai perheen käyttäytymistä tai valintoja ohjaavista arvoista ja motiiveista. 
Esimerkiksi uskonnollisuus tai uskonnon vaikutus perheen elämään on hyvin perhekohtaista, ja saattaa 
vaihdella elämäntilanteesta riippuen.

Maahanmuuttajaperheen käytöksen ja valintojen taustalla saattavat vaikuttaa erilaiset 
pelot, joita työntekijä ei välttämättä tunnista. Pelot saattavat olla todellisia tai aiheettomia. Ne voivat 
liittyä todellisiin kokemuksiin, kokemisen mahdollisuuteen tai väärinymmärryksiin. Esimerkiksi ihmisten 
käytös, jonka motiiveja toista kulttuuria edustava ei tunnista, voi 
tuntua pelottavalta. Useat pelot ovat yleismaailmallisia, mutta 
kulttuurisidonnaisia pelkoja voi olla vaikea ymmärtää.

Sekä EHJÄ ry:n tuessa että Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen 
–projektissa mukana olleet perheet ja nuoret ovat kokeneet 
esimerkiksi metsään liittyviä vahvoja pelkoja. Tämä vaikutti 
suoraan siihen, kuinka turvalliseksi oma asuinympäristö 
koettiin. Suomalaiset kokevat metsän rauhoittavaksi, tutuksi 
ja turvalliseksi. Marjastaminen, sienestäminen ja metsässä 
liikkuminen on monelle arkipäivää. Kaikkialla metsään ei 
kuitenkaan liitetä positiivisia mielikuvia, vaan se nähdään 
tuntemattomana, pimeänä ja arvaamattomana. Asioiden pelkääminen saattaa siis liittyä arjen kokemuksiin 
tai kulttuuriseen ymmärrykseen ympäröivästä tilasta.

Vanhempien kyky sopeutua itse ja tukea lapsiaan muutostilanteessa riippuu heidän joustavuudestaan 
kasvatuskysymyksissä. Ensimmäinen askel on ymmärtää ja tunnustaa, että lasten tarpeet voivat 
muuttua maahanmuuton myötä. Tärkeä tekijä tuen ja kannustavan ilmapiirin luomisessa on avoin 
keskustelukulttuuri. Myös tässä tilanteessa työntekijällä voi olla positiivinen vaikutus. Vanhempien kanssa 
voi herätellä keskustelua tästä aiheesta, ja saada vanhemmat tietoisiksi näistä muutoksista ja perheen 
lasten ja nuorten tarpeista. 

9  Peltola, Marja 2014.
10  Degni, Pöntinen ja Mölsä 2006.

KULTTUURIEN VÄLINEN 
OSAAMINEN

TIETO
TAITO
TAHTO
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11.5 Lisätietoa
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Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Väestöliitto

• Degni, Filio; Pöntinen, Seppo ja Mölsä, Mulki (2006): Somali Parents’ Experiences of Bringing up 
Children in Finland: Exploring Social-Cultural Change within Migrant Households. Forum: Qualitative 
Social Research 7:3:8 

• Haapasaari, Osku ja Korhonen, Elina (toim.) (2013): Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa. Väestöliitto
• The International Center for Research on Women (ICRW): www.icrw.org 
• Korhonen, Vesa ja Puukari, Sauli (toim.) (2013): Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö 
• Kuittinen, Saija: haastattelu 2014 
• Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne (2012): Kotoutujan Roolipaletti – toimintamalli 

maahanmuuttotyöhön. Väestöliitto
• Peltola, Marja (2009): Intergenerational relations in families with an immigrant background. Report 

on family interviews for project INTERFACE. Nuorisotutkimusseura 
• Peltola, Marja (2014): Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. 

Nuorisotutkimusverkosto 
• Säävälä, Minna (2011:) Perheet muuttoliikkeessä. Perustietoa maahan muuttaneiden kohtaamiseen. 

Väestöliitto 
• Yo Familia Bebe! - Pakolaistaustaisten lapsiperheiden hyvinvointi ja tarpeet käytännön työn sekä 

tutkimuksen valossa (11.11.2014, järj. Ensi- ja turvakotien liitto) 
• Yo Mamana! - Aina niin ajankohtaisia asioita maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelyssä - 

(22.10.2013, järj. Ensi- ja turvakotien liitto)
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Maahanmuuttajaperheen 
kanssa työskentely

12

12.1  Luottamuksellisen suhteen rakentaminen

Pakolais- ja turvapaikanhakijataustaiset perheet saapuvat pääsääntöisesti yhteiskunnista, jotka toimivat 
hyvin eri tavalla kuin suomalainen yhteiskunta. Moni on kohdannut kotimaassaan sortoa ja syrjintää. 
Mikäli sorron harjoittajina ovat olleet poliisi tai muut viranomaiset, on luonnollista, että muuttajat 
eivät kyseenalaistamatta luota suomalaiseen työntekijään. Työntekijän on siis aktiivisesti panostettava 
luottamuksellisen suhteen syntymiseen. Epäluuloinen suhtautuminen viranomaisiin ei välttämättä koske 
vain pakolaistaustaisia, vaan myös vapaaehtoisia siirtolaisia, joiden kotimaassa esiintyy esimerkiksi 
korruptiota. Suomessa suhtaudutaan poliisiin ja viranomaisiin 
poikkeuksellisen luottavaisesti.

Työntekijän ja asiakkaan välisen luottamuksen rakentaminen 
tulee aloittaa heti perheen saapumisesta alkaen. Perheeseen 
kannattaa pitää yhteyttä – tapaamalla ja puhelimitse 
– myös tärkeiden viranomaisasioiden välillä. Vaikka 
aikuissosiaalityö perustuukin vapaaehtoisuuteen ja asiakkaan 
omaan aktiivisuuteen, erityisesti perheenyhdistämisperheissä 
työntekijän aktiivinen rooli maahanmuuton alkuvaiheessa 
on tärkeä. 

A. Vuorovaikutus ja itsestään selvien asioiden sanoittaminen

VUOROVAIKUTUS JA YMMÄRRETYKSI TULEMINEN

Keskustelussa ja vuorovaikutuksessa on alusta alkaen tärkeää molemminpuolinen sanoittaminen 
odotuksista, vastuista ja tavoista kunkin kulttuurissa. Näin voidaan välttää väärinymmärryksiä, ja 
rakentaa keskinäistä luottamusta. Luottamuksellista suhdetta ja valmiutta muokata perinteisiä 
ajatusmalleja ei synny, jos suomalainen työntekijä ei ole valmis keskustelemaan erilaisista 
kasvatusmalleista ja perhekäsityksistä. Suoralta kädeltä erilaisten ajattelutapojen tuomitseminen 
aiheuttaa vain jyrkän vastareaktion. 

Työntekijän on hyvä pilkkoa abstraktit asiat tarpeeksi pieniin ja selkeisiin osiin sekä 
konkreettisiin esimerkkeihin. Vieraiden tai laajojen asioiden ymmärtäminen on haastavaa kenelle 

ARJESSA OPITUT ASIAT OVAT 
KULTTUURISIDONNAISIA

Se, mikä on itsestään selvää 
suomalaisille, ei ole sitä kaikille!

Kuinka hyvin sinä pärjäisit 
kiinalaisella torilla? 
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tahansa, jos ei tunne niiden kontekstia. Itselle tuntemattomien asioiden hahmottaminen on helpompaa, kun 
ne pystyy hahmottamaan tuttujen asiayhteyksien kautta. Suomalaiseen perhe-elämään tutustuminen on 
vaikeaa, jos ei ole kontakteja paikalliseen väestöön. 
Tasavertaisen kanssakäymisen mahdollistavia 
sosiaalisia foorumeja on usein vaikea löytää. 
Työntekijä ei siis voi olettaa, että vanhemmat edes 
tietäisivät, millaista toimintaa heiltä odotetaan. 
Asioiden selkeä sanoittaminen ei liity siihen, että 
asiakkaat eivät olisi kykeneviä ymmärtämään 
laajoja ja abstrakteja kokonaisuuksia, vaan 
kirjoittamattomien kulttuuristen oletusten esiin 
tuomiseen. Konkreettisten esimerkkien avulla 
saatua tietoa on helpompi yhdistää aiemmin 
opittuun, ja oman kotimaan käytäntöihin.

Työntekijän tulee aina miettiä aikaisempia 
tapaamisia asiakkaan tai asiakasperheen kanssa, ja 
tehdä niihin perustuen päätös tulkin käytöstä. Jos 
tapaamisen jälkeen jää tunne, että asian käsittely ei 
sillä kokoonpanolla täysin onnistunut, kannattaa järjestää uusi tapaaminen ja esimerkiksi kutsua tai jättää 
kutsumatta paikalle tulkki, tai pyytää eri tulkkia.

SANATON VIESTINTÄ

Kun kielitaito on heikko, vuorovaikutukseen 
vaikuttaa entistä enemmän ei-sanallinen 
viestintä ja se, kuinka molemmat osapuolet 
lukevat oikein tai väärin toisen lähettämiä 
viestejä. Kielellisen ymmärryksen 
lisäksi vuorovaikutusta saattavat 
vaikeuttaa erilaiset odotukset liittyen 
kommunikointiin, luottamukseen ja 
avoimuuteen.

JOS TYÖNTEKIJÄLLE JÄÄ TUNNE, ETTÄ KESKUSTELU EI SUJU TAI ASIAKAS 
EI YMMÄRRÄ VIESTIÄ, KANNATTAA POHTIA SEURAAVIA ASIOITA:

Häpeääkö asiakas omaa kielitaidon puutettaan? 
Uskaltaako asiakas sanoa, jos ei ymmärtänyt mitä hänelle kerrottiin?

Miten kumpikin osapuoli tulkitsee toisen kehon kieltä ja erilaisia eleitä?

Mikä on tulkin rooli kanssakäymistilanteessa? 
Onko tulkin välityksellä keskustelusta enemmän hyötyä vai haittaa? (Ks. Luku.4.1)

Puhuuko työntekijä liian abstraktilla tasolla?

Suomalaisten itsestäänselvyyksien selittäminen on eri asia kuin ”tyhmälle 
puhuminen”.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 8

Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri.

Kysy, keskustele ja anna asiakkaalle tilaa kertoa 
oma tarinansa ja näkökulmansa.

Asiakkaan kulttuurista tietämättömänä ja siitä ulkopuolisena oleminen 
voi olla myös etu. 
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OLETUKSET JA STEREOTYPIAT

Jos asiakas ei voi tietää suomalaiseen kulttuuriin liittyviä oletuksia (ks. luku 10.2), ei myöskään työntekijä 
voi ajatella tuntevansa asiakkaan ajatus- ja toimintamalleja, vaikka tuntisikin muita saman kulttuurin 
edustajia.  Ihmisluonteelle on normaalia jaotella ihmisiä ryhmiin ja kategorioihin, sillä ennakkotieto voi 
helpottaa kanssakäymistä, ja ohjata omia valintoja vuorovaikutustilanteessa. Mikäli nämä oletukset ovat 
virheellisiä – mitä ne hyvin todennäköisesti ovat itselle entuudestaan tuntemattoman ihmisen kanssa – 
niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Stereotypioihin sortuminen tai niihin luottaminen todennäköisesti 
vain vääristää asiakkaan ja työntekijän välistä keskinäistä 
ymmärrystä, koska ”stereotypiat pitävät lopulta vain 
osaksi paikkansa, ja niistä tulee helposti itsensä täyttäviä 
ennusteita”1. Koska asiakas on muutakin kuin 
kulttuurinsa edustaja, paras tapa on kohdata 
kukin yksilönä, ja antaa jokaisen itse sanoittaa 
oma ajatusmaailmansa. 

Suomalaisen työntekijän ”tietämättömyys” on myös etu. 
Tähän voi aina vedota, jos ei ymmärrä, miksi asiakas 
ajattelee tai toimii tietyllä tavalla. Tietämättömyyden 
varjolla voi päästä lähemmäs asiakasta, ja samalla 
antaa hänelle aikaa ja tilaa avata työntekijällä omaa 
ajatusmaailmaansa. Yksinkertaisista ajatusmallien 
eroista keskustelemalla myös kotoutumiseen liittyviin 
roolimuutoksiin päästään käsiksi.

Asiakkaan käytöksestä ei kannata tehdä oletuksia siitä, mikä liittyy hänen kulttuuriinsa ja 
mikä hänen persoonaansa. Tämä on paitsi mahdotonta, myös turhaa. Uudessa ja stressaavassa 
tilanteessa ihminen saattaa reagoida eri tavalla kuin normaalisti – eikä tämä reagointitapa liity mitenkään 
esimerkiksi uskontoon tai etniseen taustaan. Maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä vaaditaan 
ymmärtämättömyyden ja tietämättömyyden sietämistä. Aina ei voi ymmärtää kaikkia eri kulttuureihin 
liittyviä arvo- ja ajatusrakenteita, mutta tämä ei voi olla työskentelysuhteen este. 

B. Työntekijän rooli perheen elämässä

Työntekijän ei pidä yliarvioida omaa rooliaan perheen elämässä. Suomalainen yhteiskunta on erittäin 
viranomaisvetoinen, mutta muualla maailmassa viranomaisilla on arjessa pienempi rooli. Perheen ja 
suvun sisäiset asiat ratkaistaan yhteisön sisällä. Toisaalta työntekijän rooli saattaa korostua, jos perheellä 
ei ole vahvoja tai osaavia kontakteja, jotka auttaisivat suomalaisessa palvelujärjestelmässä navigoimisessa. 
Luottamuksen syntymiseen liittyy molemminpuolinen sanoittaminen odotuksista ja 
tavoitteista sosiaalityössä, sekä työntekijän roolista perheen elämässä. Työntekijän on 
kerrottava asiakkaalle mitä sosiaalitoimen tehtäviin kuuluu: missä asioissa sosiaalitoimen työntekijä voi 
auttaa, ja mihin asioihin hän voi vaikuttaa. Yhtä tärkeää on kertoa, mitkä asiat ovat asiakkaan omalla 
vastuulla.

Asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista puhuttaessa tulee 
muistaa, että nämä eivät voi olla hänelle itsestään selviä, jos 
niitä ei ole aikaisemmin tuotu keskusteluun. Asiakas saattaa 
esimerkiksi luulla asunnon olevan jokaisen Suomessa 
asuvan subjektiivinen oikeus. Toinen väärinkäsitys on, että 
työpaikan etsiminen on TE-toimiston eikä asiakkaan oma 
velvollisuus. Nämä ”työnjaot” on kerrottava asiakkaalle – ei 
vain sosiaalitoimessa, vaan kaikissa palveluissa.

1  Korhonen, Vesa 2013, 52-60.

DIALOGINEN VIESTINTÄ

”Dialogisessa viestinnässä ihmisten ei 
tarvitse välttämättä pitää toisistaan, 
mutta dialogi antaa mahdollisuuden 
avoimeen mielipiteiden vaihtoon, eikä 
viestijöiden tarvitse pyrkiä miellyttämään 
toista osapuolta ja siksi tekemään 
kompromisseja uskomuksissaan.”

Monikulttuurinen ohjaus- ja 
neuvontatyö

TYÖNJAKO

Työnjaosta asiakkaan, viranomaisen 
ja muiden toimijoiden välillä 
perheenyhdistämistilanteessa voi 
keskustella ja sopia esimerkiksi 
tehtävälistojen avulla, jotka löytyvät 
tämän oppaan luvuista 3-6.
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Yhtä lailla tärkeää on antaa asiakkaalle tunne 
siitä, että hänen kannattaa aina kysyä, jos joku 
asia mietityttää tai on epäselvä. Vaikka asian 
hoitaminen ei kuuluisi sosiaalitoimelle, asiakasta 
voidaan kuitenkin neuvoa ja ohjata eteenpäin. 
Myös ne asiat, joihin sosiaalitoimen työntekijä ei voi 
vaikuttaa, tulee kertoa selvästi. Erilaiset odotukset 
työntekijän roolista asiakasperheen elämässä 
voivat heikentää luottamuksellisen suhteen 
syntymistä. Tätä voidaan ehkäistä vain käymällä 
säännöllisesti vuoropuhelua perheen kanssa.

Perheen kanssa työskenneltäessä työntekijän voi 
olla vaikea saada todellista kontaktia perheen 
sisäisiin asioihin. Perhekeskeinen ajattelutapa luo 
eräänlaisen ”suojamuurin” perheen ympärille, 
mutta myös maahanmuuttoprosessi saattaa 
vaikuttaa perheen tiivistymiseen. Sekä Suomessa että muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että 
omasta perheestä puhuttaessa pyritään tuomaan esiin perheeseen liitettyjä positiivisia arvoja, ja puhumaan 
perheenjäsenten välisistä suhteista toimivassa ja positiivisessa mielessä2. Vieraassa ympäristössä perheen 
merkitys tuttuna ja turvallisena yhteisönä korostuu, ja sitä halutaan suojella ulkopuoliselta ”uhalta”. 

OMA YHTEISÖ TOISELLA PUOLELLA MAAILMAA VOI OLLA MERKITYKSELLISEMPI TUKI 
KUIN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

Maahanmuuton yhteydessä perheet käyvät läpi muutoksia tukiverkoston uudelleen muodostuessa. 
Perheen ja suvun leviäminen ympäri maailmaa transnationaaliseksi yhteisöksi ei suinkaan tarkoita, 
että suvun tuki katoaisi perheen elämästä. Vanhemmat eivät välttämättä kaipaa työntekijän neuvoja ja 
apua, vaikka heiltä puuttuisivat tiiviit sosiaaliset suhteet kotipaikkakunnalla. Yhteisön jäsenet toisella 
puolella maailmaa saattavat osallistua lasten kasvatukseen antamalla neuvoja ja mielipiteitä Internetin ja 
puhelimen välityksellä.

