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1  JOHDANTO 

 

1.1. Hankkeen tausta 

 

Lappajärvelle perustettiin vastaanottokeskus syksyllä 2015. Kunta teki joulukuussa 2015 päätöksen 30 

maahanmuuttajan vastaanottamisesta. Vuoden 2016 alussa haettiin Aisapari ry:ltä hankerahaa MaaKoto-

hanketta varten. Hanke käynnistyi toukokuun alussa 2016 ja sen kestoksi tuli 19 kuukautta eli marraskuun 

2017 loppuun. 

 

Hankkeen toimeksiantona oli auttaa alueella asuvia ja tilapäisesti oleskelevia vierasmaalaisia pääsemään 

osaksi yhteiskuntaa sekä kartoittaa henkilöiden osaamista ja edesauttaa työllistymismahdollisuuksia. 

Hankkeen tehtävänä oli myös toimia linkkinä ja yhteensovittajana eri toimijoiden välillä. 

 

Jo hankkeen käynnistyessä oli tullut Maahanmuuttoviraston, Migrin, päätös vastaanottokeskuksen 

sulkemisesta elokuun lopussa 2016. Valtiovallan päätökset vaikuttivat hankkeen toteutumiseen ja työn 

painopisteiden muuttumiseen matkan varrella.  

 

MaaKoto-hankkeen aikataulu ja toiminta 
  2015 2016 2017 

  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1
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1
1 

Hankken kesto                                                     

VOK Lappajärvellä                                                     

Hankkeeen työ 
pakolaisten kanssa                                                     

Työ opiskelijoiden kanssa                                                     

Osaamiskartoitukset                                                     

Työllistämiskokeilut, 
työllistäminen                                                     

Kotimajoituksen 
järjestäminen                                                     

Käytännön kotouttaminen                                                     

Yhteydenpito Kauhavalle 
siirtyneisiin                                                     

 

MaaKoto-hankkeen aikataulu ja toimenpiteet. 

 

 

1.2. Hankkeen tuotos 

 

Hankesuunnnitelman mukaan hankkeessa syntyy kotouttamismalli, jonka toimenpiteitä ja käytäntöjä 

jatketaan eri toimijoiden omana toimintana. Suunnitelman mukaan toimijoille muodostuu hankkeen aikana 

toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla hoitaa esim. kunnallisia palveluja, asumispalveluja tai työllistämiseen 

liittyviä palveluja.  

 



 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-alueen kuntaan osoittamisen alueellisessa strategiassa (21.9.2016) todetaan, että 

"Lappajärven kunnassa on meneillään ... MaaKoto-hanke, jossa tavoitteena on löytää parhaat keinot 

kotouttamiseen pienessä maaseutukunnassa." ja edelleen "Parhaat käytännöt kootaan yhteen ohjeeksi, 

jota voivat hyödyntää kunnan lisäksi myös muut maaseutualueet." 

 

Tästä syystä hanke dokumentoidaan toisaalta Aisaparin vaatimaksi loppuraportiksi ja toisaalta tähän 

raporttiin konseptikuvaukseksi, joka jää jäljelle hankesuunnitelman em. kuntaan osoittamisen alueellisen 

strategian peräänkuuluttamaksi kotouttamismalliksi.  

 

 

 

 

MaaKoto-hanke. 

 

 



 

 

1.3. Kotouttamisen käsite ja toimenpiteiden järjestys konseptissa vs. todellisuudessa 

 

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) toteaa, että 

"lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista". Soveltamisalan kohdalta nähdään, että 

"Kotouttamista tukevien toimenpiteiden piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö, jolla on 

kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa." Määritelmän mukaan siis kotouttamisen kohteena ovat 

maahanmuuttajat, joilla on kotikunta.  

 

Tässä konseptissa kotouttamisen käsitettä käytetään kuitenkin myös turvapaikanhakijoihin kohdistetuista 

toimenpiteistä, kun heillä ei vielä ole oleskelulupaa eikä näin ollen kotikuntaa eikä oikeutta viranomaisten 

toteuttamaan kotouttamiseen. Tämän raportin kotouttamistoimenpiteet ovat siis MaaKoto-hankkeeseen 

liittyviä ennakoivia kotouttamistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli testata, miten hankkeen avulla 

voidaan nopeuttaa kotoutumisprosessia. Erotukseksi on myös mahdollista puhua varhaisesta 

kotouttamisesta.  

 

Virallisesti kotouttaminen alkaa alkukartoituksen tekemisen jälkeen, kun asiakkaalle on tehty 

kotouttamissuunnitelma. Todellisuudessa toimenpiteitä toteutetaan usein eri järjestyksessä sen mukaan, 

mitkä asiakkaan tarpeet ovat ja missä vaiheessa hänet tavoitetaan. Toimenpiteiden järjestys riippuu myös 

siitä, mihin kohderyhmään kotoutettava kuuluu.  

 

Maahanmuuttaja kohdataan kuntaan sijoittamisen jälkeen tai sitä ennen. Opiskelijalle on tehty 

alkukartoitus ja hänet on asutettu, ja hän tulee ehkä kyselemään työskentelymahdollisuuksista kunnassa. 

Työn tai perhesuhteiden vuoksi paikkakunnalle muuttanutta ei ehkä ikinä tavoiteta kotouttamismielessä, 

ellei hän itse jostakin syystä hakeudu viranomaisen luokse palvelua saadakseen.  

 

 

1.4. Työllistäminen vs. kotouttamiskoulutus 

 

Työllistäminen on tehokkain tapa kotoutua. Työyhteisöön kuuluminen tuo automaattisia etuja kuten 

kanssakäymistä, kielenoppimista, työkulttuurin omaksumista, yhteiskuntaan sijoittumista ja sitoutumista. 

Työyhteisöön kuuluminen nostaa maahanmuuttajan omanarvontuntoa ja sitä kautta maahanmuuttaja saa 

huomaamattaan tarvitsemaansa tietoa. 

 

Maaseutuyhteisössä haasteena on työtilaisuuksien puuttuminen, mistä syystä yhteiskunta joutuu 

tarjoamaan tulijalle monenlaisia sopeutumista helpottavia palveluita. 

 

 

2. Yhteistyötahot 

 

Onnistunut kotouttaminen edellyttää yhteiskunnan läpäisevää yhteistyöhalukkuutta. Pienen paikkakunnan, 

kuten Lappajärven, suuri etu on se, että yhteistyökumppanit löytyvät S-Marketin maitokaapin ja 

kylmäaltaan välistä, missä nopeasti saa sovittua asiat ilman aikaa vieviä palavereita tai sähköpostin 

kirjoittamisia.  

 



 

 

Tämä tosiseikka on hyvä lausua ääneen. Pienessä kunnassa myös maahanmuuttajan ympärille saadaan 

luotua jonkinlainen turvaverkko toisin kuin kaupungeissa. Asiaa on vaikea saada välitetyksi oleskeluluvan 

saaneille ja kotipaikan valintaa pohtiville maahanmuuttajille.  Pienissä maaseutukunnissa viranomaisten 

yhteistyö on läheisempää ja välittömämpää ja kaikki toimijat ovat lähempänä toisiaan.  

 

Kotouttamisprosessissa yhteistyötahoja on lukuisia. Sosiaalitoimi on ensimmäisiä kumppaneita 

maahanmuuttajien asioita järjesteltäessä. Toimeentulotuki voi olla ensimmäinen kosketus suomalaisen 

yhteiskunnan rahatalouteen. Sosiaalityöntekijän asiantuntemuksella saadaan niin toimeentulotuki kuin 

asumistukikin järjestettyä - samoin kuin vuokratakuu.  

 

Maahanmuuttajille tarvitaan ensimmäisenä yleislääkärin tekemä lääkärintarkastus. Se johtaa usein muihin 

tutkimuksiin. Turvapaikanhakuprosessin kuluessa on pyritty välttämään erikoissairaanhoitoa. Oleskeluluvan 

käsittely on saattanut viedä jopa vuoden tai kaksi, minä aikana turvapaikanhakija on saanut hoitoa vain 

akuutteihin vaivoihinsa. Tästä syystä kunnan uusi asiakas saattaa tarvita sekä hammashoitoa että 

useamman erikoislääkärin konsultaatiota.  

