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Becoming More Visible -projektin tavoit-

teeksi kiteytettiin Suomeen tulleiden turvapai-

kanhakijoiden elämän laadun parantaminen, 

heidän kanssaan työskentelevien ammattitai-

don vahvistaminen, rasisminvastaisuuden le-

vittäminen ja monikulttuurisen yhteiskunnan 

kehittymisen vahvistaminen. Näin projektille 

muodostui kolme kohderyhmää: turvapaikan-

hakijat, heidän kanssaan työskentelevät henki-

löt ja valtaväestö.

Becoming More Visible -projekti edisti turvapaikan-

hakijoiden elämänhallintaa ja toimintakykyä järjestä-

mällä heille opiskelu- ja työmahdollisuuksia yhdessä 

projektipaikkakuntien muiden toimijoiden kanssa. 

Työskentelyn lähtökohtana on ollut tunnustaa tur-

vapaikanhakijoiden yksilöllisyys ja tuottaa työkaluja, 

joilla heidän perustaitonsa ja osaamisensa tunnistet-

taisiin.

Projekti kehitti uusia työmalleja vastaanottokeskus-

ten henkilökunnalle, kansalais- ja työväenopistojen 

opettajille sekä muille turvapaikanhakijoiden kanssa 

työskenteleville ohjaajille ja vapaaehtoisille sekä loi ja 

vahvisti yhteistyöverkostoja. Projektin tuloksena on 

syntynyt tämän kirjan lisäksi myös muita julkaisuja 

sekä ”Alku”-DVD turvapaikanhakijan alkuorientaa-

tioksi. Projektin tuotteista on listaus tämän kirjan lo-

pussa.

Projektin koordinaattorit osallistuivat omilla paikka-

kunnillaan aktiivisesti rasisminvastaisten verkostojen 

ja toiminnan mallien kehittämiseen. He ovat olleet 

tuottamassa myös erilaisia tapahtumia, jotka edistävät 

syrjimättömyyttä ja monikulttuurisuutta valtaväestön 

keskuudessa. Vuonna 2007 on muun muassa järjestet-

ty eri kaupungeissa kiertävä rasisminvastainen kuva-

taidenäyttely.

Equal-ohjelman periaatteiden mukaisesti Becoming 

More Visible -projekti verkostoitui aktiivisesti viiden 

muun EU-maan sisarhankkeen kanssa. Yhteistyöstä 

muodostui kehittämiskumppanuus, jonka nimeksi 

valittiin ASAP – Asylum Seekers’ Active Partnership. 

ASAP:n partneriprojektit kokoontuivat yhteen seitse-

män kertaa. Yhdessä sovittuihin päämääriin edettiin 

työryhmätyöskentelyn keinoin, ja kumppanuuden 

aikaansaannoksina julkaistiin kaksi kirjaa sekä laaja 

esittely-DVD, jossa on perustiedot muodostuneesta 

verkostosta. ASAP:n yhteydessä toteuttiin laajamit-

tainen henkilöstön vaihto-ohjelma, jossa yhteensä 106 

työntekijää pääsi viikon ajaksi tutustumaan jonkin 

partnerimaan tapaan tehdä työtä turvapaikanhakijoi-

den kanssa. 

Projektin on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto 

(ESR), ja se kuuluu ESR:n Equal yhteisöaloite-ohjel-

maan. Projektin kehityskumppanuuden ovat muodos-

taneet Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan (Vaasa 

vuoden 2006 loppuun saakka) vastaanottokeskukset, 

Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry sekä Suomen 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri, joka hoiti 

myös projektin hallinnoinnin. Projektin suunnitte-

lu käynnistyi 1.11.2004. Varsinainen toteutus alkoi 

1.3.2005 ja tulosten levittäminen sen kanssa osittain 

päällekkäin. Projekti päättyy 31.12.2007. Projektin 

seitsemän työntekijän muodostama tiimi työskenteli 

pääasiassa neljällä projektipaikkakunnalla: Turussa, 

Tampereella, Kajaanissa ja Vaasassa. Tämän lisäksi 

projektin henkilöstö piti tiivistä yhteyttä työministe-

riöön ja muihin sektorin valtakunnallisiin toimijoihin.  

Pauli Heikkinen

Lisätietoja: 
Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri,

pauli.heikkinen@redcross.fi
www.becomingmorevisible.net

Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry., hnurmela@ktol.fi
Suomen Punainen Risti, pakolaistiimi, Leena-Kaisa.Aberg@redcross.fi

Becoming More Visible -projekti 
2004-2007

Suomen ainoa Euroopan 
Sosiaalirahaston Equal-ohjelman 
hanke, joka on suunnattu 
turvapaikanhakijoille.
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Kirjasarjaan kuuluvat osat

1 Tue turvapaikanhakijan toimintaa – 

      Elämänhallinnasta empowermenttiin 

      

II Hyvät käytännöt – tue turvapaikanhakijan 

        toimintaa

III Työssä turvapaikanhakijan kanssa

IV Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan

V Empowering Asylum Seekers – 

    Developing Good Practice 

     (englanninkielinen laitos sisältää osia suomenkielisistä laitoksista 1-4)

Elämänhallinnasta empowermenttiin – 
– tue turvapaikanhakijan toimintaa

Tervetuloa tutkimaan turvapaikanhakijoiden 

aktiivisuuden, toimintakyvyn, oma-

aloitteisuuden ja voimautumisen tukemista! 

Becoming More Visible -projekti on 

koonnut tueksesi aineistoa, jota voit käyttää 

voimautumista tukevan työn suunnittelussa 

opinnoissa, vastaanottotoiminnassa ja 

kansalaisjärjestöjen työssä.   

Neljän kirjan sarjassa voit tutustua työmuotoihin, joita 

on dokumentoitu ja kehitetty Becoming More Visible 

-projektin yhteistyöverkostoissa Suomessa ja projektin 

kansainvälisen ASAP (Asylum Seekers’ Active Partner-

ship) -kumppanuuden organisaatioissa Itävallassa, Ita-

liassa, Liettuassa, Puolassa ja Skotlannissa. Kirjasarjan 

kirjoittajat ovat kehittämistyössä toimineita vastaan-

ottokeskusten, opistojen ja kansalaisjärjestöjen työn-

tekijöitä eri maista. Becoming More Visible - ja ASAP 

-hankkeet kuuluvat Equal-ohjelman toimintalinjaan 

5. Suomen Becoming More Visible -kehittämiskump-

panuuden työn rahoitus on tullut Equal-ohjelmasta ja 

työministeriöstä, ja hanketta on hallinnoinut Suomen 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri.

Kenelle?

Kirjasarja on tarkoitettu inspiroimaan kaikkia ammat-

tilaisia ja vapaaehtoisia, jotka toimivat – tai suunnitte-

levat toiminnan aloittamista – turvapaikanhakijoiden 

voimautumisen tukemiseksi. Toivomme näkökulmien 

kiinnostavan monien eri ammattien edustajia koulu-

tuksen, vastaanoton ja järjestötyön kentällä. 

Becoming More Visible -projektin tuotteiden tavoit-

teena on antaa ajateltavaa ja tarjota uusia näkökulmia 

työhön siellä, missä työtä turvapaikanhakijoiden kans-

sa jo tehdään. Tavoitteena on myös rohkaista kirjan 

esimerkeillä niitä, jotka ovat vasta työn alussa tai vasta 

suunnittelemassa toiminnan järjestämistä turvapai-

kanhakijoille. Taustatietoa on kerätty ajatellen vas-

taanottoon, koulutukseen tai järjestöihin työhön tai 

vapaaehtoisiksi tulevia.

Materiaalin lukeminen yksinkin voi herättää hyvää 

pohdintaa, mutta kollegoiden ja työyhteisön yhteisessä 

pohdinnassa se on parhaiten hyödyksi. Mitä useampia 

näkökulmia työyhteisön keskustelussa löytyy, sitä pa-

remmin turvapaikanhakijoiden tukeminen tulee suun-

niteltua. 

Johdanto

Johdanto:
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Mitä kirjat sisältävät? 

Käsillä oleva kirjasarjan ensimmäinen osa ”Elämän-

hallinnasta empowermenttiin – tue turvapaikanha-

kijan toimintaa” hahmottelee monipuolista ”empo-

werment”-käsitettä, josta käytämme suomennosta 

”voimautuminen” ja ”voimauttaminen” näkökulman 

mukaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä voi-

mautuminen ja sitä lähellä olevat elämänhallinnan, 

aktiivisuuden, itsetunnon ja oma-aloitteisuuden kä-

sitteet tarkoittavat käytännön työssä turvapaikanhaki-

joiden kanssa. Aineisto auttaa hahmottamaan käsittei-

den sisältöä oman kokemuksen ja pohdinnan kautta, 

tutkimuksen pohjalta ja Becoming More Visible -pro-

jektissa keskeisiksi muodostuneista käytännön työtä 

kehystävistä sosiokulttuurisen innostamisen ja akti-

voivien menetelmien hyödyntämisen näkökulmista. 

Työkirjan tapaan toteutettua aineistoa on tarkoitettu 

käytettäväksi nimenomaan oman pohdinnan tukena. 

Yhtä kaikenkattavaa määritelmää ei tarjota. Käytän-

nön työn tueksi tarkoitetussa materiaalissa pääpaino 

on sillä, miten turvapaikanhakijoita voi käytännössä 

tukea. Suunnittelun avuksi tarjotaan myös käytännön 

esimerkkejä siitä, miten toiminnassa annetaan tilaa 

empowerment-näkökulman toteutumiselle. Kirjoituk-

sissa esitetään myös kriittisiä näkökulmia ja kysymyk-

siä, joita väistämättä joutuu käsittelemään turvapai-

kanhakijoiden tukemisessa.

Kirjasarjan toinen osa ”Hyvät käytännöt – tue 

turvapaikanhakijan toimintaa” sisältää kuvauk-

sia työmuodoista, jotka ovat osoittautuneet hyviksi 

käytännöiksi turvapaikanhakijan voimaantumisen 

tukemisessa. Tavoitteena on tarjota rohkaisevia esi-

merkkejä ja riittävän yksityiskohtaisia toiminnan ku-

vauksia, jotta esimerkeistä todella olisi hyötyä oman 

toiminnan suunnittelussa. Esimerkkejä on koottu Suo-

mesta ja ASAP-kumppanuusmaista Itävallasta, Italias-

ta, Liettuasta, Puolasta ja Skotlannista hyvin erilaisista 

organisaatioista, järjestöistä ja turvapaikanhakijoiden 

oma-aloitteisesta toiminnasta. Voimautumisen tu-

kemiseen tähtäävää toimintaa on järjestetty naisille, 

miehille, nuorille, ja perheille; järjestäjinä ovat olleet 

toisaalta vastaanottokeskukset, kansalaisopistot ja 

kansalaisjärjestöt yhteistyössä, toisaalta turvapaikan-

hakijat aloitteellisina vertaistuen tarjoajina.

Kolmanteen osaan ”Työssä turvapaikanhaki-

jan kanssa” on koottu turvapaikanhakijoiden kanssa 

toimivien eri ammattien edustajien, vapaaehtoisten 

ja vertaisohjaajien henkilökuvia ja haastatteluita luo-

maan kokonaiskuvaa siitä, miten erilaisissa yhteyksis-

sä turvapaikanhakijoita kohdataan. Henkilökuvat an-

tavat perustietoa tehtävänkuvista, mutta pohdinnoissa 

keskitytään erityisesti voimauttamisen ja voimautu-

misen kysymyksiin. Haastatellut pohtivat, mitä empo-

werment-työ heille merkitsee, mitä se antaa ja mitä se 

vaatii. Haastatteluissa käsitellään muun muassa tär-

keää omien rajojen näkemistä ja asettamista sekä työs-

sä jaksamista. Toivomuksena on, että kokonaisuuden 

hahmottaminen auttaa sijoittamaan oman työpanok-

sen oikeaan kohtaan ja myös oikeisiin mittasuhteisiin. 

Tässä osassa kerrataan vielä, mitä erityistä kannattaa 

ottaa huomioon, kun toimintaa turvapaikanhakijoille 

suunnitellaan. Lisäksi osa sisältää joitakin turvapai-

kanhakijoiden ryhmiin sopivia, ryhmän toimintaa jä-

sentäviä aktiviteetteja.

Neljäs osa ”Turvapaikanhakijan tie tietoyh-

teiskuntaan”  keskittyy tutkimaan, mitä siirtymi-

nen suomalaiseen tietoyhteiskuntaan merkitsee, ja 

miten turvapaikanhakijat voivat käyttää hyödykseen 

suomalaisen tietoyhteiskunnan palveluita jo varhai-

sessa vaiheessa. Becoming More Visible -hankkeessa 

koulutettiin vertaisohjaajia, jotka auttoivat turvapai-

kanhakijoita käyttämään erityisesti internetin tarjo-

amia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, oman maan 

kulttuuriin ja tiedonvälitykseen sekä tiedonhakuun. 

Kuva: Asta Lehtimäki
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Monille pääsy omakielisiin uutislähteisiin ja palvelui-

hin on merkinnyt aktiivisen roolin ja toimintamallin 

löytämistä uudelleen. Painetussa kirjassa on lyhyet 

kuvaukset vertaisohjaajatoiminnasta sekä tukimate-

riaaleja vertaisohjaajille suomen lisäksi englanniksi, 

arabiaksi ja farsiksi. 

Vertaisohjauksessa käytettyjä materiaaleja englannin, arabian ja 
farsin lisäksi myös somalian kielellä löytyy osoitteesta 

www.becomingmorevisible.net

Jokaiseen osaan liittyy Taustatietoa-osuus, jossa sel-

vitetään turvapaikanhakijoihin, heidän elämäntilantei-

siinsa ja vastaanottomenettelyyn liittyviä seikkoja niin 

Suomesta kuin ASAP-kumppanuusmaista Itävallasta, 

Italiasta, Liettuasta, Puolasta ja Skotlannista. Mukana 

on sanasto, jossa avataan joitakin keskeisiä termejä. 

Usein on tarpeen tarkentaa, miten turvapaikanhakijan 

tilanne eroaa pakolaisten ja muiden maahanmuutta-

jien tilanteista. Oikea tieto on välttämätön lähtökoh-

ta toiminnan suunnittelussa. Taustatieto-osuudessa 

esitellään myös erilaisten Becoming More Visible 

- ja ASAP-yhteistyössä toimineiden organisaatioiden 

mahdollisuuksia tukea turvapaikanhakijoiden aktiivi-

suutta ja oma-aloitteisuutta. Työssä on ollut mukana 

vakiintuneita ja vastasyntyneitä kansalaisjärjestöjä, 

valtion, kuntien ja Suomen Punaisen Ristin vastaanot-

tokeskuksia sekä vapaata sivistystyötä edustavia kan-

salais- ja työväenopistoja.

Kuka voi tehdä 

empowerment-työtä?

Voimautuminen on jokaisesta ihmisestä itsestään läh-

töisin. Toisen puolesta ei voi voimautua, mutta kaikkia 

voi tukea voimautumisen prosessissa monin eri tavoin. 

Yhteistä Becoming More Visible - ja ASAP-hankkeiden 

hyville käytännöille on se, että tilaa on jätetty turvapai-

kanhakijoiden oma-aloitteiselle toiminnalle. Tavoittee-

na on ollut luoda turvapaikanhakijoille kohtaamisen 

paikkoja, ja saada aikaan vuorovaikutusta ja oppimista. 

Voimautumisen perustaksi on ollut tärkeää, että turva-

paikanhakijoilla on tilaisuuksia oppia ja pitää yllä tär-

keitä perustaitoja. Uuden oppimisen lisäksi on ollut tär-

keää tehdä näkyväksi sitä, minkä turvapaikanhakijat jo 

osaavat, ja tukea heidän itsetuntoaan ja luottamustaan 

omiin voimavaroihinsa.

Oppiminen, yhteyksien luominen uuteen ympäristöön 

tai edes ovesta ulos astuminen ei ole helppo tehtävä ti-

lanteessa, jossa turvapaikanhakijan tulevaisuus on epä-

varma. Turvapaikanhakijoilla ei ole juurikaan keinoja 

vaikuttaa siihen, saavatko he luvan aloittaa elämänsä 

uudelleen rakentamisen maassa, josta ovat anoneet 

turvapaikkaa. Jokaisella turvapaikanhakijalla on kui-

tenkin vaikutusvaltaa siihen, millaiseksi odotusaika 

muodostuu. Turvapaikanhakijat tarvitsevat rohkaisua, 

jotta näkisivät mahdollisuuksia säilyttää toivo ja pysyä 

aktiivisena toimijana. Tätä rohkaisua ja tukea voidaan 

tarjota monissa yhteyksissä, joissa turvapaikanhakija 

kohdataan, tai voitaisiin kohdata.

Yksittäiset työntekijät monissa palveluissa voivat tarjota 

tukea, mutta vertaisryhmän merkitys on tullut vahvasti 

esille niin Becoming More Visible - kuin ASAP-yhteis-

työssäkin. Ryhmät ovat tärkeitä sekä työntekijöille että 

asiakkaille. Voimautumista on paljon helpompi tukea 

ja tehdä näkyväksi ryhmässä. On tärkeää tukea turva-

paikanhakijoiden yhteyksiä erilaisiin vertaisryhmiin, 

rakentaa vuorovaikutuksen kanavia ja kehittää vuoro-

vaikutuksessa tarvittavia taitoja.

Turvapaikanhakijoille järjestetyt aktiivisuutta ja perus-

taitoja tukevat toiminnot on järjestetty etupäässä vain 

turvapaikanhakijoista muodostuville ryhmille. Osin 

tämä on perusteltua, mutta tulevaisuudessa voisi pyrkiä 

muodostamaan vertais- tai opintoryhmiä myös muun 

kuin statuksen perusteella. Erotteleminen turvapaikan-

hakijoihin, pakolaisiin, maahanmuuttajiin ja ”muihin 

ulkomaalaisiin” ei aina tuota parasta tulosta. Becoming 

More Visible -projektin koulutuskokeiluissa ihmisiä 

yhdistivät muutkin tekijät kuin elämäntilanne turvapai-

kanhakijana, erityisesti sukupuoli.

Työntekijät tarvitsevat tukea empowerment-työssä ja 

omassa voimautumisessaan. Becoming More Visible 

- ja ASAP-kumppanien toiminnassa monet työntekijät 

ovat huomanneet, että voimautumisen asettaminen 

työn tavoitteeksi on tuonut omaan työhön uutta mer-

kitystä. Samoin aktivoivien menetelmien käyttäminen 

on tukenut yhtä lailla työntekijöitä kuin turvapaikan-

hakijoita. Nämä kokemukset ovat tärkeitä. Turvapai-

kanhakijoiden ja pakolaisten inhimillisen tragedian 

kohtaaminen voi uuvuttaa ja aiheuttaa avuttomuuden 

tunteita työntekijöissä. Kirjasarjan monista teksteistä 

voi löytää toivoa siitä, että jollakin tasolla voimautu-

minen on mahdollista, vaikka edessä on epävarmuutta 

ja menneisyydessä kärsimystä. Voimautumisen asetta-

minen tavoitteeksi on antanut myös työntekijöille uut-

ta intoa, jaksamista ja sisältöä työhön.

Lähtökohtana 

turvapaikanhakijan elämänkokemus

Monet turvapaikanhakijat pystyvät säilyttämään toi-

mintakykynsä elämäntilanteessa, joka on omiaan 

lamaannuttamaan rohkeimmatkin meistä. He ovat 

tärkeitä resurssihenkilöitä niin vastaanotossa työsken-

televille kuin omille yhteisöilleen. Kaikilla ei kuiten-

kaan ole samanlaisia voimavaroja, ja monet tarvitsevat 

tukea. He eivät silti menetä kaikkia voimavarojaan, 

vaikka täysin ymmärrettävästi voivat masentua ja 

passivoitua. Kokemus paosta, kodin, ystävien ja suku-

laisten menettäminen sekä yhteiskunnallisen aseman 

ja roolin menettäminen voivat helposti riistää toivon, 

motivaation ja jopa monet perustaidoista keneltä ta-

Johdanto
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hansa. Silti turvapaikanhakijoihin liittyy yhä muutakin 

kuin kriisi ja kärsimys.

Uudessa maassa tehtävänä on oppia paljon uutta. Vai-

keassa elämäntilanteessa olisi omaksuttava uusi kieli 

ja paljon uusia toimintamalleja. Vanhatkin taidot ja 

voimavarat on kaivettava esiin. Aikuisilla on opittava-

naan monimutkaisia elämänhallinnan rakenteita. Pe-

rustaitojen oppimisen ja kehittämisen voi  nähdä yhtä 

lailla mahdollisuutena voimautumiseen kuin vaativa-

na tehtävänä. Oppiminen tuo tullessaan vuorovaiku-

tusta ja aktiivista tekemistä, tukee itseluottamusta ja 

voi auttaa omaksumaan aloitteellisia toimintatapoja. 

Voimautuminen, aktiivisuus ja elämänhallinta eivät 

Becoming More Visible -hankkeessa kehitystyötä teh-

neiden ajattelussa kuulu jäävuoren huipulle; ne voivat 

toteutua myös samaan aikaan, kun muut tarpeet eivät 

ole täysin tyydytettyjä. Turvapaikanhakijoiden kanssa 

työskenteleviltä voi oppia sen, että turvapaikanhaki-

joille on  karttunut elämänkokemusta kaikkien vai-

keuksien jälkeen. Tämä elämänkokemus ja turvapai-

kanhakijoiden olemassaolevat taidot ja vahvuudet ovat 

hyvä lähtökohta uuden oppimiselle.

Kanssakulkijaksi 

voimautumisen polulle

Empowerment – voimautuminen – työn tavoitteena 

edellyttää työntekijän roolin pohdintaa. Meistä tulee 

kanssakulkijoita ja avustajia prosesseissa, joita turva-

paikanhakijoiden tulisi voida määritellä omista lähtö-

kohdistaan. Muutumme tietäjistä tutkijoiksi ja kuun-

telijoiksi. Opettamisen ja auttamisen sijaan otamme 

osaa muutosprosessiin, jossa kaikki osalliset ovat yhtä 

lailla kyselijöitä.

Toivomme Becoming More Visible -hankkeen kirja-

sarjan innostavan kyselemään ja keskustelemaan työn 

tavoitteista, menetelmistä ja työntekijöiden rooleista. 

Se, miten voimautuminen voi toteutua eri yhteyksissä, 

voi saada hyvinkin moninaisia muotoja – ja ne kaikilla 

on ilo itse löytää. Kysymys ei välttämättä ole siitä, että 

työhön tulisi jotain täydellisesti uutta. Voimautumista 

tukevaa työtä tehdään monissa yhteyksissä ilman että 

sitä on tietoisesti asetettu tavoitteeksi. Työn tekemi-

nen näkyväksi voi siinäkin tapauksessa olla merkityk-

sellistä sekä työntekijöille että asiakkaille. Edistymistä 

voi olla helpompi nähdä ja arvioida, kun tavoitteita on 

pohdittu. Turvapaikanhakijan itsensä on tärkeää näh-

dä, että hän on oppimisen prosessin päähenkilö eikä 

toimenpiteiden kohde. Hän voi aktiivisesti kartuttaa 

omia taitojaan ja voimavarojaan.

Kokoelman tekstejä lukiessa voit pitää mielessä ky-

symyksen siitä, miten tämä kaikki käytännössä to-

teutuisi juuri sinun työssäsi. Voit miettiä esimerkiksi 

viereen listattuja käytännön näkökohtia.

Teija Enoranta
kirjasarjan toimittaja, projektisuunnittelija

Becoming More Visible / Kansalais- ja 
työväenopistojen liitto KTOL ry

Johdanto

?
. Mistä työsi tavoitteet ovat peräisin? 
  Voitko vaikuttaa tavoitteiden 
  asetteluun? 

. Voivatko turvapaikanhakijat 
  vaikuttaa tavoitteiden asetteluun 
  ja osallistua toiminnan 
  suunnitteluun? 

.  Mitä taitoja ja mitä tukea sinä voit 
   tarjota turvapaikanhakijoille, jotta     
   heillä olisi mahdollisuus kuunnella 
   itseään ja ilmaista omia 
   tavoitteitaan? 

. Miten voit varmistaa, että  
  turvapaikanhakija työstää omaa 
  prosessiaan ja sinä avustat, 
  eikä päinvastoin?

. Miten voit auttaa turvapaikanhakijaa  
  arvioimaan tavoitteitaan ja sitä, 
  johtaako toiminta kohti niiden 
  saavuttamista? Miten tavoitteita ja 
  prosessia voi piirtää näkyväksi?

. Mitä tarvitset työntekijänä, jotta   
  säilytät motivaation työskennellä 
  voimautumisen puolesta?
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I Mitä voimautuminen on? 
  

Itsetuntemus ja itseluottamus, elämänhallinta, aloitteellisuus, aktiivisuus, toiminta-

kyky, osallisuus ja perustaidot...

...nämä käsitteet kuvaavat kaikki osaltaan sitä, mitä voimatuminen ja empowerment 

voivat käytännössä tarkoittaa. Becoming More Visible -projektin ja ASAP – Asylum 

Seekers´ Active Partnership -yhteistyön tavoitteena on tukea turvapaikanhakijoiden 

voimautumista, joka sisältää aktiivisemman roolin kuin elämästä selviytymisen. 

Ensimmäisessä luvussa tarjotaan tilaisuuksia pohtia, mitä voimautuminen tarkoit-

taa omassa työympäristössä: mitä voimautuminen tarkoittaa käytännössä, miten se 

näkyy ihmisten toiminnassa ja miten sitä voi tukea? Elämänhallinta, voimautumi-

nen ja empowerment ovat kaikki käsitteitä, joita voi tarkastella monesta eri näkökul-

masta. Yhteen tulkintaan ei tarvitse päätyä, mutta silti on tarpeen hahmottaa, mitä 

voimauttavan toiminnan tulisi sisältää. Kysymyksiämme Becoming More Visible 

-projektissa ja tässä materiaalikokoelmassa ovat:
. Miten voimautumisen tukeminen on erilaista kuin mikä tahansa turvapaikanhaki-

joiden kanssa tehtävä työ?
. Miten voi varmistaa, että turvapaikanhakijoiden voimautumiselle on edellytyksiä 

toiminnassa, jota järjestämme?

Esimerkit suunnittelutyöstä voimautumisen tukemiseksi kertovat, miten turvapai-

kanhakijat voivat osallistua toiminnan suunnitteluun alusta saakka. Esimerkit Skot-

lannista ja Puolasta tuovat esiin myös kysymyksiä ja pohdintaa siitä, mitä voimautu-

misen tukeminen edellyttää.

Kuva: Hilma Bukareva
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Mitä voimautuminen on?

Kenen pitää voimautua?

Kaikkien elämässä on aika ajoin alueita ja 
tilanteita, joissa tietoinen työ voimautumi-
seksi on tarpeen. Sosiologisena käsitteenä 
empowerment–työstä puhutaan silloin, kun 
voimautumisen prosessia tuetaan tietoises-
ti ryhmissä, jotka ovat joutuneet esimer-
kiksi rotuun, uskontoon tai sukupuoleen 
kohdistuvan syrjinnän kohteiksi.  Syrjitty ja 
”voimaton” elämäntilanne voi olla hetkelli-
nen tai pitkäaikainen. 

Ehdotitko jotain näistä?

Voimautuminen ei tarkoita samaa kuin elämässä sel-

viytyminen tai kokemus mielekkäästä elämästä. Elämä 

voi olla mielekästä vaikka ei osallistuisikaan ympäröi-

vän yhteisön elämään. Voimautumisesta puhuttaessa 

kuitenkin ajatellaan, että siihen kuuluu kanssakäymi-

nen yksilöiden kesken ja yhteisön ja yksilön välillä. 

Voimautuminen näkyy usein aktiivisuutena ja dynaa-

misuutena, mutta ulkoapäin on vaikea arvioida, onko 

aktiivisuus aina lähtöisin ihmisen omista valinnoista. 

Toisen voimautumista voi olla vaikea arvioida, koska 

voimautuminen voi olla

sisäinen tunne siitä, 

että olet oman elämäsi keskiössä. 

Israelilainen terveyssosiologi Aaron Antonovsky on 

kehittänyt teorian koherenssin tunteesta, josta puhu-

Toimintakyky, aktiivisuus, 

elämänhallinta, voimautuminen, 

 empowerment… kaikki nämä ovat päällek-

käisiä käsitteitä, ja sisältävät samantapaisia 

asioita. Mitä eroa niissä on? 

Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä!

Mitä voimautuminen on?

Mistä näkyy, että joku on voimautunut?

Mitkä asiat ihmisissä ja heidän toiminnas-
saan kertovat voimautumisesta? Minkälai-
sina asioina voimautuminen näkyy ulos-
päin?

Kirjoita listaan!

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 _____________________________________

Elämänhallinnasta 
empowermenttiin

toimintakyky > aktiivisuus > elämänhallinta > empowerment

aktiivisuus
aloitteellisuus
osallistuminen

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________
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Mitä voimautuminen on?

taan usein myös elämänhallinnan tunteena. 1970-lu-

vulla Antonovsky kehitti terveyden alkuperää selittä-

vää, salutogeenistä mallia. 

Antonovsky kysyy, mikä on terveyden syy; toiset säi-

lyvät terveinä huolimatta kuormittavista ulkoisista 

ympäristötekijöistä toisten sairastuessa vastaavissa 

olosuhteissa. Hän yhdistää yksilön mikrotason (sosi-

aalinen tuki, aineelliset resurssit, koulutustaso, ym.) 

ja makrotason (vallitsevat lait, arvot ja normit, ym.) 

tekijät. 

Ihminen joutuu jatkuvasti hämmentävien ja ristirii-

taisten viestien kohteeksi monimutkaisessa maailmas-

sa. Jännitystä, konflikteja ja paineita syntyy yksilössä 

itsessään, yksilöiden välille, yksilön ja sosiaalisten ra-

kenteiden välille ja sosiaalisten rakenteidenkin välille. 

Näiden viestien, vaikutteiden ja kokemusten jäsentä-

mistä ja tulkintaa helpottaa erityinen suhtautumista-

pa: koherenssin tunne, mikä kuvastaa sitä tapaa, jolla 

yksilö havainnoi maailmaa tai ympäristöä. 

Antonovsky erottaa kolme koherenssin 

tunteen avaintekijää: 

Ymmärrettävyys (comprehensibility) 

tunne siitä, että kykenee hallitsemaan omat sisäiset 

voimavaransa ja vuorovaikutuksen sosiaalisen ympä-

ristön kanssa. Yksilö kokee, että elämä on selitettävis-

sä, ja hän pystyy ymmärtämään ja tajuamaan vaikeita-

kin asioita ja tilanteita. 

Hallittavuus (manageability)

tunne siitä, että omia tai muiden voimavaroja voidaan 

soveltaa vastaamisessa erilaisiin haasteisiin ja yksilö 

pystyy toimimaan. 

Tarkoituksellisuus (meaningfulness) 

määrittelee, miten yksilö kokee oman elämänsä tarkoi-

tuksen ja osoittaa, onko hän motivoitunut vastaamaan 

velvoitteisiin ja haasteisiin; pitää olla syy tehdä jota-

kin.

Ongelmanratkaisukyky on keskeistä ko-

herenssin tunteen kehittymisessä. Pohdi, mis-

sä omalla toimintakentälläsi voit tukea ihmis-

ten ja ryhmien ongelmanratkaisutaitoja?

Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä! 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Voimautumisessa ja elämänhallinnassa oleellista on 

jokaisen oma, sisäinen tunne hallinnasta. Ulkoiset 

olosuhteet luovat edellytyksiä sisäisen voimautumisen 

tunteen kehittymiselle ja toisaalta rajoittavat mahdol-

lisuuksia.

Richard S. Lazarus (1922–2002) pitää ulkoista elämän-

hallintaa valikoimana keinoja, joilla ihminen vähentää 

konflikteista johtuvia vahinkoja. Tunteisiin liittyvät 

keinot auttavat prosessoimaan kärsimystä ja henkilö-

kohtaisia ristiriitoja. Ongelmanratkaisuun liittyvät kei-

not ovat tarpeen yrityksissä aktiivisesti muuttaa ongel-

mallisia tilanteita.

Voimautuminen ei ole pysyvä olotila. 

Toisella elämänalueella voimautunut henkilö voi 

tarvita paljon apua voimautumiseen toisella alueella.

Millä elämänalueilla itse koet olevasi 

voimautunut? Millä alueilla tunnet, että sinun 

pitää tehdä työtä ottaaksesi asiat hallintaan?

Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä! 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ajattele elämänalueita, joilla tunnet olevasi 

voimautunut. Mitkä tekijät ja olosuhteet ovat vaikut-

taneet tämän tunteen syntymiseen?

Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä!  

______________________________
_______________________

______________________________
_______________________

______________________________
_______________________

______________________________
_______________________

_____________________________________________________

_

Miten voit työskennellä voimautumisen 
vahvistamiseksi alueilla, joilla haluat sitä 

kohentaa? Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä! 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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power – empowerment – valta – voima – 
valtautuminen – voimautuminen – valta

Onko voimautumisessa kyse voiman käy-
töstä? Onko valtautuminen vallan käyt-
töä? Valtaa ja voimaa voi saada, antaa tai 
ottaa...

Voimautumiseen pyrkivä yksilö tai yhteisö ei hanki 

valtaa toisilta tavoitteena lisätä omaa valtaa suhteessa 

muihin, vaan tavoiteena on oman toimintakyvyn pa-

rantamisen kautta lisätä yksilön ja yhteisön itsemää-

räämisoikeutta vastuullisella ja sosiaalisesti oikeuden-

mukaisella tavalla.

Voivatko turvapaikanhakijat voimautua 

elämäntilanteessa, jossa heillä ei ole itsellään 

valtaa päättää kohtalostaan?

Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä!

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Mistä asioista turvapaikanhakija voi turva-

paikkakäsittelyn aikana tehdä itse päätöksiä? Onko 

sellaisia elämänalueita, joilla turvapakanhakija voi 

voimautua?

Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä! 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Keskustelunaiheita 
työyhteisöön:

. Voiko sisäistä tunnetta voimautumi-
   sesta syntyä, jos ulkoiset olosuhteet 
   saavat sinut tuntemaan, että perus-
   oikeuksiasi loukataan?
. Tarkoittaako voimautuminen yhteis-
   kunnan normien mukaan elämistä? 
. Mitä ajattelet elämänhallinnan 
   käsitteestä? Miten elämää hallitaan? 
. Missä yhteyksissä ja millä keinoilla 
   omassa toimintakentässäsi voidaan 
   tukea turvapaikanhakijoiden 
   voimautumista?

Kirjallisuutta:

Antikainen A (1996) 
Merkittävät oppimiskokemukset 
ja valtautuminen. Teoksessa: 
Antikainen A & Huotelin H (toim) 
Oppiminen ja elämänhistoria. 
Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja, 
Kansanvalistuksen seura

Antonovsky A (1979). 
Health, stress and coping: new 
perspectives on mental and 
physical well-being. 
San Francisco: Jossey-Bass.

Bandura A & Schunk DH (1981) 
Cultivating competence, 
self-efficacy, and intrinsic interest 
through proximal self-motivation. 
Journal of Personality and 
Social Psychology 41(3): 
586–598.

Higgs P (1997) Education for 
self-empowerment. Education 
and Society 15(2): 3–11.

Kemppinen P & 
Rouvinen-Kemppinen K 
(1998) Tee jotain toisin 
— toiminnallinen elämänhallinta. 
Kustannusvalmennus P & K. Oy, 
Vantaa.

Lazarus Richard S. (1999) 
Stress and Emotion. 
A New Synthesis. London: 
Free Association Books.

Siitonen J. (1999)
Voimaantumisteorian 
perusteiden hahmottelua.
Oulun opettajankoulutuslaitos, 
Oulun yliopisto 

Teksti: Teija Enoranta
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Mitä voimautuminen on?

Miten turvapaikanhakijaa voi tukea 
voimautumisessa? Miten saada hänet 
itse aloittamaan työskentely oman 
elämäntilanteensa parantamiseksi 
turvapaikanhakuprosessin aikana? 

Voimautumisen synnyttämiseksi ei ole olemassa kai-

kille sopivia keinoja. Toivomme sinun löytävän seuraa-

vista ehdotuksista ideoita, joita voit kehittää edelleen 

omaan toimintakenttääsi, ammatti- tai vapaaehtois-

työn kuvaasi ja asiakkaisiisi sopiviksi. Ehdotuksista voi 

muokata kahdenväliseen konsultaatioon, opintoryh-

mään tai vapaa-ajan ryhmään sopivia aktiviteetteja.

Turvapaikanhakijaa voi auttaa alkuun voimautumises-

sa elämäntilannetta kartoittavilla kysymyksillä, joiden 

tavoitteena on käynnistää hänen oma ajattelun ja ky-

selemisen prosessinsa.

Kerro turvapaikanhakijalle, miksi käytät elämäntilan-

netta kartoittavia kysymyksiä, ja mikä tavoitteesi on. 

Varmistu, että turvapaikanhakija tietää vastausten 

olevan tärkeitä vain hänelle itselleen – tarkoituksena 

ei ole millään tavalla testata häntä. Hän voi vaikka kir-

jata ajatuksiaan omalla kielellään tai käydä keskuste-

lua omakielisessä ryhmässä. Korosta, että hän itse saa 

tilaisuuden pohtia tilannettaan, vaihtoehtoja ja omia 

näkemyksiään. Turvapaikanhakija itse on muutoksen 

ohjaaja, sinä työntekijänä olet hänen avustajansa.

Työskenteletpä ryhmän tai yksilön kanssa, anna ensin 

aikaa luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin rakenta-

miselle. Ideoita ryhmätyöhön löydät esimerkiksi tä-

män kirjasarjan osasta III: ”Työssä turvapaikanhaki-

jan kanssa”.

Uusien vaihtoehtojen etsiminen elämään on haastava 

ja abstrakti ajatustehtävä. Kokeile aktivoivia menetel-

miä, joissa toiminnallisuus ja tekeminen helpottavat 

vaihtoehtojen etsimistä. Vastauksia voidaan hahmo-

tella vaikkapa piirroksina, va-

lokuvia tai muuta kuvamate-

riaalia käyttämällä, ryhmässä 

keskustelemalla tai esittämäl-

lä ne installaationa, elävänä 

kuvana, musiikkina tai draa-

masovelluksena. Toisinaan 

väline saattaa innostaa uusiin 

ajatuksiin: hyödynnä myös 

tietotekniikan mahdollisuuk-

sia vaikkapa kuvankäsittelyssä 

tai kotisivujen tekemisessä!

Kun suunnittelet työtäsi 

ja mietit, mitä konkreettisia 

asioita voitte tehdä tukeak-

senne turvapaikanhakijan 

voimautumisen proisessia, 

voit käyttää vieressä olevia ky-

symyksiä ideoinnin apuna.

Tavoitteena on auttaa turva-

paikanhakijaa miettimään, 

mitkä konkreettiset teot voi-

vat tukea häntä.

Tue turvapaikanhakijan 
voimautumista

Kysymys

Kuka minä olen?

Missä minä olen?

Miten voin toimia?

Miksi pitäisi toimia?

Mitä voin tukea

. ”uuden” ja ”vanhan” 
   identiteetin pohtiminen
. itseluottamus, itsetunto
. keinot kertoa itsestä, 
   ilmaista identiteettiä

. ihmisarvo tph elämän-
   tilanteessa
. informaatio: uusi maa, 
   tph-prosessi, tuki (talou-
   dellinen, yhteisöllinen, 
   henkinen), mahdollisuus 
   työhön ja opintoihin

. mahdollisuuksien 
   löytäminen ja niiden 
   omaksi kokeminen
. motivaatio toimin-
   taan, aloitteellisuus

. motivaatio toimia 
   muutoksen puolesta
. tavoitteiden asettaminen 
   oman ja yhteisön 
   tilanteen parantamiseksi
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Säde Urpola on hahmotellut vuoden 2000 pro gradu -

työssään ja vuonna 2002 ilmestyneessä artikkelissaan 

turvapaikanhakijoiden elämänhallinnan tukemista 

juuri Allardtin hyvinvointi- ja elämäntapakäsitteen 

pohjalta. Allardt (1976) jakaa ihmisen tärkeimmät tar-

peet kolmeen eri ryhmään: elintason ja omistamisen 

tarpeisiin (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja ih-

misenä olemisen tarpeisiin (being). Näiden tarpeiden 

tyydytysmahdollisuuksista riippuu ihmisen hyvinvoin-

nin aste.

Allardtin ja Urpolan hahmotteluita mukaillen olemme 

purkaneet näiden perustarpeiden sisältöä kysymyslis-

toiksi, joita voit käyttää työssäsi turvapaikanhakijan 

kanssa. Kysymykset auttavat turvapaikanhakijaa toi-

saalta kuvailemaan ja selkeyttämään omaa tilannet-

taan, toisaalta suunnittelemaan, miten hän voisi etsiä 

uusia suuntia ja parempia vaihtoehtoja.

Resurssit

Resurssit voivat tarkoittaa aineellisia resursseja, kuten 

asumista ja elämän järjestämiseen tarvittavia välttä-

mättömyyksiä, mutta myös esimerkiksi terveyden ja 

turvallisuuden ulottuvuuksia.

Kuvaile tilannetta

1. Materiaalinen elintaso

Missä asut? 

Mitä ovat päivittäiset tarpeesi, ja 

miten saat ne tyydytettyä?

2. Terveydestä huolehtiminen

Mitä terveydenhoitopalveluita voit käyttää? 

Tiedätkö, mistä löydät sinulle kuuluvat terveyden-

hoitopalvelut? Keneltä voit kysyä neuvoja? 