Vaikka yhteydenpito sukuun jatkuisikin yli rajojen, vanhempien voimavarat joutuvat koetukselle. Uusien 
arkea helpottavien taitojen kuten kielitaidon hankkiminen ei ole helppoa. Vanhemmat eivät välttämättä 
uudessa ympäristössä kykene tarjoamaan lapsilleen samaa turvallista ympäristöä kuin kotimaassaan. 
Vastoinkäymisiä kohdatessaan he helposti turvautuvat kaukanakin asuvan suvun tukeen. Jopa lähellä 
oleva sosiaalisen tai etnisen yhteisön apu saattaa jäädä toissijaiseksi. Erityisesti silloin, jos viranomaisten 
rooli kotimaassa on ollut joko olematon, tai epäluottamuksen kohde, on työntekijä viimeinen taho, jolta 
apua haetaan.

Joskus työntekijän rooli perheen elämässä saattaa liiallisesti korostua. Työntekijän puoleen 
käännytään pienissäkin arjen pulmissa, ja hänen mielipiteensä halutaan kaikissa päätöstilanteissa. EHJÄ 
ry:n työssä on usein nousut esiin virheellisiä kuvitelmia sosiaalityöntekijän roolista yksityiselämään 
liittyvässä päätöksenteossa. On luultu, että sosiaalityöntekijältä tulee pyytää lupa esimerkiksi avioeroon, 
asunnon vaihtoon tai lomamatkalle. 

Erityisesti perheenyhdistämistilanteissa riski työntekijän roolin korostumiseen on suuri. 
Esimerkiksi ilman huoltajaa alaikäisenä tulleen nuoren ympärillä viranomaisten tai kolmannen sektorin 
tukiverkosto on usein vahva. Kun hänestä tulee perheenkokoaja, on hänen helppo kääntyä saman 
tukiverkoston puoleen myös perheen yhdistymisen jälkeen. Tuen tarve saattaa korostua tilanteessa, 
jossa perheenkokoajaan, on hän lapsi tai aikuinen, kohdistuu paljon odotuksia monelta taholta. Perheen 
yhdistyminen on sen positiivisesta merkityksestä huolimatta kriisi, eli suurten muutosten vaihe. Mikäli 
perheenkokoajan omat voimavarat eivät riitä muutosten hallitsemiseen, eikä hän saa tarvittavaa tukea 
asioiden hoitoon ja päätösten tekoon perheensä sisältä, hän saattaa kääntyä entistä vahvemmin työntekijän 

2  Ks. esim. Peltola, Marja 2014.

”Silloin kun perheen sisällä on konflikti, se 
pyritään ratkomaan perheen sisällä. Mikäli 
konflikti on vaimon ja miehen välillä, suvun 
vanhimmat pyrkivät sovittelemaan riitaa. 
Sama pätee siihen, jos konflikti syntyy lasten 
ja vanhempiensa välillä. Joissain tilanteissa 
ristiriitatilanteita saattavat selvittää klaanien 
vanhimmat. Tämä on aina tapauskohtaista 
ja riippuu paljon siitä mikä ristiriidan on 
aiheuttanut.” (Maryan Abdulkarim) 

MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa
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HYVÄ KÄYTÄNTÖ 9

Keskustelu  yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä asioista, 
yhteneväisyyksistä  ja eroista 

• Älä oleta vaan kysy, tarpeen vaatiessa leiki tietämätöntä! 
• Anna asiakkaan selittää oma kokemuksensa.
• Kulttuurien ja tapojen vertailu voi toimia sillanrakentajana syvempiin 

keskusteluihin.
• Yhtäläisyydet ja erot eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä asiakkaalle.
• Heijastelkaa yhdessä sitä, miten Suomessa ja kotimaassa toimitaan.
• Pohtikaa yhdessä, millaisia ristiriitatilanteita lähtömaan ja Suomen tapojen 

ja ajatusmallien välillä voi olla.

puoleen. Reaktio kriisitilanteessa voi olla esimerkiksi regressio – kykenemättömyys hoitaa asioita kuten 
aiemmin, tai apatia – voimattomuus.

12.2  Perheenjäsenten kotoutumisen tukeminen

Kotoutumisen aiheuttamia sisäisiä muutoksia ei välttämättä osata sanoittaa, jos tunteiden 
sanoittamista ei ole koskaan opetellut.  Tunteiden sanoittamisen vaikeutta kutsutaan aleksitymiaksi. 
Aleksitymian syynä voi olla tilannesidonnainen trauma tai sairaus, tai se voi olla pysyvämpää, ja johtua 
lapsuuden kehityksestä. Tunteiden sanoittamista täytyy opetella: lapsuudessa kaikki ovat aleksityymisiä. 
Suomessa lasten kasvatuksessa kiinnitetään paljon huomiota oman tunne- ja ajatusmaailman 
sanoittamiseen, ja lapsille pyritään hyvin varhaisesta iästä opettamaan eri tunteiden eroja.

Kaikissa kulttuureissa ei arvosteta oman identiteetin pohtimista, sillä sosiaalisten 
vuorovaikutustaitojen oppimista pidetään tärkeämpänä. Jos oman identiteetin ja tunteiden 
tarkasteluun ei kotimaassa ole kannustettu, on se muuttajalle vieras ajatus myös uudessa maassa. 
Oman tulevaisuuden vaihtoehtojen ja identiteetin pohtimisen vaikeuteen saattaa liittyä myös tietyissä 
kulttuureissa vaikuttava vahva usko kohtaloon. Tulevaisuutta ei kannata liikaa suunnitella, sillä se on 
ennalta kirjoitettu tai jumalan käsissä. Maahanmuuttajanuori saattaa esimerkiksi tulkita pettymyksen 
tai surun tunteen vihana, jos hän ei ole opetellut tunnistamaan itsessään erilaisia ja eri syistä johtuvia 
pahan olon tunteita. Kotimaan kulttuurissa negatiivisten tunteiden esiin tuominen saattaa myös olla 
paheksuttavaa, jolloin niitä ei ole totuttu käsittelemään. 

Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen on 
yhteydessä mielikuvituksen käyttöön. Mielikuvituksen 
käyttö puolestaan on edellytys abstraktien ja 
epätodellisten asioiden hahmottamiseen. Tämä 
voi näkyä suoraan asiakastyöskentelyssä 
esimerkiksi tulevaisuuden suunnittelun tai 
omien taitojen ja vahvuuksien sanoittamisen 
vaikeutena. Esimerkiksi EHJÄ ry:n työssä ja 
Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektissa 
on näkynyt se, että itsenäistyvän nuoren voi olla 

KESKUSTELU ILMAN TULKKIA

Monista asioista on helpompi puhua 
ilman välikättä. Heikollakin kielitaidolla 
voi puhua esimerkiksi tunteista, kun 
käyttää sopivia esimerkkitilanteita tai 
kuvakortteja. Työntekijänkään ei tarvitse 
arastella omaa kielitaitoaan.
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vaikea miettiä niitä konkreettisia asioita ja haasteita, joita yksin asumiseen liittyy. Hän ei osaa ajatella, 
mitä tavaroita omassa asunnossaan tulee tarvitsemaan, jos hän ei tiedä miltä tuleva asunto näyttää. Nuori 
saattaa olla haluton keskustelemaan esimerkiksi vuokran maksusta tai säästämisestä tulevia hankintoja 
varten, ennen kuin hän on saanut asunnon.

Aikuisten kohdalla abstraktien asioiden sanoittaminen on näkynyt esimerkiksi vaikeutena sanoittaa niitä 
taitoja, joita on mm. työelämässä oppinut. Henkilö, jolla on kotimaassaan ollut oma yritys, ei välttämättä 
työhakemusta kirjoittaessaan osaa eritellä niitä taitoja, joita hänellä todellisuudessa on. Työelämään 
suoraan liittymättömät, mutta kuitenkin hyödylliset ominaisuudet kuten luotettavuus ja täsmällisyys 
saattavat tuntua epäolennaisilta. 

A. Roolimuutosten tiedostaminen ja tukeminen asiakastyössä 

Perheen kanssa työskennellessä täytyy pitää mielessä, että ”perheenjäsenroolit” ovat voimakkaan 
muutospaineen alla. Yksilön rooli perheenjäsenenä vaikuttaa myös hänen kodin ulkopuoliseen elämäänsä. 
Esimerkiksi vanhemmuus vaikuttaa väistämättä oman tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja suunnitteluun.
Perheessä kukin käy siis jatkuvaa ”sisäistä kamppailua” uusien ja vanhojen odotusten ristipaineessa. 
Jokainen kotoutuu yksilöllisesti omaa, muista erilaista tahtiaan. Tämä prosessi voi kestää vuosia eikä 
välttämättä koskaan tule valmiiksi. Roolimuutosten hallitsemisessa sosiaalityöntekijän tuella voi olla suuri 
positiivinen merkitys maahanmuuttajan elämässä. Samalla on hyvä muistaa, että kotoutumiseen liittyvät 
kriisit kuten kulttuurishokki, näkyvät todennäköisesti myös asiakastyössä, esimerkiksi asiakkaalle 
epätyypillisenä käyttäytymisenä, ailahtelevaisuutena tai masentuneisuutena. 

Monilla maahanmuuttajilla on virheellisiä ja suppeita käsityksiä suomalaisesta kulttuurista, sillä heiltä 
puuttuvat sellaiset sosiaaliset kontaktit, joiden kautta oppisivat tuntemaan suomalaisia perhekäytäntöjä 
ja ajatusmaailmaa. 

”Usein muuttajan odotetaan muuttavan teon roolejaan – näkyvää toimintaansa – nopeasti ympäröivän yhteiskunnan 
odotusarvojen mukaiseksi. Esimerkiksi Suomessa vallitsevien lasten kasvatukseen liittyvien, odotusarvojen on 
toteuduttava maahan muuttaneen vanhemman toiminnassa välittömästi. Jos vanhempi noudattaa itselleen aiemmin 
tuttua kasvatuskoodistoa esim. kurituksen (fyysinen kurittaminen) tai 
vastuukasvatuksen osalta (liian nuori lapsi valvoo/ hoitaa nuorempia 
sisaruksiaan), on viranomaisten puututtava asiaan. Vanhempi 
velvoitetaan muuttamaan teon roolejaan, vaikka motivaatioiden 
tasolla hän ei muutostarvetta ymmärrä, eikä tavoiteroolien tasolla näe 
siihen tarvetta. Omaa toimintaa on vaikea muokata jos tavoiteroolien 
tasolla kohtaa vastoinkäymisiä tai motivaatioroolit menettävät 
merkityksensä.”3

Sosiaalityössä on hyvä asettaa myös oma perhekulttuurimme ja käsityksemme yksilöstä ja 
yhteisöstä tarkastelun kohteeksi. Suomessa on monia rooleja, joita vanhemmilta odotetaan, mutta 
joita monessa maassa ei ole olemassa. Nämä roolit voivat olla joko alikehittyneitä tai kokonaan puuttuvia 
rooleja. Esimerkiksi Suomessa vanhemmilta odotetaan ”leikkivän vanhemman” roolia, jota erilaisesta 
kulttuurista tuleva vanhempi ei automaattisesti osaa ottaa. ”Leikkivä vanhempi” on aktiivisesti mukana 
lapsen leikeissä, ja sitä kautta tukee lapsen yksilöllisyyttä ja kehitystä. Monissa muissa kulttuureissa 
vuorovaikutus ei tapahdu ”lapsen ehdoilla”, vaan lapsi oppii selviytymään mukana yhteisön arjen toimissa. 
Lapset leikkivät muiden lasten kanssa, ja aikuiset eivät kuulu tähän leikin maailmaan. 

Työntekijä voi tarjota asiakkailleen myönteisiä roolimalleja, ja auttaa asiakasta 
käsittelemään kotoutumistaan motivaatioroolien tasolla. Työntekijä voi toimia peilinä, jonka 
kautta asiakas huomaa itsessään tapahtuvia muutoksia, ja oppii tunnistamaan uudessa yhteiskunnassa 
toimivia sosiaalisia käytäntöjä. Jotta työntekijä kykenee tukemaan asiakasta positiivisissa roolimuutoksissa 
ja kotoutumisessa, hänen on itsensä oltava tietoinen rooleista ja niiden muutoksista. 

3  Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne 2012, 14.

Ymmärtäminen 
ei tarkoita negatiivisen 

käytöksen hyväksymistä.
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B. Kotoutumisen ja perhesuhteiden käsittely

Kulttuurivapaita arviointimenetelmiä lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta ei ole 
olemassa. Vieraita tapoja on helpompi arvioida ja analysoida, jos on ensin tietoinen omista arvoistaan 
ja odotuksistaan. Työntekijän tulee pitää mielessä, että suomalaisin silmin katsottuna kummallisesti 
toimiva perhe voi olla toisessa ympäristössä ihanteiden ja normien mukainen. Meidän kasvatusnormimme 
heijastavat länsimaista kasvatusideologiaa. Kasvatusihanteiden lisäksi eri kulttuureissa voi olla erilaiset 
käsitykset myös ihmisen kehityskaaresta, ja eri ikävaiheisiin liitetään erilaisia kehitystehtäviä.

Kotoutujan roolipaletti on toimiva apu sekä puheeksi ottamisen välineenä että selventämään 
työntekijän käsitystä siitä monimutkaisesta muutosten vyyhdestä, jota perhe käy läpi. 
Roolipaletti voi myös auttaa työntekijää paremmin ymmärtämään asiakkaan kenties ristiriitaisilta ja 
omituisiltakin tuntuvia tapoja tai asenteita, ja sitä kuinka syvällistä muutoksen on oltava, jotta todellista 
kotoutumista tapahtuu.

”Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien on tärkeää ymmärtää, että motivaatioprosesseille on annettava aikaa ja 
tilaa ennen kuin toiminnan tasolla näyttäytyvä muutos todella sisäistyy maahanmuuttajaperheen arkeen.”4 

Ennen kuin yksilö pystyy muuttamaan roolejaan motivaatiotasolla, teonroolit eivät voi muuttua kuin 
pinnallisesti. Työntekijä ei siis voi odottaa toivomiaan muutoksia asiakkaiden toiminnassa ja käytöksessä, 
mikäli hän ei auta heitä pääsemään käsiksi roolien syvempiin kerroksiin. Asiakkaan on itse koettava 
toiminnan tarve ja motivaatio, jotta hän kykenee tietoisesti muuttamaan toimintaansa.

4  Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne 2012, 16. 

MAAHANMUUTTAJAPERHEEN KANSSA TYÖSKENNELLESSÄ TULEE POHTIA 
SEURAAVIA ASIOITA:

Miten voit auttaa perheenjäseniä käsittelemään kotoutumiseen liittyviä psykologisia ja 
perheen sisäisiä muutoksia? 

Ovatko perheenjäsenet oman elämänsä subjekteja vai objekteja? 

Ovatko puolisot keskenään tasa-arvoisia? Olethan muistanut sanoa ääneen, että 
molemmilla on yhtäläinen puhe-oikeus? 

Jätätkö perheenjäsenille tunteen, että he voivat itse vaikuttaa omiin asioihinsa, vai 
että kaikki toiminta vain kohdistuu heihin?

Miten voit tukea vanhempia kasvatustehtävässä jaksamisessa?



132

PERHEENYHDISTÄMISTILANTEESSA TYÖSKENTELY

Perhe on muutakin kuin arjen toimintaympäristö: se on motivaatiotasolla 
vaikuttanut kaikkeen toimintaan jo vuosia ennen perheen yhdistymistä, ja samat 
motivaatiotekijät vaikuttavat erityisesti vanhempien tekemiin ratkaisuihin vielä perheen 
yhdistymisen jälkeenkin. Maahanmuuttajaperheitä koskevissa tutkimuksissa 
on havaittu, että vanhemmat antavat erityisen suuren merkityksen lasten 
tulevaisuuden turvaamiselle maastamuuttopäätöstä tehdessä. Tämä on 
koskenut myös perheitä, joista joku lapsista on lähetetty muualle hakemaan turvaa ja 
parempaa	tulevaisuutta.	Käytännössä	tämä	on	tarkoittanut	esimerkiksi	konfliktialueilta	
paenneille turvaa, ja epävakaassa ja epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa eläneille 
koulutusmahdollisuuksia.

Monet lapset ja nuoret ovat haastatteluissa kertoneet vanhempiensa uhrautumisesta heidän 
vuokseen. He arvostavat tätä päätöstä, ja kokevat omaksi velvollisuudekseen koettaa pärjätä 
mahdollisimman hyvin uudessa maassa vanhempiensa vuoksi. Monet EHJÄ ry:n toiminnassa 
mukana olleet nuoret ovat sanoneet, että heidän suurin toiveensa elämässä on pärjätä hyvin, 
jotta he voivat auttaa vanhempiaan: ”jotta äidin ei tarvitsisi tehdä mitään, hän voi vain 
istua”. 