 

Työvoimahallintoon ollaan yhteydessä pitkin matkaa, ensin alkukartoituksen ja sitten 

kotouttamiskoulutuksen yhteydessä. Mikäli asiakas pyrkii yrittäjäksi, siirrytään yrityspuolen 

asiantuntijoiden asiakkaaksi.  

 

Kotouttamiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttaja siirtyy ehkä saamaan ammatillista koulutusta tai pääsee 

iästä riippuen peruskouluun. Perheenjäsenet saattavat löytää sopiva kouluasteen valmistavan koulutuksen 

kautta. Järviseudun ammatti-instituutti on yksi mahdollinen oppilaitos, mutta kielen oppiminen voi viedä 

myös esim. Etelä-Pohjanmaan Opistolle Ilmajoelle tai Lapuan kristilliselle opistolle. 

 

Yrityksiin ollaan yhteyksissä työllistymismielessä. Tätä varten asiakas saattaa tarvita apua CV:n luomisessa 

tai hakemuksen kirjoittamisessa. Koulut valmentavat monessa tapauksessa oppilaitaan työnhakuprosessiin. 

 

Kolmas sektori on kotoutumisen kannalta tärkeä yhteistyökumppani. MLL tarjoaa pienten lasten äideille 

mahdollisuuden liittyä yhteisön jäseneksi. SPR on hyvin monipuolinen organisaatio eri toimintamuotoineen. 

4h suuntaa toimenpiteensä koululaisiin ja nuoriin.  

 

Erityisen maininnan yhteistyötahona ansaitsevat Lappajärvellä vapaaehtoiset. Auttamisen käsite lienee 

myös muuttumassa. Ihmiset eivät välttämättä halua lähteä organisoituun yhdistystoimintaan vaan 

valikoivat hetkestä toiseen auttamisen kohteensa itse. Monelle vapaaehtoiselle toiminta on ollut myös tapa 

tuoda julki mielipiteensä tekemisen kautta. 

 

Seurakunnat tekevät monenlaista työtä paikkakunnalla. Lappajärven seurakunta jakaa mm. ruoka-apua 

yhtenä diakoniatyön muotona. Helluntaiseurakunta on puolestaan kutsunut mukaan toimintaansa ja vienyt 

maahanmuuttajia Kauhavalle arabiaksi tulkattuihin tilaisuuksiin.  

 

 

 

 



 

 

3. Kohderyhmät ja tilanne syksyllä 2017 

 

Syksyn 2015 pakolaisaallon ja Lappajärven vastaanottokeskuksen perustamisen seurauksena syntyi 

MaaKoto-hanke. Vastaanottokeskuksessa oli parhaimmillaan yli 200 turvapaikanhakijaa, pääosin perheitä. 

Kahden vuoden kuluttua pakolaisvirran tulosta kunnassa asuu kaksi perhettä, toinen on saanut 

oleskeluluvan ja toinen on ns. kotimajoituksessa. Yhteensä kyse on kymmenestä hengestä. 

 

Vuoden 2017 lopulla osa turvapaikanhakijoita odottaa edelleen lopullista turvapaikkapäätöstä lähinnä 

vastaanottokeskuksissa. Osa ei ole saanut ensimmäistäkään päätöstä ja suurin osa on valittanut kielteisestä 

päätöksestä hallinto-oikeuteen. Jotkut Lappajärven vastaanottokeskuksessa asuneet turvapaikanhakijat 

ovat kyselleet mahdollisuudesta palata Lappajärvelle tekemään töitä, asumaan tai opiskelemaan. Muutama 

henkilö on palannut Kauhavalta ja aloittanut opiskelut Järviseudun ammatti-instituutissa eli Jamilla. 

 

Suurin maahanmuuttajaryhmä vuoden 2017 lopulla ovat venäläiset opiskelijat, joita on Lappajärvellä 

Jamilla opiskelemassa n. 50 henkilöä. MaaKoto-hanke on syksystä 2016 työskennellyt myös Jamin 

kansainvälisten opiskelijoiden kanssa yhteistyössä Jamin henkilökunnan kanssa. 

 

Työperäisen maahanmuuton ja perhesuhteiden vuoksi seudulle muuttaneiden  henkilöiden löytäminen on 

riippuvaista näiden henkilöiden omasta halusta tulla löydetyiksi. He asioivat usein itsenäisesti kunnan 

viranomaisten kanssa ja heillä on kohtuulliset valmiudet omaehtoiseen toimintaan tai puoliso auttaa 

viranomaisasioinnissa. Monen sopeutumista voisi nopeuttaa ohjattuun kotouttamistoimintaan mukaantulo. 

Mikäli kyseessä on suomalaisen aviopuolisona seudulle tullut maahanmuuttaja, voisi 

kotouttamistoimintaan osallistuminen nopeuttaa oman tuttavaverkoston syntymistä ja parantaa uudella 

kotiseudulla viihtymistä.  

 

 

4. Kaksisuuntaisen kotoutumisen tarve pienissä maaseutukunnissa - erilaisia kohtaamisia 

 

Termiä kaksisuuntainen kotoutuminen käytetään kuvaamaan sitä, että yhteisö ei voi vaatia pelkästään 

seudulle muuttavien sopeutuvan yhteisöön. Sopeutumisen pitäisi olla molemminpuolista. Myös 

kantaväestön pitäisi ottaa uudet asukkaat vastaan myönteisesti ja oppia elämään rinnakkain.  

 

MaaKoto-hanke käytti tietoisesti kahta menetelmää luodakseen kaksisuuntaista kotoutumista.  

 

Maahanmuuttajat pyrittiin hankkeessa tekemään näkyviksi erilaisissa markkinatapahtumissa. Kesällä 

esiteltiin hanketta Lappajärven markkinoilla ja syksyn ja talven mittaan kolmessa muussa 

markkinatapahtumassa. Maahanmuuttajat myivät valmistamiaan koruja ja leivonnaisia. Yhdessä 

tapahtumassa mukana oli myös Jamin opiskelijoita.  

 

Toinen kohtaamisen muoto oli valokuvaprojekti, joka päättyi valokuvanäyttelyyn. Tavoitteena oli synnyttää 

myönteistä keskustelua taiteen keinoin. Mielenkiintoista oli, että Venäjältä tulleille opiskelijoille järvi ja sitä 

ympäröivä puhdas luonto olivat samalla tavoin merkityksellisiä kuin paikallisille asukkaille. 

Valokuvanäyttelyn yhteydessä myös koululuokilla oli tilaisuus tutustua näyttelyyn samastumisen 

näkökulmasta. Projektissa tehtiin yhteistyötä Kotiseutu kotoisaksi -hankkeen kanssa.  



 

 

 

Myös kielikylpykahvilat olivat tapa saada kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat kohtaamaan. Niitä 

järjestettiin sekä turvapaikanhakijoille että venäläisopiskelijoille. Niiden haaste - kuten kaiken muunkin 

kotouttamisen - on että kantaväestöstä mukaan lähtevät kunnan aktiivit. Laaja-alaista ihmisten 

kohtaamista ei tapahdu. 

 

Kotouttamisprosessissa olisi tärkeätä luoda luontevia kohtaamispaikkoja kantasuomalaisille ja 

paikkakunnalle muuttaneille. Tehtävä sopinee kolmannen sektorin toteutettavaksi. Taide on kiitollinen alue 

haettaessa keinoja saada kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat kohtaamaan. 