Mitä apua tarvitset terveydenhoitopalveluiden 

käytössä? 

Miten voit itse pitää huolta terveydestäsi? 

Mitä mahdollisuuksia sinulla on saada neuvoja

ja apua ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa  

(esimerkiksi liikunta, urheilu, harrastukset, 

opinnot, ravinto, itsehoito) ?

3. Turvallisuuden tunne

Mikä auttaa sinua tuntemaan olosi 

turvalliseksi nykyisessä elämäntilanteessa?

Mitä uhkia ja pelkoja turvallisuuteesi liittyy?

Auta turvapaikanhakijaa pohtimaan 

myös näitä kysymyksiä:

Mikä turvapaikanhakijan elintaso on? Miten turva-

paikanhakija itse kokee oman elintasonsa? Miten 

mahdollisuudet pitää yllä terveyttä, huolehtia omasta 

ja läheisten turvallisuudesta ja materiaalisesta hyvin-

voinnista ovat muuttuneet pakolaisuuden vuoksi?

Mihin elintasoon turvapaikanhakija vertaa omaa tilan-

nettaan – omaan elintasoonsa kotimaassaan vai elin-

tasoon, joka on yleinen nykyisessä asuinpaikassa?

Miten turvapaikanhakija voi vaikuttaa ulkoisiin olo-

suhteisiin, jotka vaikuttavat hänen elintasoonsa, ter-

veyteensä ja turvallisuuden kokemukseensa? Onko jo-

takin, mitä hän voi tehdä kohentaakseen jotakin näistä 

kohdista? Mitä apua ja tukea hän tarvitsee näissä pyr-

kimyksissä? Mistä tätä apua ja tukea voi saada – kuka 

voi auttaa?

Miten turvapaikanhakija kokee tilanteensa: tunteeko 

hän turhautumista, vihaa, katkeruutta, tyytyväisyyttä, 

kiitollisuutta, välinpitämättömyyttä?

Mitä keinoja turvapaikanhakijalla on käsitellä tilan-

teen synnyttämiä tunteita? Missä ja kenen kanssa tun-

teita voi käsitellä?

Resurssit, kuuluminen 
ja identiteetti

Voimautumisen tukemisessa liikkeelle voi 
hyvin lähteä elämänhallinnan tukemisesta. 
Erik  Allardtin jaottelua tärkeimmistä 
tarpeista mukaillen  elämänhallinnan 
elementtejäkin voi lähteä etsimään alueilta, 
joita kuvaavat käsitteet ’having, loving, and being’ 
eli omistaminen, rakastaminen ja olemassaolo. 
Omistamiseen voivat kuulua aineelliset ja 
aineettomat resurssit, rakastamiseen kaikki 
toisiin ihmisiin liittyminen ja yhteisöihin 
kuuluminen, olemassaoloon kaikki identiteetin 
ja sen etsimisen ilmaisut.
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Kuuluminen

Yhteisö, jossa turvapaikanhakija elää, voi tuottaa kuu-

lumisen ja yhteisyyden tunnetta. Yhteisöön kuuluu si-

säisiä ja ulkoisia ihmisten välisiä tunteita.

Kuvaile tilannetta

1. Mikä on tämänhetkinen lähipiirisi? 

Kenen kanssa asut? Miten pidät yhteyttä 

niihin läheisiin, jotka eivät asu lähellä?

2. Mitä ihmissuhteita ja vuorovaikutussuh-

teita sinulla on asuinpaikkasi ulkopuolella? 

Missä tapaat ihmisiä: kahviloissa, klubeilla, 

kirkossa, opiskelupaikassa, työssä? 

Mitkä kontakteistasi ovat yksityisiä ja 

mitkä ovat yhteyksiä viranomaisiin?

Auta turvapaikanhakijaa pohtimaan 

myös näitä kysymyksiä:

Onko asuinpaikka itse valittu? Keitä ihmisiä tavataan 

päivittäin: perheenjäseniä, muita turvapaikanhakijoi-

ta, vastaanottokeskuksen työntekijöitä – keitä muita? 

Mitkä näistä yhteyksistä turvapaikanhakija kokee vah-

vistavina ja mitkä yhteydet ovat haastavia tai kulutta-

via?

Mitä keinoja ja mahdollisuuksia turvapaikanhakijalla 

on ilmaista tunteitaan asuinyhteisössä? Miten ristirii-

toja käsitellään?

Miten turvapaikanhakija kokee yksinäisyyden ja ulko-

puolisuuden tunteet? Onko turvapaikanhakijalla aloit-

teellisuutta ja voimia solmia uusia yhteyksiä? Mitä 

käytännön mahdollisuuksia uusien yhteyksien solmi-

miseen on, ja miten mahdollisuuksia voi lisätä? Mitä 

konkreettisia ryhmiä, harrastuspiirejä tai paikkoja voi 

suositella?

Mitä yhteyksiä turvapaikanhakijalla on perheeseen, 

sukuun ja ystäviin? Mitä uusia keinoja yhteydenpitoon 

voi löytyä?

Identiteetti

Ihmisenä olemisen ulottuvuuksiin kuuluu alati 

muuttuvan identiteetin ilmaiseminen. Identiteettiä 

ilmaistaan useimmiten läheisissä ihmissuhteissa, va-

linnoissa, kiinnostuksen kohteissa ja toiminnassa yh-

teiskunnassa. 

Turvapaikanhakija voi kokea olevansa tilanteessa, 

jossa hänelle tarjotaan identiteettiä, joka ei ole vapaa-

ehtoisesti valittu. Hänellä saattaa olla vähän tai ei ol-

lenkaan mahdollisuuksia valita itsenäisesti toimintaa, 

joka ilmaisisi ominta identiteettiä. Turvapaikanha-

kijan kantama identiteetti on pakolaisen identiteetti, 

vaikka hänellä ei välttämättä ole pakolaisen oikeuksia 

uudessa maassa. Hän ei välttämättä halua omaksua 

tätä identiteettiä tai ajatella olevansa oman kulttuu-

rinsa edustaja uudessa maassa, jota hän ei välttämättä 

myöskään ole valinnut uudeksi asuinmaakseen.

Identiteetin ilmaisemisen ajatellaan usein tapahtuvan 

aktiivisen toiminnan kautta, mutta suuri osa aktiivi-

suudesta on ihmisen sisäistä, henkistä aktiivisuutta, 

joka ei näy toimintana. Tilanteessa, jossa ulkoisia toi-

minnan mahdollisuuksia ei välttämättä ole – esimer-

kiksi opiskelun tai työn tekemisen mahdollisuuksien 

puuttuessa – turvapaikanhakijan sisäistä aktiivisuutta 

ja motivaatiota on silti tärkeää tukea. Monille henki-

nen elämä ja uskonto ovat kaikkein tärkeimpiä tekijöi-

tä toivon ylläpitämisessä.

Kuvaile tilannetta

1. Missä ja miten voit tehdä asioita, jotka 

saavat sinut tuntemaan itsesi ryhmän jäse-

neksi?

2. Mikä elämänalue sisältää nyt eniten ak-

tiivista toimintaa: turvapaikanhakuprosessi 

(esimerkiksi viranomaistapaamiset, neuvonta), 

jokapäiväinen arkirutiini (työ, koulu, ostokset ja 

ruuanlaitto, kodinhoito ja lastenhoito), ystävien 

ja tuttavien tapaaminen ja harrastukset, vai yksin 

oleminen vailla mitään toimintaa? Toivoisitko, että 

voisit olla aktiivisempi omassa elinympäristössäsi? 

Miten tämä voisi toteutua, ja mitä toimintaa toivot 

itsellesi enemmän? Onko jotain sellaista toimintaa, 

jota sinä itse voisit järjestää muille asuinyhteisös-

säsi?

3. Mikä omassa kulttuurisessa ja hengel-

lisessä taustassasi auttaa sinua elämään 

nykyisessä elämäntilanteessa? Mitä olemas-

saolevia voimavarojasi ja vahvoja puoliasi voit hyö-

dyntää pyrkimyksissäsi parantaa omaa ja muiden 

elämäntilannetta? Miten ja missä tilanteissa?

Teksti: Teija Enoranta
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Voimautumisen tavoitteena 
on luoda valikoima sellaisia 
selviytymisen strategioita, jotka 
voivat auttaa muuttamaan 
ahdistavaa elämäntilannetta. Työssä 
turvapaikanhakijoiden tukemiseksi 
kannattaa muistaa, että voimautuminen 
on pitkäjänteisen työn ja kehityksen 
tavoite. Ei siis kannata odottaa nopeita 
tuloksia – voi olla, että työsi tulokset 
kantavat hedelmää vasta pitkän ajan 
kuluttua. Selviytymisen strategioita 
kannattaa etsiä ja vahvistaa aina, 
vaikka voimautuminen ei ole pelkkää 
selviytymistä.

Voit aloittaa voimautumiseen johtavan työn kysymällä 

turvapaikanhakijalta:

Miten selviydyt tästä tilanteesta?
Mistä saat voimaa?

Pääsette keskustelemaan siitä, mitä selviytymisen kei-

noja turvapaikanhakijalla jo on, mitä niistä voi sovel-

taa tässä tilanteessa, ja mitä apua tarvitaan.

Mitä useampia selviytymisen strategioita ihmisellä on 

käytössä sitä parempi. Uusia keinoja kannattaa yrittää 

omaksua – ne myös vahvistavat vanhoja, jo olemassa-

olevia.

Pohtikaa, mitä näistä turvapaikanhakijalla on käytös-

sään, mitä hän haluaisi oppia, ja miten strategioita voi-

si alkaa rakentaa. Kuka tässä työssä voi auttaa?

Vahvista 
selviytymisen 
strategioita

Keskustele tästä työyhteisössä:

. Minkälaisia selviytymisen strategioita tur-
vapaikanhakijat käyttävät sinun toiminta-
kentässäsi? Minkälaista apua voitte tarjota 
selviytymisen keinojen monipuolistamisek-
si, tukemiseksi tai luomiseksi? Jos verkos-
tonne ei voi tukea tässä, mistä tällaista tu-
kea voisi saada?
. Onko voimautuminen yksilön tehtävä? Mikä 
rooli ympäröivällä yhteisöllä on oikeuksien 
ja vastuun luovuttajana turvapaikanhaki-
joille? Mitä työtä voisit tehdä ympäröivien 
yhteisöjen kanssa niin, että kaikkien tavoit-
teena olisi tukea turvapaikanhakijoiden voi-
mautumista ja aktiivisuutta?

. Omien arvojen ilmaiseminen, 
    puhuminen arvoista muiden kanssa . Omasta ideologiasta keskusteleminen, muiden erilaisista     ideologioista keskusteleminen . Oman uskonnon harjoittaminen, omasta uskosta kertominen,     toisista uskonnoista keskusteleminen 

. Pyrkimys kosketukseen omien tunteiden kanssa,     omien tunteiden tunnistaminen. Omien tunteiden ilmaiseminen ja niistä kertominen tai     esimerkiksi kirjoittaminen . Tunteiden käsitteleminen puhumalla ryhmässä, esimerkiksi     terapiassa tai opintoryhmässä. Tunteiden kanavointi toiminnaksi  (esimerkiksi yhteiset    projektit ja kampanjat oman ja muiden tilanteen kohentamiseksi)

. Yhteyksien pitäminen ystäviin ja perheeseen . Uusien yhteyksien solmiminen, ihmisten tapaaminen. Opinto- ja harrasteryhmiin osallistuminen. Tuen saaminen ja antaminen muille

. Ajan antaminen sisäiselle maailmalle: luovan     voiman käyttäminen, mielikuvitus, unet . Tunteisiin ja hengellisyyteen liittyvien kokemusten jakaminen . Luova toiminta: taiteet, musiikki, lukeminen, tanssi, käsityö,     ruuanlaitto, sisustaminen

. Tiedonhaku, toimintasuunnitelman teko. Tärkeysjärjestysten pohtiminen

. Nukkuminen, syöminen, laihduttaminen, juominen,     lääkkeet, liikunta

Strategia . Mitä voit harjoitella 
strategian kehittämiseksi

Henkinen .

Emotionaalinen, tunteisiin 
liittyvä .

Sosiaalinen .

Luova .

Kognitiivinen .

Fysiologinen .

Teksti: Teija Enoranta
Lähde: Turun kriisikes-

kuksen toiminnanjohtaja 
Roope Kankaanranta on 

laatinut esimerkit kriisi-
psykologi Ofra Ayalonin 

hahmottelemaan selviyty-
misstrategioiden jaotteluun.
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ASAP-yhteistyössä mukana olleet 
puolalaiset kansalaisjärjestöt 
tekevät työtä turvapaikanhakijoiden 
aktivoimiseksi. Oleskelulupapäätöstään 
odottavat turvapaikanhakijat 
joutuvat luopumaan omaa elämäänsä 
koskevasta päätösvallasta mutta 
olemaan silti aktiivisia ja kotoutumaan 
uuteen yhteiskuntaan. Tämä ristiriita 
johtaa usein masennukseen ja 
passivoitumiseen. Turvapaikanhakijan 
riippuvuus sosiaaliturvajärjestel-
mästä on suuri. Toisaalta taas 
turvapaikanhakijan on lähdettävä 
vastaanottokeskuksesta ja aloitettava 
oma elämä melko nopeasti, kun 
päätös oleskeluluvan myöntämisestä 
tai eväämisestä ilmoitetaan. Monesti 
uuteen tilanteeseen sopeutuminen ja 
omasta elämästä vastuun ottaminen 
osoittautuu vaikeaksi.

International Organization for Migration (IOM) on 

yksi puolalaisen MUR-kehittämiskumppanuuden jä-

sen. Järjestö tutki vuoden 2005 loka-marraskuussa 

turvapaikanhakijoiden elämänhallintaa. Tutkimus 

koostui kymmenestä haastattelusta, joissa kuultiin 

vastaanottokeskusten työntekijöitä ja turvapaikanha-

kijoiden kanssa työskenteleviä kansalaisjärjestöjen jä-

seniä. Haastatteluissa arvioitiin seuraavia seikkoja:

1) Miten Puolassa turvapaikanhakijoiden 

    kanssa työskentelevät ammattilaiset käsittävät 

    turvapaikanhakijoiden elämänhallinnan? 

    Miten turvapaikanhakijat itse ohjaavat omaa 

    elämäänsä?

2) Kuinka usein Puolasta turvapaikkaa hakevat 

     henkilöt osoittivat elämänhallintataitoja? 

3) Pitääkö henkilökunta turvapaikanhakijoiden 

     elämänhallintaa hyvänä vai huonona asiana?

4) Pitäisikö turvapaikanhakijoiden elämän-

     hallintaa vahvistaa? 

5) Millaiset tekijät vahvistavat elämänhallintaa?

6) Millaisia hyviä käytäntöjä elämänhallinnan 

     vahvistamiseksi on olemassa?

Mitä voimautuminen on?

Elämänhallinnan 
kehittäminen

Turvapaikkapäätöksen odottelun aikana hakijoita uh-

kaa passivoituminen. Heidän elämänasenteensa on 

harvoin kovin oma-aloitteinen. Jotkut kuitenkin yrit-

tävät olla aktiivisia ja ottaa elämänsä omiin käsiinsä 

pyrkien hankkimaan tietoa turvapaikanhakumenette-

lystä, omasta juridisesta asemastaan ja omista oikeuk-

sistaan. Oikeusapua tarjotaan eri kansalaisjärjestöis-

sä. Turvapaikanhakijat pyrkivät sopeutumaan uuteen 

sosiaaliseen ympäristöönsä esimerkiksi hakemalla 

yhteyksiä puolalaisiin ja opiskelemalla puolan kieltä 

ja kulttuuria. Nuoret turvapaikanhakijat integroituvat 

yleensä yhteiskuntaan käydessään koulua ja opiskel-

lessaan yliopistossa.

Turvapaikanhakijat haluavat päästä työmarkkinoille. 

Puolan laki kuitenkin kieltää turvapaikanhakijoiden 

työnteon, ja sen vuoksi he yrittävätkin löytää töitä pi-

meiltä työmarkkinoilta, lähinnä rakennusalalta, maan-

viljelyksestä ja vähittäiskaupan alalta. Jotkut pyrkivät 

uusimaan ajokorttinsa. Naiset taas yrittävät saada an-

sioita siivoamalla vastaanottokeskuksissa ja harjoitta-

malla torimyyntiä. 

”Naiset eivät olleet tyytyväisiä kanttiinin 

tarjoamaan ruokaan. He keräsivät 

syömättä jääneet ruuat ja myivät sen 

torilla kauppoja halvempaan hintaan. 

Sitten he ostivat tästä saamillaan rahoilla 

perunoita, porkkanoita, öljyä ja sipuleita 

ja valmistivat ruokaa, joka oli tšetšeenien 

mieleistä.”
(Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevän 

kansalaisjärjestön työntekijän haastattelu)

Jotkut turvapaikanhakijat järjestävät kulttuuritapah-

tumia toisille turvapaikanhakijoille ja kantaväestölle.

Puolaan jäämisestä kiinnostuneet turvapaikanhakijat 

osoittavat jämäkkyyttä ja aktiivisuutta, kun taas ne, 

jotka eivät pidä Puolaa lopullisena asuinpaikkanaan, 

ovat pääosin passiivisia. Monille heistä Puola on lä-

pikulkupaikka matkalla Länsi-Eurooppaan. Tämän 

vuoksi monet turvapaikanhakijat eivät myöskään ha-

lua opiskella puolan kieltä. He keskittyvät lähinnä jär-

jestämään siirtymistään Länsi-Eurooppaan tai paluu-

taan lähtömaahansa.

Puola:

Tieto on ensimmäinen askel 
voimautumiseen
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jokapäiväisissä avustustoimissa ja kohdistetuissa 

hankkeissa työskentelevien ihmisten tulisi tukea tur-

vapaikanhakijoiden elämänhallintaa. Ensimmäinen 

askel on juridista ja sosiaalista asemaa sekä nykyisiä 

ja tulevia avustusmahdollisuuksia ja työmarkkinaodo-

tuksia koskevan tiedon tarpeen tyydyttäminen. Turva-

paikanhakijoiden ja Puolan yhteiskunnan edustajien 

väliset kotoutumistapaamiset voisivat olla hyvä keino 

tukea itsenäisyyttä. 

Vastaajien mielestä turvapaikanhakijoita tulisi siis 

kannustaa itsenäisyyteen. Aloitteellisesta asenteesta 

on hyötyä sekä turvapaikanhakijalle itselleen että ym-

päröivälle yhteiskunnalle. Useimmat vastaajista eivät 

kuitenkaan omien sanojensa mukaan olleet tietoisia 

monistakaan toimintatavoista, joita voitaisiin pitää 

turvapaikanhakijoiden voimautumisen hyvinä käytän-

töinä.

Teksti: Janina Owczarek
International Organization for Migration

Rahan puute, riippuvuus sosiaalituesta, psykologiset 

ongelmat ja vastaanottokeskusten olosuhteet (kes-

kuksissa asutaan homogeenisissa kulttuuriryhmissä 

erillään isäntämaan kulttuurista) ovat passiivisuutta 

vahvistavia tekijöitä, jotka latistavat hakijoiden aloit-

teellisuutta ja elämänhallintaa. Myös puolalaisen yh-

teiskunnan asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan 

voivat joko rajoittaa tai vahvistaa heidän aloitteelli-

suuttaan.

Aktiivinen asenne 
auttaa uuteen ympäristöön 
sopeutumisessa

Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien vas-

taanottokeskusten ja kansalaisjärjestöjen työntekijöi-

den asenteet heitä kohtaan ovat yleensä myönteisiä. 

Työntekijöiden mielestä aloitteellinen suhtautuminen 

omaan elämään on ainoa keino sopeutua uuteen ym-

päristöön. Vain oma-aloitteisesti oman elämänsä hal-

lintaan suhtautuvat voivat menestyksekkäästi löytää 

paikkansa työmarkkinoilta ja päästä kiinni normaaliin 

elämään Puolassa. 

Turvapaikanhakijoiden toiminta pimeillä työmarkki-

noilla on ristiriitainen aihe. 

”Työskentely pimeillä työmarkkinoilla on 

negatiivinen ilmiö sekä valtiolle (...) 

että turvapaikanhakijoille, koska se pa-

kottaa heidät rikkomaan lakia. Työskente-

lyolosuhteet ovat usein epäinhimilliset ja 

palkka kehno ja lisäksi heidät pakotetaan 

osallistumaan rikolliseen toimintaan.”

(turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevän 

kansalaisjärjestön työntekijän haastattelu)

Vastaajien mielestä turvapaikanhakijoita tulisi kan-

nustaa itsenäisyyteen. Hakijan aloitteellisuus oman 

elämänsä suhteen hyödyttää kaikkia, niin hakijaa it-

seään kuin häntä avustavia sosiaalityöntekijöitäkin. 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan aktiiviset turvapaikan-

hakijat ovat ulospäin suuntautuneita ja avoimia uusille 

ajatuksille ja haasteille. He ovat tietoisempia juridises-

ta ja sosiaalisesta asemastaan kuin ne hakijat, jotka 

odottavat passiivisena turvapaikkapäätöstään. 

Elämänhallinnan 
vahvistaminen

Kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten ja valtion jul-

kisten organisaatioiden sekä vastaanottokeskusten 
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Mitä voimautuminen on?

UK: Itseluottamus on 
subjektiivista hyvinvointia 

Voimautuminen tulee englannin 
sanasta ’empowerment’, joka 
eräässä sanakirjassa on määritelty 
itseluottamuksen ja omanarvontunnon 
kohottamiseksi 
(Encarta World English Dictionary). 
ASAP-kumppanuuteen osallistunut 
Bridges Programmes -järjestö 
on tutkinut, miten  koulutuksella 
ja oppimisella voi tukea 
turvapaikanhakijan itsetuntoa.
 

Itseluottamus perustuu ihmisen omien uskomusten 

välisille suhteille ja on luonteeltaan vaihtelevaa. Se 

käsitetään usein hyvin yksiulotteisesti, mutta itseluot-

tamus on tosiasiassa varsin monimutkainen kokonai-

suus, joka koostuu omanarvontunnosta, jämäkkyy-

destä, omiin kykyihin uskomisesta ja optimistisesta 

elämänasenteesta. 

Glasgow’ssa sijaitseva hyvinvoinnin kehittämiskeskus 

(Centre for Confidence and Well-being) piti vuonna 

2006 kurssin, jonka tavoitteena oli antaa osallistujille 

taitoja ja työkaluja heidän asiakkaidensa itseluotta-

Miten tukea 
turvapaikanhakijan 
itseluottamusta?

muksen rakentamiseen tähtäävien hankkeiden suun-

nitteluun. Kurssilla pohdittiin sitä, miten itseluotta-

musta voidaan mitata ja määritellä, ja miten pystytään 

tunnistamaan muutos, joka tapahtuu, kun ihminen 

alkaa uskoa itseensä. Itseluottamuksen vahvistuminen 

on nimittäin sekä toiminnan tai intervention lopputu-

los että muutoksen aikaansaaja. 

Keskuksen johtava psykologi Elaine Duncan puhuisi 

itseluottamuksen sijaan mieluummin subjektiivisesta 

hyvinvoinnista, joka perustuu ihmisen omaan arvi-

oon omasta emotionaalisesta terveydestään. Tohtori 

Duncanin mielestä subjektiiviseen hyvinvointiin liittyy 

yhdeksän eri indikaattoria, jotka on lueteltu oikealla. 

Joitain näistä indikaattoreista tai tiloista voidaan pyr-

kiä kehittämään ihmisissä rohkaisemalla heitä muut-

tamaan asenteitaan tai lähestymistapojaan. Toisten 

taas on lähdettävä yksilön omasta sisimmästä. Tästä 

johtuen indikaattorit tai tilat on tässä luokiteltu väljäs-

ti perustuen siihen, voidaanko kutakin muutosta edis-

tää yksilön ulkopuolelta häntä tukemalla.

Subjektiivisen hyvinvoinnin 
indikaattorit 

Olemiseen liittyvät tilat

1. Emotionaalinen tasapaino. Subjektiivinen hy-

vinvointi ei tarkoita sitä, että negatiivisia tunteita ei 

ole, vaan sitä, että yksilö kykenee pitämään yllä tasa-

painon tunnetta myös vastoinkäymisten aikana.

2. Positiiviset tunteet. Kyky kokea positiivisia tun-

teita surun tai vastoinkäymisten kausina on tärkeä 

hyvinvoinnin indikaattori, joka helpottaa yksilön so-

peutumista vaikeissa elämäntilanteissa. Positiivisten 

tunteiden viljeleminen mahdollistaa toimivien selviy-

tymisen strategioiden ja kestävyyden kehittymisen 

(broaden-and-build-teoria, Barbara Fredericson). Ai-

votutkijat ovat myös osoittaneet positiivisten tunteiden 

merkityksen huomion laajentamiselle ja kognitiivisten 

ongelmaratkaisutaitojen kehittymiselle. 

3. Sosiaalinen tuki ja vahvat ihmissuhteet. Per-

heen, ystävien, yhteisön ja työtovereiden luottamus ja 

kunnioitus edistävät ihmisen henkilökohtaista hyvin-

vointia. Jo yksi tai kaksi hyvää ihmissuhdetta riittää 

edistämään hyvinvointia.
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4. Arvostus ja kiitollisuus. Kiitollisuus ja elämän 

pienistä iloista nauttiminen liittyvät parempaan elä-

mänlaatuun ja tyytyväisyyteen. Niin sanotun positii-

visen psykologian puolestapuhujat kannustavatkin 

kokemaan kiitollisuutta. Positiivinen psykologia on 

Martin Seligmanin perustama suuntaus, joka pyrkii 

keskittymään henkiseen hyvinvointiin henkisten sai-

rauksien sijaan, eli epäkohtien sijaan siihen, mikä on 

hyvin.

Tekemiseen liittyvät tilat

5. Flow. Flow on tila, joka ei ole pelkkää keskittymistä. 

Se on täydellistä uppoutumista, joka luo tyytyväisyy-

den ja saavutuksen tunteita. Tämän vuoksi turvapai-

kanhakijoiden kanssa työskennellessä kaikkien inter-

ventioiden, tehtävien ja aktiviteettien tulisi olla juuri 

saavutustason ylä- tai alapuolella, jotta saadaan aikaan 

flow’n tunne. Yksilöllä täytyy olla riittävästi pätevyyttä 

tai osaamista tehtävään, jotta hän pystyy kohtaamaan 

sen tuoman haasteen. Jos tehtävän vaatimustaso on 

selkeästi yksilön tämän hetkisen osaamistason alittava 

tai ylittävä, se aiheuttaa ahdistusta tai pitkästymistä, 

jotka taas molemmat johtavat stressin syntymiseen. 

Flow’ta ei voida edistää, jos tehtävää suorittavalla tur-

vapaikanhakijalla on:

(i) riittämättömät taidot ja liian 

     haasteellinen tehtävä = ei flow’ta 

(ii) liian helppo tehtävä, joka alittaa 

      osaamistason = ei flow’ta

6. Tavoitteiden saavuttaminen. Monilla ihmisillä 

on toiveita ja haaveita, mutta he eivät aseta itselleen 

konkreettisia tavoitteita niiden saavuttamiseksi. Sen 

vuoksi heillä ei myöskään ole selkeää, vaiheittaista 

toimintasuunnitelmaa tai jatkuvaan kehittymiseen 

kannustavaa todistusaineistoa välitavoitteiden saa-

vuttamisesta. Subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta on 

tärkeää asettaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan ta-

voitteet, joiden kautta voi konkreettisesti peilata omaa 

edistymistään. 

7. Merkityksellinen ja rikas elämä. Subjektiivi-

sen hyvinvoinnin on voitu osoittaa olevan vahvempi 

niillä yksilöillä, jotka kokevat olevansa osa laajempaa 

yhteisöä, ja jotka kokevat, että he vaikuttavat yksilö-

tasoa suurempaan kokonaisuuteen. Tämä indikaattori 

on niin merkityksellinen, että Britannian julkinen ter-

veydenhuoltojärjestelmä NHS tutkii mahdollisuuksia 

edistää vapaaehtoistyön tuomia hyötyjä.

8. Sisäinen motivaatio. Sisäisen motivaation tuke-

minen on tärkeää hyvinvoinnin edistämisen kannalta. 

Alussa voi olla tarkoituksenmukaista aktivoida ihmisiä 

osallistumaan keksimällä tehtäviä, joihin liittyy palkin-

toja, etenkin jos heidän itseluottamuksensa on hyvin 

heikko. Palkinto toimii jo itsessään vahvistajana, kos-

ka se muistuttaa saajaansa hänen omasta osaamises-

taan. Vahvistus puolestaan auttaa häntä rakentamaan 

muita oppimisen ja kehittymisen strategioita. Ennen 

pitkää ihmiset kuitenkin tottuvat saamaan ulkoisia 

etuja, jolloin niiden kannustinvaikutus loppuu. Jos 

ihmisiä halutaan kannustaa jatkamaan oman hyvin-

vointinsa kehittämistä, on autettava heitä löytämään 

sisäiset motivaattorinsa. Esimerkiksi Skotlannissa 

koululaiset saavat kultaisia tähtiä hyvästä käytöksestä 

tai hyvistä tuloksista (ulkoinen palkkio) tai vastaavas-

ti ”kultaista aikaa” (golden time), jolloin oppilas saa 

tehdä itsekseen jotain sellaista, josta hän itse nauttii 

(sisäinen palkkio). Molemmat keinot mahdollistavat 

onnistumisen tunnustamisen, mutta kultainen aika 

liittyy suoraan ja hyvin läheisesti lapsen mielihyvän 

tunteeseen. 

9. Fyysinen aktiivisuus. Tutkimukset ovat osoitta-

neet, että liikunta edistää hyvänolon tunnetta monilla 

tasoilla. Liikunnan vapauttamat endorfiinit vaikutta-

vat ihmiseen sisäisesti, mikä puolestaan edistää fyysis-

tä itsetuntemusta ja lisää motivaatiota, kun koemme 

oppivamme uuden lajin tai uuden tekniikan. Liikun-

nalla on osoitettu olevan huomattavan positiivisia vai-

kutuksia kliinisestä ahdistuksesta tai masennuksesta 

tai posttraumaattisesta stressioireyhtymästä (PTSS) 

kärsiville ihmisille. Jo puolen tunnin päivittäinen kä-

vely edistää kehitystä merkittävästi.

Miten kehittää 
subjektiivista hyvinvointia?

 ”Itseluottamus on toiminnalle sama 

kuin paristot taskulampulle.”

Taskulamppu on toimiva vertaus: kun itseluottamuk-

sen ”paristot” ovat lopussa, ne pitäisi ladata, mutta 

miten? Tohtori Duncan uskoo, että itseluottamuksen 

kohottaminen vaatii omatoimisuuden parantamista, 

omanarvontunnon vahvistamista ja positiivisen elä-

mänasenteen kehittämistä. Myönteiset muutokset ovat 

tärkeitä emotionaaliselle hyvinvoinnille, ja muutosten 

aikaansaamiseksi välttämättömiä sosiaalisia, psykolo-

gisia ja älyllisiä resursseja on vahvistettava. Kehitys on 

vaiheittaista, ja vaiheiden välillä voi olla taukojakin, 

mutta jos seuraavia keinoja toistetaan, hyödyt alka-

vat ennen pitkää kumuloitua. Muista, että voit auttaa 

kaikkia saamaan aikaan ainakin pienen muutoksen.

Mitä voimautuminen on?
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1. Tue omatoimisuutta 

Omatoimisuus on uskoa siihen, että omiin ajatteluta-

poihinsa ja toimintaansa voi itse vaikuttaa ja saavut-

taa sitä kautta tuloksia – olipa kyse vaikka uudesta, 

haasteellisesta tehtävästä tai vastoinkäymisten kanssa 

elämisestä. Näkemys omasta arvosta ja aikaansaa-

vuudesta tehostaa ponnisteluja, parantaa tavoitteiden 

saavuttamista, niissä onnistumista, ja kehittää päättä-

väisyyttä voittaa hankaluudet. Tutkimusten mukaan 

itseluottamusta ja suorituskykyä voidaan parantaa 

25–40 % riippuen käytetyistä keinoista. Omatoimisuu-

den kehittymistä tukee eniten onnistumisen kokemus. 

Omatoimisuuden 

kehittämiskeinoja:
. Anna mahdollisimman monta tilaisuutta har-

joitella uutta taitoa ja näyttää saavutuksia. Älä tee 

itse, vaan anna ryhmän tai yksilön toimia ja myös 

epäonnistua, jotta päästään eroon epäonnistumi-

sen pelosta. 
. Luo mahdollisuuksia sijaisoppimisen kokemuk-

sille. Ihmiset oppivat myös seuraamalla ja matki-

malla muita, joten kannattaa hyödyntää vapaa-

muotoista mentorointia valmentajan tai kaverin 

kanssa. Esimerkiksi työnseuranta on tarkkailemi-

sen kautta oppimista. Siinä yksilö seuraa toisen 

toimintaa, kunnes kokee uskaltavansa kokeilla itse 

samaa eli kokee reflektiivistä oppimista. 
. Hyödynnä kielellistä vaikuttamista. Mieti, miten 

annat palautetta. Käytä myönteisiä ilmaisuja, kehu 

ja tue ensin sitä, mikä meni hyvin, ja kerro vasta 

sitten, mitä voisi vielä kehittää. Anna rakentavia 

kommentteja ”kerrosvoileipäperiaatteella”: ker-

ro ensin jotain myönteistä, laita väliin kielteinen, 

rakentava arvio ja kuorruta toisella myönteisellä 

kommentilla.

2. Omanarvontunnon kehittäminen 

Omanarvontunto tarkoittaa sitä, kuinka arvokkaana 

pidämme itseämme kokonaisuudessaan. Kyse ei siis 

ole siitä, missä ajattelemme olevamme hyviä tai osaa-

via, vaan jostain laajemmasta. Omanarvontunnolla on 

perustavanlainen vaikutus toimintaamme. Sisäinen 

omanarvontunto tuo aloitteellisuutta, mielihyvää ja 

hyvänolon tunnetta. 

Mitä voimautuminen on?

Omanarvontunnon 

kehittämiskeinoja:
. Tutki, millaista ihmistä pidetään arvokkaana ih-

misenä, millainen hänen tulisi olla tai mitä hänen 

tulisi tehdä. Millaisia odotuksia heillä on itsensä 

suhteen, ja millaisia ulkoisia vaatimuksia heihin 

kohdistuu? Paljonko heillä on tilaa muutokselle 

omassa elämässään?
. Rohkaise ihmisiä puhumaan todellisista saavu-

tuksistaan, jotta he ymmärtävät, milloin omanar-

vontunto on perusteltua.
. Kiinnitä huomio sellaisiin tavoitteisiin, jotka 

osoittavat, mitä kukin yksilö antaa ja merkitsee 

muille, niin että he alkavat ymmärtää itseänsä laa-

jemmin. Jos esimerkiksi urheilija menettää onnet-

tomuudessa raajansa, hän saattaa menettää myös 

omanarvontuntonsa, jos se perustuu pelkästään 

hänen ammatilliseen toimintaansa. 

3. Edistä positiivisia emootiota ja optimismia 

Optimismi on osa hyvää fyysistä terveyttä, pienempää 

masennusriskiä sekä pidempää, laadukkaampaa ja 

onnellisempaa elämää. Tutkimukset ovat osoittaneet, 

että optimistiset ihmiset toimivat todennäköisemmin 

tavoilla, jotka edistävät terveyttä. He esimerkiksi har-

rastavat säännöllisesti liikuntaa ja syövät terveellisesti. 

He elävät todennäköisesti myös sosiaalisesti rikkaam-

paa elämää ja pystyvät paremmin ratkaisemaan ongel-

mia, suunnittelemaan ja selviytymään vaikeuksista. 

Optimistinen ihminen ajattelee toiveikkaasti ja uskoo, 

että pystyy vaikuttamaan omaan tulevaisuutensa kan-

nalta tärkeisiin seikkoihin, ja että niiden lopputulos on 

miellyttävä. Elämän ikävät tapahtumat johtuvat tällai-

sen ihmisen mielestä ulkoisista ja väliaikaisista vaikut-

timista. Optimismi ei ole staattinen ominaisuus vaan 

jatkumo, kuten itseluottamuskin. 

Optimistisen asenteen 

edistämiskeinoja:
. Kannusta ajattelemaan, että ponnistelut johtavat 

onnistumiseen. 
. Kiinnitä huomiota negatiiviseen lopputulokseen 

mahdollisesti johtaneisiin ulkoisiin tekijöihin eikä 

yksilön omaan toimintaan.
. Auta tunnistamaan ja hiljentämään oma sisäinen 

kriitikko.
. Rohkaise kuvailemaan positiivisia kokemuksia 

kirjoittamalla, puhumalla tai piirtämällä niistä. 

Tämä luo positiivisia tulevaisuudenodotuksia ja 

auttaa ihmistä ajattelemaan itsestään positiivises-

ti. Toimintatavan pitäisi myös auttaa vähentämään 

masennusta ja opittua avuttomuutta.
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Positiivisten tunteiden 

luomiskeinoja:
. Keskustele yksilön kanssa hänen menneisyy-

teensä liittyvistä positiivisimmista piirteistä, ja 

pyydä häntä kertomaan tähän hetkeen liittyvistä 

parhaista puolista.
. Kysy suoraan, millaisia positiivia tunteita hänellä 

on oman kehittymisensä ja kasvunsa suhteen.
. Aseta tavoitteita, jotka auttavat keskittymään tu-

levaisuuteen ja antavat sille suunnan (esimerkiksi 

sovi seuraavasta tapaamisesta tai puhelinsoitosta).
. Auta löytämään merkitys tapahtuneesta. Onko se 

opettanut jotain tai muuttanut tärkeysjärjestystä?
. Tue koherenssin tunteen kehittymistä. Ihmiset, 

joille traumaan tai muutokseen sopeutuminen on 

vaikeaa, kuvailevat usein kokemuksiaan fragmen-

toituneesti viitaten fyysisiin tuntemuksiinsa (mitä 

he näkivät, haistoivat tai kuulivat). Rohkaise heitä 

puhumaan tilanteesta aikajatkumoa käyttäen niin, 

että siinä on alku, keskiosa ja loppu kuten tarinois-

sa. Kuvaileminen voi auttaa etääntymään koke-

muksesta ja kokoamaan tapahtunutta.
. Kannusta kertomaan kokemuksesta toisen ih-

misen kautta nähtynä. Mitä siinä voisi ehkä nähdä 

toisin?

Teksti: Suki Mills
The Bridges Programmes
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UK: Voimauttavan 
toiminnan suunnittelu
Ecotec, Britannian 
Equal-ohjelman tukirakenne, on 
laatinut oppaan voimauttavien 
käytäntöjen kehittämisestä Equal-
kehittämiskumppanuuksien käyttöön. 
Opas sisältää käytännönläheisiä 
neuvoja voimauttavien palveluiden 
kehittämiseen. Siinä kerrotaan, miten 
voimauttaminen määritellään, mitä 
siihen kuuluu ja millaisia esteitä 
merkityksekkään voimauttamisen 
tiellä on. Ecotec määrittelee 
voimauttamisen seuraavalla tavalla:

...yksilöiden ja ryhmien täysipainoisten yhteiskunnal-

listen osallistumismahdollisuuksien ja -kykyjen ke-

hittäminen paitsi taloudellisesti, myös sosiaalisessa, 

psykologisessa ja poliittisessa merkityksessä niin, että 

toimintoihin osallistuvat ovat mukana myös päätök-

senteossa... 

Oppaassa erotetaan voimautuminen lopputulokse-

na ja voimautuminen prosessina ja suositellaan, että 

hankkeissa pyrittäisiin kehittämään molempia ulot-

tuvuuksia. Voimautuminen lopputuloksena keskittyy 

interventioihin, jotka tukevat yksilöiden ja yhteisöjen 

itseluottamusta ja kykyjä, kun taas voimautuminen 

prosessina vaatii hyödynsaajien kuulemista ja osallis-

tamista koko hankkeen elinkaaren ajan suunnittelus-

sa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

”Lopputuotteena voimautuminen lisää yksilöiden ja 

yhteisöjen itseluottamusta, omanarvontuntoa ja kyky-

jä. Prosessina voimautuminen taas luo saavutettavia 

kohdistettuja palveluita, jotka perustuvat todellisille 

eikä kuvitelluille tarpeille.” 

?

Mitä voimautuminen on?

Vastaanotto: 
ympäristö ja 
henkilökunta     

Saavutettavuus 
    

Henkilökunnan 
myönteinen 
asenne     

Käytäntöjen 
toimivuus ja 
luotettavuus 

Aktiivinen 
seuranta

Onnistumisen     Toiminnan kuvaus
indikaattori     

. Henkilökunta toivottaa tervetulleeksi. Kutsuva, miellyttävä ympäristö

.Aukioloajat sopivat 
   kohderyhmälle (ja eri alaryhmille). Informaatio toiminnan ja 
    palveluiden saatavuudesta. Sijainti. Liikuntarajoitteisten huomioiminen

. Empatian ilmaukset. Joustavuus. Ystävällisyys. Hyvät vuorovaikutustaidot 
    (suullinen, kirjallinen) ja lähestyttävyys

. Tasapuolisuus. Perheiden, eri sukupuolten   
    ja ikäryhmien huomioiminen. Luottamuksellisuus. Avoimuus, saavutettavuus    

. Jatkotoimien suunnittelu, verkostot. Jatkon tuki

Voimauttamisen todellinen haaste on kuitenkin se, 

että se muuttaa valtatasapainoa huomattavasti. Valtaa 

siirtyy pois valta-asemassa olevilta (esimerkiksi kehit-

tämiskumppanuuksien hallitusten jäseniltä ja projek-

tipäälliköiltä) varsinaisille hyödynsaajille. Viestinnän 

täytyy olla avointa, rehellistä ja kattavaa. Ihmissuh-

teiden täytyy perustua luottamukselle ja vapaaehtoi-

suudelle, niin että osallistujat voivat ottaa riskejä ja 

kokeilla uusia asioita silloinkin, kun hankehenkilö-

kunta epäilee niiden onnistumisen mahdollisuuksia. 

