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ABSTRACT 
 
 
Lehtiniemi, Sanna. Quota refugee families’ needs and experiences of the family support 
work in Mikkeli Immigration Office. Pieksämäki, Autumn 2015, 86 pages, 1 appendix.  
  
Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Campus. Degree Programme in 
Social Service: Bachelor of Social Services.  
 
The purpose of this study was to study the quota refugee families needs and experiences 
of the family work support in Mikkeli immigration office. The aim was also to find out 
what kind of measures have positive effects on the customers’ integration and as well as 
to find out how tey experience the interaction with the family workers. The research 
material is composed of four interviews.  
 
The thesis is qualitative. The material was collected by using a theme interview method. 
It was analyzed by content theory. The results show that families had a need for intensi-
ve and concrete support at the early stages of immigration. The results show that the 
interviewees were satisfied with the early stage support. Some interviewees were con-
cerned that intensive support and interpreting orders decline as the integration process 
advances. Information of the living environment and culture as well as case manage-
ment was seen as important. The family work support in forming immigration com-
munities was considered important and there were hopes to have more exploring possi-
bilities for native population. In family work the interaction was experienced as culture-
sensitive and confidental. According to the study results the families did not understand 
the role of the family work in the service system. The nterviewees did not perceive the 
family work as a support to parenting and family issues. A need to develop a method to 
interview immigrants and to direct the work to the customers´ living enviroment emer-
genses from the study results. A further research challenge is to identify refugee fami-
lies’ needs for child welfare work, their openness in family matters, as well as their 
views on parenting support. 
 
Keywords: quota refugee, integration, family, qualitative 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on palvella Mikkelin maahanmuuttotoimiston perhetyötä ja 

heidän asiakasperheitään. Aiheen ajankohtaisuus on kasvanut prosessin aikana, Euroo-

pan alueella kasvaneen pakolaisvirran myötä. Maahanmuuttopolitiikan ja kotouttavan 

työn kehittäminen on perusteltua, sillä tulevaisuudessa tehokkuuden ja tuloksellisuuden 

vaatimukset korostuvat. Turvapaikanhakijoiden ja opinnäytetyössä haastateltavien kiin-

tiöpakolaisten maahantulomekanismit ovat erilaisia. Tulokset voivat kuitenkin tukea 

turvapaikkahakijoiden kotouttamisen kehittämistä. Mikkelin maahanmuuttotoimiston 

asiakkaisiin kuuluvat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat (Mikkelin seutusote 

2013). Toivon opinnäytetyöni edesauttavan kotouttavan työn kehittämistä. Uusi tieto 

luo välineitä toimenpiteiden ja yhteistyön kehittämiselle.  

 

Etelä-Savon alueen väestöllinen huoltosuhde on korkein koko maassa (Tilastokeskus 

2015), jonka yksi madaltamisen keino on kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanottaminen. ”EU 2020 strategy ja European agenda for the integration for the 

thrid-country nationals” painottaa myös EU:n tarvetta työvoiman lisäämiselle, minkä 

ratkaisussa pakolaisten onnistunut integraatio on merkittävässä roolissa (UNHCR 2013, 

10). Kiintiöpakolaiset tarvitsevat viranomaisten, järjestöjen sekä kansalaisten tukea, 

jotta voivat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotouttaminen on moniammatillis-

ta verkostotyötä, jossa asiakkaan voi olla haasteellista toimia. Opinnäytetyöni pyrkii 

saamaan kuuluviin pakolaisperheiden ääntä siitä, kuinka he kokevat Mikkelin kotoutta-

van perhetyön palvelut ja millaisia palvelutarpeita heillä on. Asiakaslähtöinen palvelui-

den rakentaminen voi ehkäistä tarpeiden ja palveluiden kohtaamattomuutta sekä verkos-

ton päällekkäistä työskentelyä.  

 

Yhteistyö työelämäkumppanin kanssa käynnistyi keväällä 2014. Aiheeksi muotoutui 

kiintiöpakolaisperheiden kokemukset ja tarpeet maahanmuuttotoimiston kotouttavassa 

perhetyössä. Mikkelin maahanmuuttotoimisto on tehnyt pakolaistyötä vuodesta 1999. 

Perhetyötä ei ole aiemmin tutkittu asiakasnäkökulmasta. Kokonaisuudessaan maahan-

muuttotoimiston palveluihin kuuluvat sosiaaliturva, palveluohjaus, suomen kielen al-

kuopetus, tulkkipalvelut sekä perhetyö (Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi i.a).  

TE -toimisto ja maahanmuuttotoimisto tekevät yhteistyössä asiakkaiden kanssa kotou-



tumissuunnitelmat. Olen haastatellut perhetyöntekijää, Aija Myyryläistä sekä ohjaajaa, 

Päivi Saloviinta, perehtyessäni työnkuvaan. Syksyllä 2014 harjoittelun yhteydessä olen 

tehnyt omaa havainnointia. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys voidaan jakaa kahteen osaan: Käsitteelliseen tie-

toon tutkittavasta ilmiöstä sekä tutkimusta ohjaavaan metodologiaan (Tuomi & Sarajär-

vi 2009, 18). Teoreettisessa osiossa käsittelen kansainvälisiä sopimuksia ja julistuksia, 

lainsäädäntöä sekä valtio- ja aluetason ohjelmia ja strategioita. Ne määrittelevät työnte-

kijöiden ja asiakkaiden oikeudet sekä velvollisuudet. Kiintiöpakolaisuuteen ja maahan-

muuttoprosessiin liittyvät teoriat tuovat esiin asiakasryhmä erityispiirteitä ja heidän pal-

velutarpeita. Kerron myös perhekäsitteistä eri kulttuureissa sekä monikulttuurisen ym-

päristön merkityksestä vanhemmuudelle.  

 

Kerron perhetyöstä ja sen työnkuvan luonteesta Mikkelin maahanmuuttotoimistossa 

sekä keskeisistä työn taustateorioista. Valtakunnalliset ja kansainväliset tutkimukset 

tuovat laajemman ja perustellun näkemyksen aiheesta. Kotouttavasta perhetyöstä ei ole 

saatavilla laajasti tutkimuksia, joten avaan aihepiiriin liittyviä tutkimuksia. Ne tarkaste-

levat maahanmuuttoprosessin myötä ilmeneviä haasteita pakolaisperheissä sekä lasten-

suojelullisen maahanmuuttajaperhetyön asiakaskokemuksia. Kerron myös ammattilais-

ten näkökulmasta maahanmuuttajatyön erityisosaamisen vaatimuksista. Hanketyön 

kautta on löydetty useita hyödyllisiä toimenpiteitä, suhteessa teorian ja tulosten osoitta-

miin pakolaisperheiden tarpeisiin.  

 

Metodiosiossa kerron käyttämistäni tutkimusmenetelmistä sekä opinnäytetyön toteutta-

misesta. Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus, joka pyrkii ymmärtämään. Aineis-

to on kerätty teemahaastatteluilla ja se koostuu neljästä haastattelusta. Analyysimene-

telmänä olen käyttänyt teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Perustelen myös valintoja ja 

rajauksia, joita olen prosessin aikana tehnyt. 

 

Tulososiossa ovat tutkimustulokset, johtopäätökset sekä jatkotutkimus- ja kehittämiseh-

dotuksia. Pohdinnassa palaan takaisin prosessiin ja pohdin havaintoja sekä ymmärrystä, 

joka itselleni tutkimusmenetelmien käytöstä ja tulosten johtopäätöksistä on syntynyt.  
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2 KIINTIÖPAKOLAISPERHEET MAAHANMUUTTAJINA 

 

 

2.1 Kiintiöpakolaisen määritelmä 

 

Pakolaisen määritelmä pohjautuu Geneven pakolaissopimukseen (77/1968) (Ulkomaa-

laislaki 301/2004). Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa 

vainotuksi uskonnon, kansallisuuden, rodun, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteis-

kuntaluokkaan kuulumisen johdosta. Pakolainen oleskelee asuinmaansa ulkopuolella tai 

ei ole minkään maan kansalainen, ollen kykenemätön palaamaan kotimaahansa. (Pako-

laisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 77/1968.) Mikäli henkilö ei voi jäädä oles-

kelumaahansa pysyvästi, voidaan hänet sijoittaa kolmanteen maahaan kiintiöpakolaise-

na. Suomi vastaanottaa kiintiöön henkilöitä, jotka UNHCR (YK:n pakolaisasiain pää-

valtuutetun toimisto) on katsonut pakolaisiksi tai muita kansainvälisen suojelun tarpees-

sa olevia henkilöitä. Suomen eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion yhtey-

dessä kiintiön suuruudesta. (Maahanmuuttovirasto 2015a.)  

 

UNHCR:n esittämien henkilöiden pohjalta sisä-, ulkoasiain- sekä työ- ja elinkeinomi-

nisteriö laativat esityksen pakolaiskiintiön alueellisesta kohdentamisesta. Lopullisen 

päätöksen tekee sisäministeriö. Maahanmuuttovirasto (Migri) ja muut viranomaiset te-

kevät kiintiöpakolaisten esivalinnat UNHCR:n asiakirjojen pohjalta. Lopullisen valin-

nan tekee valintadelegaatio, haastateltuaan henkilöt sen hetkisissä oleskelumaissaan. 

Valitut saavat pakolaisstatuksen ja neljän vuoden oleskeluluvat. Kiintiöpakolaiset pää-

sevät muuttamaan Suomeen, kun heille löytyy kuntapaikka. ELY-keskukset (elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus) ilmoittavat kuntapaikoista. Migri ohjaa henkilöt niiden 

mukaisesti kuntiin. Migri voi tehdä poikkeuksen haastattelumenettelyn suhteen, mikäli 

pakolaisen tilanne täyttää UNHCR:n määrittelyn hätätapauksesta. (Maahanmuuttoviras-

to 2014.) Pakolaiskiintiöstä on vuosittain varattu kymmenesosa näitä kiireellisesti käsi-

teltäviä valintoja varten (Maahanmuuttovirasto 2015c). 

 

Suomen pakolaiskiintiö on ollut vuodesta 2001 750 henkilöä vuodessa. Vuonna 2014 se 

nostettiin 1050:een Syyrian sodan vuoksi. Vuonna 2015 kiintiö on palautettu 750:een. 

Viime vuosina kiintiöpakolaisina on tullut Kongon demokraattisen tasavallan kansalai-

sia Ruandasta, irakilaisia Syyriasta ja Jordaniasta, afgaaneja Iranista sekä myanmarilai-
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sia Thaimaasta. (Maahanmuuttovirasto 2015 a&b; Suomen pakolaisapu i.a;  valtiova-

rainministeriö i.a.)  

 

 

2.2 Kotoutuminen yksilöllinen ja vaiheikas prosessi 

 

EU:n Eurostat on raportoinut (2011) kotouttamisen keskeisimmiksi toiminta-alueiksi 

sosiaalisen osallisuuden, aktiivisen kansalaisuuden, koulutuksen sekä työllisyyden 

(UNHCR 2013, 36). Kotoutuminen on maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välistä vuoro-

vaikutuksellista kehitystä. Sen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajan työelämässä ja 

yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Yhteiskunta tukee maahanmuuttajaa myös 

ylläpitämään omaa kulttuuriaan ja äidinkieltään. (Laki kotoutumisen edistämisestä 

1386/2010.) Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi, jossa tulee ylä- ja alamäkiä. Työn-

tekijöiden ja asiakkaiden on hyvä tiedostaa prosessimaisuus. Työntekijöille voi tällöin 

kehittyä työvälineitä, joilla vastata asiakkaiden eri vaiheiden tuen tarpeisiin. Ymmärryk-

sen myötä myös asiakkaat tiedostavat takapakkien olevan osa kokonaisuutta. (Ruhanen 

2013, 20.) 

 

Akkulturaatio tarkoittaa muutosprosessia, joka käynnistyy yksilöiden ja ryhmien välillä 

silloin, kun erilaiset kulttuurit tulevat kontaktiin keskenään. Vuorovaikutuksen myötä 

kummankin kulttuurin edustavat yksilöt ja ryhmät muuttuvat. Berry on kehittänyt mal-

lin, jolla akkulturaatioprosessia voidaan kuvata. Akkulturaatioasenne kuvaa yksilön 

halua pitää yllä omaa identiteettiään ja kulttuuriaan sekä toisaalta ottaa vastaan uuden 

asuinmaan kulttuurillisia vaikutteita sekä olla aktiivisesti kontaktissa valtaväestön kans-

sa. Ihmisen asenne voi vaihdella elämäntilanteiden ja -alueiden välillä. Berryn teoriassa 

näitä strategioita on neljä. Assimilaatiossa ihminen pyrkii sulautumaan uuden maan 

kantaväestöön ja sen edustamaan kulttuuriin. Oman taustakulttuurin toteuttaminen ei ole 

merkittävää. Separaatiossa taas henkilö tahtoo korostaa omaa kulttuuriaan, eriytyen 

valtaväestöstä. Integraatiossa ihminen arvostaa omaa kulttuuriaan ja tahtoo toteuttaa 

sitä, mutta on myös halukas tutustumaan ja tulemaan osaksi valtaväestöä ja -kulttuuria. 

Marginalisaatiosta on kyse silloin, kun ihminen ei tahdo toteuttaa omaa kulttuuriaan, 

mutta hän ei itse tahdo tai häntä ei hyväksytä osaksi valtaväestöä ja sen kulttuuria. Maa-

hanmuuttajalapsilla ja -nuorilla voi olla riski marginalisoitumiselle. Perheen vanhemmat 
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voivat paheksua lasten omaksuneita uuden kulttuurin elementtejä ja samaisesti valtavä-

estö ei hyväksy heitä yhteiskuntaan. (Schubert 2013, 65–67.) 

 

Jokelan (2005, 21) mukaan Berry ja Sam ovat todenneet, että tulkittaessa kotoutumista 

akkulturaatioteorian valossa, on otettava huomioon psykologiset prosessit, prosessin 

epävarmuus, kompleksisuus sekä kaksijakoisuus. Riski tulkinnan yksinkertaisuudesta 

on tällöin pienempi. Erityisesti lasten- ja nuorten kohdalla akkulturaation malli ei ole 

yksinkertainen. Useiden tutkimukset osoittavat, että lasten sopeutumisasenteisiin sekä -

stressiin ja hyvinvointiin vaikuttavat merkittävästi vanhempien asennoituminen kotou-

tumiseen. Heidän tarjoama tuki lapsilleen prosessissa on myös merkittävä. (Jokela 2005, 

21.)  

 

 

2.3 Perhe ja vanhemmuus monikulttuurisessa ympäristössä 

 

Perhe on yhteiskunnan, lakien sekä uskonnollisten normien määrittelemä instituutio. 

Kuitenkin jokainen perhe ja perheenjäsen luo sille oman, yksilöllisen merkityksen. Per-

hesuhteet eroavat muista ihmissuhteista niiden hoivan ja huolenpidon velvollisuuden 

suhteen. Perhesuhteisiin liitetään myös erityistä lojaalisuuden tunteita. (Rönkkö & Ryt-

könen 2010, 10.) Perhemuodot eivät ole käsitteinä pysyviä. Muutoksia tapahtuu yksilöi-

den, yhteiskunnan sekä lainsäädännön tasolla. Perhekäsitykset muuttuvat myös eri 

elinympäristöissä ja kulttuureissa. 

 

Suomi edustaa yksilökeskeistä kulttuuria, joka korostaa jokaisen omaa vastuuta ja vel-

vollisuutta huolehtia hyvinvoinnistaan sekä vapautta omiin elämänvalintoihin. Vallitse-

va käsitys lähimmästä yhteisöstä on ydinperhe, jota ihmisten huolenpitovastuun katso-

taan koskevan. Samanlainen velvoite ei koske esimerkiksi suvun eri sukupolvia. Hei-

kossa asemassa olevien tukemisesta on vastuussa yhteiskunta. (Väestöliitto 2015.)  

 

Yhteisöllisissä kulttuureissa identiteetti rakentuu ympäröivän yhteisön myötä. Jokaisella 

on velvollisuus edistää yhteisön hyvinvointia. Yksilöiden tarpeet ja oikeudet eivät ole 

ensisijaisia yhteisöön nähden. Yksilöt eivät ole tasa-arvoisia, vaan yhteisössä hallitsee 

hierarkia. Auktoriteettihenkilöitä kunnioitetaan, eikä heidän arvovaltaansa kyseenalais-
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teta. Perheet käsitetään usein laajemmin, kuin yksilöllisessä kulttuurissa. Yhteisö voi 

tarkoittaa myös sukua, heimoa tai klaania. (Väestöliitto 2015.)  

 

Usein pakolaisperheiden kulttuurissa lähisuku sekä muu yhteisö ovat merkittävässä roo-

lissa lasten kasvatuksessa. Maahanmuuton myötä sosiaalinen tuki voi kadota. On ha-

vaittu, että tällöin uudessa maassa oman kulttuurin ylläpitäminen ja oman kulttuuriyh-

teisön tuki ovat suojaavia tekijöitä vanhemmille. Maahanmuuttajaperheiden parissa 

työskentelevien on hyvä kartoittaa, millainen asiakkaan perhekäsitys on ja ketä siihen 

kuuluu. (Kuittinen & Isosävi 2013, 86.) Tämä auttaa myös hahmottamaan, millaista 

sosiaalista tukea asiakas saa. Suomen yhteiskunta osittain korvaa yhteisöllisen perheen 

tukea. Asiakkailla voi kuitenkin viedä kauan ymmärtää palveluiden tarkoituksia.  

 

Vanhemman tapaan hoitaa ja kasvattaa lapsiaan vaikuttavat vanhempien ympäröimä 

kulttuuri ja persoona sekä perheen aikaisemmat kokemukset ja nykyinen elämäntilanne. 

Kulttuuriset erot vanhemmuuden keinoissa eivät ole sattumanvaraisia. Näiden erojen 

avulla vanhemmat omilla resursseillaan vastaavat ympäristön vaatimuksiin sekä yhtei-

sön arvoihin ja uskomuksiin (Kuittinen & Isosävi 2013, 78, 81). On hyvä muistaa, että 

Suomalainen käsitys hyvästä vanhemmuudesta ja lapsen kehityksestä pohjautuvat pää-

osin tutkimuksiin, jotka on suoritettu länsimaalaisissa ja keskiluokkaisissa perheissä, 

joissa ensisijainen hoitaja on äiti. (Kuittinen & Isosävi 2013, 79.) 

 

Jokela haastatteli Pro gradu-tutkielmassaan kuutta maahanmuuttajavanhempaa. Haasta-

teltavat kokivat, että monikulttuurisessa ympäristössä tapahtuva kasvatustyö on erinäis-

ten oikeuksien ja velvollisuuksien punnitsemista. Arjessa esiin nousseita teemoja olivat 

esim. lapsen oikeudet suhteessa totteluun, kurinpitoon sekä sinutteluun. Vanhemmat 

pohtivat, millaisia rooleja ja mahdollisuuksia heillä on oman kulttuuriperinnön jakami-

sessa. Toisinaan omista kulttuurin kasvatustavoista oli jouduttu luopumaan. Ne eivät 

olleet sovellettavissa Suomessa tai vanhemmat olivat sopeutuneet itse suomalaiseen 

kasvatustapaan. Yleisimmin vanhemmat rakensivat monikulttuurista kasvatusta yhdiste-

lemällä oman ja Suomen toimintatapoja ja arvoja. (Jokela 2005, 92–93.) 

 

Australiassa osallistui 39 afrikkalaista pakolaisperhettä kahdeksanosaiseen vanhem-

muuden ohjelmaan. Ohjelma kehitettiin vastaamaan vanhemmuuden haasteisiin, joita 

perheissä havaittiin kotoutumisprosessin aikana. Tavoitteena oli kehittää vanhemmuut-
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ta, vuorovaikutustaitoja, vanhempien itseluottamusta sekä heidän kykyä havaita lasten 

tarpeita eri kehitysvaiheissa, suhteessa myös uuteen kulttuuriin. Tapaamisissa oli esi-

telmiä, case–tehtäviä, keskustelua perheiden konfliktitilanteista, ongelmanratkaisuhar-

joituksia ja ryhmäkeskusteluja. Istuntoja järjestettiin myös liittyen lasten tarpeisiin ja 

niihin vastaamiseen sekä kommunikointitapoihin. Kotikäynnillä opittuja taitoja harjoi-

teltiin käytännössä. Ohjelman alussa ja lopussa vanhemmat suorittivat verkossa van-

hemmuuden kartoitustehtävät. Näiden avulla ohjelman tuloksia voitiin arvioida. Tulok-

set olivat merkittäviä. Ohjelman jälkeen vanhemmat olivat empaattisempia lasten tar-

peille ja heillä oli realistisemmat odotukset lapsista. He uskoivat vähemmän fyysiseen 

kuritukseen sekä pyrkivät pitämään perheissään vanhempi-lapsi-roolit. Ohjelmalla ei 

ollut vaikutusta siihen, miten vanhemmat suhtautuivat lasten itsenäisyyteen. (Renzaho 

& Vignjevic 2011, 71–78.)  

 

 

2.4 Kotoutumisprosessin tuomia jännitteitä perheissä 

 

Takalon on haastatellut Suomen afgaaninaisia, jotka kertoivat uudessa kulttuurissa syn-

tyneistä perheiden sisäisistä haasteista. Suurperheet ovat usein hajonneet. Arjen tukiver-

kosto oli pienentynyt, jota kuitenkin toiset maahanmuuttajat olivat voineet korvata. 