 

Media käsitteli suhteellisen runsaasti MaaKoto-hanketta, pääosin myönteisessä mielessä. Hankkeen 

onnistuneita työharjoittelukokeiluja kuvailtiin lehtijutuissa. Lasten koulunkäynti oli myös esillä. Haja-

asutusalueella asuu suhteellisen paljon iäkästä väestöä, mistä syystä kirjalliseen viestintään panostaminen 

oli perusteltua. Someen MaaKoto suhtautui varovasti, koska esimerkiksi Facebookissa ja 

keskustelupalstoilla kommentit helposti ryöpsähtelevät hallitsemattomasti. Keskusteluun ja mielipiteisiin 

vaikuttaminen on vaikeaa. 

 

 

5. Vastaanottokeskusten kanssa toimiminen 

 

Hankkeen ensimmäiset kuukaudet yhteistyötä tehtiin Lappajärven vastaanottokeskuksen ja elokuusta 2016 

lähtien Kauhavan vastaanottokeskuksen kanssa.  

 

 

5.1. Vapaaehtoisten kanssa toiminnan järjestäminen yhdessä vastaanottokeskuksen kanssa 

 

Lappajärven vastaanottokeskuksen liepeiltä löytyi nopeasti vapaaehtoisten joukko, jonka kanssa ryhdyttiin 

järjestämään vapaa-ajantoimintaa. Urheiluseura oli jo ollut aktiivinen ja järjestänyt hiihdon ja uinnin 

opetusta. Vapaaehtoiset veivät maahanmuuttajia koteihinsa ja monella suunnalla harrastettiin yhteisiä 

ruuanlaittohetkiä.  

 

MaaKoto alkoi järjestää kielikylpykahviloita, joissa maahanmuuttajat ja vapaaehtoiset kohtasivat ja 

keskustelivat vapaasti valituista aiheista. Kesällä järjestettiin metsäretki, jonka aikana paistettiin laavulla 

lettuja ja juotiin kahvia. Lapset poimivat mustikoita ja oli aikaa oli kesäisen metsän ihmettelyyn.  

 

Vapaaehtoiset työskentelivät vastaanottokeskuksessa opettaen maahanmuuttajille suomenkieltä. Toiset 

ryhmät hoitivat lapsia kielenopetuksen ajan. Vapaaehtoisten toiminnan merkitystä ei voi yliarvioida.  

 

Merkillepantavaa on järjestöihin kuulumattomien vapaaehtoisten toiminta turvapaikanhakijoiden 

keskuudessa. Sama ilmiö tuli esille esim. Ruotsissa, missä vapaaehtoiset järjestävät hyvin itseohjautuvasti 

joka sunnuntai-ilta maahanmuuttajille kahvilatoimintaa. On tärkeätä kunnioittaa ihmisten omaehtoista 

auttamista ja edesauttaa sitä. Viranomainen ei ole aina paras toiminnan järjestäjä tai parhaiten oikeassa. 

 

 



 

 

 

5.2. Osaamiskartoitusten tekeminen 

 

Toukokuussa 2016 aloitettiin osaamiskartoitusten tekeminen käyttäen Lappajärven kunnan 

maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma -julkaisun "Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma"  

-lomaketta. Sen avulla käytiin läpi henkilön tausta, koulutus, kielitaito, työkokemus, perhesuhteet, työtä ja 

opintoja koskevat toiveet sekä toiveet mahdollisesta asuinpaikasta mikäli henkilö saisi myönteisen 

päätöksen oleskelulupaprosessissa. Tärkeä kohta oli selvitellä, oliko turvapaikanhakijalla sukulaisia tai 

ystäviä muualla Suomessa, koska se indikoi tulevaa kotipaikan valintaa. 

 

Useimpien haastateltavien kanssa kommunikointi tapahtui tulkin välityksellä. Haastateltujen joukosta löytyi 

monia partureina toimineita ja ravintolassa tai rakennuksilla työskennelleitä. Kielitaidottomilla 

maahanmuuttajilla on tässä vaiheessa todella pitkä matka Suomen työmarkkinoille, koska alueella on vähän 

työpaikkoja. Myönteistä oli haastateltujen halu tehdä mitä vain työtä, myös palkatta. 

 

Kun vastaanottokeskuksessa levisi huhu haastatteluista, niihin alkoi ilmestyä vapaaehtoisia haastateltavia. 

Tilanteen teki surulliseksi se, että innokkaita työntekijöitä olisi ollut, mutta työtä ei ollut tarjolla muuta kuin 

myöhemmin kesällä mahdollisesti marjojen poimintaa, ja sekin niin kaukana, että Lappajärven Nykälästä ei 

voinut ajatella pyöräilevänsä töihin.  

 

 

5.3. Työharjoitteluista sopiminen 

 

Poikkeuksen haasteellisista työllistämistilanteista muodostivat nuoret englanninkielentaitoiset 

maahanmuuttajat. Heidän kanssaan kommunikoiminen oli helppoa - ja heidät saatiin yllättävän helposti 

työharjoitteluihin Kuntayhtymä Kaksineuvoisen eri toimipaikkoihin.  

 

Työharjoitteluista sopiminen on monivaiheinen prosessi. Ensin kuullaan asiakasta ja selvitetään osaamisia. 

Sen jälkeen neuvotellaan työnantajan kanssa mahdollisesta työstä. Sitten työnantaja tapaa työtä hakevan 

maahanmuuttajan. Usein haastattelutilanteessa tarvitaan tulkkia. Haasteeksi saattaa muodostua se, että 

suomalainen työnantajaosapuoli ei uskalla puhua englantia ja työyhteisön jäsenet pelkäävät muunkielisen 

tuloa työyhteisöön, koska eivät ole tottuneet kommunikoimaan vierailla kielillä. 

 

Työsopimusten pohjana käytettiin SPR:n työsopimuspohjaa, joka oli olemassa suomen- ja 

englanninkielisenä. 

 

Työsopimusluonnos työstettiin jo ennen haastattelua sellaiseen muotoon, että se on kummankin osapuolen 

hyväksyttävissä. Joskus sopimus oli pelkästään englanninkielinen, joskus tarvittiin sekä suomen- että 

englanninkielinen versio. Haastattelutilanteessa lomake vielä käytiin läpi, jotta osapuolet ymmärsivät asiat 

samalla tavalla. Työsopimus solmittiin ensimmäisellä kerralla aina kuukaudeksi. 

 

Työharjoittelun alettua työnantajalta kuulosteltiin ensimmäisen kerran jo parin päivän jälkeen 

työharjoittelun sujumista ja mahdollisia ongelmakohtia. Parin viikon harjoittelun jälkeen pidettiin 

palautepalaveri, jossa työnantaja ja -tekijä sekä MaaKodon edustaja kävivät läpi työharjoittelun sujumista. 



 

 

Arvioitiin työkokeilussa onnistumista ja kielen hallintaa sekä mietittiin työntekijän kehitystarpeita. Pian 

palaverin jälkeen työnantajaosapuolelta kysyttiin mahdollisuutta pidentää harjoitteluaikaa. Yleensä 

työnantaja suostui pidentämiseen ja työntekijöiden ahkeruuteen oltiin tyytyväisiä. 

 

Harjoitteluajaksi sovittiin yleensä 4-6 tuntia päivässä kolmena tai neljänä päivänä viikossa. Työntekijälle on 

rasittavaa toimia vieraalla kielellä vieraiden tehtävien parissa. Työnantajan edustajan puolestaan täytyy 

käyttää omasta työajastaan osa harjoittelijan opettamiseen ja työsuorituksen valvomiseen. Vaikka 

työharjoittelu oli palkatonta, turvapaikanhakijat olivat motivoituneita työskentelemään. Palkkiona oli kielen 

oppiminen, suomalaisiin työmarkkinoihin tutustuminen ja mielekkään tekemisen saaminen. Työnantaja 

puolestaan sai ylimääräisen käsiparin tekemään työtä palkatta ja työyhteisö kokemuksen 

monikulttuurisuudesta. Työharjoittelujen pidentyessä syntyy ongelma siitä, että työntekijälle ei makseta 

palkkaa, mistä syystä työharjoittelujen kestot tulisi rajata kohtuullisiksi työntekijälle. Työnantajan on 

sisällytettävä työntekijä vakuutukseensa. 

