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Haastatteluaineiston keruu 5-12/2017

• 24 haastattelua, joihin osallistunut 

kaikkiaan 78 henkilöä Helsingissä, 

Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa

• Työntekijät: 12 fokusryhmähaastattelua ja 

1 yksilöhaastattelu

(yht. 38 osallistujaa) 

• Maahan muuttaneet: 9 ryhmähaastattelua 

ja 2 yksilöhaastattelua (yht. 40 osallistujaa) 

• Maahanmuuttajapalvelut 

33 osallistujaa (työntekijät 17/asiakkaat 16)

• Aikuissosiaalityö 

20 osallistujaa (työntekijät 13/asiakkaat 7)

• Järjestöt

4 fokusryhmää, yht. 17 osallistujaa 

• TE-toimistot

3 fokusryhmää, yht. 8 työntekijää



Yleishuomioita: kenestä puhutaan? 

• Pakolaiset

• Turvapaikanhaun kautta

• Kiintiöpakolaiset 

• Turvapaikanhakijat 

• Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat 

• Puolisoina Suomeen muuttaneet 

(> keskustelua vähän, mutta tuodaan esille 

helposti liian vähälle huomiolle jäävänä 

ryhmänä) 

• Työn vuoksi Suomeen muuttaneet 

• Virosta tulleet työntekijät > kotimaan 

läheisyyden vuoksi status suhteessa Suomeen 

on voinut jäädä epäselväksi ja tarve 

aktivoitua vasta myöhemmin 

• Paperittomat

• ”Turistit”  

• Ihmiskaupan uhrit

• Paluumuuttajat entisen Neuvostoliiton 

alueelta

• Kansainväliset opiskelijat



Ager & Strang (2008) 
Kotoutumisen käsitteellinen viitekehys
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MIELENTERVEYS JA KOTOUTUMINEN

Maria Tapola-Haapala, Helsingin yliopisto 



Mielenterveys & kotoutuminen

• Pitkälti ammattilaisten puhetta

• Ongelmakeskeisen näkökulman painottuminen: mielenterveyden ongelmat, erityisesti 

traumaattisten kokemusten vaikutukset

• Kuitenkin myös motivaatio, resilienssi, identiteetin uudelleen muotoileminen 

• Uuteen maahan asettumisesta johtuvat perinteiset stressitekijät mutta myös järjestelmän 

(maahanmuuttopolitiikan) aiheuttama stressi! 



• Aikaisempien traumaattisten kokemusten vaikutus

• Perhe-elämään

• Yhteisösuhteisiin 

• Vuorovaikutukseen ammattilaisten kanssa

• Kotouttamistoimenpiteisiin osallistumiseen 

• Huoli riittävän hoidon saamisesta 

• Taito, halu auttaa maahanmuuttajataustaisia potilaita 

• Hyvin vaikeista terveysongelmista kärsivät väliinputoajina

• Lasten tilanteen huomioiminen myös aikuisten palveluissa

• Sekä yksilökohtaisen psykososiaalisen tuen ja keskustelujen, perhenäkökulman, lapsikeskeisen 
näkökulman, verkostotyön, asianajon että rakenteellisen sosiaalityön merkitys  



Pohdittavaksi

• Miten kotoutumisen tukemiseen liittyvää työtä voidaan kehittää entistä paremmin 

mielenterveydellisen näkökulman huomioon ottavaksi, traumatietoiseksi ja 

mielenterveyttä edistäväksi? 

• Kuinka kehittää lasten huomioimista työskentelyssä? 

• Millaista tukea saavat ja tarvitsisivat maahan muuttajat, joilla on hyvin vaikeita 

terveysongelmia? 



MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA JA 
KOTOUTUMINEN

Päivi Heino, Helsingin yliopisto



”Se kotoutuminen 
alkaa vasta siitä 
hetkestä, kun se 
perhe tulee tänne”

Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen

◦ Huoli läheisistä estää kiinnittymistä ja vaikeuttaa esimerkiksi kielen
oppimista

◦ Prosessi pitkä, hankala ja kallis

◦ Asiakkaille asiantuntevaa neuvontaa ja opastusta, psykososiaalista tukea
sekä fyysisen hyvinvoinnin tukemista

Oleskelulupaprosessin kesto ja lyhyiden oleskelulupien myöntäminen 
synnyttää epävarmuutta

◦ Turvallisuus kotoutumisen perusedellytys

◦ Pysyvyys ja jatkuvuus tärkeää suunnitelmien tekemisen ja motivaation 
kannalta

◦ Odottelu ja epävarmuus sekä nakertavat motivaatiota että estävät
kiinnittymistä

Rakenteellinen sosiaalityö ja vaikuttamistyö nähtiin tärkeänä, 
mahdollisuudet rakenteellisen työn tekemiseen vaihtelivat.