Perheenkokoaja usein pitää perheen asioiden hoitamista kunnia-asianaan. 
Ristiriitatilanteissa työntekijän voi olla vaikea, jollei mahdoton, päästä perheen sisälle 
lojaalisuuden muurin läpi. Äärimmilleen vietynä tähän saattaa liittyä haluttomuus ottaa 
vastaan apua ulkopuolisilta edes silloin, kun sitä tarjotaan ja tarvitaan. Suomessa on 
mahdollista tulla toimeen ilman perheen tukea, ja valita millaista yhteydenpito perheen 
kanssa on. Yhteisöllisestä kulttuurista tulevalle tämä ajatus voi olla täysin kuvittelematon, 
sillä suku on yhtä kuin identiteetti ja sosiaaliturva (ks. luku 11.2).

Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektin aikana huomattiin monia käytännön 
asioita, jotka työllistivät niin projektin työntekijöitä kuin sosiaalitoimen henkilökuntaakin 
erityisesti maahantulon alkuvaiheessa. Näitä asioita olivat terveysasiat, sosiaalitoimen ja 
Kelan etuuksien selvittäminen ja selittäminen, taloudellisen vastuun jako perheen sisällä, 
asuntoasiat ja julkisen liikenteen käyttö, sekä koulupaikkojen etsiminen oppivelvollisuusiän 
ylittäneille nuorille ja vanhemmille. Nämä asiat joutuu varmasti käymään läpi kaikkien 
pakolaisten ja turvapaikan saaneiden vastaanotossa. Perheenyhdistämistilanteessa 
huomioitavaa on se, millaiset tiedot ja taidot perheenkokoajalla on, ja millaisen 
roolin hän tässä tilanteessa ottaa. Jos perheenkokoaja hoitaa tilannetta yksin, riski 
hänen uupumiseensa on suuri.

Koska perheenyhdistämisen kautta saapuvat perheet ovat varsinkin alkuun riippuvaisia 
perheenkokoajasta, kaikkia perheenjäseniä tulee pyrkiä tapaamaan. Jokainen 
perheenjäsen on oikeutettu siihen tietoon, mitä työntekijät eri sektoreilla 
voivat heille tarjota. Samalla työntekijät voivat varmistaa, että perheen saama tieto on 
oikeaa. 

Virallisten asioiden käsittelyn lisäksi tapaamisilla kannattaa kysyä esimerkiksi 
perheenjäsenten kuulumisia ja keskustella heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan. 
Erityisesti perheen nuoret on hyvä pyytää mukaan tapaamisiin. Näin sosiaalityötekijä 
voi tarkistaa nuoren tilanteen ja mahdollisen tuen tarpeen. Nuoren on hyvä osallistua 
tapaamisiin myös siksi, että hän oppii tilanteissa suomalaisesta yhteiskunnasta, palveluista 
ja omista mahdollisuuksistaan saada näitä palveluja.



C. Mitä on sanojen takana?

Kun työntekijä tarkastelee perheen tilannetta ja kotoutumista, hän huomaa helposti 
konkreettiset asiat kuten kouluun tai suomen kielen kurssille pääsyn ja työllistymisen. 
Myös maahanmuuttajat itse ovat tutkimuksissa nimenneet kotoutumisen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi 
työn, sopivan asunnon, kielitaidon, turvallisuuden, terveyspalvelut sekä lasten pääsyn kouluun tai 
opiskelemaan5. 

On kuitenkin paikallaan pohtia kunkin perheenjäsenen tilannetta arkisen pinnan alla. Näyttääkö kaikki 
olevan hyvin vain päällisin puolin? Psyykkinen hyvinvointi ei aina käy käsi kädessä arjen toimintakyvyn 
kanssa. Takautuva trauma saattaa laueta näennäisesti normaalissa tilanteessa, esimerkiksi melun tai 
keskustelukumppanin	fyysisen	piirteen	vuoksi.	Konfliktiympäristössä	ihmisen	selviytymismekanismit	ovat	
usein vahvat, ja kaikki voimavarat käytetään hengissä selviämiseen. Traumaattiset kokemukset saattavat 
kuitenkin kulminoitua myöhemmässä elämänvaiheessa, esimerkiksi vasta turvallisessa ympäristössä 
uudessa maassa.  Henkilö, joka on harhainen ja kuulee ääniä päänsä sisällä, voi pystyä suorittamaan 
esimerkiksi peruskoulun tai hygieniapassin ilman silmiinpistäviä haasteita. Sosiaalityöntekijän on hyvä 
muistaa, että jos asiakkaan kotimaan kulttuurissa mielenterveysongelmat kuten masennus ovat tabu, hän 
ei välttämättä oma-aloitteisesti ota tilannettaan puheeksi edes terveyspalveluissa. 

Perheenjäsenten kanssa työskennellessä 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että luo 
ilmapiirin, jossa asiakkaat tuntevat voivansa 
puhua vaikeistakin asioista. Niin nuorilla 
kuin aikuisillakin perheenjäsenillä voi olla 
tarve käydä avointa keskustelua suomalaisen, 
tuomitsemattoman osapuolen kanssa, joka 
auttaa omien ajatusten jäsentämisessä. 
Luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi 
kannattaa keskustella tavallisistakin asioista, huumoria unohtamatta. Esimerkiksi jos työntekijä tekee 
”sosiaalisen virheen”, mutta kykenee nauramaan sille, hän viestittää asiakkaalle, että epäonnistumiset 
kanssakäymisessä eivät ole vakavia. Vuorovaikutustilanteessa vastavuoroisuus on tärkeää. Ellei 
työntekijä anna mitään itsestään ja omasta persoonastaan, tilanne saattaa näyttäytyä 
asiakkaalle enemmän kuulusteluna kuin keskusteluna. Vastavuoroisuus ei vaadi sitä, että 
työntekijä kertoisi yksityisasioitaan. Riittää, että keskustelee asioista ja tuo esiin erilaisia näkökulmia.

Vaikeista tai kipeistä asioista puhuttaessa on tärkeää olla suora ja rehellinen, mutta 
myös avoin vastapuolen viesteille.  Kunnioittava ja kuunteleva lähestymistapa antaa paremmat 
mahdollisuudet onnistua ja puuttua rakentavasti vaikeisiinkin tilanteisiin. Selkeys ja johdonmukaisuus 
auttavat haastavissa tilanteissa, ja niiden avulla voidaan pienentää väärinymmärryksen riskiä. Asiakkaalle 
tulee selkeästi kertoa mitä häneltä odotetaan: mitkä ovat ne asiat mihin halutaan muutosta, ja miten 
asiakkaan odotetaan toimivan? Moralisointi tai tuomitseminen harvoin tuottaa toivottua tulosta, mutta 
odotusten kertominen selkeästi ja yksiselitteisesti toimii usein paremmin. Asiakkaan kielitaito rajaa sitä, 
miten syvälle asian käsittelyssä voidaan edetä ilman tulkkia, ja kuitenkin tulkin läsnäolo saattaa muuttaa 
tapaamisen dynamiikkaa huomattavasti.

5  Ks. esim. Maahanmuuttajabarometri 2012.

KULTTUURIEN KESKENÄINEN VERTAILU

Suomalainen kulttuuri ja tavat eivät ole normi, 
jota vastaan kaikkia muita kulttuureita voidaan 
arvottaa.
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12.3 Huoli perheestä?

A. Huolen aiheen sanoittaminen

Kulttuurien eroavaisuudet ja erilaiset käytösmallit aiheuttavat helposti virheellisiä 
tulkintoja tai odotuksia. Tämän vuoksi asiakkaan kanssa on syytä keskustella huolta herättävistä 
asioista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hänelle täytyy kertoa, mitä häneltä ja perheeltä 
odotetaan ja miksi (Ks. luku 11). Vain näin toimittaessa asiakaan on mahdollista ymmärtää työntekijän 
huoli tilanteessa, joka lähtömaassa saattaa olla täysin käytösnormien mukainen, ja perustella tai muuttaa 
toimintatapaansa. Ymmärrys asiakkaan ja työntekijän välillä on avain yhteistyön onnistumiseksi.

Asiakas ei välttämättä ymmärrä työntekijän huolta omasta tai perheensä tilanteesta. Hänelle 
on hyvä kertoa 

• miksi huoli on herännyt,
• mitkä konkreettiset asiat ovat siihen ovat vaikuttaneet, ja 
• millä tavalla Suomessa yleisesti näihin asioihin suhtaudutaan.  
• Myös laki ja erilaiset käytännöt on hyvä selventää, mikäli siihen on tarvetta. 

Vaikka perheellä menee kokonaisuudessaan työntekijän näkökulmasta hyvin, on silti 
pohdittava myös kunkin perheenjäsenen yksilöllistä tilannetta. Ovatko kunkin perheenjäsenen 
tehtävät suhteessa ikätasoon ja voimavaroihin? Käänteisesti perhe voi olla toimiva ja turvallinen 
kasvuyhteisö, vaikka paperilla tilanne näyttäisi olevan sekava ja viralliset asiat olisivat hoitamatta.

Vanhemmuuteen kuuluu lasten ohjaus ja kontrolli. Jos kotoutumiseen liittyviin muutoksiin sopeutumisessa 
epäonnistutaan,	 se	 saattaa	 johtaa	 liialliseen	kontrolliin	 ja	perheen	 sisäisten	konfliktien	kärjistymiseen.	
Muutoksiin sopeutumisessa epäonnistumiseen liittyy tavallisesti vahva pelko tuntemattomasta. Kun 
ympäröivää yhteiskuntaa ei ymmärrä, se voi vaikuttaa pelottavalta. Vanhemmat ajattelevat toimivansa 
lastensa parhaaksi suojelemalla heitä tältä tuntemattomalta ”uhalta”.

Yhden perheenjäsenen, esimerkiksi nuoren tilannetta ja hyvinvointia ei pitäisi tarkastella 
erillisenä perheestä ja koko perheen tilanteesta. Jos henkilö elää tiiviissä perheyhteisössä, ei ole 
hedelmällistä pyrkiä etsimään perheestä täysin irrallista ratkaisua. Yksilön hyvinvointi on kuitenkin 
aina tärkein, eikä yksilön oikeuksista voi tinkiä perheen kustannuksella. Tilanteeseen ei 
voi löytää kestävää ratkaisua, mikäli työntekijä ei keskustele eri osapuolten kanssa, ja kuuntele heidän 
näkemyksiään.

Erilaisista toimintatavoista, perheen sisäisestä työnjaosta 
ja kasvatusmenetelmistä tulee keskustella kaikkien 
vanhempien kanssa. Näin voidaan ennaltaehkäistä monia 
huolta aiheuttavia tilanteita. Esimerkiksi jos perheen 
kotimaassa lasten kasvatukseen kuuluu ruumiillinen kuritus, 
on tälle kasvatusmetodille annettava Suomessa toinen, 
toimiva vaihtoehto. Ruumiillisen kurituksen kielto Suomessa 
on perusteltava, ja vanhempien kanssa on keskusteltava 
muista toimintatavoista. Jos yksi kasvatuksen työväline 
otetaan vanhemmilta pois, on annettava toinen tilalle, jotta 
vanhemmat voivat toteuttaa rooliaan kasvattajina.

Asiakastyössä tulee alusta asti näkyä tasa-arvokysymykset. Mikäli puolisot ovat yhdessä paikalla 
työntekijän tapaamisessa, tulee kummallekin puhua suoraan häntä koskevista asioista. 
Toisen osapuolen ei tule antaa ottaa johtavaa roolia keskustelussa, eikä hänen saa antaa vastata yhdellä 
suulla kummankin puolesta. Jos tuntuu hankalalta puuttua puolisoiden väliseen roolijakoon, kannattaa 
miettiä asiaa lapsen näkökulmasta. Onko vanhempien välinen epätasa-arvo niin merkittävä, että se 
vaikuttaa lapsen hyvinvointiin? 

MONIAMMATILLINEN 
YHTEISTYÖ

Moniammatillisen yhteistyön tarve 
on huomattu usealla eri sektorilla. 
Kun kaikki puhuvat tarpeesta, 
ole sinä ensimmäinen joka asiaan 
tarttuu!
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sanovat usein suoraan, etteivät vielä halua tai pysty puhumaan asiasta ääneen. Ei kannata sivuuttaa aihet-
ta, jos ensimmäisellä yrittämällä tulee asiakkaan torjumaksi. Aihe kannattaa ottaa säännöllisesti esiin ja 
näin viestittää asiakkaalle, että siitä voi puhua, kun hän on siihen valmis. 

Mikäli työntekijää jää painamaan epävarmuus tai huoli, hänen ei tarvitse tai kuulu jäädä asian kanssa yksin. 
Työntekijä voi hyödyntää osaamista ja tietotaitoa yli palvelu- ja sektorirajojen. Peruspalvelut 
on tarkoitettu myös maahanmuuttajille. Maahanmuuttaja-asiakas tulee ohjata peruspalvelujen piiriin, 
ellei ole ilmeistä, että asian ratkaisemiseen tarvitaan maahanmuuttajatyön erityisosaamista. (Ks. luku 7.1)

B. Mikä kulttuuri, mikä perinne?

Joskus kulttuurin käsite ja kulttuuriin vetoaminen kannattaa kyseenalaistaa, sillä ne 
käytännöt, mitä kutsutaan perinteeksi, eivät välttämättä ole suoraa jatkoa kotimaan 
kulttuurille. Kulttuurin korostaminen saattaa liittyä myös väärinkäsitysten sävyttämiin 
ennakkoluuloihin suomalaisesta yhteiskunnasta tai kulttuurista. Tarve oman kulttuurin säilyttämiseksi 
saattaa maahanmuuton yhteydessä kasvaa niin, että jopa sellaiset tavat, joita ei kotimaassa liitetty 
kulttuuriin, saatetaan uudessa maassa kokea uhkana kulttuuriselle identiteetille.

”Muuttoprosessissa ihminen hakee turvaa 
ja jatkuvuutta kiinnittymällä tuttuun ja 
turvalliseen ja usein myös vakuuttelemalla 
itselleen ja muille, että nuo tutut tavat ovat 
nimenomaan oman etnisen tai kansallisen 
ryhmän arvokkaita tapoja. Uuden asuinmaan 
lastenkasvatustavat saavat monelta muuttajalta 
moralistisen tuomion ---.”6

Vanhemmat, jotka ovat kasvaneet vahvasti 
yhteisöllisessä kulttuurissa, voivat nähdä 
suomalaisen yksilöllisyyttä painottavan 
kasvatuskulttuurin vahingollisena. He 
saattavat esimerkiksi syyttää koulua siitä, 
kun nuori alkaa kapinoida ja ottaa etäisyyttä 

6  Säävälä, Minna 2011, 56-57.

Jos työntekijä miettii, voiko jostain asiasta 
puhua tai kuuluuko asiasta puhuminen 
omaan toimenkuvaan, on vastaus aina 
kyllä. Puheeksi ottaminen on aina 
oikea ratkaisu. On parempi, että huoli 
perheen tilanteesta nostetaan esiin 
useammalla taholla ja perhe saa apua, 
kuin että kaikki välttelevät vastuuta tai 
vähättelevät omaa rooliaan. ”Tyhmiä” 
kysymyksiä voi esittää ja asioita voi nostaa 
keskusteluun. Ei ole olemassa aiheita, 
joista ei voisi tiettyjen asiakkaiden kanssa 
keskustella. Asiakas vetää rajat, jos ei 
halua puhua asiasta. On kuitenkin asioita, 
esimerkiksi lastensuojeluun liittyvä huoli, 
joista asiakkaan kanssa tulee keskustella, 
halusi hän sitä tai ei.

Erityisesti kipeistä ja vaikeista asioista pu-
huttaessa kantasuomalaisetkin asiakkaat 

KULTTUURITULKKAUKSEN MAHDOLLISUUS

Kulttuuritulkkaus on kaksisuuntainen prosessi.

• Kulttuuritulkkia ei rajoita vain sanotun puheen 
tulkkaus, vaan hän voi osallistua keskusteluun 
selittämällä mahdollisten väärinymmärrysten 
syitä.

• Kulttuuritulkki voi auttaa työntekijöitä ja 
asiakkaita tunnistamaan ne kulttuuriset tekijät, 
jotka tulee ottaa huomioon vuorovaikutuksessa.

Kulttuuritulkki – Toimintamallin kuvaus



136

vanhempiinsa. Pääkaupunkiseudulla asuvien somalialaisten vanhempien haastattelututkimuksessa monet 
vanhemmat kertoivat haasteista sopeutua vanhemmuuden muutoksiin. Monet kokivat, että heidän 
lapsensa eivät enää tottele heitä, koska lapsille kerrotaan oikeuksista ja vapauksista, joita vanhempien 
lapsuudessa tai lähtömaassa ei ole ollut. Mikäli vanhemmilla on tällaisia tunteita, he luonnollisesti kokevat, 
että heidän ja lasten välisiin suhteisiin on puututtu. Tällaiset tunteet ovat mahdollisia varsinkin, 
jos vanhemmilta puuttuvat todelliset kontaktit kouluun ja muuhun yhteiskuntaan sekä 
luottamus omaan sosiaalityöntekijään. Mikäli nämä erilaiset käsitykset yhdistyvät vahvasti 
erilaisiin arvoihin ja moraalikäsityksiin voi väärintulkintojen vyyhti olla hyvin vaikea selvittää. Näiden 
väärinymmärrysten välttämiseksi avoin keskustelu ja säännöllinen yhteydenpito ovat 
tärkeitä.