 

Työsuhteen loputtua työharjoittelussa ollut henkilö sai työtodistuksen, jonka pohjana käytettiin SPR:n 

lomakepohjaa. Mikäli hanketyöntekijä ei olisi huomauttanut todistuksen tarpeellisuudesta, se olisi jäänyt 

tekemättä, koska työharjoittelijat eivät tässä vaiheessa vielä ymmärrä siitä ehkä koituvaa hyötyä ja 

työnantajalle se oli jälleen yksi ylimääräinen työ.  

 

Kuntaan asutetuista 13 työkuntoisesta aikuisesta 8 henkilöä työllistettiin  työharjoitteluihin 1-5 kuukauden 

ajaksi. Kaksi aikuista teki lisäksi pienimuotoista yritystoimintaa kotonaan ja yksi kävi järvellä kalassa 

paikallisen kalastajan kanssa. Pisin harjoitteluaika oli heinäkuun alusta joulukuuhun terveyskeskuksen 

vuodeosastolla. Harjoitteluajat katkesivat maahanmuuttajien muuttaessa kotimajoituksesta Kauhavalle 

vuoden 2016 lopussa.  

 

Työharjoittelussa olleiden turvapaikanhakijoiden suomenkielen taito parani merkittävästi harjoitteluaikana. 

Tämä tukee väitettä siitä, että työskenteleminen on paras tapa kotoutua.  Työnantajat kertoivat myös, että 

työyhteisölle oli myönteinen kokemus saada eri kulttuurista tuleva työntekijä tiimiin. Tämä lienee parasta 

kaksisuuntaista kotouttamista. 

 

Työharjoittelutoiminnan lisäksi mietittiin mahdollisuuksia "oikeisiin töihin" ohjaamiseksi. Parturina toiminut 

henkilö kävi vapaaehtoistyönä leikkaamassa potilaiden hiuksia terveyskeskuksen vuodeosastolla ja 

Maijalassa. Maahanmuuttajista löytyi partureita, mutta ei kampaajia.  

 

Maahanmuuttajaräätälin palveluita tehtiin tunnetuksi kiinnittämällä mainoksia kauppojen ilmoitustauluille 

ja jakamalla tietoa markkinoilla ja suusta suuhun. Lehdet kirjoittivat hänestä useita artikkeleita.  

 

Haasteeksi palkattua työtä ajatellen muodostuu maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito ja mahdollisten 

koulutodistusten arvioiminen. Maahanmuuttajat ovat erityisryhmä, jonka työllistäminen vaatisi oman 

henkilöresurssin tekemään työtä mikäli tulijoita on enemmän kuin muutama.  

 

 

 

 



 

 

6. Eri kohderyhmien kuntaan tulo 

 

6.1.  Oleskeluluvan saaneen kuntaan osoittaminen 

 

6.1.1.  Kolmikantaneuvottelu 

 

Kuntapaikan osoittamiseksi myönteisen oleskeluluvan saaneelle järjestetään kolmikantaneuvottelu, jonka 

osapuolina ovat ELY-keskus, kunta ja vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä. Neuvottelussa käydään läpi 

kuntaan osoittamista seuraavia käytännön kysymyksiä.  

 

Kolmikantaneuvottelu osoittautui hyväksi tavaksi siirtää vastaanottokeskuksen tietoa kuntaan. Samalla 

saatiin joustavasti käyntiin ensimmäiset toimenpiteet maahanmuuttajien kotouttamisprosessissa.  

 

 

6.1.2.  Kunnan päätöksenteko työryhmässä ja viranomaispäätöksen tekeminen sekä ELY-keskuksen 

ilmoitus kuntaan sijoittamisesta 

 

Kuntaan sijoittaminen päätetään kunnan puolesta työryhmässä ja viranomainen tekee päätöksen kuntaan 

sijoittamisesta. Prosessin viimeinen vaihe on ELY-keskuksen ilmoitus kuntaan sijoittamisesta.  

 

 

6.1.3. VOK:n sosiaalityöntekijän luota kunnan sosiaalityöntekijälle 

 

Kun turvapaikanhakija on saanut myönteisen päätöksen, hän tapaa vastaanottokeskuksen 

sosiaalityöntekijän, joka varaa ajan kunnan sosiaalityöntekijälle. Kunnan sosiaalityöntekijä avustaa Kelan 

asioinnissa ja käytännön asioiden järjestelyissä. Ensimmäisen neuvottelun jälkeen kunnan sosiaalityöntekijä 

seuraa kiinteästi maahanmuuttajan asioiden hoitumista. Myöhemmin sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin, 

jonka avulla voidaan kartoittaa maahanmuuttajan avuntarvetta. Tapaamisia on tarpeen järjestää useampia, 

erityisesti jos kunnassa ei ole maahanmuuttokoordinaattoria. Maahanmuuttoasioista kunnassa vastaavan 

henkilön ja sosiaalityöntekijän kiinteä ja pitkäaikainen yhteistyö on tarpeen. 

 

 

6.2.  Opintojen kautta kuntaan tulevien prosessi 

 

Opintojen vuoksi kuntaan tuleville alkukartoitus tehdään oppilaitoksessa. Sitä kautta järjestyy myös 

opintojen perusteella anottavan oleskeluluvan hakeminen. Oppilaitos auttaa opiskelijaa asumiseen 

liittyvien kysymysten ratkaisemisessa.  

 

MaaKoto-hanke aloitti vuoden 2016 syksyllä yhteistyön Jamin kanssa. Keskusteluissa todettiin, että 

opiskelijat tarvitsevat kielen oppimistilanteita, vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja 

työllistymismahdollisuuksia. Kun opiskelijat löysivät hanketyöntekijän, häneen oltiin yhteydessä mm. 

työllistymistä koskevissa kysymyksissä. Opiskelijoiden CV saatettiin käydä läpi ja pohtia mahdollisia 

yrityskontakteja. Jamin opiskelijoiden aktiivisuutta työllistymisen suhteen voi vain ihailla.  

 



 

 

6.2.1. MaaKoto-hankkeen tarjonta Jamin opiskelijoille 

 

Syksyllä 2016 MaaKoto-hanke järjesti yhdessä Jamin opettajan kanssa viisi tapahtumaa, joista kaksi 

kielikylpykahvilaa, tutustumiset kirjaston ja apteekin palveluihin sekä nuoren yrittäjän tapaamisen. Keväällä 

2017 järjestettiin neljä tapahtumaa. Niiden keskeinen sisältö oli yrittäjyydestä puhuminen. Käytiin läpi 4h-

yrityskonseptia, kunnan elinkeinoasiamies puhui yrityksen perustamisesta, kantasuomalainen yrittäjä kertoi 

toiminnastaan sekä maahanmuuttajayrittäjä Juliano Prisada kuvaili Suomeen tuloaan ja yrittäjän 

alkutaivaltaan. Syksylle 2017 on suunnitteilla yrittäjyyttä sivuava tilaisuus yhteistyössä Juliano Prisadan 

vetämän Promotion of Immigrant Entrepreneurship -hankkeen kanssa.  

 

Opiskelijoiden olisi hyvä saada opiskeluaikanaan runsaasti tietoa yrittäjyydestä ja Lappajärvestä. Koulun 

jälkeen järjestettävät tapahtumat parantaisivat myös kielitaitoa. Tälle kohderyhmälle pitäisi löytää sopiva 

yhteistyökumppani esimerkiksi kolmannelta sektorilta. Osa opiskelijoista hakeutuu urheilun pariin tai löytää 

iltatöitä ja onnistuu sitä kautta parantamaan kielitaitoaan ja löytämään mielekästä tekemistä, mikä auttaa 

suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Jäljelle jää kuitenkin joukko vähemmän aktiivisia 

opiskelijoita, jotka hyötyisivät säännöllisistä tapaamisista. 

 

 

6.3. Työn tai avioliiton kautta kuntaan tulevat 

 

Nämä ryhmät eivät näy kunnallisessa päätöksenteossa. Joko työnantaja tai puoliso auttaa käytännön 

asioiden hoidossa. 

