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1 JOHDANTO

Tilastojen perusteella Suomi näyttäytyy vetovoimaisena kohteena muuttaa asumaan. 

Tästä huolimatta maahanmuutto Suomeen on kansainvälisesti tarkasteltuna hyvin 

vähäistä. Maahantulijoista huomattava osa on EU:n kansalaisia ja syitä maahan tuloon 

ovat useimmiten työ, opiskelu sekä perhesuhteet. Suomessa julkinen keskustelu on 

keskittynyt pääosin kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, vaikka tämä on vain 

pieni ryhmä kaikista Suomeen muuttavista. (Euroopan muuttoliikeverkosto 2020.)

Maahanmuutto ja siirtolaisuus kokonaisuudessaan on aiheena hyvin ajankohtainen. 

Kansainvälisestä muuttoliikkeestä on käyty vilkasta keskustelua viime vuosina ja 

varsinkin vuoden 2015 Euroopan pakolaiskriisin jälkeen maahanmuutto on 

vakiinnuttanut paikkansa niin kansalaiskeskustelujen aiheena kuin poliittisena 

kynnyskysymyksenäkin. Siirtolaisten määrän muuttumiseen tulee varautua niin 

kansainvälisesti kuin myös kansallisellakin tasolla, sillä ilmiön kasvuun vaikuttavat 

mm. kansainväliset konfliktit sekä ilmastonmuutoksen tuomat uhat. Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö on arvioinut vuoteen 2050 mennessä maailmassa olevan jopa 200 

miljoonaa ympäristösiirtolaista (Suomen Pakolaisavun www-sivut 2019). Globaalin 

liikkuvuuden jatkuessa yhteiskunnan tulisi sopeutua monikulttuurisempaan Suomeen 

ja pyrkiä muokkaamaan rakenteita ihmisten moninaisuutta vaaliviksi. Positiivisen 

asenneilmapiirin ja ihmisten osallisuuden edistäminen ovat vaikuttavia keinoja luoda 

yhteisöllisyyden tunnetta sekä tukea kaksisuuntaista kotoutumista Suomessa.

Osallisuutta sekä kaksisuuntaista kotoutumista edistääkseni lähdin Suomen 

Pakolaisapu ry:n vapaaehtoiseksi organisoimaan järjestön luotsaaman Kaveriksi-

toiminnan alkutapahtumaa. Toiminnallisen Kaveriksi-kohtaamistapahtuman 

tarkoituksena oli antaa maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisille naisille mahdollisuus 

kohdata mielekkään tekemisen parissa. Tampereella marraskuussa 2019 järjestetyn 

tapahtuman tavoitteena oli tarjota osallistujille mahdollisuus verkostoitua ja löytää 

uusia kontakteja sekä harjoitella suomen kieltä rennossa ilmapiirissä.
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2 GLOBAALIN LIIKKUVUUDEN ERI MUODOT

Ihmiset liikkuvat maailmassa monista eri syistä. Tässä osiossa keskitytään ei-

vapaaehtoiseen siirtolaisuuteen sekä käydään läpi sitä, miltä maahanmuutto tällä 

hetkellä Suomessa näyttää.

2.1 Siirtolaisuudesta yleisesti

Ihmiset ovat läpi historian liikkuneet ja siirtyneet alueilta toisille, milloin 

tavoittelemaan unelmiaan, milloin yksinkertaisesti etsimään parempia elinolosuhteita. 

Muuttoliike eri maiden ja mantereiden välillä koskettaakin nykypäivänä miljardeja 

ihmisiä. (Suomen YK-Liiton www-sivut nd.)

Arviolta miljoona ihmistä muutti pois Suomesta 1900-luvun aikana. Vuosisadan 

aikana nähtiinkin kaksi suurta maastamuuton aaltoa, jolloin tuhannet ihmiset lähtivät 

työn ja paremman elämän toivossa ulkomaille. Ensimmäinen maastamuuton aalto 

sijoittui vuosisadan alun taitteessa Suomesta Pohjois-Amerikkaan, jonne lähti yli 

300 000 ihmistä nk. amerikkalaisen unelman perässä. Toinen emigraation aalto 

sijoittui 1950–1970-luvuille, jolloin yli 400 000 henkilöä muutti Suomesta Ruotsiin. 

Siirtolaisuuden luonne Suomessa on muuttunut ajan saatossa ja nykyään ulkomailla 

arvioidaan asuvan noin 1,5 miljoonaa suomalaistaustaista henkilöä. 

(Siirtolaisuusinstituutin www-sivut nd.)

Yleistermiä siirtolainen käytetään puhuttaessa ihmisestä, joka muuttaa toiseen maahan 

vakituisesti aloittaakseen siellä uuden elämän. Siirtolaisuus on nk. kattotermi, joka 

kattaa eri syistä tapahtuvan muuttoliikkeen ja puhuttaessa siirtolaisista voidaankin 

tarkoittaa niin maasta muuttajia kuin maahanmuuttajiakin. (Suomen Pakolaisavun 

www-sivut, nd.) Siirtolaiset voivat olla ihmisiä, jotka muuttavat toiseen maahan esim. 

työn, koulutuksen, puolison tai vaikka pelkästään huvin vuoksi. Siirtolaisista 

puhuttaessa voidaan tarkoittaa lisäksi myös ihmisiä, jotka ovat jättäneet kotinsa esim. 

luonnonkatastrofin tai huonojen elinolosuhteiden takia. Pakolaisia nämä ihmiset eivät 

kuitenkaan ole, sillä pakolaisuuden määritelmä on laissa tarkkaan määritelty. (Suomen 

YK-Liiton www sivut nd.)
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2.2 Pakolaisuus ja kansainvälinen suojelu

”Vuoden 2019 loppuun mennessä maailmassa oli 79,5 miljoonaa siirtymään 

joutunutta ihmistä” (YK:n pakolaisjärjestön www-sivut 2020).

Ihmiset voivat asua joskus hyvinkin epätavallisissa oloissa, eikä oma kotimaa tunnu 

turvalliselta paikalta asua. Ihmisten paetessa kodeistaan matka turvaan on harvoin 

helppo, eivätkä kaikki selviä pakomatkasta. Kansainväliset lait suojelevat pakolaisia, 

eikä maastaan paennutta ihmistä saa palauttaa takaisin lähtömaahansa, mikäli hän olisi 

siellä vaarassa sodan tai vainon vuoksi. Siirtymään joutuneita ihmisiä on arvioitu 

olevan maailmassa lähes 80 miljoonaa, joista suurin osa (80 %) on alueilla, joissa 

vallitsee akuutti elintarvikepula ja aliravitsemus. Siirtyneistä yli puolet (45,7 

miljoonaa) on siirtynyt oman kotimaansa sisällä (YK:n pakolaisjärjestön www-sivut 

2020).

Yleiskielessä pakolaisella usein tarkoitetaan kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet 

pakenemaan kotimaastaan. Kansainvälinen lainsäädäntö kuitenkin määrittelee 

tarkkaan, ketkä ovat pakolaisia ja saavat nk. pakolaisaseman. Vuonna 1951 solmitusta 

YK:n pakolaissopimuksesta (77/1968) löytyvä pakolaisuuden määritelmä on osiltaan 

vanhentunut, eikä täysin kohtaa nykypäivän pakolaisuuteen johtavien syiden kanssa. 

Tässä niin kutsutussa Geneven sopimuksessa pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka 

on paennut kotimaastaan hänen alkuperäänsä, uskontoonsa, poliittiseen 

mielipiteeseensä tai yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumiseen perustuvaa vainoa, ja 

jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolelta. Esimerkiksi sota 

itsesään ei siis ole riittävä syy pakolaisstatuksen saamiseksi, vaan pakolaisuuden 

määrittely lain mukaan perustuu vainoon. Pakolaiset ovat voineet joutua vainon 

kohteeksi esimerkiksi kansallisuutensa, rotunsa tai seksuaalisen suuntautumisensa 

vuoksi. Vainon ja aseellisten konfliktien lisäksi kuitenkin ilmastonmuutos yhdessä 

luonnonkatastrofien kanssa ovat nykypäivänä merkittävä syy ihmisten pakenemiselle. 

(Suomen Pakolaisavun www-sivut 2020.)

Pakolaiset jättävät kotimaansa, ylittäen vähintään yhden valtion rajan etsien 

turvapaikkaa uudesta maasta. Aseelliset konfliktit ja henkilökohtainen vaino aiheuttaa 

kuitenkin myös maansisäistä pakolaisuutta, jossa ihminen paetessaan ei halua tai 
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hänellä ei ole mahdollisuutta hakea turvapaikkaa ulkomailta. Maansisäisiä pakolaisia 

on maailmassa kaksinkertainen määrä pakolaisiin verrattuna. (Suomen Pakolaisavun 

www-sivut 2020.)

Kiintiöpakolainen on henkilö, jonka YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) on katsonut 

pakolaiseksi, ja jolle on Suomen pakolaiskiintiön puitteissa myönnetty 

maahantulolupa. Kiintiöpakolaiset vastaanotetaan suoraan pakolaisleireiltä ja 

pakolaisten suojelun tarve arvioidaan jo ennen heidän tuloaan Suomeen. Suomen 

vuosittainen pakolaiskiintiö v.2020 oli 850 henkilöä, jonka lisäksi Suomi varautui 

myös 120 hätätapauksen vastaanottoon. Hallitus ehdotti vuoden 2021 

talousarvioesityksessään kiintiöpakolaisten määrää nostettavaksi 200 henkilöllä 1 050 

henkilöön. Tarve vastaanottaa kiintiöpakolaisia on kasvanut maailmanlaajuisesti, sillä 

UNHCR on arvioinut, että 1,44 miljoonaa pakolaista on uudelleensijoittamisen 

tarpeessa. (Valtioneuvoston www-sivut 2019.)

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa ja suojelua vieraasta maasta, eikä ole 

vielä saanut oleskelulupaa. Hakemuksen jättämisen jälkeen henkilöstä tulee 

turvapaikanhakija ja hakija odottaa vastaanottomaassa päätöstä hakemukselleen. 

Turvapaikanhakijan tulee osoittaa olevansa suojelun tarpeessa ja, että hakemus on 

perusteltu. Turvapaikanhakijat Suomessa ovat oikeutettuja majoitukseen, ruokaan ja 

terveydenhoitoon. Kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija voi valittaa 

päätöksestä ja myönteisen päätöksen saanut henkilö saa joko pakolaisaseman, 

toissijaista suojelua tai oleskeluluvan muulla perusteella. (Maahanmuuttoviraston 

www-sivut 2020.)

Vuosi 2015 muistetaan Euroopan pakolaiskriisistä, jolloin myös Suomeen saapui 

ennätysmäärä turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut viime 

vuosina tasaisesti vuotta 2015 edeltävälle tasolle (kuvio 1) ja suurin osa hakemuksista 

vuonna 2019 olikin uusintahakemuksia. Uusien hakemusten osalta vuoden 2019 

hakijaprofiilit erosivat edellisiin vuosiin verrattuna hakijoiden alkuperämaiden 

suhteen. Vuonna 2019 Venäjä ja Turkki olivat turvapaikanhakijoissa suurimmat 

kansalaisuudet, kun edellisinä vuosina hakijoita on saapunut enimmäkseen 

konfliktialueilta, kuten Syyriasta, Irakista, Somaliasta ja Afganistanista. (Vuosittainen 

maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 2020.)
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Turvapaikkahakemusten määrä on romahtanut suurelta osin EU:n ja Turkin v.2016 

välillä solmitun pakolaissopimuksen myötä. Sopimuksen mukaisesti Turkki rajoittaa 

siirtolaisten pyrkimistä EU:n alueelle korvausta vastaan. Tämä näyttäytyy Euroopassa 

turvapaikkahakemusten laskuna, Turkin täyttyessä miljoonista pakolaisista.