Kannattaa pohtia esimerkiksi seuraavia kohtia: 

Mitä olet oppinut?

Oletko kehittänyt voimautumista tukevia 
tietoja ja taitoja ja näkemyksiä?

Kulkeeko tieto hankkeessa, ja onko sitä 
helposti saatavilla?

Pidätkö muita tasaveroisina kumppaneina, 
ja otatko heidät mukaan päätöksentekoon?

Tunnistatko monimuotoisuuden hankkeen 
suunnitelmassa ja kehityksessä?

Voimauttavan palvelun 
tunnistaminen
Seuraavien osa-alueiden toteutus ja mukaan ottami-

nen vaihtelee riippuen oman hankkeesi luonteesta. 

Ecotec suosittelee, että seuraavaa tarkistusluetteloa 

käytettäisiin palveluntarjoajien oppaana:
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Oppaassa kuvataan voimautumiseen tähtäävää työ-

tä termin englanninkielisen ’empower’ -sanan kautta 

seuraavasti:

Engage communities and partners 

    (aktivoidaan yhteisöt ja kumppanit)

Motivate and support 

     (motivoidaan ja annetaan tukea)

Participative and inclusive 

    (osallistava ja inklusiivinen)

Ownership and influence 

     (omistajuus ja vaikuttaminen)

Work to build capacity 

     (kartutetaan osaamista)

Evaluate and communicate effectively 

     (tehokas arviointi ja viestintä)

Respond to needs and adopt a creative 

     approach (vastataan tarpeisiin ja käytetään 

     luovaa lähestymistapaa)

The Bridges Programmes on käyttänyt Ecotecin op-

paan vinkkejä suunnitellessaan henkilökohtaisen ke-

hittymisen kurssia naispuolisille turvapaikanhakijoil-

le. Kuvaus kurssin ohjelmasta ja kokemuksista löytyy 

tämän kirjasarjan osasta II ”Tue turvapaikanhakijan 

toimintaa – hyvät käytännöt”.

Teksti: Suki Mills

The Bridges Programmes

Lähde:
Empowerment 
– a guide for Development Partnerships 
GB Equal Support Unit Priestley House, 
28-34 Albert Street, Birmingham B4 7UD, UK, 
Tel: +44 (0)121 616 3660
Fax: +44 (0)121 616 3662, 
Website: www.equal.ecotec.co.uk

Kuva: Rachel Thibbotumunuwe, Pamela So
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Palkkatyön merkitys teollistuneiden 

länsimaiden kansalaisille käy ehkä 

parhaiten ilmi, kun kaksi vierasta kohtaavat 

ja kysyvät toisiltaan, ”mitä sinä teet?”. 

Kysymykseen ei kuulu vastata kertomalla, mitä 

harrastaa (kirjekyyhkyjä), tai mitä uskontoa 

tunnustaa (katolilainen), eikä edes viittaamalla 

kauneusihanteeseensa (no minä olen tällainen 

runsaspovinen punapää), vaan kertomalla 

itsevarmasti oma ammatti: ”Siemensin asentaja”. 

Kun tiedämme keskustelukumppanimme ammatin, 

luulemme tuntevamme hänet. Ammatti on siis 

molemminpuolisen tunnistamisen väline, jonka avulla 

voimme arvioida henkilön omia tarpeita ja kykyjä 

sekä hänen taloudellista ja sosiaalista asemaansa. 

Ulrich Beck, Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt (1992) 

Työnseuraaja saa todistuksen työelämätaitojen valmiuksistaan.

UK: Työnseuranta 
on reitti voimautumiseen
Modernissa yhteiskunnassa työ ei pelkästään määritä 

ihmisen identiteettiä, vaan se on myös tapa rakentaa 

kollegoiden kanssa sosiaalinen verkosto, joka antaa 

merkityksen elämälle ja osoittaa paikan yhteiskun-

nassa. Tätä mahdollisuutta ei ole suurimmalla osal-

la Britanniassa oleskelevista turvapaikanhakijoista, 

koska heillä ei ole lupaa työskennellä. Jos olet joskus 

joutunut kokemaan työttömyyden, saatat muistaa sen 

eristyneisyyden ja irrallisuuden tunteen, jonka mui-

den päivittäisen työrytmin ulkopuolelta seuraaminen 

toi. Turvapaikanhakijat joutuvat kärsimään pitkitty-

neistä työttömyysjaksoista, jotka heikentävät heidän 

itseluottamustaan ja omanarvontuntoaan. Käytännön 

tasolla ne voivat myös johtaa siihen, että kun oleske-

lulupa vihdoin saadaan, on jo menetetty osaamista, 

taitoja ja valmius integroitua työpaikkaan.

The Bridges Programmes -järjestö
The Bridges Programmes on työskennellyt Glasgow’n 

turvapaikanhakija- ja pakolaisyhteisön kanssa vuodes-

ta 2002. Toiminnan ytimessä on ammatin mukaisen 

työnseurannan järjestäminen turvapaikanhakijoille. 

Järjestöllä on moni-

puolista kokemusta 

erilaisista ammateista 

ja työnseurannasta esi-

merkiksi opettajien, 

lääkärien, sähköasentajien, muurareiden, eläinlää-

käreiden, hydrologien, palkanlaskijoiden, graafisten 

suunnittelijoiden, arkkitehtien, tietoverkkoasiantunti-

joiden, kokkien ja kampaajien kanssa. 

The Bridges Programmes hankkii sijoituspaikkoja yh-

teistyössä kolmen paikallisviranomaisen, useiden kan-

salaisjärjestöjen ja noin 20 yksityisyrityksen kanssa. 

Työn kautta pystytään rakentamaan potentiaaliselle 

uudelle kansalaiselle osaamisprofiili tulevien työnan-

tajien hyödynnettäväksi. Samalla hälvennetään tur-

vapaikanhakijoihin liittyviä ennakkoluuloja, väärin-

käsityksiä ja pelkoja, joita media usein luo tuomalla 

heitä esiin negatiivisesti. Työnseurantaohjelman ensi-

sijainen tavoite on ylläpitää ja kehittää työintegraation 

kautta turvapaikanhakijoiden osaamista, englannin 

kielen taitoa, itseluottamusta ja motivaatiota.

”Kun tulee maahan turvapaikanhakijana, 

itseluottamus valuu pois... Alat uskoa, että 

et enää koskaan tee mitään, että olet tyh-

mä, ja sitten masennut. Opintojen loppuun 

suorittamisen ja työnseurannan kautta 

tiedän nyt, että minulla on monia mahdol-

lisuuksia, osaan auttaa itseäni ja perhet-

täni ja samalla kannustaa ja tukea muita 

naisia, ja siitä tulee hyvä olo.”

Kenialainen yhteisötyöntekijä 

Työnseurantaohjelman kautta turvapaikanhakijat 

pystyvät näkemään, miten heidän ammattiaan har-

joitetaan Skotlannissa, samalla kun he odottavat tur-

vapaikkapäätöstään. Jos pakolaisstatus myönnetään, 

osallistujalle on jo ehtinyt kertyä jonkin verran tietoa 

ja kokemusta siitä, miten hänen urapolkunsa voisi läh-

teä etenemään uudessa kotimaassa. Vastaavasti jos 

turvapaikkapäätös on kielteinen, osallistujat ovat ai-

nakin saaneet mahdollisuuden ylläpitää tai laajentaa 

ammatillista osaamistaan ja siten valmistautua työs-

kentelemään jossain muualla.

Bridges-järjestön kautta pääsin seuraa-

maan työskentelyä St. Paul’s Secondary 

Schooliin (yläaste). Kävin siellä 15 viikon 

ajan perjantaisin, ja seurasin kolmen opet-

tajan työtä koko lukujärjestyksen läpi. Ko-

kemus oli todella hieno, ja nautin siitä. Pa-

rasta työnseurannassa oli se, että pystyin 

auttamaan lapsia omassa lempiaineessani 

matematiikassa, mikä ilahdutti minua ko-

vasti. Eikä tarvinnut istua kotona tekemät-

tä mitään. Vaikka en saanut palkkaakaan, 

olin silti onnellinen, kun sain tehdä jotain. 

Burundilainen matematiikan opettaja

Mitä voimautuminen on?
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Mitä voimautuminen on?

voitteiden saavuttamisen tukena. Työnseurannan tar-

joaminen antaa myös työntekijöille mahdollisuuden 

oppia työskentelemään luottavaisesti toisista kulttuu-

reista tulevien kollegoiden rinnalla ja valmentamaan 

toisia. Pyrimme korostamaan seuraavia seikkoja mah-

dollisille isäntäyrityksille:

.henkilöstö oppii uutta siitä, miten kyseistä 

   ammattia harjoitetaan muissa maissa

.henkilöstö oppii valmentamis- ja mentorointitaitoja

.seuraaja voi saada aikaan organisaation sisäistä 

   tehtävien tai toimintatapojen tarkastelua

.seuranta antaa keinon ottaa käyttöön ja 

   vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä monimuotoisuuteen 

   liittyen

.seuranta osoittaa sitoutumista ympäröivään 

   yhteiskuntaan, kumppanuutta työ- ja sosiaalisen 

   oikeuden asioissa ja todistaa yrityksen aidosta 

   yhteiskuntavastuusta

Yritysten rekrytoiminen ohjelmaan

Isäntäyritysten löytäminen on haasteellisin vaihe, 

etenkin kaupallisten yritysten rohkaiseminen mukaan 

ohjelmaan. Onnistuminen on todennäköisintä, kun 

yritykseen saadaan henkilökohtainen kontakti sosi-

aalisten ja liiketoimintaverkostojen kautta. Olemme 

kokeilleet ammattimaisesti laadittujen esitteiden suo-

rapostituksia, mutta vastausprosentti on kovin alhai-

nen. Paikallisten sanomalehtien rekrytointisivut ovat 

hyvä tietolähde, ja niistä voi usein päätellä jotain yri-

tyksen suhtautumisesta henkilöstönsä kehittämiseen 

ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Jos ilmoituksessa 

on mainittu joku henkilö nimeltä, kannattaa soittaa 

hänelle ja yrittää saada sovittua tapaaminen. Suurem-

milla julkisen sektorin organisaatioilla on usein moni-

muotoisuus- ja tasa-arvo-ohjelmia, joiden tavoitteena 

on edistää syrjäytyneiden ryhmien positiivista kohte-

lua, mikä tekee niistä suopeampia ohjelmaan osallis-

tumiselle. 

Työnseurantaohjelman 
perustaminen

1. Esittelykäynti
Ensimmäisellä käynnillä tavataan yrityksen avainhen-

kilöitä ja saadaan tietoa organisaation toiminnasta, 

sen työkulttuurista, hallintorakenteesta, koosta, 

sijainnista ja tiloista. 

Tavoitteet:

.työnseurannan hyötyjen ja vastuiden selostaminen 

.työnseurannalle soveltuvien työtehtävien ja/tai 

   osastojen tarkastelu (Jos tässä vaiheessa on jo 

   kyse  tietystä työnseuraajasta, työn ja siihen 

   soveltuvan henkilön ominaisuuksien kuvauksesta 

   on hyötyä.) 

.kerätään taustatietoa ja materiaalia (henkilökunnan  

    käsikirja, vuosikertomus, organisaatiokaavio, 

    työolosuhteet ja -edut) tiedoksi mahdolliselle 

    työnseuraajalle

.arvioidaan organisaation motiiveja osallistua 

   ohjelmaan 

Mitä työnseuranta on?

Työnseuranta tarkoittaa sitä, että seurataan jonkun ih-

misen normaalia työpäivää, tarkkaillaan hänen suorit-

tamiaan rutiinitehtäviä ja toimintoja. Seurattava hen-

kilö voi antaa seuraajalleen mahdollisuuden kokeilla 

tehtäviä ja saada konkreettista kokemusta niistä. Seu-

raajaa ei kuitenkaan jätetä missään vaiheessa työsken-

telemään yksin, eikä häntä pyydetä tekemään sellaisia 

tehtäviä, joita seurattava henkilö ei normaalisti tekisi. 

Työnseurannan ensisijainen tavoite ei ole työllistymi-

nen. Turvapaikanhakijoiden tapauksessa tavoitteena 

on pitää ihmiset aktiivisina omalla ammattialueellaan, 

ylläpitää heidän osaamistaan ja tarjota keino ymmär-

tää heidän aiemman ammatillisen roolinsa toimintaa 

Skotlannissa. 

Työnseuranta eroaa muusta vapaaehtoistyöstä siinä 

suhteessa, että sen kesto on rajallinen ja se rakentuu 

isäntäyrityksen, Bridges-järjestön ja seuraajan kesken 

laadittuun työsuunnitelmaan. Työsuunnitelmaan voi 

kuulua esimerkiksi tiettyjen ammatillisten osaamis-

alueiden tarkastelua tai henkilökohtaisia kehittymista-

voitteita, kuten itseluottamuksen kasvattaminen, työs-

sä tarvittavan ammattikielen ja -sanaston oppiminen 

tai mahdollisuus käyttää jotakin tietokoneohjelmistoa. 

Sijoitus kestää yleensä 6–12 viikkoa (1–2 päivää vii-

kossa), jona aikana Bridges-järjestön henkilökunnan 

jäsen on käytettävissä sekä asiakkaan että yrityksen 

tukena. Ohjelman avulla turvapaikanhakijat ja työnte-

kijät, jotka eivät ehkä muuten kohtaisi toisiaan muilla 

elämänalueilla, voivat jakaa tietoa yhteisestä ammatis-

taan. Kumpikin osapuoli hyötyy seurannasta.

Turvapaikanhakijalle 
työn seuraaminen mahdollistaa:

.palaamisen työelämään ja ammatilliseen 

   ympäristöön, joista he ovat ehkä syrjäytyneet 

.kokemuksen uuden asuinmaan työskentely-

   kulttuurista ja ensimmäisten kotoutumisaskeleiden 

   ottamisen

.osaamisen kehittämisen ja ylläpidon hakemuksen  

   käsittelyn aikana

.konkreettisen kokemuksen työn määrästä ja sen 

   ajallisista rajoitteista, jotka kehittävät ammatillista 

   näkemystä

.työnantajan odotusten sekä työntekijän oikeuksien 

   ja velvollisuuksien ymmärtämisen

.työhön paluuseen valmistautumisen 

   työkokemuksen ja mahdollisesti suositusten 

   saamisen kautta 

.itseluottamuksen ja omanarvontunnon 

    kehittymisen 

.luokkahuoneessa opitun englannin kielen käytön 

    oikeassa elämässä 

Työelämään paluun on osoitettu vaikuttavan myöntei-

sesti sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen.

Työnseurannan isäntäyritykset 
hyötyvät myös

Monet Bridges-järjestön kanssa työskentelevät tahot 

käyttävät työnseurantaa jatkuvan ammatillisen kehit-

tymisen työkaluna tai tunnettujen laatuohjelmien ta-
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.tarkistetaan mahdolliset juridiset soveltuvuus-

    vaatimukset (terveys ja turvallisuus, vakuutukset, 

   tasaveroiset mahdollisuudet jne)

.keskustellaan mahdollisista muista vaatimuksista, 

   esim. vaatetus ja varusteet 

Monet yritykset tarjoavat kyllä harjoittelupaikkoja 

opiskelijoille, mutta työnseuranta voi olla vieraampaa. 

Olemme huomanneet, että asiakkaan CV:n ottaminen 

mukaan voi auttaa (tässä vaiheessa vielä nimettömä-

nä). Myös lyhyistä kirjallisista henkilökuvauksista on 

hyötyä, koska ne voivat osoittaa hakijoiden pätevyyk-

sien ja kokemuksen suhteutumista organisaation työ-

hön. Aiemmat esimerkit työsuunnitelmista ovat myös 

hyödyllisiä työnseurannan konkretisoijia ja lisäävät 

yrityksen osallistumishalukkuutta. Organisaatiolta tu-

lisi pyytää pohdintaa siitä, miten seuraavat seikat voi-

taisiin järjestää:

.organisaation, osaston ja 

    sen avainhenkilöiden esittely

.työterveys- ja turvallisuusmenettelyjen esittely

    Kuka on vastuussa opiskelijan valvonnasta/ 

    tukemisesta, ja kuka toimii yhteyshenkilönä 

    Bridges-järjestöön? 

.missä työnseuraaja oleskelee seurannan aikana? 

   (Tarvitaanko erillinen oma työpöytä/tietokone/

   puhelin?)

.muulle henkilökunnalle tiedottaminen 

    mahdollisesta työnseuraajasta

.seuraajan ottaminen mukaan kokouksiin, 

   koulutuksiin ja toimintoihin

.viikoittaisen, puolen tunnin palaute- tai 

   valvontatapaamisen aikatauluttaminen seuraajan 

   koko sijoituksen ajan

.seuraajan matkustus- ja lounaskulujen 

    korvaaminen

2. Isäntäyrityksen 
     henkilöstön valmennus
Ohjelmaan liittyville organisaatioille on tarjolla kou-

lutusta, johon kuuluu video, kysely, esitys ja yleinen 

keskustelu. Olemme huomanneet, että ihmiset sekoit-

tavat usein termit ’turvapaikanhakija’, ’pakolainen’ 

ja ’maahanmuuttaja’ eivätkä välttämättä ole tietoisia 

turvapaikanhakijoiden oikeuksista. Vapaamuotoinen 

kysymys- ja vastausistunto auttaa ja tarjoaa vastauksia 

askarruttaviin kysymyksiin, ennen kuin työnseuraaja 

saapuu paikalle, mikä puolestaan hälventää työnseu-

rantaan liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja.

Työnseurantaan kuuluu sekä konkreettista käytännön 

kokemusta että tarkkailua, mutta seuraajaa tulisi joka 

tapauksessa aina ohjata. Työnseuraaja voi tarkkailla 

joko yhden tai useamman ihmisen työtä organisaation 

sisällä ja huomata, miten palaset sopivat yhteen. Jos 

työnseuraajan on tarkoitus siirtyä useamman osaston 

välillä, hänellä täytyy aina olla yhteyshenkilö, johon 

hän voi tukeutua. Yhteyshenkilö hoitaa työnseuraajan 

esittelyn muulle henkilökunnalle, auttaa häntä sopeu-

tumaan ja selostaa, miten jokin työ liittyy laajemmin 

ammatilliseen kenttään.

Mitä voimautuminen on?

3. Sopivan yhteistyöparin löytäminen
On oleellisen tärkeää, että yrityksen henkilöstö lähtee 

vapaaehtoisesti mukaan ohjelmaan eikä heitä pako-

teta ottamaan työnseuraajaa joukkoonsa. Sijoitukset 

tehdään tarveperusteisesti sekä tietenkin linjassa tur-

vapaikanhakijan kiinnostuksen kohteisiin ja osaami-

seen. Pyydämmekin yrityksiä olemaan avoimia mutta 

realistisia odotustensa suhteen: jos he haluavat ulos-

päin suuntautuneen henkilön, joka on jämäkkä ja aloi-

tekykyinen, ja jolla on kokemusta tietyn ohjelmiston 

käyttämisestä, pyrimme toteuttamaan nämä toiveet. 

Samoin myös jos meidän asiakkaallamme on tiettyjä 

tukitarpeita tai selkeitä tavoitteita, yritämme löytää or-

ganisaation, joka pystyy vastaamaan näihin vaatimuk-

siin. Aina kun mahdollista, yritämme myös sijoittaa 

uuteen yritykseen henkilön, joka on suoriutunut aiem-

masta sijoituksestaan hyvin, jotta ensimmäinen koke-

mus olisi mahdollisimman palkitseva ja positiivinen.

4. Esittelytapaaminen
Tähän kokoukseen osallistuvat työnseuraajaehdokas 

sekä Bridges-järjestön ja organisaation edustajat. On 

erittäin tärkeää, että seurattavana oleva henkilö on 

myös läsnä kokouksessa samoin kuin esimies ja työn-

seuraajan yhteyshenkilö työpaikalla. Työnseuraaja ja 

isäntäyritys voivat tutustua toisiinsa, ja yleensä juttu 

lähteekin luistamaan mukavasti, kun keskustelu siir-

tyy ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiin. Kokouk-

sessa tulisi keskustella myös työsuunnitelmasta ja 

siitä, miten siihen voitaisiin sisällyttää työnseuraajan 

omat oppimistavoitteet. Tämä on myös hyvä hetki teh-

dä kiertokäynti organisaation tiloissa ja esitellä työn-

seuraaja parille ihmiselle, jotta ensimmäinen päivä 

ei olisi niin pelottavan tuntuinen. Työnseuraamisen 

käytännönjärjestelyistä on myös keskusteltava: Minä 

viikonpäivä(i)nä työnseuraaja tulee? Kuinka kauan 

hän on paikalla? Pitääkö huomioida lastenhoitoon liit-

tyviä seikkoja työajassa? Mikä on helpoin ja huokein 

matkustustapa? 

5. Paperityöt 

Bridges-järjestö on pyrkinyt minimoimaan osallis-

tuvilta yrityksiltä vaaditun paperityön. Pyydämme 

työnseuraajan valvojaa laatimaan lyhyen raportin ja 

arvioinnin seuraajan edistymisestä työnseurannan 

toisella viikolla ja sen lopuksi. Asiakas laatii myös itse 

vastaavan edistymisraportin ja saa päiväkirjan, johon 

hän voi kirjata oppimiskokemuksiaan ja pohtia niitä. 

Isäntäyritystä pyydetään pitämään kirjaa läsnäolosta 

ja, jos mahdollista, kommentoimaan työohjelman mu-

kaisia tehtäviä.

6. Jatkuva tuki
Kun työnseuranta on alkanut, Bridges-järjestön ta-

paustyöntekijä tarjoaa tukea ja apua mahdollisten jom-

malle kummalle osapuolelle ilmaantuvien ongelmien 

ratkaisemiseksi. Työnseuraajan toiveista riippuen ta-

paustyöntekijä voi tulla hänen kanssaan työpaikalle 

ensimmäisenä työpäivänä, ja yleensä hän käy tarkas-

tamassa tilanteen edistymisen ohjelman puolivälissä. 

Työnseuranta päättyy yksilölliseen arviointi-istuntoon 

Bridges-järjestön työnseuraajan ja seuratun työnte-

kijän välillä. Organisaatiota pyydetään arvioimaan 
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kokemusta ja antamaan palautetta Bridges-järjestön 

palveluista. Asiakas saa sekä Bridges-järjestön että 

yrityksen allekirjoittaman todistuksen. Joskus yritys 

tai organisaatio juhlistaa tilannetta pienellä epäviralli-

sella todistuksen luovutusseremonialla toivottaakseen 

hyvää jatkoa työnseuraajalle.

Työnseuraajan päiväkirja

Millainen on työnseuraajan päiväkirja?

Työnseurannan aikana koet ja teet asioita, joista voi 

olla hyödyllistä kertoa tulevissa työpaikkahakemuksis-

sa ja -haastatteluissa. Kun kirjaat muistiin päivän ai-

kana suorittamasi tehtävät, voit samalla myös pohtia, 

onko työn suorittamisessa eroja tai samankaltaisuuk-

sia Skotlannin ja kotimaasi välillä. On myös tärkeää 

kirjoittaa muistiin, miltä sinusta tuntui tehdä tiettyjä 

asioita, koska siitä voi olla apua tulevan työurasi poh-

dinnalle.

Muista täydentää päiväkirjaa 

joka työnseurantapäivän aikana ja jälkeen. 

Ennen työnseurannan aloittamista

.Kirjoita muistiin ajatuksiasi ja tuntemuksiasi  

    työnseurannan aloittamisesta. 

.Huolestuttaako sinua jokin seikka 

    työnseurantaan liittyen? Millaisista asioista 

   luulet pitäväsi? Millaisia kysymyksiä sinulla 

    on tässä vaiheessa? 

.Mistä haluat oppia lisää? 

.Mitä toivot oppivasi 

    työnseurantakokemuksesta?

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Ensimmäinen päivä      
 

Päiväys: …....………...………. 

Kellonaika:    alkoi …......... päättyi …....……….

1. Kerro, miten sinut esiteltiin yrityksessä 

sen henkilöstölle. Tehtiinkö esittelyäsi 

varten jotain erikoisjärjestelyjä?

2. Tunsitko olevasi tervetullut? 

3. Millaisia työterveys- ja turvallisuusmenettelyjä on 

noudatettava työnseurannan aikana? 

4. Mitä pitää tehdä, jos työpaikkarakennuksessa 

    syttyy tulipalo?

5. Kerro, mitä teit ensimmäisenä päivänä.

Täytä päiväkirjaan muiden päivien toiminnot samalla 

tavoin. Kirjaa muistiin myös oppimasi uudet sanat tai 

taidot ja mitä hyötyä uskot niistä olevan sinulle omalla 

toimialallasi tulevaisuudessa.

Työnseuraajan ohjaajia työpaikalla
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2. päivä   
Päiväys: …....………...………. 

Kellonaika:    alkoi …......... päättyi …....……….

3. päivä  
Päiväys: …....………...………. 

Kellonaika:    alkoi …......... päättyi …....……….

4. päivä  
Päiväys: …....………...………. 

Kellonaika:    alkoi …......... päättyi …....……….

Työnseurannan päättyessä:

Millaisia uusia taitoja olet mielestäsi oppinut 

työnseurannan ansiosta?

..…………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………

Katsaus omaan kehitykseen

Kaikissa asioissa ei voi olla yhtä hyvä. Organisaatiot 

käyttävät aikaa ja vaivaa ihmisten kehittämiseen niil-

lä alueilla, joissa heillä on vielä kehittymisen varaa. 

Millaisissa asioissa sinä ja seuraamasi henkilö uskotte, 

että sinä voisit vielä kehittyä, ja miten tällaisen kehi-

tyksen saisi aikaan (esimerkiksi harjoittelemalla, opis-

kelemalla, koulutuksella, lukemalla ja tutkimalla asiaa, 

keskustelemalla)? Täytä taulukko.

Toivottu 
parannus

Miksi? Miten se 
auttaa minua 
suoriutumaan 
työstä parem-
min?

Miten voin 
auttaa itseäni 
edistymään 
tällä alueella?
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Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Saat kutsun Bridges-järjestöltä ja tapaat työntekijäsi. 

Keskustelette työnseurannan sujumisesta ja siitä, mi-

ten työuraasi voitaisiin seuraavaksi lähteä edistämään. 

Sinua saatetaan pyytää täyttämään lyhyt arviointi 

työnseurannastasi ja viimeinen kehityskaavake.

Teksti: Suki Mills
The Bridges Programmes

Lisätietoja:  
The Bridges Programmes Ltd
27 Main Street
Bridgeton
Glasgow G40 1QA
Scotland, UK
www.bridgesprogrammes.org.uk
email: admin@bridgesprogrammes.org.uk

Kirjallisuutta:
Diversity Works
Research Report on Work Placements for 
Refugees 
in the NHS
Louise Salmon (2006).  
Published by:
RAGU,
The Refugee Assessment 
and Guidance Unit
London Metropolitan University
236-250 Holloway Road
London  N7 6PP
www.londonmet.ac.uk/ragu

Skills Audits for Asylum 
Seekers and Refugees: 
A Practitioners’ Manual 

Asset UK
Published by NIACE 2005
ISBN 1 86201 273 3

Exchanges for an Equal Europe
Asylum Seekers and 
Volunteering  
Conference Report, London 24 November 2005

Employing Refugees
Some Organisations’ 
Experience
Institute for Employment 
Studies, 2004

World of Work
Exploring Proposals for a National Strategy on 
Refugee Employment and Integration
Conference Report 2nd 
November 2004

Älä pyydä työnseuraajaa 

tekemään itsenäisesti sel-

laista vaativaa tehtävää, 

josta normaalisti mak-

settaisiin jollekin muulle. Tämä rikkoo 

lainsäädäntöä ja saattaa johtaa siihen, 

että työnseuraajasi palautetaan koti-

maahansa. 

Älä oleta mitään. Vaikka työnseuraajasi 

on ehkä ollut omassa maassaan ammat-

tilainen, hän ei välttämättä silti voi tietää, 

miten sama työ tehdään Skotlannissa. 

Työ voi vaihdella paljonkin kulttuurien 

välillä, ja perusasioiden osaaminen voi 

olla merkittävä tekijä työnseuraajan pa-

laamiselle työelämään. 

Älä kysy työnseuraajalta, miksi hän on 

lähtenyt kotimaastaan. Joillakin pako-

laisista on ollut traumatisoivia koke-

muksia, eivätkä he välttämättä halua 

kertoa, miksi hakevat turvapaikkaa. 

Kunnioita heidän yksityisyyttään. Joku 

saattaa toki kertoa  asiasta itse vapaaeh-

toisesti. 

Älä aliarvioi työpaikalle tulon haasta-

vuutta. Työnseuraajasi on ehkä ollut 

omassa maassaan arvostettu osaaja, 

mutta hän ei todennäköisesti ole tätä 

ennen ollut skotlantilaisessa työpai-

kassa ja on saattanut lisäksi olla useita 

vuosia työttömänä pitkittyneen turva-

paikkaprosessin vuoksi. Näissä olosuh-

teissa paluu työpaikalle voi pelottaa it-

sevarmaakin ihmistä. Ystävällinen tuki 

ja vastaanottava ympäristö ovat kaiken 

a ja o. 

Jos englanti on työnseu-

raajalle vieras kieli, vältä 

slangia, idiomaattisia il-

maisuja ja monimutkaisia 

lauserakenteita. Anna tarpeen vaatiessa 

ohjeet etukäteen kirjallisesti ja suulli-

sesti, jotta työnseuraaja ehtii sisäistää, 

mitä häneltä odotetaan. 

Pidä ensimmäisenä päivänä tapaaminen 

työnseuraajan kanssa, ja laadi seikkape-

räinen toimintaohjelma. Tämä helpot-

taa työnseurannan sujumista, ja näin 

sekä sinä että työnseuraaja saatte eniten 

hyötyä yhteisestä hankkeestanne. 

Ota työnseuraaja mukaan koko työpäi-

väsi ajaksi. Monille pakolaisille työhön 

liittyvä sosiaalinen puoli voi olla yhtä 

arvokas kokemus kuin ammatillinenkin 

ohjelma. 

Muista kertoa, miten sinun ammatissasi 

toimitaan Skotlannissa. Jos mahdollis-

ta, anna seuraajalle ammatillisen yhdis-

tyksen tai tahon yhteystiedot. 

Käytä aikaa työnseuraajasi taustaan ja 

kulttuuriin perehtymiseen. Työnseu-

rannan tulisi olla kaksisuuntainen oppi-

misprosessi. 

Jos koet, että työnseuraajaltasi puuttuu 

tärkeää osaamista, välitäthän tiedon 

asiasta Bridges-järjestölle, jotta voim-

me ohjata työnseuraajan soveltuvaan 

koulutukseen. 

Pyydämme myös antamaan suosituksen 

työnseurannan lopuksi. Työmarkkinoil-

le pyrkivien pakolaisten suurimpia on-

gelmia on suositusten puute. Lyhyenkin 

suosituksen laatiminen voi vaikuttaa 

merkittävällä tavalla työnseuraajasi tu-

levaisuuteen. 
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Mitä perustaidot ovat?

Mitä sinun näkökulmastasi ovat turvapaikanhakijan tar-

vitsemat perustaidot? Mitä pitää osata, jotta voi selviytyä 

ja rakentaa mielekästä elämää tässä yhteiskunnassa?

Kirjoita laatikkoon, keskustele työyhteisössä! 

Perustaitojen harjoittelu luo 
voimautumisen valmiuksia
Becoming More Visible -hankkeessa on kehitetty 
opintokokonaisuuksia, joiden tavoitteena 
on tukea aikuisen turvapaikanhakijan 
voimautumisen valmiuksia. Voimautumisen 
tärkeänä edellytyksenä pidetään perustaitoja, 
joita tarvitaan tiedon hankinnassa, oppimisessa 
ja osallistumisessa elinympäristön elämään. 
Vaikka voimautumista voi olla vaikea opiskella 
kurssilla, voimautumisen valmiuksia voi 
harjoitella ja vahvistaa jokaisen omalla tasolla.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Mitä voimautuminen on?

Siitä, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät perustaidot, ei 

ole olemassa sopimusta. Eri yhteyksissä ja tehtävissä 

tarvitaan erilaisia taitoja. Arkipäivässä tarvitaan eri-

laisia taitoja kuin työelämässä tai opiskelussa – mutta 

kaikkia taitoja voidaan harjoitella.

Perustaitoja voi harjoitella kaikenikäisenä ja kaikilla 

tasoilla. Niitä voi myös harjoittaa ja vahvistaa monis-

sa yhteyksissä opiskelun ulkopuolella. Koulu ja opis-

kelu voivat luoda tärkeän perustan taidoille ja uuden 

oppimiselle, mutta aikuiset voivat käyttää hyväkseen 

tehokkaasti myös työssä ja vapaa-ajalla eteen tulevia 

tilaisuuksia oppia uutta ja pitää taitoja yllä.

Perustaitojen oppimiseksi ei kannata järjestää omaa 

kurssiaan, mutta muun toiminnan tai opiskelun yh-

teydessä opittua kannattaa nostaa esiin, huomata ja 

arvioida.

Kaikilla aikuisilla on jo olemassaolevia perustaito-

ja, jotka voi hyvin ottaa uuden oppimisen perustaksi 

ja samalla vahvistaa jo syntyneitä taitoja. Nimensä 

mukaisesti perustaidot ovat sellaisia taitoja, joita tar-

vitaan uusien valmiuksien omaksumisessa. Ne ovat 

muunneltavia ja monessa eri tarkoituksessa hyödyl-

lisiä taitoja.

Tärkeimpiä perustaitoja ovat
.oppimaan oppimisen taidot 

   (tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu, 

   itseohjautuvuus ja aloitteellisuus, 

   ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja 

   arviointi)

.vuorovaikutustaidot 

    (luku- ja kirjoitustaito, kielitaito, 

    ryhmätyötaidot, tietotekniset 

    valmiudet, tiedon prosessointi)

.osallisuuden taidot 

   (identiteetin ja kulttuurin ilmaisun taito, 

    yhteistyö- ja konfliktinratkaisutaidot)

Perustaitojen taso ei ole pysyvä. Ilman harjoitusta tai 

kriisien seurauksena perustaitojen taso voi rapistua 

tai taidot voivat kadota kokonaan. Kaikkia taitoja voi 

kuitenkin harjoittelemalla kohentaa uudelleen iäkkää-

näkin. Kaikkien taidoissa löytyy kohentamisen varaa. 

Parhaiten harjoittelu onnistuu, kun uuden oppimisen 

pohjana voi käyttää joitakin vahvoja puoliaan tai kiin-

nostuksen kohteitaan. 
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Miksi harjoitella perustaitoja?

”Jotta ymmärtäisi 

ympäröivää maailmaa 

ja voisi toimia siinä.”

Pakolaisuus ja turvapaikan hakeminen ovat seurausta 

kriisistä, ja turvapaikanhakijan elämäntilanne on vie-

lä uuteen maahan saavuttuakin pitkään kriisi. Tässä 

tilanteessa tilaisuus opiskella ja pitää huolta omista 

valmiuksista voi jo sinänsä olla voimauttava koke-

mus. Uuteen maahan sopeutuminen voi alkaa näyttää 

helpommalta, kun voi opiskella uudessa tilanteessa 

tarvittavia taitoja.

Mitä perustaitojen 
harjoitukset voivat sisältää?

Aikuiset – myös maahanmuuttajat – motivoituvat hel-

poiten oppimisesta, joka liittyy konkreettisten asioiden 

haltuunottoon heidän omassa elinpiirissään. Beco-

ming More Visible -projektin koulutuskokeiluissa 

perustaitojen harjoituksia on liitetty opintokokonai-

suuksiin, joiden varsinaisina aiheina ovat olleet esi-

merkiksi

.kädentaidot ja käsityöt

.liikunta ja ravitsemus

.ATK-taidot ja 
   tietoyhteiskuntavalmiudet
.kieli ja yhteiskuntatietous

Näiden opintokokonaisuuksien ja toiminnan sisällä 

on kiinnitetty huomiota taitoihin, jotka kohentuvat 

samalla kun opitaan uutta ryhmässä. Perustaitojen 

oppimisprosessi on tärkeätä nostaa esiin suunnittelu-

vaiheessa, pitkin toteutusta ja arviointivaiheessa.

Perustaitoja voi oppia monella tasolla. Välineellisten 

valmiuksien tuloksena kehittyy laajoja toimintamalle-

ja, joita kannattaa tehdä näkyväksi. Opitut toiminta-

mallit voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

.osallisuuden strategioita: malleja ottaa aktiivi-

sesti selvää asioista uudessa yhteiskunnassa ja 

etsiä mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän 

kulkuun 

.kulttuurienvälinen vuorovaikutus: miten tutus-

tua uusiin kulttuureihin ja elämäntapoihin, mi-

ten kertoa omasta kulttuurista ja elämäntavoista 

muille 

.ennakkoluulojen käsittely: omien ennakkoluu-

lojen tunnistaminen ja keinot hälventää muiden 

ennakkoluuloja 

.erilaisuuden ja epävarmuuden sietäminen: 

toimintatavat tilanteissa, joissa erilaisuus ja 

epävarmuus aiheuttavat ristiriitoja 

.toimintakyky uusissa tilanteissa: miten toimia ja 

tehdä työtä uusien ja erilaisten ihmisten kanssa 

sen lisäksi, että oppii sietämään erilaisuutta 

.aloitteellisuus: aktiivinen omiin asioihin 

tarttuminen ja oman päätösvallan käyttäminen 

.arvostaminen: oman elämän arvostaminen ja 

energian suuntaaminen omien ja lähiyhteisön 

olosuhteiden parantamiseen 

Kuva: Hilma Bukareva

 63



64   6564   65

Vuorovaikutus
• Kielitaito, luku- ja kirjoitustaito sekä vuoro-

vaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä 

käytännön työkaluja työssä ja opinnoissa. 

Turvapaikanhakijat tarvitsevat näitä taitoja 

myös voidakseen ilmaista itseään ja kertoa 

itsestään uudessa kulttuurissa.

• Kielitaito on myös kulttuurin koodijärjes-

telmän, rakenteiden ja tapojen hahmotta-

mista. 

• Jos ei voi ilmaista itseään, on tyydyttävä 

toisten tekemiin tulkintoihin omasta ja ym-

päristön tilanteesta.

• Ei-verbaalisia vuorovaikutuksen keinoja 

voi käyttää tukena, mutta ne ovat samalla 

tavalla kulttuurisidonnaisia kuin kielelli-

setkin vuorovaikutuskeinot.

Voimautumista 
vahvistavia perustaitoja
Becoming More Visible -hankkeen 
koulutuskokeiluissa on keskitytty 
erityisesti voimautumista vahvistaviin 
perustaitoihin. Tärkeimmät 
alueet turvapaikanhakijoiden 
voimautumisen kannalta ovat löytyneet 
vuorovaikutuksesta, osallisuuden 
taidoista, uuden oppimisesta ja 
identiteetin ilmaisemisesta. Kaikilla 
alueilla opittavaa riittää, ja muutokseen 
on aihetta niin turvapaikanhakijoilla 
kuin heidän kanssaan työskentelevillä 
ja valtaväestöllä.

Vaasan naisten ryhmässä tehtiin 
yhteistyötä hyvässä hengessä.

Kuva: Tuija Arina-Sundelin

Osallisuuden taidot
• Turvapaikanhakija voi tuntea osallisuutta moniin 

yhteisöihin, jotka eivät ole asuinpaikkaan sidottu-

ja. Kaikkia olemassaolevia kuulumisen siteitä kan-

nattaa vahvistaa, ennen kuin pohditaan, mitä uusia 

osallisuuden keinoja tarvitaan.

• Osallisuus turvapaikanhakijoiden yhteisössä voi olla 

   samanaikaisesti sekä motivoivaa että passivoivaa. 

   Yritä vahvistaa vertaistuen myönteisiä merkityksiä. 

• Puheenaiheissa ei tarvitse yrittää välttää vahvoja 

   siteitä entiseen kotimaahan, perheeseen ja sukuun, 

   vaikka aiheet voivat olla kipeitä. Nämä yhteydet 

   ovat kuitenkin vahvoja ja tärkeitä. 

• Osallisuus ei ole pelkästään yksilön, vaan myös 

   yhteisön tuottamaa. Ympäröivän yhteisön 

   tehtävänä on oppia ottamaan vastaan uusia 

   tulokkaita, ja turvapaikanhakijoiden kanssa 

   työskentelevien tehtävänä on myös toimia linkkinä 

   turvapaikanhakijoiden ja valtaväestön välillä.

Uuden oppiminen
• Uudet oppimistehtävät aktivoivat kaikkia 

   olemassaolevia perustaitoja 

• Uuden oppiminen on helpompaa, kun oppimisessa 

   voi käyttää jotain ”vanhasta” taitovalikoimasta; 

   esimerkiksi uuden kielen oppimisen tukena voi 

   käyttää henkilön kädentaitoja, jotka on omaksuttu 

   omassa kulttuurissa.

• Turvapaikanhakijat huomaavat uudesta 

   yhteiskunnasta herkästi piirteitä, joita täällä  

   pitkään tai aina asuneet eivät edes huomaa. 