Lapset ja nuoret olivat omaksuneet uutta kulttuuria ja kieltä nopeammin, jolloin van-

hemmat saattoivat menettää auktoriteettiaan. (Takalo 2007, 71–78.) Lapsen osatessa 

kieltä ja toimintamalleja vanhempaa sujuvammin, voi lapsi joutua toimimaan vanhem-

man puolesta aikuisille kuuluvissa asioissa (Schubert 2013, 71). Uuden kulttuurin suku-

puoliroolit saattoivat myös aiheuttaa jännitteitä (Takalo 2007, 71–78). Edellä mainitut 

seikat voivat aiheuttaa vaikeita roolimuutoksia perheissä. Haastateltavat toivat esiin, että 

lasten ja nuorten kohdalla suurin muutos uuden kulttuurin omaksumisessa, olivat van-

hempien vähentynyt kuuntelu ja kunnioitus. (Choudhry, ym. 2002; Michel, 2004 

Mayadasin & Segalin 2013, 576 mukaan; Takalo 2007, 71–78.) Jokelan haastattelemat 

maahanmuuttajavanhemmat olivat myös huolissaan, etteivät lapset pitäisi kasvatukselli-

sia opetuksia merkittävinä, omaksuttuaan Suomen yksilöllistä kulttuuria (Jokela 2005, 

94). 
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3 KANSAINVÄLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN TUKI KOTOUTUMISELLE 

 

 

3.1 Kansainväliset sopimukset 

 

YK:n Geneven pakolaissopimus (77/1968) on laadittu vuonna 1951. Suomi on allekir-

joittanut sopimuksen ja siihen 1967 lisätyn pöytäkirjan vuonna 1968. Sopimus määrit-

tää, millä perusteella henkilö voi saada pakolaisuuden. (Työ- ja elinkeinoministeriö i.a.) 

Sopimus määrittää myös pakolaisen oikeudellista asemaa, sosiaalisia etuuksia, ansio-

työoikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa oleskelumaahan sekä hallinnollisia toimenpi-

teitä ja sopimusmaiden välistä yhteistyötä (Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleisso-

pimus 77/1968). 

 

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus julistaa, että jokainen syntyy vapaana tasa-

vertaisin arvoin ja oikeuksin (Ihmisoikeudet.net i.a).  

 

… ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, 

poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen 

alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa 

erotusta. (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeussopimus, artikla 2.) 

 

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen omassa perheessään. Jokaisella on myös oikeus liik-

kua vapaasti omassa asuinvaltiossa sekä oikeus omaan mielipiteeseen sekä vakaumuk-

seen. Kaikilla on oltava yhtäläinen lainsuoja sekä oikeus kansalaisuuteen, sosiaalitur-

vaan, välttämättömiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin sekä riit-

tävään elintasoon. Jokaisella lapsella on oikeus yhteiskunnan suojaan. (ihmisoikeu-

det.net i.a.) Vainon kohteiksi joutuneiden, kiintiöpakolaisperheiden, lähtömaissa usein 

edellä mainitut oikeudet eivät toteudu, sillä yhteiskunnallinen järjestys ei niitä takaa. 

Vainon kohteeksi jouduttuaan ihmisellä onkin oikeus anoa sekä nauttia turvapaikkaa 

muissa maissa (Ihmisoikeudet.net i.a). 

 

Suomi allekirjoitti Euroopan ihmisoikeussopimuksen vuonna 1999. Sopimus pohjautuu 

ihmisoikeusjulistukseen, mutta suosituksien sijaan se on jäsenmaille lainsäädännön ja 

oikeusjärjestelmän järjestämisessä sitova. Sen tavoitteena on lisätä jäsenmaiden yhteyttä 
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sekä ylläpitää ja edistää ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Sopimuksen myötä Euroo-

pan neuvosto perusti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen. (Ulkoasiainministeri-

ön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta sellaisena, kuin se on muutettuna yh-

dennellätoista pöytäkirjalla 63/1999.) 

 

YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista 1989 sopimusvaltiot tunnustavat YK:n ih-

misoikeussopimukset ja muistuttavat mieliin yleismaailmallisen ihmisoikeussopimuk-

sen kohdan, jossa painotetaan lapsen oikeutta erityiseen huolenpitoon ja apuun. Sopi-

muksessa maat tunnustavat, että jokaisessa maassa lapsia elää erittäin vaikeissa olosuh-

teissa ja että erityisesti nämä lapset tulisi ottaa erityisesti huomioon. Sopimusmaiden on 

tunnustettava kansainvälisen yhteistyön merkitysten lasten huolenpidon suhteen. Lapsen 

suojelussa ja kehityksessä on otettava huomioon heidän kansansa perinteiden ja kulttuu-

rin merkitykset. Sopimusmailla on velvollisuus järjestää lainsäädäntö, hallinto sekä toi-

menpiteet sopimuksen mukaisesti. (Ihmisoikeudet.net i.a.) 

 

Sopimus korostaa lapsen edun ensisijaista huomioonottamista. Maiden on kunnioitetta-

va vanhempien velvollisuutta huolehtia lapsen edusta, ellei toimivaltainen viranomainen 

katso vanhemman toimien estävän lapsen etua. Tällainen päätös on oltava vietävissä 

tuomioistuimeen. Lasta ei saa myöskään erottaa perheestään maahanmuuton yhteydessä, 

vaan perheenyhdistämishakemukset on käsiteltävä kiireellisesti ja humaanisti. (Ihmisoi-

keudet.net i.a.) 

 

Yleissopimus lapsen oikeuksista pyrkii takaamaan lapselle oikeudet ja vapaudet, kuten 

yleismaailmallinen ihmisoikeussopimuskin. Lapsen oikeuksien yleissopimus kuitenkin 

ottaa erityisesti huomioon lapsen yksilöllisen ja turvallisen kehityksen näkökulman sekä 

yksityiskohtaisemmat huolenpidon turvaamisen vaatimukset myös viranomaistaholle. 

Sopimus velvoittaa maita myös ryhtymään humanitäärisiin suojelutoimenpiteisiin, mi-

käli lapsi joutuu aseellisen selkkauksen vaikutuksen alaiseksi. (Ihmisoikeudet.net i.a.) 
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3.2 Keskeinen lainsäädäntö 

 

Suomen maahanmuuttopoliittisen lainsäädännön kehitys pohjautuu kansainvälisiin so-

pimuksiin, EU:n lainsäädäntöön sekä hallituksen linjaamiin tavoitteisiin (Sisäministeriö 

2015). Lainsäädäntö taas luo pohjaa maahanmuuttajaperheiden parissa tehtävälle työlle, 

luoden sille yhtenevät toimintamallit ja tavoitteet. Lainsäädäntö turvaa perheille myös 

yhtenevät oikeudet ja velvollisuudet.  

 

Ulkomaalaislaki (301/2004) luo raameja hyvälle hallinnolle ja oikeusturvalle ulkomaa-

laisasioissa. Sen tarkoitus on myös edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen 

suojelun antamista niin, että huomioidaan ihmis- ja perusoikeudet sekä Suomea velvoit-

tavat kansainväliset sopimukset. Laki määrittää maahantuloon, oleskeluun, viisumeihin, 

ulkomaalaisten oikeuksiin, työntekoon, kansainväliseen suojeluun, turvaamistoimiin, 

matkustusasiakirjoihin, maasta poistamiseen, rangaistussäännöksiin ja oikeusturvaan 

liittyviä asioita. (Ulkomaalaislaki 301/2004.) 

 

Lakia kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) sovelletaan kaikkiin maahanmuuttajiin, 

joilla on ulkomaalaislain mukainen oleskelulupa, rekisteröity oleskeluoikeus tai oleske-

lukortti. Vuonna 2011 voimaan tullut uusi laki painottaa kotouttamisen sijaan kotoutu-

mista, jolloin maahanmuuttajan oma rooli kotoutujana korostuu. Laki pyrkii lisäämään 

eri väestöryhmien välistä vuoropuhelua. Kotoutuminen nähdään syntyvän vuorovaiku-

tuksessa yhteiskunnan kanssa arjen tilanteissa ja lähiyhteisöissä. Laki painottaa myös 

toimenpiteitä, joilla edistetään erityisesti perheiden, lasten ja nuorten kotoutumista. Per-

he nähdään merkityksellisenä lähiyhteisönä kotoutumisessa. (Työ- ja elinkeinoministe-

riö i.a.) Kiintiöpakolaisperheiden parissa tehtävä perhetyö on merkittävässä roolissa 

uuden lain painotuksissa.   

 

Kotoutumislaki pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista, osallistumisen mah-

dollisuuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Laki säätää, että kotoutumista edistäviä 

palveluja ja toimenpiteitä järjestetään monialaisesti osana kunnallisia peruspalveluja, 

työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. 

Kunnan toiminnassa sekä palveluissa on otettava huomioon maahanmuuttajaväestön 

tarpeet ja kotoutumisen edistäminen. Kotoutumisen ja monialaisen yhteistyön edistämi-

seksi kunnan tai kuntien yhdessä on velvollisuus tehdä alueelle kotouttamisohjelma. 



16 
 

Sisäministeriö valmistelee valtion kotouttamisohjelman. Laki säätää myös pakolaisten 

kuntaan osoittamisesta sekä valtionkorvauksista. (Laki kotoutumisen edistämisestä 

1386/2010.)  

 

Työ- ja elinkeinotoimisto suorittaa alkukartoitukset työttömille työikäisille maahan-

muuttajille. Kunta järjestää kartoituksen työnhaun ulkopuolelle jääville tai muiden tar-

peiden vuoksi. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) Esimerkiksi äitiyslomalla 

olevat sekä perheen eläkeikäiset isovanhemmat haastatellaan maahanmuuttotoimiston 

toimesta. Kotoutumislain (1386/2010) mukaan tavoitteena on kartoittaa maahanmuutta-

jan valmiuksia kotoutumiselle. Kartoituksessa voidaan löytää tarpeita, joihin palveluoh-

jauksen avulla voidaan tarjota tukea kunnan palvelujärjestelmästä. Lisäksi laki määrittää 

maahanmuuttajalle tehtävästä kotoutumissuunnitelmasta sekä sen toteutuksesta. Kotou-

tumissuunnitelman kesto on enimmillään kolme vuotta. Erityisien tarpeiden vuoksi sitä 

voidaan pidentää korkeintaan kahdella vuodella. Laki säätää myös kotoutumistuesta ja –

koulutuksesta sekä muista kunnan velvoitteista tukea maahanmuuttajan opiskelua. Laki 

määrittää viranomaisen velvollisuudesta asioiden tulkitsemisesta ja kääntämisestä. (Laki 

kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) 

 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta, ehkäistä syr-

jintää sekä lisätä syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Viranomaisen on arvioita-

va yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpi-

teisiin, jotta yhdenvertaisuuden on mahdollista toteutua. Toiminnan täytyy olla suunni-

telmallista. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014.) Lakiin tehtiin muutoksia, jotka astuivat 

voimaan 1.1.2015. Muutosten myötä etnisen syrjinnän asioista vastaavasta vähemmis-

tövaltuutetusta tuli yhdenvertaisuusvastaava, joka vastaa laajasti kaikista syrjintäasiois-

ta. Nykyinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta muodostui, kun syrjintä- sekä ta-

sa-arvolautakunnat yhdistettiin. (Sisäministeriö 2014.) Uudistuksilla pyrittiin kattamaan 

selkeämmin lain syrjintäperusteet, yhdenmukaistamaan lakia soveltuvammaksi kaikkiin 

elämänalueisiin sekä tuomaan syrjintätilanteet selkeämmin samanlaisten oikeussuoja-

keinojen ja seuraamusten piiriin (Oikeusministeriö 2015).  

 

Laki määrää, että ketään ei saa syrjiä iän, uskonnon, kansalaisuuden, alkuperän, kielen, 

vakaumuksen, mielipiteen, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan, seksuaali-

sen suuntautumisen, vammaisuuden, terveydentilan, perhesuhteen tai minkään muun 



17 
 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on välitöntä, mikäli henkilöä kohdellaan 

epäsuotusammin häneen liittyvistä syistä johtuen, verrattuna toiseen henkilöön. Välillis-

tä syrjintää voi olla eriarvoistavat rakenteet ja säännöt. Positiivinen erityiskohtelu, jonka 

tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta, ei ole lain mukaan syrjintää. (Yhdenvertaisuus-

laki 1325/2014.) Yhdenvertainen kohtelu kuuluu ihmisoikeuksiin. Tämän toteutumisek-

si on yksilöiden erityistarpeet huomioitava. (Anis 2013, 148.) 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) pyrkii edistämään 

sosiaalihuollon asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä taata asi-

akkaan oikeuksia hyvään kohteluun ja palveluun. Laki säätää, että asiakkaan etu, toivo-

mukset, mielipide, äidinkieli, kulttuuritausta sekä yksilölliset tarpeet on otettava huomi-

oon sosiaalihuoltoa toteutettaessa. Laki määrittää asiakkaan itsemääräämisoikeutta, vai-

tiolovelvollisuutta sekä salassa pidettävien asiakirjojen ja tietojen hallussapitoa sekä 

luovutusta. Laissa avataan myös sosiaaliasiamiehen tehtävät ja toimivalta. Henkilöstön 

on lain mukaisesti selvitettävä asiakkaalle hänen oikeudet ja velvollisuudet, eri vaihto-

ehdot ja niiden vaikutukset sekä muut hänen tilanteeseen nähden olennaiset seikat. Sel-

vitykset on tehtävä asiakkaalle ymmärrettävästi. (Laki sosiaalihuollon asemasta ja oike-

uksista 812/2000.) Laki täten korostaa viranomaistyöskentelyn avoimuutta ja asiakkaan 

oikeutta olla toimeksiantajana omassa asiakkuudessaan.  

 

 

3.3 Maahanmuutto- ja perhepoliittiset ohjelmat 

 

 

3.3.1 Valtion strategiat ja ohjelmat 

 

Juha Sipilän uusi hallitusohjelma linjaa, että Suomi aikoo pitää pakolaiskiintiönsä vä-

hintään samansuuruisena. Hallitus toivoo avointa ja ihmisarvoa kunnioittavaa maahan-

muuttopoliittista keskustelua. Keskustelun ja kotouttamispoliittisten päätösten toivotaan 

pohjautuvan tosiasioihin. Tämän edistämiseksi hallitus aikoo laadituttaa riippumatto-

man selvityksen maahanmuuton kustannuksista ja muutoksista yhteiskunnassa. Hallitus 

lupaa, että resurssit riittävät kotouttamistyölle ja valtio lisää kuntien kanssa tehtävää 

yhteistyötä. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 37.) Hallitus on kuitenkin joutunut teke-

mään useita budjetin lisäarvioita turvapaikkahakijamäärän vuoksi. Todellista tietoa 
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määrärahojen suuruudesta ei tällä hetkellä ole. Mediassa on esiintynyt arvioita määrära-

hojen riittämättömyydestä. Yle uutisoi, että budjettilaskelmissa ei ole huomioitu turva-

paikanhakijoiden määrän kasvua (Seppänen 2015). Kuntaliiton varatoimitusjohtaja, 

Timo Kietäväinen, varoittaa Savon Sanomissa, että kotouttamisraha on riittämätöntä 

kotouttavia palveluja tarjoaville kunnille (Elo 2015). Kotouttamisen määrärahat suh-

teessa turvapaikkahakijamääriin, vaikuttavat kiintiöpakolaisten kotouttamisen resurssei-

hin. 

 

Hallituksen ohjelma sisältää lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman. Sen lähtökohta-

na on ymmärrys perheiden monimuotoisuudesta ja lapsen edun edistäminen. Poikkihal-

linnollisten palveluiden kehittäminen pyrkii lisäämään lapsi- ja perhelähtöisyyttä. Kes-

keisiä tavoitteita ovat mm. vanhemmuuden tukeminen ja palveluiden kynnysten madal-

tuminen. Ohjelma pyrkii lisäämään moniammatillista yhteistyötä ja vähentämään byro-

kratiaa. Päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on yksi kehittämisen tavoite. (Val-

tioneuvoston kanslia 2015, 21.) Samanaikaisesti hallituksen leikkaukset koskevat kes-

keisesti lapsiperheitä. Leikkauksia tehdään varhaiskasvatukseen, lapsilisiin, asumistu-

kiin, sosiaaliturvaan sekä perus- ja ammatilliseen opetukseen. Useita perhepalveluiden 

maksuja korotetaan. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat huolissaan leikkausten vaikutuksista 

perheiden hyvinvoinnille. Leikkausten kasautuminen voi aiheuttaa haasteita erityisesti 

työttömille ja pienituloisille perheille. (Pelastakaa lapset ry 2015.) Leikattavat tukimuo-

dot ovat osa kiintiöpakolaisperheiden hyvinvointia tukevia resursseja. He myös edusta-

vat usein vähävaraisia perheitä, joille leikkausten on kasautuminen riski.  

 

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 –strategiassa kiintiöpakolaispolitiikka nähdään myös 

olennaisena osana Suomen kansallisen suojelun keinoja (Sisäministeriö 2013, 16). Stra-

tegiassa korostetaan kotoutumislain tavoin yksilöllisyyden ja perheen merkitystä kotou-

tumisprosessissa. Strategiassa halutaan tehostaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia 

toteuttaa osaamistaan ja yhteiskuntaan osallistumista. Laadukas alkuvaiheen ohjaus ja 

neuvonta nähdään kotoutumisen kannalta tärkeinä. Kotoutumista tukeviin palveluihin 

pääseminen on varmistettava. Tavoitteena ovat kaikille yhteiset julkiset palvelut, joten 

niiden on sovelluttava myös maahanmuuttajille. (Sisäministeriö 2013, 18-22.) 

 

Valtion kotouttamisohjelma 2012-2015 on ensimmäinen toimenpideohjelma, joka sisäl-

tää hallituksen toiminnan painopisteet kotouttamiselle erityisesti työllisyys-, koulutus-, 
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asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden politiikan alueilla. Sen tavoitteena on lisätä 

maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta ja kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. Se 

pyrkii myös lisäämään väestöryhmien vuorovaikutusta ja etnisiä suhteita. Ohjelma aset-

taa erityisiä painopisteitä naisten, lasten- ja nuorten sekä perheiden tuelle. Se painottaa 

valtion ja kuntien hyvää yhteistyötä sekä kansalaisyhteiskunnan ja järjestötoiminnan 

kytkemistä julkiseen kotouttamistoimintaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012) Uudes-

sa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan vuosille 2015–2018, työ- ja elinkeinoministeriö 

määrittelee kotouttamisen tulevia kehityskohtia ja toimenpiteitä (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö i.a, 25). Kyseinen suunnitelma toimii pohjana tulevalle kotouttamisohjelmalle.  

 

 

3.3.2 Alueelliset kotouttamisohjelmat 

 

Kurtti tutki lisensiaattityössään 22:ta pakolaisia vastaanottavan kunnan kotouttamisoh-

jelmaa. Ohjelmat oli rakennettu kunnissa eri tavoin, mutta yhteisenä tekijänä niillä oli 

maahanmuuttajien vähäinen äänen kuuluminen. Ohjelmien rakentamisessa oli tehty 

vähäisesti yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Analysoinnissa Kurtti kartoitti 

myös palveluiden tavoitteita kotoutumiselle. Perheiden näkökulmasta aineistosta kun-

nilla oli näkemys lasten kaksikulttuurisuuden ja -kielisyyden tukemisen tärkeydestä. 

Lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan nähtiin tärkeinä tavoit-

teina. Palveluiden tavoitteena oli vanhempien kyky huolehtia ja turvata lasten kehitystä 

sekä tukea heitä kotoutumisessa ja opiskelussa. Kunnat olivat kirjanneet perheiden pal-

veluiden tavoitteita ohjelmiinsa. Kuitenkin vain kahdessa ohjelman strategisissa linjauk-

sissa mainittiin maahanmuuttajien oman kielen tukeminen ja neljässä mainittiin lasten ja 

nuorten kotoutumisen tukeminen. (Kurtti 2010, 1, 65–67.) 

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) velvoittaa kuntia laatimaan maahanmuut-

tajien kotouttamisohjelman, jotta ne saavat valtionkorvauksia kiintiöpakolaisten vas-

taanotosta. Mikkelin kaupungin kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman kotouttamisen 

tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Maa-

hanmuuttajat tahdotaan ottaa osallisiksi kunnan palveluiden ja yhteiskunnan kehittämis-

työhön. Palvelujärjestelmän toimintamalleja tahdotaan kehittää palvelemaan yhdenver-

taisemmin maahanmuuttajia sekä kantaväestöä. Ohjelmassa ei eritellä, millaisia toimen-

piteitä ja strategioita eri kunnallisilla yksiköillä on maahanmuuttaja-asiakkaiden yhden-



20 
 

vertaisen ja kotoutumista edistävän palvelun toteutumiseksi. Ohjelmassa esitellään 

maahanmuuttajapalvelut sekä kunnalliset palvelut, joihin maahanmuuttajat ovat oikeu-

tettuja. Henkilöstökoulutukset sekä työyhteisökohtaiset monikulttuurisuussuunnitelmat 

on kirjattu toimiviksi toimenpiteiksi ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma 

painottaa työllistymisen positiivisia vaikutuksia koko perheen kotoutumiseen. Myös 

avoin päiväkoti-toiminta mainitaan olleen Suomen tasolla tuloksellinen palvelu maa-

hanmuuttajaperheille. On havaittu, että palvelusta hyötyy sekä äiti että lapsi.  (Sosiaali- 

ja terveyslautakunta 2009, 6-15.) Uusi kotouttamisohjelma on juuri valmistumassa. Se 

otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. (Päivi Saloviin, henkilökohtainen tiedonanto 

18.11.2015.) 