Kuvio 1. Turvapaikkahakemukset 2015–2019. (Vuosittainen maahanmuutto- ja 
turvapaikkaraportti 2019)

Ilmasto on yksi konkreettisesti ihmisten elinolosuhteisiin vaikuttava tekijä. 

Ilmastonmuutos voi näkyä sään ääri-ilmiöinä, kuten myrskyinä, kuivuutena, 

merenpinnan nousuna, tulvina ja maan aavikoitumisena. Ääri-ilmiöiden lisäksi 

ympäristön muutokset voivat kuitenkin kehittyä myös hyvin hitaasti vaikuttaen 

sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin luoden yhteiskunnallisia haasteita 

sekä konflikteja. (Kohonen, 2019.) Ilmastonmuutoksen vaikutusten uskotaan olevan 

pahimmat maailman köyhimmillä alueilla, joissa ihmisten mahdollisuudet sopeutua 

ympäristön muutoksiin ovat heikot. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat negatiiviset 

vaikutukset ihmisten sosioekonomiseen asemaan ovat monitahoisia ja voivat näkyä 

niin taloudellisessa toimeentulossa kuin sosiaalisessa hyvinvoinnissakin. (Ilmasto-

opas www-sivut nd.)

Ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat ympäristökatastrofit pakottavat ihmisiä 

liikkeelle. Viimeisen vuosikymmenen aikana säähän liittyvien katastrofien vuoksi 
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keskimäärin yli 21 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa joka vuosi (IDMC 

2019). Ympäristösiirtolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa 

ympäristön pitkäaikaisten tai äkillisten muutosten vuoksi. Pakolaisstatusta 

ympäristösiirtolaiset eivät saa, sillä Geneven pakolaissopimus ei tunne ympäristösyitä 

pakolaisuuden perusteeksi. (Pakolaisavun www-sivut nd.)

2.3 Maahanmuutto Suomessa

”Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä oli lähes 268 000 vuonna 2019, 

ja ylivoimaisesti suurin kansalaisuusryhmä olivat Viron kansalaiset.” 

(Tilastokeskuksen www-sivut 2020.)

Kansainvälisesti vertailtuna maahanmuutto Suomessa on vielä suhteellisen pieni 

ilmiö. Tämä ilmiö on kuitenkin erittäin monimuotoinen ja merkittävä, sillä se kokoaa 

yhteen ihmisiä eri puolilta maailmaa, rikastuttaa yhteistä kulttuuriamme ja tuo uutta 

elinvoimaa maahamme.

Maahanmuutto tuo useimmille meistä jonkinlaisia mielikuvia siitä keitä ovat 

maahanmuuttajat, mistä he tulevat ja miksi. Käsitettä maahanmuuttaja käytetään 

kuitenkin yleiskäsitteenä henkilölle, joka on muuttanut maasta toiseen ja jonka 

tarkoituksena on asua maassa pidempi aika, yleensä vähintään vuosi (Suomen 

Pakolaisavun www-sivut, 2020). Maahanmuuttajista puhuttaessa tarkoitetaan siis 

hyvin moninaista joukkoa ihmisiä, joilla on eri syitä muuttaa uuteen maahan. Tällaisia 

syitä ovat mm. perhesyyt, työ, opiskelu tai lähtömaan tilanteesta johtuvat syyt 

(Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 2020).

Vuonna 2019 Suomeen muuttaneista henkilöistä suurin osa tuli maahan perhesiteen 

perusteella (10 251 henkilöä) ja toiseksi suurin osa työnteon perusteella (9 461 

henkilöä). Kuviossa 2 on kolmansien maiden kansalaisille myönnetyt ensimmäiset 

oleskeluluvat sekä EU-kansalaisille ja heidän perheenjäsenillensä tehdyt 

oleskeluoikeuden rekisteröinnit. Suomeen työnteon perusteella muuttaneiden määrä 

on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2015. (Maahanmuuton tunnusluvut 2019, 2020.)
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Kuvio 2. Kokonaiskuva 2019. (Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 
2019)
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3 KOTOUTUMINEN

3.1 Kotoutuminen

Kotoutuminen on monisyinen prosessi, jonka onnistumiseen vaikuttavat monet eri 

tekijät (kuvio 3). Kotoutumisella käsitteenä tarkoitetaan maahan muuttaneen henkilön 

kokemusta siitä, että hän on osa yhteiskuntaa, jossa elää sekä on sen aktiivinen ja 

täysivaltainen jäsen. Kotoutuminen on jokaisen maahanmuuttajan yksilöllinen 

prosessi ja voi kestää vuosia. Kotoutumiseen liitetään vahvasti uuden kotimaan 

kulttuuriseen ja kielelliseen ympäristöön tutustuminen, sekä uusien tietojen ja taitojen 

oppiminen. Vastaanottava yhteiskunta kehittyy vuorovaikutuksessa maahan 

muuttaneen henkilön kanssa saaden samalla vaikutteita toisesta kulttuurista. 

Oleskeluluvan saaneet henkilöt kuuluvat Suomessa kotouttamislain piiriin, ja heille 

tulee tarjota kotoutumista edistäviä palveluja ja toimenpiteitä, kuten esim. suomen 

kielen opetusta. (Kotouttamisen osaamiskeskuksen www-sivut 2020.) 

Maahanmuuttajan kotoutuminen onkin usein tunne, johon vaikuttavat virallisten 

toimenpiteiden lisäksi arjessa tapahtuvat sosiaaliset kanssakäymiset, kuten se kuinka 

maahan muuttanut henkilö kohdataan esimerkiksi naapurustossa, kaupassa käydessä 

tai harrastustoiminnassa. Vieraaseen yhteiskuntaan muuttaneelle henkilölle pienet 

asiat, kuten silmiin katsominen tai ystävällinen hymy, voivat luoda yhteisöön 

kuulumisen tunnetta. Ruohonjuuritasolla sosiaaliseen toimintaan mukaan pääseminen, 

kuulluksi ja nähdyksi tuleminen tukee maahanmuuttajan kototutumista sekä 

osallisuutta. Tunne kotoutumisesta vaatii lähtökohtaisesti myös turvallisuuden tunteen 

syntymistä ja luottamusta uuteen asuinmaahan. (Suomen Mielenterveysseura ry www-

sivut 2015.)  Onnistuessaan kotoutuminen tuo fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia sekä osallisuutta ja yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta uudessa 

kotimaassa. Kotoutuminen on monitekijäinen prosessi, jossa täytyy ottaa huomioon 

ulkomaalaistaustaisten ihmisten moninaisuus ja yksilöllisyys. Maahanmuuttajat eivät 

ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan Suomeen tulleiden henkilöiden taustat ja 

lähtötilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja 

jokaisella maahanmuuttajalla on oma yksilöllinen historiansa, kokemuksensa ja 

tarinansa.
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Kuvio 3. Kotoutuminen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.)

Lain mukaan kotoutuminen on yhteiskunnan ja maahan muuttaneen henkilön 

vuorovaikutteista kehitystä, jolla pyritään tarjoamaan maahanmuuttajalle erilaisia 

tietoja ja taitoja uudessa kotimaassa pärjäämisen tueksi. Uusien tietojen ja taitojen 

tarjoamisen lisäksi kotoutujan mahdollisuuksia oman kulttuurin ja kielen 

ylläpitämiseen tuetaan. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 1 luku 3 §.)

3.2 Kotouttamistyö Suomessa

Suomessa maahanmuuttajille tarjotaan erilaisia palveluja kotoutumisen ja 

hyvinvoinnin tueksi. Kotoutumista edistäviä monialaisia toimenpiteitä kutsutaan 

kotouttamiseksi. Valtakunnallisesti kotouttamisen kehittämisestä Suomessa päätetään 

valtion kotouttamisohjelmassa, johon laaditaan hallituskaudelle kotouttamiseen 

liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Kotouttamisohjelmia laaditaan myös paikallisesti, 

ja kuntien tuleekin luoda kotoutumisen edistämiseksi sekä monialaisen yhteistyön 

vahvistamiseksi ohjelma, joka tulee ottaa huomioon myös kuntalain (365/1995) 65 §:n 

mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laatiessa. Ohjelma voi pitää sisällään mm. 
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suunnitelmat siitä, kuinka maahanmuuttajille tarkoitetut palvelut toteutetaan, 

millaisilla toimenpiteillä kunnassa tuetaan kotoutumista ja millä tavoin hyviä etnisiä 

suhteita edistetään. (Laki kotoutumisen edistämisestä 3 luku 32–33 §.)

Maahan muuttaneiden kotoutumisen edistämistä ohjataan Suomessa useilla laeilla, 

jotka pohjautuvat Euroopan Unionin lainsäädäntöön, Suomea sitoviin kansainvälisiin 

sopimuksiin sekä Suomen hallituksen omiin linjauksiin. Suomea sitoviin 

kansainvälisiin sopimuksiin kuuluvat mm. Geneven pakolaissopimus, Euroopan 

ihmisoikeussopimus, kidutuksen vastainen yleissopimus ja lapsen oikeuksien 

sopimus. (Sisäministeriön www-sivut nd.)

Suomalainen integraatiopolitiikka tähtää maahanmuuttajien sujuvaan kotoutumiseen 

julkisen vallan toimien avulla. Toimenpiteiden tavoitteet ovat 

maahanmuuttajaperheiden tukemisessa, aikuisten työllistymisen edistämisessä, 

maahanmuuttajien kuntalaiseksi asettumisessa, kansainvälistä suojelua saavien 

sujuvassa ja hallitussa ohjautumisessa kuntiin, hyvässä yhteistyössä kuntien ja valtion 

välillä sekä kansalaisyhteiskunnan kytkemisessä mukaan kotouttamistyöhön. 

Yhteistyö kaikkien hallinnonalojen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa on tärkeää 

kotouttamistyön ja osallisuuden edistämisen kannalta. (Työ- ja elinkeinoministeriön 

www-sivut nd.)

3.3 Kolmas sektori kotoutumisen tukena

Kolmannen sektorin toimijat ovat suuressa roolissa maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämisessä. Viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten järjestöjen, 

paikallisten yhdistyksien, maahanmuuttajien omien yhdistyksien sekä uskonnollisten 

yhteisöjen kanssa (kuvio 4). Kolmannen sektorin toimijat järjestävät paljon erilaista 

toimintaa, jonka avulla on tarkoitus tukea maahan muuttaneiden henkilöiden 

osallisuutta uudessa yhteiskunnassa. Tällaista toimintaa ovat mm. asumisapu, 

ystävätoiminta ja kohtaamistapahtumat paikallisten kanssa (kuten esimerkiksi Suomen 

Pakolaisavun Kaveriksi-tapahtumat). Kolmannen sektorin keskuudessa erilaista 

toimintaa toteutetaan niin yksilö- kuin ryhmätoimintanakin. 

Osallistumismahdollisuuksien lisäksi kotoutujille on tärkeää tarjota myös toiminnan 
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aktiivisen toteuttajan rooleja, joiden kautta osallisuuden ja liittymisen kokemuksia on 

mahdollista syntyä. (Kotoutumisen osaamiskeskuksen www-sivut nd.)

Maahanmuuttajanaisten osallisuutta tukevaa työtä Suomessa tekee mm. Monika-

Naiset liitto ry, joka on pääkaupunkiseudulla toimiva monikulttuurinen järjestö. 

Järjestö pyrkii edistämään maahanmuuttajanaisten tasa-arvoista asemaa sekä 

ennaltaehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Monika-Naiset liitto kehittää ja 

tarjoaa palveluja, kuten kriisityötä ja kotouttavaa toimintaa. (Monika-Naiset liiton 

www-sivut nd.) Pirkanmaalla maahanmuuttajanaisille toimintaa järjestää esimerkiksi 

Setlementti Tampere ry, jonka matalan kynnyksen kohtaamispaikka Naistari toimii 

turvallisena paikkana tavata muita ja osallistua aktiviteetteihin. Naistari tarjoaa naisille 

vertaistukea sekä palveluohjausta ja tukea elämän eri vaiheissa. (Naistarin www-sivut 

2020.)