 

 

7. Alkukartoituksen tekeminen 

 

Alkukartoituksen avulla selvitetään, mitä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ja palveluja 

maahanmuuttaja tarvitsee. Alkukartoituksen tekee joko kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto, te-toimisto.  

 

Alkukartoituksen tekeminen johtaa kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja allekirjoittamiseen. 

Suunnitelman allekirjoittavat maahanmuuttaja, te-toimisto ja kunta. Suunnitelmaan sisällytetään tieto 

maahanmuuttajan kotoutumiskoulutuksesta tai omaehtoisesta opiskelusta. Alkukartoituksesta on säädetty 

Valtioneuvoston asetuksella 570/2011 (Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä 

alkukartoituksesta 570/2011). 

 

Alkukartoitus johtaa helposti ajattelemaan, että kotouttamiskoulutus on ainoa vaihtoehto, koska kielitaito 

yleensä vaatii parantamista. Tilannetta toivoisi voitavan tulkita laajakatseisemmin, koska lopullinen tavoite 

kuitenkin on aina työpaikan löytyminen. Jos maahanmuuttaja onnistutaan työllistämään nopeasti, häneltä 

toki jää kielikoulutus puuttumaan ja kotouttamiskoulutuksen myötä tärkeä tieto suomalaisesta 

yhteiskunnasta ja siinä toimimisesta. Toisaalta kotoutuminen jatkuu myös työpaikalla. 

 

 

 

 



 

 

7.1. Kotouttamiskoulutus  

 

Haja-asutusalueiden haasteena ovat odotusajat ja välimatkojen pituus. Ensin maahanmuuttaja ehkä 

odottelee alkukartoituksen tekemistä, jonka perusteella hänelle aukenevat kouluttautumismahdollisuudet. 

Kun alkukartoitus on tehty ja kotouttamiskoulutustarve todettu, odotellaan seuraavan sopivan 

kotouttamiskoulutuksen alkamista.  

 

Lappajärven kotoutettaville vaihtoehtoina ovat joko nettimuotoinen koulutus tai Kauhavalla, Lapualla tai 

Seinäjoella järjestetty opetus.  

 

Netin välityksellä tapahtuva kotouttamiskoulutus on hyvä vaihtoehto. Oppilas opiskelee pääasiassa 

kotonaan. Opintoja varten on hankittava tietokone ja maksettava nettiyhteys. Koulutukseen osallistuva saa 

työmarkkinatukea, joka maksetaan opiskelupäiviltä korotettuna. Osallistujan oppimisvalmiudet on testattu 

etukäteen. Koneen ja sähköpostin käyttö sekä tehtävien lähettäminen sähköisesti opiskellaan koulutuksen 

alkuvaiheessa.  

 

Nettikoulutukseen sisältyy Seinäjoella Sedulla järjestettävä lähipäivä noin kerran kuukaudessa. 

Lappajärveltä ei ole liikenneyhteyttä, jonka avulla Seinäjoelle voisi päästä aamukahdeksaksi. Jotta 

lähipäiviin voi osallistua, vapaaehtoiset ovat vieneet aamulla opiskelijan Seinäjoelle ja odottaneet häntä 

päivän ajan sekä kuljettaneet illalla takaisin.  

 

Internaattiopiskelu on hyvä ja varmasti tehokas tapa hoitaa kotouttamiskoulutus. Jos perheestä yksi henkilö 

lähetetään internaattiin, perhekokonaisuudelle voi koitua hankaluuksia. Lähetettävä henkilö voi olla 

perheen ainut kielitaitoinen, joka toimii tulkkina muille perheenjäsenille. Perheen kielitaitoisimmalle 

henkilölle on myös saatettu opettaa sähköistä asioimista ja valmiuksia, joihin muut perheenjäsenet eivät 

vielä yllä. Mikäli tällainen perheenjäsen erotetaan perheestään internaattiopetukseen, voi perheen 

asioiden hoito vaikeutua yllättävällä tavalla.   

 

Viranomaisille toivoisi laajahkoa mahdollisuutta tilanteiden kokonaisvaltaiseen arviointiin. Yhden 

perheenjäsenen näkökulmasta katsoen tilanne voi näyttää kovin erilaiselta kuin koko perhekokonaisuutta 

tarkasteltaessa.  Mikäli viranomaisen tulkintavapautta laajennettaisiin, voitaisiin perheiden tilanteet ottaa 

paremmin huomioon. 

 

Suora työllistyminen kotouttamiskoulutuksesta pois jäämisen jälkeen vie työmarkkinatuen siltä ajalta, kun 

asioista neuvotellaan.  

 

Viranomaisille toivottaisiin nykyistä laajempaa pykälien soveltamisalaa, jotta lain rajat eivät tulisi niin 

nopeasti vastaan.  

 

Haja-asutusalueella kotouttamiskoulutuksesta sivuun jääminen on riskialtista, koska seuraavan koulutuksen 

alkamisesta ei ole tietoa. Koulutus voi myös sijoittua niin kauas maahanmuuttajan kodista, että se ei ole 

julkisin kulkuneuvoin saavutettavissa.  

 

 



 

 

7.1.1. Oma kotouttamiskoulutuksen malli? 

 

Maahanmuuttajien jouduttua jäämään pois te-toimiston tarjoamasta koulutuksesta alettiin Lappajärvellä 

pohtia oman kevennetyn kielikoulutuksen järjestämistä. Syksystä 2017 lähtien parille maahanmuuttajalle 

tarjotaan 4-osaista kielikoulutusta, jonka osat ovat 

 

1. Kansalaisopiston kielikurssi kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella (Finnish for Foreigners) 

2. TV1:n selkokielisten uutisten seuraaminen 5 kertaa viikossa. Uutisista merkitään muistiin uutisen 

aihe. 

3. Harjoitustehtäväpaketti, jonka palautuspäivät noin puolentoista viikon välein. 

4. Osallistuminen sovittuun vanhusten tapahtumaan kerran kuussa tavoitteena kuunnella puhuttua 

suomenkieltä ja aktivoitua tuottamaan kieltä itsenäisesti sekä tavoitteena löytää 

integroitumiskeinoja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän tyyppisiä kosketuspintoja yhteiskuntaan 

haetaan lisää. 

 

Haja-asutusalueen kunnalle olisi hyvä, jos kansalaisopistot voisivat ryhtyä järjestämään kielenopetusta 

maahanmuuttajille kuten on kaavailtu. Kansalaisopistoilla on olemassa opetusta varten tarvittava 

infrastruktuuri sekä kuntatuntemus samoin kuin yhteydet alueen potentiaalisiin kielenopettajiin. Opetusta 

olisi hyvä kyetä järjestämään yksilöille ja hyvin pienille ryhmille joustavasti päivä- tai ilta-aikaan. Ilta-aikaan 

järjestetty kielenopetus mahdollistaisi aikaisemman töihin pääsyn. Jotta tuloksia saavutettaisiin, opetuksen 

pitäisi olla yksilötasoista ja alkaa tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta.  

 

 

8. Työkalut suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen 

 

8.1. Henkilöllisyystodistuksen hankkiminen 

 

Myönteisen oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija tapaa ensin vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän, 

joka ohjaa hänet kunnan sosiaalityöntekijälle. Kunnan sosiaalityöntekijä ohjeistaa hankkimaan 

henkilöllisyystodistuksen. Oleskeluluvan saamisen yhteydessä maahanmuuttajan on pyydettävä 

väestötietojärjestelmään rekisteröimistä. Henkilöllisyystodistus hankitaan poliisilta sen jälkeen, kun 

maahanmuuttaja on saanut suomalaisen henkilötunnuksen.  

 

Haja-asutusalueella viranomaisasiointi edellyttää usein kymmenien kilometrien ajoa asuinpaikkakunnalta 

esimerkiksi poliisilaitokselle henkilötodistusta hakemaan. Kelalta saadaan tukea kuljetuskustannuksiin, 

mutta tuki maksetaan hakemusta vastaan vasta jälkikäteen. Lappajärvellä käytettiin vapaaehtoisten apua 

kuljetuksissa ja he myös usein osallistuivat pakollisten kulujen maksamiseen. Joskus kuluista saatiin kuittia 

vastaan korvaus jälkikäteen, mutta ei kaikissa tapauksissa.   