”Jos ei ole 

motivaatioo, niin ei

tule mitään, ei saa

mitään aikaseks” 



Pohdittavaksi

Perheenyhdistämisen ”lukkotilanne”

• Miten tukea ihmistä tilanteessa, jossa perheenyhdistämistilanne ei tunnu etenevän, ja 

ihminen kokee olevansa umpikujassa?

Rakenteellinen sosiaalityö/vaikuttamistyö 

maahanmuuttopolitiikkaan liittyen

• Mihin maahanmuuttopolitiikkaan liittyviin asioihin pitäisi vaikuttaa ja millaisin keinoin?



ASUMINEN JA KOTOUTUMINEN

Anna Nurmi, Helsingin yliopisto



Asumisen polut ja valinnat
Asumisura ei muodostu tikapuista, vaan se voidaan nähdä yksilöllisinä 
polkuina (housing pathways) tai polkujen muodostamine verkostoina, 
jossa on erilaisia siirtymiä ja tehdään erilaisia valintoja
(Ks. esim. Juhila & Kröger 2016).

ASUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Monia vetovoimatekijöitä: työ- ja opiskelumahdollisuudet, 
monikulttuuriset palvelut, aiemmat kokemukset kaupunkielämästä, 
perhesyyt 

Mutta: kireät vuokramarkkinat, syrjintä asuntomarkkinoilla, 
asunnottomuus, välityspalkkiot, hämärät vuokranvälittäjät, alueellinen 
segregaatio

, mahdollisuudet asumisen valintoihin usein rajalliset; ”sattumat” ja 
”onnenpotkut” asunnon saamisessa

 palveluohjaus ja –neuvonta asumisen käytännön asioissa ja 
asunnonhaussa, taloudellinen tuki ja neuvonta velkaantuneille, 
verkosto- ja vaikuttamistyö

”[K]un asunnoton saa 

asunnon ni se on aina 

ilon hetki. Mä muistan 

kun mun ensimmäinen 

asunnoton asiakas sai 

asunnon. Ensimmäisen 

kerran kun koin sen, ni

olin et tällasta

tapahtuu, se pelasti 

varmaan mun koko 

viikon.”



Kodin merkitykset
Koti turvapaikkana: oman kodin turva, suoja

Koti sosiaalisena tilana

• yksityisyyden tila: hankala tutustua naapureihin

• perheen tila: vastuu perheestä, perheenjäsenten roolit

Koti kiintopisteenä

• arjen reitit suuntautuvat kodista ulos - työ, koulu, sosiaaliset suhteet, palvelut, luonto - kotiin

palataan latautumaan

• suunnistamisen vaikeus vieraassa kieliympäristössä

Koti odotustilana yhteiskuntaan osallistumiselle

• “Istutaan ja odotetaan”



Pohdittavaksi

• Miten maahanmuuttajien asuntotilannetta ja asumisen siirtymiä voitaisiin helpottaa? 

Mitä siihen tarvitaan?

• Millaista tietoa, työvälineitä ja yhteistyötä tarvitsisit lisää omassa työssäsi liittyen 

maahanmuuttajien asumisen kysymyksiin? 



PALVELUJÄRJESTELMÄ 

- ONNISTUMISIA JA KIPUPISTEITÄ 

Ilse Julkunen & Erja Saurama, Helsingin yliopisto



TYÖ MAAHANMUUTTAJIEN PARISSA 
TUNTUU MERKITYKSELLISELTÄ 

• Asiakkaat kiitollisia ja arvostavat tehtyä työtä

• Paljon paneutuneita, vankan kokemuksen omaavia työntekijöitä sekä TE-toimistoissa että 

sote-toimistoissa

• Esimiesten myönteinen suhtautuminen työtä kohtaan motivoi

• Kyetään toimimaan ennalta ehkäisevästi ja luomaa palveluverkostoa asiakkaan tueksi 

(erityispalvelut)

• Psyko-ammattilaiset osana maahanmuuttajapalveluja arvostettu lisä

• Joillakin alueilla ja paikkakunnilla järjestöt on aktiivinen toimija 



”Ensimmäinen 
vuosi oli tosi vaikea, 
oli paljon ajatuksia 
ja jännityksessä ja 
paljon stressiä, ihan 
sama kun en 
ottanut mitään 
kurssia ”

• ”Ympäristötekijät” Suomessa: koko yhteiskunta rakentuu eri 
viranomaistahoista joissa pitää juosta, kaikki tapahtuu netissä, töitä 
pitää hakea netissä, kaikki tapahtuu sellaisessa ympäristössä mikä on 
vieras varsinkin heikosti koulutetuille maahanmuuttajille, ja etenkin 
luku- ja kirjoitustaidottomille 

• Byrokratia: pitää aina olla joku osaamistodistus, työpaikat vaativat 
niin paljon testejä ja todistuksia, työturvallisuuskortti oltava jne.