Kuvio 4. Kolmas sektori kotoutumisen edistämisessä. (Kotoutumisen 
osaamiskeskuksen www-sivut nd.)
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3.4 Kotoutumisen kaksisuuntaisuus

Muuttaminen vieraaseen maahan muokkaa yksilöiden omia elämänkulkuja, mutta se 

usein koskettaa muuttajan itsensä lisäksi myös hänen läheisiään. Miljoonat maasta 

toiseen liikkuvat ihmiset muodostavat ilmiön, jota kutsutaan kansainväliseksi 

muuttoliikkeeksi. Muuttajat vaikuttavat ympäröivän yhteiskunnan lisäksi myös 

transnationaalien (ylirajaisten) verkostojensa kautta, jolloin maasta toiseen 

muuttamisen vaikutukset ulottuvat yhteiskuntiin niin muuttajien lähtö- kuin 

tulomaissakin. Väestörakenteet muuttuvat muuttoliikkeen seurauksena, jonka myötä 

myös yhteiskuntien tulee etsiä ratkaisuja sopeutuakseen uuteen tilanteeseen. 

(Martikainen, Saukkonen & Säävälä 2013, 13–15.)

Akkulturaatiolla tarkoitetaan eri kulttuurien edustajien, yksilöiden, ryhmien ja 

rakenteiden vuorovaikutuksesta sekä kohtaamisesta syntyviä ilmiöitä ja näistä 

muodostuvia muutoksia. Akkulturaatioteorian avulla tarkastellaan maahanmuuttajien 

ja valtaväestön välisiä suhteita ja vastavuoroista sopeutumisprosessia, jossa 

vähemmistöryhmän lisäksi myös valtaväestö muuttuu. Kotoutumiseen liitetään 

yleensä ihmisen uuteen yhteiskuntaan osallistumisen lisäksi tavoite oman kulttuurin ja 

kielen säilyttämisestä, joka nähdään ns. parhaimpana kotoutumismallina. 

Akkulturaatioteorian (kuvio 5.) yhteydessä on käytetty käsitettä integraatio, jolla 

tarkoitetaan kokonaisuudessaan sitä prosessia, jonka aikana ihminen tulee osalliseksi 

uuteen elinympäristöönsä muun muassa sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. 

Kotoutuminen ja integraatio käsitteinä ovatkin suomalaisessa keskustelussa 

sekoittuneet toisiinsa ja niillä tarkoitetaan yleensä samankaltaista prosessia. Muita 

akkulturaation mahdollisuuksia ovat mm. assimilaatio eli sulautuminen, segregaatio 

eli eristäytyminen ja marginalisaatio eli syrjäytyminen. (Martikainen & Tiilikainen 

2007, 19.)
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Kuvio 5. Akkulturaatiostrategiat ja akkulturaatio-odotukset. (Kazi, Alitolppa-
Niitamo & Kaihovaara 2019, 211.)

Kotoutuminen edellyttää yhdenvertaisen ja syrjimättömän yhteiskunnan rakentumista, 

jonka palvelujärjestelmä mukautuu väestön monimuotoistuessa. Suomalaisen 

yhteiskunnan, sen rakenteiden ja palveluiden sekä asukkaiden tulee oppia elämään 

tilanteessa, jota määrittää yhdenmukaisuuden sijasta monimuotoisuus. Tällöin 

puhutaan kotoutumisen kaksisuuntaisesta prosessista. Sosiaalisesti kotoutuneessa 

yhteiskunnassa yksilöt ja ryhmät ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään, 

jolloin myös maahan muuttaneet henkilöt pystyvät käyttämään hyväksi yhteiskunnan 

luomia mahdollisuuksia. (Martikainen, Saukkonen & Säävälä 2013, 93.)

Suomalainen yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja maahanmuuttajia 

vastaanottavalta yhteiskunnalta vaaditaankin jatkuvaa rakenteiden ja asenteiden 

tarkastelua. Maahanmuuttajaväestölle tarjottavien virallisten palveluiden ja 

toimenpiteiden kehittämisen lisäksi arkipäivän tilanteet lähiyhteisöissä vaativat 

tarkastelua. Kouluissa, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa ja työpaikoilla 

esiintyvä positiivinen suhtautuminen monikulttuuriseen yhteisöön edistää 

kotoutumista. Kaksisuuntainen kotoutuminen on jatkuva prosessi, jonka avulla 

edistetään väestön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Prosessi vaatii pitkäjänteistä 

sitoutumista sekä kotoutujilta että vastaanottavalta yhteiskunnalta. Hyvien etnisten 

suhteiden kehittäminen tukee sosiaalista koheesiota yhteisössä sekä ehkäisee 

syrjäytymistä. Jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuden ja maahanmuuttajat yhteiskunnan 
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jäseniksi hyväksyvä asenneilmapiiri tukee maahanmuuttajien kotoutumista uuteen 

kotimaahan. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut nd.)

Viranomaisilla on vastuu maahanmuuttajaväestölle tarjottavien palveluiden ja 

toimenpiteiden suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä. Viranomaisvastuun 

lisäksi vastuu kotoutumisesta on kuitenkin lisäksi aina myös kotoutujalla itsellään. 

Kotoutujan omalla aktiivisella roolilla on suuri merkitys kotoutumisprosessin 

kannalta. Maahanmuuttajan oma motivaatio, sitoutuminen ja omatoimisuus 

vaikuttavat uudessa yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen sisäistämiseen. 

Kotoutumisen kaksisuuntaisuuden kannalta tärkeää on myös keskinäisen rakentavan 

vuoropuhelun ylläpitäminen maahanmuuttajaväestön sekä vastaanottavan 

yhteiskunnan välillä. (Kotouttamisen osaamiskeskuksen www-sivut 2020.)

Onnistuneen kotoutumisen mittarina on usein pidetty maahanmuuttajaväestön 

työllistymistä Suomessa. Työllistymisen lisäksi on kuitenkin monia muita tapoja, 

joiden avulla maahan muuttanut voi tuntea olevansa kotoutunut uuteen asuinmaahan, 

kuten esim. kansalaisjärjestöön tai vapaa-ajan yhteisöön kuulumisen kokemuksen 

kautta. Myös tukemalla omia lapsiaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa maahan 

muuttanut vanhempi voi edistää samalla omaa kotoutumistaan ja osallistumistaan 

yhteiskunnan toimintoihin. Työllistyminen ei siten yksin kerro maahanmuuttajan 

kotoutumisesta, vaan kotoutumisen onnistuminen on monen tekijän summa. 

Työllistyminen kuitenkin monesti vaikuttaa maahan muuttaneen henkilön 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä kuulumisen kokemukseen yhteisössä, jolloin 

vaikutukset ulottuvat myös henkilön sosiaaliseen hyvinvointiin. Maahanmuuttajien 

työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavat suomalaisen työelämän asenteet ja 

vastaanottavuus muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan. Suomalaisten 

työmarkkinoiden on todettu olevan etnisesti hierarkkiset, ja ulkomaalaistaustaisten 

korkeakoulutettujen henkilöiden työllistyminen sekä ansiotaso jäävät jälkeen 

suomalaistaustaisiin verrattuna. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2020.)
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4 MAAHANMUUTTO, OSALLISUUS JA SUKUPUOLI

4.1 Osallisuudesta yleisesti

”Osallisuus on jokaisen oikeutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon 

ja asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin” (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-

sivut 2019).

Osallisuudesta on viime vuosina käyty paljon keskustelua, varsinkin sen puute ja 

esimerkiksi nuorten syrjäytyminen ovat puhuttaneet suomalaisia. Osallisuus on 

käsitteenä monialainen ja se tuo yhteen eri näkökulmia sekä lähestymistapoja. 

Käytännössä sillä tarkoitetaan osallistumista yhteiskunnan toimintoihin, ihmisen 

mukana oloa ja vaikuttamista yhteisissä asioissa. Osallisuutta voi tarkastella mm. 

ihmisen liittymisen (involvement), suhteissa olemisen (relatedness), kuulumisen 

kokemuksen (belongingness) ja yhteisyyden (togetherness) kautta. Osallisuuteen 

liitetään myös ihmisten yhteensopivuuden tunne (coherence) ja mukaan ottaminen 

(inclusion). Erityisesti erilaisten vähemmistöryhmien suhteen näin monisyisen 

kokemuksen mahdollistaminen ihmisille vaatii suunnitelmallista yhteiskunnallista 

järjestämistä ja johtamista (governance). (Isola ym. 2017.)

Palveluiden järjestäminen ja johtaminen tapahtuu Suomessa sosiaali- ja 

terveyspolitiikan avulla, jolla pyritään aktiivisesti tukemaan kansalaisten osallisuutta 

ja hyvinvointia. Osallisuutta pyritään edistämään mm. toimeentulon turvaamisella, 

köyhyyden ehkäisemisellä, sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamisella ja syrjäytymisen 

ehkäisemisellä. Syrjäytymisellä voidaan tarkoittaa monia yhteiskunnassa esiintyviä 

huono-osaisuuden muotoja, kuten köyhyyttä, työttömyyttä, asunnottomuutta, 

mielenterveys- ja päihdeongelmia tai muita sellaisia tekijöitä, jotka voivat estää 

ihmistä osallistumasta yhteiskunnan normaaleihin toimintoihin. Suomessa 

syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti nuoret, pojat sekä erilaiset vähemmistöryhmät, 

kuten maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat, 

kuten perusturva ja erilaiset kotoutumista edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut, 

kuuluvat Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan. (Sosiaali- ja 

terveysministeriön www-sivut nd.)
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4.2 Maahanmuuttajien osallisuuteen vaikuttavat tekijät

Kaikilla ihmisillä ei ole samanlaiset lähtökohdat osallistua yhteiskunnan toimintoihin. 

Osallisuuteen vaikuttavat ihmisen henkilöhistoria ja kokemukset. Toiseen maahan 

muuttaminen ja muut isot elämänmuutokset sekä erilaiset haastavat tilanteet tai 

menetykset voivat vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Uudessa kotimaassa koettu 

mahdollinen syrjintä, rasismi ja vihapuhe tai perheenjäsenistä erossa olo heikentää 

ihmisen hyvinvointia. Suomessa mielenterveyden oireet ovat yleisempiä tietyillä 

ryhmillä, kuten matalasti koulutetuilla, pakolaistaustaisilla ja turvapaikanhakijoilla. 

Varmistamalla palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja kulttuurisensitiivisyys 

pyritään ehkäisemään maahanmuuttajien mielenterveyden pulmia sekä syrjäytymistä. 

Tukemalla maahan muuttaneiden ihmisten elämänhallintaa, turvallisuuden tunnetta ja 

itsetuntoa sekä lisäämällä osallisuuden kokemuksia arjessa edistetään tehokkaasti 

mielenterveyttä. Sosiaalisen verkoston luominen uudessa kotimaassa tukee 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 

2020.)

Maahanmuuttajien osallisuuteen vaikuttaa merkittävästi uudessa kotimaassa luodut 

sosiaaliset suhteet ja tukiverkosto. Jo yksi aito kontakti kantasuomalaiseen henkilöön 

tai yhteisöön vaikuttaa maahanmuuttajan kotoutumiseen positiivisesti. Kielitaito on 

ratkaisevassa asemassa verkostojen luomisen suhteen. Maahanmuuttajien heikko 

kielitaito on myös suurin este työllistymiselle Suomessa. (Kosonen 2017.) Pysyäkseen 

terveenä ja toimintakykyisenä ihminen tarvitsee mahdollisuuden tulla kuulluksi ja olla 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisten suhteiden puuttuminen 

heikentää hyvinvointia ja aiheuttaa yksinäisyyttä, sillä ihmisellä on luontainen tarve 

kuulua johonkin sosiaaliseen yhteisöön. Yksinäisyys on Suomessa 

kansanterveysongelma, jolla on moninaisia toimintakykyä heikentäviä vaikutuksia. 

(Saari 2016, 96.)