Muutto ja elämän rakentaminen uudessa maassa ovat loppujen lopuksi olleet tietoisia päätöksiä suurelle 
osalle vanhemmista. Näin ollen perheiltä voidaan myös odottaa sopeutumista muutoksiin ja vastuun 
ottamista omista päätöksistä johtuvista seurauksista. Jos vanhemmat arvostelevat tai paheksuvat 
suomalaista kasvatusta tai tapoja, heitä voi muistuttaa heidän itse tekemästään päätöksestä. Vanhemmat 
itse olivat aktiivisessa roolissa, ja valitsivat tämän tulevaisuuden ja lasten kasvattamisen vieraassa maassa. 
Vaikka päätökseen johtaneet syyt ovat voineet olla moninaisia ja pakottavia, on päätös silti tehty. 

LAPSEN ASEMA JA LAPSEN ETU

Lapset ovat hyvin lojaaleja perheilleen. Tämä koskee kaikkia perheitä lastensuojelulapsista 
maahanmuuttajaperheisiin. Lojaalisuus näkyy perheen hyvien puolten korostamisena ja 
haluttomuutena kertoa todellisista ongelmista ulkopuolisille. Perheen tärkeys näkyi myös 
projektin asiakastyössä, jossa perheiden kanssa oltiin tavallista tiiviimmässä yhteistyössä 
erilaisissa toimintaympäristöissä. Tämän vuoksi tässä oppaassa korostetaan luottamuksen 
rakentamista perheen kanssa työskennellessä heti asiakassuhteen alusta alkaen, 
perheenjäsenten tapaamista myös yksitellen ja eri kokoonpanoissa, sekä ”tuntosarvien” 
herkkyyttä. 

Mikäli perheessä on viitteitä joihinkin perheenjäseniin kohdistuvasta tiiviistä kontrollista 
tai pakottamisesta, työntekijän tulee pohtia ja kyseenalaistaa, mihin asti tällainen 
perheenjäsenten eriarvoinen kohtelu on hyväksyttävää Suomessa. Missä menee raja 
huolenpidon ja huolestuttavan kontrollin välillä? Kaikkea ei voi hyväksyä ”erilaisen 
kulttuurin” nimissä. 

”Kuritusväkivaltaa ei voida koskaan katsoa läpi sormien ja perustella kulttuurieroilla. Ei riitä, 
että uusille tulijoille on selitettävä sen laittomuus Suomessa, vaan on annettava perustelut 
kiellolle sekä pohdittava keinoja väkivallattomaan kasvattamiseen [oma lihavointi]. 
Maahanmuuttajien kanssa keskustellessa on hyvä muistaa, että aivan samoin kuin tukistaminen, 
läimäyttely ja vitsalla lyöminen olivat yleisiä kasvatuskeinoja vielä muutama vuosikymmen sitten 
Suomessa, ovat ne useimmissa maailman maissa sitä vieläkin.” (Minna Säävälä 2011, 58)

Perheen kanssa työskennellessä on aina otettava huomioon lapsen etu, jos perheen 
tilanne herättää huolta. Maahanmuuttajaperheissä lapsen edun arvioiminen voi olla 
tavallista haastavampaa. Erilaista kulttuuria ei koskaan tule käyttää perusteluna 
viranomaistoiminnalle. Harkinnassa voi ottaa huomioon perheen sosio-ekonomisen 
tilanteen tai muut erityistarpeet, mutta ei koskaan yleistettävää ”kulttuurieroa”. Työntekijä 
ei myöskään voi vedota ”erilaiseen kulttuuriin” ja sivuuttaa huolta herättävää toimintaa tai 
huolestuttavia merkkejä, jotka eivät olisi hyväksyttäviä kantasuomalaisessa perheessä.
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C.	 Yksilö	ja	yhteisö	konfliktitilanteessa

Suomalaiselle yksilöä korostavan kulttuurin kasvatille yhteisöllisistä kulttuureista tulevien perheiden 
kanssa työskentely voi aiheuttaa päänvaivaa. Miten tulkita perheen suurta roolia ja yhden perheenjäsenen 
asemaa perheessä? Perhe on läsnä jokaisen maahanmuuttajan elämässä – myös niiden yksin 
tulleiden nuorten ja aikuisten, joiden perhe on kadonnut tai jäänyt kotimaahan. Perhe 
vaikuttaa yksilön tekemiin päätöksiin ja tulevaisuuden suunnitteluun riippumatta siitä, onko se fyysisesti 
lähellä vai ei. Paras lähtökohta maahanmuuttajaperheen kanssa työskentelyyn on muistaa yhteisön 
merkitys, unohtamatta kuitenkaan, että yksilö on muutakin kuin perheensä jatke. 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on järjestäytynyt niin, että yksilö voi valtion ylläpitämän 
turvaverkoston avulla pärjätä yksin. Useat maahanmuuttajat tulevat sukukeskeisestä yhteiskunnasta, 
jossa yksin eläminen ilman perheen ja yhteisön turvaverkostoa ei ole mahdollista. Ongelmatilanteissakaan 
perheestä irtautumista voi olla lähes mahdoton kuvitella, ja vaikka irtautuminen olisi Suomessa teoriassa 
mahdollista, on se hyvin raskasta psyykkisesti.

Joskus työntekijä voi ongelmatilanteessa konsultoida esimerkiksi maahanmuuttaja- ja 
monikulttuurisen järjestön edustajaa. Tässä tulee kuitenkin olla erityisen varovainen, 
sillä joskus ongelma liittyy nimenomaan yhteisöön. Työntekijä ei voi tehdä ennakko-oletuksia 
järjestön tai yhteisön edustajan roolista tai suhteesta perheen elämään. Kaikki yhteisön edustajat eivät 
ajattele asioista samalla tavalla, eivätkä jaa samoja käsityksiä normaalista käyttäytymisestä. Mikäli asiakas 
tietoisesti ottaa etäisyyttä omaan yhteisöönsä, työntekijän tulee kunnioittaa tätä päätöstä.

VANHEMPIEN KANSSA KANNATTAA POHTIA MM. SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ:

Minkä kulttuurin mukaan ja missä kulttuurissa elämiseen vanhemmat lapsiaan 
kasvattavat? 

Suunnittelevatko he vielä paluuta kotimaahan? 

Onko perheen, lasten tai nuorten tulevaisuus Suomessa vai jossain muualla? 

Mitä taitoja ja ominaisuuksia vanhemmat pitävät ensisijaisen tärkeinä? 

Mitä vanhemmat tietävät tai ajattelevat suomalaisista perheistä ja lasten 
kasvatuksesta? 
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Maahanmuuttajanuoren 
kanssa työskentely

13

13.1 Nuori ja nuoruus

A. Nuoruuden käsitys eri kulttuureissa

”Nuori” ja ”nuoruus” ovat käsitteitä, jotka monissa kulttuureissa näyttelevät paljon pienempää roolia 
kuin länsimaissa. Nuoruutta ei nähdä tärkeänä elämänvaiheena lapsuuden ja aikuisuuden välillä, vaan 
ajatellaan, että ihminen siirtyy suoraan lapsuudesta aikuisuuteen. Nuoruus ymmärretään ennemminkin 
biologisena piirteenä, ts. fyysisenä nuoruutena, kuin psykologisena kehitysvaiheena. Islamilaisissa maissa 
nuoruuden ”olemattomuus” liittyy siihen, että täysi-ikäisyys määritellään sukukypsyyden perusteella. 
Tähän ajattelutapaan ei siis kuulu murrosiästä puhuminen, kuten länsimaissa. Kun lapsi saavuttaa 
sukukypsyyden ja aikuistuu, hän on ”valmis”. 

Suomessakaan nuoruuden käsite ei ole yksiselitteinen, vaan sitä määrittää eri tilanteissa fyysisen iän 
lisäksi monet muut kriteerit, esimerkiksi työvoimapalveluissa koulutustausta. Nuorisolaki koskee 
kuitenkin kaikkia alle 29-vuotiaita henkilöitä, mikä heijastaa suomalaista ajattelua nuoruuden pituudesta. 
Monissa maissa, joissa eliniänodote on 50–60 vuotta, 29-vuotias on jo keski-ikäinen. Nuorten ja heidän 
vanhempiensa kanssa työskennellessä tulisikin aina sanoittaa, mitä Suomessa nuoruudella tarkoitetaan, ja 
millaisia kehitysvaiheita ja tehtäviä nuoruuteen ajatellaan 
liittyvän. 

Nuoret joutuvat melkoisen myllerryksen keskelle 
muuttaessaan Suomeen. Heiltä saatetaan odottaa täysin 
erilaista käytöstä ja erilaisia rooleja kuin kotimaassa. 
Aikaisemmin he ovat mahdollisesti kantaneet aikuisen 
vastuuta ja velvollisuuksia, esimerkiksi auttaneet perhettä 
tulojen hankinnassa. Suomessa heitä kohdellaan lapsina, 
ja heille painotetaan, että vanhemmat ovat vastuussa 
heistä ja heidän ylläpidostaan. Monessa kulttuurissa 
ajatellaan lähes päinvastaisesti, sillä lasten katsotaan 
olevan taloudellisesti vastuussa vanhemmistaan heti, kun 
heidän on mahdollista tehdä työtä ja ansaita tuloja.

MAAHANMUUTTAJANUORTEN 
SYRJÄYTYMINEN

Maahanmuuttajanuoren 
syrjäytymisriski on kuusinkertainen 
muihin nuoriin verrattuna. 
(Pekka Myrskylä 2011)

Voit omalla työlläsi vaikuttaa 
tämän riskin pienentymiseen!
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B. Nuori osana perhettä

Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskennellessä tulisi huomioida myös yksittäiset perheenjäsenet. 
Erityisesti nuoret ovat haavoittuvassa elämänvaiheessa, ja pienikin panostus nuoren 
yksilölliseen huomioimiseen voi vaikuttaa merkittävästi nuoren kotoutumiseen ja 
voimaantumiseen. 

Nuorta ei toisaalta voi tukea huomioimatta 
perhettä. Perhe vaikuttaa yksilön elämään, on se 
fyysisesti läsnä tai ei. Tämä koskee erityisen vahvasti 
yhteisöllisistä kulttuureista muuttaneita. Valintoja 
ja päätöksiä tehdään usein sen mukaan, mikä on 
perheelle tai yhteisölle hyväksi, ei vain yksilön oman 
edun mukaisesti. Oma elämä nähdään osana perheen 
ja yhteisön elämää. Tämä koskee niin perheenä 
muuttaneita kuin Suomessa yksin asuvia nuoriakin, 
jotka pitävät yhteyttä muualla maailmassa asuvaan 
perheeseensä.

Nuoret saattavat ottaa perheessä vastuuta ja rooleja, joita heidän ei Suomessa oleteta ottavan. On siis tärkeää 
kertoa myös nuorille, miten suomalainen yhteiskunta odottaa perheen toimivan ja jakavan vastuuta, ja 
mitkä ovat sellaisia asioita, joihin lapsilla on tai ei ole päätösvaltaa. Se, mihin päätöksiin perheen lapset 
saavat tai eivät saa osallistua ja antaa mielipiteensä, vaihtelee paljon eri maiden, kulttuurien ja perheiden 
välillä. On tärkeää kertoa nuorille suomalaisesta yhteiskunnasta, mutta yhtä tärkeää on kuulla nuorta, 
hänen tilannettaan ja ajatuksiaan omista vastuistaan ja rooleistaan perheensä jäsenenä. 

On muistettava, että jokainen perhe toimii tavallaan. Työntekijän tehtävä on pitää silmällä sitä, 
että kaikki perheenjäsenet voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä rooliinsa perheessä. Esimerkiksi 
kotitöiden ja ruoanlaiton ei tulisi olla vain yhden perheenjäsenen vastuulla, ainakaan jos tämä perheenjäsen 
on lapsi. Mutta työntekijä ei voi puuttua siihen, miten perheen ruokahuolto on järjestetty, ellei se vaikuta 
epäsuotuisasti tiettyjen perheenjäsenten kasvuun ja kehitykseen.

Niin maahanmuuttajien kuin kantasuomalaistenkin perheissä tiiviit suhteet eivät aina ole yksioikoisen 
lämpöisiä, vaan ne voivat olla myös monimutkaisia. Perhe ei ole, eikä sen tulisikaan olla, nuorelle 
ainoa sosiaalinen ympäristö, josta hän voi saada tukea1. Nuorella on – toivottavasti – ympärillään 
myös muita hyvinvointia ja opiskelua tukevia tahoja kuten koulu, ystävät ja harrastustoiminta. Myös perheen 

1  Maahanmuuttajanuorista ks. esim. Alitolppa-Niitamo Anne, ja Leinonen, Elina 2013.

Vaikka nuori tulee kohdata 
yksilönä, parhaaseen tulokseen 

päästään kun työskentelyssä 
otetaan huomioon perhe 

kokonaisuudessaan, 
ja nuori osana perhettä.

SEKÄ NUOREN ETTÄ VANHEMPIEN KANSSA VOI VERRATA KÄSITYKSIÄ, 
ODOTUKSIA, ARVOJA JA MIELIPITEITÄ SEKÄ LÄHTÖMAASSA ETTÄ 
SUOMESSA. 

Mihin lapsuus loppuu? Mitä tulee sen jälkeen? Minkä ikäinen on nuori? 

Milloin ihminen on aikuinen? Mistä sen tietää, ja mikä sen määrittelee?

Mitkä ovat lapsen tehtävät? Mitkä ovat aikuisen tehtävät?

Mitä asiakas itse ajattelee?
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ulkopuoliset, turvalliset aikuiset ovat nuoren kasvun ja kotoutumisen kannalta merkityksellisiä. Mikäli 
nuorelta puuttuvat perheen ulkopuoliset tukea antavat tahot, voi se heikentää positiivista integraatiota 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti kouluun ja opiskeluun liittyen maahanmuuttajanuoret usein 
tarvitsevat ulkopuolisten aikuisten tukea ja ohjausta. 

Nuoren kanssa ei tulisi työskennellä vanhemmilta salassa. Työskentelyssä tulee löytää tasapaino nuoren 
yksilöllisyyden tukemisessa hänen perhekulttuuriaan kunnioittaen. Nuorista ja nuoruudesta tulee 
mahdollisuuksien mukaan keskustella sekä yhdessä että erikseen vanhempien ja heidän lastensa kanssa. 
Tutkimusten mukaan eri kulttuureissa voidaan erotella erilaisia painotuksia kasvatuksessa siinä, miten 
vanhemmat suhtautuvat nuoruusiässä oleviin lapsiinsa seuraavissa kysymyksissä:

• tuki
• kontrolli
• valvonta
• itsenäisyyden ja perheestä eriytymisen rohkaisu2.

Kaikki vanhemmat – niin maahanmuuttajat kuin suomalaisetkaan – eivät suhtaudu kyseenalaistamatta 
lapsessaan tapahtuviin muutoksiin, erityisesti jos he kokevat nuoren arvomaailman muuttuvan kovin 
ristiriitaiseksi omansa kanssa. Kannattaa pohtia, saavatko vanhemmat tukea ja ohjausta omaan 
kotoutumiseensa ja vanhemmuuteensa. Tämä on olennaista myös nuoren hyvinvoinnin kannalta, 
sillä hän tarvitsee vanhempiensa tukea oman identiteettinsä rakentamiseen. On hyvä, että kaikki 
pääsevät kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta yhdessä, mutta erillisissä tapaamisissa voidaan keskittyä 
nuoruuteen asiakkaan (vanhempi/lapsi) näkökulmasta käsin. Erilliset tapaamiset ovat erityisen tärkeitä, 
jos nuorella tai jollakin perheenjäsenellä on ongelma, joka johtuu muusta perheestä.

13.2 Osallisuus vai ulkopuolisuus

A. Nuoren kotoutumisen lähtökohdat

Maahanmuuttajalasten ja nuorten elämäntilanne ja kotoutumisen edellytykset voivat vaihdella 
huomattavasti muuttoajankohdan ikävaiheen mukaan. Maahanmuuttajien uudessa kotimaassa 
syntyneistä ja kasvaneista lapsista käytetään yleisesti nimitystä toinen sukupolvi, mutta ensimmäisen, eli 
aikuissukupolven ja toisen sukupolven väliin jää laaja haitari lasten ja nuorten ”maahanmuuttosukupolvia” 
(Ks. taulukko alla). 

Sukupolvi Vanhempien 
syntymämaa

Syntymämaa Muuttoikä Elämänvaihe

1 .. ulkomaa 18-24 siirtymä 
aikuisuuteen

1 (1,25) .. ulkomaa 13-17 teini-ikä

1 (1,5) .. ulkomaa 6-12 lapsuus

1 (1,75) .. ulkomaa 0-5 varhaislapsuus

2 ulkomaa + ulkomaa asuinmaa ..

2 (2,5) ulkomaa + 
asuinmaa

asuinmaa ..

1Lähde: Maahanmuutto ja sukupolvet, Tuomas Martikaisen ja Lotta Haikkolan tiivistämä Rumbaut’n malli 
sukupolvista, s. 13.

2  Alitolppa-Niitamo, Anne ja Leinonen, Elina 2013, 100.
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Malli lapsuus- ja nuoruusiän mukaan jaetuista maahanmuuttajasukupolvista havainnollistaa sitä, kuinka 
muuttoikä ja lapsuuden ikävaihe vaikuttavat ratkaisevasti lasten ja nuorten kotoutumisen edellytyksiin. 
Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan hankalimmassa asemassa on sukupolvi 1,25, erityisesti jos he 
muuttavat erilaisesta koulutuskulttuurista, sillä heidän kykynsä oppia uusi kieli on heikompi kuin lapsena 
muuttavilla. Heillä on sukupolvista eniten vaikeuksia menestyä koulutuksessa ja näin rakentaa pohja 
sosiaaliselle nousulle. 