 

8.2. Sähköinen tunnistautuminen 

 

Yhteiskunta toimii pitkälti sähköisen tunnistautumisen avulla. Se voidaan liittää henkilökorttiin tai tehdä 

nettipankkitunnuksilla. Lappajärvellä päädyttiin pankin tunnusten käyttöön, koska verkkopankki otettiin 

käyttöön laskujen maksamista varten.  



 

 

 

8.3. Pankkitilin avaaminen 

 

Pankkitili voidaan avata sen jälkeen, kun asiakas on saanut henkilötunnuksen ja henkilökortin tai passin, 

jotta hänet voidaan tunnistaa luotettavasti. Koska laskujen maksaminen pankissa tulee kalliiksi, on 

järkevintä opettaa maahanmuuttajat sähköiseen asiointiin.  

 

Laskujen maksamisen opettelun ohella on harkittava, millainen kortti asiakkaalle sopii ja sovittava nosto- ja 

ostorajoista. Pankkiasioinnissa asettaa oman haasteensa se, että asiakas ja pankki eivät aina ymmärrä 

toisiaan. Usein tarvitaan tulkin apua, jotta asiat kyetään selvittämään ymmärrettävästi.  

 

 

9. Asunnon hankkiminen ja vuokratakuu 

 

Asunnon hankinnassa käännytään Lappajärvellä turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneiden 

osalta ensinnä Kiinteistö Oy Lappajärven vuokratalojen puoleen. Monessa tapauksessa tilanne ratkeaa 

nopeasti ja sujuvasti. Mikäli maahanmuuttaja on riippuvainen toimeentulotuesta, hän voi hakea Kelan 

tukea vuokrakuluihin ja saada Kelalta myös vuokravakuutta tarkoittavan sitoumuksen. 

 

Sosiaalityöntekijä avustaa kodin hankintoihin liittyvissä asioissa. Vapaaehtoiset ovat avustaneet 

maahanmuuttajia taloustavaroiden ja huonekalujen hankinnassa. Kelalta on myös mahdollista saada tukea 

kotitalousirtaimiston hankintaan. 

 

 

10. Taloudellinen toimeentulo 

 

10.1. Kelan perustoimeentulotuki 

 

Maahanmuuttajan kotimaassa ei ehkä ole ollut minkäänlaista sosiaaliturvaa, mistä syystä esimerkiksi 

sosiaaliturvan järjestäminen ja siitä vastaavien instituutioiden esitteleminen on haasteellista. Tukien 

saaminen edellyttää lomakkeiden täyttämistä, mikä puolestaan edellyttää suomenkielisen kela-kielen 

ymmärtämistä ja sitä, että asiakas osaa kirjoittaa. Useimmissa tapauksissa Kela-asiointiin tarvitaan joko 

sosiaalityöntekijän tai muun viranomaisen apua. Lappajärvellä on pyritty opastamaan asiakas suoraan 

sähköiseen asiointiin. Se onnistuu, jos perheessä on tietokone, joku osaa käyttää sitä ja pystyy 

omaksumaan digitaalisen asioinnin.  

 

Maahanmuuttaja voi saada avustusta sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. 

Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää 

toimeentulotukea.  

 

 

 

 

 



 

 

10.2. Työmarkkinatuki 

 

Te-toimiston alkukartoituksen jälkeen maahanmuuttaja voi siirtyä työnhakijaksi. Hänellä on mahdollisuus 

työmarkkinatukeen, joka on tarveharkintainen tuki. Se on tarkoitettu työttömälle, joka tulee ensi kertaa 

työmarkkinoille tai joka ei ole ollut riittävän pitkään töissä eli ei täytä työssäoloehtoa.  

 

Työttömyyspäivät ilmoitetaan jälkikäteen neljän viikon jaksoissa joko postitse tai sähköisesti. Sähköinen 

ilmoittaminen nopeuttaa tuen maksatusta, mistä syystä maahanmuuttaja on tässäkin suhteessa hyvä 

opettaa alusta alkaen sähköiseen asiointiin.  

 

Syksyllä 2017 lehdistössä käytiin keskustelua te-toimiston sähköisten palveluiden käytettävyydestä. Jos ne 

ovat vaativia kantasuomalaiselle, voi vain arvailla, miten maahanmuuttaja ne kokee. MaaKoto-hankkeen 

käytännön kotouttamiseen on kuulunut Kelan sähköisen asioinnin opettaminen maahanmuuttajille. Se on 

vaatinut aikaa ja kärsivällisyyttä. Eikä välttämättä sen vuoksi, että opetettava ei olisi motivoitunut 

oppimaan. 

 

 

11. Terveydenhoito 

 

11.1. Alkutarkastus 

 

Alkutarkastus on yleislääkärin tekemä tarkastus, jossa selvitetään asiakkaan terveydentila ja määrätään 

mahdollisiin jatkotutkimuksiin.  Vastaanotolla tarvitaan usein puhelintulkkausta kuten muissakin 

viranomaiskonsultaatioissa. Mm. tulkkauksista aiheutuvat kustannukset kuuluvat kotoutumislain 45 §:n 

mukaisiin laskennallisiin korvauksiin.  

 

 

11.2. Hammashuolto sekä näkö ja kuulo 

 

Turvapaikkaprosessin aikana on pyritty välttämään terveydenhuollon kustannuksia ja on hoidettu vain 

akuutteja vaivoja. Tästä syystä edellisestä hammaslääkärikäynnistä voi olla aikaa useampi vuosi, minkä 

vuoksi tarkastus ja hoitokerrat ovat todennäköisesti tarpeen. Hammashygienistiäkin tarvitaan, jotta opitaan 

suomalainen tapa huolehtia suun ja hampaiden terveydestä.  

 

Alkutarkastuksen yhteydessä todetaan mahdollinen tarve tutkia näkö tai kuulo tarkemmin. Mikäli 

apuvälineitä tarvitaan, saadaan Kelalta maksusitoumus.  

 

 

11.3. Psyykkinen hyvinvointi 

 

Sotatila-alueilta tai rauhattomilta seuduilta tulevilla on takanaan lähes poikkeuksetta traumaattisia 

kokemuksia, jotka ehkä alkavat purkautua vasta ajan myötä. Alkutarkastuksessa yleislääkäri pyrkii 

selvittämään myös tämä aihealueen ja mahdollisen keskusteluavun tai lääkityksen tarpeen. 

 



 

 

11.4. Erityiskysymykset 

 

Mikäli terveydenhuollon läpikäynneissä ilmenee erityistarpeita, voidaan ELY-keskuksen kanssa keskustella 

erityiskorvaussopimuksen tekemisestä. Tällainen voi tulla kysymykseen esimerkiksi mikäli asiakas tarvitsee 

henkilökohtaista avustajaa ja erityisterveydenhuollon palveluita. Terveydenhuoltojärjestelmä selvittää 

tarpeen, jonka toteamisen jälkeen kunta neuvottelee sopimuksesta ELY-keskuksen kanssa. 

 

 

12. Koulutuksen järjestäminen 

 

Eteläpohjalainen maahanmuuttajien koulutuksen ja kasvatuksen strategia kuvaa seikkaperäisesti 

maahanmuuttajaoppilaiden koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Strategia on laadittu osana Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintoviraston Osaajia Etelä-Pohjanmaalle VII -hanketta. Sitä tarkistetaan ja päivitetään 

tarvittaessa vuosittain. Lappajärvellä sivistyslautakunta hyväksyi strategian käyttöön 17.8.2017. 