   Rakenna uuteen yhteiskuntaan tutustumista heidän 

   huomioidensa pohjalle. Ota uuden kulttuurin ja 

  arvojen tutkimisen pohjaksi heidän käsityksensä 

   oman maansa kulttuurista ja arvoista.

Identiteetin ilmaiseminen
• On vaikeaa ”ilmaista itseään”, mutta kaikille on

   tärkeää saada puhua itsestään: menneisyydestä ja 

   tulevaisuudesta, perheestä, ystävistä ja itselle 

   tärkeistä asioista. Kertominen, kuvaileminen ja 

   kuulluksi tuleminen tekevät omaa identiteettiä 

   näkyväksi ja antaa turvapaikanhakijalle 

   tarpeellista vahvistusta uudessa ympäristössä. 

• Erilaisten ihmisten elämänkaarien käsittely tuo 

   esille sen, että kenenkään identiteetti ei ole 

   muuttumaton. Turvapaikanhakijat ovat joutuneet 

   muutokseen pakon edessä ja tarvitsevat keinoja 

   käsitellä itseen kohdistuvia muutoksia, keinoja 

   asettaa muutos ja vanha mittasuhteisiin ja keinoja 

   ohjata muutosta itse.

• Turvapaikanhakija voi kokea muutospaineet 

   uhkana identiteetin eheydelle. Ohjaa turvapaikan-

   hakija pätevien ammattiauttajien luo, kun tunnet 

   että siitä voisi olla hänelle hyötyä.

Teksti: Teija Enoranta

Mitä voimautuminen on?
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Becoming More Visible -hankkeen Kansa-

lais- ja työväenopistojen osaprojektissa kartoitettiin 

hankkeen alussa, minkälaisissa yhteyksissä turvapai-

kanhakijoiden perustaitojen ja elämänhallinnan val-

miuksien tukeminen on mahdollista. Teemahaastat-

teluissa kysyttiin vastaanottokeskusten työntekijöiltä 

ja opistojen opettajilta, miten valmiuksia tuetaan tällä 

hetkellä, ja mihin suuntaan toimintaa kannattaisi ke-

hittää.

Turvapaikanhakijat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Siksi 

opiskelun ja elämänhallinnan valmiuksien kehittämi-

sen tarpeet ovat monenlaisia. Toiset löytävät helposti 

opiskelun, työllistymisen ja vapaa-ajan vieton mah-

dollisuuksia turvapaikanhakuprosessin odotusaikana. 

Huonoimmat mahdollisuudet ovat niillä turvapaikan-

hakijoilla, joiden perustaitojen lähtötaso on alhaisin. 

Heidän tavoittamisekseen kaivataan uusia menetel-

miä ja lisää paikallista yhteistyötä oppilaitosten, kan-

salaisjärjestöjen ja vastaanottokeskusten välillä.

Turvapaikanhakijoista kansalais-ja työväenopistojen 

opiskelijoina on suhteellisen vähän kokemusta. Koke-

neet työntekijät pitävät työskentelyssä turvapaikan-

Turvapaikanhakijoiden 
valmiuksista 

Kuva: Hilma Bukareva

hakijoiden kanssa erityisimpänä piirteenä sitä, että 

oppimisprosessit liittyvät tiukasti tähän päivään. Tu-

levaisuus on epävarma. Oppimisprosessit ovat lyhyi-

tä. Työntekijöiden haastatteluissa tuli esille, että he 

ovat tottuneet tarttumaan tähän hetkeen myönteisen 

kehityksen näkyväksi tekemisessä. 

 

Vastaanottokeskusten työ tukee turvapaikanhakijan 

arkielämän sujumista ja elämänhallintaa. Vastaanot-

tokeskusten tehtäviin kuuluu myös elämänhallinnan 

ja hyvinvoinnin mahdollistavien valmiuksien luomi-

nen tai niiden ylläpitäminen. Mitä valmiuksia turva-

paikanhakijat sitten tarvitsevat tukemaan oleskeluaan 

Suomessa pidemmän tai lyhyemmän aikaa kestävän 

turvapaikanhakuprosessin aikana, ja mitä valmiuksia 

voi hyödyntää riippumatta siitä, missä maassa tur-

vapaikanhakija tulevaisuuttaan rakentaa? Haastatte-

luissa pohdittiin näiden kysymysten lisäksi myös sitä, 

mitä valmiuksia opinnoissa ja muussa aktivoivassa 

toiminnassa on mahdollista ja järkevää tukea tilan-

teissa, joissa turvapaikanhakijan opiskelun valmiudet 

odotusaikana ovat rajalliset. 

Haastatellut ohjaajat ja opettajat hahmottelivat tar-

peellisia ja hyödyllisiä valmiuksia kahdesta näkö-

kulmasta: turvapaikanhakijan ja ympäröivän yh-

teiskunnan näkökulmasta. Kummatkin näkökulmat 

ovat tärkeitä, eikä toinen puoli toteudu ilman toista. 

Paikoitellen nämä näkökulmat yhdistyivät, mutta toi-

saalta myös eriytyivät. Esimerkkinä yhdistymisestä 

voi mainita elämänhallinnan valmiudet, jotka voivat 

auttaa turvapaikanhakijaa sekä toteuttamaan omaa 

kulttuurista identiteettiään että ymmärtämään, miten 

hän voi toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Eriy-

tyminen taas tulee esille kielitaitokysymyksessä esi-

merkiksi silloin, kun suomen kielen taidon katsottiin 

tukevan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan 

mutta englannin kielen olevan henkilökohtaisesti 

turvapaikanhakijalle hyödyllisempää. Haastatellut 

pitivät kahtena tärkeimpänä valmiuksien alueena elä-

mänhallinnan taitoja ja kielitaitoa. Näitä valmiuksia 

purettaessa tuli kuitenkin esille erilaisia näkemyksiä 

siitä, mitä elämänhallinnan taidot tarkoittavat ja siitä, 

minkälainen kielen opiskelu on turvapaikanhakijalle 

mielekästä. 

Vastaanottokeskusten työntekijät kokivat haasteelli-

seksi myös turvapaikanhakijoiden olemassa olevien 

valmiuksien kartoittamisen ja niiden näkyväksi te-

kemisen. Ihmisen henkilökohtaisten kiinnostuksen 

kohteiden ja valmiuksien selvittäminen olisi heidän 

näkemyksensä mukaan tärkeä lähtökohta motivoida 

turvapaikanhakijoita valmiuksien ylläpitoon ja kehit-

tämiseen. 

Toimintakyky on monien haastateltujen käyttämä ter-

mi ryhmästä valmiuksia, joita kuvailtiin myös sanoilla 

”aktiivinen toiminta”. Toimintakyky nähtiin itsestä 

Mitä voimautuminen on?
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ulospäin suuntautuvana, itseohjautuvana toiminta-

na ympäröivässä yhteiskunnassa. Haastateltujen ku-

vausten mukaan toimintakyky sisälsi muun muassa 

vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja kykyä antaa 

itsestä myönteisiä asioita. Oppimaan oppimisen val-

miudet ja opiskelutaidot sekä kielitaito katsottiin osin 

kuuluvaksi toimintakykyyn ja osin olevan toimintaky-

vyn säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä. 

Edellytyksiä toimintakyvylle ovat 

itsetuntemus ja motivoituminen 

sekä elämänhallinta. 

Näiden laajojen kokonaisuuksien sisältöjen painopis-

teet vaihtelivat kuvauksissa riippuen siitä, tarkastel-

tiinko valmiuksia turvapaikanhakijan oman etnisen 

yhteisön vai suomalaisen yhteisön näkökulmasta. 

Turvapaikanhakija ei elä tilanteessa, jossa vain jom-

paakumpaa näkökulmaa voisi soveltaa toisen unoh-

taen, mutta näkökulmien painotus voi vaihdella pal-

jonkin. Kun tavoitteena pidettiin turvapaikanhakijan 

voimautumista ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin asi-

oihinsa, itsetuntemus nousi tärkeäksi lähtökohdaksi. 

Omat tavoitteet, resurssit ja rajat on hyvä tehdä nä-

kyviksi tilanteessa, jossa turvapaikanhakijat ovat jou-

tuneet luovuttamaan päätäntävallan monista itseään 

koskevista asioista ulkopuolelle. 

Suomen kielen taitoa pidettiin yleisesti ehdottomana 

valmiutena, joka avaa ovia kontaktien solmimiseen 

valtaväestön kanssa, vapaa-ajan toimintaan ja työllis-

tymiseen. Tärkeä huomio oli, että kielitaito avaa sil-

mät yhteiskuntaan ja suo turvapaikanhakijalle mah-

dollisuuden pohtia, onko tämä yhteiskunta paikka, 

johon hän voisi jäädä. 

Opiskelu ja oppimaan oppiminen olivat haastateltujen 

mielestä ensiarvoisen tärkeitä toimintakyvyn ylläpi-

täjiä ja myös ahdistavassa elämäntilanteessa helpot-

tavaa terapeuttista toimintaa. Opiskeluryhmässä ke-

hittyvät yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen taidot 

ja sitä kautta myös itsetuntemuksen ja itsensä arvos-

tamisen valmiudet. Myönteisen opiskelumotivaation 

lisäksi tarvitaan pitkäjänteisyyttä, itseohjautuvuutta 

ja arviointikykyä. 

Haastatellut pitivät tärkeinä myös tieto- ja viestintä-

tekniikan sovellusten käytön oppimista ja tilaisuuksia 

käyttää sovelluksia omaehtoisesti omakielisen infor-

maation hakuun ja yhteyksien ylläpitoon. 

Haastatellut näkivät vastaanottokeskusten järjes-

tämien kurssien ja koulutusten lisäksi ensiarvoisen 

tärkeinä toimintakyvyn ylläpidon tilaisuuksina epävi-

ralliset yhteydet paikallisiin ihmisiin ja muihin maa-

hanmuuttajiin. Toiminta jossakin suomalaisessa tai 

oman etnisen ryhmän verkostossa olisi tärkeää kie-

litaidon, yhteyksien ja osallisuuden muodostumisen 

takia. Kolmannelta sektorilta toivottiin aloitteita täl-

laisten tilaisuuksien tarjoamiseen ja tiedon jakamista 

suomalaisista elinoloista esimerkiksi ravitsemuksen 

ja terveydenhoidon alueella. Oppimista, motivoitu-

mista ja ennakkoluulojen murtamista palvelisi hyvin 

kaikenlainen yhdessä tekeminen. 

Haastatelluista moni korosti, että ympäröivän yhteis-

kunnan valmius ottaa vastaan turvapaikanhakijoiden 

aloitteellisuus ja aktiivisuus on otettava huomioon 

arvioitaessa turvapaikanhakijoiden selviytymistä 

odotusajastaan. Vastaanottokeskuksissa ja koulutuk-

sissa rohkaistaan lähtemään liikkeelle ja ottamaan 

asioista selvää, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa 

turvapaikanhakijoiden aloitteellisuuteen on voitukin 

suhtautua torjuvasti. Tavoitteena pidettiin kuitenkin 

työskentelyä sekä turvapaikanhakijoiden valmiuksien 

kohentamiseksi että suomalaisten ennakkoluulojen 

murtamiseksi. Haastateltujen näkemyksen mukaan 

matkalla monikulttuuriseen yhteiskuntaan tavoitteek-

si olisi otettava, että alkuperästä ja taustasta riippu-

matta kaikki voisimme tulla osaksi tätä yhteiskuntaa. 

Koko raportti Carpe Diem! - Turvapaikanhakijoiden perustaitojen 
ja elämänhallinnan tukemisesta on luettavissa osoitteessa: 

www.becomingmorevisible.net/www/ktol/?id=20
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Kuva: Rita Lukkarinen

II Voimautumista voi tukea 
   monin menetelmin 
  

Turvapaikanhakijoita voimauttavaa työtä toteutetaan monissa vastaanottokeskuk-

sissa, opistoissa ja kansalaisjärjestöissä. Becoming More Visible -projektin anti on 

ollut nimensä mukaisesti työn näkyväksi tekemisessä niin, että työtä on entistä hel-

pompi suunnitella, arvioida ja toteuttaa sektorien välisessä yhteistyössä.

Becoming More Visible -projektissa järjestetyissä koulutuksissa vastaanottokeskus-

ten, opistojen ja kansalaisjärjestöjen henkilöstö on voinut pohtia turvapaikanhakijan 

kohtaamista ja voimautumista tukevan toiminnan järjestämistä. Sosiokulttuurisen 

innostamisen ja aktivoivien menetelmien viitekehyksestä on etsitty haasteita ja eväi-

tä uusille työmuodoille. Usein kysymys on ollut enemmän olemassaolevien työmuo-

tojen esiin piirtämisestä ja järjestämisestä kuin aivan uusien asioiden opiskelusta. 

Käyttökelpoisimmat menetelmät ja työmuodot ovat löytyneet usein niin opettajien 

kuin ohjaajien ydinosaamisesta.
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”Luokkahuoneen täyttää monien eri kielten muodos-

tama puheensorina. On laitettu vähän parempaa 

päälle. Opettajalle on tuotu kukkia ja myös ehkä jo-

tain omatekoisia leivonnaisia. Tunnelma on iloinen, 

mutta ilmassa on myös haikeutta. Yhteinen rupea-

ma on ohi, taas pitäisi palata normaaliin elämään. 

Mutta mitä sitten, kun ei ole mitään oikeaa tekemistä 

päivittäin?”

Näihin tunnelmiin loppui oma kokemukseni maa-

hanmuuttajien kouluttajana vuosi sitten. Keskustelin 

erään vastaanottokeskuksessa asuvan turvapaikan-

hakijan kanssa, ja ajatukset olivat tämän suuntaisia. 

Silloin ajattelin, että yhteisellä tekemisellä, koulutuk-

sella ja kontakteilla suomalaisiin voisi olla vaikutusta 

heidän elämäänsä. Oman kokemukseni kautta selväk-

si kävi myös se, että koulutuksella voisi olla muutakin 

vaikutusta kuin vain kielen oppiminen. Se, että on 

jokin paikka, jonne mennä ja jossa turvapaikanhaki-

jasta ollaan kiinnostuneita, voi antaa uskoa ja toivoa 

tulevaisuuteen. Kokemus herätti kiinnostuksen tutkia 

muiden opettajien kokemuksia maahanmuuttajien ja 

turvapaikanhakijoiden koulutuksista.

Elämänhallintatyön jäljillä: opiskelu 

turvapaikanhakijan voimautumisen tukena

Tiia Viljakainen on haastatellut 
pro gradu -tutkielmaansa varten 
turvapaikanhakijoiden opettajia 
ja kouluttajia kansalaisopistoissa 
ja vastaanottokeskuksissa. 
Tässä artikkelissa selvitetään 
haastatteluiden pohjalta, miten 
opettajat itse kokevat voivansa 
tukea elämänhallintaa, ja 
toisaalta, miten opettajat kokevat 
monikulttuurisuuden työssään. 
Tiia Viljakainen viittaa myös 
tutkimuksensa teoreettiseen 
pohdintaan elämänhallinnan ja 
voimautumisen käsitteistä.

Elämänhallinnasta puhutaan nykyään paljon. Työvoi-

mapoliittiset (ohjaavat) koulutukset on usein nimetty 

elämänhallintaa tukeviksi kursseiksi. Myös muualla 

törmää tähän ajatuksia herättävään käsitteeseen. Itse 

suhtauduin aluksi elämänhallintaan kriittisesti. Mitä 

se tarkoittaa? Kuka nyt elämää voi hallita? Aiheeseen 

perehtyessäni huomasin kuitenkin, että tieteessä, lä-

hinnä sosiaalitieteissä, aihetta on tutkittu runsaasti. 

Tutkimuksen analyyttinen näkökulma auttoi ymmär-

tämään, ettei elämänhallinta tarkoita sitä, että elämä 

jotenkin olisi kaikkineen hallittavissa. Myös hoitotie-

de on ottanut käsitteen omakseen. Kasvatustieteissä 

ei elämänhallintaa ole tutkittu paljonkaan. Turvapai-

kanhakijoiden kokemuksia elämänhallinnasta ei ole 

aiemmin tutkittu juuri lainkaan. 

Halusin tutkia myös opettajien käsityksiä siitä, mitä 

työskentely monikulttuurisessa ryhmässä tarkoittaa. 

Monikulttuurisuus on tämän päivän yleiskäsitteenä 

jo kiistanalainenkin; itse ajattelen tällä hetkellä, että 

”monikulttuurisuus on katsojan silmässä” ja moni-

kulttuurisuudelle on yllättävän monta tulkintaa. 

Haastattelin tutkimustani varten yhdeksää koulutta-

jaa ja opettajaa kansalaisopistoissa ja vastaanottokes-

kuksissa. Pääasiassa haastatellut olivat suomen kie-

len opettajia, ja kaikki olivat ottaneet osaa Becoming 

More Visible -projektin koulutuksiin tai työskennel-

leet projektin pilottikoulutuksissa. Vasta Becoming 

More Visible -projektissa on alettu kehittää erityisesti 

elämänhallintaa ja perustaitoja tukevia opintokoko-

naisuuksia opistoissa. 

Turvapaikanhakijat Suomessa
Yhteiskunnallisena ilmiönä pakolaisuus Suomessa, ja 

sitä kautta turvapaikanhakijat, on suhteellisen lyhyt-

ikäinen. Vuoden 1973 jälkeen ensimmäisten pakolais-

ten vastaanotosta lähtien Suomi on vastaanottanut yli 

22 000 pakolaista. Luku sisältää henkilöt, jotka ovat 

saaneet turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tar-

peen perusteella tai muista syistä, sekä henkilöt, joita 

ei ole voitu palauttaa koti- tai lähtömaan olosuhteiden 

vuoksi. Luvussa ovat myös kiintiöpakolaiset ja per-

heenyhdistämisen kautta saapuneet henkilöt. (Takalo 

2005.)

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut, sil-

lä vuonna 1990 luku oli alle 30 000, kun se vuonna 

2005 oli lähes 120 000 (UVI:n vuosikertomus 2005). 

Pääasiallisesti Suomeen muuton syyt ovat 1990–2000 

-luvuilla olleet perhesiteet (60–65 %), pakolaisuus 

(n.15 %), paluumuutto entisen Neuvostoliiton alueel-

ta (n. 10 %), työperusteinen muutto (n. 5–10 %) tai 

Kuka nyt 
elämää 

voi hallita?
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muut syyt (n. 5–10 %) (Työministeriö 2005, 2). Vuon-

na 2005 Suomesta haki turvapaikkaa 3574 henkilöä, 

mikä on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (Työ-

ministeriö 2005, 6). Turvapaikan sai vuonna 2005 

12 hakijaa ja oleskelulupa myönnettiin 585 hakijalle, 

joista tilapäisiä lupia oli 259. Kielteisen turvapaikka-

päätöksen sai 2472 hakijaa. (UVI:n vuosikertomus 

2005.) Turvapaikanhakijoista siis vain osa saa oleske-

luluvan tai turvapaikan Suomesta.

Kontrolli, elämänhallinta 
ja empowerment
Elämänhallinta on käsitteenä laaja ja monimuotoi-

nen. Samaa asiaa tarkoittavia käsiteitä on olemassa 

muitakin. Elämänhallinta käsitteenä ei ole uusi, sillä 

sitä merkitseviä käsitteitä on esiintynyt eri ajattelijoil-

la pitkään. Esimerkiksi yhteiskuntatieteisiin, yhden 

tulkinnan mukaan, käsitteen katsotaan tulleen 1800-

luvun ja 1900-luvun taitteessa symbolisen interaktio-

nismin ja Chicagon koulukunnan myötä. (Riihinen 

1996, 16–17.)

Sosiaalitieteissä elämänhallinnan käsitettä on tutkittu 

suhteellisen paljon. Tutkimukset liittyvät pääsääntöi-

sesti syrjäytymiseen, elämän ongelmiin ja niistä sel-

viytymiseen. Tutkimuksissa elämänhallinnasta puhu-

taan usein sisäisenä ja ulkoisena 

elämänhallintana. Ulkoinen elämänhallinta voidaan 

määritellä materiaalisina asioina, kuten työ, koti, 

raha jne. Ulkoisen elämänhallinnan määrittelystä on 

myös erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi Rotter (1966) 

määrittää ulkoisen hallinnan laajasti yksilön ulottu-

mattomissa oleviin elämäntapahtumiin liittyväksi 

(Söderling 1997, 28). Toisaalta ainoastaan ulkoisen 

hallinnan määrittely ei johda kovin pitkälle. Siksi pu-

hutaan myös sisäisestä elämänhallinnasta, joka liittyy 

ihmisen kokemuksiin, tarpeisiin ja henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin selviytyä esimerkiksi kriisitilanteissa. 

Riihisen (1996, 22–23) mukaan elämänhallintaan liit-

tyvät myös inhimilliset tarpeet ja halut: ravinto, tur-

vallisuus ja hengitysilma.

Turvapaikanhakijoiden elämänhallintaa on tutkittu 

lähinnä opinnäytteissä. Säde Urpola (2000) on tutki-

nut vastaanottokeskuksen merkitystä turvapaikanha-

kijoiden elämänhallinnalle. Hänen tutkimuksestaan 

ilmenee, että vastaanottokeskus voi parhaimmillaan 

tukea elämänhallintaa, sillä siellä on muitakin saman 

taustan omaavia saman katon alla. 

Elämänhallinta on vuorovaikutusta ympäröivän yhtei-

sön ja yksilön välillä. Molemmat osapuolet vaikutta-

Yhtenä pahimmista 
elämänhallinnan haittatekijöistä koettiin oman elämän hallintavallan 

menettäminen; ettei tiedetä 
mitä tapahtuu ja kuka päättää 

turvapaikanhakijoiden asioista.

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

vat elämänhallinnan kokemukseen. Elämänhallintaa 

voidaankin käsitellä kahdesta näkökulmasta: ihmisen 

omasta kokemuksesta ja hallinnan tunteesta, toisaalta 

taas ulkoisten piirteiden ja tuntomerkkien kautta (vrt. 

ulkoinen elämänhallinta). 

Psykologiassa on Ojasen (2001) mukaan vallinnut 

jo pitkään yksimielisyys siitä, että ihminen tarvitsee 

hallinnan tunnetta, kykyä suoriutua vastaan tulevis-

ta tehtävistä. Ihminen siis todennäköisemmin tuntee 

olevansa tyytyväinen silloin, kun kokee hallinnan- ja 

omaehtoisuudentunnetta. Pakottaminen tai tunne, 

ettei voi hallita ympäristöään, saavat puolestaan ai-

kaan päinvastaisia tunteita. Psykologiassa on osoitet-

tu myös, että jopa näennäinen tunne kontrollista on 

helpottava, vaikka hallinta todellisuudessa olisikin 

pientä. Psykologiassa puhutaan myös opitusta avut-

tomuudesta, joka johtuu hallinnan puuttumisesta. 

Mikäli ihminen kokee, ettei hänen teoillaan ole mer-

kitystä/hallintavaltaa, koetaan ne tuloksettomiksi 

ja ihminen voi passivoitua asian edessä. Jos elämä 

vaikuttaa hallitsemattomalta ja tuntuu, ettei mihin-

kään voi oikeasti vaikuttaa, saattaa reaktiona olla 

masennus. Avuttomuus yhdessä asiassa voi johtaa 

myös avuttomuuteen toisessa asiassa. (Ojanen 2001, 

156–159.) Solheim (1990) puhuu turvapaikanhakijoi-

den asiakassyndroomasta: tapahtumaketjusta, jossa 

turvapaikanhakijat ovat menettäessään otteen omasta 

elämästään työntekijöiden tehdessä päätöksiä heidän 

puolestaan. Tällöin työntekijän on monesti otettava 

vastuuta entisestään. (Forsander 1994a, 56–57.)

Turvapaikanhakijoiden kohdalla kontrollin menet-

täminen konkretisoitui opettajien näkökulmasta sel-

keästi elämäntilanteen hallitsemattomuutena ja siitä 

johtuvana ahdistuksena. Yhden pahimmista elämän-

hallinnan haittatekijöistä koettiin oman elämän hal-

lintavallan menettäminen: ettei tiedetä mitä tapahtuu 

ja kuka päättää turvapaikanhakijoiden asioista. Bre-

akwellin (1986) mukaan osaltaan itsetunnon perus-

tana on oma arvio siitä, tunnemmeko hallitsevamme 

elämäämme vai hallitaanko sitä ulkoapäin. 

Suomalaisille opettajille oli erittäin tärkeää elämän-

hallinnassa se, että saa ja voi päättää omista asioistaan 

itse. Tästä ei kuitenkaan voida suoraan vetää sellaista 

johtopäätöstä, että ajatus elämänhallinnasta olisi tällä 

tavalla universaali. On myös huomioitava se seikka, 

että turvapaikanhakijat tulevat usein toisenlaisista 

kulttuureista ja toisenlaisista arvomaailmoista. 

Arvot ovatkin keskeisiä tekijöitä, kun luonnehditaan 

elämänhallintaa ja hyvää elämää. Meillä Suomessa 

keskeisiä arvoja ovat muun muassa yksilön vapaus 
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ja oman elämän henkilökohtainen hallinta. Tämä voi 

kuitenkin olla muualta tulleelle vieras ajatus. Toi-

saalta hyvän elämän ja onnellisuuden elementit ovat 

suhteellisen universaaleja myös tutkimuksen valossa 

(Ojanen 2000, 168–169). Kulttuuriset erot on kui-

tenkin otettava huomioon tehtäessä päätelmiä opet-

tajien kokemuksista. Omassa aineistossani kulttuurin 

merkitystä elämänhallinnalle korostettiin. Toisaalta 

taas ajateltiin, että suhteellisen samat asiat ovat kai-

kille ihmisille tärkeitä. Yksiselitteistä kuvaa aineiston 

pohjalta ei siis voida muodostaa. Tämä kuvaa suoma-

laisen ja yleisemminkin länsimaisen kulttuurin tapaa 

korostaa jokaisen ihmisen henkilökohtaisuutta ja sub-

jektiivisuutta. Tämä kävi ilmi haastatteluissa monessa 

kohtaa.

Ojanen viittaa myös Rosenbaumin tutkimukseen, joka 

osoittaa, että toisaalta persoonallisuuden taipumukset 

ja toisaalta tilanteen ominaisuudet vaikuttavat hallin-

nan kehittymiseen. Uskominen omiin kykyihin hallita 

asioita ja selviytyä ongelmista auttaa suoriutumaan 

haasteista paremmin. (Emt., 159–170.) Elämänhallin-

ta on siis myös tieteen valossa osittain subjektiivinen 

kokemus tai ominaisuus. 

Omistaminen, rakastaminen 
ja ihmisenä oleminen
Kontrollin ja hallinnan tunteen lisäksi elämänhallin-

taan liitetään ihmiselle tärkeisiin tarpeisiin liittyviä 

teorioita, kuten Abraham Maslowin (1970) ja Erik 

Allardtin (1976) tarveteoriat. Näiden mukaan persoo-

nallisuuden kehittymisen perustalla olisivat pohjim-

miltaan biologiset tarpeet. Maslowin tarvehierarkia 

on tunnettu ja se liitetään myös joskus elämänhal-

lintaan. (Ks. esim. Berndtson 1996, 112–113; Allardt 

1989). Maslowin tarveteorian perusajatuksena on, 

että on olemassa hierarkia, jossa on ylemmän ja alem-

man tason tarpeita. Mikäli alemman tason fysiologiset 

tarpeet, kuten ravinnon saanti, eivät ole täyttyneet, ei 

ole mielekästä tavoitella ylempiä tarpeita, kuten kou-

lutus. Allardtilla on myös samantyyppinen tarvehie-

rarkialuokitus, joka sisältää kolmenlaisia tarpeita: 

´having, loving ja being´ eli omistaminen, rakastami-

nen ja ihmisenä oleminen. Allardt (1876, 41) kuiten-

kin kyseenalaistaa Maslowin hierarkian mukaisen tar-

peiden fysiologiaan perustuvan tärkeysjärjestyksen. 

Allardtin (1976, 21–48) tarveluokituksessa ’having’ eli 

omistaminen pitää sisällään muun muassa elintason, 

terveyden ja turvallisuuden. ’Loving’ eli rakastaminen 

puolestaan tarkoittaa sisäisiä suhteita, kuten yhtei-

söön kuulumista, ja ulkoisia yksityisiä tai julkisia suh-

teita. ’Being’ eli ihmisenä oleminen tarkoittaa toimin-

taa, omaa identiteettiä ja siihen liittyviä asioita, kuten 

kulttuuritaustaa.

Arjen pyörittäminen nähtiin haastatteluissa yhtenä 

tärkeänä elämää koossa pitävänä voimana. Elämän-

hallintaa kuvaa arjessa selviytyminen. Arjessa selviy-

tyminen on osoitus hyvästä elämänhallinnasta, toi-

saalta taas arki pitää elämänhallintaa järjestyksessä.  

Traumatisoivasta tilanteesta selviytyminen helpottuu, 

jos jokin asia pitää kiinni arjessa. Tämä voi olla perhe, 

lapset tai säännöllinen päivärytmi. Koulutusten anti-

na opettajien näkökulmasta olikin arjen rutiinien luo-

minen ja toistuva toiminta. Tarveteorioihin viitaten 

voisi siis ajatella, että koulutukset olisivat luomassa 

sellaista yhteisöä, johon tuntee kuuluvansa (loving). 

Toisaalta taas opettajien näkökulmana on selkeästi 

ollut jokaisen oman kulttuuritaustan huomioiminen 

ja säilyttäminen. Tämä voisi auttaa oman kulttuuri-

identiteetin säilyttämiseen toiminnan kautta (being). 

Opettajat myös kokivat monesti olevansa kielen ja 

kulttuurin tulkkeja, eli luomassa siltaa suomalaiseen 

kulttuuriin unohtamatta kuitenkaan turvapaikanha-

kijan oman kulttuuritaustan tärkeyttä ja merkitystä.

Tarpeista puhuttiin haastatteluissa jonkin verran. 

Koulutuksista jopa mainittiin, että on vaikea kuvitella, 

että turvapaikanhakija voisi olla motivoitunut opiske-

lemaan uutta kieltä tilanteessa, jossa elämän perus-

tarpeet eivät ole täysin tyydytettyjä. 

Sisäinen ja ulkoinen elämänhallinta
J.P. Roos (1987, 65–66) on määritellyt elämänhal-

linnan sisäisenä ja ulkoisena hallintana. Ulkoinen 

elämänhallinta on sitä, että odottamattomat elämän-

kulkua järisyttävät tekijät on kyetty eliminoimaan ja 

ihminen on kyennyt toteuttamaan itselleen asettamiaan 

tavoitteita ja unelmia suhteellisen katkeamattomasti. 

Ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavat Roosin mu-

kaan sukupolvi, sukupuoli, koulutus ja ammatti. Sisäi-

nen elämänhallinta puolestaan on sitä, että ihminen 

pystyy ulkoisista olosuhteista huolimatta sopeutu-

maan vallitseviin oloihin ja katsomaan eteenpäin. 

Sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan suhde on mie-

lenkiintoinen. Sisäiseen elämänhallintaan kuuluu sel-

laisia asioita, jotka ovat osaltaan riippuvaisia henkilön 

persoonan ominaisuuksista. Sisäinen hallinta ei vält-

tämättä näy ulospäin, sillä ihmisen kokemus oman 

elämän mielekkyydestä voi olla subjektiivinen. Länsi-

mainen nainen voi kauhistella naisen hunnuttamista. 

On kuitenkin kokemusperäistä tietoa siitä, että huntu 

voi tuoda myös kokemuksen turvallisuudesta ja huo-

lenpidosta. Ulkoisten merkkien perusteella ei voi tässä 

Voimautumista voi tukea monin menetelmin
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tapauksessa päätellä 

mitään elämänhal-

linnan tunteesta. 

On mietittävä tar-

koin, millaisia tul-

kintoja ulkoisen 

olemuksen perusteella voimme 

tehdä yksilön sisäisestä elämänhallinnasta. 

Ulkoinen hallinta on Roosin määrittämänä ominai-

suus, joka näkyy myös ulospäin. Voitaisiin tulkita, 

että turvapaikanhakijat eivät ole voineet eliminoida 

elämänkulkua järisyttäviä tekijöitä ja heidän omien 

tavoitteidensa saavuttaminen on pakolaisuuden myö-

tä jäänyt kesken. Tämä kuulostaa kuitenkin lohdut-

tomalta. Olisin taipuvainen suhtautumaan ulkoiseen 

elämänhallintaan Rotterin (1966) tavoin ajatellen, 

että ulkoinen hallinta liittyy myös yksilön ulottumat-

tomissa oleviin asioihin. Elämänkulkua ei voi hallita 

määrättömästi. Tämä on totta turvapaikanhakijoille. 

Länsimaiselle, maallistuneelle ajattelulle on tyypil-

listä ajatella, että vaikka emme voi kaikkea hallita, 

emme silti hyväksy selitykseksi, että ”kaikella on tar-

koitus”. Tällainen omien voimien ja mahdollisuuksien 

rajallisuuden tunnistaminen voi olla oleellista elämän 

mielekkyyden kokemukselle vaikeissa tilanteissa.

Elämänhallinnan pysyvyys
Antonovskyn (1979, 1987) mukaan koherenssin 

(suom. elämänhallinnan tunne) tunne on pitkällä 

aikavälillä kehittynyt tila. Koherenssi on ihmisen si-

säinen voimavara kriisi- ja stressitilanteissa, ja kohe-

renssin kolme osatekijää, elämän ymmärrettävyys, 

hallittavuus ja tarkoituksellisuus, ovat keskeisessä 

asemassa. Jo lapsuudesta saakka kulttuuritaustasta 

riippumatta ihminen yrittää saavuttaa elämään py-

syvyyttä ja ennustettavuutta. Elämän hallittavuus ke-

hittyy siis lapsuudessa vanhempien toiminnan ja vas-

tuunottamisen kautta. Kolmenkymmenen ikävuoden 

tienoilla koherenssi olisi tämän ajatuksen mukaan va-

kaa, sillä suuria elämään liittyviä valintoja ja vakaut-

tavia tekijöitä on jo ratkaistu, kuten työpaikka, avio-

puoliso, elämäntyyli ja sosiaaliset roolit. Koherenssi ei 

kuitenkaan ole täysin muuttumaton, vaikkakin se olisi 

vakaa. Esimerkiksi suuret elämään vaikuttavat tekijät 

ja muutokset, niin positiiviset kuin myös negatiiviset, 

voivat vaikuttaa koherenssiin. Toisaalta on myös osoi-

tettu koherenssitason palaavan uudelleen samalle ta-

solle, kuin se oli ennen muutosta (Antonovsky 1991). 

Luotettavaa tutkimustietoa kuitenkin on vielä vähän 

siitä, kuinka pysyvä ominaisuus koherenssi on. (Feldt 

2000, 15–17.)

Arjessa selviytyminen 

on osoitus hyvästä 

elämänhallinnasta, 

toisaalta taas arki pitää 

elämänhallintaa 

järjestyksessä.

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

Suomalaisia työikäisiä väitöskirjassaan tutkinut Feldt 

(2000) näkee, että elämänhallinta tai koherenssi muo-

vautuu myös aikuisiällä. Työelämän tutkimuksessaan 

hän on osoittanut, että työntekijöiden elämänhallintaa 

voidaan tukea kiinnittämällä huomiota organisaation 

työilmapiiriin ja vähentämällä epävarmuustekijöitä. 

Työelämässä konkreettisesti heikko elämänhallinta 

näkyy stressinä vaativien työtehtävien edessä, kun 

taas vahvan elämänhallinnan omaavalle vaativat teh-

tävät voivat toimia voimavarana ja haasteena, jotka 

puolestaan lisäävät hyvinvointia. Hyvä elämänhallin-

ta näyttäisi siis suojaavan stressiltä työelämässä. 

Turvapaikanhakijoiden kannalta oleellista on se, että 

elämänhallintaan tai koherenssiin voidaan jollakin 

tavalla vaikuttaa. Vaikkakin se on monien osatekijöi-

den summa, on myös mahdollista ulkoisilla toimilla 

vaikuttaa ihmisen tunteeseen hallinnasta omassa elä-

mässään. Feldtin (2000) väitös osoittaa, että huomion 

kiinnittäminen hyvinvointiin on oleellista sellaisessa 

tilanteessa, jossa elämänhallinta on muutoksessa tai 

elämä on asettanut hallinnalle erityisiä paineita. Myös 

Antonovskyn (1979, 1987) teoria antaa tilaa muutok-

selle. Positiivista on myös se, että koherenssi voi pa-

lata ennalleen muutosten jälkeen. Tämä on erityisesti 

turvapaikanhakijoiden kohdalla lohdullinen tieto. Tä-

män perusteella voidaan ajatella, että elämänhallintaa 

tukevilla toimilla on myös teorian valossa mahdolli-

suus vaikutuksiin ja tuloksiin.

Yksilö ja yhteisö elämänhallinnassa
Läntisessä maailmassa on tyypillistä ajatella elämän-

hallintaa yksilön ominaisuutena tai kykynä pärjätä. 

Yksilökeskeisyys ilmenee esimerkiksi siinä, että pe-

rinteisesti perhe mielletään yksikkönä pieneksi. Per-

heen vaikutus yksilön toimintaan ei ole niin merkittä-

vä kuin se muissa kulttuureissa saattaa olla. 

Elämänhallinta käsitteenä ja käsitteen ilmenemisenä 

voi olla kulttuuriin sidoksissa. Tutkimuksessani on 

ollut oleellista ottaa huomioon vaihtelut kouluttajien 

omissa käsityksissä elämänhallinnasta suhteessa toi-

siinsa, mutta ennen kaikkea koulutettaviin turvapai-

kanhakijoihin. On 

oltava varovainen 

tulkinnoissa siitä, 

mitä elämänhal-

linta tarkoittaa 

erilaisille ihmisil-

le. 

Traditionaalisen 

ja postmodernin 

Omien voimien ja 
mahdollisuuksien 

rajallisuuden 
tunnistaminen voi 

olla oleellista elämän 
mielekkyyden 
kokemukselle 

vaikeissa tilanteissa.
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yhteiskunnan kohdatessa erilaisten käsitysten ym-

märtäminen on tärkeää. Seuraava taulukko kuvaa 

kollektiivisen ja individualistisen kulttuurin eroja. 

Taulukko (kuvio 1) on otettu Bhurgan (2005, 87) 

kirjoittamasta review-artikkelista, joka käsittelee 

kulttuuri-identiteettejä ja kulttuurin merkitystä maa-

hanmuuttajien henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Elämänhallinnan käsitettä tämä artikkeli ei tuo esille. 

Aiemmissa kappaleissa on kuitenkin käynyt ilmi se, 

että elämänhallinta voidaan nähdä monen eri käsit-

teen yläkäsitteenä. Voimme mie-

lestäni käyttää koontia kulttuurien 

eroista kuvaamaan elämänhallintaa 

ja sen mahdollisia eroavaisuuksia 

kulttuurien välillä. 

Taulukko (kuvio 1) ei sinänsä edus-

ta uutta ajattelua, sillä monet yh-

teiskuntatieteilijät ovat päätyneet 

samankaltaiseen malliin. Taulukko 

kuitenkin kokoaa erinomaisesti yh-

teen teorioita ja antaa käsityksen 

siitä, millaisissa asioissa erot voivat 

konkretisoitua myös puhuttaessa 

elämänhallinnasta. Haastatteluissa 

kävikin ilmi joitakin sellaisia seik-

koja, jotka liittyvät kulttuurieroihin 

ja elämänhallintaan. Esimerkiksi yhteisön merkitys 

nähtiin keskeisenä turvapaikanhakijoiden kohdalla. 

Yhteisön merkitystä ei toki vähätellä individualisti-

sissakaan kulttuureissa, mutta kollektiivisissa kult-

tuureissa yhteisö määrittää yksilön identiteettiä laa-

jemmin, kuten taulukko (kuvio 1) osoittaa. Yksilö siis 

määrittää kollektiivisissa kulttuureissa itseään, omia 

halujaan, tarpeitaan, taitojaan, ominaisuuksiaan, ys-

tävyyssuhteitaan jne. yhteisön kautta. Tällöin yhteisön 

puuttuminen tai sen katoaminen turvapaikkaproses-

Kollektiivinen
1. Me-ajattelu
2. Me-tietoisuus
3. Kollektiivinen identiteetti
4. Riippuvuus
5. ”Ryhmäuskollisuus”
6. Vastuun jakaminen
7. Velvoitteiden jakaminen
8. Vakaat/ennalta 
    määrätyt ystävyyssuhteet
9. Yhteisön päätökset
10. Fokus: roolit/
      vastuut/velvollisuudet
11. Materiaalisten ja ei-materiaa-
listen hyödykkeiden jakaminen
12. ”Perheeni odottaa mi-
nun olevan ystävällinen”

Individualistinen
1. Minä-ajattelu
2. Minä-tietoisuus
3. Autonomia, itsenäisyys
4. Emotionaalinen riippumattomuus
5. Yksilöllisyys
6. Oikeus yksityisyyteen
7. Oikeus etsiä omaa tyytyväisyyttä
8. Oikeus turvattuun  
    taloudelliseen tilaan
9. Erityiset ystävyyssuhteet
10.  Yksilölliset valinnat ja päätökset
11. Fokus: määräykset/lait/säännöt
12. Yksilöiden väliset siteet löysiä
13. ”Minä olen ystävällinen”

Ku
vio

 1.
 E

ro
t k

oll
ek

tiiv
ist

en
 ja

 in
div

idu
ali

sti
ste

n y
hte

isö
jen

 vä
lill

ä. 
Bh

ur
ga

 20
05

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

sin ja pakolaisuuden myötä voi olla erittäin raskasta 

asianomaisen koko identiteetille. Elämänhallinnan 

suhde itsemäärittelyyn ja identiteettiin on mielestäni 

kiistaton. Elämänhallinta riippuu niin monesta yksi-

lön tottumuksiin, tapoihin ja ominaisuuksiin liittyväs-

tä seikasta, ettei siitä voida unohtaa kulttuuritaustan 

ja identiteetin merkitystä. Mielestäni edellä mainittu 

taulukko osoittaa hyvin sitä, millaisia paineita yhtei-

söllisyyteen tottuneen ihmisen elämänhallinnalle ase-

tetaan yksilöllisessä kulttuurissa, kuten Suomessa.