Yllä oleva ikäjaottelu ei täysin sovi kuvaamaan nuorten tilannetta Suomessa. Suomessa sukupolvijakoa 
on hedelmällisintä tarkastella oppivelvollisuusiän perusteella, sillä koulutuspolulla eteneminen vaikuttaa 
myöhemmin vahvasti myös työllistymisen mahdollisuuksiin. Erityisesti EHJÄ ry:n kokemuksen 
mukaan eniten haasteita kohtaava ikäryhmä on 15-24 -vuotiaat, johon sijoittuvat sekä 
oppivelvollisuusiän lopussa olevat että sen ylittäneet nuoret. 

Suomessa 13-14 –vuotiailla kotoutumisen edellytykset ovat lähtökohtaisesti paremmalla pohjalla, sillä heille 
taataan nopea kouluun pääsy pian maahanmuuton jälkeen, ja he ehtivät suorittaa peruskoulun. Nuoria, 
jotka muuttavat Suomeen 17-24 –vuotiaina, odottaa katkonainen ja ”kurssimuotoinen” koulutuspolku, ja 
ensimmäiselle kurssille pääsyä saattaa joutua odottamaan pitkään. Näiden kahden ikäryhmän väliin jäävät 
15-16 –vuoden iässä muuttaneet nuoret. He saapuvat Suomeen oppivelvollisuusikäisinä, mutta ohittavat 
sen nopeasti. He eivät ehdi oppia niitä taitoja, jotka mahdollistaisivat integroitumisen suomalaiseen 
koulutusjärjestelmään, eivätkä näin ollen voi edetä siinä systemaattisesti.

Vaikka lapset ja nuoret kotoutuvatkin nopeammin kuin vanhempansa, heillä voi silti 
olla haasteita identiteettinsä rakentamisessa. Erityisesti nuorena muuttavat joutuvat käymään 
samanaikaisesti läpi maahanmuuton vaatimaa uuteen ympäristöön sopeutumista, sekä nuoruusiälle 
ominaista identiteetin muotoutumista. Nuoruuteen kuuluu usein myös perinteisten sukupolvi- ja 
sukupuoliroolien ja auktoriteettien kyseenalaistaminen, mikä yhdessä vanhan kotimaan kulttuurin 
kyseenalaistamisen kanssa saattaa ravistella perhesuhteita tavallista enemmän. Vaikka monesta 
kulttuurista puuttuu ”nuoruusajattelu”, se ei tarkoita sitä, etteivät nuoret kävisi tätä siirtymävaihetta läpi. 
Täysi-ikäistyminen ei tarkoita nuoruuden haasteiden päättymistä.

Lasten ja nuorten kotoutuminen liittyy vahvasti koulun kautta saatavaan kontaktiin 
yhteiskunnan tapoihin ja sääntöihin, sekä kouluyhteisössä syntyviin sosiaalisiin suhteisiin. 
Täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevat nuoret ovat tästä näkökulmasta yhtä heikossa asemassa kuin 
vanhempansa. Todennäköisimmin he viettävät useamman vuoden maahanmuuttajille tarkoitetuilla 
kielikursseilla, joiden kautta he eivät saa kontaktia kantasuomalaisiin.

Monen kohdalla vanhemmat saattavat paheksua liiallista kotoutumista, mutta toisaalta heitä ei kuitenkaan 
hyväksytä uuden yhteiskunnan jäseniksi erilaisen taustan tai puutteellisen kielitaidon vuoksi.3  On 
tärkeää, että työntekijä pyrkii ottamaan edes hieman aikaa kohdatakseen perheen nuoret yksilöllisesti. 
Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektissa mukana olleet nuoret tunsivat olevansa eristettyinä 
yhteiskunnasta. He olivat pahoillaan siitä, että maahanmuuttajille tarkoitetuilla kursseilla ei 
pääse kontaktiin suomalaisten nuorten kanssa. Ikätoverit eivät kuitenkaan olleet ainoa kontakti, 
jota he kaipasivat. Heille oli tärkeää tulla kohdatuksi omana itsenään turvallisen suomalaisen aikuisen 
kanssa.

Työntekijän on hyvä tiedostaa, että edes Suomessa syntyneet maahanmuuttajaperheiden lapset eivät 
välttämättä menesty paremmin kuin vanhempansa. Rakenteellisten esteiden kuten koulutukseen 
pääsyn ja työllistymisen vaikeuksien vuoksi nuoret eivät välttämättä integroidu valtaväestön hyvin 
menestyvään keskiluokkaan, vaan ajautuvat jo syrjäytyneeseen väestönosaan. Huomioitavaa on, että 
jos nuoret kokevat valtaväestön ja yhteiskunnan taholta riittävästi hylkimistä ja poissulkemista, he 
saattavat korostaa erilaisuuttaan ja kääntyä vanhempiensa kulttuurin tai uskonnon puoleen jopa 
vahvemmin ja konservatiivisemmin kuin vanhempansa. He saattavat myös kapinoida liittymällä muuhun 
marginaaliryhmään.

3  Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne 2012, 18.
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B. Tarve luotettavaan aikuiseen ja yksilölliseen huomioimiseen

Projektin asiakastyössä on huomattu, että vanhempien läsnäolosta huolimatta perheiden nuorilla oli 
tarve ”neutraaliin” aikuiseen, joka on läsnä ja kuuntelee heitä. Aikuista tarvitaan puolueettomaksi 
keskustelukumppaniksi, joka ei tuomitse, vaan auttaa nuorta identiteetin rakentamisessa ja uuden 
kulttuurin tulkitsemisessa. Työntekijän ja nuoren kohtaamisissa nuoret saivat ajan ja tilan olla oma itsensä, 
kyseenalaistaa sekä vanhaa että uutta kulttuuria, ja käsitellä heihin kohdistuvia ristiriitaisia odotuksia. 
Jotta nuoret pystyisivät suhtautumaan tulevaisuuteensa positiivisesti sekä löytämään oman 
paikkansa ja polkunsa, heille tulee tarjota mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Projektissa mukana olleilla nuorilla oli suuri tarve keskustella monista heidän elämäänsä 
koskettavista asioista ja ilmiöistä. Lähtökulttuurin ja uuden kulttuurin erojen miettimiseen 
ja oman näkökantansa muodostamiseen he kaipasivat aikuista, jolla ei ollut vastaavaa 
”kasvatusvelvollisuutta” kuin heidän omilla vanhemmillaan. Ulkopuolisella aikuisella ei 
esimerkiksi ole mielipidettä siitä, miten nuoren tulisi kulttuurinsa tai perheensä edustajana ajatella. 
Projektityöntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa nuoret saivat olla nuoria, ilman pelkoa siitä, että 
heidät tuomitaan ”väärien” mielipiteiden tai ajatusten vuoksi. Keskusteluissa heidän oli mahdollista haastaa 

TYÖNTEKIJÄN KANNATTAA POHTIA SEURAAVIA ASIOITA:

Mikä on perheen merkitys kotoutumisessa, jos perherakenne poikkeaa perinteisestä 
ydinperhemallista? 

Liittyykö syrjäytyminen väistämättä kulttuuriseen tai etniseen erilaisuuteen? 

Jos otetaan tarkasteluun kokonaisvaltainen hyvinvointi ja maahanmuuttajaperheiden 
taloudellinen asema, muuttuvatko kotoutumisen edellytykset ja seuraukset?

Mikä on sosioekonomisen aseman merkitys kotoutumisen esteenä, jos 
maahanmuuttaja ei kykene nousemaan sosiaalituen varasta työelämään? 

Mikä on transnationaalisen perheen vaikutus ?

Miten yllä olevat seikat vaikuttavat nuoren kotoutumiseen, hyvinvointiin ja 
osallisuuden tunteeseen?

HYVÄ KÄYTÄNTÖ 10

Nuoren yksilöllinen huomioiminen.

• Myös perheensä luona asuva maahanmuuttajanuori tarvitsee ajan sekä tilan 
pohtia muutoksia identiteetissään ja elämässään puolueettoman aikuisen 
kanssa.

• Nuoren yksilöllisellä tapaamisella ja hänen kuuntelemisellaan voi olla suuri 
merkitys nuoren kotoutumisessa ja hänen osallisuuden kokemisessaan. Älä 
oleta vaan kysy, tarpeen vaatiessa leiki tietämätöntä! 
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ja kyseenalaistaa sekä omaansa että suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Samalla he saattoivat luottaa 
siihen, ettei työntekijä loukkaannu, mikäli he kritisoivat valtaväestön tapaa elää. Nuoret kertoivat, että 
tällaisten keskustelujen käyminen omissa etnisissä yhteisöissä tai edes ystävien kesken on 
vaikeaa.

Vastaavia kokemuksia nuorten voimaantumisesta ulkopuolisen aikuisen tuella on myös muualla kuin 
EHJÄ ry:ssä, esimerkiksi Tampereella Osallisena Suomessa –hankkeessa. Hankkeessa nuorten oppiminen 
ja itsetunto parantuivat, kun hankkeessa työskentelevät aikuiset osoittivat yksilöllistä kiinnostusta 
oppilaiden asioihin.4

Monilapsisissa perheissä lasten ja nuorten yksilöllinen huomioiminen jää helposti vähemmälle. Lasten 
huomioimiseen vaikuttaa myös se, millaisia kasvatukseen liittyvät arvot ja ihanteet ovat kotimaassa. 
Monissa kulttuureissa lapsi ei ole ”elämän keskipiste”, eikä häntä erityisellä tavalla huomioida 
perustarpeiden tyydyttämisen lisäksi. Suurempi painoarvo annetaan sosiaalisille suhteille ja lapsen kyvylle 
olla osa yhteisöä.

Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaisten nuorten ulkopuolisuus- ja työttömyysriski on moninkertainen 
kantasuomalaisiin nuoriin verrattuna5. Työntekijä voi omalla pienelläkin panoksellaan pienentää tätä 
riskiä huomioimalla perheen nuoret yksilöinä. Se, että osoittaa kiinnostusta nuoren asioita kohtaan, on 
työntekijälle pieni vaiva, mutta saattaa olla nuorelle hyvinkin merkityksellinen viesti.

C. Osallisuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

Maahanmuuttajanuoret kokevat erityisiä haasteita hyväksytyksi tulemisessa. Vanhemmat saattavat 
tukeutua lähtömaan kulttuuriin ja pelätä nuoren liiallista kotoutumista. Toisaalta jopa Suomessa syntyneet 
ja suomalaiseksi itsensä kokevat maahanmuuttajavanhempien lapset voivat joutua puolustamaan 
suomalaisuuttaan valtaväestön silmissä. Tämän ristipaineen välissä kotoutuva nuori tarvitsee erityisiä 
voimavaroja pärjätäkseen ja tunteakseen olonsa hyväksytyksi.

Maahanmuuttajanuorten kohdalla puhutaan usein syrjäytymisen ehkäisemisestä. Riskitekijöiden 
korostamista tehokkaampi lähestymistapa on kuitenkin etsiä niitä tukea antavia tekijöitä, 
joita nuoren elämässä on, ja joita voidaan vahvistaa. Syrjäytyminen on ulkopuolisuutta, jota ei 
määritä vain koulu- tai työpaikka, vaan myös henkilön oma kokemus itsestään yhteiskunnan jäsenenä.

Positiivisten asioiden esiin nostaminen on minäkuvan kannalta olennaisen tärkeää. Tämä pätee niin 
nuoren kuin vanhempienkin kanssa työskenneltäessä. Uudessa yhteiskunnassa korostuvat helposti ne 
asiat, joita yksilö ei vielä osaa tai ymmärrä. On siis erityisen tärkeää nostaa esiin ne asiat, jotka perheessä 
ovat hyvin, ja jotka vaikuttavat perheen hyvinvointiin positiivisella tavalla.

4 Uusia koulutusmahdollisuuksia maahanmuuttajanuorille. Osallisena Suomessa – kokeiluhankkeiden satoa.
5 Myrskylä, Pekka 2011.

MITÄ TARKOITAMME OSALLISUUDELLA?

• Kuulumisen tunne
• Oman paikan ja polun löytäminen yhteiskunnassa
• Sosiaaliset taidot ja verkostot
• Koulutus, jatkokoulutus ja koulumenestys
• Työllistyminen
• Kielitaito
• Arjen taidot
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NUOREN KANSSA VOI POHTIA SEURAAVIA ASIOITA, TEKEMÄTTÄ RAJAA 
”TEIDÄN” JA ”MEIDÄN”, SUOMALAISUUDEN JA ULKOMAALAISUUDEN 
VÄLILLÄ:

Miten nuori voi soveltaa aikaisempia tietoja ja taitoja uudessa ympäristössä?

Mitä sellaisia taitoja hänellä on, joita suomalaiset nuoret vielä opettelevat?

Mitä taitoja hän vielä tarvitsee ja haluaa oppia?

Mitä hyvää nuori näkee kotimaansa kulttuurissa?

Mikä on yhteistä kotimaan ja Suomen kulttuureilla? Mitä kummassakin kulttuurissa 
arvostetaan ja pidetään hyvänä?

Mitä nuori itse arvostaa ja pitää tärkeänä perheessään?
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TERVEYS

Terveydestä huolehtiminen
Psyykkinen ja fyysinen terveys

Sairauksien hoito

TIEDOT

Alkuvaiheen kotoutumistieto
Kielitaito
Palvelut

Yhteiskuntatieto, pelisäännöt, tavat, kulttuuri

TULEVAISUUS

Nuoruus, aikuisuus
Luottamus
Odotukset

MOTIVAATIO

Halu
Tieto

Mahdollisuus, toivo
Vuorovaikutus

Yritys, erehdys, onnistuminen

ITSENÄISYYS

Yksilöllisyys
Asuminen

Asioiden hoito
Raha-asiat ja taloudenhoito

IHMISET

Verkostot
Perhe ja suku, yhteisö

Ystävät
Yhteiskunnan tuki

ARVOSTUS

Oma identiteetti
Kuulluksi tuleminen

Oma kulttuuri ja uskonto
Suomalainen kulttuuri

Erilaiset yhteisöt

YMMÄRRYS

Yhteiskunta, suomalaisuus
Oikeudet, velvollisuudet

Muutokset itsessä ja perheessä

OSALLISUUDEN TUNNE

Kuulumisen tunne
Koulu ja opiskelu

Työ
Yhteiskunta kodin ulkopuolella

Harrastukset, aktiivisuus, kaverit, sosiaalisuus
Turvalliset tilat ja paikat

13.3 Osallisuuden palikat

Osallisuus ja sen kokeminen koostuu monista eri tekijöistä, ja niiden tasapainosta. Yhden palikan 
puuttuminen voi lisätä syrjäytymisen riskiä, sillä jokaista palikkaa tarvitaan oman identiteetin 
vahvistamiseksi ja positiivisen tulevaisuudenkuvan ylläpitämiseksi. Asiakastapaamisissa tulee huomioida 
ja nostaa keskusteluun kaikki nämä osa-alueet.
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13.4 Lisätietoa

Projektin omien asiakastyössä saatujen kokemusten lisäksi tässä kappaleessa on käytetty seuraavia 
lähteitä:

• Alitolppa-Niitamo, Anne ja Leinonen, Elina (2013): Perhe, nuoret ja maahanmuutto. Teoksessa 
Alitolppa-Niitamo, Anne Fågel, Stina ja Säävälä, Minna. (toim.) Olemme muuttaneet – ja 
kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Väestöliitto 

• Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n työntekijöiden haastattelut
• Haapasaari, Osku ja Korhonen, Elina (toim.) (2013): Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa. 

Väestöliitto
• Hildén, Terhi; Karimi, Rebwar ja Suomenaro, Eeva (2011): Kitke! Taustatietoa. Kunniaan liittyvät 

konflikit.	Ihmisoikeusliitto	ry	
• Huttunen, Marja  (2013): Uusia koulutusmahdollisuuksia maahanmuuttajanuorille. Teoksessa 

Mirja Tarnanen, Sari Pöyhönen; Maija Lappalainen ja Sari Haavisto (toim.) Osallisena Suomessa. 
Kokeiluhankkeiden satoa

• Martikainen, Tuomas ja Haikkola, Lotta (2010): Sukupolvet maahanmuuttajatutkimuksessa. 
Teoksessa Tuomas Martikainen ja Lotta Haikkola (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet 

• Myrskylä, Pekka (2011): Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 12/2011

• Novitsky, Anita ja Alitolppa-Niitamo, Anne (2012): Kotoutujan Roolipaletti – toimintamalli 
maahanmuuttotyöhön.  Väestöliitto

• Peltola, Marja (2014): Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen 
asema. Nuorisotutkimusverkosto

• Säävälä, Minna (2011): Perheet muuttoliikkeessä. Perustietoa maahan muuttaneiden 
kohtaamiseen. Väestöliitto

• Turtiainen, Kati (2012): Possibilities of Trust and Recognition between Refugees and Authorities - 
Resettlement as a Part of Durable Solutions of Forced Migration. Jyväskylän yliopisto
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Tähän luetteloon on koottu keskeisimpiä toimijoita ja järjestöjä, jotka tarjoavat maahanmuuttajille 
sopivia palveluja eri puolilla Suomea. Osa palveluista on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille, ja 
osa mahdollistaa maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kohtaamisen. Lisäksi kannattaa tutustua 
omalla alueella ja paikkakunnalla toimiviin järjestöihin ja käynnissä oleviin hankkeisiin. Muista, 
että maahanmuuttajia voi ohjata samojen palvelujen pariin kuin ketä tahansa kuntalaista. Työnteki-
jä voi täydentää luetteloa oman alueensa yhteystiedoilla.
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1 Hyödyllisiä internet-sivustoja ja oppaita

Jos asiakkaat ovat kiinnostuneita, heidät voi ohjata useille internet-sivustoille, joille on kerätty tietoa 
Suomesta, suomalaisesta kulttuurista, käytännön asioiden hoitamisesta, jne. Näitä sivustoja voi käyttää 
harkiten, asiakkaan tiedot ja taidot sekä jaettavan tiedon tärkeyden huomioon ottaen. Paras tapa 
välittää tärkeää tietoa on kertoa se suullisesti (ks. luku 7.2 Palveluohjauksesta ja suullisen tiedonjaon 
merkityksestä).