 

Maahanmuuttajalapsilla on oikeus 1000 tunnin valmistavaan opetukseen. Useimmitentämä opetus on 

ehditty antaa ennen oleskeluluvan saamista. Oleskeluluvan saamisen jälkeen lapset sijoitetaan 

koulukypsyyttään vastaaviin luokkiin yleisopetukseen, mikä usein tarkoittaa ikätasoa vuotta alemmalle 

koululuokalle sijoittumista. Vuodessa opittu kielitaito on toki rajallinen, ja syvemmän kielitaidon 

omaksuminen vie useita vuosia. Edellä mainitun strategian mukaan syvällisen, akateemisessa opiskelussa 

tarvittavan kielitaidon omaksumiseen menee keksimäärin 5-10 vuotta. Yleisopetukseen siirtyneet oppilaat 

siis tarvitsevat apua vielä useiden vuosien ajan eivätkä ole oppimisvalmiuksien suhteen samalla tasolla yhtä 

vanhojen tai vuotta nuorempien kantasuomalaisten kanssa. S2-opetuksen tarkoituksena on tarjota tukea 

valmistavan opetuksen suorittaneille koululaisille yksilöllisesti edistymisensä mukaan 2 tuntia viikossa.  

 

12.1. Oppivelvollisuusiän ohittaneiden koulutus ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus 

 

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta tarjotaan mm. Etelä-Pohjanmaan opistolla Ilmajoella ja 

Seurakuntaopiston Lapuan kristillisen opiston kampuksella. Seinäjoella Sedu järjestää Valma-koulutusta 

nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat lisävalmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen.  

 

Lappajärven maahanmuuttajille tärkeä koulutuspaikka on Järviseudun ammatti-instituutti, Jami. Tänne 

asettuneet ja keskustassa asuvat maahanmuuttajat ovat muutaman kilometrin päässä koulutuspaikasta, 

joka voi tarjota heille kolmessa vuodessa ammattitutkintoon johtavan koulutuksen. Jamilla on lisäksi 

totuttu kansainvälisiin opiskelijoihin ja heidän opintoja koskevaan tuen tarpeeseensa.  

 

Peruskoulun suorittamisen jälkeen osa oppilaista harkitsee lukioon siirtymistä tai kaksoistutkinnon 

suorittamista. Lukio voi olla vaativa ratkaisu, ja tämän ratkaisun tekeminen vaatii pohdintoja oppilaitoksen 

kanssa. Lukioon on mahdollista päästä nykyään jopa ilman peruskoulun päättötodistusta. Tämän tyyppisistä 

kysymyksistä neuvotellaan koulun kanssa.  

 

Lappajärvellä on hyvä keskusteluilmapiiri, ja on matala kynnys mennä neuvottelemaan oppilaitosten 

johdon kanssa. Ensisijaisena ratkaisuna pyritään aina pitämään oman kunnan kouluja.  

 



 

 

12.2. Tutkintojen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

Usein turvapaikanhakijat saapuvat hyvin vähäisten tavaroiden kanssa, ja todistukset ovat jääneet 

kotimaahan. Toisaalta todistuksista on vaikea selvittää tutkintojen sisältöä tai vastaavuutta. Opetushallitus 

on päättänyt Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen 

muuntaminen -määräyksestä siten, että määräys tuli voimaan 1.8.2016. 

 

 

12.3. Työn kautta saavutettu pätevyys - näyttötutkinnon suorittaminen 

 

Joissakin tapauksissa maahanmuuttajalla ei ole koulutodistuksia, koska ammatillinen pätevyys on hankittu 

työkokemuksen kautta. Opetushallituksen mukaan kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 

erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittaminen aidossa 

työtilanteessa vaatii kuitenkin riittävää suomenkielen taitoa, joten tästä ei Lappajärvellä ole vielä 

kokemusta. Keskusteluissa Sedulla on todettu olevan valmius ja halukkuus näyttötutkintojen 

järjestämiseen.  

 

 

13. Palveluiden käytön opettelu 

 

13.1. Tietokoneen käyttö 

 

Palveluiden käyttö on hyvä aloittaa tietokoneen käytön opettelusta. Googlen käyttö avaa niin aukioloajat, 

kartat kuin palvelutkin. Perheen koulutustasosta riippuen opetetaan  yksi tai useampi henkilö käyttämään 

konetta ja etsimään tietoja. Yrityksiä koskevien palveluiden löytäminen on varsin yksinkertaista. Sen sijaan 

terveys- ja sosiaalipalveluiden hakeminen netistä vaatii jo sellaista tietoa, jonka siirtäminen 

maahanmuuttajalle vie aikaa. Näitä haasteellisia palveluita ovat esimerkiksi hammaslääkäri- ja lääkäriajan 

tilaaminen. Monikulttuuristuminen ehkä johtaa aikaa myöten siihen, että peruspalveluita saadakseen ei 

tarvitse tietää, minkä kuntayhtymän järjestämiä ne ovat, vaan palvelu löytyy netistä esim. hakusanalla 

"lääkäriaika Lappajärvi". Myös sosiaalipuolen palveluiden löytäminen netistä voi olla haasteellista. 

 

 

13.2. Liikkuminen uudella kotiseudulla ja liikennevälineiden käyttö 

 

Lappajärvi on pieni pitäjä ja keskustan osoitteet ovat lähellä toisiaan. Tottumattomalle liikkuminen voi silti 

ensin olla pelottavaa. Netin kartat auttavat, jos asiakas osaa käyttää tietokonetta. Liikennevälineiden käyttö 

vaatii harjoittelua ja reittien ja linja-autoaikataulujen etsiminen netistä on jälleen opeteltava asia.  

 

 

13.3.  Digitaaliset palvelut 

 

Apteekin e-resepti, pankin palvelut, nettipankin käyttö sekä Kelan ja te-toimiston sähköisten palveluiden 

käyttö voi olla alussa haastavaa. Riittävän paljon toistoja auttaa muistamaan. Ulkomaalaistaustaisten 



 

 

henkilöiden määrän lisääntyminen todennäköisesti synnyttää tarpeen ilmaisun keventämiseen sähköisillä 

palvelupaikoilla.   

 

 

14. Yhteisön jäseneksi tuleminen 

 

Järjestöillä, yhdistyksillä ja seurakunnilla on tärkeä tehtävä maahanmuuttajien integroimisessa 

yhteiskunnan jäseniksi. Haasteeksi muodostuu tunnistaa, milloin tulijalla on herkkyyskausi, jolloin hän on 

valmis lähtemään mukaan yhdistyksen tai seurakunnan toimintaan. Kun tulija on vasta muuttanut alueelle, 

on niin paljon opeteltavia asioita, että vapaa-ajantoimintaa ei kaivata. Tyhjyyden ja yksinäisyyden tunne 

saattaa tulla myöhemmin, kun käytännön asiat on saatu järjestykseen. Tästä syystä järjestöjen olisi hyvä 

olla kuulolla maahanmuuttajaperheiden suhteen.  

 

Yhdistysten toimintaa pyörittää usein pieni joukko aktiiveja. Yhteiskunnan olisi kyettävä aktivoimaan 

tavallisia perheitä ja yksilöitä maahanmuuttajatyöhön. Koko ajan pitäisi pohtia sellaisia tekemisiä, joiden 

avulla mukaan saataisiin vedettyä niin maahanmuuttajia kuin yhteisössä itsensä yksinäiseksi tuntevia 

jäseniä. 

 

 

15. Yhteenveto 

 

15.1. Maaseutu olisi hyvä paikka kotoutua 

 

Maaseudulla on aitoa rinnalla kulkemisen perinnettä ja auttamishalua. Maahanmuuttajille pystytään 

rakentamaan tukiverkkoa helpommin kuin suurissa asutuskeskuksissa. Viranomaisten yhteistyö on 

maaseudulla sujuvaa ja väliinputoamisia ei tapahdu kovin helposti. Pienet maahanmuuttajamäärät 

helpottava asioiden hallitsemista.  

 

Tämän seikan ymmärrettäväksi tekeminen kotiseutua valitseville on keskeinen haaste. Halu 

pääkaupunkiseudulle ja ystävien ja sukulaisten lähelle on kova. Oleskeluluvan tultua pitäisi tehokkaasti 

pystyä kertomaan, miten paljon helpompaa elämisen aloittaminen voi olla maaseudulla kuin kaupungissa.  