 

Kotouttamisohjelma avaa maahanmuuttotoimiston roolia kotouttavassa työssä. Maa-

hanmuuttotoimiston ja Monikulttuuriskeskus Mimosan yhteistyö on merkittävä ja ainut-

laatuinen malli. Mikkelissä kunnan kotouttamistyötä tehdään vahvasti yhteistyössä kol-

mannen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestöjen sekä seurakuntien ammattialuetta on 

maahanmuuttajien toimijuuden ja aktiivisuuden tukeminen. Mimosa on keskeinen koor-

dinoija järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyössä. (Sosiaali- ja terveyslautakunta 2009, 12-

13.) 

 

Kunnan kotouttamisohjelma on laadittu yhteneväisin linjauksin Mikkelin seudun maa-

hanmuutto-ohjelma 2008-2015:n kanssa. Ohjelma on laadittu yhteistyössä valtion, kun-

tien sekä projektiasiantuntijoiden kesken. Seudun ohjelma kattaa Mikkelin, Hirvensal-

men, Kangasniemen, Mäntyharjun, Puumalan, Pertunmaan sekä Ristiinan. Seututason 

ohjelma toimii yhtenä rakennusosana maakuntatason ohjelmalle sekä ohjeistavana asia-

kirjana kuntatasojen ohjelmille. (Mikkelin seutu 2008, 3.) 
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4 MIKKELIN MAAHANMUUTTOTOIMISTON PERHETYÖ  

 

 

Vastaanotto- ja kotouttamispalvelut tarjoavat psykososiaalisia palveluita moniammatil-

lisesti ja pyrkivät edistämään asiakkaiden kotoutumista. Työ käsittää ohjausta, neuvon-

taa sekä asiakkaiden yksilöllisiin elämäntilanteisiin paneutumista. (Turtiainen 2013, 

195.) Mikkelin kaupungin maahanmuuttotoimisto on osa seudun sosiaali- ja terveyspal-

veluja. Maahanmuuttotoimiston yksikössä tarjotaan kotouttavaa perhetyötä kiintiöpako-

lais- ja turvapaikanhakija-asiakkaille. Työskentely sijoittuu vastaanottoon ja kotoutumi-

sen alkuvaiheeseen, kestäessään noin neljä vuotta.  

 

Perhetyö on moniulotteinen käsite ja sille voidaan asettaa paljon erilaisia työskentelyn 

painopisteitä. Yhdistävinä lähtökohtina ovat perheiden elämästä ja arjesta lähtevät tar-

peet. Ne voivat liittyä elinolojen järjestämiseen, lasten kehitykseen ja kasvatukseen, 

vanhemmuuden tukemiseen sekä perheen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen. 

(Rönkkö & Rytkönen 2010, 27–31.) Mikkelin maahanmuuttotoimistossa perhetyölle on 

nimetty työntekijänsä, mutta jokaisen ohjaajan toimenkuvaan kuuluu myös perhetyötä. 

Lähikunnissa perhetyö on osa kokonaisuutta, sillä ohjaajia on vain yksi kuntaa nähden. 

Haastateltavat ovat asiakkaina eri yksiköissä, mistä johtuen käytän opinnäytetyössä 

termiä työntekijä. 

 

 

4.1 Kotouttava perhetyö 

 

Kotouttaminen on viranomaisten sekä muiden toimijoiden palveluita ja toimenpiteitä, 

joilla pyritään monialaisesti edistämään ja tukemaan maahanmuuttajan kotoutumista. 

(Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) Kotouttavasta perhetyöstä on saatavilla 

vähäisesti tutkimuksia. Jyväskylän MALVA-perhetyö on tunnettu lastensuojelun ko-

touttava työnmuoto. Mikkelin kotouttava perhetyö eroaa painopisteissään lastensuoje-

lullisten toimenpiteiden ennaltaehkäisevyyden suhteen. Järkkälä ja Kannisto (2012, 54–

61) ovat haastatelleet MALVA–perhetyön asiakkaita. Asiakkaat kokivat, että työskente-

lyn aikana he olivat oppineet pukeutumisesta Suomessa, suomen kieltä ja palvelujärjes-

telmää. He olivat oppineet toimimaan valtaväestön kanssa sekä suomalaisia kotityökäy-

tänteitä. Perhetyöntekijä oli myös neuvonut talousasioissa ja lasten kasvatuksessa. 
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Työntekijän koettiin olleen tärkeä erityisesti juuri maahantulon jälkeen. Perhetyö oli 

hyvä kulttuuritulkki kahden kulttuurin välillä. (Järkkälä & Kannisto 2012, 54–61.) 

 

Työskentelyn hyödyt olivat jatkuneet MALVA -perhetyön päätyttyä. Hyödyt näkyivät 

esimerkiksi lasten harrastusten jatkumisena sekä yksinhuoltajaäitien oppimina toiminta-

tapoina, jotka vahvistivat heidän omaa arjen hallintaa. Työntekijä koettiin luotettavaksi 

henkilöksi, joka antoi tilaisuuden tulla kuulluksi. Työskentely koettiin yksilöllisenä ja 

työpanos nähtiin riittävänä. Työntekijän työote oli ollut voimavaraistava ja osallisuutta 

tukeva. Kuitenkin työmenetelmiä tärkeämmäksi asiakkaat nostivat työntekijän persoo-

nallisuuden. Tutkimus osoitti, että perhetyö oli auttanut perheitä integroitumaan uuteen 

yhteiskuntaan ja elinympäristöön. (Järkkälä & Kannisto 2012, 54–61.) 

 

Seuraavaksi avaan Mikkelin maahanmuuttotoimiston perhetyön eri tukimuotoja. Ko-

touttavan perhetyön asiakaskunta tuo ammattilaisille omat erityisosaamisvaatimukset. 

Monikulttuurinen ohjaus sekä kulttuurisensitiivisyys ovat keskeisiä osaamisen alueita. 

Tästä johtuen avaan myös niiden teoriaa seuraavissa kappaleissa. 

 

 

4.1.1 Vastaanotto ja ensihuolto 

 

Uusien asiakkaiden kanssa työskentely käynnistyy asuntojen hankkimisella ja laittami-

sella (Aija Myyryläinen, henkilökohtainen tiedonanto 8.10.2014). Kotouttamista ja ko-

toutumista edistävien puitteiden luominen asiakkaalle on merkittävä osa kotouttamis-

työtä (Turtiainen 2013, 192). Työntekijä on asiakkaita vastassa lentokentällä ja saattaa 

heidät uuteen kotiin. Vastassa on hyvä olla myös asiakasperheen kielen tulkki. Perheen 

elämänmuutos voi olla suuri, joten alkuvaiheen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. 

Tehokas alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta mahdollistavat asiakkaiden myöhempää itse-

näistä toimimista uudessa ympäristössä. Kokemus kyvystä toimia uudessa ympäristössä 

on asiakkaalle voimaannuttavaa. (Ruhanen, 2013, 12.) 

 

Perhetyö tukee kotiin ja elinympäristöön tutustumista. Työskentely on käytännönläheis-

tä, sillä esimerkiksi kodin elektroniikka ja asioiden hoitaminen voi olla erilaista lähtö-

maahan verrattuna. Yhdessä harjoitellaan kaupungissa liikkumista sekä palveluissa ja 

asioilla käymistä. Asiakkaan viranomaisasiat hoidetaan alkuun toimiston kautta. Myö-
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hemmin asiakkaat huolehtivat virastoasiat itse. Asiakkaat tarvitsevat apua löytääkseen 

palveluihin ja arjen toimintoihin liittyviin paikkoihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin ja 

harrastuksiin. (Aija Myyryläinen 2014, henkilökohtainen tiedonanto 8.10.2014; Päivi 

Saloviin 2015, henkilökohtainen tiedonanto 18.11.2015; Ruhanen 2013, 12.) Työntekijä 

tukee perheitä myös löytämään mahdollisuuksia harjoittaa omaa kulttuuriaan, mikä voi 

lievittää perheiden kulttuurishokkia.  

 

Työntekijän kanssa voi pohtia perheen arjen haasteita ja tarvittaessa heidät ohjataan 

palveluihin. Maahantulon jälkeen työskentely on aktiivisempaa. Asiakkaita ei tavata 

säännöllisesti, ellei ilmene haasteita. Tarvittaessa kotikäyntejä voidaan tehdä tiiviimmin. 

(Aija Myyryläinen, henkilökohtainen tiedonanto 8.10.2014.) Yksilötapaamisten lisäksi 

alkuun on hyvä järjestää yhteisneuvontatilaisuuksia, joiden tavoitteena on lisätä tietoutta 

Suomessa elämisestä. Samalla on hyvä selventää eri kotouttavaa työtä tekevien toimi-

joiden rooleja. (Ruhanen 2013, 13.) 

 

 

4.1.2 Ohjaus kotoutumisen tukena 

 

Puukari ja Taajamo ovat jäsentäneet kotouttavan työn ohjaussuhdetta. Maahan tulles-

saan asiakas tuo mukanaan omat kehitystehtävät sekä elämänkentän. Havighurstin teori-

an kehitystehtävät ovat universaaleja sekä henkilökohtaisia. Elämänkenttä taas käsittää 

asiakkaan suhdetta ja läheisyyttä toisiin ihmisiin, terveyden ja ruumiillisuuden, työtä ja 

oppimista sekä hengellisyyttä ja henkisyyttä. Siirtyessään uuteen maahan ja kulttuuriin, 

kehitystehtävät ja elämänkentät voivat osittain pysyä samana sekä muuttua. Uusi kult-

tuuri tuo asiakkaalle uusia kotoutumisen kehitystehtäviä. Ohjaajan on tärkeää havaita, 

millaisia yksilöllisiä kehitystehtäviä maahanmuutto on aiheuttanut ja miten se on haas-

tanut omaa elämänkenttää. Ohjaaja tuo asiakassuhteeseen omat ohjaukselliset kehitys-

tehtävät sekä oman ammattinsa ja organisaationsa kentät. Ohjaussuhteeseen vaikuttavat 

myös ohjaajan henkilökohtaiset kehitystehtävät. (Puukari, Korhonen 2013, 38–41; Puu-

kari & Taajamo 2007, 41.) Käytännössä elämänkentän haasteet voivat olla esimerkiksi 

perhesuhteiden muutoksia uudessa kulttuurissa, joita on esitelty mm. kappaleessa 3.4. 

Perheen kehitystehtävänä on silloin löytää toimiva perhesysteemin muoto. Työntekijä 

voi tukea perheitä tehtävien ratkaisussa. 
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Monikulttuurisella ohjauksella voidaan tukea ihmisiä löytämään, omien arvojensa ja 

lähtökohtiensa pohjalta, ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Tarkoituksena on auttaa asiak-

kaita löytämään rakentavia tapoja elää yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa. Kulttuuriero-

jen merkitykset ja jännitteet on tärkeää ymmärtää ja huomioida työskentelyssä. Työnte-

kijän on hyvä pyrkiä näkemään asiakas sekä yksilönä että kulttuurin ja yhteisön edusta-

jana. (Korhonen & Puukari 2013, 33.) Tällöin asiakas tulee kohdatuksi kokonaisvaltai-

sesti ja häntä tuetaan yksilöllisesti, huomioiden ympäristön vaikutukset hänen koke-

muksiin, ratkaisuihin sekä toimintaan. Kuten Korhonen ja Puukari (2013, 34) kertovat, 

erityisesti yhteisöllisistä kulttuureista tulevien perheiden suvun ja lähiyhteisön merki-

tyksiin on hyvä tutustua. Sosiaalisilla verkostoilla voi olla merkittävä vaikutus perheen 

ongelmien ratkaisuissa. (Korhonen & Puukari 2013, 34.) 

 

Työntekijöillä on velvollisuus antaa maahanmuuttajalle ohjausta ja neuvontaa kotoutu-

mista tukevista toimenpiteistä, palveluista sekä työelämästä. Lisäksi on tarjottava toi-

menpiteitä ja palveluita, jotka kannustavat omatoimiseen kotoutumiseen. Työntekijän 

on tarjottava erityisenä järjestettäviä palveluita ja tukimuotoja. Tarve voi ilmaantua 

esim. perhetilanteen, sairauden, vamman, muun alentuneen toimintakyvyn, iän, luku- tai 

kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan tarpeen myötä. (Laki kotoutumisen edistä-

misestä 1386/2010.) Lain velvoitetta voidaan toteuttaa palveluohjauksella, jossa asia-

kasta opastetaan hänelle laillisesti kuuluviin palveluihin. Palveluohjauksen avulla asia-

kas voi vähitellen oppia yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän rakennetta sekä kokea 

voimaantumisen tunnetta. Tämä tukee itsenäisen toimintakyvyn lisääntymistä. 

 

Hännisen (2007, 11–14) mukaan Rose ja Black ovat määritelleet, että palveluohjaus on 

asiakaslähtöinen työmenetelmä. Siinä asiakkaan tarpeet ja tavoitteet määräävät työsken-

telyn tavat, tavoitteet, palvelut sekä tuen luonteen. Hänninen kertoo myös Ormen ja 

Glastonburyn todenneen, että kartoittaessa asiakkaan voimavarat ja tarpeet löytyvät vas-

taavat tuki- ja palvelumuodot. Palveluohjaus on erittäin hyödyllinen menetelmä silloin, 

kun asiakkailla on monimutkainen sekä pitkäaikainen palveluntarve. Palveluohjaus voi-

daan jakaa neuvontaan ja ohjaukseen, palveluohjaukselliseen työotteeseen sekä yksilö-

kohtaiseen palveluohjaukseen. Näitä voidaan soveltaa suhteessa siihen, kuinka intensii-

vistä työskentelyä asiakkaan elämäntilanne tarvitsee. Tasojen eri tarpeet voivat vaihdel-

la myös saman asiakkaan kohdalla asiakkuuden eri vaiheissa. (Hänninen 2007, 11–14.) 

Kiintiöpakolaisasiakkaissa voi olla eroja palveluohjauksen tarpeiden suhteen. Pakolais-
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uus, maahanmuutto sekä kotoutumisprosessi vaikuttavat perheisiin yksilöllisesti. Lisäksi 

perheillä voi olla maahanmuuttoon liittymättömiä palveluohjaustarpeita. Ohjauksen taso 

usein kevenee kotoutumisprosessin edetessä.  

 

Palveluohjausta toteutetaan perhetyössä koordinoidusti, mikä mahdollistaa kokonaisval-

taisen perheiden elämäntilanteiden kohtaamisen. Terveydenhuollon alkutarkastusten 

jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muita kotoutumista tukevien palveluiden 

aikoja varataan tarpeen mukaan. Työntekijät saattavat asiakkaita palveluihin, mallintaen 

sekä opastaen palveluissa toimimista. Saattotukea pyritään vähentämään itsenäisen toi-

mintakyvyn lisääntyessä. Tomsonin ja Piirosen haastattelemat maahanmuuttajatyön 

sosiaaliohjaajat totesivatkin haastatteluissaan, että lisäämällä asiakkaan tilaa omatoimi-

selle aktiivisuudelle, tuetaan asiakkaiden osallisuutta kotoutumisprosessissa (Piironen & 

Tomson 2013, 27). 

 

Ohjauksen yhtenä tavoitteena on, että maahanmuuttajille tulisi mahdollisuuksia osallis-

tua yhteiskunnan toimintoihin. Tämän myötä he voivat oppia uudesta kulttuurista yh-

dessä valtaväestön kanssa. (Pietilä 2013, 54.) Työntekijät tiedottavat ja tutustuttavat 

myös kaupungin muusta toiminnasta. Laaja ympäristöön ja sen mahdollisuuksiin tutus-

tuminen lisää asiakkaiden näkemystä itsestään aktiivisena toimijana uudessa ympäris-

tössä. Alueen toimijoiden yhteistyöverkostot keskeisessä asemassa, jotta kotoutumis-

prosessia voidaan tukea monipuolisesti. 

 

Virtanen ja Yusuf (2011, 17, 21–38) haastattelivat viittä maahanmuuttajien parissa 

työskentelevää sosionomia ja yhtä sosionomi-opiskelijaa. Haastateltavat kokivat, että 

monikulttuurinen työ luo tarpeita erityisosaamiselle, mutta tarve riippuu työn konteks-

tista. Osaamisalueiksi haastateltavat nostivat kulttuurisensitiivisyyden, oman kulttuurin 

tuntemuksen, asenteiden ja normien tiedostamisen sekä kyseenalaistamisen, kyvyn sie-

tää asioita ja erilaisuutta sekä erilaiset työskentelymallit ja -menetelmät asiakastyössä. 

Suuressa roolissa ovat työntekijän vuorovaikutustaidot, sillä kielimuurin vuoksi on kek-

sittävä muita kommunikointikeinoja. Ymmärrys ihmisen psyykkeestä, maahanmuuttaji-

en taustoista sekä traumaattisten kokemusten ja maahanmuuttoprosessin vaikutuksista 

on tärkeää. Yleisten sosiaalityön eettisten periaatteiden lisäksi, osallisuuden ja itsemää-

räämisoikeuden suhteen on oltava erityisen huolellinen. Asiakkaan kohtaaminen, tilan-

teeseen eläytyminen, kuunteleminen, läsnäolo, ymmärtäminen, avoimuus, rehellisyys, 
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palvelujärjestelmän tunteminen, palveluohjaus ja oman ajatuksen selkeä ilmaiseminen 

koettiin myös tärkeiksi. (Virtanen ja Yusuf 2011, 17, 21–38.) 

 

 

4.1.3 Tulkkausoikeus ja tulkkitilaukset 

 

Viranomaisilla on velvollisuus huolehtia tulkkauksesta kielitaidottomille henkilöille, 

joilla on ulkomaalaislain (301/2004) mukainen oleskelulupa, -oikeus tai –kortti. Oikeus 

koskee sosiaali- ja terveyspalveluita sekä mahdollisuuksien mukaan muita velvollisuuk-

sia sekä oikeuksia koskevia asioita, jotka lähtevät vireelle viranomaisen puolesta. (Laki 

kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) Viranomaisen on lisäksi huolehdittava asiak-

kaan lausuntojen ja päätöksien käännättämisestä (Turtiainen 2013, 194). Pakolaisten 

kohdalla Suomen valtio korvaa kunnalle tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset kansa-

laisuuteen saakaa (Ruhanen 2013, 11).  

 

Maahanmuuttotoimiston työntekijöiden tehtäviin kuuluu tulkkitilaukset. Ruhanen 

(2013, 11) kertoo, että tulkkeja tilataan useammaksi päiväksi kerrallaan esimerkiksi 

vastaanotto- ja alkuinformaation yhteyteen. Kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin 

sekä kotoutumiseen liittyviin tapaamisiin tilataan tulkit tarpeen mukaan. Tulkin välityk-

sellä työskentely vaatii vähintään kaksinkertaisen tapaamisajan. Tuttavia ja perheenjä-

seniä ei ole suositeltavaa käyttää tulkkeina virallisissa asiakkaan asioissa. (Ruhanen 

2013, 11.) Lapsen käyttäminen tulkkina on kiellettyä, vaikka lapsi olisikin oppinut kiel-

tä ja vanhemmat tahtoisivat taitoa hyödyntää (Turtiainen 2013, 195).  

 

Vastaanottovaiheessa tulkkaus on tärkeää. Tulkin on hyvä olla mukana vastaanottamas-

sa lentokentällä, kotiin ja ympäristöön tutustumisessa sekä yhteisissä infotilaisuuksissa. 

Omakielinen alkuvaiheen ohjaus lisää myöhempää riippumattomuutta palvelujärjestel-

mää kohtaan sekä asiakkaan omatoimisuutta. (Ruhanen, 2013, 12.) Tulkkaus lisää asi-

akkaan ja viranomaisen keskinäistä ymmärrystä sekä mahdollistaa asiakkaalle oikeiden 

palveluiden toteutumista (Turtiainen 2013, 194). Tulkkaus vahvistaa asiakkaan mahdol-

lisuuksia huolehtia itse oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Se vähentää myös kieli- ja 

kulttuurieroista johtuvia väärinkäsityksiä. Tulkkauksen keinoin voidaan keskittyä asioi-

den hoitamiseen ja kysyä avoimesti epäselvyyksistä. (Vastaanottava Pohjois-Savo -

hanke 2011, 4.) 
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4.1.4 Osallisuuden ja verkostoitumisen tukeminen 

 

Osallisuus on yksilöllinen tunne, jonka syntymiseen vaikuttavat kuulluksi tulemisen, 

luottamuksen sekä sitoutumisen kokemukset.  Yhteiskunnan tasolla osallisuus on ihmis-

ten mahdollisuutta olla mukana päätöksentekoprosesseissa. Yhteisöissä se on yhteen-

kuuluvuutta, kiinnittymistä sekä oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden tunnetta. Ot-

tamalla vastuuta omasta hyvinvoinnistaan sekä toimintansa seurauksista, ihminen on 

osallinen omaan elämäänsä. Se on elämänhallinnan taitoja sekä sitoutumista elämänsä 

rakentamiseen. (Jämsén & Pyykkönen 2014, 9.) Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoit-

teena on, että ihmiset kykenisivät vaikuttamaan, tekemään valintoja sekä ottamaan vas-

tuuta omassa elämässään (Valtionneuvoston kanslia 2015, 20). Hyvinvoinnin kehittämi-

sessä ohjelmalla on vahvana painopisteenä yhteiskunnallisten toimenpiteiden osallista-

vuus.  

 

Kiintiöpakolaisperheiden kotoutumisen tavoitteena on perheiden osallisuus jokaisella 

näillä osa-alueilla. Maahan tullessa se on käytännössä vähäistä. Voimavarat ja elämänti-

lanteet ovat yksilöllisiä, joten osallisuuden kokemukset ovat myös yksilöllisiä. Alkuvai-

heessa on tärkeää tukea perheiden osallisuutta omassa elämässään. He tarvitsevat myös 

väyliä rakentaakseen osallisuutta kantaväestön ja maahanmuuttajayhteisöjen parissa. 