Myös työntekijä voi hyödyntää maahanmuuttajille tarkoitettuja sivustoja oman työnsä tukena. 
Sivustoille on valikoitu teemoja ja kysymyksiä, jotka ovat maahanmuuttajien näkökulmasta tärkeitä, 
olennaisia ja joskus vaikeitakin. Selkosuomella kirjoitetuista oppaista saa vinkkejä siihen, miten asiat 
voi ilmaista selkeämmällä suomen kielellä. Sivustoja voi hyödyntää myös puheeksi ottamisen tukena. 
Sivustoja kannattaa käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa, jotta hänen on jatkossa helpompi palata 
niihin itsenäisesti.

1.1 PERUSTIETOA SUOMESTA –OPAS: LIFE IN FINLAND.FI
• http://www.lifeinfinland.fi
• Kotouttamislain mukainen perustietopaketti Suomesta
• Opas käännetty 13 eri kielelle

1.2 TIETOA SUOMESTA: INFOPANKKI.FI
• http://www.infopankki.fi
• Tietoa muutosta Suomeen ja elämästä Suomessa
• Opas käännetty 13 eri kielelle
• Paikallinen tieto eri kaupungeista

1.3 JULKISET PALVELUT JA LOMAKKEET: SUOMI.FI
• http://www.suomi.fi
• Julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa
• Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

1.4 TYÖNHAKU
• http://www.te-info.fi
• TE-palveluiden tuottamaa tietoa työnhausta
• Opas käännetty 13 kielelle
• Myös videomateriaalia lukutaidottomille

1.5 TYÖELÄMÄTIETOA
• http://www.ttl.fi/toissasuomessa
• Työterveyslaitoksen tuottama opas työelämästä Suomessa
• Opas käännetty 12 eri kielelle

1.6 MIELENTERVEYSSEURA
• http://www.mielenterveysseura.fi	
• Mielenterveysseuran tuottamaa tietoa vaikeista elämäntilanteista, 

kriiseistä, mielenterveydestä
• Tietoa englanniksi, somaliaksi, kurdiksi ja venäjäksi

Luku- ja 
kirjoitustaitoisille, 

motivoituneille 
maahanmuuttajille, 

jotka pyytävät 
lisätietoa

Työnhaku 
ja 

työelämä

Maahanmuutto 
psykologisena 

prosessina
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2 Suomen kielen opiskelua internetissä

2.1 KOTISUOMESSA.FI
• http://www.kotisuomessa.fi
• Opetushallituksen ylläpitämä verkkosivusto suomen ja ruotsin 

opiskeluun
• Ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen
• Luku- ja kirjoitustaidon sekä numeroiden harjoittelumateriaalia
• Harjoitusmateriaalia suomen kielen yleistä kielitutkintoa varten
• Opiskelumateriaalia kulttuuriin ja työelämään liittyen
• Sivustoa voi käyttää esimerkiksi suomenkielisen vapaaehtoisen tai 

ystävän avustamana

2.2 SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN KURSSIEN HAKUKONE
• http://www.finnishcourses.fi/
• Hakukone aikuisille suunnatuista suomen kielen kursseista
• Osa kursseista kuuluu kotouttamistuella tuettuihin koulutuksiin
• Palvelussa ei mukana TE-toimistojen järjestämiä suomen kielen kursseja

3 Asuminen

3.1 SUOMEN PAKOLAISAPU
• http://www.pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo
• Suomen Pakolaisapu on tuottanut käytännönläheistä asumiseen ja  

elämään Suomessa liittyvää kuva- ja videomateriaalia
• Naapuruussovittelu: neuvonta asumisen haasteissa, naapuruussovittelu 

sekä Asumispakki-materiaali
• VertaisKoto: Arkea Suomessa –materiaalipankki

3.2 SEURAKUNNAT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT
• Paikallisilta seurakunnilta ja uskonnollisilta yhteisöiltä voi kysyä käytännön apua
• Talvivaate- ja huonekalulahjoitukset, jne.

4 Vapaa-ajantoimintaa

4.1 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL
• http://www.mll.fi/vanhempainnetti
• Piirien ja paikallisjärjestöjen toiminnat
• Lastenhoitoapu
• Perhekahvilat
• Avointa toimintaa ja järjestettyjä ryhmiä

4.2 PUNAINEN RISTI
• https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/suomeen-kotoutumiseen
• Kielikerhot
• Kansainväliset klubit
• Leiritoiminta
• Piirien ja paikallisjärjestöjen omat ryhmät ja toiminnat

Koulutustaustaa 
omaaville 

maahanmuuttajille 
tai tukihenkilön 

avustuksella

Asumiseen 
liittyvissä pulmissa 

tai haasteissa

Erilaisia 
toimintoja jokaiselle, 

myös yhteistä 
tekemistä koko 

perheelle
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4.3 TYTTÖJEN TALO
• Maksutonta vapaa-ajan viettoa ja toimintaa 12–28 -vuotiaille tytöille ja 

naisille
• Paikalla aina sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia
• Koko perheellä mahdollisuus tutustua tiloihin ja toimintaan
• Mahdollisuus yksilötapaamisiin sekä seksuaalineuvoja-terveydenhoitajan 

tapaamiseen
• Tyttötyön	verkosto:	www.tyttotyo.fi
• Helsinki:	www.tyttojentalo.fi
• Tampere:	www.tytto.fi
• Turku:	www.mimmi.fi
• Oulu:	www.likka.fi
• Kuopio:	www.hilimat.fi
• Rovaniemi:	www.neiot.fi

4.4 POIKIEN TALO
• Maksutonta vapaa-ajan viettoa ja toimintaa 12–28 -vuotiaille pojille ja 

nuorille miehille
• Helsinki:	www.poikientalo.fi
• Oulu:	www.poikientalo-oulu.fi

4.5 PAIKALLISET PALVELUT
• Liikuntapalvelut
• Nuorisopalvelut
• Nuorisotilat
• Kirjastot
• Kolmannen sektorin toiminta
• Listaa tähän oman alueesi toimijoita, hankkeita ja niiden yhteystietoja!

Tytöille ja 
nuorille naisille

Pojille ja 
nuorille miehille

Tunnetko oman 
alueesi palvelut ja 

toimijat?
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5 Vapaaehtoista ystävä- ja tukihenkilötoimintaa

5.1 SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA
• Paikalliselta tai alueelliselta mielenterveysseuralta voi kysyä tukea ja 

neuvoja, esim. vapaaehtoista tukihenkilöä

5.2 PUNAINEN RISTI
• https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/suomeen-

kotoutumiseen
• Ystäväksi maahanmuuttajalle -toiminta

5.3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL
• https://www.mll.fi/vanhempainnetti
• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta

5.4 PAIKALLISET TOIMIJAT
• Järjestöt
• Seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt
• Listaa tähän oman alueesi toimijoita, hankkeita ja niiden yhteystietoja!

Vapaaehtoisia 
maahanmuuttajien 

tueksi, sekä aikuisille 
että lapsille

Mitä 
alueellanne on 

tarjolla?
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6 Tukea vaikeassa elämäntilanteessa

6.1 VÄESTÖLIITTO
• http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus
• Hyödyllistä materiaalia asiakkaan kanssa työskentelyyn
• Paljon materiaalia ja työvälineitä moniin teemoihin, esim. parisuhde, 

vanhemmuus, lasten kasvatus, seksuaalisuus ja nuoruus
• Erityisesti maahanmuuttajille ja kotouttamistyötä tekeville suunnattua 

materiaalia, esim. Kotoutujan roolipaletti, Kotoutujan kompassi, erikieliset 
lastenkasvatusvihkoset

6.2 MONIKA-NAISTEN PÄIVYSTÄVÄ PUHELIN (24H)
• http://www.monikanaiset.fi
• Valtakunnallinen päivystävä puhelin auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä 

maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja –lapsia
• Tukea, neuvontaa ja ohjausta
• Palvelu maksutonta
• Apua useilla kielillä
• Muita palveluja pääkaupunkiseudulla: Voimavarakeskukset, Turvakoti Mona
• Mm. ohjausta, neuvontaa, ratkaisuja väkivallasta irrottautumiseen, tukea arjesta selviytymiseen ja 

viranomaisasiointiin sekä vertaistukea.
• Yhteystiedot:	valtakunnallinen	päivystävä	puhelin	09-692	2304,	info@monikanaiset.fi

6.3 SENJANETTI
• http://senjanetti.fi	
• Tietoa ja ohjeita seksuaalirikoksen tai lähisuhdeväkivallan uhrille sekä vammaiselle, nuorelle tai 

maahanmuuttajataustaiselle uhrille
• Tietoa ammattilaiselle uhrin kohtaamiseen

6.4 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN
• http://www.tukinainen.fi
• Apua, neuvontaa ja tukea seksuaalista väkivaltaa koskevissa asioissa
• Yhteystiedot: kriisipäivystys 0800-97899, juristipäivystys 0800-97895

6.5 KIDUTETTUJEN KUNTOUTUSKESKUS
• https://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus
• Kidutusta kokeneille
• Konsultaatioapua ammattilaisille

6.6 SPR NUORTEN TURVATALO
• http://www.punainenristi.fi
• 12–19 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen
• Maksutonta tukea
• Nuori tai perhe voi hakeutua tai soittaa turvataloon ilman lähetettä ja 

ajanvarausta talojen aukioloaikoina
• Keskusteluapua ja väliaikainen yöpymispaikka

6.7 ENSI- JA TURVAKODIT
• http://www.ensijaturvakotienliitto.fi
• Turvakodit lähisuhde- tai perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville
• Ensikodit vauvaperheiden vanhemmuuden ja elämänhallinnan tueksi
• Vaativan vauvatyön palvelut vauvaa odottaville vanhemmille ja vauvaperheille, jotka tarvitsevat 

yksilöllistä ja vahvaa tukea vanhemmuuteen
• Ks. myös www.turvakoti.net

Tukea 
kotoutumiseen 

ja lasten 
kasvatukseen

Väkivallan 
uhreille

Tukea ja 
turvaa
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6.8 ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN LIITTO EHJÄ RY
• http://www.ehja.fi
• Lyhyt- tai pitkäkestoista tukea yksilöllisen tarpeen mukaan
• Ammatillista ja tavoitteellista tukihenkilötoimintaa
• Tuetun asumisen palveluja
• Matalan kynnyksen ohjauspalveluja
• Ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa

6.9 PAIKALLISET PALVELUNTARJOAJAT
• Listaa tähän oman alueesi järjestöjä, toimijoita, hankkeita ja niiden 

yhteystietoja!

Ammatillista 
ohjausta haastavassa 

elämäntilanteessa

Oman alueen 
osaamisen 

hyödyntäminen
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1 Viranomaiset ja valtakunnalliset toimijat pakolaisten vastaanotossa

1.1 MAAHANMUUTTOVIRASTO
• http://www.migri.fi
• Oleskelulupahakemusten käsittely
• Tilastoja ja tietoa oleskeluluvan hakemisesta
• Yleistä tietoa Suomeen muuttamisesta

1.2 IOM
• http://www.iom.fi
• Apua ja neuvontaa matkojen järjestämisessä Suomeen
• Vapaaehtoisen paluun koordinointi

1.3 SUOMEN PUNAINEN RISTI
• http://www.punainenristi.fi
• Henkilöhaku: kadonneiden perheenjäsenten etsintä
• Neuvonta perheenyhdistämisasioissa
• Vastaanotto lentokentällä

1.4 PAKOLAISNEUVONTA RY
• http://www.pakolaisneuvonta.fi
• Lakimiesapu

1.5 KOTOUTTAMISEN OSAAMISKESKUS
• http://www.kotouttaminen.fi
• Kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille
• Kotoutumislain käsikirja ja vastaanoton periaatteita ja käytäntöjä

2 Tietoa muuttoliikkeistä ja sen eri muodoista

2.1 IHMISIÄ MUUTTOLIIKKEESSÄ
• http://www.muuttoliikkeessa.fi
• Ammattilaisten ja maahanmuuttajien puheenvuoroja maahanmuuton  

eri muodoista ja ilmiöistä

2.2 IHMISKAUPPA
• http://www.ihmiskauppa.fi
• Ilmiöön voi törmätä kuka tahansa työntekijä
• Tietoa ihmiskaupasta ja avusta sen uhreille

2.3 IHMISOIKEUDET
• http://www.ihmisoikeudet.net
• Tietoa ihmisoikeussopimuksista ja niiden toteutumisesta
• Koulutusmateriaalia

2.4 UUTISIA MAAHANMUUTOSTA, IHMISOIKEUKSISTA JA KEHITYKSESTÄ
• http://www.maailma.net
• http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/monitori-lehti

Perustietoa 
maahanmuuttoon 
eri näkökulmista
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3 Tietoa kotoutumisesta

3.1 KOTOUTTAMISEN OSAAMISKESKUS
• http://www.kotouttaminen.fi

3.2 SOSIAALIALAN NÄKÖKULMIA
• Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
• VASSO - Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
• Sosiaalitaito – Länsi- ja Keski-Uusimaan sosiaalialan osaamiskeskus
• Verso – Päijät-Hämeen ja Itä-Uusimaan sosiaalialan osaamiskeskus
• Socom – Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
• Pikassos – Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus
• Koske – Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
• SONet BOTNIA – Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
• ISO – Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
• Poske – Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

3.3 KOTOUTTAMISKÄYTÄNTÖJÄ ERI EUROOPAN MAISSA
• https://ec.europa.eu/migrant-integration/ 

4 Tietoa maahanmuuttajien psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista

4.1 KOTOUTUMINEN
• A. Väestöliitto
	 	 http://www.vaestoliitto.fi
  Kotoutujan roolipaletti  
  Kotoutujan kompassi
  Maahan muuttaneiden miesten kotoutuminen
  Koulutus- ja konsultaatiopalvelut
• B. Mielenterveysseura
	 	 http://www.mielenterveysseura.fi
  Maahanmuutto vaikeana elämäntilanteena
  Sopeutumisprosessi ja siihen liittyvät psykologiset oireet

4.2 TRAUMAT
• A. Kitu lapset ja nuoret -hanke
	 	 http://www.kitulapsetjanuoret.fi
  Kidutettujen kuntoutuskeskuksen tuottamaa materiaalia ja tietoa traumatisoituneiden   

 maahanmuuttajalasten ja –nuorten tukemisesta
• B. Trauma ja oppiminen
	 	 http://www.traumajaoppiminen.fi
  Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi
  Erityisesti opetus-, kasvatus- tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille 
  suunnattua tietoa
  Yhteistyömalli moniammatillisesta yhteistyöstä
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4.3 LÄHISUHDE- JA KUNNIAVÄKIVALTA
• A. Ihmisoikeusliitto
	 	 http://www.ihmisoikeusliitto.fi/toiminta/kunniavakivalta
  Tietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta
• B. Monika-Naiset
	 	 http://wwww.monikanaiset.fi
  Koulutusta, luentopalveluja ja konsultaatiota
  Teemoina mm. pari-ja lähisuhdeväkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, pakkoavioliitto,   

 ihmiskauppa, tasa-arvo, kotoutuminen ja monikulttuurisuus
•	 C.	Senjanetti.fi
	 	 http://senjanetti.fi/maahanmuuttajataustainen-uhri
  Tietoa ja ohjeita ammattilaisille lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhriksi joutuneiden  

 asiakkaiden kohtaamisesta
  Neuvoja avun hakemiseen
  Luettelo apua tarjoavista tahoista, yhteistiedot ja kuvaukset tarjotun avun kohderyhmästä

4.4 YMPÄRILEIKKAUS
• A. Ihmisoikeusliitto 
	 http://ihmisoikeusliitto.fi/toiminta/kokonainen/
 Tietoa tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta

4.5 IHMISKAUPPA
• A. Pro-tukipiste ry
	 http://www.pro-tukipiste.fi/tukea-ja-tietoa/ihmiskauppa-ja-hyvaeksikaeyttoe/	
 Tietoa ihmiskaupasta ja hyväksikäytöstä
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1 Neuvonta ja palveluohjaus

1.1 INFOTORI
• http://www.turku.fi/maahanmuuttajat
• Maksutonta neuvontaa 12 eri kielellä sekä paikan päällä että puhelimessa
• Päivystys ja ajanvaraus (ks. neuvonta-aikataulu ja erikielisten neuvojien 

päivystysajat)
• Neuvonta, opastus ja jatko-ohjaus muihin palveluihin
• Ei mahdollisuutta jalkautua palveluihin asiakkaan mukana 
• Viranomaisasioiden lisäksi myös yleistä neuvontaa, esim. miten täyttää 

asuntohakemus, yms.
• Yhteystiedot:	040	175	9584,	infotori@turku.fi

1.2 NMKY:N MAAHANMUUTTAJAPALVELUT
• http://www.tunmky.fi/sosiaalitoiminta/maahanmuuttajapalvelut/
• Maksutonta neuvontaa, ohjausta ja psykososiaalista tukea suomen kielellä
• Mahdollisuus jalkautua palveluihin asiakkaan mukana 
• Mahdollisuus kertaluontoiseen apuun sekä pidempikestoisen 

asiakassuhteen luomiseen
• Pääasiassa virka-aikana, mutta mahdollista asioida sovitusti myös iltaisin
• Yhteystiedot: 050-3114129, 050-3114128