Maahan muuttaneiden asioita hoitavat Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi useat 

muut viranomaiset. Maahanmuuttopolitiikasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä 

sekä Maahanmuuttoviraston tulosohjauksesta vastaa Sisäministeriö. 

Maahanmuuttovirasto mm. käsittelee turvapaikanhakijoiden hakemukset, ohjaa 

vastaanottokeskusten toimintaa ja tuottaa tietoa viranomaisten työn tueksi. 
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Maahanmuuttajien osallisuuden kannalta tärkeitä toimijoita ovat myös esimerkiksi 

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. 

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä toimista ja lainsäädännöstä sekä 

työllistymisen edistämisestä vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö, kun taas ELY-

keskukset ohjaavat alueellista kotouttamistyötä sekä pakolaisten vastaanottoa. 

(Sisäministeriön www-sivut nd.)

Useiden viranomaistahojen lisäksi tärkeää työtä maahanmuuttajien osallisuuden 

vahvistamiseksi tekevät eri kansalaisjärjestöt, jotka tuottavat mm. tietoa, palveluita ja 

tapahtumia maahanmuuttoon liittyen. Suomen Pakolaisapu on yksi monista 

kansalaisjärjestöistä, joiden avulla Suomessa tehtävää maahanmuuttopolitiikkaa 

kehitetään. Kansalaisjärjestöjen tuottamat toiminnot, kuten koulutus ja erilaiset 

tapahtumat sekä apu ja neuvonta kotoutumiseen liittyen edistävät osaltaan 

maahanmuuttajien osallisuutta sekä kaksisuuntaista kotoutumista Suomessa. 

(Sisäministeriön www-sivut nd.)

4.3 Sukupuolen vaikutus osallisuuteen

4.3.1 Sukupuoli

Ihmisen sukupuoli koostuu geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, 

fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista ja jokaisen 

kokemus sukupuolesta onkin yksilöllinen. Sukupuoli on moninainen ilmiö ja 

sukupuolia on olemassa muitakin, kuin pelkästään parhaiten tunnetut vastakkaiset 

sukupuolet. Mies- ja naissukupuolen lisäksi ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, 

jotain siltä väliltä tai jotain aivan muuta. Kaikilla meistä ei ole sukupuolta lainkaan. 

(Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen www-sivut nd.)

Tässä opinnäytetyössä käsitellään maahanmuuttajataustaisten naisten osallisuutta ja 

kotoutumista Suomessa. Tampereella järjestetty Kaveriksi-tapahtuma oli osoitettu 

naisille ja kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt vastasivat 

ilmoittautumislomakkeella sukupuolekseen ”nainen”, vaihtoehtoja olivat myös ”mies” 

ja ”muu”. Työn painopiste on cis-naissukupuolessa, mutta työssä käsitellyt teemat 
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ulottuvat myös naiseksi itsensä määritteleviin sekä naisena eläviin henkilöihin. 

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden haasteet kotoutumisessa ovat osittain samoja 

riippumatta sukupuolesta, vaikka naissukupuolen kotoutumiseen liittyen on kuitenkin 

mahdollista löytää joitakin yleisimpiä erityispiirteitä, joita tässä työssä käsitellään. 

Naisten osallisuuteen kytkeytyvät olennaisesti myös sukupuolittuneet valtasuhteet, 

jotka määrittelevät eri sukupuolille sosiaalisesti sopivat ja kulttuurissa yleisesti 

hyväksytyt toimintatavat (Martikainen & Tiilikainen 2007, 19–20). Vuonna 2019 

Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista naisia oli 121 600 henkilöä (kuvio 6).

Kuvio 6. Ulkomaan kansalaiset yhteensä Suomessa 2019. (Tilastokeskuksen PxWeb-
tietokannat 2020.)

4.3.2 Maahanmuuttajanaisten osallisuuden erityispiirteitä

Maahanmuutto voidaan nähdä sukupuolittuneena ilmiönä, jolloin muuttoliikkeen 

taustat, syyt ja todennäköisesti myös seuraukset ovat sukupuolten mukaan eriytyneitä 

heijastuen yhteiskunnan erilaisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi työmarkkinoihin ja 

koulutukseen. Myös syrjivät käytännöt voivat olla sukupuolen mukaan määrittyneitä, 

jolloin eri sukupuolten edustajilla esiintyy erilaisia tarpeita kotoutumisen 

onnistumisen suhteen. (Tuomi-Mark, H., & Salapuro, H. M. 2018, 2.)
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Suomeen muualta muuttaneet naiset ovat vaarassa kokea moniperusteista syrjintää. 

Maahanmuuttajanaisten osallisuutta ja osallistumista onkin hyvä tarkastella 

intersektionaalisesta näkökulmasta. Intersektionaalisuuden huomioiminen tarkoittaa 

eri tekijöiden, kuten sukupuolen, iän tai alkuperän vaikutusta ihmisen 

yhteiskunnalliseen asemaan. Moniperusteisen syrjinnän torjuminen edistää maahan 

muuttaneiden henkilöiden kotoutumista ja osallisuutta. Osallistumiseen vaikuttaa 

myös ihmisen sosioekonominen asema, esimerkiksi koulutustaso on yksi merkittävä 

aktiivista osallistumista selittävä tekijä ja työn koetaan olevan osa ihmisen osallisuutta 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Pitkäkestoinen palkkatyön ulkopuolelle jääminen 

saattaa aiheuttaa syrjäytymistä sekä heikentää yleistä hyvinvointia ja terveyttä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 2019.)

Suomalaiset työmarkkinat hyödyntävät maahanmuuttajia työvoimana heikosti, joka 

tulee esiin erityisesti naisten työllisyydessä. Ulkomailla syntyneiden naisten 

työllisyysaste oli 55 prosenttia vuonna 2018, kun taas kantasuomalaisten naisten 72 

prosenttia. Ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten miesten välisessä vertailussa ero oli 

huomattavasti pienempi. Suomessa maahanmuuttajanaisten työllisyys on matalin 

verrattuna muihin Pohjoismaihin ja meillä vain noin joka toinen ulkomaalaistaustainen 

nainen käy töissä. Maahanmuuttajanaisten huonoa työllisyysasemaa on perinteisesti 

selitetty koulutuksen ja kielitaidon puutteella, mutta tuoreimpien saatavilla olevien 

tutkimusaineistojen perusteella erot naisten ja miesten työllistymisessä eivät selity 

ainoastaan näillä tekijöillä. Vuoden 2019 kotoutumisen kokonaiskatsauksessa 

todetaankin ulkomaalaistaustaisten naisten olevan miehiä paremmin koulutettuja ja 

naiset näyttävät myös hallitsevan suomen kielen paremmin. Kielitaidon vaikutuksen 

työllistymiseen kuitenkin todetaan olevan erilainen eri sukupuolten keskuudessa, 

maahanmuuttajamiesten työllistyessä kielitaidosta riippumatta, kun taas naiset 

työllistyvät kielitaitonsa ansiosta. Tähän vaikuttavat erityisesti sukupuolittuneet 

työmarkkinat, joissa naiset tyypillisesti työskentelevät aloilla, kuten sosiaali- ja 

terveysalalla sekä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, joissa kielitaito on suuressa 

roolissa. (Larja, L. 2019, 28–34.)

Ulkomaalaistaustaisista 25–54-vuotiaista naisista jopa 43 % on suorittanut korkea-

asteen tutkinnon, mikä on enemmän kuin ulkomaalais- tai suomalaistaustaisilla 

miehillä. Korkeakoulutetuista naisista moni jättäytyy työmarkkinoiden ulkopuolelle, 
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mikäli eivät löydä koulutustaan vastaavaa työtä, sillä kotiäitiys voidaan nähdä 

palkitsevampana työnä pienipalkkaisen omaa osaamista vastaamattoman työn sijaan. 

(Larja 2019, 40–41.)

Työllistymiseen vaikuttaa myös maahanmuuton syy. Naisista 66 % on muuttanut 

Suomeen perhesyistä, jolloin verkostoituminen uudessa yhteiskunnassa on usein 

hitaampaa verrattuna esim. työn takia maahan muuttaneisiin. Maahanmuuttajanaisten 

heikko työllisyystilanne onkin erityisesti perheellisiä naisia koskeva ilmiö ja 

ulkomaalaistaustaisten äitien keskuudessa korostuu matala koulutustaso, heikko 

suomen kielen taito ja työkokemuksen puute. (Larja 2019, 30–32.) Perheellisten 

naisten työllistymiseen Suomessa vaikuttavat negatiivisesti mm. työmarkkinoiden 

joustamattomuus perheen ja työn yhdistämisen suhteen sekä naisvaltaisten 

palvelualojen korkeat vaatimukset kielitaidon suhteen. Kielikursseille osallistuminen 

voi joskus olla haasteellista kotona lapsia hoitaville äideille, jonka lisäksi perhesyistä 

maahan muuttaneen henkilön tutustuminen kotoutumistoimenpiteisiin ja 

palvelujärjestelmään saattaa jäädä vähäisemmäksi kuin esimerkiksi pakolaisena 

maahan tulleen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 2018.) Kaikille ei 

myöskään automaattisesti tehdä kotoutumissuunnitelmaa, esimerkiksi tapauksissa, 

joissa maahan muuttanut ei ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi eikä saa 

toimeentulotukea, kotoutumiskoulutukseen ei suoraan ohjata. Tällaiset haasteet 

saattavat eristää maahanmuuttajaäidit koteihinsa, jolloin kodin ulkopuoliset verkostot 

ja ystävyyssuhteet jäävät vähäisiksi.

Suomessa yhteiskunnan rakenteissa on todettu olevan eriarvoisuutta tuottavia 

käytäntöjä, eli niin kutsuttua rakenteellista rasismia. Työmarkkinoilla on havaittu 

etnisen taustan ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää. Syrjintää esiintyy mm. 

työnhakuprosessin, palkkauksen ja etenemismahdollisuuksien suhteen. 

Ulkomaalaistaustaiset naiset kohtaavat syrjintää työmarkkinoilla miehiä useammin. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 2018.)

Ihmisen omat toiveet ja elämänarvot ovat aina yksilöllisiä. Lisäksi jokaisen käsitykset 

omasta itsestään, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan vaihtelevat. Perheen sisäiset 

käytännöt ja erilaiset sukupuolirooleihin liittyvät odotukset tai hierarkiat vaikuttavat 

myös osaltaan maahanmuuttajanaisten osallisuuteen. Sukupuoleen liittyviä 
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erityiskysymyksiä ovat myös naisiin kohdistuva vaino, syrjintä ja väkivallan eri 

muodot. Naisiin kohdistuu mm. seksuaalista sekä kunniaan liittyvää väkivaltaa, 

pakkoavioliittoja ja sukupuolielinten silpomista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

www-sivut 2018.)
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5 TYÖSKENTELY MONIKULTTUURISESSA TYÖYHTEISÖSSÄ

Sosiaalialalla työskennellessä on tärkeää jatkuvasti oppia ja sisäistää uusia taitoja. 

Työntekijöiden taidot asiakkaan arvostavaan kohtaamiseen sekä kunnioittavan 

vuorovaikutuksen toteuttamiseen ovat olennaisia asiakastyössä. Monikulttuurisessa 

asiakastyössä kieleen ja kulttuuriin liittyvät haasteet korostavat kohtaamisen 

onnistumisen tärkeyttä. Työntekijän hyviä käytäntöjä ovat mm. kulttuuri- ja 

sukupuolisensitiivinen työote sekä kokonaisvaltainen palveluohjaus. (Stepney, P. 

2019, 5-6.)

Kulttuurinen kompetenssi tarkoittaa ammattilaisen tapaa kunnioittaa kaikista 

kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä ja rakentaa syrjimätöntä ilmapiiriä. Osaaminen 

muodostuu kulttuurisesta tiedostamisesta, taidoista, kohtaamisesta ja motivaatiosta, 

jossa omia kulttuurisia arvoja peilataan toisten kulttuurien tottumuksiin ja arvoihin. 