Alueen toimintaan ja aktiviteetteihin osallistuminen lisää pakolaisperheiden mahdolli-

suutta osallisuuteen asuinympäristön toiminnan ja vaikuttamisen suhteen.  

 

Maahanmuuttotoimiston perhetyö tekee mm. Mimosa ry:n, SPR:n, Mikkelin ammatti-

korkeakoulun, sosiaalikeskuksen sekä seurakunnan kanssa yhteistyötä. Yhteistyökump-

panit tiedustelevat, millaisia tarpeita pakolaisperheillä on. Verkoston päällekkäistä työs-

kentelyä pyritään välttämään. (Päivi Saloviin, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2015.) 

Samankaltaista yhteistyötä tehdään esimerkiksi Helsingin maahanmuuttoyksikössä. Pii-

rosen ja Tomsonin haastattelemat sosiaaliohjaajat kertoivat tukevansa maahanmuuttaji-

en tutustumista kantaväestöön ohjaamalla heitä järjestötoimintaan, jossa on suomalaisia 

tukihenkilöitä (Piironen & Tomson 2013, 30). Osallisuuden edistäminen on valtion, 

kunnan, järjestöjen sekä seurakuntien yhteinen asia, joten eri toimijoiden vahvuudet 

kannattaa yhdistää (Jämsén & Pyykkönen 2014, 196).  
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Maahantulovaiheen jälkeen työntekijät tiedottavat asiakasperheille kaupungin harraste- 

ja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Tieto tukee osallisuuden lisääntymistä yhteisössä 

(Jämsén & Pyykkönen 2014, 196). Piirosen ja Tomsonin haastattelemat Helsingin maa-

hanmuuttoyksikön sosiaaliohjaajat mainitsivat harraste- ja vapaa-ajan tekemisen puut-

teen aiheuttavan syrjäytymistä (Piironen & Tomson 2013, 30). Kotouttamiskoulutuksen 

sekä kielikurssien ohella yhteinen vapaa-ajantoiminta kantaväestön kanssa tukee kielen 

oppimista sekä kiinnittymistä asuinalueeseen. Asiakkaille järjestetään myös omia kult-

tuuriset ja uskonnolliset seikat huomioivaa toimintaa.  

 

Osallisuuden kokemus syntyy yhteisöissä. Matalan kynnyksen toiminta helpottaa osal-

listumista ja vaikuttamista. (Jämsén & Pyykkönen 2014, 196.) Helsingin Itä-Pasilan 

alueella toteutettiin vuosina 2005-2008 Varhaisen tuen –hanke. Alueen työntekijöille oli 

herännyt huoli liittyen maahanmuuttaja- ja kantaväestöperheiden päihde- ja mielenter-

veysongelmiin sekä kasvatuksellisin haasteisiin. Lapsissa ja nuorissa oli havaittavissa 

syrjäytymisen merkkejä. Tavoitteena oli osallistaa vanhempia luomaan sosiaalisia ver-

kostoja, ottamaan vastuuta omasta ja lasten hyvinvoinnista sekä lisätä väestöryhmien 

vuorovaikutusta. Hankkeessa luotiin tiloja yhteiselle tekemiselle sekä järjestettiin toi-

mintaa. Hanke perusti alueelle asukastilat ja -puiston. Toimintaa tehtiin moniammatilli-

sesti ja verkostoituminen koettiin palkitsevaksi sekä toimivaksi. Toiminta sopi erityises-

ti kielikursseilta ulosjääneille, esim. kotiäideille sekä kotouttavien toimenpiteiden jäl-

keisen passivoitumisen ehkäisyyn. Toiminnan myötä vanhempien oma-aloitteisuus vah-

vistui ja he organisoivat toimintaa itsenäisesti, esim. kasvatukseen liittyviä keskustelu-

ryhmiä. Vanhempien vastuunottokyky ja asuinalueen osallisuus oli lisääntynyt. Perhei-

den sisällä isien osallisuus kasvoi lasten kasvatuksessa. Eri väestöjen välille syntyneitä 

ristiriitoja kartoitettiin sekä purettiin yhteisissä asukasilloissa. (Kirjavainen, ym. 2010, 

3-14.)  

 

Hankkeen toiminnan rakentaminen vaatii ammattiverkostoilta perusteellista pohjatyötä 

sekä intensiivistä työotetta. Tiivis yhteistyö oli vähentänyt yksittäisten toimijoiden taak-

kaa. Hanke osoittaa, että aktiivisen osallistumisen kasvattamiseksi perheet tarvitsivat 

struktuurin toiminnalle. Toiminnan käynnistämiseen annettu suuri työpanos käynnisti 

alueelle prosessin, jossa osallisuus synnytti uutta osallisuutta. Tästä hyvänä esimerkkinä 

olivat hankkeen jälkeen käynnistyneet tukiperhekoulutukset. Niiden tavoitteena oli so-
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maliperheiden toimiminen ”voimaperheinä” vähemmän kotoutuneille perheille (Kirja-

vainen, ym. 2010, 11–12).  

 

 

4.3 Psykososiaalinen tukeminen 

 

Pakolaisasiakkaiden keskuudessa traumaattiset kokemukset ovat yleisimpiä ja turvatto-

muuden tunne voi jatkua pitkään myös uudessa maassa. (Schubert 2013, 68.) Post-

traumaattista stressihäiriötä ja masennusta sairastaa jopa 30 % pakolaisista. Hobfollin 

mukaan trauman syntyyn vaikuttavat stressitekijät. Niiden ilmentymät riippuvat pako-

laisuuden vaiheesta, joita ovat pakolaisuutta edeltävä aika, pakomatka vai kotoutuminen 

uudessa maassa. (Helsingin diakonissalaitos 2014, 7-18.) Seuraavassa on jaoteltuna ko-

toutumisprosessin stressitekijöitä: 

 

- Yhteiskunta: Tuen ja resurssien menetykset 

 Elinkeinon harjoittamisen vaikeus, heikentynyt oppimisen kyky, sosiaalisen ver-

koston puuttuminen 

- Yhteisö: Turvallisuuden menetykset 

 Turvattomuuden tunne, luottamuspula viranomaisiin ja ihmisiin 

- Yhteisö: Toistuvat tapahtumat ja seuraukset 

 Tapahtumat kotimaassa, huoli läheisistä 

- Perhe: Kiintymyssuhteiden rasittuminen 

 Erossa oleminen, perheiden sisäisten roolien muutokset 

- Yksilö: Fyysiset ja henkiset muutokset 

 Uuden kielen ja kulttuurin omaksuminen, fyysinen ja henkinen oireilu    

(Helsingin diakonissalaitos 2014, 18.)     

 

Maahantulon jälkeen asiakkaiden psykososiaalista hyvinvointia voidaan kartoittaa haas-

tatteluilla. Traumat voivat nousta pintaan myös kotoutumisprosessin myöhemmissä vai-

heissa. Hoitamattomina ne haittaavat kotoutumista, opiskelua sekä työllistymistä, joten 

varhainen käsittely on kannattavaa. Työntekijöillä on hyvä olla tuntemusta traumatisoi-

tuneen asiakkaan kohtaamisesta, jolloin he kykenevät tekemään havaintoja asiakkaan 

hyvinvoinnista. (Ruhanen 2013, 17, 21.) Työntekijät voivat käydä asiakkaiden kanssa 

terapeuttisia keskusteluja ja ohjata asiakkaita traumapalveluihin. Turtiainen (2013, 201) 
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kertoo, että uudet asiat voivat turhauttaa perheitä. He voivat kokea yksinäisyyttä ja vai-

keutta uusien suhteiden luomisessa. Heillä voi olla haasteita viranomaiskontakteissa. 

Näitä kuormittavia tunteita on hyvä käydä yhdessä läpi. (Turtiainen 2013, 201.)  

 

Maahanmuuttajaperheet ovat erityisen haavoittuvassa asemassa psyykkisten ongelmien 

stressitekijöille, kuten yksinäisyydelle, taloudellisille ongelmille sekä stressille. Tutki-

mukset osoittavat, että pakolaisilla on muuhun väestöön verrattuna eniten mielenterve-

ysongelmia. (Schubert 2013, 64–72; UHCNR 2013, 36) Vanhempien hyvinvointi vai-

kuttaa lapsen psyykkiseen hyvinvointiin, joten lapset ovat alttiimpia psyykkisille on-

gelmille. Lapsilla voi itsellään olla traumaattisia kokemuksia tai he voivat sijaistrauma-

tisoitua vanhempien traumoista. Lapsen näkökulmasta koko perheen hyvinvoinnin 

huomioiminen on tärkeää tukitoimia kartoittaessa. (Schubert 2013, 69-70.) 

 

Perheen kotoutumisprosessissa on huomioitava lähtömaahan jääneet perheenjäsenet. 

Huoli ja ikävä läheisistä ihmisistä voi estää kotoutumisprosessin käynnistymisen. Työn-

tekijän roolina on motivoida perhettä uuden arjen rakentamisessa ja jakaa huolia kes-

kustellen heidän kanssaan. (Turtiainen 2013, 2019.) 

 

 

4.4 Kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus 

 

Työntekijöiden on avattava kulttuurien monimuotoisuutta, jotta palvelua ja tukea voi-

daan tarjota yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi. (Hammar-Suutari 2009, 

29.) Laajimmillaan kulttuurierot voidaan jakaa yhteisöllisiin sekä yksilökeskeisiin kult-

tuureihin. Ne eroavat käsityksistä aikaan, ihmissuhteisiin, arvostuksiin ja luontoon sekä 

ihmisen perusolemuksesta. (Laine, Ruishalme, Salervo, Silén & Välimäki 2009, 196.) 

Lisäksi asiakkaat voivat kuulua alakulttuureihin. Takalo (2007, 71–78) totesikin haasta-

teltuaan afgaaninaisia, että maahan muuttaneiden ja suomalaisten perheiden sisällä on 

yhtä paljon erilaisia perhekulttuureja. Haastateltavista osalle oli tärkeämpää säilyttää 

oman kulttuurin tapoja, toiset tahtoivat omaksua myös Suomen kulttuuria. (Takalo 

2007, 71–78.)  

 

Asiakkaiden kulttuuri voi olla murroksessa, joten liiallisia yleistyksiä on syytä välttää. 

Korhonen (2013, 64–67) kertoo, että Bennetin, Salo-Leen ja Korhosen mukaan työnte-
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kijä tarvitsee kulttuurista herkkyyttä. Tällöin kykenee tunnistamaa oman ja asiakkaan 

kulttuurien arvojen, käytäntöjen sekä uskomusten suhteellisuuksia. Kulttuurinen luku-

taito auttaa havaitsemaan sekä ymmärtämään kulttuurillisia viestintäkeinoja ja tapoja. 

(Korhonen 2013, 64–67.) Brewis tuli tutkimuksissaan siihen tulokseen, että työntekijät 

kykenevät asiakassuhteissaan luomaan toimivampia viestintästrategioita sekä kehitty-

mään monikulttuurisissa palvelutilanteissa tiedostaessaan oman kulttuurin ja kielen vai-

kutukset tulkinnassaan ja viestintätavoissaan. Työprosessien sekä asiakastilanteen val-

tasuhteiden tiedostaminen oli myös merkittävää. (Brewis 2008, 280.) Työntekijä kyke-

nee tällöin tarkastelemaan oman kulttuurin normeja, suhteessa asiakkaan palvelutarpei-

siin. Milton J. Bennet on luonut teorian monikulttuurisen herkkyyden kehittymisestä, 

erilaisuuden kokemisen muutoksen myötä.  

 

Oleellista on kyetä havaitsemaan, miten kulttuuri vaikuttaa asiakastyöskentelyyn sekä 

kyetä erottamaan se muista työskentelyyn vaikuttavista asioista. Asiakkaiden eletyt 

elämät vaikuttavat myös valmiuksiin ja palvelutarpeeseen. (Hammar-suutari 2009, 29–

30.) Nykyinen elämäntilanne ja maahanmuuton tuomat haasteet vaikuttavat asiakkaan 

ajatteluun sekä toimintaan. Kulttuuri on vain yksi näkökulma asiakkaan elämäntilan-

teessa, mikä on huomioitava työskentelyssä (Anis 2008, 94; Korhonen 2013, 67; Virta-

nen ja Yusuf 2011, 27). Stahl nimeää monikulttuurisiksi työskentelytaidoiksi myös ta-

voitesuuntautuneisuuden, kyvyn käyttäytyä joustavasti, sietokyvyn asioiden monitul-

kinnaisuudessa, empatian, kiinnostuksen muihin ihmisiin, metakommunikaation taidot 

sekä tuomitsemattomuuden (Brewis 2008, 87). 
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5 OPINNÄYTETYÖN TEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Opinnäytetyön tehtävänä on ymmärtää Mikkelin kaupungin maahanmuuttotoimiston 

perhetyön asiakasperheiden kokemuksia ja tarpeita. Pyrin myös kartoittamaan, kuinka 

perhetyö on kohdannut perheiden tarpeita. Perhetyö on ennaltaehkäisevää, joten haastat-

telen asiakkaita liittyen palveluohjauksen kokemuksiin. Tavoitteena on kartoittaa kotou-

tumista edistäviä työmenetelmiä ja -otteita sekä kokemuksia, joissa tuen on toivottu 

olevan erilaista tai sitä ei ole saanut. Asiakasnäkökulmat voivat auttaa työn kehittämistä 

edelleen asiakasta kohtaavammaksi ja kotoutumista edistävämmäksi.  

 

Tutkimukseni keskeisimmät kysymykset ovat: 

 

1. Millaisia tarpeita asiakasperheillä on perhetyön asiakkuuden aikana? 

2. Miten perheet kokevat perhetyön eri työmuodot? 

3. Mitkä työmuodot perheet kokevat edistäneen kotoutumista? 

4. Millaisia kokemuksia perheillä on palveluohjauksesta? 

5. Millaisena perheet ovat kokeneet vuorovaikutuksen perhetyöntekijän kans-

sa? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Olen valinnut tutkimukselleni menetelmäksi kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen. 

Laadullinen tutkimus on hyvä valinta silloin, kun tutkimuksen luonne on ymmärtävä 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 201). Aristoteelinen traditio on yleisenä taustafilo-

sofiana ymmärtävälle tieteen metodille, jossa pyritään eläytymään tutkimuksen kohde-

ryhmän ajatuksiin, tunteisiin, motiiveihin sekä henkisiin ilmapiireihin (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 28). Menetelmä palvelee parhaiten tavoitettani ymmärtää asiakkaiden koke-

muksia ja heidän luomiaan merkityksiä perhetyön asiakkuudelle. Metsämuurosen 

(2008, 14) mukaan laadullinen tutkimus on hyvä valinta, kun tutkijalla on: 

 

- Kiinnostus tapahtumien yksityiskohdista 

- Kiinnostus merkityksistä, joita yksilöt ovat luoneet tapahtumiin liittyen 

- Pyrkimys tutkia luonnollisia tilanteita, joiden vaikuttavia tekijöitä ei voida kontrolloi-

da 

- Kiinnostus saada tietoa syy-seuraussuhteista, tiettyihin tapauksiin liittyen (Syrjälä 

1994) 

(Metsämuuronen 2008, 14.) 

 

Laadullisen tutkimuksen pyrkiessä ymmärtämään, on ymmärtämisen käsite kaksijakoi-

nen. On hyvä pohtia, kuinka tutkijan on mahdollista ymmärtää haastateltavaa kohde-

ryhmää sekä sitä, kuinka lukija ymmärtää tutkijan laatimaa tutkimusraporttia. (Tuomi& 

Sarajärvi 2009, 68-69.) Opinnäytetyössäni lisäisin itse näkökulmaksi myös kohderyh-

män mahdollisuuden ymmärtää opinnäytetyöntekijää sekä tutkittavaa aihetta. Tämä 

näkökulma pohjautuu kohderyhmän vähäiseen tuntemukseen Suomen yhteiskunnasta ja 

perhetyö-käsitteestä sekä kielimuurista haastateltavien ja haastattelijan välillä.  
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6.2 Aineiston hankinta 

 

Tutkittava aineisto kerättiin haastattelemalla Mikkelin maahanmuuttotoimiston perhe-

työn asiakkaita. Haastateltavat henkilöt rajautuvat kiintiöpakolaisiin, jotka ovat asuneet 

Suomessa jo joitakin vuosia. Rajaus muodostettiin, että haastateltavat kykenisivät jäsen-

tämään kokemuksiaan ja ymmärtäisivät perhetyössä roolin palveluissa (Päivi Saloviin, 

henkilökohtainen tiedonanto 22.9.2014). Suomessa asuttujen vuosien arveltiin tuovan 

kielitaitoa ja ymmärrystä yhteiskunnasta. Opinnäytetyössä on olennaista asiakkaiden 

kokemukset perhetyön asiakkuudesta, joten emme rajanneet haastateltavia iän, sukupuo-

len tai etnisen ryhmän perusteella (Pävi Saloviin, henkilökohtainen tiedonanto 

22.9.2014). Perhetyön asiakkaina on myös yksineläjiä sekä lapsettomia perheitä. Opin-

näytetyön haastateltavat ovat lapsiperheiden vanhempia. Tarpeet lapsiperheissä ovat 

erilaisia, kuin lapsettomissa talouksissa. Yhtenäisen haastattelurungon laatiminen olisi 

ollut haastavaa ilman tätä rajausta. 

 

Maahanmuuttotoimisto etsi viisi haastateltavaa ja tarjosi kulttuuritulkin palveluja. Kult-

tuuritulkki tarjoaa kielellistä ja ohjauksellista tukea, maahanmuuttajan omalla äidinkie-

lellä. Kulttuuritulkki voi toimia myös kulttuurierojen ja käytäntöjen selventäjänä. Yhden 

haastatteluista olen joutunut poistamaan aineistosta. Aineisto ei ollut luotettava haasta-

teltavan kielivaikeuksien vuoksi. Lopullinen aineisto muodostuu neljästä haastattelusta, 

joista kolmessa on ollut kulttuuritulkki tukena.  

 

Haastattelut toteutettiin kevät-talvella 2015 maahanmuuttotoimiston tiloissa. Sain käyt-

tööni toimistolta oman huoneen. Aluksi tiedustelin ehdokkaiden halukkuutta osallistua 

haastatteluihin. Jokainen heistä vastasi myöntävästi. Koin haastateltavien olleen moti-

voituneita. Jo alkukeskustelussa osa teki muistiinpanoja ja pyrki aloittamaan haastatte-

lua. Ennen haastatteluita avasin yhteisesti opinnäytetyötäni sekä haastattelun peruspiir-

teitä. Avasin haastatteluiden luottamuksellisuutta sekä salassapitovelvollisuuttani. Tä-

män jälkeen suoritin kahtena päivänä kolme haastattelua toimistolla sekä yhden haastat-

telun haastateltavan kotona. Haastateltavat tahtoivat keskustella laajasti kotoutumises-

taan. Jouduin toistuvasti ohjaamaan keskustelua rungon raameihin. Tunnelma haastatte-

luissa oli positiivinen. Haastatteluiden loppuvaiheessa oli havaittavissa väsymystä, mikä 

voi viitata liian pitkään haastattelurunkoon.  
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Aineiston hankinnan menetelmänä oli teemahaastattelu. Hirsjärvi kertoo, että teema-

haastattelu soveltuu menetelmäksi, kun aiheena ovat emotionaalisesti arat asiat, se ei ole 

laajasti tiedostettu, haastateltavat eivät ole tottuneet keskustelemaan aiheesta kriittisesti 

tai muistamattomuuden arvellaan aiheuttavan väärentynyttä tietoa (Hirsjärvi & Hurme 

1995, 35). Hirsjärven, Hurmeen, Eskolan ja Suorannan mukaan haastattelua ei suoriteta 

tarkkojen kysymysten rajoissa. Teemat voidaan käydä eri järjestyksessä ja syventyä 

tarpeen mukaan. (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen 2006.) Syitä järjestykselle voivat 

olla esim. haastateltavien kokemukset ja motivaatio. Jokainen haastattelu eteni eri taval-

la. Haastattelutilanne sekä tulkin käyttö vaikeuttavat keskustelua, joten pyrin minimoi-

maan jäykkää haastattelurungon käyttöä.  

 

Haastattelun teemat voidaan rakentaa pohjautuen ilmiön teoriaan ja aiempaan tutkimus-

tietoon (Hirsjärvi & Hurme 1995, 41). Näitä olivat ensihuolto, tuki kielivaikeuksissa, 

ohjaus palvelujärjestelmässä, osallisuuden tukeminen, perheen hyvinvoinnin tukeminen 

sekä vuorovaikutus. Teemojen alakäsitteet muovasin kysymyksiksi, joissa pyrin selko-

kielisiin ilmaisuihin. Maahanmuuttajien haastattelemisesta ei ollut löydettävissä teoria-

tietoa. Aiemmissa tutkimuksissa oli myös vähäisesti tietoa haastattelumenetelmien toi-

mivuudesta maahanmuuttajaryhmään. Kysymysten etukäteismuotoilusta huolimatta, 

haastattelutilanteessa kysymyksiä oli avattava useaan otteeseen. Luovuin avoimista ky-

symyksistä jokaisessa haastattelussa alkuvaiheen jälkeen ja avasin konkreettisempien 

kysymysten kautta aiheita. Haastateltavien oli vaikea ymmärtää tunteisiin ja kuvailuihin 

liittyviä kysymyksiä. Haastattelutilannetta voi vaikeuttaa haastateltavan ja haastattelijan 

välisen sanaston uupuminen (Hirsjärvi & Hurme 1995, 48). 