1.3 OHJAAMO 
• https://www.facebook.com/turunohjaamo
• 16–29-vuotiaille työttömille ja opiskeleville turkulaisnuorille
• Työllistymis-, koulutus- sekä kuntoutusneuvontaa
• Yhteystiedot: 040 724 5440

1.4 OHJAAMO – RASEKON RAKSU (TIMALI)
• http://www.raseko.fi/Ohjaamo
• 15–29 -vuotiaille nuorille (Raisio, Mynämäki, Naantali, Masku, Nousiainen, 

Rusko) sekä kaikille Rasekon opiskelijoille
• Jos opinnot ovat keskeytyneet tai uhkaavat keskeytyä, 

työssäoppimispaikan löytämisessä tai tutkinnon suorittamisessa tarvitaan 
lisäohjausta, opintoihin hakeutumisessa tarvitaan tukea, neuvoa tai ohjausta, työssäoppimispaikassa 
tarvitaan lisäohjausta, elämäntilanne kaipaa selkeyttämistä, tai toimeentulokysymykset 
askarruttavat

• Yhteystiedot:	044-705	7428,	ohjaamo@raseko.fi	

Apua ja neuvoja 
omalla 

äidinkielellä 

Jalkautuvaa 
apua myös 
virka-ajan 

ulkopuolella

Neuvontaa 
nuorille 

koulupaikan ja 
työnhaussa
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2 Asuminen

2.1 SUOMEN PAKOLAISAPU
• http://www.pakolaisapu.fi/kotimaan-tyo	
• Naapuruussovittelu: Maksuton neuvonta asumisen haasteissa, 

naapuruussovittelu sekä Asumispakki-materiaali
• VertaisKoto: Arkea Suomessa –materiaalipankki

2.2 PUNAINEN RISTI
• http://www.punainenristi.fi
• Asumisapu: vapaaehtoiset voivat auttaa uutta tulijaa asettumaan uuteen kotiin sekä tutustumaan 

asuinympäristön palveluihin
• Yhteystiedot:	ruissalo@punainenristi.fi,	varsinais-suomi@punainenristi.fi	tai	oman	paikkakunnan	

osasto

2.3 SEURAKUNNAT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT
• Paikallisilta seurakunnilta ja uskonnollisilta yhteisöiltä voi kysyä käytännön apua
• Talvivaate- ja huonekalulahjoitukset, jne.

3 Kotoutumiskoulutukset ja niihin rinnastettavat koulutukset

Tähän listaan on koottu Turun seudun toimijoita, jotka järjestävät kotoutumiskoulutusta tai siihen 
rinnastettavaa koulutusta. Osa ryhmistä on ilmaisia, ja osasta vain materiaalimaksut on katettava itse. 

3.1 RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI
• http://www.timali.fi
• Suomen kielen ja kulttuurin opetusta
• Eri tasoryhmiä
• Opintoihin sisältyy työharjoittelu
• Haku TE-toimiston kautta

3.2 TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS
• http://www.turunakk.fi/koulutukset
• Alkeistason kotoutumiskoulutukset
• Kursseilla neljä aloitusajankohtaa vuodessa
• Ryhmät sekä hitaammin että nopeammin eteneville
• Koulutuksen kesto 10–12 kuukautta
• Haku TE-toimiston kautta
• Myös työvoimakoulutuksia

3.3 TURUN KRISTILLINEN OPISTO
• http://www.turunkristillinenopisto.fi
• Suomen kielen alkeis- ja jatko-opetus
• Voi hakea omatoimisesti
• Koko vuoden kestäviä kursseja, päivä- ja iltaopetusta ja tiiviskursseja 
• Kurssit maksuttomia, mahdollinen ilmoittautumismaksu

3.4 PAASIKIVIOPISTO
• http://www.paasikiviopisto.fi
• 2-9 kk kestäviä kursseja
• Myös kesäopetusta
• Voi hakea omatoimisesti

Asumiseen 
liittyvissä pulmissa

tai haasteisiin 
naapuruussovussa

Kaikille –
haku

 TE-toimiston 
kautta

Kaikille -
paikkaa voi 
hakea itse
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3.5 TURUN ILTALUKIO
• http://www.turuniltalukio.fi
• Finnish for Foreigners:
 - maksutonta suomen kielen opetusta maahan jääville     
  maahanmuuttajille, jotka eivät saa opetusta muualta
 - kurssit alkavat kahdesti vuodessa
• Perusopetukseen ja lukioon johdattavaa ja valmistavaa opetusta
• Mahdollisuus suorittaa peruskoulu 1-2 vuodessa
• Mahdollisuus suorittaa lukio ja ylioppilastutkinto

3.6 TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI 
• http://www.turkuai.fi
• Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen 
• 17–25 -vuotiaille nuorille, joiden suomen kielen taso A2.2

3.7 LIVIA
• http://www.livia.fi
• Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 

koulutus
• 16 vuotta täyttäneille nuorille, joiden suomen kielen taso A2.2 tai YKI taso 2 valmistava koulutus

4 Työväen- ja muiden opistojen suomen kielen opetus

Tähän listaan on koottu Turun seudun opistoja, jotka järjestävät maksullista tai ilmaista suomen kielen 
opetusta.

4.1 TURUN KRISTILLINEN OPISTO
• http://www.turunkristillinenopisto.fi
• Lyhytkursseja iltaopetuksena
• Kesäkursseja
• Yhteystiedot: 02-412 3500 

4.2 RAISION TYÖVÄENOPISTO
• http://www.raisio.fi/topisto
• Eritasoisia suomen kielen kursseja
• Kurssimaksu
• Yhteystiedot: 044-797 1266 

4.3 TURUN KESÄYLIOPISTO
• http://www.turunkesayliopisto.fi
• Eritasoisia suomen kielen kursseja
• Kurssimaksu
• Yhteystiedot: 040 710 4488

4.4 TURUN TYÖVÄENOPISTO – LUUPPI
• http://www.luuppi.eu 
• Eritasoisia suomen kielen kursseja
• Nuorisotakuukoulutus 16—29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole Suomessa suoritettua 

toisen asteen koulutusta
• Yhteystiedot: 040-583 4407, 02-262 9811

Kaikille -
paikkaa voi 
hakea itse

Nuorille, jotka 
haluavat 

ammattikouluun

Kaikille -
paikkaa voi 
hakea itse
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5 Muut kurssit ja vapaaehtoisvoimin toimivat ryhmät

Tähän listaan on koottu Turun seudun toimijoita, jotka järjestävät ilmaista suomen kielen opetusta 
ja ryhmätoimintoja, joissa voi opetella suomen kieltä. Näiden lisäksi kannattaa seurata myös muiden 
järjestöjen toimintaa, ja ilmoituksia heidän omille internet-sivuillaan.

5.1 RAISION PERHEKESKUS
• Ryhmä kotona oleville naisille, jotka haluavat oppia suomenkieltä tai 

ylläpitää jo opittua suomenkielen taitoa
• Lastenhoito järjestetty
• Opetusta kahtena päivänä viikossa
• Yhteystiedot: 044-797 1688

5.2 AKATEEMISET NAISET – LUETAAN YHDESSÄ
• http://www.luetaanyhdessa.fi/
• Lukutaidottomille naisille
• Ryhmiä eri puolilla Turkua, mahdollisuus järjestää uusia ryhmiä tarpeen 

mukaan

5.3 OPETUSKOTI MUSTIKKA
• http://www.sateenkaarikoto.fi
• Päivittäistä toimintaa maahanmuuttajanaisille klo 9-14
• Eritasoisia suomen kielen kursseja ja ryhmiä, joiden aikana järjestetty lastenhoito
• Ryhmiä sekä luku- ja kirjoitustaidottomille että edistyneemmille
• Ryhmiä järjestetään vapaaehtoisvoimin tarpeen mukaan
• Mahdollisuus työkokeiluun 
• Yhteystiedot: 040-5435347

5.4 YHDESSÄ-YHDISTYS
• http://www.yhdessa.org
• Maksuttomia suomen kielen kursseja Varissuolla
• Yhteystiedot: 044-744 5523

6 Läksyapua

6.1 OPETUSKOTI MUSTIKKA JA TURUN YK-YHDISTYS
• http://turunykyhdistys.wordpress.com/maahanmuuttajatoiminta/
• http://www.sateenkaarikoto.fi
• Läksykerho Halisissa Sateenkaari Koto -yhdistyksen tiloissa Opetuskoti Mustikassa 
• Kaksi kertaa viikossa
• Yhteystiedot: 044-744 5523

6.2 TYTTÖJEN TALO
• http://www.mimmi.fi
• Läksyapua iltaisin koulun jälkeen 2-3 päivänä viikossa
• Tytöille ja nuorille naisille
• Yhteystiedot:	045-128	98	00,	info@mimmi.fi	

Raisiolaisille
kotiäideille

Maahan-
muuttaja-

naisille

Kaikille 
maahan-

muuttajille

Turvallinen
ympäristö 

naisille ja lapsille
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7 Vapaa-ajantoimintaa ja ajanviettopaikkoja

7.1 HARRASTUSHAKU 
• http://www.pointti.info
• Varsinais-Suomen kuntien yhteinen nuorisotiedotuskanava

7.2 VIMMA
• http://www.vimma.info 
• Vapaa-ajantoimintaa ja harrastuskursseja Turun seudulla asuville nuorille
• Sijainti Turun keskustassa
• Kahvila ja tietokoneenkäyttömahdollisuus

7.3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL
• http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi
• Perhekahviloita eri puolilla Turkua ja ympäristökuntia
• Erilaisia käsityö-, liikunta- ja keskusteluryhmiä
• Retkiä, illanviettoja
• Yhteystiedot:	02-2736	000,	info.varsinais-suomi@mll.fi,	varsinaissuomen.

piiri@mll.fi

7.4 TURUN KANSAINVÄLINEN KLUBI
• https://rednet.punainenristi.fi/turkuclub
• Vapaamuotoisia tapaamisia ja vierailuja esim. Turun kulttuuritapahtumiin 

noin 1-2 kertaa kuussa
• Kaikille, joilla perustaidot suomen tai englannin kielestä
• Yhteystiedot:	turkuclub@gmail.com,	ruissalo@punainenristi.fi

7.5 LASTEN LIIKUNNAN IHMEMAA
• http://www.turku.fi/ihmemaa
• Maksutonta liikuntaa 1-12 -vuotiaille lapsille vanhempien valvonnassa
• Eri puolilla Turkua

7.6 MIHI.FI
• http://www.mihi.fi	(entinen	Poweraction.fi)
• 13–19 -vuotiaille Turun seudulla asuville nuorille 
• Liikuntaryhmiä ja mahdollisuus kokeilla eri lajeja 
• Kaikki toiminta maksutonta
• Yhteystiedot: 050 5546250

7.7 TURUN LIIKUNTAPALVELUT
• http://www.turku.fi/liikunta
• http://www.turku.fi/maahanmuuttajat
• Viikko-ohjelma maahanmuuttajille tarjotuista liikuntapalveluista ja 

lajiopetuksista
• Lajivaihtoehtoja esim. uinti, kuntosali, jumpat ja talvilajit
• Osa liikuntavuoroista maksuttomia, osa maksullisia
• Turkulaisilla mahdollisuus Kimmoke-rannekkeeseen
• Lisätietoa: Maahanmuuttajien liikuntapalveluvastaava 050-554 6229, 

liikunta@turku.fi

7.8 SEIKKAILUPUISTO
• http://www.seikkailupuisto.fi	
• Toimintaa ja tapahtumia lapsille ja lapsiperheille

Vapaa-ajan-
toimintaa ja 

harrastuskursseja

Monikulttuurista
illan- ja vapaa-

ajanviettoa

Liikuntaa
lapsille

Perheille

Liikuntaa ja
lajikokeiluja

nuorille

Liikuntaa
koko 

perheelle
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8 Perheen jäsenille, yksin ja yhdessä

8.1 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL
• http://www.mll.fi/vanhempainnetti
• Lastenhoitoapu
• Perhekahvilat
• Ystävätoiminta
• Ryhmätoiminta
• Varsinais-Suomen piirissä Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta 

-hanke 2014 – 2016, joka järjestää maahanmuuttajavanhemmille mm. 
erilaisia ryhmätoimintoja ja retkiä

• Yhteystiedot:	info.varsinais-suomi@mll.fi,	varsinaissuomen.piiri@mll.fi

8.2 OPETUSKOTI MUSTIKKA
• http://turunykyhdistys.wordpress.com/maahanmuuttajatoiminta/
• http://www.sateenkaarikoto.fi
• Läksykerho Halisissa Sateenkaari Koto -yhdistyksen tiloissa Opetuskoti 

Mustikassa 
• Kaksi kertaa viikossa
• Yhteystiedot: 044-744 5523

8.3 TYTTÖJEN TALO
• http://www.mimmi.fi
• Maksutonta vapaa-ajan viettoa ja toimintaa 12–28 -vuotiaille tytöille ja 

naisille
• Paikalla aina sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia
• Koko perheellä mahdollisuus tutustua tiloihin ja toimintaan
• Mahdollisuus yksilötapaamisiin sekä seksuaalineuvoja-terveydenhoitajan 

tapaamiseen
• Toimintaa keskustassa ja Varissuolla
• Yhteystiedot:	045-128	98	00,	info@mimmi.fi,	Seksuaalineuvoja-

terveydenhoitaja:	popin@mimmi.fi	

8.4 SEURAKUNNAT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT
• Paikalliset seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt järjestävät toimintaa 

lapsille, nuorille ja perheille 
• Osa toiminnasta on avointa kaikille uskontokunnasta riippumatta
• Erilaista toimintaa kohdistetusti lapsille, nuorille, aikuisille tai koko 

perheelle

9 Ystävä- ja tukihenkilötoimintaa maahanmuuttajille

9.1 TURUN KRIISIKESKUS
• http://www.turunkriisikeskus.fi/
• Vapaaehtoistoimintaa
• Tutor –toimintaa sekä ryhmiä
• Yhteystiedot: 02-233 3442

Turvallinen
ympäristö 

naisille ja lapsille

Turvallinen
ympäristö 
tytöille ja 

nuorille naisille

Monenlaista
toimintaa
perheille

Myös kaikille
avointa

toimintaa

Tukea ja apua 
maahan-

muuttajille
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9.2 PUNAINEN RISTI
• https://rednet.punainenristi.fi/moku-ryhma_ruissalo	
• Ystäväksi maahanmuuttajalle -toiminta
• Yhteystiedot:	ruissalo@punainenristi.fi

9.3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL
• https://www.mll.fi/vanhempainnetti
• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminta
• Perhekummi -toimintaa

10 Ammatillista tukea

10.1 ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN LIITTO EHJÄ RY
• http://www.ehja.fi
• Erityiseen lyhyeen tai pitkäkestoiseen tuen tarpeeseen
• Ammatillista ja tavoitteellista tukihenkilötoimintaa
• Tuetun asumisen palveluja
• Matalan kynnyksen ohjauspalveluja
• Ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa
• Yhteystiedot: 050-4012934

10.2 TURUN KRIISIKESKUS
• http://www.turunkriisikeskus.fi/
• Keskusteluapua akuuteissa kriisitilanteissa
• Tukea traumatisoituneille maahanmuuttajille
• Kriisityöntekijöinä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
• Turun seudulla asuville 
• Yhteystiedot ja ajanvaraus: 02-233 3442

10.3 NUORTEN TURVATALO
• http://www.punainenristi.fi
• 12–19 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen
• Maksutonta tukea
• Nuori tai perhe voi hakeutua tai soittaa turvataloon ilman lähetettä ja ajanvarausta talojen 

aukioloaikoina
• Keskusteluapua ja väliaikainen yöpymispaikka
• Yhteystiedot:	02-253	9667,	turvatalo.turku@redcross.fi

10.4 TURUN ENSI- JA TURVAKOTI
• http://www.tuentu.fi
• Turvakodit lähisuhde- tai perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville 
• Ensikodit vauvaperheiden vanhemmuuden ja elämänhallinnan tueksi
• Vaativan vauvatyön palvelut vauvaa odottaville vanhemmille ja 

vauvaperheille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja vahvaa tukea vanhemmuuteen
• Ks. myös www.turvakoti.net 
• Yhteystiedot:	02-513	4100,	palaute@tuentu.fi

10.5 ETSIVÄ NUORISOTYÖ
• Turku:	https://www.turku.fi/etsiva-nuorisotyo-12333
• Raisio:	http://www.raisio.fi/nuoret	
• Naantali:	http://www.naantali.fi/nuoriso

Ystävätoimintaa
erityisesti
maahan-

muuttajille

Haastavaan
elämän-

tilanteeseen

Apua 
elämän

kriiseissä

Turvaa
ja tukea

Etsivän 
nuorisotyön

palvelut
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11 Turun seudun monikulttuuriset toimijat

Tähän listaan on koottu Turun seudun toimijat, jotka ovat keskeisessä roolissa pakolaisten 
vastaanotossa. 