Koulutuksen mahdollisuudet 
elämänhallinnan tukemisessa

”Koulutus on väylä elämään. Koulutus 

auttaa ihmistä aina, se saa hänet ymmär-

tämään asioita. Ilman koulutusta ihminen 

ei pärjää maailmassa. Aina ei voi tietää, 

mihin asti pääsee, mutta oppii tai ei, aina 

kannattaa yrittää.”
 Zarmina Razai, vuoden pakolaisnainen 2006. (Suomen pakolaisavun 

tiedote 21.3.2006)

On olemassa tutkimuksellista näyttöä siitä, että kou-

lutuksella on vaikutusta ihmisen sopeutumisessa uu-

teen elämään uudessa maassa. Myös monet käytän-

nön esimerkit puhuvat tämän puolesta. Vuoden 2006 

pakolaisnaiseksi valittu Zarmina Razai pitää erittäin 

tärkeänä koulutuksen roolia elämänhallinnassa. Mo-

nikulttuurisessa tutkimuksessa puhutaan usein äänen 

antamisesta asianomaisille (ks. esim. Järvinen 2005; 

Forsander et al. 1994). Tässä on siis yksi ääni koulu-

tuksen puolesta.  Etenkin, kun kyseessä on jo oleske-

luluvan saanut henkilö, on koulutuksen vaikutukset 

otettava vakavasti. Uskon, että mitä varhaisemmassa 

vaiheessa pakolaisena Suomeen saapunut saa jonkin-

laisen kosketuksen koulutuskenttään, sitä paremmat 

ovat tulevaisuudessakin edellytykset hakeutua kou-

lutuksen piiriin. Toisaalta koulutuksen yli-ihannoin-

tiin ei kannata ryhtyä. Ihmisellä on tietenkin oikeus 

päättää itse siitä, mikä hänen elämässään on tärkeää 

ja oleellista elämänhallinnalle ja hyvälle elämälle. 

Opettajien näkemykset omasta työstään ja vaikutus-

mahdollisuuksistaan vaihtelivat positiivisesta ajat-

telusta jopa skeptiseen suhtautumiseen. Tulokseen 

voi vaikuttaa tietenkin opettajien henkilökohtainen 

suhde omaan työhönsä. Toisaalta myös todellisuus on 

varmasti hyvinkin monimuotoinen turvapaikanhaki-

joiden kohdalla. 
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Koulutusten keskeisenä antina 

turvapaikanhakijoille mainittiin:
. tarjota onnistumisen elämyksiä
. hetkellinen poistuminen arjesta
. toisten ihmisten tapaaminen
. toistuva säännöllinen toiminta

. arjen rutiinien luominen
. rohkaisua toisten tapaamisen kautta
. tuttuuden ja turvallisuuden 

    tunteen luominen
. vapautuminen, esim. 

    draamatyöskentelyn kautta
. kielen ja kulttuurin oppiminen ja 

    ymmärtäminen

Nämä ovat mielestäni selkeästi hy-

vin yksinkertaisia elämään ja ar-

keen liittyviä asioita. Jokaisella 

on tämäntyyppisiä tarpeita, joten 

koulutukset pyrkivät tarjoamaan 

niitä turvapaikanhakijoille poik-

keuksellisessa ja vaikeassa elä-

mäntilanteessa. Mielestäni tässä 

on paljon antia, vaikka opettajat 

toistuvasti korostivat sitä, ettei 

koulutuksille voi kovin suuria 

toiveita asettaa. Palaute, jota opettajat työstään saa-

vat, on ollut hyvää. Toisaalta palautteen antamiseen 

liittyy ongelmia, kuten yhteisen kielen puuttuminen 

sekä liika kohteliaisuus ja kunnioitus opettajaa koh-

taan.

Kaksisuuntaista monikulttuurisuutta
Monikulttuurisuus on käsitteenä monesti vakiintu-

maton, ja sillä voidaan tarkoittaa pelkistetysti maa-

hanmuuttajien lisääntynyttä määrää tai toisaalta jul-

kilausuttua tavoitteellista politiikkaa. Suomessa ei ole 

laajasti vakiintunutta käsitystä siitä, mitä monikult-

tuurisuus on, ja siitä tulisikin käydä enemmän keskus-

telua. Monikulttuurisuutta voidaan myös tarkastella 

erilaisista näkökulmista, riippuen siitä, mikä on lähtö-

kohtana. Esimerkiksi asenteet (Jaakkola 1989, 1999), 

psykologinen sopeutuminen ja identiteetti (Liebkind 

1994, 2000) tai jokin muu voi olla tutkimuksen koh-

teena, ja yhtä kaikki, kyse on monikulttuurisuudesta. 

Jokaisella maalla on myös oma erityinen monikult-

tuurisuutensa. Suomessa ei voida ajatella, että kun 

tehdään niin ja näin, ollaan samassa tilanteessa, kuin 

vaikkapa Ruotsissa. Jos monikulttuurisuus ymmär-

retään ainoastaan asiantilaa kuvaavana terminä, ei 

monikulttuurisuus ole Suomessa uutta, toisin kuin 

kasvaneen maailmanlaajuisen muuttoliikkeen ja 

1990-luvun maahanmuuton myötä saattaa vaikuttaa. 

(Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 16–22).

Opettajuuden näkökulmasta Suomi ja suomalainen 

kulttuuri sekä opettajan ja oppilaan välinen suhde 

voivat olla erilaista kuin mihin tutkimuskohteen kou-

lutuksiin osallistuvat turvapaikanhakijat ovat mah-

dollisesti tottuneet. Hofsteden (1993) kulttuuriteorian 

mukaisesti Suomi käsitetään valtasuhteiltaan feminii-

nisenä sekä pienen valtaetäisyyden kulttuurina. Täl-

löin roolinvaihdokset oppijasta opettajaksi eivät tuo-

ta suuria ongelmia suomalaisille ja vastaavanlaiseen 

kulttuuriin tottuneille. Maskuliinisessa kulttuurissa 

puolestaan opettajan ja asiantuntijan on oltava sel-

västi oman roolinsa ymmärtävä asiantuntija. Liikku-

minen roolista toiseen ei ole luontevaa. Eri kulttuurit 

vaikuttavat koulutuksissa tavalla tai toisella.

Oman tutkimukseni kohdalla määrittelin monikult-

tuurisuuden edellisen kulttuuriteorian lisäksi opetta-

jan työstä käsin. Toisin sanoen, opettajat työskentele-

vät pääsääntöisesti muiden kuin suomalaistaustaisten 

henkilöiden kanssa. Tämä siis voidaan luokitella mo-

nikulttuuriseksi tilanteeksi, josta myös Huttunen, 

Löytty ja Rastas (2005, 23) kirjoittavat. Heidän mu-

kaansa monikulttuurisuus voidaan määritellä uuden-

laisena tilanteena, joka kohdataan konkreettisesti 

Voimautumista voi tukea monin menetelmin
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arjessa tai työssä, jopa organisaation tasolla. Tällöin 

jokainen osallinen joutuu käsittelemään monikult-

tuurisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ratkomaan siihen 

kytkeytyviä ongelmia. Toisaalta samat tilanteet he-

rättävät toisenlaisia kysymyksiä niille, jotka saapuvat 

muualta Suomeen. 

Tilanne tutkimukseni kohdalla oli siis monikulttuu-

risesti kaksisuuntainen: Toisaalta opettajat ovat ti-

lanteessa, jossa on monia kulttuureja läsnä. Opetta-

jille tilanne ei välttämättä ole uusi tai ainutlaatuinen. 

Toisena ulottuvuutena ovat turvapaikanhakijat, jotka 

ovat saapuneet tänne ja kohdanneet monikulttuuri-

suuden uudella tavalla.

Opettajan monikulttuurinen 
ammattitaito
Monikulttuurisuudesta puhuttaessa on kieleen juur-

tunut erilaisia taitoja tai valmiuksia kuvaavia termejä, 

kuten ”monikulttuuriset taidot” tai ”monikulttuuriset 

valmiudet”. Nämä termit kuvaavat yksilön kykyä rea-

goida tai toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Jokaisen 

osallisen on tällaisessa tilanteessa punnittava omia 

reaktioitaan ja löydettävä oikea toimintatapa. ”Moni-

kulttuuristen taitojen” opiskelu voi pahimmillaan kui-

tenkin johtaa siihen, että monikulttuurisuus nähdään 

ongelmana, jonka voi ratkaista erilaisilla nikseillä ja 

tempuilla, joiden avulla selviää uusista tilanteista hal-

litusti ja sujuvasti. Yksinkertaisten vastausten anta-

minen monimutkaiseen yhteiskunnalliseen kysymyk-

seen on temppuja tai niksejä haastavampaa. Kyse on 

pikemminkin haasteesta avoimeen dialogiin yhdessä 

elämisen periaatteista monikulttuurisessa yhteiskun-

nassa. (Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 23.)

Monikulttuurisuuden ja opettajuuden teoriataustaa 

pohtiessani onkin tullut vastaan monia tällaisia tai-

toja, valmiuksia ja kulttuurityötä kuvaavia termejä, 

kuten ”opettajan monikulttuurinen kompetenssi”, 

”opettajan interkulttuuriset kompetenssit”, ”etno-

opettajuus” ja ”kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus” 

sekä ”maahanmuuttotyön kulttuuri”. 

Opettajalta vaaditaan monikulttuurisessa ympäristös-

sä erityisiä ominaisuuksia ja valmiuksia. Tätä voidaan 

kuvata termillä opettajan ”monikulttuurinen kom-

petenssi”, jota muun muassa Talib, Löfström ja Meri 

(2004, 151) käyttävät. Talibin (2005, 43), joka on tut-

kinut pääsääntöisesti opettajan monikulttuurisuutta 

koulukontekstissa, mukaan opettajan monikulttuuri-

nen ammatillisuus voidaan kuvata laajentuneena it-

seymmärryksenä, kriittisenä suhtautumisena omaan 

työhön, empatiana ja erilaisten todellisuuksien ja elä-

mänmuotojen hahmottamisena. 

Opettajan monikulttuurinen kompetenssi muodostuu 

Talibin (2005, 43–54) mukaan seuraavista osa-alu-

eista:

 1) minäkäsitys ja identiteetti

 2) menneisyyden reflektointi

 3) etninen identiteetti

 4) sosiaalinen identiteetti

 5) kriittinen ammatillinen reflektointi

 6) globaali vastuuntunto ja vaikuttaminen.

Joki-Kokko (2002, 85–95) käyttää termiä ”opettajan 

interkulttuuriset kompetenssit”. Interkulttuurinen 

kompetenssi viittaa niihin valmiuksiin, joita tarvitaan 

yhteisymmärryksen saavuttamiseen sekä toimivaan 

vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kulttuuritaus-

taltaan erilaisten ihmisten välillä. Interkulttuurinen 

kompetenssi sisältää taitojen lisäksi myös asenteel-

lisia ja toiminnallisia sekä tiedostamiseen liittyviä 

ulottuvuuksia. Tämä käsite pitää sisällään opettajan 

tietoisuuden, taidot, asenteet sekä toiminnan. 

Eeva-Maija Lappalainen (2005) puhuu väitöksessään 

”kulttuurisesti sensitiivisestä opettajuudesta” sekä 

käyttää myös termiä ”etno-opettajuus”. Lappalainen 

on kehittänyt taitoaineiden käyttämistä apuna kielen 

ja kulttuurin opettamisessa (kä-ki-ku-oppimistyyli). 

Lappalainen (2005, 82) korostaa myös kulttuuritie-

toisuutta ja sen kehittymistä työn kautta. Etno-opet-

taja tarkoittaa sellaista opettajaa, joka toimii hete-

rogeenisten, erilaisista kansallisista ja kielellisistä 

taustoista kotoisin olevien maahanmuuttajien, ts. et-

nisten ryhmien, kanssa. Työssä etnisyys on jatkuvasti 

läsnä työn käytännöissä ja toiminnassa maahanmuut-

tajien kanssa. Termi etno-opettaja kuvaa Lappalaisen 

(2005, 47) mukaan parhaiten työn kokonaisuutta. 

Lappalaisen (2005, 95; 164) näkemyksen mukaan et-

nisen kulttuuriorientaation ja sitä edistävien element-

tien muodostuminen kulttuuritietoisuustekijöistä on 

prosessoinnin tulos. 

Järvinen (2004, 162) toteaa Ammatillisen maahan-

muuttotyön kulttuuri -väitöksensä lopussa, että so-

siokulttuuristen tekijöiden vaikutuksen arviointi 

edellyttää, että arvioija havaitsee omaan kulttuuriin-

sa sisältyviä merkitysjärjestelmiä ja kykenee vertai-

lemaan ja arvioimaan niistä poikkeavia järjestelmiä 

eettisestä ja ihmisoikeudellisesta lähtökohdasta kä-

sin. Tämä liittyy kyseisessä tutkimuksessa juuri autta-

mistyötä tekevien tai työn tutkimukseen ja arviointiin 

liittyviin tekijöihin. Myös opettajat ovat kasvokkain 

erilaisten merkitysjärjestelmien kanssa ja luovat ku-

vaa siitä, miten toinen ihminen ajattelee ja elää. 

Voimautumista voi tukea monin menetelmin
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Monikulttuurisessa ympäristössä työskentelevien on 

todettava ja sisäistettävä se, että heidän tietonsa vie-

raista kulttuureista on vajavaista ja sidoksissa heidän 

omaan taustaansa ja tietoisuuteensa. Omaa tietämys-

tään ammattilaiset voivat lisätä ottamalla huomioon 

maahanmuuttajien oman äänen ja kokemukset. (Jär-

vinen 2004, 161–162.)

Kaija Matinheikki-Kokko (1997, 117–119) on tutkinut 

kulttuurienvälisen työn haasteita muun muassa oh-

jaavien opettajien kohdalla. Myös Matinheikki-Kokko 

korostaa tietoisuuden merkitystä teoissa ja käytän-

nössä. Monikulttuurinen tietoisuus pitää sisällään 

työntekijän yhteiskunnallisen tietoisuuden, kulttuu-

risen tietoisuuden ja tietoisuuden toimintakeinoista 

toisesta kulttuurista tulleen auttamiseksi. Matinheik-

ki-Kokon tutkimuksessa ohjaavilla opettajilla oli huoli 

omien mahdollisuuksien puutteellisuudesta suhtees-

sa kulttuurienväliselle työlle asetettuihin odotuksiin. 

Opettajat toivoivat lisää tukea ja koulutusta lähin-

nä maahanmuuttajien 

psyykkiseen hyvinvoin-

tiin liittyvissä kysymyk-

sissä. 

Kokemuksia monikulttuurisuudesta 
turvapaikanhakijoiden koulutuksissa
Opettajien suhtautuminen omaan työhönsä näkyi 

selkeästi siinä, miten he suhtautuivat kysymyksiin 

monikulttuurisuudesta. Vaikka heterogeenisyyden ja 

ryhmien moninaisuuden vuoksi on ollut ongelmia, 

monesti korostus oli kuitenkin ”monikulttuurisesti 

neutraali” suhtautuminen. Monetkaan opettajat eivät 

ajattele monikulttuurisuutta erityisenä työn luontee-

na. Heille monikulttuurisuus on arkea, eikä siihen 

erityisesti kiinnitetä huomiota. Osalla opettajista oli 

paljon kokemusta työskentelystä monikulttuurisessa 

ympäristössä ja heidän työn ulkopuolinen elämänsä 

oli kulttuurisesti monipuolista. Toisaalta joukkoon 

mahtui myös sellaisia opettajia, joiden kokemuksen 

monikulttuurisesta työstä olivat suhteellisen vähäi-

siä. 

Monikulttuurisina valmiuksina nähtiin samoja asioita 

kuin mitä tarvitaan kaikessa ihmisläheisessä työssä: 

toisen elämäntilanteen ja kulttuurin ymmärtämistä 

sekä omien asenteiden tunnistamista. 

Oppilaiden suhtautumisesta opettajaan ei tutkimuk-

sessa muodostunut yksiselitteistä kuvaa liittyen esi-

merkiksi Hofsteden (1993) teoriaan ja valtasuhteisiin. 

Hofsteden teorian mukaan suomalaisessa kulttuuris-

Monikulttuurisuus 

on arkea, eikä siihen 

erityisesti kiinnitetä 

huomiota.

sa opettajan rooli ei ole niin vahva kuin maskuliini-

sissa kulttuureissa, joissa opettajan rooli on vahvasti 

oman asemansa ja auktoriteettinsa tunnistava eivätkä 

vaihdokset roolista toiseen ole luontevia. Haastattelu-

jen mukaan kulttuurierot tässä tapauksessa toisaalta 

tunnistetaan ja tiedostetaan, mutta erilaisuus ei ole 

kovin selkeästi läsnä koulutuksissa. Kulttuurierot ei-

vät määritä koulutuksia yhtä paljon kuin niitä määrit-

tää pakolaisten tilanne heidän sen hetkisessä elämäs-

sään. 

Haastatteluissa ilmeni merkittävämpänä turvapaikan-

hakijoiden tilanne kuin kulttuurierot luokkatilantees-

sa tai suhtautumisessa opettajaan. Poikkeuksellinen 

elämäntilanne saattaa muodostaa ”verhon” opettajan 

ja oppilaan välille. Koulutus voidaan nähdä väylänä 

jäädä Suomeen: turvapaikanhakija saattaa tarkkailla 

omaa käyttäytymistään enemmän kuin jos kyseessä 

olisi tavallinen maahanmuuttajista koostuva ryhmä. 

Pelkästään maahanmuuttajista koostuvassa ryhmäs-

sä opettajan ja oppilaan väliset valtasuhteet ja erilai-

set tottumukset koulun ja opettajan suhteen voisivat 

tulla selkeämmin esille kuin turvapaikanhakijoiden 

ryhmissä.

Turvapaikanhakijoiden ryhmässä saattaa olla yhtä 

monta kieliryhmää edustettuna kuin on osanottajia-

kin. Yhteistä kieltä ei löydy usein lainkaan. Tilanne on 

kuitenkin opettajien mielestä ymmärrettävä, sillä olisi 

käytännössä lähes mahdotonta saada useampi tulkki 

ryhmää kohden. Toisaalta opettajat kokivat yhden, 

yhteisen kielen puuttumisen myös selkeänä rajanve-

tona opetuksessa – ei tarvitse käyttää useampaa kiel-

tä ja opettajan työ helpottuu. Eräässä haastattelussa 

esitettiin, että tulkkien läsnäolo saattaisi olla jopa 

häiritsevää ja tuottaa enemmän melua kuin hyötyä, 

sillä opettaja tuntui pärjäävän ryhmän kanssa erittäin 

hyvin kielen puuttumisesta huolimatta. Yhteisen kie-

len puuttuminen on kuitenkin haaste opettajan luo-

vuudelle ja kekseliäisyydelle. Opetuksessa käytetään 

paljon kuvamateriaalia, jota tosin on aina liian vähän 

käytettävissä. Ongelmana on, että myös kuvalukutai-

to vaihtelee aiemman koulutuksen ja kulttuuritaustan 

mukaan (Sergejeff 2006). 

Erilaisista taustoista tulevien maahanmuuttajien tai 

pakolaisten tarpeisiin vastaaminen ei ole aina ongel-

matonta. Ryhmät ovat usein heterogeenisiä ja tarpeet 

erilaisia. Ryhmien heterogeenisyyteen on vaikea vai-

kuttaa, mutta koulutustarjonta voisi olla selkeämmin 

sellaista, joka ohjaisi opiskelijoita hakeutumaan omia 

tarpeitaan vastaaviin ryhmiin. (Uusikylä, Tuominen, 

Reuter & Mäkinen 2005, 73.) Tämä näkyi myös selke-

ästi opettajien haastatteluissa. Lähes jokainen mainitsi 

Voimautumista voi tukea monin menetelmin
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haastattelussa ryhmien koulutusten ja elämänkoke-

musten heterogeenisyydestä. Lähinnä kieltenopetta-

jien haastatteluissa kävi ilmi kysymys koulutustausto-

jen erilaisuudesta ja se, että opettajan työhön kuuluu 

koulutustaustan selvittäminen.

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa 

työskenteleminen vaatii tutkimusten mukaan erilai-

sia valmiuksia opettajalta. Toisaalta oman aineistoni 

pohjalta kävi selväksi, että monikulttuurisuuden ko-

rostamista ei pidetty keskeisenä. Työn vaatimuksena 

pidettiin kuitenkin selkeästi hyviä ihmissuhdetaitoja 

ja empatiaa. Oma kokemus monikulttuurisuudesta, 

esimerkiksi asuminen ulkomailla tai oma maahan-

muuttajatausta, ei ole työssä haitaksi, sillä monesti 

omaa kokemusta voi hyödyntää työssä ja kokemus voi 

auttaa avaaman kommunikaation ovia. Tärkeimpänä 

ominaisuutena nousi aineistosta esiin monikulttuuri-

sessa työssä ihmisen ymmärtäminen; olla ihmisenä 

ihmiselle, ei ylempänä eikä liioin alempana. Myös 

Eeva-Maija Lappalainen (2005) toteaa, että kulttuu-

riorientaatio ja kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus 

edellyttävät herkkää ja ymmärtävää vuorovaikutusta.

Haastateltavat näkivät oman roolinsa selkeästi opet-

tajana ja kouluttajana. Omien resurssien riittämättö-

myyttä koettiin, mikäli ryhmässä oli esimerkiksi mie-

lenterveysongelmista tai traumoista kärsiviä. Kuten 

Matinheikki-Kokon (1997) tutkimuksessa niin myös 

tässä ilmeni, että omat toimet koettiin riittämättö-

miksi vaikeiden psyykkisten ongelmien kohdalla. Toi-

saalta opettajat kokivat, ettei heidän tehtävänään ole 

olla ammattiauttaja, sillä heillä ei ole siihen tarvitta-

vaa ammattitaitoa ja koulutusta. Kuuntelijan rooliin 

opettajat olivat valmiita, mutta omien rajojen pitämi-

nen nähtiin tärkeänä. Kaikkia ei voi yrittää itse auttaa. 

On osattava ohjata eteenpäin oikean avun luokse. Pit-

kään turvapaikanhakijoiden kanssa työskennelleillä 

oli hyvä tuntuma siitä, kenellä ryhmästä saattaa olla 

mielenterveyden ongelmia. Toisaalta opettajat koki-

vat, ettei heidän tarvitse tietää oppilaiden taustoista, 

sillä omassa työssä on tarpeeksi mietittävää muuten-

kin. 

Turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien 

kanssa työskenteleminen ei ole aina ongelmatonta. 

Tarvitaan työntekijän luovuutta ja henkilökohtaisia 

resursseja. Oman persoonan ollessa olennainen työ-

väline on jaksaminen monesti koetteilla. On jaksetta-

va, vaikka tulokset olisivat pieniä ja lähes näkymättö-

miä. Palkkion ja palautteen saaminen omasta työstä 

saattaa olla heikkoa, sillä usein lyhyen opetusjakson 

tulokset eivät ole heti näkyvissä. Niinpä monen haas-

tateltavan suhtautuminen omaan työhön on sen vai-

Kulttuurierot eivät 

määritä koulutuksia 

yhtä paljon kuin niitä 

määrittää pakolaisten 

tilanne heidän sen 

hetkisessä elämässään. 

kutuksia vähättelevä. Aineistosta löytyi myös viitteitä 

Forsanderin et al. (1994, 65–67) luonnehtimaan ulko-

maalaistyöntekijän kulttuurishokkiin. Kulttuurishokin 

piirteitä ovat työn alussa vallitseva innostus ja suuri 

auttamisen halu. Myöhemmin kuvaan astuu myös uu-

rastuksen jälkeen väsymystä ja motivaation puutetta 

sekä oman työn merkityksen uudelleen arviointia ja 

merkityksen etsimistä. 

Joissakin haastatteluissa puhuttiinkin alkuinnostuk-

sesta ja sen vaihtumisesta turhautumiseen. Asiasta 

keskusteltiin kuitenkin analyyttisesti, joten myös 

työntekijät ovat itse hyvin perillä oman työnsä luon-

teesta ja vaatimuksista. Työkenttä on moninainen, 

eikä vakiintuneita työnkuvia varsinaisesti tämäntyyp-

pisessä koulutustoiminnassa ole. Työntekijät joutuvat 

itse pohtimaan oman työnsä mielekkyyttä ja merki-

tystä. Usein haastattelussa tuli ilmi riittämättömyy-

den tunne. Omien toimien riittämättömäksi kokemi-

nen on myös haaste jaksamiselle. Toisaalta on totta, 

ettei koulutuksen painoarvo ole mittava, mutta oman 

työn merkityksen kokeminen on jaksamisen kannalta 

erittäin tärkeää.

Yksilöllistä 
valmennusta tarvitaan
Yhteenvetona tutkielman tuloksista käy ilmi haasta-

teltavien realistinen suhtautuminen omaan työhönsä 

ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa turvapaikan-

hakijoiden kohdalla. Haastateltavat eivät halunneet 

ylikorostaa omaa vaikutustaan elämänhallinnan tu-

kemisessa vaan nähdä oman työnsä yhtenä palasena 

elämänhallinnan palapelissä. Toisaalta merkitystä ei 

haluttu kiistääkään. Muutamissa haastatteluissa kävi-

kin selkeästi ilmi oman työn merkityksen korostami-

nen. Ylikorostamista haluttiin välttää myös monikult-

tuurisuudesta puhuttaessa. Kulttuurien erilaisuuden 

sijaan opettajat pohtivatkin sitä, mikä meitä yhdistää, 

mitä samaa meissä kaikissa on. 

Turvapaikanhakijat ovat usein koulutettuja, toisaalta 

yhtä usein luku- ja kirjoitustaidottomia. Kaikille siis 

olisi tarjottava apua. Voiko samanmuotoinen valmen-

nus toimia kaikkien kohdalla? Osataanko kaikkien 

tarpeet ottaa huomioon? Myös koulutetun ja omassa 

maassaan hyvässä asemassa olleen turvapaikanhaki-

jan elämänhallinta järkkyy silloin, kun oma ympäristö 

muuttuu ja tilanne on vieras. Silloinkin apuna voivat 

toimia koulutukset tai muu aktivoiva toiminta. Par-

haimmillaan toiminta voi lieventää pakolaisuuden 

aiheuttamaan shokkia ja olla voimavarana, joko Suo-

Voimautumista voi tukea monin menetelmin
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meen asettumisessa tai toisaalta kielteisen turva-

paikkapäätöksen kautta kotimaahan palaamisessa. 

”Näen kadulla tutun hahmon, hän vil-

kuttaa, tulee luokseni ja kertoo iloisesti, 

että on päässyt opiskelemaan suomen-

kieltä erääseen oppilaitokseen. Hän vai-

kuttaa muutenkin tyytyväiseltä. Minua 

hän puhuttelee edelleen opettajaksi. 

Tuntuu hassuta, olenhan itse taas opin-

tojeni parissa. Tulen kuitenkin iloiseksi, 

kyllähän tällä toiminnalla jotakin vai-

kutusta varmasti on.”

Teksti: Tiia Viljakainen
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Opistosta ja vastaanottokeskuksesta tuli läheiset 
yhteistyökumppanit, sanoo Anne Kilponen.

Työväenopistossa kehitettiin
voimautumisen tukemista

Tampereen työväenopisto on kehittänyt 
turvapaikanhakijoille soveltuvia 
opintokokonaisuuksia sekä Becoming 
More Visible -hankkeen että sitä 
edeltäneen Becoming Visible -hankkeen 
tärkeänä yhteistyökumppanina. 
Turvapaikanhakijat ovat opistossa 
uusi kohderyhmä, vaikka opintoja 
maahanmuuttajille on järjestetty jo 
pitkään. Monet opiston perinteisistä 
toiminnoista osoittautuivat 
turvapaikanhakijoille sopiviksi, kun 
opintoja suunniteltiin yhteistyössä 
vastaanottokeskuksen kanssa. 

Koulutussuunnittelija Anne Kilponen 
kirjoittaa kehittämistyön haasteista ja 
onnistumisista.

Kun Tampereen työväenopisto vuonna 1899 perustet-

tiin Suomen ensimmäiseksi kansalaisopistoksi, olivat 

aatteellisena pohjana vahva isänmaallisuus ja kansal-

lisen mielen herättäminen. Työväenopistossa opiskeli 

enimmäkseen tehtaiden työväki, joka oli muuttanut 

maalta kaupunkiin työn perässä. Kansallisen mielen 

herättämisestä ei kuitenkaan ole enää kysymys, kun 

opisto sata vuotta myöhemmin järjestää turvapai-

kanhakijoille koulutusta heidän elämänhallintansa 

tukemiseksi. Silti taustalla ovat samat arvot. Edelleen 

”Tavoitteemme oli, että 
kurssilaiset todella oppivat 

kursseilla sellaisia asioita, jotka 
auttavat heitä kotoutumisessa 

ja elämänhallinnassa.”
korostamme toiminnassamme vapautta: opiskelijan 

omaa itsenäistä oikeutta valita, mitä ja miksi hän ha-

luaa opiskella, mutta myös opiston vapautta järjestää 

sellaista opetusta, mikä on kulloisessakin tilanteessa 

mielekkäintä. Moniarvoisuus ja puolueettomuus on 

meille tärkeää. Pyrimme tukemaan ihmisen psyykkis-

tä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Näistä arvolähtökohdista oli helppoa aloittaa yhteis-

työ Tampereen kaupungin ulkomaalaistoimiston ja 

vastaanottokeskuksen kanssa. Aluksi järjestimme 

päiväsaikaan toimivia suomenkielen ryhmiä, jotka oli 

tarkoitettu kotiäideille ja eläkeläisille. Erityisesti äiti-

lapsi-suomenkielenkurssit saivat suosiota. Jo tuolloin 

tuntiopettajamme Kristiina Teiss pääsi kokeilemaan 

suomen kielen opetusta kokeilevilla menetelmillä: 

lasten laulujen avulla, piirtämällä ja myös perinteises-

ti opettamalla kielioppia äideille, sillä välin kun lapset 

leikkivät hoitajan avustuksella viereisessä huoneessa. 

Maahanmuuttajakouluttajakokemusta hankimme 

myös järjestämällä muutamana vuonna työvoimapo-

liittisia suomen kielen kursseja. Suomen kielen kurs-

seja omaehtoisena koulutuksena olimme järjestäneet-

kin jo vuosia, samoin kuin yleisiä kielitutkintoja.

Becoming Visible -projekti oli luonteva jatko. Vas-

taanottokeskuksen ja ulkomaalaistoimiston väen 

kanssa yhteistyö toimi ja tunsimme jo toisiamme. 

Oppimista on kuitenkin tapahtunut koko projektin ja 

sitä jatkaneen 

Becoming More Visible -projektin aikana.  Mo-

lemmat projektit ovat olleet itseään arvioivia ja uudis-

tavia prosesseja. Aluksi järjestimme tietyn tuntimää-

rän mittaisia kursseja aika paljon: 30 tuntia suomen 

kieltä, 30 tuntia tietotekniikkaa, 30 tuntia englantia, 

30 tuntia naisryhmää. Naisryhmä on kurssi, jossa 

tutustutaan suomalaiseen elämänmuotoon erilaisten 

toiminnallisten menetelmien kautta.  Erityisesti nais-

ryhmässä huomattiin, ettei tuo aika riitä mihinkään. 

Vähensimme kurssien määrää, pidensimme niiden 

kestoa ja keskityimme sisältöön tarkemmin. 

Naisryhmissä annettiin kurssilaisille aikaa oppia tun-

temaan toisiaan ja tehdä yhdessä erilaisia asioita. Ryh-

mät muotoutuivat hyvin opiskelijoidensa näköisiksi. 

Suomen kielen ja tietotekniikan kursseilla keskityim-

me opettamaan perusasioita. Joillakin atk-kursseil-

la ensimmäiset kerrat lähtivät hitaasti käyntiin, kun 

opiskelijat tulivat kurssille myöhässä tai lähtivät en-

nenaikaisesti. Kurssin pelisääntöjen opettelu ja ope-

tuksen eteneminen motivoivat opiskelijat kuitenkin 

nopeasti, ja lähes aina opiskelijat kurssin päätyttyä 

toivoivat, että se olisi vielä jatkunut.  Tavoitteemme 
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oli, että kurssilaiset todella oppivat kursseilla sellai-

sia asioita, jotka auttavat heitä kotoutumisessa ja elä-

mänhallinnassa. Pienikin asia voi viedä paljon eteen-

päin, esimerkiksi sähköpostin käyttö tai numeroiden 

oppiminen. Onneksi Sampolan tietotori ja kaupungin 

muut ilmaiset nettipisteet antoivat opiskelijoille mah-

dollisuuden jatkaa mm. internetin käytön harjoitte-

lua.

Molempien projektien aikana järjestimme yhteensä 

seitsemän naisryhmää, kymmenen tietokoneenkäy-

tön peruskurssia (joista neljä oli tietyille kieliryhmil-

le), kolme englannin kielen kurssia ja neljä suomen 

kielen ja kulttuurin kurssia. Projekteihin liittyvillä 

kursseilla on opettanut näiden vuosien aikana yhteen-

sä 17 opettajaa apuopettajat mukaan luettuina. Heistä 

kymmenen on ollut maahanmuuttajataustaisia. Use-

alle heistä kurssi on ollut ensimmäinen työpaikka 

Suomessa. Maahanmuuttajataustainen opettaja osaa 

myös paremmin ohjata ja neuvoa niitä, jotka ovat ol-

leet Suomessa vasta vähän aikaa. Ryhmissä on ollut 

vahvasti mukana vertaisohjauksen näkökulma.

Työyhteisö tiivistyi kehitystyössä
Becoming Visible -projekti sattui ajallisesti sopivaan 

kohtaan, joten siihen oli helppo lähteä mukaan. Näin 

jälkeenpäin tunnen sukeltaneeni sellaiselle alueelle, 

joka ei ole enää joskus päättyvä projekti, vaan alue, 

jonka eteen tulee tehdä töitä niin kauan kuin tarvetta 

löytyy. Projektiin oli tietenkin helppo tarttua, koska 

siinä rahoitus oli turvattu. Jatkossa rahoitusta tulee 

hakea muualta tai ottaa toiminta osaksi opiston ny-

kyistä tehtävää. 

Kehittämistyötä ei voi tehdä yksin: yhteisöllisyys opis-

tossa on merkinnyt tukea ja apua muilta päätoimisil-

ta opettajilta ja yhteistyöhalua myös tuntiopettajilta. 

Projekti on osaltaan vahvistanut yhteisöllisyyttä. On 

ollut ilahduttavaa, miten myönteisesti tuntiopettajat 

ja Tampereen Työväenopiston Opiskelijat ry ovat läh-

teneet mukaan projektiin. Naisryhmässä olemme ko-

keilleet erilaisia lyhyitä työpajoja: draamaharjoituksia, 

naamioiden tekoa kuvataideluokassa, puutöitä, huo-

vutusta ja ruuanlaittoa kotitalousneuvonnassa sekä 

tehneet retken opiskelijayhdistyksen kesäpaikkaan, 

jossa saunoimme, paistoimme makkaraa ja lettuja 

ja vietimme hauskan kevätpäivän sadekuuroineen. 

Tuntiopettajat ja päätoimiset opettajat ovat lähteneet 

mielellään ohjaamaan oman alansa työpajaa ja jäl-

keenpäin kertoneet, kuinka mukava ja erilainen kerta 

oli ollut. Turvapaikanhakijat ovat olleet hyvin kiitol-

lisia oppilaita. Ilmapiiri on ollut välitön ja iloinen. 

Opettaja on saa-

nut oivallisen 

palautteen työs-

tään heti. Var-

masti usea on 

Kehittämistyötä ei 
voi tehdä yksin.

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

kokenut voimakkaasti sen, että on jollain 

tavoin voinut auttaa vaikeassa elämän ti-

lanteessa ollutta lähimmäistä.

Maahanmuuttajat ja turvapaikanhaki-

jat erityisesti ovat kohderyhmänä haastava. Kulttuu-

ritaustat, kieli, oppimistaidot ja -kokemukset ovat 

erilaisia. Heidän tietonsa Suomesta ja meidän kult-

tuuristamme sekä oppimiskäsityksistämme ovat vä-

häiset. Oppimiseen pitää varata aikaa, ja tavoitteet 

pitää asettaa realistisesti. Yksi tavoite koulutuksessa 

onkin ollut se, että turvapaikanhakijat ovat saaneet 

koulutuksessa ollessaan jotakin muuta ajateltavaa ja 

päässeet hetkeksi pois vastaanottokeskuksen arjes-

ta. Pelkästään senkin tavoitteen saavuttaminen on jo 

ollut arvokasta. Mielenkiintoista olisikin saada joi-

denkin vuosien kuluttua tietoa siitä, miten projektin 

aikana kursseilla olleet ovat kotoutuneet, tai missä he 

ylipäänsä ovat, ja arvelevatko he kurssista olleen heil-

le hyötyä, ja jos, niin minkälaista. 

Projektin aikana oma tietämyksemme turvapaikan-

hakijoista ja heidän tilanteestaan sekä vastaanotto-

keskuksen työstä on lisääntynyt roimasti.  Projektin 

aikana muukin maahanmuuttajakohderyhmään liit-

tyvä työ on lisääntynyt.  Vuosina 2003–2005 olimme 

mukana maahanmuuttajien opintosetelikokeilussa. 

Tampereen kaupunki sai kokeiluun 30 000 euroa, ja 

mukana oli useita oppilaitoksia ja mm. naisten kan-

sainvälinen tapaamispaikka Nais-

tari. Tämä yhteistyö toi arvokasta 

tietoa maahanmuuttajakoulutuk-

sesta laajemminkin, ja saatoimme 

todellakin tehdä työtä kyseisen koh-

deryhmän eteen heidän edukseen. Useinhan oppilai-

tokset ovat kilpailutilanteessa keskenään. 

Projektin aikana opiston normaaliin kurssitarjontaan 

on tullut kansainvälinen teatterikurssi, jossa  opet-

tajana on ollut muualta Suomeen muuttanut, aluksi 

ranskalainen näyttelijä ja sittemmin turkkilainen teat-

teriohjaaja. Ryhmä muodostuu joka syksy uudelleen, 

ja aina mukana on myös uusia maahanmuuttajia, 

mutta myös suomalaisia. Yksi tavoitteistamme, suo-

malaisten ja maahanmuuttajien saattaminen saman 

harrastuksen tai opiskelun pariin, on tässä ryhmässä 

toteutunut erinomaisella tavalla. Projekti on todella 

tehnyt turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat entis-

tä näkyvämmiksi opistossamme.

Tampereen työväenopisto on tehnyt laatutyötä yh-

teiskunnallisten aineiden johtavan opettajan Sirkka-

Liisa Häyrysen johdolla 1990-luvun alusta. Laatutyö 

merkitsee opistossa jatkuvaa toiminnan kehittämistä 

ja arviointia. Opistoon on laadittu strategia, henki-

lökunnalle on tehty ammatillisen kehittymisen opas, 

arviointi- ja palautejärjestelmää on liki vuosittain tar-

kistettu. Kaikki nämä on tehty koko päätoimisen hen-

Turvapaikanhakijat 
ovat olleet hyvin 

kiitollisia oppilaita.
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kilökunnan yhteistyönä, jolloin yhteisöllisyys on koko 

ajan vahvistunut. Laatutyö merkitsee strategioiden 

rinnalla itselleni jatkuvaa oman työn arvopohjaista 

suunnittelua ja myös jatkuvaa arviointia siitä, olenko 

onnistunut omissa tavoitteissani. Laatutyö on ollut 

vahva tuki, joka taustalla on ohjannut toimintaamme. 

Tästä työstä maahanmuuttajakoulutuspainotuksella 

saimme myös kansalais- ja työväenopistojen laatu-

palkinnon vuonna 2006. 

Teksti: Anne Kilponen
Tampereen työväenopisto

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

Mitä on 
sosiokulttuurinen 
innostaminen?

Sosiokulttuurinen innostaminen on filosofis-

metodologinen lähestymistapa kasvatukseen 

sekä sosiaali- ja kulttuurityöhön. Sen tarkoi-

tuksena on vahvistaa yksilöitä ja yhteisöjä 

oman elämänsä ja arkipäivän todellisuutensa 

toimijoina. Tavoitteena on aina yksilöiden ja 

yhteisöjen laadullinen muutos. Sosiokulttuu-

rista innostamista voidaan täten nimittää muu-

toksen pedagogiikaksi. Muutosprosessia ohja-

taan ja tuetaan osallistavilla ja toiminnallisilla 

menetelmillä. Innostamisen teoria ja toiminta 

muodostavatkin yhtenäisen kokonaisuuden, 

praksiksen, jossa käytäntö ei ole koskaan irral-

laan filosofisesta taustastaan. 

Innostamisprosessit lähtevät liikkeelle osallis-

tujien oman todellisuuden tutkimisesta, siitä 

nousevien haasteiden tarkastelusta sekä yksi-

löiden ja yhteisön elämänlaadun muutokseen 

tähtäävien tavoitteiden muotoilusta. Kyseessä 

on siis aina suunniteltu ja päämäärätietoinen 

toiminta. Toiminnan ei tule olla ulkoapäin tuo-

tua vaan ihmisten tarpeista ja omasta todelli-

suudesta nousevaa. 