 

Voisiko tähän pyrkiä rakentamaan jonkun porkkanan, jolla maahanmuuttajat houkuteltaisiin kokeilemaan 

2-3 vuoden ajan maalla asumista? Muissa kotouttamishankkeissa on myös huomattu, että 

pääkaupunkiseudulla asuminen saattaa saada maahanmuuttajan paluumuuttamaan myöhemmin takaisin 

maaseudulle.  

 

Kotouttamiskoulutuksen suhteen haja-asutusalueen kunta asettaa toivonsa kansalaisopistojen 

järjestämään opetukseen, joka toivottavasti alkaa pian. 

 

 

 

 

 



 

 

15.2. Työllistäminen on keino kotoutua ja suuri haaste yhteiskunnalle 

 

Työllistäminen alueella, jolla ei ole teollisuutta ja palveluidenkin määrä on vähäinen, vaatii erityisiä 

ponnistuksia. Kysymykseen tulevat todennäköisesti viranomaisten yhteistyönä räätälöimät ratkaisut, joiden 

avulla toteutetaan maahanmuuttajan työelämään sopeutuminen. Tässä kysytään mahdollisuutta tulkita 

lainsäädäntöä ja pystyä sitä kautta luomaan ratkaisuja, joilla tulija saadaan työntekijäksi. Erilaiset 

työllistämisratkaisut maksavat, mutta antavat samalla maahanmuuttajalle mukana olon kokemuksen, 

mahdollisuuden kotoutua luonnollisella tavalla työyhteisössä ja päästä varhaisessa vaiheessa yhteiskunnan 

veronmaksajaksi.  

 

 

15.3. Varhainen kotouttaminen 

 

MaaKoto-hankkeen tekemä "varhainen kotouttaminen" ennen oleskeluluvan myöntämistä on antanut 

hyviä tuloksia kielen oppimisen suhteen. Useimmat maahanmuuttajat olivat tyytyväisiä päästessään pois 

vastaanottokeskuksesta työtä tekemään. Voi tietenkin kysyä, mitä hyötyä on opiskella suomenkieltä tai 

kotoutua, jos lopputulemana odottaa paluulento vanhaan kotimaahan. Toisaalta vaikka oleskelulupaa ei 

heltiäisikään, on opiskellen ja työtä tehden vietetty aika mielekkäämpää ja motivoivampaa. Valitusaikojen 

venyessä tuntuisi, että kaikenlainen aktivoiva toiminta olisi tarpeen radikalisoitumisen ja psyykkisten 

ongelmien ehkäisemiseksi. 

 

 

15.4. Asenneilmaston muuttuminen 

 

Haja-asutusalueella asenteiden muuttuminen on hidasta. Mitä nopeammin maahanmuuttajat saadaan 

mukaan työelämään, sitä nopeammin heidät hyväksytään yhteisön jäseniksi. Sen vuoksi 

työllistämistoimenpiteet voi ehkä nähdä investointina nopeampaan kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. 

Yhteiskunnan on myös hyvä pitää maahanmuuttajien asioita näkyvillä, jotta kohtaamisia kantaväestön ja 

maahanmuuttajien välillä tapahtuisi mahdollisimman paljon. 

 

 

15.5. Kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta 

 

Järjestöjen ja yhdistysten vastuu on kotouttamistoiminnassakin iso. Yhteiskunnassa on ehkä tapahtumassa 

muutos. Yksilöt eivät välttämättä organisoidu yhdistysten ja järjestöjen kautta vaan haluavat kerrasta ja 

päivästä toiseen valita, mitä vapaaehtoistyötä tekevät. Toimintaa on siis entistä haastavampaa ohjata. 

MaaKoto-hankkeessa esimerkiksi järjestäytymättömien vapaaehtoisten työpanos on suurempi kuin 

hankkeen tekemä. Vapaaehtoisia osallistui toimintaan Lappajärven ohella Evijärveltä, Kortesjärveltä ja 

Alajärveltä, ja toiminta on ollut pitkään jatkuvaa ja johdonmukaista. 

 

 

 

 

 



 

 

15.6. Lappajärvi on voittaja - kunta- ja yksilötasolla 

 

Lappajärven kunta ja lappajärveläiset näyttäytyvät voittajina turvapaikanhakijoiden ja 

vastaanottokeskuksen kunnassa pistäytymisessä.  

 

Vastaanottokeskustoiminta pidensi Kivitipun kiinteistön käyttöä vuodella, minkä jälkeen hotellin toiminta 

saatiin käynnistettyä uudelleen. Vastaanottokeskus työllisti vuodeksi merkittävän määrän henkilöitä 

keskuksessa ja koulussa. Kunta sai verotuloja varoja koulukuluihin. Paikallinen kauppa sai 

turvapaikanhakijoista uusia asiakkaita.  

 

Lapset saivat koulussa kansainvälisyyskasvatusta samoin kuin aikuiset Nissin raitilla kulkijat. Terveyskeskus 

hoiti turvapaikanhakijoita ja sai kokemusta kansainvälisistä asiakkaista. Turvapaikanhakijat työskentelivät 

työharjoitteluissa ja toivat työyhteisöihinsä monikulttuurisuuden kokemuksen. 

 

Jamin kanssa hanke teki vuoden ajan yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden, lähinnä venäläisten, 

kanssa. Venäläisopiskelijat on todettu työhaluisiksi ja hyviksi yhteistyökumppaneiksi, jotka toivotettaisiin 

tervetulleiksi kuntaan asumaan ja aloittamaan yritystoimintaa. 

 

MaaKoto-hanke etsi ja löysi yhteistyökumppanit kotouttamistoimintaan viranomaisten, kolmannen sektorin 

ja yritysten parista. Tämä raportti kuvaa kotouttamisprosessin mahdollisuuksia ja haasteita. Lappajärvelle 

jäi asumaan yksi oleskeluluvan saanut perhe ja kunta sai uuden räätälin.  

 

Viralliset tulokset ovat kunnan saamien taloudellisten etujen ohella pienehköjä. Yksilötasolla 

turvapaikanhakijoiden Lappajärvellä oleskelu tarjosi huimia oppimismahdollisuuksia niille, jotka olivat 

halukkaita altistumaan uusille kokemuksille. Turvapaikanhakijat tulivat tyhjin käsin ja vastaanottokeskus 

pyöräytettiin käyntiin tyhjästä parissa vuorokaudessa. Vapaaehtoiset saivat palkitsevia kokemuksia 

auttamisesta ja unohtumattomia ruuanlaitto- ja ruokailuhetkiä. Paras kokemus varmasti oli auttajalle että 

antaessaan saa - ja aina enemmän kuin on itse antanut.  

 

Kauhavan vastaanottokeskuksessa asuu joukko Lappajärven vastaanottokeskuksesta sinne muuttaneita 

turvapaikanhakijoita. Lappajärvellä on viime vuodesta asti asunut yksi perhe kotimajoituksessa. Syksyllä 

2017 Jamilla on aloittanut opinnot neljä turvapaikanhakijaa. Kauhavalta olisi ainakin yksi perhe palaamassa 

Lappajärvelle mikäli löytyisi riittävän edullinen asunto. Käytännön kotouttamistoiminta jää kesken 

hankkeen loppuessa - kuten elämässä yleensä pakkaa käymään tekemisten kanssa. 

 

 

15.7. Entä tästä eteenpäin? 

 

Ilmastonmuutos ja levottomuudet maailmalla liikuttavat suuriakin ihmisjoukkoja. Emme tiedä, toistuuko 

vuoden 2016 pakolaisaalto ehkä tulevaisuudessa. Vuosien 2015-17 aikana suomalaisen yhteiskunnan 

organisointikyky sekä järjestöjen ja vapaaehtoisten osaaminen, tehokkuus ja auttamisalttius on 

koeponnistettu ja hyviksi havaittu. 
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