 

Tallensin haastattelut tietokoneen nauhurilla. Aineistoa tuli noin neljä tuntia. Litteroin 

haastattelut mahdollisimman pian, jotta kokemus tilanteesta olisi tuore. Litteroin jokai-

sen haastattelun omalle tiedostolle. Käytin litteroinnin perustasoa. Perustasolla puhekie-

li ja täytesanat huomioidaan, mutta tarpeeton puhe voidaan halutessa jättää litteroimatta 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015). Aineistoa tuli kokonaisuudessaan noin 18 

sivua. 
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6.3 Aineiston analyysi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on ominaista tarkastella empiirisesti havaintoaineistoa ja 

argumentoida. Hämäläinen, Strauss, Corbin ja Atkinson toteavat, että laadullisen tutki-

muksen analyysia tehdään jokaisessa tutkimusprosessin vaiheessa. Aineistosta nostetaan 

esiin teemoja oman ymmärryksen avulla, joten täysin objektiivista analyysista ei voi 

saada. Aloittaessa on tärkeää muistaa tutkimuksen tehtävä, sillä aineiston on oltava yh-

teneväinen sen kanssa. Muut mielenkiintoiset löydökset on hyvä jättää seuraaviin tutki-

muksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 22, 92, 100-108.) Aineistosta löytyi paljon mielen-

kiintoisia aiheita, liittyen muihin palveluihin, työllistymiseen ja raha-asioihin.  Nämä 

teemat on jätetty analyysin ulkopuolelle. 

 

Analyysimenetelmänä on sisällönanalyysin. Tuomen ja Sarajärven (2009, 103) mukaan 

Kyngäs ja Vanhanen ovat vedonneet useisiin lähteisiin todetessaan, että menetelmällä 

voidaan analysoida dokumentteja objektiivisesti ja systemaattisesti. Sisällönanalyysilla 

tutkittava ilmiö voidaan kuvata yleisesti ja tiivistetysti. Aineiston tuominen käsitteelli-

selle tasolle ei ole riittävää, vaan analyysin lisäksi on tehtävä johtopäätökset löydöksis-

tä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.)  

 

Aineistopohjaisessa analyysissa kyseenalaistuu objektiivinen ja ennakkoasenteeton tul-

kitseminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96). Olen ollut yhteistyökumppanillani harjoitte-

lussa. Näen havaintoni ja ennakkokäsitysteni riskinä puhtaasti aineistolle nojaavassa 

tutkimuksessa. Turvaan analyysin tekemisessä tästä johtuen myös teoriaan. Tahdon kui-

tenkin olla aineiston yllätyksille avoin. Tuomen ja Sarajärven (2009, 96-97) mukaan 

hyvä valinta on teoriaohjaava analyysi. Aineistosta poimitaan analyysiyksiköt aineisto-

lähtöisesti, mutta analyysin edetessä teoriaa voidaan ottaa analyysin tueksi. Jako tulos-

ten esittämisessä on teoriaan tukeutuva ja tulosten sisältö aineistosta lähtöisin.  Ei ole 

virallista sääntöä, missä vaiheessa teoria otetaan analyysin tueksi. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 96-100.) Olen analysoinut aineistoni teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Liitteis-

sä (Liite 3.) on havainnollistava taulukko analyysin etenemisestä. Taulukon pääluokka 

on ”Kiintiöpakolaisperheiden tarpeet ja kokemukset”. 

 

Analyysia aloittaessa kävin läpi aineistoa läpi ja tarkastelin, mitä siitä nousee esiin. 

Analyysiyksikkönä toimivat ajatuskokonaisuudet, jotka liittyivät haastateltavien koke-
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muksiin ja tarpeisiin perhetyöhön liittyen. Merkitsin yksiköt eri väreillä, jolloin ne oli 

helpompi löytää aineistosta. Tämän jälkeen tarkastelin tarpeet ja kokemukset -yksiköitä. 

Poimin teemoja, joita esiintyi runsaasti tai ne olivat haastateltavan kokemina merkityk-

sellisiä. Poimin teemat omille Word -tiedostoilleen teemakokonaisuuksittain. Tiedos-

toilla yhdistin samaa tarvetta tai kokemusta tarkoittavat ajatuskokonaisuudet yhteen. 

Muodostin alkuperäisilmaisujen yhteyteen pelkistetyt ilmaisut. Näiden yläpuolelle kir-

jasin ajatuskokonaisuuksille yhteisen alaluokan. Word-tiedostojen nimet toimivat ylä-

luokkina. Kaikkien analyysitiedostojen yhdistävinä tekijöinä toimivat perhetyön asiak-

kuuden kokemukset ja tarpeet.  

 

Kolme ensimmäistä analyysivaihetta toteutin aineistolähtöisesti. Alaluokat rakentuivat 

samankaltaiseksi teorian ja teemahaastattelurungon kanssa. Teoria on toiminut tukena 

yläluokkien muodostuksessa ja tiedostojen keskinäisessä vertailussa. Koen teoriaohjaa-

van sisällönanalyysi –menetelmän ohjanneen analyysin objektiivisuutta. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

7.1 Kokemukset vastaanotosta ja ensihuollosta  

 

Maahantulon alkuvaiheessa arjen käynnistyminen ja sitä sen tarpeisiin liittyvä tuki näh-

tiin tärkeimpänä. Rutiinien rakentumisessa tärkeinä tietoina nähtiin konkreettiset asiat. 

Virastossa oikean napin painaminen, vihannesten ostaminen, lasten vaatetus, rahan kä-

sittely sekä taito osata kulkureitit koettiin tärkeiksi oppimisen alueiksi. Perhetyöntekijä 

oli tukenut perheiden tutustumista uuteen maahan. Kaikki haastateltavat olivat tyytyväi-

siä alkuvaiheen tuen intensiivisyyteen ja kokonaisvaltaisuuteen. He näkivät työntekijöi-

den roolin merkittävänä tukena, jotta arki on sujuvaa ja perustarpeet toteutuvat. Eräs 

haastateltavista pohti työntekijöiden suurta vastuuta perheiden hyvinvointiin. Seuraavat 

lainaukset avaavat haastateltavien tyytyväisyyttä perhetyöhön. He kokivat, että perhe-

työn tuki on mahdollistanut normaalin arjen ja elämän eteenpäin menemisen maahan 

tulon jälkeen.  

 

Sain tosi hyvä tulosta heidän työstä. Me tutustuimme kaupunkiin, palve-
luihin. Normaali suunta. 

 
Perusasiat. Kun tarvitse mennä eteenpäin, he järjestävät. 

 

Ensimmäinen yö, kun me tulimme Suomeen ja saavuimme kotiin, sosiaali-
työntekijä neuvoi sitten esimerkiksi alusta meidän asunto. Miten jääkaappi 
toimii, miten uuni toimii ja nämä asiat. Tämä on vessa, tämä on makuu-
huone tai varasto, kylpyhuone tai jotain. Sitten kun me menemme toisen 
päivän pankkiin ja keskustaan ja he järjestävät kaikki asiat. Heidän kaut-
taan me tutustuimme kaikkiin asioihin. 

 

Tuen määrää oli vähitellen vähennetty. Osa haastateltavista kuvasi esimerkkejä asiointi-

käynneistä, joissa he olivat havainneet tuen vähenevän. Työntekijät olivat auttaneet on-

gelmissa, mikäli itsenäinen toimiminen ei onnistunut. Haastatteluissa esiintyi huolta 

tuen vähenemisen nopeudesta ja osalle se tuntui vaikealle.  

 

Haastatteluissa esiintyi toive yhteiskuljetuksesta ruokaostoksille, maassa asumisen al-

kuvaiheessa. Kävelyä ja joukkoliikennettä yhdistämällä oli perheiden ollut haastavaa 
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tehdä hankintoja uudessa ympäristössä. Tarvetta kuljetukselle koettiin olevan kerran tai 

kaksi kertaa kuukaudessa.  

 

Esiin nousi myös tarve saada maahantulon jälkeen yhteyttä puhelimitse lähtömaan su-

kulaisiin. Puhelimen odotusaika oli koettu vaikeana, sillä sukulaiset odottivat tietoa per-

heen saapumisesta Suomeen. Osa haastateltavista toivoi virka-ajan ulkopuolista, yksi-

löllisempää tukea. Vaikeat tilanteet olivat tapahtuneet pääsääntöisesti virka-ajan ulko-

puolella. Tarpeita esitettiin myös esimerkiksi kodinhoitoon sekä tukihenkilöihin liittyen.  

 

 

7.2 Kokemukset alkuvaiheen informaatiosta  

 

Informaatiota oli saatu uudesta yhteiskunnasta ja ympäristöstä runsaasti heti maahan 

tulon jälkeen suullisesti, visuaalisesti sekä kirjallisesti. Jokainen haastateltava kuvasi 

osan informaatiosta. Perheet olivat saaneet kotiin kansion, jossa on tärkeitä yhteystietoja 

omalla sekä suomen kielellä. Heille oli annettu tietoa perhetyön toimintaperiaatteista. 

Haastateltavat viittasivat sopimukseen, jossa he antavat työntekijöille luvan toimia ver-

kostoissa heidän asioihin liittyen. He olivat ymmärtäneet sopimuksen merkityksen. Yk-

sikään haastateltavista ei osannut kertoa, mitä perhetyö on. Sen roolia ei hahmotettu 

suhteessa muihin maahanmuuttajapalveluihin. 

 

Osa haastateltavista kertoi saaneensa tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Uudes-

sa yhteiskunnassa asuessa tieto koettiin tärkeänä. Aineistossa esiintyi erityisesti lasten 

sekä vanhempien oikeuksiin liittyviä teemoja.  

 

Kyllä. Sanoo, yksinhuoltaja ei saa juoda alkoholia, ei saa jättää lapset yk-

sin kotona, ei saa lyödä lapsi, pitää ostaa lapset ruokaa ja vaatteette ja 

lapset opiskelee. Minä voin kasvattaa lapset ite. He sanovat. 

 

Tarvetta esiintyi lisäinformaatiolle omista ja lasten oikeuksista. Eräs haastateltavista 

kertoi huolensa siitä, ettei vieläkään tiedä omia oikeuksiaan. Hän ei osannut avata, mi-

hin elämän osa-alueisiin tiedon puute vaikuttaa.  
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En vieläkään tiedä, millainen oikeus meillä on. En vieläkään. Ja mitä 

meillä alussa tarvitsee (tietoa oikeuksista), me emme saaneet. 

 

Eräs haastateltava avasi, että perheestä lasten rooli on saada tietoa yhteiskunnasta ja 

keskustella tulevaisuudesta. Kotoutumisen tavoitteet liitettiin vahvasti lasten tulevaisuu-

teen. Haastateltavat eivät osanneet kuvata omia kotoutumisen tavoitteita. He kokivat 

tärkeänä lasten tulevaisuuden rakentumisen. Tästä johtuen nähtiin ensisijaisena tarjota 

palveluita ja informaatiota lapsille.  

 

Eniten kokemuksia esiintyi uuden elinympäristön ja Suomen kulttuurin informaatiosta. 

Tieto koettiin kotoutumista edistävänä. Esimerkiksi tieto kunnan motiiveista ottaa pako-

laisia oli lisännyt tunnetta siitä, että on tervetullut asuinympäristöön. Tieto elinympäris-

töstä ja kulttuurista oli kasvattanut turvallisuuden tunnetta perheissä. Työntekijät olivat 

toimineet kulttuuritulkkeina tapauksissa, joissa suomalaiset olivat pelästyneet pakolais-

perheiden elintapoja. Ilman työntekijän tukea ymmärrystä toisten toimintatapoihin ei 

olisi syntynyt.  

 

Ensimmäisenä päivänä kotiin tullessa työntekijät kertoivat asioita. Ei huo-

lehdi niin paljon, sillä tiesi että on rauhallisessa maassa, jossa lapsilla on 

hyvä tulevaisuus ja kaikki normaalia. 

 

Yhteisellä retkellä työntekijät kertovat, että erilaisesta kulttuurista ja pu-

keutumisesta huolimatta, suomalaiset ovat ystävällisiä. Suomalaiset eivät 

arvostele ja kysy toisiltaan vaatteista. Oli hyvä, kun työntekijät selittivät. 

Asia oli hyvä tietää. 

 

Haastatteluissa esiintyi lisäksi runsaasti toiveita Suomeen tutustumisesta laajemmin 

yhteisillä päiväretkillä. Haastateltavat kokivat, että Suomea ja suomalaisuutta ei voi 

oppia tutustumalla vain Mikkeliin. Laajemmalla Suomeen tutustumisella koettiin olevan 

kotoutumista edistävä vaikutus. 

 

Mutta ajattelen jos tutustumme enemmän Suomen paikkoihin, se olisi pa-

rempi. Niin eri kaupunkeihin, koska me yhtään mitään tiesimme Suomesta. 
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Haastateltavilla oli ollut vaikeuksistaan toimia palvelujärjestelmässä, erityisesti ajan 

käsityksen eroavaisuuksien vuoksi. Suomalainen sosiaalipalveluiden käytäntö oli näyt-

täytynyt vieraana. Ajanvarauksen ja noudatetun ajan täsmällisyyttä oli ollut vaikea ym-

märtää.  Haastateltavilla oli tarve tulkatulle lisäinformaatiolle palveluiden toimintame-

kanismeista. 

 

Pitää tulla, kun tulee lappu kotiin. Ja siellä lukee kello, milloin pitää tulla, 

pitää huomioida. Pitää selittää vähän maahanmuuttajalle aika on tärkeä, 

koska jotkut (ajat) esimerkiksi kello yhdeksän, hän tuli puoli kymmenen. Ja 

jos maahanmuuttotoimisto auki ei ovi, sitten hän ajattelee miksi he ei auki 

ovi. Pitää selittää, tämä on sinun aika, tämä puoli tunti. Sen jälkeen meillä 

on toinen asiakas. Jotkut he ei ymmärtävät, mutta.. Alusta, he eivät ym-

märtävät, että minun aika loppu ei auki ovi. Mutta tämä se asia pitää tämä 

asia selittää tulkin kanssa. Ja he tiesivät, että koko päivä sinä et voi sinun 

aika, vaan toinen, kolmas ja.. 

 

Erästä haastateltavaa olivat perheiden asumismuodot huolestuttaneet. Ne eivät vastan-

neet yhteisöllisen kulttuurin asumismuotoja. Hän oli pelännyt menettävänsä perheensä. 

Hän esitti tarvetta saada päätöksien syistä ja heidän oikeuksiaan koskevaa tietoa. Tämä 

lisäisi ymmärrystä siitä, mihin päätöksiin he voivat vaikuttaa. Perheiden historiaan ja 

tarpeisiin perehtymistä sekä niiden huomioimista päätöksissä toivottiin myös. 

 

Osalla oli ollut vaikeaa suhtautua asuntoon  kotina, sen erotessa paljon oman kulttuurin 

kodeista. Haastateltavat eivät tiedostaneet asunnon askeettisuuden johtuvan asuntojen 

varustelukäytänteistä. Se oli nähty kulttuurisena asiana. 

 

Kun asunnossa on matot, peitettynä (lattia). Tulin tänne ja kaikki huoneet 

oli.. ei mattoa. Se oli vähän outoa ja vaikeaa ja tuntui, ei sama kuin oma. 
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7.3 Palveluohjaus avaa ovet kunnan palveluihin 

 

Palveluohjaus sosiaali- ja terveyspalveluihin koettiin tarpeita vastaavana ja perhetyönte-

kijät olivat tarvittaessa tavattavissa. Haastateltavat kokivat, että työntekijät mahdollista-

vat heidän pääsyn kunnan palveluihin. Palveluohjaukseen oltiin pääsääntöisesti tyyty-

väisiä. 

 

Ei oo vaikeaa. Ensimmäinen mä tulen Suomessa, oli kaikki mihin sinä tar-

vi mennä, työntekijä vie. Työntekijä antaa ihmisille paljon apua. Se vie 

lääkäriin, sinulla on aika koululla, se vie. Sinulla on aika, kela-aika se vie. 

Mihin, me ihan saimme apua oikeasti. 

 

Kokemuksia esiintyi myös siitä, ettei palveluihin oltu ohjauduttu. Haasteita koettiin il-

menevän työntekijöiden kiireiden vuoksi. Palveluihin pääsyä oli estänyt myös asiakkaan 

tiedon puute siitä, kenelle palvelutarpeesta täytyy puhua.  

 

Maahantulon alkuvaiheessa työntekijät saattavat perheitä palveluihin. Haastateltavat 

olivat erittäin tyytyväisiä saattotuesta. Palveluohjaus, neuvominen sekä saattaminen 

nivoutuivat yhteen haastateltavien vastauksissa. Ne nähtiin yhtenä tuen muotona. Palve-

luohjaus näyttäytyi aineistossa tukimuotona, joka alkaa asiakkaan ilmaistessa tarpeensa 

ja päättyy yhteisen palvelukäynnin jälkeen.  

 

 

7.4 Tulkkitilaukset ja tuki kielivaikeuksissa 

 

Kielimuurin aiheuttamissa haasteiden määrissä oli merkittävä ero, verratessa aineistossa 

esiintyvää puhetta arjesta ja puhetta asiakkuudesta. Jokainen haastateltava koki, että 

asioidessa työntekijöiden kanssa kielitaidottomuus ei vaikeuttanut asioimista. Työnteki-

jät toimivat kielimuurista huolimatta ja havaitsivat tarpeen tulkkaukselle.  

 

Sinulla on asiaa, aina minä menen sosiaalitoimistossa (perhetyöntekijän 

toimistossa) minä istun näin, sitten työntekijä puhuu minä en tiedä, aina 

minä tekee.. hmmhmm. Sitten hän ei ymmärrä minulla on asiaa ja heti hän 

soittaa tai tulkki paikalla. Ja mä sain apua. 
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Haastateltavat kokivat, että työntekijät huolehtivat perheiden tulkkitilauksista tarpeen 

mukaisesti. Erityisesti alkuvaiheen tulkkitilauksiin luotettiin. Tulkkauksen kerrottiin 

vähenevän kotoutumisprosessin aikana. Toisaalta perheet halusivat toimia itsenäisesti 

kielitaidon kehittyessä. Huolta ilmeni kuitenkin itsenäisestä palveluiden käyttämisestä. 

Tulkkitilauksia kohtaan esiintyi luottamusta, ne eivät olleet yhtä itsestään selviä asiak-

kuuden loppuvaiheessa.  

 

Vain yksi haastateltavista kuvasi laajasti palveluita, joissa hän tietää olevansa oikeutettu 

tulkin palveluihin. Ennen kuvausta, perheen lapsi pohjusti vastausta haastateltavalle. 

Puolet haastateltavista kertoi tulkkausoikeudestaan lääkärissä. Työntekijöiden tulkkiti-

laukset lääkäriajoille koettiin toimivina. Haasteita tulkin läsnäololle oli aiheutunut, mi-

käli asiakas oli ohjautunut itsenäisesti palveluun.  Sairauden kokonaishoito oli vaikeu-

tunut ilman tulkkausta. Asiakkaat eivät viestineet tulkkaustarpeestaan perhetyölle. Suu-

rimpia haasteita ilmeni päivystysluontoisessa ja kunnan ulkopuolisissa palveluissa. 

 

Haastateltavien puheissa korostui lasten rooli asiointitulkkaajina. Perheen lasten koulu-

tus ja kielitaidot koettiin hyväosaisuudeksi ja helpottavaksi. Huono-osaisemmiksi näh-

tiin ne perheet, joiden lapset eivät kyenneet tulkkaukseen. Virka-ajan ulkopuolisen tulk-

kauksen järjestyminen herätti huolta. Eräs haastateltava esittikin näkemyksen, että täl-

laisilla perheillä olisi oltava erityisiä tulkkausoikeuksia. 

 

Mutta minun tyttö osaa englantii, helpottaa elämää. Monella voi olla vai-

keampi. 

  

Ei ole vaikea, koska kun minun poika, kun meillä oli jotain tekemättä työtä 

tai ongelma, kun minun poika meni maahanmuuttotoimisto.. ja hän auttaa. 

 

Kun mä en voi puhua suomea. Sitten poika kirjoitti jotain paperille tai oi-

keesti tuli mukaan ja selitti, mistä kyse. 
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7.5 Kokemukset osallisuuden ja verkostoitumisen tuesta 

 

Haastatteluissa esiintyi runsaasti kokemuksia yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta. 

Kielitaidottomuus ja vähäiset sosiaalisten suhteet nähtiin vaikeuttavina tekijöinä sosiaa-

liselle toiminnalle. 

 

Ja sitten kun tuntui itselleni ja perheelleni yksinäistä. Sekin oli alussa vä-

hän vaikeaa. Yksinäisyys oli vaikeaa, kun eri kulttuuri, eri maa. Ja ei oo 

perhe, ei kukaan minä tunne. Se oli vaikee. 

 

Ja nyt minä tiedä mitä minä teen, kun en ymmärrä kieltä. Millä kielellä mä 

puhun, kenen kanssa mä puhun. Ja kun olemme yksin. Se omassa maassa 

ei ole se tilanne, kun ihmiset ovat yksin. Aina on ympäristössä ihmisiä, 

jotka kysyvät tai auttavat tai jotakin. Mutta kun tulimme tänne ja asuimme 

yksin, se tämä vaikutti pahasti ja minä itkei alusta missä minä olen mitä 

minä teen. 

 

Sosiaalisuuden ja aktiivisuuden lisääntymiselle koettiin olevan tarvetta. Osissa perheissä 

lapset osallistuivat aktiivisemmin alueen harrastustoimintaan. Lasten ollessa harrastuk-

sissa, vanhempien yksinäinen aika lisääntyi. Yksin ollessa mieli madaltui, sillä oli liikaa 

ajatella asioita.  