• Kieli: Suomenkielen kurssit ovat liian vaativia, tai tulevat väärään 
aikaan 

• Odottamista ja tyhjänkäyntiä ja samalla pitää huomioida koska on 
valmiutta

…mutta PALVELUJÄRJESTELMÄ ON 
RAKENTUNUT BYROKRAATTISEKSI, 
PIRSTALOITUNEEKSI, SUOMEN KIELTÄ 
VAATIVAKSI JA DIGITAALISEKSI



”Monellahan on 
draivi ja sitä 
kunnianhimoa ja 
halua ’minä haluan 
ammatin, minä 
haluan töihin’, ja sit 
ne pääsee sinne 
kouluun – ja sit ne 
kysyy ’pääsenkö 
sitten töihin’…”

• Työhön pääsy on hankalan oloista, ihmiset haluaisivat nopeammin 

päästä koulutuksiin ja nopeammin töihin

Silti on draivia!

”…ne käy koulussa, siel on kavereita, mutta 

kantasuomalaisiin on vaikea tutustua, luonnollisesti suomen 

kielen kurssilla ei ole heitä. Koulu koetaan tärkeäksi, siellä 

opitaan kieltä, se on sellainen paikka minne mennään ja voi 

jutella ihmisten kanssa – se on niin kuin semmoinen oma 

yhteisö ja ne yhteisöt koetaan tärkeiksi ja meidän asiakkaat 

tulee yhteisöllisistä kulttuureista.”



… PALVELUJEN SAUMATTOMUUS, SYNKRONISOINTI JA 
PALVELUJEN ERILAISET VAATIVUUSTASOT

◦ TE-keskuksessa asiakkuusaika on 3-5 vuotta, erityispalveluissa 1-3 vuotta, synkronisointi aiheuttaa 

ongelmia kun asiakas siirtyy aikuissosiaalityön asiakkaaksi. 

◦ Nivelvaiheen siirrot eivät toimi niin hyvin kuin olisi toivottavaa; yhteisiä siirtoneuvotteluja on 

käytännössä vain satunnaisesti, vaikka malli olisikin olemassa.

◦ Erityispalveluissa ei olla päästy niin pitkälle että asiakkaat olisivat niin omatoimisia kuin mitä 

aikuissosiaalityön puolella odotetaan. 

◦ Johtuen työkentän laajuudesta aikuissosiaalityössä ei ole itsestään selvästi sitä maahan muuttajien 

erityisproblematiikan asiantuntemusta, mitä tämän asiakasryhmän parissa työskentely edellyttäisi. 



Pohdittavaksi

• Miten avataan palvelujärjestelmän lukkoja? Onko mahdollista toimia toisin? 

• Miten yhteistyötä voitaisiin parantaa järjestöjen, TE-keskuksen, 

maahanmuuttopalveluiden ja aikuissosiaalityön välillä?

• Miten lisätään asiakkaiden osallisuutta ja kokemusasiantuntijoiden käyttöä 

palvelujen parantamisessa?



SOSIAALISET YHTEYDET

Emotionaalinen kiinnittyminen, 
kohtaamiset,  järjestötoimijat

Aija Kettunen & Marianne Nylund & Aino-Elina Pesonen 
Diakonia-ammattikorkeakoulu



”Me aatellaan, et 
silloin kun ihmisellä on 

työ ja se osaa kielen, 
niin silloin se on 

kotoutunut. Se on se 
mittari. Mut ei se oo

näinkään, et ei ihminen 
oo kotoutunut, jos sillä 

ei oo se tunne et se 
kuuluu yhteiskuntaan 

tai et sil on yhtään 
kontaktia täällä 

kantaväestöön tai sil on 
jotain elämää sen 

työpäivän jälkeen tai 
jotain kenen kanssa se 

käyttää sitä kieltä 
arjessa.”