Kuka? Mitä tekee? Yhteystiedot:

ELY-keskus • Maahanmuuton alueellinen 
koordinointi

• Valtion korvaukset 
pakolaisten vastaanotosta

Varsinais-Suomen TE-
toimiston
kotouttamispalvelut

• kotoutumissuunnitelmat
• kielikoulutukseen 

ohjaaminen
• työllistymispalvelut

Linnankatu 52 B, 20100 Turku
Puh. 02-950 44503 (klo 9-12)

Turun ulkomaalaistoimisto • Turun maahanmuuttajien 
palvelut, terveydenhoito

• Konsultointi

Rauhankatu 14, PL 364, 20101
Turku
Puh. 02-330 000

Naantalin sosiaalitoimi • Naantalin maahanmuuttajien 
palvelut

Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Puh. 02-434 5111

Raision sosiaalitoimi • Raision maahanmuuttajien 
palvelut

Nallinkatu 2, 21200 Raisio
Puh. 044-797 2188

Seutuohjaaja • Apua seutukunnille 
pakolaisten vastaanottoon 
liittyvissä kysymyksissä

• Koulutustilaisuudet, 
selvitystyöt, asiakastyö

Ulkomaalaistoimisto
Rauhankatu 14 b C
20100 TURKU
Puh. 040-1484766
miia.osterbacka@turku.fi

Suomen Punainen Risti
Turun vastaanottokeskus

• Turvapaikanhakijoiden 
vastaanotto

• Ryhmäkoti alaikäisille 
turvapaikanhakijoille

Metallikatu 6, 20240 Turku
Puh. 02-2764 111, 040-828 4992
vok.turku@	redcross.fi

Metallikatu 10, 20240 Turku
Puh. 0400-907 959

Perheryhmäkoti • Ilman huoltajaa Suomeen 
saapuneiden alaikäisten 
tukiasumisyksikkö

• Asuminen, ohjaus

Luolavuorentie 7, 20810 Turku
Puh. 02-5134 172
palaute@tuentu.fi

Sondip – Varsinais-Suomen 
monikulttuuristen yhdistysten
liitto ry

• Ostopalvelut
• Tuki 

maahanmuuttajajärjestöille

Hämeenkatu 15, 20500 Turku
info@sondip.com
Puh: 040-152 5111

Erityishuoltojärjestöjen liitto 
EHJÄ ry

• Ammatillista ja 
tavoitteellista tukea 
maahanmuuttajanuorille ja 
–perheille

• -Yksilötyöskentelyä ja 
ryhmätoimintaa

Tasalanaukio 3, 21200 Raisio
Puh. 050-401 2934
anna.lehtonen@ehja.fi
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ILMOITUS MAAHAN SAAPUVISTA HENKILÖISTÄ 
HELSINKI-VANTAALLE

__ Perheenyhdistäminen
__ Kiintiöpakolainen
__ Muu

VASTAANOTTAJA
HELSINKI-VANTAAN RAJATARKASTUSYKSIKKÖ
PL 12, 01531 Vantaa
Puh: 071 8726 600 Fax: 071 8726 609  
sähköposti: helsinki-vantaa@raja.fi

Tulopäivämäärä: Klo:   

LENNON NUMERO HENKILÖIDEN KÄYTTÄMÄT LENNOT MISTÄ – MIHIN LÄHTÖ / TULOAIKA

NIMI                                                     Syntymäaika/                                Kansallisuus / Sukupuoli MIGRI As.nro

Henkilöiden sijoituspaikkakunta ja osoite:

Lentoasemalle vastaan tulevan henkilön ja/tai tulkin tiedot ja yhteystiedot:

PVM  2012 Allekirjoitus





Kun perhe on tullut 
Suomeen...

MAISTRAATTIIN 
ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ

• Maistraatista saa 
henkilötunnukset. Ilman 
henkilötunnuksia mitään asioita 
ei voi tehdä.

• KAIKKI paperit mukaan!

• Joskus henkilötunnukset 
saa samalla viikolla. Usein 
maistraatissa korjataan virheitä 
tai kerrotaan lisätietoa, ja silloin 
henkilötunnuksia täytyy odottaa 
pitkään, jopa 2 kuukautta.

KELAAN heti kun perhe saa 
henkilötunnukset

• Rahaa ei saa ennen kuin on jättänyt 
ensimmäisen hakemuksen Kelaan (Y77)

• Maistraatista saatu paperi ja muut paperit 
mukaan!

POLIISILLE heti kun perhe saa 
henkilötunnukset

• Suomessa tarvitsee henkilöllisyystodistuksen, 
eli passin. Passi täytyy hakea poliisilta.

• Maistraatista saatu paperi ja muut paperit 
mukaan!

MILLOIN KOULU JA 
SUOMEN KIELEN KURSSI ALKAA?

Vanhemmat ja 17-vuotta täyttäneet lapset 
TE-toimistoon

• TE-toimiston kautta aikuiset pääsevät kouluun. Jonot 
ovat pitkät, siksi TE-toimistoon täytyy mennä heti kun 
mahdollista

Alle 17-vuotiaat lapset kouluun

• Sosiaalityöntekijä auttaa ilmoittamaan lapset kouluun
• Koulua ei voi aloittaa, ennen kuin lääkäri on tutkinut, 

että lapset ovat terveitä. Siksi lääkäriin pitää mennä 
heti kun mahdollista.

TERVEYSKESKUKSEEN 
heti kun kutsu tulee

• Koulua ja suomen kielen 
kursseja ei voi aloittaa, 
ennen kuin lääkäri on 
tutkinut, että perhe on 
terve.

• Joskus lääkäriin pääsee 
vasta, kun on saanut 
henkilötunnukset

KOTIVAKUUTUKSEN hakeminen

• Kaikissa kodeissa täytyy olla kotivakuutus. 
Vakuutus maksaa, jos kodissa käy 
onnettomuus tai jotain hajoaa.





H
ak

ija
 v

o
i h

ak
ea

 p
ää

tö
ks

ee
n 

m
uu

to
st

a 
ha

lli
nt

o
-o

ik
eu

d
es

ta
.

E
d

el
le

en
 m

uu
to

st
a 

vo
i h

ak
ea

 
ko

rk
ei

m
m

as
ta

 h
al

lin
to

-o
ik

eu
-

d
es

ta
 (K

H
O

), 
jo

s 
K

H
O

 m
yö

nt
ää

 
si

nä
ns

ä 
ha

rv
in

ai
se

n 
va

lit
us

lu
va

n.

O
le

sk
el

up
aa

 p
er

he
si

te
en

 p
er

us
-

te
el

la
 v

o
i h

ak
ea

 h
en

ki
lö

, j
o

nk
a 

p
er

he
en

jä
se

n 
as

uu
 S

uo
m

es
sa

. 

Pe
rh

ee
nj

äs
en

ik
si

 la
sk

et
aa

n 
av

io
- 

ja
 re

ki
st

er
ö

ity
 p

uo
lis

o
, 

al
ai

kä
in

en
 la

p
si

 ja
 a

la
ik

äi
se

n 
hu

o
lta

ja
. 

A
vo

p
uo

lis
o

 v
o

i s
aa

d
a 

lu
va

n,
 jo

s 
p

uo
lis

o
t 

o
va

t 
as

un
ee

t 
yh

d
es

sä
 

ka
ks

i v
uo

tt
a 

ta
i h

ei
llä

 o
n 

yh
te

i-
ne

n 
la

p
si

. 

M
uu

 o
m

ai
ne

n 
vo

i s
aa

d
a 

lu
va

n 
va

in
 p

o
ik

ke
us

ta
p

au
ks

es
sa

.

H
ak

em
uk

se
n 

vo
i j

ät
tä

ä 
ul

ko
-

m
ai

lla
 o

le
va

 p
er

he
en

jä
se

n.

Su
o

m
en

 k
an

sa
la

is
en

 p
er

he
en

-
jä

se
n 

vo
i h

ak
ea

 lu
p

aa
 m

yö
s 

Su
o

m
es

sa
 –

 u
lk

o
m

aa
la

is
en

 
p

er
he

en
jä

se
n 

va
in

 p
o

ik
ke

us
ta

-
p

au
ks

es
sa

. 

U
lk

o
m

ai
lla

 h
ak

em
us

 jä
te

tä
än

 
Su

o
m

en
 e

d
us

tu
st

o
o

n,
  

Su
o

m
es

sa
 p

o
lii

si
lle

. 

Pä
ät

ö
st

ä 
o

n 
o

d
o

te
tt

av
a 

m
aa

ss
a,

 
jo

ss
a 

ha
ke

m
us

 o
n 

jä
te

tt
y.P
E
R
H
E
E
N
JÄ

S
E
N
E
N

O
LE

S
K
E
LU

LU
P
A

K
a
a
vi
o
ku

va

Jo
s 

ha
ki

ja
 o

n 
Su

o
m

en
 k

an
sa

la
i-

se
n 

p
er

he
en

jä
se

n 
ja

 h
än

 o
n 

its
e 

jä
tt

än
yt

 h
ak

em
uk

se
ns

a 
Su

o
-

m
es

sa
, l

up
ap

ää
tö

ks
en

 t
ek

ee
 

p
o

lii
si

. 

Jo
s 

ha
ke

m
us

 o
n 

jä
te

tt
y 

ed
us

-
tu

st
o

o
n 

ta
i h

ak
ija

 o
n 

Su
o

m
es

sa
 

as
uv

an
 u

lk
o

m
aa

la
is

en
 p

er
he

en
-

jä
se

n,
 r

at
ka

is
un

 t
ek

ee
 M

aa
ha

n-
m

uu
tt

o
vi

ra
st

o
 (M

ig
ri)

.

M
yö

nt
ei

ne
n 

p
ää

tö
s:

E
d

us
tu

st
o

 il
m

o
itt

aa
 p

ää
tö

ks
es

tä
 

ul
ko

m
ai

lla
 o

le
va

lle
 h

ak
ija

lle
. 

M
ig

ri 
ta

i p
o

lii
si

 il
m

o
itt

aa
 s

iit
ä 

p
er

he
en

ko
ko

aj
al

le
 s

ek
ä 

ha
ki

ja
l-

le
, j

o
s 

tä
m

ä 
o

n 
jo

 S
uo

m
es

sa
. 

Pe
rh

ee
nj

äs
en

 s
aa

 o
le

sk
el

ul
up

a-
ko

rt
in

.

K
ie

lte
in

en
 p

ää
tö

s:

E
d

us
tu

st
o

 il
m

o
itt

aa
 p

ää
tö

ks
es

tä
 

ul
ko

m
ai

lla
 o

le
va

lle
 h

ak
ija

lle
. 

M
ig

ri 
ta

i p
o

lii
si

 il
m

o
itt

aa
 s

iit
ä 

p
er

he
en

ko
ko

aj
al

le
 s

ek
ä 

ha
ki

ja
l-

le
, j

o
s 

tä
m

ä 
o

n 
jo

 S
uo

m
es

sa
. 

Jo
s 

ha
ki

ja
 o

n 
Su

o
m

es
sa

, h
än

et
 

vo
id

aa
n 

kä
än

ny
tt

ää
 k

o
tim

aa
-

ha
ns

a.

E
ns

im
m

äi
ne

n 
o

le
sk

el
ul

up
a 

o
n 

ai
na

 m
ää

rä
ai

ka
in

en
. 

Ja
tk

o
lu

p
aa

 v
o

i h
ak

ea
 p

o
lii

si
lta

 
en

ne
n 

o
le

sk
el

ul
uv

an
 u

m
p

eu
tu

-
m

is
ta

. P
o

lii
si

 m
yö

nt
ää

 ja
tk

o
lu

-
va

n,
 jo

s 
o

le
sk

el
ul

uv
an

 e
d

el
ly

-
ty

ks
et

 o
va

t 
yh

ä 
o

le
m

as
sa

.





k
o

u
lu

tu
s
m

a
h
d

o
lli

s
u
u
d

e
t 

T
u
ru

n
 a

lu
e

e
lla

V
IE

R
A

S
K

IE
L
IS

T
E

N
 N

U
O

R
T
E

N

P E R U S O P E T U S

O H J A U S P A L V E L U T

T
Y

Ö
E

L
Ä

M
Ä

L
U

K
IO

T
U

R
U

N
 I
LT

A
L
U

K
IO

•	
m

a
a
h
a
n
m

u
u
tt

a
jie

n
  

p
e

ru
s
k
o

u
lu

lin
ja

 1
-2

 v
.

T
U

R
U

N
 K

R
IS

T
IL

L
IN

E
N

 O
P

IS
T
O

•	
p

e
ru

s
o

p
e

tu
s

T
U

R
U

N
 A

M
M

A
T
T
I-

IN
S

T
IT

U
U

T
T
I

A
M

M
A

T
T
IO

P
IS

T
O

 L
IV

IA
, 
S

o
s
ia

a
li-

 j
a
 

te
rv

e
y
s
o

p
is

to
R

A
IS

IO
N

 S
E

U
D

U
N

 K
O

U
L
U

T
U

S
- 

K
U

N
T
A

Y
H

T
Y

M
Ä

, 
T
IM

A
L
I

T
U

R
U

N
 A

K
K

•	
a
m

m
a
ti
lli

s
iin

 o
p

in
to

ih
in

 
v
a
lm

is
ta

v
a
 k

o
u
lu

tu
s
 1

 v
.

T
U

R
U

N
 K

R
IS

T
IL

L
IN

E
N

 O
P

IS
T
O

•	
p

e
ru

s
o

p
e

tu
k
s
e

e
n
 v

a
lm

is
ta

v
a
 

o
p

e
tu

s
 1

 v
.

T
U

R
U

N
 I
LT

A
L
U

K
IO

v
ie

ra
s
k
ie

lis
te

n
 n

u
o

rt
e

n
 o

p
e

tu
s

•	
s
u
o

m
e

n
 k

ie
le

n
 a

lk
e

is
o

p
e

tu
s
 1

 v
.

T
U

R
U

N
 K

R
IS

T
IL

L
IN

E
N

 O
P

IS
T
O

•	
s
u
o

m
e

n
 k

ie
le

n
 l
in

ja
 1

-2
 v

.

M A T U

K O H O O H J A A M Ot e - t s t o
A

M
M

A
T
IL

L
IN

E
N

 K
O

U
L
U

T
U

S

K
O

R
K

E
A

K
O

U
L
U

L I S Ä O P E T U S

V A L M O P O J O





 

 

                                      

                                               Euroopan unionin Pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.                                                                                       

 
 
 Maahanmuuttajanuorten koulutuspolut Turun lähiympäristössä 

 

Turun vastaanottokeskus  VOK- Jakso 

• Turun kristillinen opisto 
• Turun iltalukio 
• Turun Aikuiskoulutuskeskus 
• Turun ammatti-instituutti 
• Paasikivi-opisto (Turku) 
• Turun suomenkielinen 

työväenopisto 
• Ammattiopisto Livia (Kaarina) 
• Raision aikuiskoulutuskeskus 

Timali 
• Salon seudun aikuisopisto 

 
 

Joustavan aloituksen  
suomen kielen koulutus 

Suomen kielen perustiedot ja 
tutustuminen yhteiskuntaan 

 

Peva-koulutus 
(Perusopetukseen valmistava 

koulutus) 

TAI 

Valma-koulutus  
(Ammatilliseen koulutukseen 

valmistava kurssi)  

Peruskoulu 

MAAHANMUUTTAJANUORI 

• Suomen kielitaidon 
parantaminen 

• Perusoppiaineiden 
osaamisen vahvistaminen  

• Eri ammattialoihin 
tutustuminen 

Suomen kielen 
koulutus  

Lukio 

Korkea aste 

PERUSVALMIUDET 
TYÖELÄMÄÄN 

Ammattikorkeakoulu 
Yliopisto 

Perusvalmiudet 
jatko-opintoihin  

• Turun ammatti-instituutti 
• Turun Aikuiskoulutuskeskus 
• Turun kristillinen opisto  
• Raision aikuiskoulutuskeskus 

Timali 
• Ammattiopisto Livia (Kaarina) 
• Naantalin ammattiopisto 
• Salon seudun aikuisopisto 

 

Ammatillinen 

 koulutus 

 

Turun iltalukio 
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Tämä opas on luotu

TYÖNTEKIJÄN TUEKSI 
PERHEENYHDISTÄMISTILANTEISIIN

Tämän kansion ohjeistukset perustuvat Varsinais-Suomeen muuttaneiden 
perheenyhdistämisen läpi käyneiden nuorten ja heidän perheidensä kanssa 
tehdyn henkilökohtaisen palveluohjauksen kautta saatuihin kokemuksiin, sekä 
eri perheenjäsenten toiveisiin. 

Perheiden alkuvaiheen palvelupolkuun liittyviä kokemuksia täydentää EHJÄ 
ry:n työntekijöiden vuosien työkokemus asiakasryhmän parissa, asiantuntija- ja 
työntekijähaastattelut sekä tutkimustieto. 

Opas on kirjoitettu ensisijaisesti sosiaalityön käyttöön, mutta sitä voivat 
hyödyntää kaikki maahanmuuttajia työssään kohtaavat. Vaikka oppaassa on 
vahva perheen näkökulma, se antaa myös eväitä yksilötyön tueksi.

TYÖNTEKIJÄ VOI HYÖDYNTÄÄ OPASTA MYÖS

• KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTOSSA
• MAAHANMUUTTAJAPERHEIDEN KANSSA TEHTÄVÄSSÄ TYÖSSÄ
• MAAHANMUUTTAJANUORTEN KANSSA TEHTÄVÄSSÄ TYÖSSÄ