 

Koska kun on kotona, miettii paljon. 

 

Kun enemmän aikaa minä olen yksin, mietin paljon ja sitten hengitysvai-

keuksia tulee ja sitten nopeasti menen ulkona. Jos minulla joku kaveri, vä-

hän puhun keskustella ja se auttaa. 

 

Maahanmuuttajayhteisöön tutustuminen näyttäytyi kotoutumisessa merkittävälle. Osal-

lisuus yhteisössä toimi voimaannuttavana tekijänä. Perhetyö tuki yhteisön muodostu-

mista tutustuttamalla pakolaisia toisiinsa.  
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Mutta sitten kun tutustuin muun perheen kanssa. Sitten iloitsin ja sitten 

sanoin: Nytten mä voi elää täällä. Kun muu meidän perhe, joku muu maa-

hanmuuttaja myös asuu täällä, minäkin pärjään. 

 

Toinen päivä (..) kertoi heille, yksi henkilö asuu teidän lähellä, haluaisit-

teko tutustua heidän kanssaan. Ja sama päivä (..) ja mies meni heidän 

luokseen. Tosi paljon vaikutti ja tämä tosi hyvä asia. Maahanmuuttotoi-

misto auttaa tutustumaan. Tämä on tosi hyvä asia ja olisi parempi, jos 

kaikki sama. 

 

Esiintyi myös kokemuksia, että alkuun ihmisillä vei kauan tutustua ja tottua.  Eräs haas-

tateltava ei kokenut maahanmuuttajien auttavan kotoutumista. Tärkeämmäksi hän koki 

suomenkielen sekä kulttuurin oppimisen, jossa vain suomalainen voi auttaa. 

 

Joku suomalainen auttaa minua, oikeasti. Mutta mitä afrikkalainen voi 

auttaa? Ei osaa suomi, ne ovat sama kuin minä. Suomalainen voi auttaa, 

mutta afrikkalainen ei voi auttaa minua. 

 

Eniten osallisuuden lisääntymistä toivottiin kantaväestön keskuudessa. Aineistossa 

esiintyi runsaasti toiveita suomalaisista ystävistä. Suomalaisiin tutustumisessa haastatel-

tavat kokivat keskeisimmäksi toimijaksi Punaisen Ristin.  Maahanmuuttotoimiston 

kautta oli saatu perheen lapsille varamummo, jolla koettiin olleen suuri merkitys. 

Mummon ja ystävien suhteen korostettiin tärkeänä pyyteettömyyttä.  

 

Mitä hän tekee, on hänen oma sydän. Sama kuin toinen suomalainen ystä-

vä auttaa minua. Ei tarkoita, että on töissä. Sydämmestä tulee ihana, aut-

taa toista. Ei oo töissä, ei ole mitään. Hänen sydämessä. 

 

Alueen harrastuksiin ja toimintaan tutustuttaminen ei näyttäytynyt aineistossa merkittä-

vinä. Haastateltavat eivät muistaneet, että työntekijät olisivat opastaneet aktiviteettien 

suhteen. Opastuksen suhteen esitettiin toiveita.  
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Valtaosalla ei ollut syrjintäkokemuksia. Työntekijät olivat ennaltaehkäisevästi avanneet 

aihetta ja opastaneet toimimaan tilanteessa. Syrjintätapauksessa haastateltavalle oli ker-

rottu oikeudesta tasa-arvoiseen kohteluun sekä toimintamenetelmistä.  

 

Ei tapahtunut sellainen asia. Mutta maahanmuuttotyöntekijä aina sano 

meille, jos lapselle tapahtuu jotain, rasismiasia tai jos jotain nähneet, pi-

tää ilmoittaa heille. Mutta onneksi meillä ei ole sellainen juttu. 

 

Te sano mä olen apina. Te sano mä olen gorille. Mä syön suomalainen 

raha, paska afrikkalainen. Sitten jälkeen mä kertoo sosiaalitoimistossa 

(perhetyöntekijälle). Sosiaalitoimisto sanoo, pitää kertoo poliisi tai pitää 

täyttää vuokraisännän paperi. Ja sitten sosiaalitoimistossa kertoo, minulla 

on oikeutta elää Suomessa. Mä olen ihminen. Ei saa kannata kuunnella, 

mitä hän sanoo, höpöttää. 

 

 

7.6 Tarpeet ja kokemukset ennaltaehkäisevästä perhetyöstä 

 

Haastattelut sisälsivät tarinoita arjen haasteista perheissä. Osalla haastateltavista voima-

varoja oli vienyt yksinäisyys ja mielenterveysongelmat. Eräs haastateltavista kertoi tois-

tuvista huonoista jaksoista, jotka olivat seurausta surullisista uutisista. Jaksoihin kuului 

tajuttomuuskohtauksia. Lapset olivat olleet vanhemman tukena. Perheiden nuoret näh-

tiin merkittävimpinä tukihenkilöinä. Kukaan ei kertonut voimavarojen vähyydestä työn-

tekijöille. Perhetyötä ei nähty vanhemmuuden tuen muotona. Kysyttäessä kokemuksia 

vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvästä tuesta, haastateltavat palasivat kotoutumisen 

tarpeisiin.  

 

Haastateltavat eivät kokeneet olevansa aktiivisia toimijoita tuen hakemisessa. Lapset 

nähtiin aktiivisempina toimijoina perhetyön asiakkuudessa. Eräs haastateltavista ei voi-

nut vaikuttaa saamaansa tukeen. Tarpeen ilmetessä nuori haki tukea perhetyöltä. Aineis-

tossa lasten aktiivisuus käsitti terveyteen, kotoutumiseen ja käytännön asioihin liittyvän 

tuen hakemisen.  
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Ei ole (mahdollisuutta vaikuttaa saatuun tukeen), koska tyttö osaa enem-

män. Tyttö hoitaa asiat enemmän. 

 

Lapset ne neuvovat minua ja ei mitään (hätää). 

 

Kokemuksia vanhemmuuden tuesta ei ollut aineistossa laajasti, mutta yhden vanhem-

man kokemus oli ollut merkittävä. Haastateltava osasi kuvata tuen merkitystä vanhem-

muuteen. Hän koki tulevansa hyväksytyksi äitinä uudessa kulttuurissa, vanhemmuuden 

tuen ja palautteen kautta.  

 

Sosiaali (perhetyöntekijä) kertoo minua, että vaikka mä olen köyhä, me tu-

lemme Suomesta, mutta näkee minä osaan hoitaa lapsi. He kerto minua 

monta kertaa. He sanoo, vaikka me olemme uusi, minun lapset on näköi-

nen ja oli hyvä. Niin te sanoo, vaikka minä olen yksinhuoltaja, mutta minä 

osaan hoitaa lapsi. Sitten mä olen iloinen, on hyvä. Koska se sosiaali 

(perhetyöntekijä) sanoi mä osaan hoitaa lapsi. 

 

Haastatteluissa avattiin käsitystä maahanmuuttajayhteisön pelosta perheasioissa työs-

kenteleviä kohtaan. Hän kokee, että maahanmuuttajaperheet eivät uskalla puhua avoi-

mesti perheongelmistaan, sillä pelkäävät menettävänsä vanhemmuutensa.  

 

Usein maahanmuuttajat pelkää suomalainen. Te sanoo esimerkiksi te… 

esimerkiksi sosiaalitoimisto tietää kotona on asiat, voi viedä lapset pois. 

Mies ja nainen voi mennä ero, mutta minun mielestä ei oo totta. Koska 

sama minäkin olin ennen pelkää, mutta mä puhun mä puhun lastensuojeli-

jan kanssa mä sain apua. Niin, mutta usein esimerkiksi joku perhe ei voi ei 

pysty hoita lapsi, ei osta lapsi ruoka, kotona ei ruoka. He säästää rahaa 

tai laittaa Afrikassa ja sitten he pelkää, sosiaali ei tiedä teillä on oma asi-

oita kotona. Koska sosiaali tietää, tulee ongelmia. Ei ole ongelmia, koska 

sosiaalitoimistossa haluaa lasten on hyvä elää kunnolla. 
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7.7 Kokemukset työntekijöiden vuorovaikutuksesta 

 

Vuorovaikutuksessa työntekijöiden ja asiakkaiden välillä, ei kulttuurieroilla pääsääntöi-

sesti koettu olevan merkitystä. Haastateltavat kokivat, että työntekijät kykenevät työs-

kentelemään asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Yksi haastateltavista koki 

kulttuurieron vaikuttaneen tukeen. Hän koki jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea, sillä 

Suomen kulttuurissa joutui huolehtimaan liikaa omista asioista. Hän oli ratkaissut tilan-

netta omaksumalla suomalaista kulttuuri. Yksilölliselle kulttuurille ominainen asiakkai-

den yksityisyyteen arvostus oli luonut luottamusta.  

 

Vuorovaikutuksen laatuun vaikuttavat ajalliset resurssit. Haastateltavat kokivat, että 

perhetyöntekijöitä pääsi tapaamaan tarvittaessa ja heillä on aikaa kohdata asiakkaat. 

Työntekijät esiintyivät täsmällisinä ja tapaamisen onnistumiseksi myös asiakkaiden 

täsmällisyys oli tärkeää.  

 

Joo (riittävästi aikaa tavata), jos tulemme samaan aikaan kuin tarkoitettu, 

niin kyllä. Jos noudatamme työntekijän aika, työntekijät on todella tarkka. 

Esimerkiksi yksi päivä, kun työntekijä joi kahvia, hän katsoi asiakas tulee, 

hän heitti kahvin pois. 

  

Haastatteluissa korostui edellisen lainauksen kaltaiset eleviestinnän merkitykset. Työn-

tekijöiden läsnäoloa ja kiinnostusta tulkittiin eleiden kautta. Yhden haastateltavan mu-

kaan kuuluksi tuleminen estyi erityisesti, kun työntekijä ei katsonut silmiin.  

 

Mutta hän ei kuuntele minua. Minä sanon, hän ei tykkää minusta, vaan 

tuntee huonosti. Tämä nainen ei kuuntele minua. Koska ihminen, joka ha-

luaa auttaa sinua, haluaa kuunnella sinua, sinä näkee hänen kasvo. Sinä 

kato. 

 

Työntekijät koettiin luotettaviksi. Luottamusta herätti työntekijän kiinnostus perheiden 

asioihin. Haastateltavat kokivat, että heidän tarpeitaan oli kuunneltu. Kokemukset syn-

tyivät arjen haasteiden ratkettua perhetyön tuella. Työntekijät olivat kyenneet muutta-

maan toimintatapojaan yksilöllisten perheiden tarpeiden mukaisesti.  
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Kun oli jotain asia ja sitten asia menee eteenpäin, näkee hän kuuntelee 

meitä ja hän ratkaisee ongelmat. 

 

Sen näkee, esimerkiksi työprosessi, arkielämä kunnossa.. kaikki asia kun-

nossa. Se tarkoittaa, että kaikki asia hoidettu. 

 

Haastateltavat eivät käsitelleet voimaannuttavia kokemuksia työntekijän puheeksi liitty-

vänä. Kokemukset olivat syntyneet konkreettisen tuen kautta ja arjen sujuvuuden kautta. 

Vaikealla hetkellä saatu tuki ja luottamus tuen saatavuuteen nähtiin voimavaroja lisää-

vinä asioina. Haastatteluissa ainoa voimaannuttavaa puhetta käsittävä teema oli haasta-

teltavan kokemus vanhemmuuden tuesta (Kts. kappale 6.6). 

 

Vaikka ei ole sellainen tilanne, kun he suoraan sanoo minulle. Mutta kun 

arkielämä menee eteenpäin ja kaikki asia järjestyy. Esimerkiksi lääkäri-

käynti järjestyy, jos koulussa jotain lapsella he ottavat yhteyttä, jos minul-

la.. Nämä asia antoi voima, miä voin elää täällä. 

 

He auttoivat paljon. Ja varsinkin alussa, esimerkiksi joskus kun me tulim-

me kaupunkiin ja ei tule bussi, (….) sosiaalityöntekijä (perhetyöntekijä) 

etsi omalla autolla ja hän auttoi ja he kannustivat. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

 

8.1 Alkuvaiheen tuen ja tulkkauksen väheneminen huolestuttaa 

 

Eniten tyytyväisyyden kokemuksia esiintyi vastaanottoon ja alkuvaiheen tukeen. Onnis-

tunut vastaanotto ja asettuminen ovat pohjana rutiineille, jotka ovat edellytyksiä uusien 

asioiden oppimiselle (Turtiainen 2013, 196). Perheiden saama tuki oli kokonaisvaltaista 

heidän tarpeisiinsa nähden. Achrén ja Leinonen haastattelivat Oulun maahanmuuttaja-

työntekijöitä liittyen turvapaikan saaneiden äitien kotoutumisen tarpeisiin. (Achrén & 

Leinonen 2014, 26.) Naiset tarvitsivat käytännön tukea kodinkoneiden käytöstä ruoan 

säilömiseen. (Achrén & Leinonen 2014, 26; vrt. myös Turtiainen 2013, 198.) Tulokset 

olivat yhteneväisiä omien tulosteni kanssa.  

 

Haastateltavat olivat tietoisia tuen vähenemisestä asiakkuuden edetessä ja osa koki sen 

tapahtuvan liian pian. Perheiden ja perheenjäsenten yksilöllinen kotoutuminen luovat 

eritasoisia tuen tarpeita. On tärkeää arvioida perheiden kykyä toimia ympäristössä suh-

teessa tuen intensiivisyyteen (Hänninen 2007, 11–14). Pakolaisten kyvyissä toimia itse-

näisesti palvelujärjestelmässä on eroja, heidän siirtyessään kotouttavista palveluista 

kunnan peruspalveluihin (Turtiainen 2013, 202). Tutkimukseni tulos on ristiriitainen 

esim. Piirosen ja Tomsonin haastattelemien helsinkiläisten asiakkaiden kokemuksiin. 

He tarvitsisivat intensiivistä tukea alkuun ja myöhempää tukea ei tarvittu (Piironen & 

Tomson 2013, 34).  Ero voi kertoa erilaisista asiakkaiden resursseista tai toimipisteiden 

työskentelyn painopisteistä.  

 

Tulkkauksen väheneminen aiheutti ristiriitaisia kokemuksia. Kunnat saavat valtiolta 

korvaukset pakolaisten asioimistulkkauksesta mahdolliseen kansalaisuuteen asti (Ruha-

nen 2013, 11). Haastateltavat suoriutuivat osasta palveluja ilman tulkkausta, osasta ei-

vät. Asiakas on paras suorittamaan arvion, milloin tulkkausoikeuden käyttämättä jättä-

minen palvelee hänen kotoutumistaan. Perheiden tietoisuus tulkkausoikeuksistaan mah-

dollistaa arviointia. Tulokset osoittivat, että haastateltavilla ei ollut kokonaiskuvaa tulk-

kausoikeuksistaan ja niitä koskevista palveluista.  
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Goffman, Hammar-Suutari, Kim sekä Taylor kertovat, että viranomaisverkoston toimin-

tamallit ovat usein yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä ja tiedostamattomia. Työnteki-

jän ja asiakkaan osatessa viranomaiskulttuurin säännöt, kykenevät he omissa rooleis-

saan suoriutumaan palvelutilanteista odotetulla tavalla ja voivat keskittyä asioiden hoi-

tamiseen. (Hammar-Suutari 2009, 115–116.) Maahanmuuttotoimiston perhetyön asiak-

kaille suomalainen palvelujärjestelmä on usein vieras. Palveluiden toimintamallien si-

säistäminen voi kestää kauan. Kaikki haastateltavat tulevat yhteisöllisistä kulttuureista. 

Yksi kulttuurin ilmentymistä on, miten sen edustajat suhtautuvat aikaan (Laine, ym. 

2010, 196). Haastateltavien moniaikainen aikakäsitys eroaa suomalaisesta yksiaikaisesta 

kulttuurista. Heillä oli ollut vaikeuksia ymmärtää ajanvaraus- ja päivystyskäytäntöjä. 

Tapaaminen työntekijän kanssa voi siirtyä tuleville päivystyspäiville, mikäli he eivät 

saavu varattuna aikana. Käytäntöjen oppimiselle esiintyi motivaatiota ja haastateltavat 

kaipasivat perusteellisempaa tulkattua selvitystä. 

 

 

8.2 Informaatio kotoutumista edistävä tukimuoto 

 

Alkuvaiheen informaatio ja asioiden selittäminen esiintyivät kotoutumista edistävänä 

tukimuotona. Tietoa on hyvä antaa suullisesti, kirjallisesti sekä visuaalisesti (Turtiainen 

2013, 200). Tällöin sen on mahdollista tavoittaa kaikki perheet, taustoista ja koulutus-

tasoista riippumatta. Haastateltavat kuvasivat informaatiota kaikkien menetelmien kaut-

ta. Yhteistä haastatteluille oli vähäinen ymmärrys perhetyön roolista maahanmuuttaja-

palveluiden kokonaisuudessa. Perhetyön tuen muotojen hahmottaminen voi helpottaa 

asiakkaiden tuen hakemista.  

 

Tuloksissa tiedon määrä näyttäytyy runsaana, mutta pirstaleisena. Informaation koko-

naisuuden muodostaa neljä haastattelua. Eriteltyinä ne sisältävät osan alkuvaiheessa 

tarvittavasta tiedosta. Voidaan todeta, että perhetyön antama informaatio on ollut alku-

vaiheessa laaja ja kattava. Perheissä sitä on sisäistetty osittain.  

 

Haastateltavia oli ohjeistettu suomalaisen lainsäädännön suhteen. Esiin nousivat erityi-

sesti lastensuojelulaki (417/2007) sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

(361/1983). Lasten oikeuksista annettu informaatio oli YK:n lapsen oikeuksien yleisso-

pimuksen mukainen. Kansainväliset sopimukset sekä Suomen lainsäädäntö ovat toimi-
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neet perhetyön tukirankana. Haastatteluissa esiintyi myös kokemuksia, ettei tietoisuus 

omista oikeuksista ollut riittävää. On ymmärrettävää, ettei haastateltava osannut jäsen-

tään tämän vaikutuksia arkeen. Asiakkaan on oltava tietoinen oikeuksistaan, jotta voi 

tarkastella niiden toteutumattomuuden vaikutuksia.  

 

 

Osa haastateltavista oli kokenut kulttuurishokkia asumisjärjestelyihin ja kodin ulkonä-

köön liittyen. Asunnot varustetaan sen tasoisiksi, että asiakkaat voivat päästä niillä asu-

misen alkuun (Ruhanen 2013, 11). Askeettinen asunto voidaan tulkita myös kulttuuri-

seksi asiaksi. Kulttuurierot perhekäsityksistä olivat näyttäytyneet asumisjärjestelyissä, 

jossa perhe olisi halunnut asua yhdessä. Pakolaisperheillä voi olla taustalla paljon trau-

maattisia kokemuksia ja turvattomuuden tunne voi jatkua pitkään (Schubert 2013, 68). 

Osa haastateltavista koki, että informaatio asumisesta ja oikeuksista vähentäisi pelkoa 

perheen erottamisesta. 

 

 

8.3 Palveluohjaus nähdään kokonaisvaltaisena tukena 

 

Palveluohjaus näyttäytyi haastatteluissa perheille merkittävänä tukena. Tulokset osoit-

tavat, että palveluohjaus vastaa asiakkaiden alkuvaiheen intensiivisen tuen tarpeeseen. 

Palveluohjaus, neuvominen sekä saattaminen miellettiin yhdeksi tueksi. Hännisen 

(2007, 11–14) mainitsemista palveluohjauksen työtasoista, haastateltavat kokivat oman 

tarpeensa ja perhetyön palveluohjauksen yksilökohtaisena palveluohjauksena. Myös 

Wallin, pro gradu–työssään haastattelemilla, sosiaalitoimiston maahanmuuttaja-

asiakkailla esiintyi maahanmuuton myötä tarvetta tehostetulle palveluohjaukselle, opas-

tukselle sekä tiedon annolle. (Walli 2009, 79–80.) 

 

Valtaosa haastateltavista ei hahmottanut perhetyön koordinoitua palveluohjausta. Ko-

konaisvaltainen palveluohjaus ei pääse toteutumaan, mikäli järjestelmä näyttäytyy asi-

akkaalle hajanaisena. Hallikainen (2011, 74–75) haastatteli Mikkeliläisiä maahanmuut-

tajia, joilla ei ole ollut oikeutta kotouttaviin palveluihin. Haastateltavat kertoivat, että 

heidän onnistumiset kotoutumiseen liittyen johtuvat saadusta tuesta ja ohjauksesta. Il-

man tukea palvelut he eivät ymmärtäneet järjestelmää tai sen syy-seuraussuhteita. Myös 

maahanmuuttajatyön asiantuntijat jakoivat näkemyksen. (Hallikainen 2011, 74–75.) Eri 
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statuksilla oleskelevien maahanmuuttajien tuen intensiivisyydessä on ollut eroja. Kiin-

tiöpakolaisperheiden saama perhetyön palveluohjaus näyttäytyy merkittävänä tukena. 

Se mahdollistaa palveluiden saatavuutta, järjestelmän hahmottamista ja itsenäisen toi-

mintakyvyn lisääntymistä.  