• Emotionaalinen kiinnittyminen, kasvokkain kohtaaminen on 

tärkeää, jotta luottamus ja turvallisuuden tunne saavutetaan, 

vahvistaa tunnetta, että olen merkityksellinen toisaalta epätietoisuus 

tulevaisuudesta estää sitoutumista, oppimista ja elämän rakentamista

• Kohtaamiset ja kontaktit kantaväestön kanssa kuvattiin tärkeäksi 

osaksi kotoutumista: kielen ja yhteisön tapojen oppiminen, ihmisiin 

tutustuminen, kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja kuulumisesta 

yhteisöön, avun ja tiedon saaminen

• Järjestöt (kolmannen sektorin toimijat) koetaan tärkeiksi matalan 

kynnyksen paikoiksi kohtaamiselle. Työntekijöillä on kontakteja 

maahanmuuttaja- ym. järjestöihin. Maahanmuuttajat ja työntekijät 

toivovat enemmän kontakteja "suomalaisiin" järjestöihin 

ja asukastiloihin joissa sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia

Sosiaalisia yhteyksiä pidetään tärkeinä …



• Työntekijän merkitys: lähellä asiakkaita, kannustava läsnäolo 

mahdollistaa vastavuoroisen kontaktin kehittymisen, omien  

tunteiden ja ajatusten tunnistaminen tärkeää

• Kohtaamiset: järjestetyt ystävät, ystäväperheet, tukihenkilöt ja –

perheet; maahanmuuttajapalvelujen ja muiden palvelujen työntekijät; 

tapahtumat, leirit; yhteiset asiat: palvelut (esim. työpajat, kuntouttava 

työtoiminta), opinnot, koulu, työ, harrastukset, tavalliset askareet, 

asuinympäristö (naapurit); suomalaisiin vaikea tutustua. 

• Työntekijöiden ja sosiaalisen verkoston tietämys alueen järjestö-, 

vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta. Miten päästä mukaan?

…monia tapoja yhteyksien 
muodostumiselle …

”Eli minusta 
valtion pitäisi 

järjestää semmosia
tapahtumia missä 
maahanmuuttajat 

ja kantasuomalaiset 
vois tulla yhteen ja 

jutella asioista, 
olkoon mikä 

tahansa tietenkin se 
asia ja sillä tavalla 

tutustua.”



Pohdittavaksi

• Miten tärkeitä ovat sosiaaliset yhteydet ja emotionaalinen ulottuvuus kotoutumisen 

kannalta?

• Miten tällä hetkellä panostetaan emotionaaliseen ja sosiaaliseen kotoutumiseen? Kuka 

tekee ja mitä? 

• Mistä tietää/näkee, että panostus tuottaa tulosta ja edistää kotoutumista?



Ager & Strang (2008) 
Kotoutumisen käsitteellinen viitekehys
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PALVELUJÄRJESTELMÄ JA 
YHTEISTYÖ

• Miten avataan palvelujärjestelmän 
lukkoja? Onko mahdollista toimia 
toisin? 

• Miten yhteistyötä voitaisiin parantaa 
järjestöjen, TE-keskuksen, 
maahanmuuttopalveluiden ja 
aikuissosiaalityön välillä?

• Miten lisätään asiakkaiden osallisuutta 
ja kokemusasiantuntijoiden käyttöä 
palvelujen parantamisessa?

ASUMINEN

• Miten maahanmuuttajien 
asuntotilannetta ja asumisen siirtymiä voisi 
helpottaa?  Mitä siihen tarvitaan?

• Millaista tietoa, työvälineitä ja yhteistyötä tarvitsisit 
lisää omassa työssäsi liittyen maahanmuuttajien 
asumisen kysymyksiin? 

MIELENTERVEYS

• Millaista tukea saavat ja tarvitsisivat maahan 
muuttajat, joilla on hyvin vaikeita terveysongelmia? 

• Miten kotoutumisen tukemiseen liittyvää työtä 
voidaan kehittää entistä paremmin 
mielenterveydellisen näkökulman huomioon 
ottavaksi, traumatietoiseksi ja mielenterveyttä 
edistäväksi? 

• Kuinka lapset  huomioidaan työskentelyssä? 



SOSIAALISET YHTEYDET

• Miten tärkeitä ovat sosiaaliset yhteydet ja 

emotionaalinen 

ulottuvuus kotoutumisen kannalta?

• Miten tällä hetkellä panostetaan 

sosiaaliseen kotoutumiseen? 

• Mistä tietää/näkee, että panostus tuottaa 

tulosta ja edistää kotoutumista?

TURVALLISUUS,

JATKUVUUS,

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA 

• Miten tukea ihmistä tilanteessa, 

jossa perheenyhdistämistilanne ei 

tunnu etenevän, ja ihminen kokee 

olevansa umpikujassa?

• Mihin maahanmuuttopolitiikkaan 

liittyviin asioihin pitäisi vaikuttaa ja 

millaisin keinoin?