Kulttuurisensitiivisyys näkyy ammattilaisen haluna, kykynä ja herkkyytenä ymmärtää 

eri taustoista tulevia ihmisiä. Kulttuurisensitiivisyys on sekä sanallista että sanatonta 

viestintää ammattilaisen ja asiakkaan välillä niin, että kummallakin osapuolella on 

oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun tullen sen kanssa myös hyväksytyksi ja kuulluksi. 

Kulttuurisensitiivisen työotteen kehittäminen edistää ammattilaisen taitoja asiakkaan 

kohtaamisen ja monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelemisen suhteen. Jokainen 

asiakas tulee nähdä yksilönä stereotypioiden sijaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2020.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita soveltaen alle on listattu joitakin 

lähtökohtia kulttuurisensitiiviseen asiakastyöhön liittyen (kuvio 7).
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Kuvio 7. Lähtökohtia kulttuurisensitiiviseen asiakastyöhön sosiaalialalla. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2020.)

Sukupuolisensitiivisyydellä (tai -tietoisuudella) tarkoitetaan eri sukupuoliin liittyvien 

oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista. Sukupuolisensitiivisyyteen 

kuuluu lisäksi sukupuolistereotypioiden tunnistaminen ja niiden kriittinen arviointi 

sekä tietoisuus sukupuolen moninaisuudesta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2020.) 

Sukupuoleen liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia on mahdollista tiedostaa, tämä 

kuitenkin vaatii ammattilaiselta kriittistä herkkyyttä ja reflektointia. 

Sukupuolisensitiivisyyden avulla tehdään näkyväksi arjessa vallitsevia ja itsestään 

selvänä pidettyjä arvoja, normeja ja vallan mekanismeja. Asiakastyössä 

sukupuolisensitiivisyys näyttäytyy dialogisella jokaisen ihmisarvoa ja 

ainutlaatuisuutta kunnioittavalla työotteella. Sukupuoleen liittyvien tekijöiden 

tiedostamisen ja tunnistamisen lisäksi sukupuolisensitiivisyys on aktiivista toimintaa 

tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen elämän puolesta. 

(Tyttöjen talon www-sivut nd.)

Huomioi erilaiset 
elämänkokemukset

Kunnioita 
erilaisuutta

Huomioi 
yksilölliset 
tarpeet ja 
vahvuudet

Ole avoin, 
kärsivällinen 

ja 
kiinnostunut

Pohdi oman 
taustasi 

vaikutusta

Kysy - älä 
oleta
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6 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI

6.1 Yhteistyökumppani

Suomen Pakolaisapu ry on vuonna 1965 perustettu siirtolaisuuden asiantuntijajärjestö. 

Järjestö on toiminut yli 50 vuoden ajan erikoistuen pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin 

sekä kotimaassa että ulkomailla. Suomen Pakolaisavun työhön sisältyy mm. tiedotus- 

ja koulutustyötä kotimaassa sekä kriiseistä toipuvien yhteisöjen tukemista ja 

kouluttamista ulkomailla (Ulkoministeriön www-sivut 2020).

Järjestö toimii YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallisena edustaja Suomessa. 

Pakolaisuuden, kotoutumisen ja kehitysyhteistyön asiantuntijana Suomen 

Pakolaisavun tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat mm. pakolaisten tukeminen uudessa 

kotimaassa sekä siirtolaisten oikeuksien puolustaminen. Järjestö tukee pakolaisten 

toipumista konflikteista ja auttaa ihmisiä kotoutumaan heille vieraaseen yhteiskuntaan. 

Järjestö lisäksi tuottaa erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja ryhmätoimintaa 

vapaaehtoistensa avulla Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Turussa. Toiminta 

pyrkii edistämään hyviä väestösuhteita ja vaikuttamaan Suomessa vallitsevaan 

asenneilmapiiriin myönteisesti. (Suomen Pakolaisavun www-sivut 2020.)

Vapaaehtoisten tekemä työ on suuressa roolissa Pakolaisavun toiminnan kannalta. 

Vuonna 2018 järjestön toimintaan osallistui yhteensä 1 034 kotoutujaa ja 

turvapaikanhakijaa sekä 200 aktiivista vapaaehtoista. Vapaaehtoistyön merkitys on 

merkittävä niin maahanmuuttajan, kuin vapaaehtoisen itsensä kannalta. 

Maahanmuuttajille toiminta tarjoaa mahdollisuuksia tavata uusia ihmisiä, saada tietoa, 

kehittää kielitaitoaan sekä luoda verkostoja uudessa asuinmaassaan. Kielitaidon 

kehittämisen ja sosiaalisten verkostojen luomisen myötä edistetään ihmisten 

hyvinvointia ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (Suomen Pakolaisavun 

vuosikertomus 2018.)
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6.2 Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehittämishankkeen tuloksena on tarkoitus syntyä 

jokin tuotos, joka sisältää tiedon lisäksi esim. palvelun tai tuotteen. Tässä 

toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotos oli naisille suunnattu kohtaamistapahtuma 

Tampereella. Kaveriksi-kohtaamistapahtuman järjestäminen oli projektityyppinen 

toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutettiin yhteistyönä Suomen Pakolaisapu ry:n 

kanssa. Toiminnallisen opinnäytetyön tapahtumatuotoksen lisäksi työhön kuuluu tämä 

kirjallinen raportti tapahtumasta. Raportti on kokonaiskuvaus alakohtaisesta 

ammatillisuudesta, toiminnan ymmärtämisestä sekä tekijän omasta oppineisuudesta. 

(Salonen, K. 2013, 25.)

Idean opinnäytetyöhöni sain osallistuessani Suomen Pakolaisapu ry:n vapaaehtoisten 

koulutukseen Helsingissä syksyllä 2019. Suomen Pakolaisavun Kaveriksi-

kohtaamistapahtuman järjestäminen tuntui erinomaiselta toiminnallisen 

opinnäytetyön aiheelta, sillä tapahtuman tavoitteisiin liittyivät monet opinnoissani 

toistuvasti esiin nousseet aiheet, kuten osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy, 

projektitoiminta sekä ryhmänohjaustaidot. Olen pitkään ollut kiinnostunut 

maahanmuuttotyöstä, rasismin vastaisesta toiminnasta ja sukupuolten välisen tasa-

arvon edistämisestä, joten minusta tuntui luontevalta myös tehdä opinnäytetyöni 

aiheesta, jonka teemat koen tärkeiksi. Tapahtuman konsepti on Suomen Pakolaisavun 

suunnittelema, mutta minulla oli mahdollisuus tuoda mukaan omia elementtejä ja 

näyttää oma osaamiseni tapahtuman järjestämisen sekä ryhmänohjauksen suhteen. 

Kytkin opinnäytetyöni tiiviisti työelämän tarpeisiin sisällyttämällä työhön 

aikuissosiaalityön keskeisiä teemoja, kuten työskentelyn monikulttuurisessa 

työyhteisössä, järjestötyön ja rakenteellisen sosiaalityön.

6.3 Työn rajaaminen ja aikataulu

Opinnäytetyöhön liittyvien teemojen ollessa hyvin laajoja, opinnäytetyön raportin 

rajaaminen oli erityisen haastavaa. Halusin kuitenkin teoriaosuudessa antaa lukijalle 

pohjatietoa globaalin liikkuvuuden laajuudesta, sen eri muodoista ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä maailmassa. Ilman siirtolaisuuden käsittämistä isossa kuvassa 
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mielestäni ei ole mahdollista ymmärtää maahanmuuttoa Suomessa. Teoriaosuudessa 

tarkastelun ulkopuolelle rajasin vapaaehtoisen matkustelun, työliikenteen ja opiskelun. 

Opinnäytetyöni ja Kaveriksi-tapahtuman keskittyessä naisiin rajaan ulkopuolelle 

maahan muuttaneet miehet ja muun sukupuoliset, sekä lapset. Opinnäytetyön 

keskittyessä naisiin lapset tulevat osittain huomioiduiksi, mutta heidät jätetään 

varsinaisen rajauksen ulkopuolelle. Kaksisuuntaisen kotoutumisen kannalta yhtenä 

kohderyhmänä on kuitenkin myös koko suomalainen yhteiskunta, sen rakenteet ja 

ihmiset.

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen eteni nk. lineaarisen mallin (kuvio 8) 

mukaan, jossa työskentely etenee vaiheittain tavoitteiden määrittelystä suunnitteluun, 

tapahtuman toteuttamiseen, prosessin päättämiseen ja lopuksi arvioimiseen (Salonen, 

K. 2013, 15). Työn toteutuksen aikataulu sujui tapahtuman suunnittelun, järjestämisen 

ja palautteen keräämisen kannalta suunnitellusti. Opinnäytetyön raportin 

kirjoittamisen suhteen oma alkuperäinen aikatauluni venyi esikoisemme syntymän 

johdosta suunniteltua pidemmäksi. Raportointi toteutui kuitenkin opintojen normaalin 

aikataulun puitteissa, hitaasti, mutta varmasti.

Kuvio 8. Opinnäytetyön eteneminen lineaarisen mallin mukaan. (Salonen, K. 2013, 

15)

Tavoitteiden 
määrittely

Suunnittelu

Toteutus

Päättäminen 
ja arviointi
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7 KAVERIKSI-KOHTAAMISTAPAHTUMA

Toimintaan osallistuneiden yksityisyyden suojan vuoksi tapahtumasta ei 

opinnäytetyössä julkaista kuvia eikä tapahtumaan osallistuneista henkilöistä julkaista 

tarkkoja kuvauksia. Työssä käytetyt kuvituskuvat ovat Suomen Pakolaisavun 

markkinointiin käyttämiä kuvia.

7.1 Tapahtuman suunnittelu

Onnistunut tapahtuma edellyttää huolellista suunnittelua. Tapahtumaa suunniteltaessa 

tulee ottaa huomioon tapahtumaan liittyvät strategiset ja operatiiviset kysymykset, 

joiden avulla tavoitteellisen toiminnan päämäärät ovat mahdollisia saavuttaa. 

Strategisiin kysymyksiin kuuluvat kysymykset siitä mitä järjestetään, miksi ja kenelle 

tapahtuma järjestetään sekä millaiset lähtökohdat tapahtuman järjestämiselle on. 

Operatiivisia kysymyksiä pohdittaessa etsitään vastauksia tapahtuman järjestämiseen 

liittyviin käytännön asioihin, kuten miten ja millainen tapahtuma järjestetään sekä 

ketkä toimivat tapahtuman vastuuhenkilöinä. Näistä kysymyksistä muodostuu 

onnistuneen tapahtuman malli, jota on käytetty avuksi myös tämän toiminnallisen 

opinnäytetyön tapahtuman suunnittelussa. Onnistuneen tapahtuman malli on 

havainnollistettu kuviossa 9. (Vallo

& Häyrinen 2016, 121—128.)
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Kuvio 9. Onnistuneen tapahtuman malli. (Vallo & Häyrinen 2016, 128).

Tapahtuman suunnittelu alkoi Helsingissä syyskuussa 2019. Osallistuin Suomen 

Pakolaisavun vapaaehtoisten koulutukseen, jossa ilmoittauduin vapaaehtoiseksi 

järjestämään Kaveriksi-kohtaamistapahtuman Tampereella saman syksynä aikana. 

Koulutuksessa ei kanssani ollut muita Tampereen tapahtuman järjestämisestä 

kiinnostuneita, joten aloitin tapahtuman suunnittelun yksin, keskittyen tapahtuman 

tavoitteiden asettamiseen sekä kohderyhmän valintaan. Myöhemmin löysin Suomen 

Pakolaisavun kontaktien avulla avukseni kaksi muuta henkilöä Tampereelta 

toimimaan tapahtuman fasilitaattoreina. Näiden kahden muun järjestäjän kanssa 

jatkoimme tapahtuman suunnittelua toden teolla Tampereella myöhemmin syyskuussa 

2019. Toimintasuunnitelman luominen oli tärkeä osa tapahtuman järjestämistä, sillä 

sen avulla saimme vastuualueet sekä syksyn aikataulun selkeytymään. Tapahtuman 

huolellisen suunnittelun avulla oli tarkoitus mahdollistaa hyvin organisoitu ja rento 

tapahtuma.