 

 

8.4 Tulkkitilaukset toimivia perhetyön ohjaamissa palveluissa 

 

Haastateltavat kokivat, että työntekijät kykenevät kommunikoimaan kielimuurista huo-

limatta sekä havaitsemaan asiakkaan tarpeen tulkille. Tulkkitilaukset koettiin luotettavi-

na. Haasteita ilmeni, mikäli asiakas oli ohjautunut palveluihin itsenäisesti ja työntekijä 

ei ollut tietoinen tilaustarpeesta sekä kunnan ulkopuolisissa ja päivystysluontoisissa 

palveluissa. Ilman tulkkia asiakkaan käynti on turha (Ruhanen 2013, 18). Päivystyspoli-

klinikka hoitaa päivystysluontoiset tulkkitilaukset ja kulut kuuluvat maahanmuuttotoi-

mistolle.  

 

Verkostomaisella yhteistyöllä perheiden tulkkausoikeutta voitaisiin vahvistaa. Laki ko-

toutumisen edistämisestä painottaa monialaista yhteistyötä sekä kunnan palveluiden 

kehittämistä maahanmuuttajille sopiviksi (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010). 

Mikkelin kotouttamisohjelman yksi tavoitteista on yhdenvertaistaa palveluja maahan-

muuttajien ja kantaväestön välillä. Ohjelma selventää moniammatilliset yhteistyökeinot 

tulkkausoikeuden toteutumiseksi. (Sosiaali- ja terveyslautakunta 2009, 11.) 

 

 

8.5 Perheiden lapset keskeisiä toimijoita 

 

Vanhemmat hyödynsivät lasten suomenkieli- ja palvelujärjestelmäosaamista sekä luku- 

ja kirjoitustaitoja. Lapsi voi tällöin joutua toimimaan vanhemman puolesta aikuisille 

kuuluvissa asioissa (Schubert 2013, 71). Lapsi joutuu tulkkaajana kielellisesti sekä kehi-

tysvaiheeseensa nähden mahdottomaan tilanteeseen, sillä saa tietoonsa hänelle kuulu-

mattomia asioita. Sukupolvien roolit ja perheen vastuuasetelmat voivat vääristyä. 

(Schubert 2013, 71; Takalo 2007, 71–78; Turtiainen 2013, 195; Vastaanottava Pohjois-

Savo –hanke 2011, 5.) Tulkkausvastuu on liian suuri lapselle ja sen on oltava ammatti-

laisten vastuulla (Turtiainen 2013, 195; Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke 2011, 5).  
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Nuorista voi muodostua tärkeä kotoutumisen tuki vanhemmille, sillä he usein omaksu-

vat kulttuuri- ja kielitaitoja nopeammin. Sukupolviroolien muutos voi vähentää van-

hemman auktoriteettia ja nuoret jäävät ilman tukea kotoutumisessaan ja kehityksessään. 

(Alitolppa-Niitamo & Leinonen 2013, 100–101.) Haastatteluissa korostui nuorten rooli 

vanhempien tukena. Vanhempien puheessa lapset olivat aktiivisempia perhetyön asiak-

kuudessa. Lapsen vastuulle jää ymmärtää perheen tarpeita sekä palvelujärjestelmän tu-

enmuotoja.   

 

Maahanmuuttajat ovat alttiita psyykkisille ongelmille ja yksinäisyydelle. Lapsilla on 

riskinä sijaistraumatisoitua vanhempien traumakäytöksestä. (Schubert 2013, 69–70.) 

Tulosten osalta näyttää sille, että lapset ovat kantaneet vastuuta perheiden hyvinvoinnis-

ta. Perheasioihin ei ole haettu tukea. Vanhemmat ovat luottaneet lasten osaavan ja jak-

savan. Lapsella on oikeus turvallista ja tervettä kehitystä edistävään kasvuympäristöön 

(Lastensuojelulaki 417/2007). Arvioitaessa perheen lastensuojelutarvetta, vanhempien 

uupumuksen ja psyykkisten ongelmien vaikutus lapsen saamaan huolenpitoon sekä lap-

sen suuri vastuu perheen arjesta, ovat perusteita suojelun tarpeelle. Lisäperusteena tar-

peelle voi olla mullistava iso elämänmuutos. (Lastensuojelu.info i.a). Yksinäisyys ja 

sosiaalisten verkostojen uupuminen kuormittavat vanhempien vähäisiä voimavaroja. 

Nämä edellä mainitut haasteet kuvastavat haastateltavien puhetta perheiden arjesta. 

Haastateltavilla oli tarvetta vanhemmuuden tuelle. 

 

Tegenen haastattelemat somalipakolaisvanhemmat siirsivät oman tulevaisuuden odo-

tukset lapsiin. (Tegene 2011, 48–49.) Jokelan ja Nacirin maahanmuuttajavanhempien 

haastatteluissa saatiin samankaltaisia tuloksia (Jokela 2005, 94; Naciri 2011, 41). Omat 

tutkimustulokseni ovat yhteneväisiä. Vanhempi ei hae yhteiskunnasta aktiivisesti toi-

menpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, mikäli niitä ei ole. Palveluun hakeutuminen ja 

vastuu onnistuneesta kotoutumisesta voi siirtyä lapsille. Perheen kotoutumisen kannalta 

vanhempien hyvinvointi on tärkeässä roolissa. Ulkopuolelta he eivät kykene tukemaan 

lapsia, kuten osallistuessaan tulevaisuuden rakentamiseen. Nacirin haastatteluissa oli 

ilmennyt, että vanhemmilla oli ollut haasteita toimia lasten elämän opettajina ja huolta-

jina uudessa kulttuurissa (Naciri 2011, 41). Lasten kotoutumisprosessi voi vaikeutua, 

mikäli he lisäksi kantavat vastuun vanhempien hyvinvoinnista. 
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8.6 Perhetyö ei hahmotu vanhemmuuden tukena 

 

Perhetyö ei mieltynyt kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvänä tuen muotona. Se näh-

tiin kotoutumisen ja ympäristössä toimimisen tukena. Wallin (2009, 67–70) haastatte-

lemat maahanmuuttajat olivat käsitelleet vähäisesti maahanmuuton tuomia jännitteitä 

perheissä. He eivät omaehtoisesti kertoneet perhesuhteista ja niiden luonteista. (Walli 

2009, 67–70.) Yhdysvalloissa on havaittu, että pakolaisperheiden vanhemmat eivät hae 

oma-aloitteisesti tukea lapsilleen. Tuen piiriin ohjauduttiin ongelmien muututtua niin 

merkittäviksi, että joku kodin ulkopuolelta esittää huolensa. (Mayadas & Segal 2005, 

575.) Haastateltavillani oli havaittavissa samankaltaista käyttäytymistä.  

 

Yhden haastateltavan vanhemmuuden tuen kokemukset olivat merkittäviä. Työntekijät 

olivat määritelleet hyvää vanhemmuutta ja antaneet määritelmään verrattavaa positiivis-

ta palautetta. Berg (2008, 23–25) kertoo, että Keskisen mukaan toimiessaan sosiaalisten 

toimintatapojen ja moraalisten koodien mukaisesti, äidit voivat saada ympäristöltä ym-

märrystä ja sosiaalista hyväksyntää. Nousiaisen mukaan määritelmät voivat olla tiedos-

tettuja ja ammatillisia odotuksia, joihin sisältyy kontrollia. (Berg 2008, 22–25.) Tällaisia 

ovat esim. lainsäädäntö sekä ammatilliset teoriat, kuten Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria.  

 

Lainsäädäntöinformaatiota ei koettu vanhemmuuden tukena.  Lastensuojelulain avaami-

nen esimerkiksi tukee vanhemmuutta uudessa kulttuurissa ja pyrkii ehkäisemään lasten-

suojelutarvetta. Berg (2008, 23) kertoo, että Keskisen mukaan vanhemmuuden ollessa 

sopimatonta suhteessa normiodotuksiin, voi riskinä olla leimautuminen. Käsityksillä 

äitiydestä voidaan ohjata ja rajoittaa vanhemmuutta. Vanhemmuuden ja kasvatuksen 

tuki sekä kontrolli luovat odotetunlaisia äitejä. Tämä luo ammattilaisille valtaa, jota 

Foucault kutsuu biovallaksi. (Berg 2008, 23.) Haastatteluissa esiintyi puhetta maahan-

muuttajayhteisön pelosta lastensuojelun biovaltaa kohtaan.  

 

Maahanmuuttotoimiston perhetyö on ennaltaehkäisevää ja työntekijät ohjaavat asiakkai-

ta lastensuojelun palveluihin. Anis (2013, 154) kertoo, että tutkimuksissa sosiaalityön-

tekijät sekä asiakkaat ovat kertoneet varhaisen lastensuojeluperhetyön tuloksellisuudesta 

ja positiivisista kokemuksista. (Anis 2013, 154.) Useille maahanmuuttajien lähtömaiden 

kulttuureille voi olla ominaista yksityisyys ja vaikeneminen (Mayadas & Segal 2005, 

571). Perheiden peloista johtuva ongelmien salailu voi estää työntekijöiden varhaista 
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huolen tunnistamista ja puheeksi ottamista. Tavalla avata lastensuojelun roolia ennalta-

ehkäisevissä palveluissa on merkitystä.  

 

Tuloksissa esiintyi haasteita vanhemmuudessa ja tarvetta vanhemmuuden tuelle. Haas-

tateltavat eivät tahtoneet puhua tuesta perheasioihin. Jää tulkinnan varaan, johtuiko ai-

heen torjuminen epäilyksistä työskentelyä kohtaan vai haastateltavien vaikeuksista 

hahmottaa perhetyötä ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna. Olisi mielekästä tutkia kiin-

tiöpakolaisperheiden ennaltaehkäiseviä lastensuojelutarpeita sekä luottamusta ja avoi-

muutta vanhemmuuden tukea kohtaan. Todellisten elämäntilanteiden ja vaikenemisen 

syiden myötä voisi avautua mahdollisuus tukea perheitä, joiden huolen tunnistaminen 

on haastavaa.  

 

Mahdollinen vanhemmuuden tuen kehittämismalli olisi ottaa elementtejä australialaises-

ta (kts. kappale 3.2) pakolaisperheiden vanhemmuusohjelmasta. Työmallin myötä struk-

tuuri ja perhetyön rooli vanhemmuuden tukijana vahvistuisivat. Mallilla oli kyetty eh-

käisemään perheiden konfliktien kasvamista. Ennaltaehkäisevä ryhmätyöskentely on 

kustannustehokkaampaa, kuin perhekohtainen lastensuojelu. Toiminnassa vanhemmilla 

on tilaisuus aktivoitua ja kynnys vanhemmuuden tukeen olisi pienenmpi. Ohjelman to-

teuttaminen pienimuotoisenakin tarvitsee moniammatillista yhteistyötä.  

 

 

8.7 Tuen tarve osallisuuden lisääntymiselle 

 

Jämsén ja Pyykkönen (2014, 9) avaavat osallisuuden ulottuvuuksia (kts. kpl 4.1.4). 

Haastateltavat puhuivat enemmän osallisuudesta omaan elämään ja yhteisöön, kuin yh-

teiskunnan päätöksen tekoon. Perheiden lapset nähtiin yhteiskunnassa vanhempia osalli-

sempana. Osallisuus ei näyttäytynyt kokonaisvaltaisena haastateltavien arjessa. Heillä 

oli tarve tuelle sosiaalisten suhteiden rakentamisessa. Ystävän puute oli keskeisin kotou-

tumista haastavista ja mielialaa alentavista tekijöistä. Eniten osallisuuden lisääntymistä 

toivottiin kantaväestön keskuudessa. Tomsonin ja Piirosen sekä Nacirin haastatteluissa 

ilmeni myös, ettei asiakkailla ollut tarpeeksi tilaisuuksia tutustua kantaväestöön ja he 

toivoivat niitä enemmän (Naciri 2011, 39; Piironen & Tomson 2013, 36–37). UNHCR:n 

haastattelemilla EU:n jäsenmaiden pakolaisilla oli myös puute sosiaalisista kontakteista 

kantaväestöön, vaikka sitä kontaktia toivottiin eniten (UNHCR 2013, 125). Tulokset 
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ovat yhteneviä omien tulosteni kanssa. Merkittävimpänä osallisuuden tukijana miellet-

tiin Punainen Risti. On ymmärrettävää, etteivät haastateltavat hahmottaneet perhetyön 

moniammatillista taustatyöskentelyä.  

 

Berryn teoriassa integroituva maahanmuuttaja kykenee arvostamaan omaa kulttuuriaan 

sekä omaksumaan uuden kulttuurin tapoja ja arvoja (Schubert 2013, 65–67). Kotoutu-

minen on vuorovaikutuksellista maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä (Laki kotou-

tumisen edistämisestä 1386/2010) ja muutosprosessi koskee molempia osapuolia 

(Schubert 2013, 65). Tutkimustulosteni, teorian sekä aiempien projektien ja tutkimusten 

valossa herää näkemys perheiden kotoutumista tukevista toimenpiteistä. Asiakkailla 

esiintyy tarvetta työn painottamisesta osallistavammaksi kantaväestön kanssa. Kappa-

leessa 4.1.4 kerroin Helsingin Itä-Pasilan alueen Varhaisen tuen -hanketta. Mallissa on 

toimintoja, joilla voitaisiin tukea haastateltavien kuvaamia osallisuuden haasteita. Jal-

kautuvassa ja käytännönläheisessä työskentelyssä perhetyö olisi luonteva osa moniam-

matillista verkostoa. Työmallissa huomioitaisiin myös kotoutumislain (1386/2010) pai-

notus perhenäkökulman huomioimisesta kotoutumisprosessissa. Toiminnan käynnistä-

misen haasteena voi olla resurssien vähyys. Projektiluontoinen rahoitus olisi mahdolli-

sesti tarpeen.  

 

Perhetyö oli tukenut maahanmuuttajayhteisön muodostumista. Yhteisö oli lisännyt per-

heiden voimavaroja. Kappaleessa 7.2 avasin, kuinka neljästä haastattelusta saatu aineis-

to muodosti alkuvaiheen informaation kokonaisuuden. Haastattelukohtaisesti tieto näyt-

täytyi repaleisena. Olisi mielekästä tutkia, kuinka maahanmuuttajayhteisöt tukevat toisi-

aan. Paikkaavatko yhteisöt yksilöiden uupuvia tietoja ja taitoja sekä miltä osin ne kor-

vaavat viranomaisverkoston tarjoamaa tukea. Jokainen kiintiöpakolainen ei kuulu yhtei-

söön ja perheitä tulee eriaikaisesti. Herää kysymys, millaisesta tuesta ilman tällaiset 

perheet jäävät. Kuinka viranomaisverkosto voi sitä korvata. Yhdenvertaisuuslaki 

(2004/41) säätää positiivisesta erityiskohtelusta (Yhdenvertaisuuslaki 2004). Maahan-

muuttajayhteisöjen ulkopuolella elävät saattavat tarvita yksilöllisempää ja toistavampaa 

työskentelyä, jotta heidän yhdenvertaiset mahdollisuudet toteutuvat. Tulokset herättävät 

jatkotutkimusehdotuksia.  

 

Tuloksissa ilmeni harrastusten ja mielekkään tekemisen puutetta sekä yksinäisyyttä. 

Toimintaan ohjauksen puutteesta oli kokemuksia. Piirosen ja Tomsonin haastattelemat 
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sosiaaliohjaajat mainitsivat harraste- ja vapaa-ajan tekemisen puutteen vaikuttavan syr-

jäytymisriskiin (Jämsén & Pyykkönen 2014, 196). Merkityssuhteita on havaittavissa 

tuloksissani. Pakolaisperheiden yhteisöllisen osallisuuden lisääntymiseksi, on alueen 

sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistuminen oleellista. Havaintojeni puolesta olen koke-

nut, että perhetyössä ohjataan aktiviteetteihin. Tulokset olivat ristiriitaisia verraten 

omiin havaintoihini.  

 

 

8.8 Vuorovaikutus välittyy asiakkaille konkreettisen tuen kautta 

 

Puukarin ja Taajamon ohjaussuhteen mallissa nähdään tärkeänä havaita maahanmuuton 

tuomat haasteet asiakkaiden elämänkentässä. Haasteiden näkeminen tukee yksilöllistä ja 

tarpeiden mukaista työskentelyä. (Korhonen & Puukari 2013, 40.) Maahanmuuton li-

säksi kulttuuritausta ja eletty elämä vaikuttavat tarpeisiin sekä valmiuksiin (Hammar-

Suutari 2009, 29–30; Korhonen & Puukari 2013, 40). Tulokset osoittavat, että työnteki-

jät ovat kehittäneet työskentelystrategioita perheiden kotoutumisen tarpeiden mukaises-

ti. Kuulluksi tulemisen kokemukset olivat syntyneet, kun tarpeenmukainen tuki oli saa-

tu.  

 

Tomsonin ja Piirosen haastattelemat maahanmuuttajatyön sosiaaliohjaajat kokivat luot-

tamuksen ja vuorovaikutuksen asiakassuhteen tärkeimmiksi tekijöiksi (Tomson & Pii-

ronen 2013,25). Haastateltavat kokivat työntekijät luotettaviksi. Suomen kulttuurille 

ominainen yksityisyyden arvostus oli luonut luottamusta. Työntekijöitä sitoo myös vai-

tiolovelvollisuus (Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista 812/2000), mikä on 

myös mahdollisesti vaikuttanut luottamuksen syntyyn.  

 

Perhetyön asiakastyössä kulttuurisensitiiviset vuorovaikutustaidot ovat yksi ammat-

tiosaamisen alue. Piirosen ja Tomsonin tekemissä haastatteluissa helsinkiläiset maa-

hanmuuttaja-asiakkaat toivoivat työntekijöiden kulttuurisensitiivisestä osaamisesta (Pii-

ronen & Tomson 2013, 35). Tulosten mukaan kulttuuri ei ole ollut merkittävä tekijä 

perheiden tuen saamiseen tai sen laatuun. Työntekijät ovat työskennelleet kulttuurisen-

sitiivisesti.  
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Hallin mukaan korkean kontekstin kulttuureissa viestinnässä korostuvat eleviestintä, 

puhujan olemus sekä ei-kielelliset reaktiot (Korhonen 2013, 62). Tuloksissa ilmeni 

haastateltavien kulttuurille ominainen eleviestinnän korostuminen. Eleviestintäosaami-

nen on tällöin tärkeä osa työntekijöiden ammatillisuutta. Työn kehittämisen näkökul-

masta, osaamisalue on kannattavaa huomioida esimerkiksi henkilökunnan koulutusrat-

kaisuissa.  

 

Haasteiden myötä asiakas voi kokea kykenemättömyyttä ongelmien ratkaisuun. Voi-

maannuttava työote voi lisätä pystyvyyden, selviytymisen sekä turvallisuuden tunnetta. 

Positiivisista tilanteista ja asioista keskusteleminen tukevat asiakkaan myönteistä ajatte-

lua. (Rönkkö ja Rytkönen 2010, 188–191.) Tuloksissa ei esiintynyt merkittävästi koke-

muksia voimaannuttavasta työntekijän puheesta. Voimaannuttavana nähtiin intensiivi-

nen ja yksilöllinen käytännön tuki. Alkuvaiheessa omien voimavarojen valjastaminen 

keskustelutuella voi olla mahdotonta, sillä toimintamalleja uudessa ympäristössä ei ole. 

Konkreettisen tuen kautta saadut taidot mahdollistavat onnistumisia, jotka voivat voi-

maannuttaa. Työntekijät olivat toimineet siltana asiakkaiden kykyjen ja ympäristön vaa-

timusten välillä. Elina Nissisen (2012, 2, 76) Pro gradu -haastatteluissa nousi myös esiin 

palvelujärjestelmän tuki yhtenä voimaannuttavana tekijänä. Voimavarojen löytäminen 

ongelmien ratkaisuun on helpompaa, kun asiakas kokee itsensä kykeneväksi ja ympäris-

tön onnistumiselle mahdolliseksi (Siitonen 1999, 151).  

