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Kotouttaminen ”arjen kansalaisuuden” rakentamisena & 
kotouttamistyön ulottuvuudet (Vuori 2015) 

• Tiedon jakaminen ja ohjaus

• Psykososiaalinen tuki

• Sosiaalisten oikeuksien välittäminen

• Kielellinen tuki

• Fyysinen huolenpito

• Kulttuuristen kohtaamisten järjestäminen

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

• Ulottuvuudet hyvin samankaltaisia myös Kauko-aineistossa: 
moninaisuus, kokonaisvaltaisuus!   



Materiaalinen tuki 

• Mm. täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 

• Mahdollisuus tukea elämän suunnittelemista ja positiivisten asioiden 
löytämistä myös taloudellisesti (esim. kieliopinnot, kuntosalikortti) 



Psykososiaalinen (keskustelullinen) tuki

• Keskustelullisen tuen suuri merkitys
> psykososiaalisen tuen rooli kotouttavassa sosiaalialan työssä? 



Neuvonta & ohjaus

Asunnon etsiminen ja siihen liittyvät riskit; asumisen käytännöt; 
vuokranmaksu; eri etuudet ja niiden periaatteet; kuinka toimia, kun 
sairastuu; mistä raha tulee; suomalaisten sisäänpäinkääntyneisyys; 
lainsäädäntö; yrityksen perustaminen; laskujen maksaminen ja 
toimittaminen eteenpäin; vuokran omavastuun maksaminen; 
sosiaalityö ja sen asiakkuus; maahanmuuttovirastossa, Kelassa, TE-
toimistossa asioiminen; kirjasto, uimahalli; oikeudet ja velvollisuudet 
Suomen asukkaana; suomenkielisten laboratoriotulosten kanssa 
toimiminen; vanhemmuus Suomessa; leikkauksen esitietolomakkeen 
täyttäminen; sähköinen asiointi…



Neuvonta & ohjaus

• Tärkeänä näyttäytyy, että työntekijöillä olisi aikaa myös hoitaa asioita 
yhdessä asiakkaiden kanssa; ei vain tehdä puolesta 
• Toisaalta yksilöllisten valmiuksien huomioon ottaminen; esim. stressin vaikutus  

• Suhtautuminen toiseen viranomaiseen voi olla virastossa erilaista kuin asiakkaaseen!

• Mukaan lähteminen virastoihin, pankkiin, päiväkotiin 

• Matalan kynnyksen neuvonnan  merkitys: paikka, johon voi tulla kysymään 
mitä vain, nopeasti

• Työntekijöiden kokemus, että muissa palveluissa, esim. 
terveydenhuollossa, jätetään usein ottamatta huomioon tilanteen 
erityispiirteet (kielitaidon puute, järjestelmän ja paikkojen vieraus) 



Verkostotyö ja palveluohjaus

• Palveluverkoston kokoaminen

• Eri julkisiin palveluihin ohjaaminen > asianajon merkitys 

• Järjestöjen toimintaan ohjaaminen > haasteena ”tietotulva” 



Asianajo 

• Asiakkaan asian edistäminen eri tahoilla; asioimisen 
mahdollistaminen

• Lausunnot (esim. maahanmuuttovirasto, Kela) 



Ryhmätyö

• Erilaisia ryhmiä  

• Ryhmien tarkasti määritellyt kohderyhmät myös haasteena
• Osallistujien löytäminen välillä vaikeaa > Kuka päättää, mistä aiheista ryhmiä 

järjestetään? 
• Millaisista asioista halutaan keskustella ryhmissä? 
• Koetaanko ”keinotekoisesti” luotu yhteisöllisyys mielekkäänä? 
• Pelkille maahan muuttaneille / kaikille tarkoitetut ryhmät? 

• Haasteena myös tietotulva erilaisista ryhmätoiminnoista, ryhmiin 
ohjaaminen 



Alueellinen ja yhteisöllinen työ 

• Yhteisöjen merkitys hyvinvoinnin kannalta 

• Toisaalta esim. asuinalueen sosiaalisten yhteisöjen 
ja uusien ihmissuhteiden tukeminen näyttäytyvät 
varsin heikkoina kunnan perustyössä
• Yhteisöllisyyden tukeminen pitkälti järjestöjen tehtävä 

• Pohdintaa jalkautumisen mahdollisuuksista: 
mennä sinne, missä ihmiset ovat
• Toisaalta tarvitaanko ja halutaanko työntekijää? 

• Minkä takia ne haluais sut sinne? Mut mikä se sun rooli 
olis? 



Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• Asioiden välittäminen esim. poliitikkojen tietoon
• Yleisönosastokirjoitukset 
• Yhteydenotot lehdistöön, lehtikirjoituksissa esiintyminen 
• Asiakasraati
• Sosiaalisen median, blogien hyödyntäminen? 
• Vapaa-ajan aktivismi

• Kokemus, että suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen  vaihtelee paljon eri 
organisaatioissa

• Haasteena myös muun muassa ”salassapidon kulttuuri”; ajan ja muiden resurssien puute; 
yksityisyyden menettämisen ja ikävien yhteydenottojen saamisen pelko; kokemus, että 
maahanmuuttajat eivät ole mediaa samalla tavoin kiinnostava aihe kuten esim. lapset 



Huomio psykososiaaliseen

Kotouttamispoliittisessa keskustelussa korostuvat usein vain tiedon 
jakaminen virallisesta järjestelmästä, kielenopetus sekä ohjaus 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Kotouttamistyön ymmärryksen 
kaventuminen erilaisiksi toimenpiteiksi uhkaa pitkäjänteistä, 
vuorovaikutukseen perustuvaa työotetta. (Vuori 2015, 404.)



Psykososiaalinen orientaatio 

• Psykologisten teorioiden ja tiedon hyödyntämisen pitkä perinne sosiaalialan 
työssä, mm. case work

• Monitulkintainen, kiisteltykin aihepiiri 

• ”Olen ymmärtänyt psykososiaalisen työn sellaiseksi asiakaskohtaisen sosiaalityön 
orientaatioksi, jossa terapeuttinen ulottuvuus on tunnustettu työn osa-alue ja 
jossa työskentelyn ulkopuolelle ei rajata sen enempää taloudellisia, sosiaalisia 
kuin psyykkisiäkään ongelmia. Psykososiaalinen työ yrittää ratkaista, miten 
sosiaaliset ongelmat ja psyykkinen pahoinvointi ovat kietoutuneet toisiinsa 
yksilöitten ja perheitten elämässä. Olen ymmärtänyt psykososiaalisen työn 
ensisijaisesti sosiaalipoliittiseksi toiminnaksi, mutta pidän hyvin tärkeänä 
selvittää, mikä on paitsi psykologian myös sosiaalipsykologian merkitys 
psykososiaalisessa työssä.” (Granfelt 1993, 222) 

• Nyt muun muassa kiinnostus suhdeperustaiseen sosiaalityöhön (relationship-
based social work) 



• Psykososiaalisten kysymysten merkittävä esille nouseminen myös 
Kauko-haastatteluaineistossa 

• ”Miten vahvistaa psykososiaalista otetta, ettei sosiaalityö 
(tulevaisuudessa) vain  koordinoi ja tilaa palveluita?” 

(Kauko-työpaja 15.1.2018)



Asunto & koti 

• Koti paitsi konkreettisena asuntona myös ihmissuhteisiin ja kodin 
kokemukseen liittyvänä asiana 
• ”Asunto on fyysinen tila, se on spatiaalinen käsite. Koti taas on eletty ja koettu tila, 

tunnelatautunut käsite.” (Granfelt 1998, 103) 

• Asuminen ja asunto kotoutumisvaiheessa 
• Asunnon löytäminen, asunnottomuuden riski 
• Asumiseen liittyvä neuvonnan ja ohjauksen tarve (mm. vuokranmaksu, vakuusasiat, 

asumisen käytännöt)



Koti maahan muuttaneiden puheessa

Koti turvapaikkana 

Koti ihmissuhteina
• Koti perheen, perheenjäsenten keskinäisten suhteiden tilana

• Toisaalta poissaolevat perheenjäsenet 

• Kodin vahva yksityisyys, kaipuu sosiaaliseen
• Kokemus usein, että naapureihin on vaikea tutustua 

Koti arjen kiintopisteenä 
• …mutta myös odotustilana 

• Ihmissuhteiden, kurssin, työpaikan odotus  



Turvallisuus 

• Uusi asuinmaa, Suomi, turvallisuuden ja luottamuksen tunteen 
synnyttäjänä 
• Vertautuminen aiempiin sodan, väkivallan ja viranomaisten mielivaltaisuuden 

kokemuksiin 

• … mutta myös turvattomuuden ja epävarmuuden tuottajana
• Pitkät turvapaikkaprosessit, lyhyet oleskeluluvat, perheenyhdistämisen 

vaikeus 



Psykososiaalinen tuki 

• Empatia erityisesti ihmisen kohdatessa vaikeita asioita 
(esim. perheenjäsenten kohtalo)

• Pyrkimys asiakassuhteeseen, jossa myös vaikeista asioista (esim. viha Suomea 
kohtaan, järkyttävät menneisyyden kokemukset) voidaan puhua 

• Niiden asioiden kuunteleminen, joita ihminen haluaa kertoa 

• Pohdinta: minun paikkani yhteiskunnassa?  