7.2 Tapahtuman kohderyhmä ja tavoitteet

Kaveriksi-tapahtuman kohderyhmäksi valikoitui maahanmuuttajanaiset, sillä naisten 

osallisuuteen liittyy useita intersektionaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen 

osallistumiseen sekä asemaan yhteiskunnassa. Näihin tekijöihin tulee kiinnittää 

huomiota, jotta pystytään tukemaan naisten kotoutumista uuteen maahan sekä voidaan 

vaikuttaa ennaltaehkäisevästi maahanmuuttajanaisten syrjäytymiseen. Tapahtumassa 

maahan muuttaneet ja suomalaistaustaiset naiset kohtaavat, joten opinnäytetyössä 

käsitellään naisten kotoutumisen ja osallisuuden lisäksi kaksisuuntaista kotoutumista, 

jolloin yhtenä kohderyhmänä on myös suomalainen yhteiskunta.

Kohderyhmän valinnan jälkeen oli tärkeää luoda tapahtumalle selkeät tavoitteet sekä 

suunnitelma siitä, kuinka kyseiset tavoitteet saadaan toteutettua. Tapahtuman 

tavoitteet voidaan luokitella teknisiin tavoitteisiin, muutostavoitteisiin sekä 

vaikuttavuustavoitteisiin. (Vallo & Häyrinen 2016, 59.) Kaveriksi-toiminnassa 

tavoitteena oli luoda ihmisille mahdollisuus kohdata ja tutustua yhteisten harrastusten 

tai kulttuurielämysten parissa. Toiminnassa maahan muuttaneet ja paikalliset 
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osallistujat tapaavat ensimmäistä kertaa tapahtumassa, jonka organisoimme yhdessä 

Suomen Pakolaisapu ry:n kanssa. Tapahtumassa osallistujat muodostivat yhteisiä 

kiinnostuksen kohteita omaavia kohtaamisryhmiä. Tapahtuman jälkeen tavoitteena oli 

muodostuneiden kohtaamisryhmien omatoimiset jatkotapaamiset, joilla syvennettiin 

osallistujien tutustumista toisiinsa erilaisten aktiviteettien parissa (kuvio 10). 

Tapahtuman teknisiä tavoitteita olivat oikeiden kohderyhmien saapuminen 

tapahtumaan, ”no show”-prosentin pienentäminen ja rennon tunnelman luominen. 

Avoimen ja positiivisen ilmapiirin sekä turvallisen tilan luominen on edellytyksenä 

sille, että osallistujat pystyvät mahdollisimman luontevasti verkostoitumaan ja 

tutustumaan toisiinsa.

Kuvio 10. Tapaamisten kulku. (Kaveriksi-vapaaehtoisen opas 2019.)

Kohtaamistapahtuman tarkoitus oli toimia alkusysäyksenä kontaktien luomiseen 

paikallisen väestön ja maahan muuttaneiden henkilöiden välillä (Kaveriksi-

vapaaehtoisen opas 2019, 3.) Tapahtuman muutostavoitteina olivat osallistujien uuden 

oppiminen, käsityksien ja asenteiden muuttaminen sekä uusiin henkilöihin 

tutustuminen. Toiminnalla pyrittiin näiden tavoitteiden avulla edistämään 

kaksisuuntaista kotoutumista sekä tukemaan osallistujien osallisuutta yhteiskunnassa. 

Kaksisuuntaisen kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen olivat tapahtuman 

vaikuttavuustavoitteita.
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7.3 Markkinointi ja ilmoittautuminen

Tapahtuman markkinointi aloitettiin lokakuussa, noin kuusi viikkoa ennen tapahtuman 

toteutumista. Valitsimme tapahtuman ajankohdaksi lauantain 23.11.2019 klo 16, 

toivoen lauantain olevan päivänä mahdollisimman vapaa mahdollisille osallistujille ja 

marraskuun mahdollisimman kiireetön ennen joulukuun lomia. Tapahtuman 

markkinointi tapahtui monin eri tavoin. Hyödynsimme sosiaalista mediaa, 

sähköposteja paikallistoimijoille, käsin jaettuja mainosesitteitä sekä infotilaisuuksien 

pitämistä. Tapahtuman markkinoinnin alussa tapahtumalle luotiin mainos. Mainoksen 

(liite 1.) suunnittelussa otimme huomioon mahdollisimman selkeän kielen sekä 

informaation. Valitsimme tapahtuman tilaksi Kulttuuritalo Laikun, sen helpon 

sijainnin, tilavuuden ja yhteistyökumppanuuden vuoksi.

Mainoksen jälkeen tapahtumalle luotiin Facebook-tapahtuma, jota mainostettiin 

aktiivisesti Suomen Pakolaisavun sponsoroimana. Tapahtumasta ilmoitettiin myös 

Kotoutumisen tukena -nettisivuilla, joka toimii kotoutumista tukevien toimijoiden 

yhteistyön ja tiedonvaihdon apuna (Kotoutumisen tukena www-sivut, 2019). 

Mainostimme tapahtumaa lisäksi useille eri paikallistoimijoille ja 

yhteistyökumppaneille sähköpostin välityksellä.

Jaoimme marraskuun aikana tapahtumaesitteitä (liite 2.) ympäri kaupunkia, eri 

järjestöille ja toimijoille, jotka toimivat maahanmuuttajien parissa. Tavoittaaksemme 

kotoutujien lisäksi suomalaistaustaisia osallistujia jaoimme esitteitä myös mm. 

kirjastoihin ja oppilaitoksiin. Yhtenä toimivana markkinointikeinona käytimme myös 

infotilaisuuksien järjestämistä n. 2–3 viikkoa ennen tapahtumaa. Infotilaisuudet 

pidettiin menemällä esiintymään paikan päälle kohdeyleisön pariin, mm. 

maahanmuuttajille kotoutumiskoulutuksen päätteeksi. Infotilaisuus kesti noin 10–20 

minuuttia, siinä kerrottiin tapahtumasta paperisten mainosten ja Power Point-esityksen 

avulla.

Markkinoinnin yhteydessä tapahtuman tarkka sijainti jätettiin turvallisuussyistä pois. 

Tapahtumaan ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti, jonka myötä ilmoittautuneille 

lähetettiin myöhemmin sähköpostilla tapahtuman tarkka sijainti. Tällä haluttiin 

varmistaa tapahtuman turvallisuus ja ehkäistä mahdollisia turvallisuusuhkia.
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7.4 Valmistelut

Tapahtuman ohjaajana toimi lisäkseni toinen vapaaehtoinen, jonka kanssa olimme 

ennen tapahtumapäivää ostaneet ja valmistelleet tarvittavat materiaalit sekä tarjottavat. 

Tapahtumaan tarvittavia materiaaleja olivat mm. tulostettu osallistujalista, 

Powerpoint-esitys, nimikyltit, suunnitelmapohjat jatkotapaamisille, paperia ja kyniä 

sekä merkkikello. Tapahtumapäivänä varasimme tilan valmisteluun aikaa noin tunnin. 

Järjestimme tilan mahdollisimman toimivaksi tuolien ja muiden kalusteiden avulla, 

laitoimme tarjottavat esille ja testasimme tekniikan toimimisen. Tarjosimme 

osallistujille kahvia, teetä ja mehua sekä naposteltavaa, kuten hedelmiä, keksejä ja 

mummoni leipomia karjalanpiirakoita. Kävimme ohjelmarungon ja tarkistuslistan 

vielä kertaalleen läpi ennen tapahtuman alkua sekä laitoimme kaikki tarvittavat 

materiaalit valmiiksi. Tapahtumaan oli mahdollista tarvittaessa saapua lasten kanssa, 

joten järjestimme tilaan myös pienen leikkinurkkauksen.

7.5 Tapahtuman kulku

Osallistujien sisääntulon yhteydessä tarkastimme osallistujalistasta henkilön 

ennakkoon ilmoittautumisen, hallitaksemme osallistujamäärää sekä tarkistaaksemme, 

ettei tapahtumaan saavu ulkopuolisia. Tapahtumaan osallistui 14 henkilöä, joiden 

mukana saapui lisäksi 4 lasta. Osallistujien vastaanottamisen yhteydessä annoimme 

osallistujille nimikyltit sekä tarjosimme kahvia, teetä ja pientä syötävää. Kaikkien 

saavuttua paikalle aloitimme ohjelman tervetulosanoilla sekä toiminnan idean 

läpikäymisellä. Kerroimme Suomen Pakolaisavun toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä 

lyhyesti PowerPoint-esityksen avulla, jonka jälkeen kävimme läpi tapahtuman kulun 

sekä Kaveriksi-toiminnan vaiheet. Tapahtuman kulun läpikäymisen yhteydessä 

apunamme toimi ohjelmarunko (liite 3).
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7.5.1 Esittäytymiskierros

Ensimmäisenä ohjelmassa oli esittäytymiskierros. Osallistujat istuivat isossa tuolien 

muodostamassa ringissä ja jokaista pyydettiin kertomaan nimi, asuinpaikka ja jokin 

kiinnostuksen kohde. Esittäytymiskierroksen aikana kirjasimme osallistujien 

kiinnostuksen kohteita ylös myöhemmin tehtävää ryhmien muodostamista varten. 

Esittäytymiset tehtiin suomeksi ja englanniksi, joten tarvittaessa toimin englannin 

kielen tulkkina. Paikalla oli henkilö, joka ei puhunut kumpaakaan kieltä, mutta 

osallistujien joukosta löytyi hänelle tulkki.

Esittäytymiskierroksella osallistujat kertoivat avoimesti itsestään, toiset enemmän ja 

toiset vähemmän. Ilmapiiri oli alusta alkaen positiivinen, osallistujat kuuntelivat 

tarkkaavaisesti ja olivat kiinnostuneita kuulemaan lisää toisistaan. 

Esittäytymiskierrokseen aikaa kului n. 20 minuuttia.

7.5.2 Jutturinki

Seuraavaksi vuorossa oli ”Jutturinki”-metodilla suoritettu tutustuminen. Asettelimme 

tuolit uudestaan kahteen eri tuolirinkiin niin, että tuoleissa istuttiin kasvotusten toisen 

osallistujan kanssa. Jutturingin tarkoituksena oli mahdollistaa osallistujien 

keskinäinen tutustuminen, löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja luoda tunnelmaa. 

Osallistujien nimikyltit oli jaettu niin, että niistä selvisi, haluaako osallistuja tutustua 

suomalaistaustaiseen vai maahan muuttaneeseen henkilöön. 

Rinkien ulkoreunoille istuivat suomalaistaustaiset ja sisärinkiin maahan muuttaneet. 

Ulkoringissä istuvat henkilöt siirtyivät yhden tuolin eteenpäin aina kuulleessaan 

merkkikellon äänen. Näin jokainen sai keskustella jokaisen toisen ryhmäläisen kanssa 

vuorollaan. Keskusteluun jokaisen kanssa oli aikaa kaksi minuuttia, jonka jälkeen 

kello soi vaihdon merkiksi. Keskustelun tueksi esillä oli tukikysymyksiä osallistujien 

käytettäväksi (liite 4). Nämä keskustelun tukikysymykset sisälsivät keskustelun 

aloittamista auttavia kysymyksiä, kuten kotipaikkaan, harrastuksiin, perheeseen, 

vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyen. Lämmin puheensorina alkoi heti jutturingin 

alkaessa. Useilla oli paljon yhteistä, keskustelu oli vilkasta ja juttu jäikin kesken 
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lyhyen ajan vuoksi. Kysymyksien muotoilussa huomioitiin selkosuomi. Jaoimme 

ohjelman vetämisen niin, että toinen ohjasi jutturinkiä ja toinen tapahtuman 

fasilitaattori valmisteli seuraavan vaiheen metodiin tarvittavia ”veneitä”. Aikaa tähän 

ohjelmaan kului n. 40 minuuttia.