Ympäröivää todellisuutta muutetaan dialo-

gissa muiden ihmisten kanssa. Dialogissa on 

oleellista jokaisen ihmisen persoonallisen ko-

kemuksen kohtaaminen ja samalla pyrkimys 

vahvistaa hänen suhdettaan muihin ihmisiin ja 

laajempaan yhteisöön. Osallistuminen omaan 

ja lähiyhteisön elämään onkin samanaikaises-

ti sekä innostamisen menetelmä että sen pää-

määrä.
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“Minulle keskeistä 
on usko ihmisen 

kykyyn toimia 
oman elämänsä 

ja lähiympäristön 
hyväksi.”

Innostaja rakentaa kohtaamista 
ja dialogia

Becoming More Visible -hankkeen kahden 

ensimmäisen toimintavuoden aikana 

järjestettiin Tampereella, Turussa, 

Kajaanissa ja Vaasassa työpajojen sarja, 

jossa vastaanottokeskusten, opistojen 

ja paikallisten kansalaisjärjestöjen 

henkilöstö kokoontui kehittämään 

turvapaikanhakijoiden voimautumisen 

tukemista. Työpajoissa jaettiin ideoita 

ja kysymyksiä ja etsittiin uusia 

lähestymistapoja. Uusia suuntia etsittiin 

muun muassa sosiokulttuurisesta 

innostamisesta. Erityisesti tähän 

lähestymistapaan oleellisesti kuuluvat 

aito kohtaaminen ja dialogi herättivät 

kysymyksiä ja uusia ajatuksia.

Aretai-koulutusosuuskunta on erikoistunut 

sosiokulttuurisen innostamisen 

koulutuksiin. Tässä neljä Aretain innostajaa 

ja kouluttajaa keskustelee siitä, miten 

sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita 

voi soveltaa työssä turvapaikanhakijoiden 

kanssa. Mitä innostaminen, kohtaaminen ja 

dialogi tarkoittavat arjen työssä?

KA (Kai Alhanen): Olette kaikki kolme toi-

mineet monissa töissänne sosiokulttuurisina 

innostajina ja innostamisen opettajina. Mikä 

teille itsellenne on innostamisessa tärkeää? 

Onko innostaminen filosofia, menetelmä vai 

arvo?

JS (Jarkko Soininen): Minulle keskeistä on usko 

ihmisen kykyyn toimia oman elämänsä ja lähiympä-

ristönsä hyväksi. Uskon siihen, että voin tekemälläni 

työllä oikeasti parantaa ihmisten elämää ja koko yh-

teiskuntaa. Tärkeitä lähtökohtia työssäni ovat etenkin 

ajatukset ihmisten välisestä dialogista ja läsnä olemi-

sesta toisille ihmisille. Ne antavat minulle mahdolli-

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

Olli-Pekka Ahtiainen (vas.), Jarkko Soininen, Kai Alhanen ja Marko Kangas
Aretai -koulutuksesta keskustelivat sosiokulttuurisen innostamisen

käytännöstä turvapaikanhakijoiden voimauttamisessa.
 Kuva: Anne Nisula

suuden ymmärtää toisia ihmisiä ja ympäröivää todel-

lisuutta, johon pyrimme vaikuttamaan. Ajatus siitä, 

että omalla työlläni on oikeasti vaikutusta ja merki-

tystä tuo myös energiaa ihmisten kohtaamiseen eri-

laisissa työtilanteissa.

MK (Marko Kangas): Minulle keskeisintä innos-

tamisessa on ajatus dialogisuudesta. Innostamisen 

tavassa kuvata dialogia on jotain kaunista ja syvää, 

mihin tulisi pyrkiä. Siinä korostuu kiehtovalla tavalla 

usko ihmisen persoonaan ja hänen mahdollisuuteen-

sa jatkuvasti kasvaa ihmisenä. Erityisen kaunista on 

ajatus siitä, että ihminen kasvaa nimenomaan suh-

teessa toiseen ihmiseen. Dialogin toteuttaminen on 

kuitenkin käytännössä vaikeaa, enkä aina saa kiinni 

siitä, mitä se eri käytännön tilanteissa tarkoittaa. Dia-

logisuus on siis itselleni kaikkien tärkein asia, mutta 

samaan aikaan pohdin, miten innostamisen eri väli-
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neillä se voitaisiin saavuttaa. Toinen itselleni tärkeä 

piirre innostamisessa liittyy yhteiskunnallisuuteen: 

kysymyksiin siitä, miten omilla teoilla vaikutetaan 

isompiin kokonaisuuksiin. Näen innostamisen mo-

raalisena ja tavoitteellisena toimintana. Toiminnan 

tavoitteena on muuttaa yhteistä todellisuutta parem-

maksi sekä yksilöjen että yhteisöjen tasolla. Tässä 

on tärkeää usko jokaisen ihmisen mahdollisuuteen 

muokata ympäröivää yhteiskuntaansa. Innostamises-

sa ei jäädä vain yksilön tasolle vaan siinä pyritetään 

muuttamaan aina myös laajempaa yhteisöä ja viime 

kädessä koko maailmaa. Se on tavallaan aina myös 

”maailman parantamista”, vaikka lähtökohtana ovat 

pienet muutokset.

OPA (Olli-Pekka Ahtiainen): Innostamiseen si-

sältyvä käsitys ”maailman parantamisesta” viehättää 

myös minua. Se samaan aikaan sekä vapauttaa että 

antaa tekemiselleni syvempää merkitystä. Maailmas-

sa on vielä paljon tehtävää inhimillisyyden lisäämi-

sessä. Erityisesti länsimaissa, myös Suomessa ihmisiä 

ohjataan asemiin ja lokeroihin, joissa he eivät ole niin 

vapaita kuin heille olisi mahdollista. Innostamisessa 

pyritään siihen, että ihminen voi vapaammin olla sitä, 

mitä on, ja olemaan osallinen omassa elämässä ja ym-

päristössä. 

KA: Innostaminen rinnastetaan usein voi-

mauttamiseen ja voimautumiseen. Näettekö 

näiden olevan sama asia?

OPA: Varmaan niissä on paljon samaa. Kokiessaan 

olevansa vapaa ihminen on myös voimautunut. Tähän 

tietysti liittyy – dialogin tavoin – kysymys siitä, mitä 

voimautuminen on käytännössä. Itse pidän sosiokult-

tuurisessa innostamisessa siitä, että voin työntekijänä 

olla ihmettelemässä, kasvamassa, innostumassa ja 

voimautumassa yhdessä muiden kanssa. Aitoa voi-

mautumista ei voi tapahtua yksisuuntaisesti. Innos-

tajana minun täytyy jollakin tavalla osallistua siihen, 

mitä yhteisessä prosessissa tapahtuu. Tämä ei tarkoi-

ta sitä, että tulen pysyväksi osaksi toisten ihmisten 

elämää. Tällöin saan työstäni koko ajan myös itselleni 

jotain. 

MK: Innostajan tulee olla valmis innostamisproses-

sissa muuttamaan kaikkea, myös itseänsä ja ajattelu-

ansa. Uskon, että tämä erottaa innostamisen monista 

muista voimauttamisen prosesseista, joissa ei edelly-

tetä, että myös työntekijän täytyy laittaa itsensä alt-

tiiksi muutoksille. Innostamisessa on keskeistä sekä 

ammatillinen kutsumus että sitoutuminen.

OPA: Tälläkin näkemyksellä on rajansa. Se ei tarkoi-

ta sitä, että innostajan tulisi täydellisesti mukautua ja 

muuttua toisten ihmisten suuntaan. Työntekijällä tu-

Dialogissa 
kahden ihmisen 

vuorovaikutuksesta 
syntyy jotain uutta.

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

lee olla joitain perustavia ihmiskäsityksiä, joita hän ei 

voi hylätä. Innostajalla on mahdollisuus ja lupa tuoda 

nämä käsitykset näkyviksi työssään. Samalla hänen 

kuitenkin tulee kunnioittaa toisten erilaisia näkemyk-

siä.

JS: Mielestäni ajatus dialogisuudesta sisältää itses-

sään tämän kuvaamasi käsityksen ihmisten ja heidän 

arvojensa välisestä vuorovaikutuksesta. Dialogissa 

kahden ihmisen vuorovaikutuksesta syntyy jotain 

uutta. Toiminta ei ole yksisuuntaista. Itse ajattelen, 

että juuri tässä on ”empowermentin” ja innostamisen 

ero.

OPA: Dialogi on jollain tavoin ylevä käsite, ja sen to-

teutuminen käytännössä on äärimmäisen haasteellis-

ta. Silti uskon, että dialogi voi olla aitoa hyvinkin eri-

laisissa kohtaamisissa, vaikka opettajan kohdatessa 

oppilaita koulussa. Suhde voi muodostua valta-asetel-

maksi tai tasavertaiseksi kohtaamiseksi, jossa opetta-

ja antaa ammattitaitonsa ja ihmisyytensä oppilaan ja 

ryhmän kasvun tueksi. Dialogi on kuitenkin erilaista 

eri tilanteissa ja erilaisten ihmisen kohtaamisissa. 

Tämä näkemys seuraa ihmiskäsityksestä, jonka mu-

kaan me olemme kaikki ainutlaatuisia ja kohtaamme 

toisemme aina ainutlaatuisessa tilanteessa.

MK: Innostamisesta kirjoitettu kirjallisuus on usein 

niin filosofista, että käytännön tilanteissa on vaikeaa 

käsittää, toteutuuko dialogi. Täydellinen dialogi tus-

kin on mahdollista. Mikään sosiokulttuurisen innos-

tamisen kuvattu piirre ei toteudu käytännössä puh-

taana. 

JS: Vaikka aidosta dialogista on kirjoitettu paljon in-

nostamista käsittelevässä kirjallisuudessa, en usko, 

että sillä on merkitystä, minkä nimikkeen alla teem-

me töitä. Ei ole väliä, kutsutaanko sitä innostamisek-

si vai ei, tai käytetäänkö siitä juuri oikeita käsitteitä. 

Kyseessä on enemmänkin asenne. Haluanko oikeasti 

kohdata ihmisiä? Uskonko, että työlläni on merkitys-

tä? Uskonko, että maailmasta voi tulla parempi paik-

ka? 

KA: Onko siis niin, että innostaminen ei ole 

niinkään menetelmä vaan arvo?

JS: Näin voisi sanoa. Kyseessä on ihmisten arvosta-

minen, joka lähtee innostajasta.

OPA: Eräässä seminaarissa kuuntelin somalinaista, 

joka oli tullut turvapaikanhakijana Suomeen. Hän 

saapui Suomen ja Venäjän rajalle monien maiden hal-

ki ja monien mutkien jälkeen kaikkein pimeimpään 

aikaan vuodesta tietämättä, mihin maahan hän oli 

päätynyt. Suomalaiset rajavartijat olivat vastassa, ja 

naisen seurue anoi turvapaikkaa. Nainen kertoi, että 

rajalla hänet odottamaan ohjanneen rajavartijan kat-
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se oli ystävällinen, ja hän 

sanoi: ”Welcome to Finland.” Nainen tiesi, 

että oli tullut turvalliseen paikkaan. Vaikka ele oli pie-

ni, nainen koki, että hänet kohdattiin ihmisenä.

MK: Minulle herää ajatus siitä, että kohtaaminen, 

dialogisuus, yhteisöllisyys, muutos voivat kaikki mah-

dollistua erilaisin pienin tavoin. Innostamisen filoso-

fia ja teoria on usein niin ylevää, että se voi pelottaa 

ja hämmentää ihmisiä. Innostajan tehtäväksi määri-

tellään eheyden ja hengen antaminen ihmisille. Sa-

notaan, että innostajan tulisi rakentaa yhteisöä, jossa 

ihminen voi toteuttaa persoonaansa sen 

kaikissa arvokkaissa muodoissa. Hänen tulisi auttaa 

ihmisiä siirtymään sellaiselle kriittisyyden asteelle, 

jossa mahdollistuu omien ongelmien syvä tulkinta ja 

passiivisuuden syrjäyttäminen. Usein kaiken tämän 

toteuttaminen on vaikeaa tai suorastaan mahdoton-

ta. Korkealentoisista ajatuksista on tärkeintä löytää 

innostamisen punainen lanka: kunnioittava asenne 

toista ihmistä kohtaan. Tällöin sosiokulttuurisen in-

nostamisen ajatus toteutuu pienissäkin kohtaamissa. 

KA: Mihin sitten tarvitaan innostamisen filo-

sofiaa, jos ihmiset jo toteuttavat sitä pienissä 

arkisissa teoissaan?

JS: Teoria ja filosofia voivat auttaa tulemaan tietoi-

seksi siitä, että näillä arjen pienillä teoilla on vaikutus-

ta. Filosofia voi synnyttää intohimoa ja ymmärrystä 

siihen, että omalla toiminnalla on merkitystä. Ihmis-

ten on hyvä tiedostaa, että toisen ihmisen huomioimi-

nen on yksinkertaisin arkinen teko, joka voi tapahtua 

missä tahansa.

MK:  Minusta on upeaa,  jos ihmiset tiedostavat, että 

pienillä hymyillä, eleillä, kohtaamisilla on merkitystä. 

OPA: Minulta itseltäni on vaatinut ponnisteluja pääs-

tä irti käsityksestä, jonka mukaan minun pitää vaatia 

muita ihmisiä muuttumaan joksikin. Erheellisesti 

toivoin, että muutokset olisivat juuri niitä, joita minä 

itse toivon. Usein myös kuvittelin, että minulla tulee 

olla keinot ja vastaukset valmiina. Lisäksi uskoin, että 

pitää tapahtua isoja, merkittäviä ja näkyviä muutok-

sia. Nykyään ajattelen, että tulee luottaa siihen, että 

vähäisetkin muutokset ihmisissä ovat tärkeitä. Pien-

täkin muutosta tulee kunnioittaa, ja siitä tulee iloita. 

Tärkeintä on se, että muutokset lähtevät ihmisistä it-

sestään.

MK: Innostaminen voi tuoda tämän ajan yksilöllisyyt-

tä korostavalle ihmiselle viestin, joka muistuttaa, että 

emme voi toimia yksin. Olemme sosiaalisia olentoja.

KA: Paulo Freiren ajatuksista ammentava in-

nostaminen korostaa kriittisyyttä vallitsevaa 

yhteiskuntaa kohtaan. Mitä ajattelette tästä? 

Onko tällaisella kriittisyydellä teille merkitys-

tä?

MK: Minulle se on tärkeää. Se on myös jonkinlaista 

poliittista heräämistä, oman paikan oivaltamista. Se 

laittaa pohtimaan, mitä minä voin muuttaa, ja mitä en 

voi muuttaa. Joudun kysymään itseltäni, mitä miel-

tä minä olen eri asioista. Kysymisen avulla saadaan 

ihmiset liikkeelle ja herätetään heitä aktiiviseen toi-

mintaan omien yhteisöjensä ja yhteiskuntansa kehit-

tämisessä. 

OPA: Kriittinen asenne tarkoittaa myös sitä, että mi-

nun täytyy innostajana uskaltautua katsomaan kriitti-

sesti omaa ajatteluani ja haastaa itseäni kriittisyyteen 

koko ajan. Tämä on myös kohtaamisen ja dialogin 

edellytys. Ennen kuin ryntään innostamaan ja voi-

mauttamaan muita, olisi hyvä pysähtyä selvittämään, 

mitä itse ajattelen. Minä olen ainakin joutunut teke-

mään paljon työtä omien ennakkoasenteideni kanssa. 

Olen yrittänyt päästä eroon tai ainakin tulla tietoiseksi 

omasta tavastani luokitella ihmisiä. 

Haluanko oikeasti 
kohdata ihmisiä? 

Uskonko, että työlläni 
on merkitystä?
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JS: Minulle tärkeintä kriittisyydessä on se, että en 

suostu olemaan elämässäni sivustakatsoja. Jos ha-

luan olla aktiivisesti mukana elämässäni, sitä täytyy 

katsella eri näkökulmista. Lopulta on myös aukaista-

va suunsa ja tuotava eri näkökulmia esiin. Jos innos-

tamisesta jää kriittisyys pois, se oikeastaan muuttuu 

kokonaisuudessaan merkityksettömäksi. Kriittisyys ei 

kuitenkaan tarkoita aina asioiden muuttamista. Se voi 

myös olla jonkin olemassa olevan asian puolustamista.

KA: Olette kaikki tehneet työtä maahanmuutta-

jien ja turvapaikanhakijoiden kanssa. Millä ta-

voin innostaminen voi ilmentyä tässä työssä?

OPA: Innostaminen on jonkinlainen ”selkäydintason” 

malli, jonka toivon näkyvän kaikessa työssäni. Jos me-

nen työssäni pelaamaan lentopalloa tai jalkapalloa ih-

misten kanssa, niin sen tulisi vaikuttaa sielläkin.

KA: Mikä sitten tekee vaikkapa jalkapallon pe-

laamisesta turvapaikanhakijoiden kanssa in-

nostamista? 

OPA: Minusta jalkapallon pelaaminen on innostamis-

ta silloin, kun minulla työntekijänä on taustalla ajatus 

siitä, että pelaamme jalkapalloa, koska se on juuri näille 

ihmisille merkityksellistä. Turvapaikanhakijoiden kans-

sa on myös merkityksellistä aloittaa toiminnalla, jossa 

heille syntyy turvallinen olo. Heille on tärkeää liikkua, 

k o h d a t a 

toisia ihmisiä ja tehdä yhdessä 

asioita. Samalla se mahdollistaa minulle työntekijänä 

uudenlaisen tavan kohdata ihmisiä ja puhua asioista, 

joista en voi puhua heidän kanssaan pöydän ääressä. 

JS: Ymmärrän asian samalla tavoin. Innostaminen on 

kokonaisvaltainen asenne ihmisten kohtaamiseen, ja 

jalkapallon peluu voi olla osa sitä. Ei sitä tarvitse jat-

kuvasti korostaa, että nyt tehdään sosiokulttuurista in-

nostamista. Kun sinulla on tietty asenne työhösi, niin 

silloin se on sitä.

KA: Missä sitten näkyy se, että jollakin työnte-

kijällä on tämä tietynlainen asenne ja jollakin 

ei?

OPA: Käytetään vielä tätä jalkapalloesimerkkiä. Voin 

työntekijänä ajatella, että järjestän turvapaikanhaki-

joille jalkapallopelin, koske heille täytyy järjestää jotain 

liikuntaa. Motiivini on: ”Ettei ne lahoa tuolla sisällä.” 

Sitten annan heille pallon ja sanon, että pelatkaa. Mut-

ta jos toimin kuten innostaja, toiminnan perustana 

onkin tavoite luoda kohtaamisen mahdollisuuksia ja 

vastata ihmisten tarpeisiin. Pyrin kuulemaan ihmisiä ja 

toimimaan sen pohjalta. Pyrin tekemään asioita, jotka 

ovat heille tärkeitä ja tosia.

Ihmisten on hyvä 
tiedostaa, että toisen 

ihmisen huomioiminen on 
yksinkertaisin arkinen teko, 

joka voi tapahtua missä 
tahansa.

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

MK: Olen yrittänyt pitää kiinni toiminnan avoimuu-

desta. Ensisijaisesti kyse ei siis ole siitä, mitä tehdään. 

Enemmänkin on kyse siitä, miten tehdään. Täten aja-

teltuna innostaminen on todellakin asenne tai arvo. 

Ihmisten tulee saada kokemus siitä, että he voivat vai-

kuttaa asioihin, ja että he voivat muuttaa edes jotakin 

omassa elämässään. Voin kertoa esimerkin. Voi olla, 

että olen suunnitellut turvapaikanhakijoiden kanssa 

yhteistä kokoontumista, jonka teemana on omasta 

taustasta kertominen. Jos ihmi-

set kuitenkin haluavat mennä pelaamaan jalkapalloa, 

niin mennään pelaamaan. Uskon, että tästä ihmisille 

syntyy kokemus siitä, että yhdessä voidaan vaikuttaa 

siihen, mitä meille tapahtuu. Muutkin innostamisen 

peruselementit, kuten dialogisuus, alkavat täten to-

teutua jollain tavoin. Ne kuitenkin toteutuvat aina 

kulloisenkin yhteisön mukaisesti. 

JS: Tavallaan olisi helppo lähteä kuvaamaan sitä, 

mitä erilaisia menetelmiä on käyttänyt. Mielestäni 

ei ole oleellisinta se, mitä konkreettisesti on tehnyt. 

Tärkeintä on, että toiminnassa ihmiset pääsevät 

osallistumaan ja kertomaan itselleen tärkeistä asi-

oista. Tavoitteena on koko ajan tarkastella yhdessä 

nykyhetkeä ja käydä dialogia, jossa pyritään ymmär-

tämään sekä itseä että toisia. Innostamisen avulla 

luodaan uskoa ja toivoa siihen, että jokaisella elämän 

hetkellä on jokin merkitys, vaikka oltaisiin vastaan-

ottokeskuksessa odottamassa muiden tekemiä itseä 

koskevia päätöksiä. 

KA: Kertokaa kuitenkin jotain esimerkkejä 

siitä, millaisilla menetelmillä olette tehneet 

työtä.

JS: Enimmäkseen olen tehnyt töitä turvapaikanhaki-

joiden kanssa kursseilla, jotka on järjestetty leirikes-

kuksissa. Tärkein elementti on ollut yhdessä olemi-

nen: se, että olemme yhdessä turvallisessa paikassa 
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ja teemme erilaisia arkisia asioita yhdessä. Syödään, 

puhutaan, pelataan. Erityisen hyväksi olen kokenut 

kuvamateriaalien käytön, koska se helpottaa kielion-

gelmia. Olemme tehneet kuvien avulla näkyväksi sitä, 

mistä olemme tulleet, ja mitä haluamme elämältä 

nyt. Tässä yhteydessä turvapaikanhakijat voivat myös 

opiskella hieman käytännön suomea. Työtä on myös 

helpottanut se, että olemme asuneet miellyttävässä 

ympäristössä poissa vastaanottokeskusten arjesta.  

MK: Minulla on hyvin samanlaisia kokemuksia. Ero 

muunlaisten ryhmien kanssa työskentelyyn on siinä, 

että turvapaikanhakijat ovat hyvin kiitollisia siitä, että 

heidän kanssaan ollaan. Tällöin työ tietysti myös tun-

tuu todella tärkeältä.

KA: Miten innostaminen näkyy tällaisessa 

arkisessa yhdessä olemisessa?

MK: Minulle se ilmenee erityisesti yhteisen toimin-

nan avoimuudessa. Yleensä kurssin alussa käymme 

yhdessä läpi osallistujien odotuksia, ja pyrimme 

samalla oikeasti jollain tasolla vastaamaan niihin. 

Osallistujille annetaan tilaa liittyä toisiinsa sekä ker-

toa itsestään ja tilanteestaan muille. Tätä voitaisiin 

nimittää innostamisen ensimmäiseksi vaiheeksi, jos-

sa ihmisten vallitsevaa todellisuutta tehdään näky-

väksi. Näkyväksi tekemistä voidaan tehdä hyvinkin 

kriittisesti etsien sekä henkilökohtaisia että yhteisöl-

lisiä kehittä-

misen paik-

koja. 

Pyrin jatkuvasti seuraamaan sitä, miten ryhmäpro-

sessi etenee, ja mitä yhteisiä uusia toiveita sen myötä 

viriää. Osallistujien oma todellisuus ja tavoitteet ovat 

siis koko ajan tutkimisen kohteena. Iso osa ajasta ku-

luu ringissä istumiseen ja toisten kuunteluun. Välillä 

voi olla pienryhmäkeskusteluja, jotta ihmiset saavat 

kontakteja toisiinsa ja ryhmät sekoittuvat. Tällöin 

käydään dialogia uusien ihmisten kanssa ja päästään 

taas katsomaan omaa itseä ja omaa maailmaa toisesta 

näkökulmasta. Tätä voidaan kuvata prosessin toisek-

si vaiheeksi, jossa lisätään ympäröivän todellisuuden 

ymmärtämistä. Esimerkiksi eräällä kurssilla osallistu-

jat halusivat mennä katsomaan Turun linnaa. Tämä 

toteutettiin, ja samalla puhuttiin Suomen historiasta, 

mikä oli alun perinkin osa tavoitetta. Ohjelmaa voi-

daan siis jatkuvasti muuttaa ihmisten toiveiden mu-

kaan. On myös tärkeää huolehtia koko ajan siitä, että 

jokaisella on tilaa tuoda omia asioitansa esiin. Muu-

toksia tehdessä kuitenkin pidetään mielessä, mitkä 

ovat yhdessä olemisemme tavoitteet. 

Innostamisen prosessin loppupuolella kolmannes-

sa vaiheessa etsitään yhdessä keinoja ja tapoja alkaa 

muuttaa joitain asioita. On tärkeätä tuoda esille, että 

tie parempaan tulevaisuuteen on usein pitkä ja mo-

nia arvaamattomia käännöksiä vaativa. 

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

KA: Innostamisprosessissa ei siis ole oleellista 

joidenkin tiettyjen menetelmien käyttäminen 

vaan tietynlainen tapa tehdä asioita. Tätä on 

tietysti vaikeampi kuvata toisille ihmisille.

OPA: Näin on. Minä kuitenkin lähden aina liikkeelle 

siitä, että innostaminen on toimintaa, jonka tavoitteet 

tulee tiedostaa ja määritellä. Nämä tavoitteet tieten-

kin voivat myös muuttua matkan varrella. Yhteiset 

tavoitteet kuitenkin määräävät sen, mitä käytännös-

sä tehdään. Menetelmät puolestaan riippuvat siitä, 

millaisen ryhmän kanssa ollaan tekemisissä. Ne ovat 

erilaisia silloin, kun ollaan vasta tutustumassa toisiin, 

verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa halutaan 

pohtia sitä, mitä ihmiset haluavat tehdä Suomessa tai 

mitä tehdään vastaanottokeskuksessa päätöksiä odo-

tettaessa.   Yhteisiin päämääriin pyritään sekä minulle 

että ryhmälle sopivilla menetelmillä. 

Ihmisiä ei voi vain pakata yhteen, vaan tulee työs-

kennellä monilla erilaisilla tavoilla. Jos omat taidot 

loppuvat, haetaan apua muilta. Koko ajan on oltava 

tietoinen siitä, että ihmiset liittyvät yhteen ja muo-

dostavat yhteisöjä eri tavoin ja erilaisilla keinoilla. 

Esimerkiksi naiset usein liittyvät yhteen käsitöiden ja 

ruoanlaiton kautta, miehet taas työnteon välityksellä. 

Miehet ovatkin usein haasteellisin ryhmä. Joukossa 

voi olla täysin erilaisista taustoista olevia ihmisiä, pro-

fessorista maanviljelijään, ja hyvinkin erilaisista kult-

tuureista tulevia. Tällöin täytyy selvittää, mitä miesten 

yhteiset tekemiset ja yhteiset teemat ovat. Löytyvätkö 

ne istumalla tv:n ääressä, nikkaroimalla vai yhteisissä 

vierailuissa jalkapallo-otteluihin? Joskus on parempi 

lähestyä ihmisiä aluksi yksitellen ja selvittää vähitel-

len, miten he voivat liittyä muihin. 

JS: Upeinta mutta varmasti haasteellisinta on lähteä 

liikkeelle siitä, mitä turvapaikanhakijat itse osaavat, ja 

rakentaa yhteiselämä tämän varaan. Kysytään, kuka 

osaa ja haluaa laittaa ruokaa, kuka osaa soittaa jotain 

instrumenttia, kuka osaa järjestää pelejä. Tehdään 

sitten näiden avulla yhteisestä ajasta merkityksellis-

tä. Erään turvapaikanhakijoille suunnatun kurssin 

yhteydessä istuimme iltaa soittaen ja laulaen meille 

kullekin tärkeitä lauluja. Kun puhuimme illanvietosta 

myöhemmin ryhmän kanssa, moni kuvasi sitä hienok-

si hetkeksi, jossa meitä kaikkia yhdisti itseilmaisusta 

syntynyt yhteneväisyyden tunne ilman statuksia. 

MK: On myös tärkeää tehdä näkyväksi sellaisia ar-

keen liittyviä asioita, jotka ovat läsnä meidän kult-

tuurissamme mutta monille uusia. Esimerkiksi jos 

jotkut kurssilaiset ovat tulleet myöhässä paikalle, täs-

tä keskustellaan. Voin tuoda esiin sen, mitä meidän 

kulttuurissa myöhästyminen merkitsee, kuitenkaan 

tuomitsematta näitä ihmisiä. Voin  yrittää kannustaa 

hiljaisia naisia kertomaan omia mielipiteitään, vaikka 

se ei olisikaan heidän omaan kulttuuriinsa kuuluvaa. 

Teen tämän kertoen avoimesti koko ryhmälle, että 

Innostaminen voi tuoda 
tämän ajan yksilöllisyyttä 

korostavalle ihmiselle 
viestin, joka muistuttaa että 

emme voi toimia yksin.
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minulle on tärkeää kuulla heidän ajatuksiaan. Täten 

voin auttaa ihmisiä ymmärtämään meidän kulttuuri-

amme.

OPA: Yksi iso oppimisen paikka itselle on ollut se, 

että minä en ole, enkä voi olla, mikään pelastaja näil-

le ihmisille. Minun tehtäväni ei ole muuttaa heidän 

elämäänsä toiseksi. Olen vain 

hetken käymässä heidän elämässään. Tämä on kui-

tenkin vapauttavaa itselle, sillä tätä kautta voin ym-

märtää ja hyväksyä sen, että olemme tekemisissä juu-

ri tässä hetkessä vaikuttavien asioiden kanssa. 

En voi toimia mielekkäästi ihmisten kanssa, jos en 

tutustu heihin ja saa selville, mitkä asiat ovat heille 

oikeasti tärkeitä. Mitä he pohtivat? Mitä he kaipaa-

vat? Esimerkiksi turvapaikanhakijan toive on usein 

saada oleskelulupa Suomessa. Minä en voi sitä hänel-

le antaa, ja minun on oltava tässä hänelle rehellinen. 

Sen sijaan voin pohtia hänen kanssaan, miten hänen 

aikansa päätöstä odotellessa voisi olla mahdollisim-

man hyvää. Mikä voisi olla sellaista, mitä hän juuri 

nyt haluaa? Sanonkin usein, että ”pieni on kaunista” 

ja ”muutokset vaativat aikaa”. Samaan aikaan minun 

täytyy myös hyväksyä se, että joku ei halua osallistua 

tai ei halua muutosta elämäänsä.

MK: Oman kokemukseni perusteella on erittäin vai-

keaa olla olematta ”pelastaja”. Kun vedän kursseja 

turvapaikanhakijoille, tilanne on se, että minä tiedän 

Suomesta eniten, minulla on kontakteja ja tietoa, jota 

osallistujilla ei ole. Tällöin minusta helposti tulee hei-

dän silmissään jonkinlainen mahdollinen pelastaja, 

vaikka sitä en tahtoisikaan.

KA: Turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävä in-

nostaminen on siis hyvin erilaista verrattuna 

vaikkapa suomalaisessa yhteisössä työskente-

lyyn. 

MK: Kyllä. Innostajan tehtäviin usein luetaan kriit-

tisen tietoisuuden herättäminen, yhteisön vahvista-

minen ja muutosvoimien johdattaminen Turvapai-

kanhakijoiden kanssa tulee joskus sellainen olo, että 

tällaiset tehtävät tuntuvat falskeilta. Voi olla, että 

heillä on jotain pieniä tämän hetken toiveita, mutta 

suurin ja hallitsevin toive on palata omaan kotimaa-

han, jos se olisi turvallinen, tai jäädä tänne Suomeen. 

Koska on hyvin harvoin niin, että heidän kotimaan-

sa on muuttunut heille turvalliseksi, he eivät halua 

joutua pois täältä. Kaikki muut muutokset ja toiveet 

voimautumisesta ovat heille toissijaisia ja vähem-

män tärkeitä. Heidän elämänsä merkittävin päätös 

tehdään jossain muualla, ja se on lähes täysin heidän 

toiminnastaan riippumaton. Innostamisen prosessilla 

ei ole tämän päätöksen suhteen mitään vaikutusta, ja 

tästä tulee työntekijälle ristiriitainen olo.

KA: Mitä tällainen kokemus on tehnyt sinulle?

MK: Siitä on seurannut se, että yritän olla entistäkin 

avoimempi ryhmäläisille sen suhteen, että minä en 

voi auttaa heitä tässä asiassa. Turvapaikanhakijoilla 

ei usein ole kovinkaan selkeää käsitystä siitä, kuka 

minä olen, missä roolissa toimin, ja mitkä ovat vai-

kutusmahdollisuuteni. He pohtivat sitä, tunnenko ne 

ihmiset, jotka päättävät heidän jäämisestään. Usein 

he eivät ymmärrä sitä, että minä en todellakaan voi 

vaikuttaa yksittäisten ihmisten saamiin päätöksiin. 

Tällöin osa heistä tuntee itsensä petetyksi, koska en 

auta heitä siten kuin he 

omassa tilanteessaan ha-

luaisivat. Olen yrittänyt hyväksyä ja kohdata ihmisten 

minuun kohdistuvan pettymyksen. Yritän kuitenkin 

yhä työskennellä niiden ”pienien asioiden” kanssa, 

sillä uskon teidän muiden tavoin, että niillä on mer-

kitystä.

OPA: Turvapaikanhakijoiden kanssa ollaan myös 

usein tilanteessa, että he eivät kerro totuutta. Silloin 

joudun miettimään, miten elämme ja toimimme tä-

män asian kanssa. Millaista meidän kohtaamisemme 

on, kun minulle tuleekin tunne, ettei toisen kertomas-

sa kaikki olekaan totta? Pystynkö silti uskomaan toi-

seen ihmiseen ja siihen, että hänellä on syynsä toimia 

näin?

KA: Voiko käydä dialogia ihmisen kanssa, 

joka valehtelee? 

MK: Minä ajattelen, että tästä täytyy lähteä liikkeelle, 

jos muu ei ole mahdollista. Heidän kokemuksessaan 

me saatamme olla virkamiehiä, joille on valehdeltava. 

Tällöin käydään dialogia vastapäätä olevan ihmisen 

kanssa, jolla on oma tarinansa. Muuta meillä ei ole.

KA: Voiko työntekijä sanoa dialogissa, 

että hän ei usko toisen puhuvan totta?

Minulle tärkeintä 
kriittisyydessä on 
se, että en suostu 

olemaan elämässäni 
sivustakatsoja.
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JS: Voi olla läpinä-

kyvä ja suora. Voin sa-

noa, että epäilen toisen valehtelevan, ja silti painottaa 

olevani valmis kohtaamaan hänet ja jatkamaan dia-

logia.

OPA: Tässä on myös hyvä pohtia sitä, missä roolissa 

olen suhteessa tähän ihmiseen. Mitä minun oikeas-

taan täytyy hänestä tietää? Ei minun tehtäväni ole 

ratkaista, onko esimerkiksi ihmisen omista elämän-

vaiheistaan ja taustastaan kertoma tarina totta vai ei. 

Innostajana olen kiinni tässä ja nyt -hetkessä ja siinä, 

mikä on ihmisille juuri parhaillaan totta ja merkittä-

vää. Kysyn, mitä voimme tehdä nyt ja kenen kanssa. 

KA: Miten sitten eri puolilta maailmaa tule-

vien ihmisten yhteisöllisyydestä voi tulla voi-

mauttava eikä ristiriitoja synnyttävä tekijä?

OPA: Yhteisön muodostamiseen ei riitä vain se, että 

heillä on yhteinen turvapaikanhakijan status. Vas-

taanottokeskuksetkin ovat Suomessa hyvin erilaisia. 

Kaikilla paikkakunnilla ei edes asuta samassa paikas-

sa. Tärkeintä on luoda kohtaamisen paikkoja, kurs-

seja ja muuta yhteistä tekemistä. Näissä tilanteissa 

voidaan tutkia ja seurata sitä, ketkä luontevasti liit-

tyvät toisiinsa. Liittyvätkö esimerkiksi vanhat naiset 

toisiinsa? Entä miehet? Liitytäänkö saman kulttuurin 

edustajiin, vai liittyvätkö maanviljelijät toisiinsa ja 

kauppiaat omiinsa? Luonnollinen yhteisö ei jossain 

tilanteessa esimerkiksi välttämättä ole saman kult-

tuurin isät ja pojat, vaan eri kulttuurien aikuiset mie-

het keskenään ja pojat keskenään. Haetaan siis itse 

kullekin luonnollisia yhteisöjä, ja vahvistetaan niitä. 

Tällaiset liittymiset eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niitä 

täytyy joka kerta erikseen tutkia ja etsiä. Voimautumi-

selle tulee suuria esteitä, jos ihmisiä yritetään liittää 

sellaisten yhteisöjen jäseniksi, joita he eivät koe omik-

seen. Turvapaikanhakijan status ei läheskään aina rii-

tä yhdistäväksi tekijäksi.

Teksti: Olli-Pekka Ahtiainen, Kai Alhanen, 
Marko Kangas ja Jarkko Soininen

Kuvat: Anne Nisula
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siaali- ja kasvatusalan ammattilaisia. Becoming 
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Aretai vastasi innostamisen ja kohtaamisen työ-
pajoista, joissa vastaanottokeskusten, kansa-
laisopistojen ja kansalaisjärjestöjen työntekijät 
etsivät keinoja turvapaikanhakijoiden voimautu-
misen tukemiseen. www.aretai.org

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

Kirjallisuutta:
Aalto, Mikko (2000) Ryppäästä 
ryhmäksi. My Generation Oy. 
Tampere: Tammerpaino

Absetz, Brad (1994) Tehdään 
porukalla yhteistyön käsikirja. 
Opintotoiminnan Keskusliitto 
OK. Helsinki

Blatner, Adam (1996) Toimin-
nalliset menetelmät terapiassa 
ja koulutuksessa. Psykodraa-
man ja sosiodraaman tekniikat 
käytäntöön sovellettuna. 
Suomen Morenoinstituutin julk.
sarja Nro2. Naantali: Resurssi  

Bent Falk. Auttajan peili. Hyviä 
kysymyksiä ja yllättäviä vas-
tauksia auttamistyötä tekeville. 
Resurssi

Hakanen, Jari & Ulla, Puro 
(1998) Vuorovaikutustaidot 
ryhmässä. Taskumattisarja. TSL 
opintokeskus. Painohäme Oy.

Innosta ja innostu, (1995) 
Kehitysyhteistyön palve-
lukeskus KEPA. 
www.kepa.fi/teemat/
raportit/025_innostu_1.html

Innostuskirja. NYT, Sosiokult-
turisen toiminnan polun-
päitä.(2003) Opintokeskus 
Kansalaisfoorumi 

Tarja Janhunen & Sirkka Sura 
(toim.) (2005)
Miten käytän toiminnallisia 
menetelmiä? Psykodraaman 
ohjaajat kertovat. Resurssi.

Juhila & Forsberg & Roivainen 
(2002) Marginaalit ja sosiaalityö

Nivala, Elina& Kurki, Leena 
(2006) Hyvä ihminen ja kunnon 
kansalainen: johdatus kansal-
aisuuden sosiaalipedagogiik-
kaan. Tampereen yliopisto

Ventola Marjo-Ritta & Renlund 
Micke(2005) Draamaa ja teat-
teria yhteisöissä
Helsingin ammattakorkeakoulu 
Stadian julkaisuja, Sarja B. 

Vuorinen, Ilpo (1993) Tuhat 
tapaa opettaa. Menetelmäo-
pas opettajille, kouluttajille ja 
ryhmän ohjaajille. Suomen 
Morenoinstituutin julkaisusarja 
nro 1. Naantali: Resurssi.

Innostajana olen kiinni 

tässä ja nyt hetkessä ja 

siinä, mikä on ihmisille 

juuri parhaillaan totta 

ja merkittävää. 
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Aktivoivat menetelmät 
voimautumisen avuksi
Luovuutta ja toiminnallisuutta 
hyödyntävät, kokonaisvaltaiset 
aktivoivat menetelmät sopivat hyvin 
voimauttamista tukevaan ryhmätyöhön 
myös turvapaikanhakijoiden kanssa. 
Aktivoivilla menetelmillä tarkoitetaan 
soveltavista taiteista, draamasta 
ja toiminnallisista menetelmistä 
(esimerkiksi psykodraama ja 
sosiodraama) johdettuja menetelmiä. 
Kokonaisvaltaiset työtavat ovat 
voimallisia, ja niiden käyttö vaatii usein 
menetelmien opiskelua tai yhteistyötä 
ammattilaisten kanssa. Menetelmien 
käyttö kannattaa suunnitella 
huolellisesti.

Aktivoivien menetelmien ideana on hyödyntää ihmi-

sen kokemusta, luovuutta ja tunteita ryhmätyössä ja 

uuden oppimisessa. Teoreettista taustaa menetelmien 

käyttöön saat tutustumalla esimerkiksi kokonaisval-

taisen, reflektiivisen ja uudistavan oppimisen kirjalli-

suuteen tai freireläiseen pedagogiikkaan. Monet akti-

voiviin menetelmiin luettavista työtavoista juontavat 

juurensa J.L. Morenon toiminnallisen ryhmätyön me-

netelmiin ja ratkaisukeskeiseen terapiaan.

Usein aktivoivien menetelmien käyttäjät hyödyntä-

vät myös aineksia soveltavan draaman, yhteisöteat-

terin, yhteisötaiteen, musiikin tai liikunnan alueilta. 

Samoin voidaan käyttää kuvataiteita, valokuvausta, 

digitaalista taidetta ja monenlaista sovellettua kuva-

työskentelyä. Tarinankerronta on yksinkertainen ja 

tehokas, oppimisessakin hyödynnetty menetelmä.