 

Yhtenä palvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä ovat ajalliset resurssit (Hammar-Suutari 

2009, 119). Aika vaikuttaa työntekijän ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Haas-

tateltavat kokivat, että työntekijöitä pääsi tapaamaan tarvittaessa ja heillä oli aikaa asi-

akkailleen. Kohtaamisen laatuun liittyvissä keskusteluissa nousi esiin kokemus virasto-

ajanvaraus- ja päivystyskäytäntöjen tuntemuksen tärkeydestä. Tietämys palvelukäytän-

teistä lisäsi asiakkaiden kohtaamisen laatua ja niihin liittyen toivottiin tulkattua lisäsel-

vitystä. 
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Opinnäytetyöprosessin toteuttaminen 

 

Opinnäytetyö vastasi erityisesti tutkimuskysymyksiin liittyen asiakkaiden tarpeisiin ja 

kokemuksiin. Tulokset löytävät vastauksia myös vuorovaikutukseen liittyviin kysymyk-

siin. Tutkimuskysymykseen, liittyen kotouttavien toimenpiteiden kokemuksiin, jäivät 

tulokset vähäisiksi. Arvelen tämän johtuvan tavastani käyttää teemarunkoa haastatte-

luissa. Havaitsin, ettei runko sisältänyt kysymyksiä liittyen kotoutumista edistäviin toi-

menpiteisiin. Rungossa on mahdollisuuksia tällaisten kysymysten muotoiluun, mutta 

haastattelutilanteessa en tässä onnistunut. Esimerkiksi osallisuuden tukemisesta kysyttä-

essä kysyin ”Millaista tukea olet tarvinnut tutustuaksesi ihmisiin?”, ”Millaista tukea olet 

saanut perhetyöltä ihmisiin tutustumiseksi?” ja ”Millaista merkitystä sillä tuella ja tutus-

tumisella oli sinun perheellesi?”. Etsin siis tarpeita ja kokemuksia. Toimenpiteiden suh-

teen minun olisi täytynyt kysyä ”Millaiset perhetyön toimenpiteet ovat olleet toimivia, 

tukiessaan perheesi tutustumista muihin ihmisiin?”. Tuloksista on joitain haastateltavien 

näkemyksiä hyvistä toimenpiteistä. Tämän ollessa yksi tutkimustehtävä, olisi minun 

täytynyt muotoilla haastattelurunkoa sekä kysymyksiä vastaamaan myös tähän kysy-

mykseen. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kuvaamaan todellista elämää, jolloin 

hyväksytään todellisuuden moninaisuus. Todellisuus muovautuu eri tapahtumien vai-

kuttaessa toisiinsa, jolloin aihetta on hyvä tutkia kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 

2007, 157.) Pyrin tarkastelemaan kokemuksia ja tarpeita mahdollisimman laajan perhe-

työn työnkuvan kautta. Aineistossa ilmeni edellä mainittuja tapahtumien vaikutuksia 

muihin osa-alueisiin. Tällaisia olivat esim. maahanmuuttajayhteisöjen merkitys perhei-

den kotoutumisessa sekä informaatiokokonaisuuden ilmeneminen vasta kaikkien haasta-

teltavien vastauskokonaisuudessa. Perheiden lastensuojelulliset tarpeet, puhe pelosta 

lastensuojelua kohtaan sekä puhumattomuus perheen asioista muodostivat kokonaisuu-

den, jota ilman laajaa tarkastelua ei olisi voinut havaita. Toisaalta kyse oli sattumasta ja 

tuurista, sillä haastattelurungossa ei ollut kysymyksiä liittyen lastensuojeluun.  
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Koen teemahaastattelun olleen hyvä valinta. Onnistuin rungon muodostuksessa, sillä se 

loi perhetyötä kattavan aineiston. Valmistautumiseni ei ollut riittävää suhteessa kohde-

ryhmän haastattelun haasteellisuuteen. Haastatteluiden suhteen jäin pohtimaan eniten 

sitä, kuinka kysyä kiintiöpakolaiselta avoimia kysymyksiä. Tunteisiin liittyviin ja kuvai-

leviin kysymyksiin oli vaikeaa saada vastauksia. Olin varautunut avaamaan kysymyk-

siä. Litteroinnissa ja analyysin alkuvaiheissa silti havaitsin osissa vastauksia epäselvyyt-

tä, kuinka haastateltava oli kysymyksen ymmärtänyt. Valmistautumattomuuden ja ko-

kemattomuuden vuoksi aineistosta on poistettu osia tulosten luotettavuuden vuoksi. 

Harjaantuneempana tutkijana ja monikulttuurisena viestijänä olisin voinut saada laa-

jemman aineiston samalla haastattelurungolla.  

 

Haastatteluryhmän rajauksessa perustelin Suomessa asuttujen vuosien tärkeyttä. Raja-

uksesta huolimatta haastateltavilla ilmeni haasteita, joita arvelimme yhteistyökumppa-

nin kanssa ilmenevän maahantulon alkuvaiheessa. Haastateltavien ymmärrys palvelui-

hin oli odotettua alhaisempi.  

 

Ilman teorian tukea objektiivisuuteni olisi ollut kyseenalainen, erityisesti haastateltavien 

tarpeita tutkiessani. Omien harjoitteluaikaisten havaintojen perusteella koin useasti, että 

haastateltavat ovat saaneet toivomaansa tukea. Ilman teoriaa tämä olisi voinut vääristää 

tuloksia. Perhetyö on tarjonnut tukea kyseisiin haastateltavien tarpeisiin. Tulokset ilmai-

sevat sitä, että heillä on tarve toistolle ja intensiivisemmälle tuelle.  

 

 

9.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimusryhmään kohdistuvista eettisistä lähtökohdista ihmisarvon kunnioitus on kes-

keisin. Haastateltavien itsemääräämisoikeutta sekä tietoisuutta tutkimusprosessista on 

kunnioitettava. (Hirsjärvi ym. 2007, 25.) Pyrin varmistamaan ymmärryksen vapaaehtoi-

suudesta, avaamalla tutkimuksen tavoitteita ja sen luonnetta. Kävimme läpi haastattelu-

runkoa, jotta olisivat tietoisia käsiteltävistä aiheista. Avasin haastateltaville mahdolli-

suudesta jättää vastaamatta kysymyksiin. Vasta informaation jälkeen tiedustelin osallis-

tumishalukkuutta.  
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Tulosten raportoinnissa ja julkaisussa ei aineistoa saa vääristää kuvaamaan aihetta halu-

tunlaisessa valossa. Tutkimuksen puutteet on tuotava rehellisesti esiin. (Hirsjärvi ym. 

2007, 26.) Totuudenmukaista tulosten raportointia olen varmistanut palaamalla ana-

lyysitiedostoihin, tulosten raportoinnin jälkeen. Johtopäätösosiossa palasin tarkistamaan 

tuloksia sekä analyysitiedostoja, jottei yleinen teoria ja muiden tutkimusten tulokset 

vääristäisi tutkimuksieni tuloksia. Havaitsin tällaisen olevan riskinä ilman edellisiin 

vaiheisiin palaamista. Eettisyyden kannalta on merkittävää, millaiset johtopäätökset 

tuloksista muodostaa. 

 

Yksi luotettavuuteen vaikuttava tekijä on, että olen työskennellyt yksin. Olen usein kai-

vannut työparia peiliksi, muodostaakseni punaista lankaa. Usea opinnäytetyöntekijä tuo 

luotettavuutta tutkimukselle. Olen pyrkinyt mahdollisimman luotettaviin tuloksiin yh-

den opiskelijan voimin.  

 

Perehtyneisyys teoriaan ja käsitteistöön lisää luotettavuutta. Tulosten yhdistettävyys 

teoriaan tuo luotettavuutta tuloksille. Tässä opinnäytetyössä aineisto on pieni. Tulokset 

eivät ole laajasti yleistettävissä. Teorian kautta yleistämällä tulokset ovat merkitykselli-

sempiä. Omista haastattelumenetelmätaidoistani johtuvat aineistosta poistetut osat vä-

hentävät tulosten luotettavuutta. Tätä asiaa avaan enemmän pohdintaosuudessa. 

 

Kolmessa haastattelussa minulla oli mahdollisuutena käyttää kulttuuritulkkia. Haastatel-

tavien suomenkielen taidon vuoksi tulkki oli tarpeellinen. Yksi luotettavuuteen liittyvä 

tekijä on tulkin käyttäminen haastatteluissa. Avatessani kulttuuritulkille kysymyksiä, 

rajasin kysymysten avoimuutta. Havaitsin kulttuuritulkin avaavan kysymyksiä lisää 

tulkatessaan. Haastattelijan on vaikeaa tietää, millaiseen kysymykseen saa vastauksen. 

Vastauksissa oli havaittavissa kulttuuritulkin omia näkökulmia aiheesta. Olen pyrkinyt 

jättämään aineiston ulkopuolelle kaiken, missä on havaittavissa tulkin kokemus tai haas-

tateltavan kokemukseen lisätty esimerkki. Kaikista aineiston kohdista ei voi varmasti 

sanoa, kenen vastaus on. Poistetut aineiston osat saattavat sisältää haastateltavien ko-

kemuksia ja tarpeita. Niiden uupuminen voi vääristää tuloksia ja vähentää niiden luotet-

tavuutta.  

 

Tulkkauksen haasteet toimivat minulle hyvänä opetuksena, sillä haastattelijan tehtävänä 

olisi ollut ohjeistaa tulkkia tarpeen vaatiessa. Opinnäytetyön luonne oppimisprosessina 
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avautui minulle erityisesti työskentelyn tässä vaiheessa. Tämän kokemuksen myötä tie-

dostan oman vastuuni työskentelytilanteissa. Avoin työskentely tulkin kanssa ja omien 

toiveideni esittäminen yhteistyölle olisi lisännyt aineiston laajuutta ja luotettavuutta. 

 

 

9.3 Tuloksista heränneitä ajatuksia 

 

Ennen perhetyökäsitteen avaamista, haastateltavat eivät tienneet mitä perhetyö maa-

hanmuuttotoimistossa tarkoittaa. He eivät tällöin välttämättä tiedä, millaisia palveluja 

perhetyöltä voi hakea. Opinnäytetyön kannalta tämä voi vaikuttaa siihen, miten haasta-

teltavat kykenevät jäsentämään perhetyön tarpeitaan ja kokemuksiaan. Asiakkaan on 

mahdollista arvioida palveluiden tuloksia, kun hän ymmärtää palvelumekanismeja ja 

niiden tavoitteita.  Arvioinnin myötä on mahdollista tuoda esiin tarpeita, joihin palvelut 

eivät vastaa. Kiintiöpakolaisperheiden parissa tehtävän työn kehittämisen yksi haasta-

vista tekijöistä on asiakasryhmän vähäinen ymmärrys palvelujärjestelmän toiminnasta. 

Palvelujen tarkoituksia on arvioitava suhteessa omaan elämäntilanteeseen ja palvelujär-

jestelmään. Työprosessien ja palvelutarpeiden arvioinnin myötä voi kehittyä uusia uusia 

ratkaisuehdotuksia.  

 

Haastateltavien tarve toistomaiselle ja intensiiviselle työskentelylle herätti ristiriitaisia 

ajatuksia. Teorian valossa onnistunut kotoutuminen vaatii toistavaa, kokonaisvaltaista ja 

intensiivistä tukea. Tuen intensiivisyyden hiljattainen vähentäminen tukee asiakkaiden 

itsenäistä toimimista. Haastateltavilla oli perhetyön toimintamallista eroava näkemys 

sopivasta tuen vähentämisen ajankohdasta. Tulevaisuudessa voi tarpeen huomioiminen 

olla haastavaa, erityisesti suurista turvapaikanhakijamäärästä johtuen. Kotouttamistyön 

resurssit ovat tiukat ja kotoutuvia on tulevaisuudessa enemmän. Työssä korostuvat vaa-

timukset tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta.  

 

Yhtenä vaihtoehtona olisi asuinalueille kantaväestöä ja maahanmuuttajia yhdistävä jal-

kautuva työ. Yhteisöllisyyden lisääntymisen myötä asiakasperheiden omat verkostot 

vahvistuisivat. Maahanmuuttajayhteisöt näyttäytyivät tuloksissa merkityksellisille. Tu-

loksellisuutta voisi lisätä työskentelyn struktuuri, yhteisöjen muodostamiseen tarjotta-

vassa tuessa. Tämä tukisi kotoutumisen jatkuvuutta myös viranomaisten kotoutumis-

toimenpiteiden jälkeiselle ajalle. 
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Tutkimustulokset olivat yleistettävissä verratessa niitä teoriaan. Aineistossa esiintyi 

myös paljon sellaista, joka vastasi asian oletettua laitaa. Kuitenkin työntekijöiden kuul-

lessa tietoa asiakkaiden kokemana, oletus muuttuu tiedoksi. Koen, että opinnäytetyöni 

tuo tietoa perhetyöntekijöille asiakasperheiden tarpeista ja kokemuksista. Toivon, että 

työstäni on jatkoa ajatellen työntekijöille hyötyä, heidän tarkastellessaan työprosessien 

toteuttamisen keinoja.  

 

 

9.4 Ammatillinen kehittyminen  

 

Opinnäytetyö on ollut opettavainen prosessi. Tutkimusprosessi oli minulle käsitteenä 

tuttu, mutta tutkimusmetodit ja toteuttamisen käytännöt olivat minulle vieraita. Koen 

vierailleeni uudenlaisessa maailmassa ja kiinnostukseni tutkimustyötä kohtaan heräsi. 

Tutkimusmetodit pakottivat minua aiempaa järjestelmällisempään työskentelyyn. Mene-

telmät opettivat minulle myös pitkäjänteisyyttä. 

 

Aihevalinta oli onnistunut, sillä se toimi koko prosessin ajan motivaation lähteenä työs-

kentelylle. Aihe syvensi luontevasti omaa opintopolkuani. Ammatillinen ja henkilökoh-

tainen kiinnostukseni maahanmuuttopolitiikan ja kotoutumisen ilmiöihin tuki aiheen 

monipuolista tarkastelua. Tämän vuoksi olen prosessin aikana oppinut rajaamaan työs-

kentelyäni. Tässä minulla jää vielä hieman kehitettävää.  

 

Olen oppinut maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvää käsitteistöä ja työn rakennet-

ta. Tulokset ovat antaneet minulle ymmärrystä kiintiöpakolaisperheiden kokemuksista. 

Opinnäytetyö lisää kykyäni tarkastella kotouttavaa työtä asiakaslähtöisemmin. Tulosten 

tarkastelu teorian valossa loi aiheeseen laajempaa näkemystä.  

 

Koen oppineeni erityisesti haastatteluvaiheessa. Näistä opeista uskon olevan hyötyä 

arjen työskentelyssä. Kohtaamistilanteessa koin saavani tarvittavaa tietoa tutkimuson-

gelmaan liittyen, kuitenkin tarkempi tarkastelu osoitti luulon joiltain osin vääräksi. 

Myös arjen työskentelyssä voi asiakkaiden kanssa käydä näin ja tutkimusprosessi teki 

erityisesti tämän minulle näkyväksi. Havaittuani puutteeni haastattelutilanteessa, pyrin 

löytämään tietoa maahanmuuttajien haastatteluiden menetelmistä. Sellaista en kuiten-
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kaan löytänyt. Heräsi ajatus, onko aihetta tutkittu ja olisiko maahanmuuttajien haastatte-

lumenetelmiä syytä kehittää osaksi yleisempää ammattilaisten menetelmäosaamista. 

Tahdon kehittää omia haastattelutaitojani teorian ja harjoituksen tuella.  
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LIITE 1. Tutkimuslupa 

 

 

Asia Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Sanna Lehtiniemi hakee 

tutkimuslupaa "Mikkelin kaupungin maahanmuut-

totoimiston perhetyön asiakkaiden tuet ja tarpeet ja per-

hetyön kokemukset". Opinnäytetyön tavoitteena on 

haastatteluiden avulla saada tietoa perhetyön asiakkaiden 

tuen tarpeesta, työskentelystä saadusta tuesta ja niistä 

tarpeista, joita perhetyö  ei välttämättä kohdannut. 

 

 

 

    

  

Päätöksen pe-

ru

 

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan  

toimintasääntö 

 

 
Päätös  

Myönnän tutkimusluvan opiskelija Sanna Lehtiniemelle "Mikkelin 

kaupungin maahanmuuttotoimiston perhetyön asiak-

kaiden tuet ja tarpeet ja  perhetyön kokemukset" -

opinnäytetyön  tekemistä  varten. 

Allekirjoitus  

/} l_ s 

Niina Helminen sosiaalipalveluiden johtaja 

Tiedoksi Sanna Lehtiniemi,  Johanna Will-Orava 
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LIITE 2. Teemahaastattelun runko 

 

 

Lämmittelykysymykset 

 

- Asumisvuodet Suomessa 

- Kokemus Suomeen tulosta 

 

Ensihuolto ja tuki kulttuurishokissa 

 

- Perheen haasteet ja tuen tarpeet maahantulon ensivaiheessa 

- Maahan tullessa tärkeät saadut tukimuodot perhetyöntekijältä 

- Kotiin ja elinympäristöön tutustumisen hyödyt 

- Tärkeä tieto Suomen kulttuurista ja elintavoista /  Perhetyöntekijältä saatu tieto kult-

tuurista ja elintavoista 

 

 

Tuki kielivaikeuksissa 

 

- Perhetyöntekijän tulkkitilaukset 

- Tuki tilanteissa, joissa kielimuuri aiheutti vaikeuksia 

- Kielimuurin vaikutus tuen saamiseen 

 

 

Ohjaus ja opastus palvelujärjestelmässä 

 

- Perheen haasteet palveluiden saamisen suhteen / Haasteiden syyt 

- Ajanvaraus sosiaali- ja terveyspalveluihin 

- Tuki sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsemiseksi 

 

 

 

Osallisuuden tukeminen 
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- Tuki osallisuuden lisääntymiselle 

- Tuki vapaa-ajan toimintaan ja harrastusmahdollisuuksiin (aikuiset / lapset) 

-Tuki oman kulttuurin yhteisöön tutustumiseen / Osallisuuden lisääntyminen oman yh-

teisön kautta 

- Asiakkaan voimaannuttaminen ja motivoiminen 

- Syrjintäkokemukset Suomessa / Syrjintäkokemusten käsittely 

 

 

Perheen hyvinvointi 

 

- Avoimuus omista perheasioista työntekijälle 

- Perheen tuen tarpeita / Maahanmuuton tuomia haasteita 

- Saatu tuki perhetyöltä 

- Tuki lasten kasvatuksessa ja hoidossa uudessa kulttuurissa  

- Toivottu tuki, jota ei saatu 

- Ei-toivottu tuki perhetyöltä perheen asioissa 

 

 

Työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus 

 

- Asiakkaan kohtaaminen 

- Kuulluksi tulemisen kokemus 

- Työntekijän tavoitettavuus / Riittävä aika tapaamisissa 

- Kulttuurierojen vaikutus tarvittavan tuen saamiseen 
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LIITE 3. Haastatteluiden analyysi 

 

 

KIINTIÖPAKOLAISPERHEIDEN TARPEET JA KOKEMUKSET 

 

 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

 
Alusta, kun perhe haluu aloittaa 
elämänsä, se riittää. 
 
Koti tuntui vieraalle, sillä erosi 
paljon oman lähtömaan kodista.  
 
Perhetyöntekijä kertoi asuinym-
päristöstä ja siellä asuvien ihmis-
ten määrästä. Hän kertoi, miksi 
halutaan ottaa maahanmuuttajia. 
 
Asiat palveluihin on järjestetty 
 

Kokemukset ensihuollon tarpeis-
ta 
 
Kulttuurierokokemukset vas-
taanotossa ja ensihuollossa 
 
 
Informaatio kulttuurista ja 
elinympäristöstä 
 
 
Ohjaus ja neuvonta 
 

 

 

 

VASTAANOTTO JA ENSI-

HUOLTO 

 
Tulkin voi saada lääkäriin 
 
Työntekijät tilaavat tarvittaessa 
tulkin 
 
Päivystyksessä joutuu pärjää-
mään ilman tulkkia 
 
Kaksi vuotta myöhemmin tulkin 
saaminen ei ole samanlaista 
 
Poika tulkkasi minulle lääkäri-
paperin  
 

 
Tietoisuus tulkkioikeudesta 
 
Asiakkaiden kokemukset tulkki-
tilauksista 
 
Tulkkausoikeuden toteutuminen 
 
Tulkkausoikeus vähenee asiak-
kuuden aikana 
 
Lapset perheiden tulkkaajia 
 

 

 

 

TUKI KIELIVAIKEUKSISSA 

JA KOKEMUKSET TULKKI-

TILAUKSISTA 

Lapsen onnistuminen yhteiskun-
nassa huolestuttaa 
 
Maahanmuuttotoimisto tutu 
muihin pakolaisiin. Sitten minä 
iloitsin, että nyt voin elää täällä. 
 
Minä haluan suomalaisen ystä-
vän, jolle puhua ja jutella. Se 
auttaa. 
 
Jos on ollut sellaista syrjintää, en 
ole sitä ymmärtänyt. 
 
Toimisto kertoi, että jos näemme 

Lasten osallisuus 
 
 
Maahanmuuttajayhteisön muo-
dostumisen tuki ja sen merkitys 
 
 
Tarve osallistua kantaväestöyh-
teisöön 
 
 
Syrjintäkokemukset 
 
 
Tuki syrjintätapauksissa 

 

 

 

 

 

OSALLISUUDEN TUKI 
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lapsi kohtaa rasismia, täytyy 
puhua heille. 
 
Haluaisin lisää opastusta harras-
tuksista. 
 
 

 
 
 
Tuki alueen toimintaan osallis-
tumisessa 
 

Yksinhuoltaja ei saa juoda alko-
holia, ei saa jättää lapset yksin 
kotiin, ei saa lyödä lasta, pitää 
ostaa lapset ruokaa, ja vaatteet ja 
lapset opiskelee.  
 
Minä en saa apua. Esimerkiksi 
joku voisi hoitaa lapset ja minä 
saan lepoa. 
 
Minulla oli paha olo. Välillä 
itkin ja olin tajuton. Sitten poika 
toi vettä ja auttoi. 
 
Lapset neuvovat minua ja ei 
mitään hätää 
 
En kertonut perhetyölle.  

Informaatio lastensuojelulaista 
 
 
 
 
 
Tarve kodinhoidolliselle tuelle 
 
 
 
Voimavarat vanhemmuudessa 
 
 
 
Lasten toimijuus 
 
 
Perhetyön rooli vanhemmuuden 
tuessa  

 

 

 

VANHEMMUUDEN TUEN 

TARPEET JA VANHEMUU-

DEN TUKI 

Kulttuurieroille ei ole ollut vai-

kutusta tukeen 

 

Kun arkielämä järjestyy ja asiat 

menevät eteenpäin. 

 

En kertonut työntekijälle, poika 

auttaa. 

 

Kun oli jotain asiaa ja sitten asia 

menee eteenpäin.Siitä näkee, että  

hän kuuntelee meitä ja hän rat-

kaisee ongelmat. 

 

Kun ihminen haluaa auttaa ja 

kuunnella sinua, sinä näet hänen 

kasvot.  

 

On aikaa, työntekijä on ihana.  

 

Työntekijä on luotettava. 

Kulttuurisensitiivisyys 

 

 

Voimaannuttavat kokemukset 

 

 

Avoimuus työntekijälle 

 

 

Kuulluksi tulemisen kokemukset 

 

 

 

 

Eleviestintä 

 

 

 

Ajalliset resurssit 

 

Luottamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUOROVAIKUTUS 
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