Kuva 1. Kuvituskuva Jutturinki-metodista. (Suomen Pakolaisapu 2019.)

7.5.3 Ryhmien muodostus ja jatkotapaamisten suunnittelu

Ryhmien muodostaminen tapahtui nk. ”Venemetodin” (kuvio 11.) avulla. Tapahtuman 

aikaisemmat ohjelmat olivat toimineet keskustelun avaajina ja tunnelman luojina, 

joiden jälkeen oli tarkoituksena muodostaa pienemmät ryhmät, joiden kanssa 

suunnitella jatkotapaamisia. Venemetodissa fasilitaattorien aiemmin keräämät 

osallistujien mielenkiinnon kohteet ryhmiteltiin suosituimpiin esille nousseisiin 

teemoihin. Nämä teemat kirjoitettiin A4-paperille, jotka aseteltiin ympäri salia 

kuvastamaan ”veneitä”, joihin osallistujat valintansa mukaan nousevat. Osallistujat 

saivat muutaman minuutin aikaa kiertää veneitä ja valita itseään kiinnostavan teeman, 

kuten liikunta-, musiikki- tai elokuvaveneen. Samaan veneeseen päätyneistä 

osallistujista muodostui ryhmä. Mikäli johonkin veneistä päätyi vain 1–2 osallistujaa, 
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keskusteltiin kyseisten henkilöiden kanssa siitä, olisivatko he halukkaita vaihtamaan 

johonkin toiseen teemaveneeseen tai löytyisikö muista veneistä kiinnostuneita 

vaihtamaan heidän veneeseensä. Suosimme yli kahden hengen ryhmien 

muodostumista parien sijaan, jotta ryhmän jatkotapaamiset olisivat turvatumpia. 

Ryhmien ollessa valmis osallistujia pyydettiin ottamaan lisää teetä tai kahvia sekä 

tarjottavia. Tähän ohjelmaan kului aikaa n. 20 minuuttia.

Kuvio 11. Venemetodi kohtaamisryhmien muodostamiseen. (Kaveriksi-
vapaaehtoisen opas 2019.)

Muodostuneet ryhmät etenivät seuraavaksi jatkotapaamisten suunnitteluun (kuva 2). 

Annoimme osallistujille suunnitelmapohjat (liite 5.) Ryhmien oli tarkoitus suunnitella 

kolme omatoimista jatkotapaamista mielekkään tekemisen merkeissä. Osallistujat 

pohtivat yhteisiä kiinnostuksen kohteitaan ja tulevia tapahtumia, joihin osallistua 

yhdessä. Osallistujien suunnittelemat jatkotapaamiset sisälsivät mm. joulutorilla 

käymisen, elokuvaillan, kaupunkikierroksen ja yhteisen liikuntahetken 

urheilupuistossa. Ohjasimme jatkotapaamisten suunnittelua antamalla ideoita ryhmille 

Tampereen vapaa-ajan mahdollisuuksista ja tapahtumista kertovan PowerPoint-

esityksen avulla. Suunnitelmien tekemiseen ryhmille varattiin aikaa noin puoli tuntia. 
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Keskustelu ryhmissä oli vilkasta ja osallistujat olisivat toivoneet enemmän aikaa nk. 

vapaaseen seurusteluun. Tilavarauksemme aika oli kuitenkin loppumaisillaan ja tila 

oli palautettava alkuperäiseen kuntoonsa, joten aikaa vapaalle seurustelulle ei jäänyt.

Kuva 2. Kuvituskuva jatkotapaamisten suunnittelusta. (Suomen Pakolaisapu 2019.)

7.6 Tapahtuman jälkeen

Tapahtuman jälkeen tapahtumasta raportoitiin Suomen Pakolaisavulle sähköisesti. 

Raporttiin kirjattiin vapaaehtoisten nimet, osallistujien määrä ja ikäjakauma sekä 

onnistumiset ja kehittämiskohteet ohjaajien näkökulmasta. Loimme kaikille 

osallistujille yhteisen yksityisen Facebook-ryhmän, johon osallistujat kutsuttiin 

seuraavalla viikolla. Facebook-ryhmän avulla halusimme varmistua siitä, että 

tapahtumaan osallistuneet henkilöt voivat ottaa yhteyttä muihin, vaikka oman ryhmän 

jatkotapaamiset eivät toteutuisikaan tai ne eivät olisi itselle mieluisia. Facebook-

ryhmässä osallistujat jakoivat lisäksi muita julkisia tapahtumia, joihin olivat 

osallistumassa ja kutsuivat muut tervetulleeksi mukaan. Ryhmässä tiedotettiin myös 

palautekyselystä, joka lähetettiin tapahtumaan osallistuneille sähköpostin välityksellä 
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kolme kuukautta tapahtuman jälkeen. Pyynnön tutulta ohjaajalta ja ohjaajan aktiivinen 

mukana olo Facebook-ryhmän toiminnassa oli tarkoitus nostaa palautekyselyn 

vastaamisprosenttia.
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8 KAVERIKSI-TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Suomen Pakolaisavun Kaveriksi-toimintaa nähtiin tarpeellisena arvioida ja toiminnan 

luonnetta kehittää. Kohtaamistapahtumien toimintamalli haluttiin päivittää 

osallistujien kokemuksien ja palautteen avulla uuteen muotoon. Toiminnan 

arvioimisen ja kehittämisen mahdollistamiseksi osallistujia pyydettiin vastaamaan 

sähköiseen palautekyselyyn kolme kuukautta tapahtuman jälkeen. Linkin 

lähettäminen palautekyselyyn ajoitettiin kolmen kuukauden päähän, jotta osallistujat 

olisivat mahdollisimman hyvin ehtineet toteuttaa suunnitellut jatkotapaamiset 

kohtaamisryhmien kanssa ennen palautteen antamista. Palautekysely oli sähköinen 

lomake, joka sisälsi 12 kysymystä.

Opinnäytetyöni keskittyessä maahanmuuttajanaisten osallisuuteen, osallistujien 

palautteista luotiin kooste, johon kerättiin naisten vastaukset kaikista vuoden 2019 

aikana järjestetyistä Kaveriksi-tapahtumista. Palautekyselyiden avulla haluttiin saada 

laajempi ja kokonaisvaltaisempi näkemys toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä 

toimintaan liittyvistä mahdollisista haasteista kuin myös onnistumisen kokemuksista. 

Kaikki Kaveriksi-tapahtumat järjestettiin samojen toimintaperiaatteiden mukaisesti, 

jolloin tarkemmin rajattua tapahtumakohtaista palautetta ei ollut tarkoituksenmukaista 

kerätä. Vuoden 2019 aikana järjestettyihin Kaveriksi-tapahtumiin osallistui yhteensä 

82 naista. Palautekyselyyn vastasi n. 38 % osallistujista. Palautekyselyn 

vastausmäärään (31kpl) on voinut vaikuttaa negatiivisesti se, että kyselyn kysymykset 

olivat suomeksi ja englanniksi, osan osallistujista ollessa muun kielisiä.

Palautekyselyiden vastauksista ei tässä työssä käytetä suoria lainauksia osallistujien 

yksityisyyden suojan vuoksi, vaan sitaatteja varten olen haastatellut osallistujia, jotka 

ovat halunneet antaa erikseen kommentin tätä opinnäytetyötä varten anonyymisti. 

Palautteiden käsittelyn lisäksi toiminnan kehittämisen arvioimiseksi haastattelin 

Suomen Pakolaisavun vapaaehtoistoiminnan asiantuntijaa Suvi Niemelää aiheeseen 

liittyen.
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8.1 Palautteet ja toiminnan arviointi

”Uusien ihmisten kohtaaminen on ollut monille todella tärkeää, parhaimmissa 

tapauksissa ihmiset ovat jopa ystävystyneet, mikä on hieno tulos.” (Niemelä, S. 

Haastattelu 4.8.2020.)

Palautteista nousi esiin paljon positiivista ja osallistujien hienoja kokemuksia, mutta 

myös kehitysehdotuksia toiminnalle löytyi. Tärkeimmät teemat, jotka osallistujien 

antamista palautteista oli mahdollista nostaa esiin, olivat uusien ihmisten kohtaamisen 

tuomat hyödyt sekä haasteet jatkotapaamisten toteutumisessa.

Kohtaamistapahtumiin oltiin suurilta osin tyytyväisiä. Positiivinen palaute koski usein 

tapahtumien ohjelmaa sekä tapahtumissa koettua ilmapiiriä. Tapahtumien suunnittelu 

ja organisointi sai kiitosta. Toiminnan hyödyt liittyivät enimmäkseen uusien ihmisten 

kohtaamiseen ja osallistujien väliseen vuorovaikutukseen. Osallistujista n. 42 % koki 

saaneensa uusia kontakteja tai kavereita ja mukavaa tekemistä toiminnan kautta. 

Osallistujista n. 25 % koki oppineensa uudesta kulttuurista ja n. 22 % koki saaneensa 

mahdollisuuden harjoitella suomen kielen puhumista (kuvio 12). Uusien ihmisten 

tapaaminen ja heihin tutustuminen koettiin yleisesti palautteiden perusteella 

Kaveriksi-toiminnan parhaaksi puoleksi.

”Osallistujat ovat kertoneet hienoa palautetta tapahtuman tuottamista hyödyistä, 

kuten voimaantumisen tunteesta. Voimaantuminen on syntynyt juurikin kohtaamisen 

kautta, osallistujat ovat päässeet tapaamaan ihmisiä ja puhumaan suomea, jolloin 

ovat huomanneet pärjäävänsä uusissa tilanteissa uusien ihmisten kanssa.” (Niemelä, 

S. Haastattelu 4.8.2020.)



42

Kuvio 12. Kysymys 8. (Kooste palautekyselyn vastauksista 2020.)

Osallistujat kertoivat myös omien ajatusten tunnistamisen ja käsittelyn kehittymisestä 

Kaveriksi-toiminnan ansiosta. Osallistujat kertoivat hyötyneensä kohtaamisesta 

uusien ihmisten kanssa, samalla oppien uutta itselle vieraasta kulttuurista tai 

yhteiskunnasta. Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kautta osa osallistujista on kertonut 

nyt tunnistavansa omia piileviä ennakkoluulojaan paremmin. Kohtaamisen kautta 

näitä ennakkoluuloja ja stereotyyppisiä ajatuksia on ollut mahdollista rikkoa, jolloin 

osallistuja on saanut uusia ajatuksia sekä tapoja käsitellä niitä. Kohtaamisen kautta on 

siis ollut mahdollista oppia lisää myös itsestään.

Toiminnan haasteet liittyivät osallistujien mukaan suurilta osin kohtaamisryhmien 

omatoimisten jatkotapaamisten toteutumiseen (kuvio 13). Suuri osa (n. 61 %) 

osallistujista oli tavannut oman ryhmänsä kanssa Kaveriksi-kohtaamistapahtuman 

jälkeen vain kerran, kaksi kertaa tavanneita oli n. 13 %, kolme kertaa n. 16 % ja yli 

kolme kertaa oli tavannut vain n. 10 % osallistujista. Jatkotapaamisten toteutumiseen 

osallistujien mukaan vaikutti merkittävästi osallistujien välisen kommunikoinnin 

haasteet sekä aikataulujen yhteensovittaminen. Osallistujilla todettiin olevan myös 

erilaisia odotuksia toiminnalle, osan toivoessa muutamaa mukavaa tapaamista isolla 

ryhmällä, kun taas osa toivoi pienempien ryhmien tiivistä tutustumista, jopa 

ystävyyssuhteiden luomista. Osallistujien erilaiset odotukset toiminnalle ovat osaltaan 

vaikuttaneet osallistujien motivaatioon jatkotapaamisia suunniteltaessa. Tämä haaste 

on myös osittain linkittynyt siihen, että Kaveriksi-toiminnasta on ollut haastavaa 

tiedottaa yksiselitteisesti ja selkeästi. Tiedottamisessa pyrittiin käyttämään selkeää 
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kieltä, mutta osallistujien kielitaidon ollessa hyvin eri tasoista, informaation 

ymmärtämistä ei ole pystytty varmistamaan tapahtuman markkinoinnin aikana. 