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

Kaikki aktivoivat lähestymistavat 

rakentavat kokonaisvaltaista 

osallistumista 

tekemisen ja kokemisen kautta.

Aktivoivat menetelmät 

• auttavat osallistamaan kaikki teeman 

   työstämiseen

• rakentavat ja pitävät avoimina 

   vuorovaikutuksen kanavia

• auttavat ihmisiä toimimaan yhdessä

• helpottavat tärkeiden ja/tai vaikeiden 

   asioiden käsittelyä 

• auttavat motivoitumaan

• toimivat hyvin heterogeenisissä ryhmissä

• auttavat kuuntelemaan kaikkien ajatuksia

Aktivoivien menetelmien kautta voidaan tehdä nä-

kyväksi monipuolisia näkökulmia. Työskentelyssä 

käytetään aivojen ja loogisen ajattelun lisäksi myös 

kehoa ja tunteita. Usein kokonaisvaltainen työs-

kentely auttaa saamaan kosketuksen omiin tuntei-

siin ja ilmaisemaan niitä. Silloin ihmiset kokevat 

saavansa uutta tietoa omista tunteistaan ja tun-

temuksistaan, ja heidän on helpompi jäsentää ja 

purkaa tuntemuksiaan. Työskentelyssä omia tun-

teita ja ajatuksia on helpompi tuoda esille, kun 

menetelmät ja työskentelyn rakenne purkavat 

hierarkisia asetelmia työssä ja ryhmän sisällä.

Mihin aktivoivia menetelmiä voi käyttää?

• osallistujien rekrytointi

• tavoitteiden asettaminen ja motivointi

• opetus: oppimaan oppiminen, viestintä, kielet...

• ryhmädynamiikka: ryhmän rakentaminen 

   ja konfliktien käsittely

• oppimisen arviointi

• työyhteisön kehittäminen, arviointi, laatutyö
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Miten tarinan ja draaman 
voimaa voi hyödyntää muutoksessa 
ja voimauttamisessa?

Kuva: Hilma Bukareva

Tarinaa, draamaa ja kuvaa voidaan 
käyttää erilaisten kysymysten ja 
ongelmien tutkimisessa ryhmässä tai 
yksin. Kokeilkaa erilaisia tekniikoita!

Voimautumista voi tukea monin menetelmin

Esimerkkejä kuvatyöskentelyn 
tekniikoista

1. omien ja muiden valokuvien/maalausten 

    katsominen, kuvista puhuminen, tarinoiden/

    dialogien kirjoittaminen/esittäminen kuvien 

    ympärille

2. omien kuvien tekeminen: maalaus, 

     piirtäminen, mosaiikki, kuvakollaasi, 

     valokuvaus,  kuvankäsittely, fotogrammit

3. luonnon materiaalien käyttäminen esimerkiksi 

     installaatioiden rakentamisessa: 

     kivet, kukat, lehdet, ruuat...

Draaman sovellukset ja 
kuvatyöskentely yhdessä:

•  installaatiot, patsaat, sarjakuvat

•  puvustus, rekvisiitta

•  nukketeatteri, varjoteatteri

•  puhekuplat, puhuvat patsaat

•  liikkuvat, eloon herätetyt kuvat

Tavoitteita

tutkiminen, 

 motivointi, 

    tiedonhaku, 

dokumentointi, 

          vuorovaikutus, 

 ilmaisu, 

jakaminen, 

    oppiminen, 

  ideointi, 

               voimautuminen, 

     arvostaminen, 

arviointi
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Tarinankerronta
•  voidaan käyttää omakielisiä pienryhmiä

•  elämäntarinat

•  tarinat perinteistä, juhlista, rituaaleista

•  oman kulttuurin kansanperinne, 

    esimerkiksi sankaritarinat

•  sisältönä muistot, minuus, erilaisuus

•  tarinan kertomisen suunnat sekä 

    menneisyyteen että tulevaisuuteen

•  kerryttää resursseja rakentaa omaa maailmaa

•  ohjaajan tehtävänä on omilla taidoillaan auttaa 

    osallistujia kertomaan tarinaansa

•  jakamista ja ymmärtämistä harjoiteltava, 

    se ei ole itsestään selvää

•  keskeistä kuunteleminen, kommunikointi, 

    keskusteleminen, dialogi, assosiaatiot

•  oman äänen etsiminen lähtee toisen vakavasti 

    ottamisesta, yrityksestä ymmärtää puheen ja 

    puhumattomuuden merkityksiä

•  ohjaajan oppimistehtävänä on oppia 

    kuuntelemaan toista ja tunnistamaan hänet hänen 

    omilla ehdoillaan

Teksti: Teija Enoranta

MUIST
ATHAN

Anna kaikille tar-
vittava aika tottua 
työskentelyyn ak-
tivoivilla menetel-
millä. Kaikki eivät 
innostu toiminnal-
lisesta työsken-
telystä, mutta he 
voivat olla mukana 
monenlaisissa roo-
leissa. 

Työskentely akti-
voivin menetelmin 
aktivoi osallistu-
jien tunteita, ko-
kemuksia ja muis-
toja. Valmistaudu 
käsittelemään tun-
teita, ja varaa aina 
aikaa kokemusten 
purkamiseen. Älä 
pelästy tunteiden 
ilmaisemista.

Toiminnallisuus ei tarkoi-
ta sitä, että yhteistä kiel-
tä ei tarvittaisi. Monessa 
prosessin kohdassa voi-
daan työskennellä omalla 
kielellä, mutta tavoitteet 
ja työtavat on voitava 
sopia turvapaikanhakija-
ryhmän kanssa puhuen.

Mieti, sopivatko aktivoivat 
menetelmät tavoitteisiin. 
Valitse menetelmät tavoit-
teiden mukaan.

Aktivoivissa menetelmissä 
hyödynnetään ilmaisua, 
mutta ryhmässä kannat-
taa korostaa tekemisen 
prosessia lopputuloksen 
sijasta.

Ryhmän vetäjän 
tehtävänä on 

innostaa, rohkaista ja 
tukea ryhmää. Jos itse 
nautit työskentelystä 
aktiivisin menetelmin, 
löydät keinot innostaa 
muutkin osallistumaan. Tee kokeiluja, 

sovella eri mene-

telmiä, käytä it-

sellesi mieluisia 

työtapoja.Käytä 

omaa lahjakkuutta-

si ja persoonaasi.!

MUISTA
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Voimautumista voi tukea monin menetelmin
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Fatemeh Bahador. 
Kuva: Rita Lukkarinen

Voimautumista 

tuetaan monissa yhteyksissä

Becoming More Visible -hanke on tehnyt yhteistyötä 

kansainvälisessä ASAP (Asylum Seekers’ Active Partnership)

-kumppanuudessa. Seuraavassa on perustietoja 

ASAP-yhteistyöhön osallistuneiden maiden turvapaikanhaki-

jatilanteesta ja turvapaikanhakijoiden kohtelusta sekä 

työmuodoista,  joissa turvapaikanhakijoita kohdataan. 

 ASAP-yhteistyöhön ovat osallistuneet Itävalta, Suomi, 

Italia, Liettua, Puola ja Skotlanti.

Liitteet
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Missä 
voimautumista 
voi tukea?

Turvapaikanhakijoiden voimautumista 

voi tukea kaikissa yhteyksissä, joissa 

heitä tavataan. Becoming More Visible 

-hankkeen kehittämiskumppaneina on 

toiminut neljä vastaanottokeskusta 

ja Kansalais- ja työväenopistojen 

liitto. Yhteistyökumppaneina ovat 

olleet kansalais- ja työväenopistot, 

kansalaisjärjestöt ja muut oppilaitokset. 

ASAP (Asylum Seekers’ Active Partnership)

-kumppanuuden kansainväliset jäsenet edustavat 

sosiaalityön, koulutuksen ja kansalaisjärjestöjen 

moninaisia toimintamuotoja.  Seuraavassa 

on perustietoa siitä, miten kumppanuuden eri 

toimintamuodoissa voidaan toimia turvapaikanhakijan 

aktiivisuuden, toimintakyvyn ja voimautumisen 

tukemiseksi.

Vastaanottokeskus 
yhteistyöverkoston osana 

              Suomessa

Suomessa on vuonna 2007 kolmetoista vas-

taanottokeskusta, joissa turvapaikanhakijat 

asuvat joko yhdessä keskuksessa tai hajau-

tetusti kaupungin asunnoissa. Yksityisma-

joituksessa asuvat turvapaikanhakijat ovat 

järjestäneet asumisensa itse mutta ovat jon-

kin vastaanottokeskuksen kirjoilla. Keskuk-

sen asiakkaina ollessaan turvapaikanhaki-

jat saavat 80 prosenttia toimeentulotuesta, 

josta osa on sidottu työ- ja opintotoimintaan. 

Vastaanottokeskus järjestää kieliopintoja, 

vapaa-ajan toimintaa ja vaihtelevasti työtoi-

mintaa keskuksessa ja sen ulkopuolella. Kes-

kus tukee lasten koulunkäynnin järjestämi-

sessä ja antaa tukea perheille, antaa tietoa ja 

neuvoo suomalaista yhteiskuntaa koskevissa 

asioissa ja ohjaa tarvittaviin lisäpalveluihin.

Työ- ja opintotoiminnan tarkoituksena on osin antaa 

osa vastuu asumisjärjestelyistä vastaanottokeskuksen 

asukkaille ja osin kannustaa aktiiviseen toimintaan 

niin omassa asuinympäristössä kuin keskuksen ulko-

puolellakin. Suomea ja/tai ruotsia sekä vaihtelevasti 

englantia voi opiskella vastaanottokeskuksessa. Li-

säksi jotkin keskuksista järjestävät puutyö- ja teks-

tiilityöpajoja, opintokäyntejä, retkiä sekä liikuntaa ja 

pelejä. Työtoiminta voi olla vastaanottokeskuksessa 

esimerkiksi siivousta, taloustöitä, korjaus- tai ylläpi-

totöitä tai työtä keskuksen ulkopuolella. Turvapaikan-

hakijat voivat tehdä työtä, kunhan kolme kuukautta 

turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut.

Vastaanottokeskuksilla on paikalliset yhteistyöverkos-

tonsa, joissa toimivat kuntien ja kaupunkien palvelut, 

oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt yhdessä järjestävät 

tukipalveluita turvapaikanhakijoille. Tärkeimpiin yh-

teistyökumppaneihin kuuluvat Pakolaisapu ry. ja Pa-

kolaisneuvonta. 

Kansalaisopistot tarjoavat aktivoivia opintoja

Kansalais- ja työväenopistot ovat tulleet vastaanotto-

keskusten yhteistyökumppaneiksi Becoming Visible 

-  ja Becoming More Visible -hankkeissa. 

Kansalais- ja työväenopistot eli kansalaisopis-

tot ovat yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoa-

via oppilaitoksia, joissa voi opiskella mm. vierai-

ta kieliä, musiikkia, taideaineita, tekstiilitöitä, 

tietotekniikkaa, yhteiskunnallisia aineita ja liikun-

taa. Iltaisin ja kerran viikossa opiskelun rinnalla 

järjestetään intensiivikursseja, viikonloppukursseja, 

monimuoto-opetusta sekä verkkokursseja. Kansa-

Liitteet
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laisopistot tarjoavat myös perusopetuksen ja luki-

on oppiaineita, taiteen perusopetusta, ammatillista 

lisäkoulutusta sekä avoimen yliopiston opetusta.  

 

Vapaan sivistystyön lain mukaan kansalaisopistojen 

erityistehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin 

sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaeh-

toiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehit-

tämiselle. Vuosittain noin 250 kansalaisopistoa jär-

jestää opetusta lähes 800 000 opiskelijalle melkein 

kaikissa Suomen kunnissa. Kansalaisopiston omis-

tajana onkin usein kunta, mutta on myös yksityisiä 

kansalaisopistoja.

Lähde: www.ktol.fi

Uusien ryhmien saaminen mukaan opistojen toimintaan on tärkeä haaste. 

Aliedustettuja ryhmiä opistoissa ovat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden 

ohella myös suomalaiset miehet.

Kansalaisopistot voivat tarjota turvapaikanhakijoille ja 

muillekin erityisryhmille sopivia opintoja, koska:

.Opinto-ohjelma on joustava, ja opintoja 

  voidaan räätälöidä kullekin ryhmälle sopiviksi.

.Opistoja on kattavasti ympäri maan, ja opetusta 

   järjestetään useissa eri pisteissä lähellä ihmisiä.

.Opettajiksi ja apuopettajiksi voidaan palkata 

    myös maahanmuuttajia ja turvapaikan-

   hakijoita. Opistot ovat perinteisesti 

   monikulttuurisia.

Liitteet
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Liettuassa tavoitellaan 

kotoutumista

Kotoutumiseen valmistautuminen al-

kaa Liettuassa jo vastaanottokeskuksen 

asiakkuuden aikana. Jos turvapaikan-

hakija pääsee valmistautumisvaiheis-

ta varsinaiseen kotoutumiseen, hän on 

jo hyvässä vauhdissa oman elämänsä 

rakentamisessa.

Kotoutumiseen valmistautumisen ensimmäi-

nen vaihe Pabraden reksiteröintikeskuksessa 

voi kestää kuusi kuukautta. Maahanmuutto-

viranomaiset käsittelevät sinä aikana turva-

paikkahakemuksen kelpoisuutta, ja hakija saa 

vain välttämättömimmät: ateriat, asunnon ja 

peruspalvelut. Vaikka turvallisuus ja perus-

palvelut ovat taatut, Pabraden militaristinen 

ympäristö ei saa turvapaikanhakijoita tunte-

maan oloansa kotoisaksi.

Itävallassa asutaan asuntoloissa

Itävallassa on kolme transit-keskusta, joissa tur-

vapaikanhakijat asuvat vain kolmisen viikkoa. 

Traiskirchenin, Thalhamin ja Wienin lentoaseman 

keskuksista siirrytään alkuvaiheen tutkinnan jäl-

keen asumaan asuntoloihin eri puolille Itävaltaa. 

Monet asuntolat sijaitsevat syrjäisissä kylissä maaseudulla, 

toiset kaupungeissa. Useimpia asuntoloita pitävät yllä kir-

kolliset järjestöt Caritas ja Diakonie. Turvapaikanhakijoita 

majoitetaan myös yksityisten vierasmajoihin. Kaikissa asu-

mismuodoissa turvapaikanhakijat saavat joko ateriat tai vas-

taavan ruokarahan, pääsyn terveydenhoitoon, taskurahaa ja 

neuvontaa.

Alueelliset neuvojat auttavat palveluihin pääsyssä, lasten 

koulunkäynnin ja aikuisten kieliopintojen järjestämisessä 

sekä asioinnissa viranomaisten kanssa.

Sosiaalisen avun keskukset, kuten Omega-terveydenhoi-

tokeskus, ovat tärkeitä tuen tarjoajia. Keskukset järjestävät 

terveydenhoitoa ja psykososiaalista tukea siellä, missä turva-

paikanhakijat asuvat. Apua tarjotaan lainopillisista asioista 

aina psykoterapiaan tai traumojen käsittelyyn.

Turvapaikanhakijoita ei velvoiteta osallistumaan mihinkään 

toimintaan. Kaikkeen tukevaan ja aktivoivaan toimintaan 

saa osallistua vapaaehtoisesti.  Useimmat kokevat toimin-

taan osallistumisen mielekkääksi. Työn tekemistä laki ei tur-

vapaikanhakijoille salli lukuun ottamatta tilapäisiä kausitöi-

tä tai töitä asuntoloiden ylläpidossa.
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”Kaikki turvapaikanhakijat viedään 

ensin Pabradeen. Siellä voi joutua 

olemaan puoli vuotta. Työntekijät 

käyttävät univormuja. En pidä siitä. 

Pelkään kaikkea, mikä muistuttaa 

sodasta... Tämän vaiheen jälkeen 

pääsee rakentamaan elämää jossain 

päin Liettuaa.”

[tšetšenialainen nainen, 47 vuotta]

Pabradessa neuvotaan, mitä mahdollisuuksia Liet-

tuassa tulevaisuudessa voi olla.

Toinen vaihe alkaa Ruklan vastaanottokeskuksessa, 

ja sekin voi kestää puoli vuotta. Turvapaikanhakija 

saa asunnon lisäksi noin 50 euron kuukausittaisen 

toimeentulotuen ja perusterveydenhuollon palve-

lut. Lisäksi saatavilla on lainopillista neuvontaa ja 

työllistymiseen ohjausta sekä opintoja Liettuan his-

toriasta ja kielestä noin 190 tunnin verran. 

Vuodesta 2005 on ollut saatavana myös psykologin 

palveluja.

”Ruklassa meitä kohdeltiin hyvin. 

Silloin siellä oli psykologi, mutta ei 

ollut mitään projektia, jonka avulla 

turvapaikanhakijat olisivat saaneet 

psykologin palveluja.”

[tšetšenialainen nainen, 47 vuotta]

Kotoutuminen: Turvapaikan tai muun oleskelulu-

van saaneet saavat tukea kotoutumiseensa Liet-

tuassa asumistuen, toimeentulotuen ja koulutuksen 

muodossa. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

tukemisessa kansalaisjärjestöillä on merkittävä 

osa. Liettuassa toimivat muun muassa Caritas, 

Punainen risti, Naisten työllistymistä tukeva info-

keskus ja Eupro.
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Kansalaisjärjestöt tukevat 
vastaanottokeskusten työtä Puolassa

Puolassa on 18 vastaanottokeskusta turvapaikanhakijoille. Keskuksista kolme on Var-

sovassa. Joulukuussa 2006 keskuksissa asui 3547 turvapaikanhakijaa. Henkilökunnal-

le kuluu sekä hallinnon että turvapaikanhakijoiden neuvonnan tehtävät, jotka saatta-

vat olla ristiriitaisiakin.

Tärkeimmät vastaanottokeskuksissa asuville palveluja tuottavat kansalaisjärjestöt Puolassa ovat:

. International Organization for Migration IOM

. UNHCR

. Regional Family Support Centre

. Polish Humanitarian Organization PAH

. Caritas of Warsaw Archdiocese

. Caritas of Lublin Archdiocese

. Caritas of Bialystok Archdiocese

. Human Rights Helsinki Foundation

. One World Association

. Polish Red Cross

. Association of Legal Intervention 

. Muslim Union

. Legal Clinic of Warsaw University

Järjestöt tarjoavat lainopillista apua, mielenterveysneuvontaa, sosiaalista tukea, integroitumista tuke-

vaa toimintaa ja apua vapaaehtoisessa lähtömaahan palaamisessa lähinnä ERF- ja Equal-ohjelmien ra-

hoituksella.

Kansalaisjärjestöt 

turvapaikanhakijan

               tukiverkostona Skotlannissa 

Skotlannissa ei ole lainkaan vastaanottokes-

kuksia. Turvapaikanhakijat asuvat kaupun-

gin, yksityisten ja järjestöjen tarjoamissa 

asunnoissa. Skotlannissa on yksi säilöönotto-

keskus.

Päiväkeskukset turvapaikanhakijoille ovat useimmi-

ten kirkollisten ja muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen 

ylläpitämiä. Päiväkeskus tarjoaa tapaamispaikan ja 

usein lastenhoitomahdollisuuden, joskus myös kieli-

opintoja ja esimerkiksi ompelukursseja. Päiväkeskuk-

set ovat tärkeitä tiedonvälityspaikkoja, joiden kautta 

turvapaikanhakijat löytävät saatavilla oleviin palve-

luihin: naisten ryhmiin, ystäväpalveluun, vapaaeh-

toistyönä tarjottavaan tukeen ja kulttuuripalveluihin. 

Glasgow’ssa toimii vankka verkosto järjestöjä, jotka 

tarjoavat lainopillista neuvontaa ja terveydenhoito- ja 

sosiaalipalveluja. Monissa järjestöissä turvapaikanha-

kijat itse toimivat myös palveluiden tuottajina – näistä 

esimerkkeinä Citizens Advice Bureau, Gorbals Initiati-

ve Peer Advocacy Project ja British Red Cross’ Orien-

tation Service.  
Lisätietoja:

Asylum Matters for Scotland Conference Report
www.ATLAS-scotland.co.uk
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Itävalta

Turvapaikkahakemusten määrä

Vuonna 2005 hakemusten määrä väheni 8,82 prosen-

tilla, ja niitä jätettiin yhteensä 22 461. Sama suuntaus 

tulee jatkumaan, koska turvapaikkalainsäädäntöä on 

kiristetty. 

Eniten hakemuksia tuli seuraavista maista 

lähteneiltä:

Käsiteltäviksi otetuista hakemuksista 45 % sai posi-

tiivisen vastauksen. Keskimäärin 25 % kaikista hake-

muksista hyväksytään. 

Lähde: http://www.asyl.at/fakten_8/stat_2006_01.htm

Taloudellinen ja muu tuki

Turvapaikanhakijat saavat tukina ja avustuksina asu-

misen, ruokaa, taskurahaa (40 euroa, vain järjestetys-

sä majoituksessa), sairausvakuutuksen ja hoitokulujen 

omavastuuosuuden korvauksen, ilmaisen kou-

lukuljetuksen koululaisille, koulumateriaaleja, 

vaaterahan, matkakulut viranomaistapaamisia 

varten, järjestetyssä majoituksessa jonkin ver-

ran vapaa-ajan ohjelmaa, tukea ja matkakulut 

vapaaehtoista paluuta varten ja psykososiaalis-

ta hoivaa. 

Asuminen

Turvapaikanhakijat majoitetaan vastaanotto-

keskuksiin ensimmäisen seulontavaiheen ajaksi 

Turvapaikanhakijat 
ASAP-maissa

Maa:    Hakemuksia v. 2005        Myöntävät  
                              päätökset

Serbia   4403.       470 
Venäjän federaatio  4355      2467
Intia   1530     1
Moldova   1210     7
Turkki   1064     71
Georgia   954     59
Afganistan   923     538
Nigeria   880     7
Mongolia   640     3
Bangladesh   548     0
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ja sen jälkeen Caritas-järjestön tai yksityisten ylläpitä-

miin asuntoloihin. 

Terveydenhoitopalvelut

Turvapaikanhakijat kuuluvat saman julkisen sairaus-

vakuutuksen (joko liittovaltion tai osavaltion) piiriin 

kuin Itävallan kansalaisetkin. Sellaiset välttämättömät 

hoidot ja tutkimukset, joita julkinen sairausvakuutus 

ei kata, voidaan myöntää yksittäistapauksen tarkaste-

lun jälkeen.

Opiskelu ja koulutus

Itävallassa 6–15-vuotiailla lapsilla on oppivelvollisuus 

statuksesta ja kielitaidosta riippumatta. Turvapaikan-

hakijoiden palveluita määrittelevän perusturvasopi-

muksen perusteella koulukuljetukset ja -materiaalit 

kustannetaan julkisista varoista (vuosittain 200 eu-

roa per lapsi). Yleensä lapset pystytään onnistuneesti 

sijoittamaan itävaltalaisiin kouluihin, mutta joitain 

vaikeuksia esiintyy oikean luokka-asteen ja tason ha-

kemisessa. 

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat

Itävallan turvapaikanhakuprosessi

a) Hakemus

Hakijan on ilmaistava tahtonsa hakea turvapaikkaa 

poliisiviranomaisille. Tämän jälkeen hakija viedään 

vastaanottokeskukseen, ja hän voi hakea turvapaik-

kaa.

b) Valintamenettely

Turvapaikanhakija majoitetaan valintamenettelyn 

ajaksi vastaanottokeskukseen. Valintamenettely muo-

dostuu kahdesta haastattelusta, joissa hakijan kelpoi-

suus normaaliin turvapaikanhakumenettelyyn tarkis-

tetaan eli tarkistetaan pakenemisen syyt ja perusteet ja 

Itävallan vastuut asiassa. Lisäksi tehdään terveystar-

kastus ja matkatavaratarkastus, otetaan sormenjäljet 

ja varmennetaan hakijan henkilöllisyys vertailemalla 

tietoja EU-tietokantoihin. 

Puoltavissa tapauksissa hakemus lähtee käsiteltäväk-

si normaaliin turvapaikanhakuprosessiin, ja hakija 

siirretään johonkin Itävallan yhdeksässä läänissä si-

jaitsevista asuntoloista. Oleskelun ajan hakijasta huo-

lehditaan perusturvasopimuksen perusteella. Kieltävä 

päätös johtaa välittömään kar-

kotukseen. 

. Turvapaikka: Geneven sopimuksen mukainen

. Oleskelulupa: väliaikaisesti kykenemätön palaamaan  
  alkuperämaahan siellä vallitsevan tilanteen vuoksi   
  (palautuskieltoperiaate eli non-refoulment) 
. Oleskelulupa, humanitaariset syyt: tapauskohtainen
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c) Normaali turvapaikanhakuprosessi

Normaali turvapaikanhakuprosessi muodostuu ju-

ridisesta näkökulmasta kaksitasoisesta käsittelystä. 

Ensimmäinen aste on liittovaltion turvapaikkavirasto 

(BAA) ja toinen aste on liittovaltion turvapaikkahake-

musten käsittelylautakunta (UBAS).

Ensimmäisen kuulemisen pitää turvapaikkavirasto, 

ja siinä kysytään ja analysoidaan syyt ja perusteet ko-

timaasta lähtemiselle, lentoreitti ja vaarat, joille on 

altistunut kotimaassaan. Kun taustat on riittävässä 

määrin tarkistettu ja selvennetty, annetaan päätös. 

Positiivinen: Hakija tunnustetaan Geneven sopi-

muksen mukaiseksi pakolaiseksi, jolla on kyseisen 

sopimuksen määrittelemät oikeudet. 

Negatiivinen: Hakijalle ei myönnetä pakolaissta-

tusta, ja hänen oleskelulupansa peruutetaan, tai ha-

kijalle myönnetään toissijaiseen suojeluun perustuva 

rajoitettu oleskelulupa, jos palautus kotimaahan ei 

ole mahdollinen tai eettisesti perusteltavissa (esim. 

sodan vuoksi). 

d) Päätös

Positiivinen: Tunnustaminen Geneven pakolaisso-

pimuksen alaiseksi pakolaiseksi antaa kyseisen sopi-

muksen mukaiset oikeudet. 

Negatiivinen: Pakolaisstatusta ei myönnetä, oleske-

lulupa peruutetaan.

Toissijainen suojelu: rajoitettu oleskelulupa (§8), 

jos palautus kotimaahan ei ole mahdollinen tai eetti-

sesti perusteltavissa (esim. sodan vuoksi). 

e) Valittaminen

Päätöksestä voi valittaa kahden viikon kuluessa en-

simmäisen päätöksen antamisesta. Liittovaltion tur-

vapaikkahakemusten käsittelylautakunta (UBAS), eli 

toisen asteen viranomainen, ottaa tapauksen tällöin 

käsittelyynsä ja antaa siitä päätöksensä. Jos tämäkin 

päätös on kieltävä, siitä on mahdollista valittaa vielä 

kerran. Tällöin tapaus otetaan kolmannen ja viimei-

sen mahdollisen tahon, eli Itävallan korkeimman 

hallinto-oikeuden, ratkaistavaksi. KHO:n päätös on 

lopullinen, eikä siitä voi valittaa. 
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Liettua

Turvapaikkahakemusten määrä

Vuonna 2005 hakemuksia jätettiin 410, vuonna 2006 

459. Liettuassa on noin 3 400 000 asukasta.

Lähde: http://www.migracija.lt/MDEN/stat_ben.htm

Turvapaikanhakijoita tulee Liettuaan eniten 

Tšetšeniasta, Afganistanista, Irakista, Pakistanista, 

Somaliasta, ja Valko-Venäjältä. 

Vuonna 2006 myönnettiin Geneven sopimuksen pe-

rusteella 12 turvapaikkaa, yhdeksälle tšetšeenille ja 

kolmelle valkovenäläiselle. Toissijainen suoja myön-

nettiin 385 turvapaikanhakijalle, lähinnä Tšetšeniasta 

(343) ja Afganistanista (23) tulleille. 

Lähde: http://www.migracija.lt/MDEN/stat_ben.htm

Taloudellinen ja muu tuki

Hakijat saavat tukea valtion kielikoulutusta ja muuta 

koulutusta, työllistymistukitoimia, majoitusta, sosiaa-

liturvaa, sairausvakuutusta ja lasten päivähoitoa. Pa-

kolaisstatuksen tai toissijaisen suojelupäätöksen saa-

neiden tukitoimet aloitetaan vastaanottokeskuksessa.

Turvapaikanhakijat saavat päivärahaa ruokaa ja muita 

tarpeita varten (välttämätön vaatetus, henkilökohtai-

set hygieniatarvikkeet, taloustarvikkeet). Tuen määrä 

on perheettömille tai ilman huoltajaa oleville alaikäi-

sille noin 50 euroa henkilöä kohden ja puolisolle tai 

lapselle 45 euroa henkilöä kohden. 

Asuminen

Ensimmäiset kuusi kuukautta turvapaikanhakija asuu 

vastaanottokeskuksessa, kunnes kunnan alueelta löy-

detään hänelle muu majoitus. Keskuksessa oleskelun 

ajan asukas saa vaatteet, jalkineet, vuodevaatteet ja 

henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavat tarvikkeet. 

Asunnoissa on peruskalustus. Vastaanottokeskus jär-

jestää muuton vastaanottokeskuksesta uuteen asun-

toon ja turvapaikanhakijan tavaroiden kuljetuksen.

Valtion tuki kunnallista kotouttamista varten on saa-

tavilla 12 kuukautta vastaanottokeskuksesta lähdön 

jälkeen, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin lupa 

asua Liettuan tasavallan alueella on voimassa, eikä 

Liettuan tasavallasta lähdön jälkeen.

Terveydenhoitopalvelut

Sairausvakuutus mahdollistaa turvapaikanhakijoille 

yleisten ja välttämättömien terveydenhoitopalvelujen 

käytön.
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Opiskelu ja koulutus

Vastaanottokeskuksessa on tarjolla kieli- ja atk-ope-

tusta sekä päivähoitoa lapsille. Liettuan kielen ope-

tukseen osallistuminen on pakollista. Jos vastaan-

ottokeskuksessa asuva turvapaikanhakija kieltäytyy 

toistuvasti osallistumasta koulutukseen ilman perus-

teltua syytä, hän saattaa menettää osan sosiaalitues-

taan. Jos turvapaikanhakija aikoo työskennellä, hä-

nen on hankittava työskentelylupa. 

Lähde: http://www.migracija.lt/MDEN/asylum/trumpai_engl.htm

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat
. pakolaisstatus
. toissijainen suojelu
. väliaikainen suojelu

Liettuan turvapaikanhakuprosessi

Geneven sopimuksen mukaisen pakolaisaseman tai 

oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella myöntää 

Liettuan sisäministeriön alainen maahanmuutto-

osasto. Jos henkilö ei saa väliaikaista oleskelulupaa 

tai pakolaisstatusta, hänen täytyy lähteä maasta.

Jos turvapaikanhakijan väliaikainen oleskelulupa ku-

motaan, samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten 

väliaikaiset oleskeluluvat kumoutuvat samalla, paitsi 

niissä tapauksissa, joissa heillä on oikeus oleskella 

Liettuassa muiden lakiin perustuvien syiden perus-

teella.

Liettuassa käynnistyi IOM:n vapaaehtoisen paluun 

ohjelma 1990-luvun puolivälissä. Se tarjoaa maahan-

muuttajille mahdollisuuden ja avustuksen (75 euroa) 

palata kotimaahansa turvallisesti, mikäli he suostuvat 

vapaaehtoiseen paluuseen.

Suomi

Turvapaikkahakemusten määrä

Vuonna 2006 Suomesta haki yhteensä 2 316 henkilöä 

turvapaikkaa. Vuonna 2005 hakemuksia tuli 3574 kpl 

eli määrä on laskenut 35 prosentilla 2005-2006 väli-

senä aikana.

Eniten hakemuksia jättivät seuraavista maista tulleet 

turvapaikanhakijat: Bulgaria, Irak, Serbia ja Monte-

negro, Venäjä, Valko-Venäjä, Afganistan ja Somalia. 

Tällä hetkellä useimmat turvapaikanhakijat ovat per-

heettömiä miehiä. Perheet eivät enää päädy Suomeen 

yhtä usein kuin ennen.

Vuonna 2006 turvapaikka myönnettiin 38 ihmiselle, 

lähinnä Venäjän ja Irakin kansalaisille. Oleskelulupa 

myönnettiin 600 turvapaikanhakijalle. Väliaikainen 

oleskelulupa (B-lupa) hylätyille turvapaikanhakijoille, 

joita ei voida palauttaa lähtömaahan, myönnettiin 316 

ihmiselle Irakista, Afganistanista ja Somaliasta.

Taloudellinen ja muu tuki

Turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan turvapai-

kanhakijat saavat peruspalvelut siinä vastaanottokes-

kuksessa, jossa he ovat kirjoilla. Turvapaikanhakijat 

ovat oikeutettuja toimeentulotukeen, jonka tarkoitus 

on kattaa kaikki elinkustannukset mukaan lukien 

ruoka ja vaatteet. Tuki ei kata majoitusta, jonka ha-

kija saa maksutta vastaanottokeskuksesta. Turvapai-

kanhakijat eivät ole oikeutettuja perhe- tai muihin 

sosiaalietuuksiin. Tarvittaessa on mahdollista saada 

lainopillista apua ja tulkkauspalveluita turvapaikka-

hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Asuminen

Turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen viran-

omaiset majoittavat turvapaikanhakijan vastaanotto-

keskukseen, joita on yhteensä 13 eri puolilla Suomea. 

Keskukset toimivat joko kunnan, valtion tai Suomen 

Punaisen Ristin ylläpitäminä. Turvapaikanhakijalle 

voidaan myös hakea asunto yksityisiltä markkinoilta 

keskuksen ulkopuolelta. Tässä tapauksessa elinkus-

tannuksia ei kateta.

Vastaanottokeskusten yhteydessä on ryhmäkoteja, 

joihin majoitetaan ilman huoltajaa olevat alaikäi-

set turvapaikanhakijat. Ulkomaalaislain perusteella 

huostaan otetut turvapaikanhakijat ja muut ulkomaa-

laiset sijoitetaan säilöönottoyksikköön.

Terveydenhoitopalvelut

Turvapaikanhakijat käyvät saavuttuaan terveystar-

kastuksessa. Hakijat voivat käyttää kunnallista ter-

veydenhuoltoa ja erityistapauksissa myös yksityisiä 

palveluja, jos he tarvitsevat kiireellistä lääketieteellis-

tä hoitoa tai hammashoitoa. Nämä palvelut ovat mak-

suttomia. Joissain vastaanottokeskuksissa on myös 

oma terveydenhoitaja. Kidutuksen vuoksi pikaista 

hoitoa tarvitsevat turvapaikanhakijat voivat mennä 
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Helsingissä sijaitsevaan Kidutettujen kuntoutuskes-

kukseen.

Opiskelu ja koulutus

Vastaanottokeskukset tarjoavat suomen tai ruotsin 

kielen kielikursseja. Niille osallistuminen ei ole pakol-

lista. Jos vastaanottokeskuksessa asuva turvapaikan-

hakija kuitenkin kieltäytyy toistuvasti osallistumasta 

koulutukseen ilman perusteltua syytä, hän saattaa 

menettää osan tuestaan. 

Turvapaikanhakijoiden lapset voivat käydä perus-

koulua. Monissa kouluissa nämä lapset osallistuvat 

ennen normaaliopetukseen menoa maahanmuutta-

jataustaisten lasten peruskouluun valmistavaan ope-

tukseen, jossa heille opetetaan suomea tai ruotsia. 

Aikuiset turvapaikanhakijat voivat myös hakea opis-

kelupaikkaa mistä tahansa koulusta, oppilaitoksesta 

tai yliopistosta. Oppilaitokset päättävät itse oppilaak-

seen hyväksymisestään. Turvapaikanhakijat eivät ole 

oikeutettuja opiskelijan opintotukeen.

Suomen turvapaikanhakuprosessi

Kun turvapaikanhakija tulee Suomeen, hänen täytyy 

antaa turvapaikanhakuilmoitus poliisille tai rajaviran-

omaiselle. Viranomaiset majoittavat hakijan vastaan-

ottokeskukseen. Ulkomaalaisvirasto tekee päätöksen

hakemuksesta turvapaikkahaastattelun eli kuule-

misen jälkeen. Jos päätös on positiivinen, hakijalle 

yleensä myönnetään joko pakolaisasema tai suojelun 

tarpeesta johtuva oleskelulupa. 

 

Negatiivinen päätös voidaan antaa joko normaalin 

tai nopeutetun menettelyn kautta. Hakemus voidaan 

myös jättää käsittelemättä. Menettelyn valinnalla on 

vaikutusta esimerkiksi siihen, miten turvapaikanha-

kija voidaan käännyttää päätöksen saatuaan.

Jos päätös on tehty normaaliprosessin mukaisesti, 

turvapaikanhakijalla on oikeus valittaa päätöksestä 

hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti myös korkeim-

paan hallinto-oikeuteen. Jos tuomioistuimen päätös 

on hylkäävä, turvapaikanhakija poistetaan Suomesta 

joko siihen maahan, josta hän on ensinnä hakenut 

turvapaikkaa tai siihen maahan, josta hän on alun pe-

rin lähtenyt.

Lähde: Työministeriö. Maahanmuutto ja 
työluvat 18.10.2006. 

Turvapaikanhakijana Suomessa. 
Pakolaisneuvonta, 6.2.2007.

http://www.pakolaisneuvonta.fi/files/Pro-
cedure.pdf

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat 
. Turvapaikka, Geneven sopimuksen mukaan
. Oleskelulupa, suojelun tarpeen perusteella
. Oleskelulupa, yksilöllisten humanitaaristen syiden perusteella
. Oleskelulupa, perheenjäsenelle
. Tilapäinen oleskelulupa (B-lupa), hylätylle turvapaikanhakijalle, 
   jota ei voida palauttaa lähtömaahan

Skotlanti

Turvapaikkahakemusten määrä

Britanniasta haki turvapaikkaa vuonna 2005 yhteensä 

25 710 henkilöä (30 840 mukaan lukien elätettävät). 

Hakemusten lukumäärä laski 24 prosentilla verrattuna 

vuoteen 2004. Hakemuksista 2 965 tuli ilman huolta-

jaa turvapaikkaa hakevilta alle 17-vuotiailta lapsilta. 

Glasgow’ssa asuu tällä hetkellä 5 000 eri alueille si-

joitettua turvapaikanhakijaa, jonka lisäksi 80 henkeä 

asuu ystävien tai sukulaisten luona muissa osissa 

Skotlantia. 

Glasgow’n pakolaisväestö on melko monimuotoista, 

mutta yli kolmasosa turvapaikanhakijoista tulee Kon-

gon demokraattisesta tasavallasta, Iranista, Pakis-

tanista ja Somaliasta. 
Lähde: Home Office Statistical Bulletin 14/06, Home Office 2006 

and COSLA Asylum Statistics Glasgow 2006

Vuonna 2005 Britanniasta haki turvapaikkaa 25 710 

ihmistä, joista noin 31 prosentille myönnettiin jonkin-

lainen turvapaikka: rajoitettu oleskelulupa 8 %, hu-

manitaarinen suojelu tai harkinnanvarainen lupa 12 

% ja valitukset 12 %. Skotlantia koskevia nimenomai-

sia lukuja ei ole erikseen saatavana.

Taloudellinen ja muu tuki

Turvapaikanhakijoilla ei ole muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta lupaa työskennellä Britannias-

sa. Hakijat saavat perusmajoituksen ja avustuksen, 

joka on 70 prosenttia (100 % lapsille) siitä toimeen-

tulotuesta, joka annetaan työttömälle Britannian 

kansalaiselle (tällä hetkellä GBP 40,22 per viikko yli 

25-vuotiaalle perheettömälle henkilölle). Alennettua 

tukea perustellaan sillä, että turvapaikanhakijoiden 

tukipalvelu NASS (National Asylum Support Service) 

kustantaa kaasun, sähkön ja veden. Jokaiselle turva-

paikanhakijalle tehdään valokuvallinen henkilökortti 

eli Asylum Registration Card (ARC), joka on esitettävä 

postissa haettaessa NASS:n sinne toimittamaa talou-

dellista avustusta. 
Lähde: Dispelling the Myths, Telling the Facts. Home Office 10.1.2007

Asuminen

Majoitusta, toimeentulotukea, terveydenhoitoa, kou-

lutusta jne. säätelevät koko Britanniaa koskevat lait. 

Turvapaikanhakijoiden majoituksen järjestää NASS. 

Hakijat sijoitetaan asumaan eri puolille Britanniaa 

kaupunkeihin, joiden kanssa NASS:llä on sopimus 

majoituksen tarjoamisesta. Skotlannissa Glasgow 

on ainoa kaupunki, joka tarjoaa NASS:n majoitusta. 

Asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, ja niissä 

on peruskalustus. Monet turvapaikanhakijat asuvat 

12–21-kerroksisissa tornitaloissa. Perheettömien 

turvapaikanhakijoiden täytyy joskus asua yhteisma-

joituksessa. Asunnoista 81 % kustantavat Glasgow’n 

kaupunki, kaupalliset organisaatiot ja NMKY.
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Ilman huoltajaa olevat alaikäiset turvapaikanhakijat 

kuuluvat normaalisti sosiaalihuollon vastuualuee-

seen. Heidät sijoitetaan yleensä hoivakoteihin, joissa 

on tukityöntekijöitä, tai toisinaan, jos mukana on van-

hempi yli 16-vuotias sisarus, omiin asuntoihinsa.