• Aktiivinen, säännöllinen yhteydenpito asiakkaisiin  



Psykososiaalinen tuki 

• Tukeminen näkemään ongelmien lisäksi myös positiiviset asiat ja mahdollisuudet esim. 
suomalaisessa yhteiskunnassa

• Toivon valaminen pärjäämiseen liittyen
• Kärsivällisyyden tukeminen 
• Kokemusten suhteuttaminen: kaikki suomalaiset eivät ole sellaisia...  
• Vuorovaikutuksen painopiste menneisyydestä tulevaisuuteen > päämäärät, tavoitteet 
• Voimavarojen etsiminen 
• Motivointi ”ihmisen oman ajattelun kautta”, motivoiva haastattelu 

• Rentouttavaan tekemiseen ohjaaminen ja tukeminen (esim. kuntosalikortti) 
• Sosiaalisista verkostoista keskusteleminen; järjestöjen toimintaan ja ryhmiin ohjaaminen



Luottamus Kauko-aineistossa

• Luottamuksen monitahoisuus
• Luottamuksen saavuttamisen erityiset haasteet / työntekijä muodostuu helposti erityisen merkittäväksi henkilöksi elämässä, 

kun muut verkostot uudessa maassa ovat vähäisiä 

• Luottamusta edistäviä tekijöitä 
• Ei pelkkiä lomakkeita vaan ”mitä sinulle kuuluu?”
• Pysähtyminen kuuntelemaan, kun ihminen haluaa kertoa esim. menneisyyden tapahtumista 
• Kuulluksi tulemisen kokemus

• Työntekijän vaitiolovelvollisuudesta ja roolista kertominen 
• Realistisuus suhteessa omaan rooliin ja vaikutusmahdollisuuksiin työntekijänä 
• Tavoitettavuus, työpuhelinnumeron antaminen > työntekijä ”suojaverkkona”
• Yhteyden ottaminen ja asiakassuhteen jatkaminen myös ristiriitojen jälkeen

• Jonkin erityisen ongelman hoitaminen hyvin lisää luottamusta myös suhteessa muiden asioiden käsittelemiseen
• Avun saaminen silloin, kun tarve on > luottamus hakea apua

• Tasa-arvon kokemuksen tuottaminen > ajan antaminen; kokemuksen välttäminen, että joku muu saa enemmän aikaa 
• Kärsivällisyys työntekijänä; asioiden kertominen tarvittaessa moneen kertaan
• Stressitekijöiden vaikutuksen tiedostaminen 



Mielenterveys menneisyydessä ja 
nykyisyydessä

MENNEISYYS

- Traumaattiset kokemukset

- Mahdolliset aikaisemmat
mielenterveyden häiriöt

- Vahvistavat kokemukset

NYKYISYYS

‐ Uuteen maahan asettumiseen 
liittyvä stressi

‐ Maahanmuuttojärjestelmään 
liittyvä stressi

- Muut elämän stressitekijät

- Aikaisempien traumaattisten 
kokemusten vaikutus

- Koettuun hyvinvointiin

- Sosiaalisiin suhteisiin
- Viranomaisvuorovaikutukseen

- Palveluihin osallistumiseen 

- Psykologisen ja psykiatrisen tuen                   
ja hoidon saatavuus 



Kotouttava sosiaalialan työ hyvän 
mielenterveyden tukijana? 
• Tukikeskustelut ja psykoedukaatio

• Millaisia valmiuksia (pohdintaa, viitekehysten hyödyntämistä, työmenetelmiä, 
työvälineitä jne.) tarvitaan mielen hyvinvoinnista keskustelemiseksi? 

• Mikä on psykoedukaation rooli kotouttavassa sosiaalialan työssä? 

• Psy-ammattilaisten rooli maahanmuuttoyksiköissä

• Yksilökeskeinen (myös lapset) ja perhekeskeinen 
työote

• Asianajava palveluohjaus ja verkostotyö 

• Yhteisöjä luova ja korjaava työote 

• Rakenteellinen työ mielenterveyttä heikentäviin rakenteellis-poliittisiin 
tekijöihin vaikuttamiseksi 



Psykososiaalinen näkökulma ansaitsee paikkansa!  
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