Osallistujat ovat voineet ymmärtää eri asioita esim. mainoksesta tai infotilaisuudesta, 

jolloin myös odotukset toiminnalle ovat yksilöllisiä.

Kuvio 13. Kysymys 6. (Kooste palautekyselyn vastauksista 2020.)

8.2 Toiminnan kehittäminen

Kokonaisuutta arvioiden palautteista käy ilmi oleellinen tarve kohtaamistapahtumille. 

Kohtaaminen uusien ihmisten kanssa on vaikuttava keino edistää 

maahanmuuttajanaisten osallisuutta sekä kuuluvuuden tunnetta yhteiskuntaan. 

Toiminta on mahdollistanut osallistujille uusien kontaktien löytämisen sekä antanut 

rohkeutta toimia myös mahdollisesta kielimuurista huolimatta. Kaveriksi-toiminta on 

edistänyt kaksisuuntaista kotoutumista paikallisesti ja vaikuttanut positiivisesti 

osallistujien asenteisiin. Suomen Pakolaisavun ja sen vapaaehtoisten tekemä työ 

kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi on tärkeää moninaisessa Suomessa, jotta 

jokainen täällä asuva tuntisi olonsa tervetulleeksi. Toimintaan on kuitenkin hyvä tehdä 

joitakin muutoksia tavoitteiden ja parempien tuloksien saavuttamiseksi.
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Suomen Pakolaisapu on päättänyt vaihtaa Kaveriksi-konseptin uuteen 

kokonaisuuteen, ja jatkossa toimintaa toteutetaan ”Minglaamo” nimisellä konseptilla. 

Tämä kehitystyö on oikeassa suunnassa Kaveriksi-toiminnasta saatujen palautteiden 

kanssa, sillä Minglaamossa halutaan jatkossa selventää, ettei kyseessä ole 

ystävätoiminta, jossa jokaiselle osallistujalle etsitään kaveri, vaan kyse on 

kohtaamisesta ja niin sanotusta ”minglaamisesta” eli sosiaalisesta kanssakäymisestä 

muiden ihmisten kanssa ja uusien kontaktien löytämisestä. Osallistujat toivoivat 

useampaa järjestettyä tapaamista isolla osallistujamäärällä ennen pienempiin ryhmiin 

jakautumista. Uskoisin tämän perusteella Minglaamon olevan toimiva konsepti. 

Suuren ryhmän ja tuttujen vetäjien läsnäolo useammassa yhteisessä tapahtumassa 

mahdollisesti parantaa osallistujien sitoutumista ja madaltaa kynnystä osallistua 

mahdollisiin omatoimisiin jatkotapaamisiin. Kaveriksi-toiminnassa käytetty 

”Jutturinki”-metodi oli osallistujien keskuudessa pidetty, osa osallistujista toivoi 

enemmän aikaa vapaaseen keskusteluun toisten osallistujien kanssa, joten tämäkin 

toive tulee huomioitua uudessa konseptissa. Hyvin organisoidut, toimivat ja lämmin 

henkiset tapahtumat ovat tärkeä osa myös uusien vapaaehtoisten rekrytointia.

“Although I couldn't stay throughout the event due to other commitments, I found the 

event very informative, friendly and fun. I met other women who were peers, along 

with women from other background, and it gave a feeling of unity and camaraderie. 

As an added advantage, the snacks were absolutely delightful! If such an event was 

organised again after the pandemic is under control, I would surely attend and even 

apply to volunteer at the council. My kudos and thanks to the organizers!” (Kaveriksi-

tapahtuman osallistuja. Henkilökohtainen tiedonanto 20.10.2020.)

Vallitseva maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on pakottanut Kaveriksi-

tapahtumien kaltaiset kohtaamistapahtumat tauolle, jonka myötä ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa on tarpeen kehittää uusiin muotoihin. 

Erilaiset etäyhteyksien avulla järjestettävät kohtaamiset tulevat olemaan 

tulevaisuudessa tärkeä osa osallisuuden ja kaksisuuntaisen kotoutumisen 

edistämiseksi tehtävää työtä Suomalaisessa yhteiskunnassa.
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9  POHDINTA

Onnistuessaan kotoutuminen tuo fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä 

osallisuutta ja kuulumisen tunnetta uudessa kotimaassa. Maahanmuuttajien 

kotoutuminen liittyy vahvasti siihen, millaisia vaikutuksia maahanmuutolla Suomessa 

on. Kaveriksi-toiminnan ja naisten kohtaamistapahtuman järjestämisen ansiosta olen 

saanut olla osa maahan muuttaneiden henkilöiden kotoutumisen ja osallisuuden 

edistämistä sekä hyvinvoinnin tukemista.

Teoreettiseen osuuteen kokoamani globaaliin liikkuvuuteen liittyvä tieto antaa 

kattavan kuvan siitä, kuinka laaja ilmiö on kyseessä, kun puhutaan maahanmuutosta 

ja maahanmuuttajista. Opinnäytetyön tekemisen aikana on ollut ilo huomata, kuinka 

paljon aiheeseen liittyvää aineistoa on saatavilla teoria- ja tutkimustiedon muodossa. 

Sen

sijaan huolestuttavaa mielestäni on, että tiedon ja tutkimusten runsaudesta huolimatta 

Suomessa yhä vallitsevat ennakkoluulot sekä stereotypiat muualta maahan 

muuttaneita ihmisiä kohtaan. Asenteiden tarkastelu ja niihin liittyvä vaikuttamistyö on 

edelleen ajankohtaista kaikesta positiivisesta edistyksestä huolimatta. Toivon, että 

työn teoriaosuus antaa eri sosiaalialan ja kolmannen sektorin toimijoille lisää 

varmuutta kaksisuuntaisen kotoutumisen tukemisen tärkeydestä sekä tarjoaa uusia 

ideoita toiminnan kehittämiseen. Toivon myös, että työni antaa sosiaalialalla 

työskenteleville henkilöille perustietoa siirtolaisuudesta ja uusia näkökulmia 

työskentelyyn moninaisessa Suomessa.

Opinnäytetyöni toteutuksessa on huomioitu ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden 

eettiset suositukset ja noudatettu hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyviä ohjeita sekä 

huomioitu tieteellinen vastuu (Arene ry 2019). Työssä on lisäksi huomioitu 

kohtaamistapahtumaan osallistuneiden yksityisyyden suoja jättämällä tapahtumassa 

otetut kuvat ja tapahtuman osallistujiin liittyvät tarkat kuvaukset pois. 

Opinnäytetyössä lähteisiin on viitattu asianmukaisesti ja käytetyt 

tiedonhankintamenetelmät ovat eettisesti kestäviä sekä kriteerien mukaisia.
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Ammatillinen hyötyni opinnäytetyön suhteen oli arvokkaan kokemuksen saaminen 

liittyen tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Lisäksi sain mahdollisuuden tuoda 

työssä esiin tietoni globaalista liikkuvuudesta sekä siihen liittyvistä teemoista. 

Ammatillisen kehittymisen kannalta tämän opinnäytetyön toteuttaminen oli minulle 

todella palkitsevaa, sillä tapahtuman tuottaminen antoi varmuutta myös 

ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaitoihini, selkokielen puhumiseen sekä tapahtumien 

organisointiin tulevaisuudessa.

Opinnäytetyön aihevalinta oli onnistunut ja työn toteuttaminen oli kokonaisuudessaan 

hyvin antoisa kokemus. Prosessi oli haastava, mutta opetti paljon, mm. opinnäytetyön 

suunnittelusta, tiedon hakemisesta ja käyttämisestä sekä ajankäytön priorisoinnista. 

Olen vapaaehtoistyön kautta oppinut paljon uutta siirtolaisuudesta sekä tasa-arvo- ja 

järjestötyöstä. Toiminnallisen tapahtuman järjestäminen toi minulle myös uusia 

työelämän kontakteja ja antoi hienoja kohtaamisia ihmisten kanssa sekä entisestään 

lisäsi mielenkiintoani maahanmuuttotyöhön. 
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LIITE 1

Liite 1. Tapahtuman mainos.
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LIITE 2

Liite 2. Tapahtuman lentolehtinen.
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LIITE 3.

Aikataulu Ohjelma Sisältö: materiaalit ja metodit Kuka vastaa? 

15min Tilan

valmistelu

Tarjoilut: kahvi / tee ja keksit tms. pieni 

tarjoiltava 

Tuolit rinkiin, pöytiä ei tarvita. 

Nimikyltit valmiiksi (helpottamaan 

prosessia). 

PP-esitys: testaa. 

Helene ja Katja

15min Osallistujien 

vastaanotto

Nimilista: katsotaan nimet sisääntulon 

yhteydessä.  

Pyydetään ottamaan nimikyltti: ”Haluan 

suomalaisen kaverin.” / ”Haluan maahan 

muuttaneen kaverin.” 

Pyydetään ottamaan kahvia ja syötävää.

Helene

15min Tervetuloa-sanat 

ja toiminnan idean 

kertominen

Tapaamisen kulku

Toiminnan vaiheet (Power Point-esitys)

Muut asiat: palaute, Facebook-ryhmä, 

valokuvaus. 

Katja: ohjaa

Helene: ottaa 

vastaan mahd. 

myöhästyjät

15min Esittäytymiskierros Pyydetään jokaista kertomaan: nimi, 

asuinpaikka ja kiinnostuksen kohde. 

(Käytetään hernepussia apuna.) 

Kirjataan kiinnostuksen kohteet ylös 

tukkimiehenkirjanpidolla ja hyödynnetään 

ryhmien muodostusvaiheessa.  

Helene: ohjaa

Katja: kirjaa 

kiinnostuksen 

kohteet

30-40min Tutustuminen Hyödynnetään jutturinki -metodia, jossa 

kaikki ehtivät puhua 2min kaikkien kanssa. 

Pyydetään osallistujia asettamaan tuolit 

kahteen rinkiin vastakkain ja selitetään idea 

(esim. ”ne, jotka haluavat tavata 

suomalaisia, sisärinkiin ja toisin päin”.)

Helene: ohjaa

Katja: 

valmistelee 

”veneet” 

seuraavaa 

vaihetta varten.
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Lausutaan 1 kysymys kerrallaan, soitetaan 

kelloa 2 min välein, ja pyydetään esim. 

ulkopiiriä siirtymään yhden vasemmalle. 

20min Parien /ryhmien 

muodostus

Hyödynnetään venemetodia 

Selitetään venemetodi. 

Asetetaan veneet lattialle. 

Osallistujat hakeutuvat itseään 

kiinnostavaan veneeseen. 

Varmistetaan, että kaikki pääsevät johonkin 

veneeseen. 

Vahvistetaan parit / ryhmät. 

Katja: selittää 

idean

Helene: kiertää 

veneiden 

joukossa 

varmistamassa 

ryhmien 

muodostumisen

30min Suunnitelmat 

vierailuista

Loppusanat: suunnitelmat viimeinen vaihe, 

jonka jälkeen (kuvan ottamisen jälkeen) voi 

lähteä. 

Ryhmät suunnittelevat vierailujen 

ajankohdat ja vaihtavat yhteystiedot 

(valmiille pohjalle). 

Otetaan kuva valmiista suunnitelmista. 

Helene: ohjaa

Katja: kiertää ja 

kysyy, kuinka 

suunnittelu 

sujuu 

30min Lopputyöt Palautetaan tila alkuperäiseen kuntoonsa. Helene ja Katja

Liite 3. Ohjelmarunko
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LIITE 4

Liite 4. Tukikysymykset.
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LIITE 5

Liite 5. Kaveriksi -jatkosuunnitelmapohja.