Terveydenhoitopalvelut

Turvapaikanhakijat perheineen ovat oikeutettuja 

käyttämään Britannian julkista terveydenhuoltoa 

(National Health Service, NHS). Jos turvapaikkaha-

kemus hylätään, hakijat saavat käyttää vain ilmaisia 

ensiapupoliklinikkapalveluita, mikäli asiaa koskeva 

lakialoite hyväksytään.

Opiskelu ja koulutus

Turvapaikanhakijan lapsilla on oikeus käydä ala-as-

tetta (5–11-vuotiaille) ja ylä–astetta (11–16/18-vuo-

tiaille) maksutta, vaikka heidän vanhempiensa tur-

vapaikkahakemus olisi hylätty. Lapset, jotka osaavat 

englannin kieltä vain vähän tai eivät lainkaan, lähe-

tetään kouluihin, joissa on avustava kielitaitoyksikkö. 

3–5-vuotiaat lapset voivat myös käydä osapäiväisessä 

lastentarha-esikoulussa, mutta paikkojen puutteen 

vuoksi kaikki eivät voi hyödyntää tätä esioppimis-

mahdollisuutta. 

Aikuiset turvapaikanhakijat voivat opiskella osapäi-

väisesti korkeintaan 16 tuntia viikossa aikuiskoulu-

tuslaitoksissa. Heitä kannustetaan etenkin opiskele-

maan englantia toisena vieraana kielenä kursseilla, 

joita tarjoavat erilaiset opistot, mutta niille pääse-

minen voi olla vaikeaa pitkän jonotuslistan vuoksi. 

Riittävän englannin kielen taidon omaavat aikuiset 

voivat opiskella melkein kaikkia muita aineita mak-

sutta riippuen opiskelupaikkojen saatavuudesta ja 

oppilaitoksen omasta harkinnasta. Jotkut oppilai-

tokset kustantavat myös matkakulut. 

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat 

. (Rajoitettu) oleskelulupa. Syyskuusta 
2005 alkaen kaikki turvapaikanhakijat, 
joiden turvapaikkahakemus on hyväk-
sytty, saavat viiden vuoden väliaikaisen 
oleskeluoikeuden pakolaisina. Aiemmin 
oleskeluoikeuden kestoa ei rajoitettu. 
Oleskeluluvan saaneilla pakolaisilla on 
samat oikeudet kuin Britannian kansa-
laisillakin.

. Harkinnanvarainen oleskelulupa tai 
humanitaarinen suojelu. Lupa myön-
netään kolmeksi vuodeksi, jos yksilön 
palauttamista omaan maahansa pide-
tään liian vaarallisena. Tämän luvan 
saaneilla ihmisillä on samat oikeuden 
kuin Britannian kansalaisillakin.

Skotlannin turvapaikanhakuprosessi

Britannian hallitus on ottanut käyttöön uuden turvapai-

kanhakumallin (NAM, New Asylum Model) toukokuun 

2005 ja huhtikuun 2007 välisenä aikana turvapaikka-

hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi. Käsittelyä 

odottaa edelleen suuri määrä vanhoja tapauksia, ja 

joissain tapauksissa ihmiset ovat odottaneet päätöstä 

kuusi vuotta. Nämä ”periytyvät” hakemukset käsitellään 

vanhan prosessin mukaisesti. Uuden prosessin myötä 

turvapaikkaa on haettava saapumispaikassa (”port of 

entry”, esim. lentokenttä) välittömästi Britannian maa-

perälle tultaessa. Maahanmuuttoviranomainen suorittaa 

seulontahaastattelun ja kerää tiedot hakijan matkustus-

reitistä, rekisteröi hänen nimensä ja ottaa valokuvat ja 

sormenjäljet. Tapaustyöntekijä suorittaa tämän jälkeen 

alkuhaastattelun, ja ensimmäinen päätös hakemuksesta 

tehdään kahden viikon kuluessa. Turvapaikanhakijalle 

mahdollisten valitusten määrää on supistettu, ja tavoite 

on, että koko hakemusprosessi saadaan käsiteltyä puo-

lessa vuodessa.

Lähde: National Audit Office, IAP News No 63.

Turvapaikanhakijan oikeus majoitukseen, aikuiskou-

lutukseen ja julkiseen terveydenhoitoon muuttuu, jos 

turvapaikkahakemus hylätään. NASS:n antama toimeen-

tulotuki loppuu 21 päivän kuluessa turvapaikanhakijan 

viimeisen valituksen hylkäämisestä. Lisäksi hakijan on 

lähdettävä asunnostaan. Hallituksen politiikan mukaan 

turvapaikanhakija tulee palauttaa takaisin omaan maa-

hansa mahdollisimman pian. Kuitenkin arviolta 155 

000–283 000 hylkäävän päätöksen saanutta turvapai-

kanhakijaa asuu edelleen Britanniassa. Pieni osa heistä 

voi hakea lyhytaikaista taloudellista avustusta (”hard case 

support”), joka koostuu ruokakauppaseteleistä ja hostel-

li- tms. majoituksesta. Kelpoisuus riippuu seuraavista 

seikoista: 1) hakijan vakava sairaus, 2) vapaaehtoisen 

matkustusreitin puuttuminen takaisin hakijan omaan 

maahan ja 3) ilmoittautuminen hallituksen vapaaehtois-

ta paluuta tukevaan ohjelmaan (VAARP, Voluntary As-

sisted Return and Reintegration Programme). Kesäkuus-

sa 2006 vain 6 145 hakijaa sai kyseistä tukea. Lisätietoa 

aiheesta saa Refugee Action -järjestön julkaisusta 

The Destitution Trap osoitteessa 

www.refugee-action.org.uk.

Turvapaikanhakijat eivät ole oikeutettuja opiskelijan 

opintotukeen, mikä tekee yliopisto-opintojen suorit-

tamisesta käytännössä lähes mahdotonta korkeiden 

lukukausimaksujen vuoksi.

Suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista ei ole työ-

lupaa. Jotkut turvapaikanhakijat, joiden hakemusta 

ei ole käsitelty 12 kuukauden kuluessa heidän saapu-

misestaan Britanniaan, voivat hakea työlupaa. Toisil-

la, jotka ovat saapuneet maahan ennen kuin hallitus 

vuonna 2002 peruutti työskentelyoikeuden, on edel-

leen työlupa.
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Puola

Turvapaikkahakemusten määrä

Vuonna 2006 tehtiin 3 134 turvapaikkahakemusta, 

joissa edustettuina oli yhteensä 7 093 ihmistä (sisäl-

täen perheenjäsenet). Turvapaikkahakemusten määrä 

oli korkeampi vuonna 2006 kuin vuonna 2005, mutta 

pienempi kuin vuonna 2004. Suurin osa turvapai-

kanhakijoista tulee Venäjän federaatiosta (erityisesti 

Tšetšeniasta). 

Ulkomaalais- ja kotiuttamisviraston (ensimmäisen 

asteen instanssi) v. 2004-2006 antamat turvapaikka-

päätökset:

Vuosina 2004–2006 turvapaikan saaneiden ihmisten 

määrä nousi 305 henkilöstä (2004) 425 henkilöön 

(2006). Samoin myös väliaikaisen oleskeluluvan saa-

neiden määrä kasvoi 826 henkilöstä (2004) 2 048 

henkilöön (2006). Vuonna 2006 jätettiin käsittele-

mättä muodollisista syistä 3 875 henkilön hakemus.

Taloudellinen ja muu tuki

Vastaanottokeskuksissa olevat turvapaikanhakijat 

saavat kaikki ateriat ruokalassa, vaatteet ja jalkineet, 

terveydenhoitoa, puolan kielen opetusta, matkalip-

puja julkiseen liikenteeseen, taskurahaa ja alaikäiset 

mahdollisuuden käydä valtiollista koulua.

Asuminen

Turvapaikanhakijat saavat majoituksen vastaanot-

tokeskuksissa. Puolassa on 18 vastaanottokeskusta 

Turvapaikanhakijoille myönnettävät luvat 

. Väliaikainen oleskelulupa: Vaikka 
turvapaikkahakemus evättäisiin, hakija 
voi silti saada väliaikaisen oleskelulu-
van, joka on toissijainen suojelumuoto. 
Tämän luvan saaneilla turvapaikanhaki-
joilla on oikeus tehdä töitä, opiskella 
ja käyttää terveydenhoitopalveluita. 
Suojelun myöntämistä koskevan lain pe-
rusteella he eivät kuitenkaan kuulu val-
tion kotouttamisohjelman piiriin kuten 
virallisen pakolaisstatuksen saaneet 
henkilöt.

. Turvapaikka: Turvapaikanhakijalle 
voidaan myöntää turvapaikka Puo-
lasta hänen pyynnöstään, kun henkilön 
suojeleminen on oleellisen tärkeää, 
ja kun se on Puolan tasavallan etujen 
mukaista. Vuosina 2003–2005 Puolasta 
haki turvapaikkaa 26 ihmistä. Kukaan 
heistä ei saanut sitä.

turvapaikanhakijoille. Joulukuussa 2006 vastaanot-

tokeskuksissa asui 3 547 turvapaikanhakijaa.

Erityistapauksissa turvapaikanhakijoilla on mahdolli-

suus asua vastaanottokeskusten ulkopuolella. Tällöin 

he ovat oikeutettuja majoitus- ja ateriakuluja vastaa-

vaan taloudelliseen tukeen. 

Terveydenhoitopalvelut

Turvapaikanhakijat voivat käyttää julkisia terveyden-

hoitopalveluja samoin kuin Puolan kansalaisetkin. 

Opiskelu ja koulutus

Turvapaikanhakijoiden lapsilla on oikeus käydä mak-

sutta ala-astetta (7–12 v.), yläastetta (13–15 v.) ja 

lukiota vastaavaa koulua (16–18 v.). Vastaanottokes-

kuksissa olevien turvapaikanhakijoiden lapset saavat 

oppimateriaalit. Turvapaikanhakijat saavat myös puo-

lan kielen opetusta ja perusmateriaaleja kielenopiske-

lua varten. Alle 18-vuotiaiden oppivelvollisuus koskee 

myös turvapaikanhakijoiden lapsia.

Puolan turvapaikanhakuprosessi

Turvapaikanhakija osoittaa turvapaikkahakemuksensa 

Puolan ulkomaalais- ja kotiuttamisviraston johtajalle raja-

vartiolaitoksen komentavan upseerin kautta. Ulkomaalai-

sen, jolla ei ole lupaa saapua Puolaan, on annettava turva-

paikkahakemuksensa rajatarkastuksessa. 

Hakemuksen vastaanottava viranomainen informoi tur-

vapaikanhakijaa hänen ymmärtämällään kielellä turva-

paikanhakumenettelyn toiminnasta ja periaatteista sekä 

turvapaikanhakijan oikeuksista, velvollisuuksista ja näi-

den velvoitteiden toteuttamisen laiminlyönnin juridisista 

vaikutuksista.

Päätökset pakolaisaseman myöntämisestä ja eväämisestä 

tehdään ulkomaalais- ja kotiuttamisviraston johtajan toi-

mesta kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämi-

sestä. Turvapaikanhakijalla on oikeus valittaa päätöksestä 

pakolaislautakunnalle 14 päivän kuluessa ensimmäisen as-

teen päätöksen vastaanottamisesta. 
Lähde: www.uric.gov.pl

Jos turvapaikkapäätös on kielteinen, turvapaikanhakija 

joko saa väliaikaisen oleskeluluvan tai hänet määrätään 

poistumaan maasta päätöksessä ilmaistun ajan puitteissa, 

joka ei kuitenkaan voi ylittää 30 päivää. Jos turvapaikan-

hakija valittaa kielteisestä päätöksestä, valitusviranomaiset 

määräävät uuden aikarajan (joka ei voi ylittää 14 päivää). 

Hakijat, joiden hakemus on hylätty, voivat saada apua ja 

tukea vapaaehtoiseen paluuseen IOM:ltä (International 

Organization of Migration) Puolan sisä- ja hallintominis-

teriön ja IOM:n välisen sopimuksen ja siihen perustuvan 

avustetun vapaaehtoisen paluun ohjelman puitteissa. Li-

säksi heille voidaan tarjota takaisinpaluutukea.
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Italia

Turvapaikkahakemusten määrä

Italian tiedot turvapaikanhakijoista ovat epäyhtenäi-

siä, eikä virallisesta kokonaismäärästä ole tietoja. Ita-

lia on itse asiassa ainoa Euroopan unionin jäsenmaa, 

joka ei anna virallisia tietoja turvapaikanhakijoiden 

kokonaismääristä. Viimeisen saatavissa olevan epävi-

rallisen tiedon mukaan vuonna 2004 ”noin” 14 000 

ihmistä haki turvapaikkaa Italiasta.

Suurin osa Italiaan pakolaisiksi hyväksytyistä ihmi-

sistä tulee Somaliasta, Etiopiasta ja Eritreasta histo-

riallisista syistä johtuen. Seuraavaksi eniten turvapai-

kanhakijotia tulee Togosta, Kongosta, Sudanista ja 

Iranista pakolaisaseman keskuslautakunnan tietojen 

mukaan. UNCHR:n tiedot eroavat hieman, mutta lu-

vut ovat yhteneväisiä siinä suhteessa, että vain noin 

10 % hakemuksista hyväksytään.

Tällä hetkellä Italiassa on seitsemän hakemusten kä-

sittelykeskusta.

 

Taloudellinen ja muu tuki

Italia on ainoa Euroopan yhteisön jäsenmaa, jolla 

ei ole järjestelmällistä turvapaikka-asioita koskevaa 

lainsäädäntöä siitä huolimatta, että Italian perustus-

laki on yksi edistyneimmistä laeista, mitä tulee ihmis-

oikeuksien loukkauksia paenneiden ihmisten suoje-

luun. Turvapaikkasäännöt ovat perinteisesti olleet osa 

yleistä maahanmuuttolainsäädäntöä, mutta niistä ei 

ole koskaan keskusteltu kattavasti ja perusteellisesti.

Italiassa turvapaikanhakija saa päivittäisen määrära-

han, joka on 18 euroa. Turvapaikanhakijalla on oikeus 

työskennellä Italiassa, kun hakemuksen jättämisestä 

on kulunut kuusi kuukautta.

Asuminen

Italiassa on laadukkaita kotouttamisohjelmia, mutta 

tarjolla ei ole riittävästi majoituspaikkoja. Kaikki tur-

vapaikanhakijat eivät siksi löydä majoitusta, ja heidät 

joudutaan lähettämään ns. tunnistuskeskuksiin, jois-

ta ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista poistua.

Terveydenhoitopalvelut

Turvapaikanhakijat perheineen ovat oikeutettuja 

käyttämään Italian julkista terveydenhuoltojärjestel-

mää turvapaikkahakemuksensa käsittelyn aikana.

Opiskelu ja koulutus

Turvapaikanhakijoiden lapsilla on oikeus käydä mak-

sutta ala-astetta (6–10 v.) ja yläastetta (11–16 v.).

Turvapaikanhakijoilla on samat oikeudet opiskella 

yliopistossa kuin Italian kansalaisilla. Heillä on samat 

oikeudet saada vapautus yliopistomaksuista kuin toi-

meentulotuella elävillä italialaisilla.

Aikuiset voivat osallistua paikallisviranomais-

ten rahoittamiin opiskeluohjelmiin. Eri alueil-

la toimii erilaisia ohjelmia.

Turvapaikanhakijoille 

myönnettävät luvat 

. Pakolaisstatus: Kahden vuo-
den oleskeluoikeus, joka on 
uusittavissa. Pakolaisella on 
oikeus Italiasta poistumiseen 
ja perheen yhdistämiseen. Tur-
vapaikanhakijoilla ei ole näitä 
oikeuksia.

. Humanitaarinen asema: 
Kahden vuoden oleskeluoikeus, 
perheenyhdistäminen ei sal-
littu.

Italian turvapaikanhakuprosessi

Turvapaikkaa on haettava 18 päivän kuluessa maahan 

saapumisesta turvapaikanhakijan oleskelukaupungin 

poliisiasemalta. Koko prosessin ei pitäisi kestää 40 päi-

vää kauempaa, mutta turvapaikanhakija joutuu kuiten-

kin tavallisesti odottamaan vastausta 12–18 kuukautta.

Lautakunta kutsuu turvapaikanhakijan kuultavaksi, ja 

hakijalla on oikeus saada tähän kuulemiseen edustajak-

seen asianajaja maksutta. Kuulemisen jälkeen lautakun-

nan tulisi tehdä päätös kolmen päivän kuluessa.

Kielteisen päätöksen saaneen hakijan on poistuttava 

Italiasta 15 päivän kuluessa. Hän voi pyytää päätöksen 

uudelleenkäsittelyä tai valittaa päätöksestä tuomioistui-

meen, jolloin hänellä on oikeus maksuttomaan oikeus-

apuun. Valitusaikana turvapaikanhakijan juridinen ase-

ma on epäselvä johtuen siitä, että asiasta ei ole Italiassa 

tarkkaa lainsäädäntöä.
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YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n (United Nations 

High Commissioner for Refugees) arvion mukaan 

maailmassa elää tällä hetkellä noin 20,8 miljoonaa 

ihmistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan 

pakosalle. Useimmat ovat hakeneet suojaa koti-

maansa lähialueilta. Jotkut hakeutuvat kauemmak-

si. Suomesta vuosittain turvaa hakevien määrä on 

viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut 700:n 

ja 3 400:n välillä.

Suomi allekirjoitti Geneven pakolaissopimuksen 1968, 

ja muiden sopijavaltioiden tavoin Suomi on velvollinen 

suojelemaan pakolaisia ja alueeltaan turvaa hakevia 

ihmisiä. Sopimus kieltää näiden ihmisten karkotuksen 

ja palauttamisen alueelle, jossa heidän henkeään ja va-

pauttaan uhataan.

Geneven pakolaissopimuksessa määritellään myös se, 

kuinka pakolaisia on kohdeltava. Pakolaisille kuuluvat 

perusihmisoikeudet, kuten oikeus perhe-elämään, va-

paus liikkua ja valita uskontonsa. Heille on suotava vä-

hintään samat oikeudet kuin muille maassa laillisesti 

oleskeleville ulkomaalaisille.

Kiintiöpakolaiset

Suomen valtio varautuu vuosittain talousarviossaan 

ottamaan vastaan tietyn määrän pakolaisia Tässä 

budjetissa vahvistetussa pakolaiskiintiössä Suomeen 

tulevia ihmisiä kutsutaan kiintiöpakolaisiksi. Osa kiin-

tiöstä varataan hätätapauksille. Vuoden 2007 pako-

laiskiintiö on 750.

Kuka on turvapaikanhakija -
kuka on pakolainen?

Pakolainen on henkilö, “jolla on perusteltua 

aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainon 

kohteeksi rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa 

tai mielipiteensä vuoksi tai sen takia, että hän 

kuuluu tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään, 

ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja 

joka tällaisen uhan vuoksi ei voi tai halua 

palata kyseiseen maahan”.

                                           Vuoden 1951 Geneven sopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta           

Alue 

Pakolaiset 
Turvapaikanhakijat 
Maansisäiset 
  pakolaiset (evakot)
Palautetut ja maan-
  sisäiset pakolaiset 
Kansalaisuudettomat
Muut

8,400,000
773,500

6,600,000
 

1,600,000
2,400,000

960,400

Yhteensä

20,800,000
Lähde: UNHCR

UNHCR:N HUOLEHTIMAT, 

MANDAATTIIN KUULUVAT HENKILÖT          2005–2006

Alue 
Aasia 
Afrikka 
Eurooppa 
Latinalainen Amerikka 
& Karibia 
Pohjois-Amerikka 
Oseania
YHTEENSÄ 

1.1.2005 
7,230,100 
4,855,200 
4,426,400 

2,070,800 
853,300 

82,600
19,518,400 

1.1.2006 
8,603,600 
5,169,300 
3,666,700 

2,513,000 
716,800 

82,500 
20,751,900 

UNHCR:N HUOLEHTIMAT, 

MANDAATTIIN KUULUVAT HENKILÖT 2005–2006

Turvapaikanhakijoista poiketen kiintiöpako-

laiset ovat saaneet pakolaisstatuksen jo ennen 

Suomeen tuloaan. Sen on heille myöntänyt 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Kiintiöpako-

laiset valitaan hätätapauksia lukuun ottamat-

ta suomalaisten viranomaisten tekemien haas-

tattelujen perusteella. Kiintiöpakolaiset tulevat 

usein pakolaisleireiltä. 

Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee tur-

vaa vieraasta valtiosta. Suomesta turvapaikkaa 

hakeva voi hakea heti rajalta tai pian maahan-

tulon jälkeen. Vain pienelle osalle turvapaikan-

hakijoista myönnetään Geneven sopimuksen 

mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henki-

lökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikan-

hakija voi saada oleskeluluvan suojeluntarpeen 

perusteella, kun häntä uhkaa epäinhimillinen 

tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu kotimaas-

saan. Oleskeluluvan voi saada myös humani-

taarisin perustein. Näin käy esimerkiksi silloin, 

kun turvapaikanhakijan kotiinpaluu on aseelli-

sen selkkauksen tai ympäristökatastrofin vuoksi 

mahdotonta. 

Koonnut: Anne Vihelä

Lähde: UNHCR http://www.unhcr.fi/Pdf/basics/ref_by_nr2006.pdf

Lisätietoja: UNHCR Global Report 2006 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
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Turvapaikanhakija
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee 
turvaa vieraasta valtiosta. Vain pienelle 
osalle turvapaikanhakijoista myönnetään 
YK:n pakolaissopimuksen mukainen pako-
laisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen 
vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voin 
saada oleskeluluvan suojeluntarpeen pe-
rusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun 
uhka kotimaassa) tai humanitaarisin perus-
tein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen 
selkkauksen tai ympäristökatastrofin takia).

Pakolainen
Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansain-
välistä suojelua oman kotimaansa ulkopuo-
lella. Hänellä on perusteltua aihetta pelätä 
joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, 
kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluok-
kaan kuulumisen tai polittiisen mielipiteen 
johdosta, hän oleskelee kotimaansa ulko-
puolella ja on kykenemätön tai sellaisen pe-
lon johdosta haluton turvautumaan sanotun 
maan suojaan, tai hän olematta minkään 
maan kansalainen oleskelee entisen py-
syvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä 
mainittujen seikkojen tähden on kykenemä-

tön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaa-
maan sinne.

Ulkomaalainen
Suomessa ulkomaalaisella tarkoitetaan 
henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen.

Siirtolainen
Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysy-
västi asumaan toiseen maahan. Siirtolaisel-
la tarkoitetaan sekä maahanmuuttajaa että 
maastamuuttajaa.

Maahanmuuttaja
Maahanmuuttajia ovat ihmiset, jotka asettu-
vat asumaan esim. Suomeen vuodeksi tai 
pidemmäksi ajaksi. Maahanmuuttajia ovat 
siis kaikki ulkomailta muuttajat, niin pakolai-
set kuin EU:n kansalaisetkin.

Kiintiöpakolainen
Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:
n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) 
myöntämä pakolaisen asema, ja joka saa-
puu maahan valtion määrittelemän pakolais-
kiintiön puitteissa. Suomen valtio määrittää 
pakolaiskiintiön vuosittain. Kiintiöpakolaiset 
tulevat usein pakolaisleireiltä.

Maansisäinen pakolainen
Maansisäiset pakolaiset eli evakot ovat 
ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään ko-
tinsa, mutta eivät ole poistuneet kotimaas-
taan.

Turvapaikka
Valtion myöntämä suoja sen alueelle paen-
neelle ulkomaalaiselle. Oleskelulupa, joka 
annetaan ulkomaalaiselle turvapaikkapro-
sessissa pakolaisaseman perusteella.

Vastaanottokeskus
Vastaanottokeskus on paikka, joka tarjo-
aa asuinpaikan turvapaikkaa Suomesta 
hakeville. Vuonna 2007 Suomessa on 13 
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus-
ta, jotka ovat valtion, kuntien tai järjestöjen 
ylläpitämiä. Vastaanottokeskuksessa asu-
minen on ilmaista, ja asumisen on tarkoitus 
kestää niin kauan, kunnes hakijan turva-
paikkahakemus on ratkaistu. Vastaanotto-
keskuksessa työskentelee johtaja, sosiaali-
työntekijä, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, 
ohjaajia, toimistosihteeri, etuuskäsittelijä ja 
muita työntekijöitä.

Sanastoa
Maahanmuuttaja? Turvapaikanhakija?  Pakolainen? Ulkomaalaisia kuvaavia sanoja on 

käytössä paljon. Joillakin termeillä on selkeitä laillisia merkityksiä, jotkut taas saattavat 

olla alun perin yksittäisten ihmisten ”heittoja”, jotka ovat jääneet arkikieleen vihjailevina tai 

provosoivina. Ihmisoikeuksien- ja arvon takia on tärkeää, että myös ulkomaalaisia koskevista 

asiosta puhutaan niiden oikeilla nimillä, ja niiden kuvaamiseen käytetään oikeita sanoja.
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Ulkomaalaisvirasto
Ulkomaalaisvirasto (UVI) on Suomen sisä-
asiainministeriön alainen virasto, joka kä-
sittelee ja ratkaisee maahantuloon, maas-
sa oleskeluun, pakolaisuuteen ja Suomen 
kansalaisuuteen liittyviä asioita. Toimintan-
sa virasto aloitti 1.3.1995.

UNHCR
United Nations High Commissioner for Re-
fugees eli Yhdistyneiden Kansakuntien pa-
kolaisasioiden päävaltuutetun toimisto on 
perustettu vuonna 1951 auttamaan toisen 
maailmansodan jälkeisiä eurooppalaisia 
pakolaisia. UNHCR:n tehtäviin kuuluu kan-
sainvälisen suojelun tarjoaminen pakoon 
joutuneille, kestävien ratkaisujen etsiminen 
pakolaisongelmaan ja hätäavun antaminen 
pakolaistilanteissa.

Oleskelulupa
Oleskeluluvalla tarkoitetaan valtion jollekin 
tietylle henkilölle myöntämää määräaikaista 
tai pysyvää lupaa asua valtionsa alueella. 
Määräaikaisia oleskelulupia ovat jatkuva (A) 
ja tilapäinen (B). 

Lähde: Suomen Pakolaisapu

Jatkuva oleskelulupa 
Lupa myönnetään turvapaikanhakijalle, joka 
on saanut oleskeluluvan esim. suojelun tar-
peen perusteella tai humanitaarisin perustein. 
Luvalle voidaan myöntää jatkoa enintään kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Jatkuvaan oleske-
lulupaan merkitään kirjaintunnus A. 

Tilapäinen oleskelulupa (B-status)
Lupa myönnetään turvapaikanhakijalle, joka 
on saanut kielteisen päätöksen turvapaikka-
hakemukseensa, mutta jota ei voida tilapäi-
sesti käännyttää takaisin kotimaahansa. Lupa 
myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tilapäiseen 
oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus B.

Pysyvä oleskelulupa
Pysyvän luvan voi saada, kun on oleskellut 
Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jat-
kuvalla oleskeluluvalla. Lisäksi hakijan on 
täytettävä ne edellytykset, joilla jatkuva oles-
kelulupa voidaan myöntää.

Käännyttäminen
Maastapoistamismenettely. Kun ulkomaalai-
sella ei ole ollut oleskelulupaa ja hänet pääte-
tään poistaa maasta, hänet käännytetään. 
(kts. myös karkottaminen)

Karkottaminen 
(maasta karkottaminen)
Maastapoistamismenettely. Jos ulkomaalai-
sella on, tai on ollut, oleskelulupa, ja hänet 
päätetään poistaa maasta, hänet karkote-
taan. (kts. myös käännyttäminen)

Turvapaikkatutkinta
Menettely, jossa poliisi tai rajavartija ensin 
selvittää turvapaikanhakijan henkilötiedot ja 
hänen matkareittinsä. Sen jälkeen Ulkomaa-
laisvirasto puhuttelee hakijan selvittääkseen 
hänen perusteensa turvapaikkahakemuksel-
le.
                                                     Lähde: Suomen Ulkomaalaisvirasto

Etnisyys
Jokaisen ihmisen kantama piirre, johon vai-
kuttavat muun muassa syntyperä, kieli, nimi, 
sukulaisuus, asuinalue, tapakulttuuri, talou-
delliset siteet, uskonto ja taide. Mikään näistä 
piirteistä ei yksinään luo etnisyyttä. Merkittä-
väksi nousee ryhmän jäsenten itsensä koke-
ma, subjektiivinen etninen identiteetti.
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Kotoutuminen, kotouttaminen
Kotoutumisella ja integroitumisella tarkoitetaan 
samaa asiaa eli maahanmuuttajan yksilöllistä 
kehitystä, jonka tavoitteena on hänen osallis-
tumisensa työelämään ja yhteiskunnan toi-
mintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan 
säilyttäen. Sen sijaan kotouttamisella viitataan 
viranomaisten järjestämiin kotoutumista edis-
täviin ja tukeviin toimenpiteisiin, voimavaroihin 
ja palveluihin.

Monikulttuurisuus
Eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien 
ryhmien tasa-arvoinen rinnakkaiselo. Viime 
aikoina ovat yleistyneet myös käsitteet moni-
muotoisuus ja moniarvoisuus, jotka viittaavat 
ihmisten erilaisuuden huomioimiseen laajem-
min. Monikulttuurisuus- ja moniarvoisuusajat-
telun lähtökohta on, että vaikka ihmiset ovat 
erilaisia, he ovat yhdenvertaisia suhteessa 
toisiinsa. 

Paluumuuttaja
Ulkomailta Suomeen muuttava ulkosuomalai-
nen, joka on asunut pitemmän tai lyhyemmän 
ajanjakson Suomen rajojen ulkopuolella ja pa-
laa takaisin Suomeen. Suomessa paluumuut-
taja-käsitettä käytetään entisistä ja nykyisistä 
Suomen kansalaisista sekä entisen Neuvos-
toliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä 
eli inkerinsuomalaisista, joilla on suomalainen 
syntyperä.

Rasismi
Ideologia, jonka mukaan ihmiset kuuluvat 
eri rotuihin. Jotkut rodut nähdään muita ke-
hittyneempinä, ja se antaa niille oikeutuksen 
alistaa vähemmän kehittyneisiin rotuihin kuu-
luvia. Ominaisuuksien uskotaan periytyvän 
sukupolvelta toiselle. Arkikielessä sanaa on 
sovellettu myös muihin yhteyksiin, kuten pu-
huttaessa ikärasismista ikään liittyvän syrjin-
nän yhteydessä.

Valtaväestö
Tilanteesta riippuen sanaa käytetään viittaa-
maan esimerkiksi etniseen tai kielelliseen 
enemmistöön. Sillä korvataan usein viittaukset 
”suomalaisiin”, koska suomalainen voidaan 
määritellä niin monella tavalla esimerkiksi 
painottamalla kulttuuritaustaa, verenperimää 
tai kansalaisuutta. Jotkut puhuvat myös kan-
tasuomalaisista tai pääväestöstä.

Vähemmistö
Muodostaa lukumääräisesti vähemmistön 
verrattuna valtaväestöön tai suurempiin 
kansallisiin ryhmiin, ei ole määräävässä tai 
lukumääräisesti hallitsevassa asemassa ja 
osoittaa haluavansa säilyä omaleimaisena 
ryhmänä.

Yhdenvertaisuus
Ihmisten tasaveroista kohtelua kansalaisuu-
desta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, iästä, sukupuolesta, vam-
masta tai muista henkilöön liittyvistä piirteistä 
huolimatta. Yksinkertaisimmillaan yhdenver-
taisuus on erilaisuuden hyväksymistä ja toi-
sen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin 
hän on.

Lähde: Ahaa! Avaimia monikulttuurisen kohtaami-
seen –materiaali, Neliapila- hanke, MLL

Perheenyhdistäminen
Suomessa asuva pakolainen voi saada 
lähiomaisensa Suomeen perheenyhdistä-
missäännösten perusteella. Lähiomaiseksi 
katsotaan puoliso sekä alle 18-vuotiaat lap-
set, myös adoptoidut. 

Lähde: Ihmisoikeudet.net 

Henkilökortti
Turvapaikanhakija saa vastaanottokeskukses-
ta epävirallisen henkilökortin, jolla voi todistaa 
olevansa vastaanottokeskuksen asiakas. Joil-
lekin turvapaikanhakijoille asukaskortti voi olla 
ainoa todiste heidän henkilöllisyydestään.

Sanaston koonnut: Anne Vihelä
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Voit kuulla tai lukea myös...

.”Laittomista pakolaisista”, jotka saapuvat ilman passia 
   tai asianmukaisia papereita.

Ei ole olemassa laittomia pakolaisia. Henkilö, joka hakee turva-
paikkaa, ei oleskele maassa laittomasti, vaikka olisikin saapunut 
maahan laittomin keinoin. Maahantulotavan ei myöskään tule pa-
kolaisoikeuden sääntöjen mukaan vaikuttaa mahdollisen turvapai-
kan myöntämiseen. Pakolaiseksi lähteminen tai pakolaisuudessa 
eläminen ei ole koskaan ”laitonta”. Usein turvapaikanhakijoilla ei 
ole mahdollisuutta hankkia virallisia matkustusasiakirjoja ennen 
pakoon lähtöään. 

Mikäli pakolaista vainoavat kotimaan viranomaiset, voi passin 
saaminen olla mahdotonta. Vieraan maan viisumin hankkiminen 
voi olla vaarallista, tai viisumia ei edes myönnetä. Tämän vuoksi 

monet turvapaikanhakijat turvautuvat salakuljettajiin ja väärennet-
tyihin asiakirjoihin.

.”Elintasopakolaisista”, jotka hakevat vain parempaa 
   taloudellista elämää.

Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat 
usein maailman köyhimmissä maissa. Köyhyys siis edesauttaa 
sotien ja konfliktien syntymistä. Tämän vuoksi Suomeen ja Eu-
rooppaan tulevista turvapaikanhakijoista suurin osa tulee köyhistä 
maista. Köyhyys sinänsä ei kuitenkaan oikeuta saamaan turva-
paikkaa. Jos huono elintaso on ainoa peruste turvapaikkahake-
mukselle, hakemus hylätään.

Lähde: 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista -esite, 
Amnesty Internationalin Suomen osasto, Pakolaisneuvonta ry ja Suomen Punainen Risti 
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Becoming More Visible 
- projektin yhteystiedot

HALLINTO

Becoming More Visible -projekti

SPR, Varsinais-Suomen piiri

Yliopistonkatu 24 A 14

20100 Turku

 

Pauli Heikkinen

Projektipäällikkö

pauli.heikkinen@redcross.fi

pauli.heikkinen@becomingmorevisible.net

Puh. (02) 274 5541

GSM 040 770 9341

Faksi (02) 274 5542

 

Sanna Kantosalmi

Projektisihteeri

sanna.kantosalmi@becomingmorevisible.net

Puh. (02) 274 5540

GSM 040 770 9347

Faksi (02) 274 5542

TURKU

Becoming More Visible -projekti

SPR, Turun vastaanottokeskus

Metallikatu 6 c

20240 Turku

Suvi Kaljunen

Projektikoordinaattori

suvi.kaljunen@becomingmorevisible.net

GSM 040 741 7892

Faksi (02) 276 4100

KAJAANI

Becoming More Visible -projekti

Kajaanin vastaanottokeskus

Lönnrotinkatu 3

87100 Kajaani

 

Tuomo Heikkinen

Projektikoordinaattori

tuomo.heikkinen@becomingmorevisible.net

Puh. (08) 613 4735

GSM 040 770 9391

TAMPERE

Becoming More Visible -projekti

Tampereen vastaanottokeskus

Pohjolankatu 25 A

33500 Tampere

 

Aleksanteri Kiviluoto

Projektikoordinaattori

aleksanteri.kiviluoto@becomingmorevisible.net

GSM 050 329 8993

SEINÄJOKI  

Becoming More Visible -projekti

SPR 

Laturitie 2  

60510 Hyllykallio (Nurmo) 

 

Anne Vihelä 

Projektikoordinaattori 

anne.vihela@becomingmorevisible.net 

GSM 040 707 2602
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Tämän painotuotteen käyttöoikeuksia hallinnoi Becoming More Visible –projektin päättymisen 
jälkeen (1.1.2008 lähtien) Kansalais- ja työväenopistojen liitto. Jos haluat monistaa, tulostaa, tuottaa 
uudelleen tai muokata tämän painotuotteen sisältöä osin tai kokonaan, ota yhteyttä:

Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry
Annankatu 25 A, 00100 Helsinki
Toiminnanjohtaja Heljä Nurmela hnurmela@ktol.fi
Puh. (09) 6122 4330

KANSALAIS- JA TYÖ-

VÄENOPISTOJEN LIITTO

Becoming More Visible -projekti

Kansalais- ja työväen-

opistojen liitto

Hämeenkatu 25 B

33200 Tampere

 

Teija Enoranta

Projektisuunnittelija

teija.enoranta@becomingmorevisible.net

Puh. (03) 273 2042

GSM 040 770 9375
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Becoming More Visible 
- projektissa valmistuvat materiaalit

 - tiedustelut ja tilaukset www.becomingmorevisible.net

  - 1.1.2008 alkaen kysy alla mainituilta tahoilta

I    Elämänhallinnasta empowermenttiin 
      – tue turvapaikanhakijan toimintaa
II  Hyvät käytännöt 
      – tue turvapaikanhakijan toimintaa 
III Työssä turvapaikanhakijan kanssa
IV Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan

Kirjasarja on tarkoitettu opisto-
jen opettajille, aikuiskouluttajille, 
vastaanottokeskusten henkilö-
kunnalle, vapaaehtoisille – työ-
yhteisöille ja yksilöille – kaikille, 
jotka järjestävät tai voisivat 
järjestää turvapaikanhakijoille 
aktivoivaa toimintaa.

Eila ja Ossi on suomen kielen oppikirja, joka esittelee keskeiset kielioppiasiat mahdollisimman vähin 
kieliopillisin termein. Tekstit kertovat tavallisen perheen arjesta Suomessa. Mukana on myös pieniä tietoiskuja, 
jotka esittelevät suomalaista luontoa, kulttuuria ja yhteiskuntaa: mille liputamme, kun liputamme Minna 
Canthille ja tasa-arvolle? Kirjan lopussa on materiaalia myös luku- ja kirjoitustaidon tukea tarvitseville ja 
muuten hitaille oppijoille.

Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL

Tietoyhteiskuntavalmiuksien ohjauksen materiaalit 
englannin, arabian, somalian ja farsin kielillä (verkkoaineisto www.becomingmorevisible.net-sivulla) 

Kansainvälisen kumppanuuden, ASAP:n julkaisut: 
  > Supporting Empowerment of Asylum Seekers – Developing Good Practice (painettu julkaisu ja sähköinen versio)

    > Legal Policy (CD ja sähköinen versio)

    > Developing Models for Effective Accredited Qualifications to Build the Capacity of Those Working with 
        Asylum Seekeers Across the EU - A Toolkit (painettu julkaisu ja sähköinen versio)

    > Final Report of ASAP Partnership (DVD ja sähköinen versio)

Empowerment 

– materiaalikokoelma osat 1–4: 

Eila ja Ossi  – suomen kielen opetuksen materiaali 
(painettu julkaisu, CD ja sähköinen versio)

MUUT projektituotteet:

>  Transit-vaiheessa olevalle turvapaikanhakijalle suunnattu 
     tietopaketti. (painettu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)

> Turvapaikanhakijan osaamisen ja palvelutarpeen kartoituksen 
    työkalu (painettu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)

> Malli oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden 
   kuntaansiirrosta 
   (painettu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)

> Turvapaikanhakija työelämässä, tietopaketti turvapaikan- 
    hakijoille ja markkinointimateriaali työnantajille 
    (painettu/kopioitu materiaali ja sähköinen versio)

ALKU-dvd 
– Turvapaikanhakijan alkuorientaatio

ALKU-dvd sisältää tietoa ja käytäntöjä
¤ vastaanottokeskuksessa asumisesta ja peruspalveluista
¤ viranomaisten vastuualueista
¤ asioimisesta
¤ turvapaikanhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista suomalaisessa 
   yhteiskunnassa
¤ turvapaikkamenettelystä
¤ oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaansijoittumisesta
¤ kielivalikot: suomi, englanti, venäjä, ranska, arabia, dari, kurdi, somali

ALKU-dvd on tarkoitettu turvapaikanhakijoiden kanssa 
työskentelevien käyttöön
¤ alkuinfoon tukimateriaaliksi
¤ turvapaikanhakijoiden koulutukseen, 
suomen kielen ja yhteiskuntatiedon tunneille
¤ tiedotukseen, turvapaikanhakijoille lainattavaksi
¤ vastaanottokeskusten uusien työntekijöiden perehdytykseen
¤ vastaanottokeskuksen työn esittelyyn

I    Turvapaikkamenettely ja lainsäädäntö
II  Asiakastyön sisältö ja menetelmät
III  Työyhteisön toimivuus

Artikkelikokoelma pohjautuu Kajaanissa järjestettyyn henkilöstön 
täydennyskoulutukseen. Kokoelma on tarkoitettu tietolähteeksi vas-
taanottokeskusten henkilökunnalle ja muille turvapaikanhakijoiden ja 
pakolaisten kanssa työskenteleville. Julkaisu tarjoaa lähtökohdan jat-
kossa järjestettävän täydennyskoulutuksen sisällön suunnitteluun.

Maan tapa -opas

Maan tapa -oppaaseen on koottu tietoa suomen kulttuu-
rista, historiasta ja tapaperinteestä sekä yhteiskuntaan ja 
työelämään liittyvistä käytännöistä ja säännöistä. Opas tuo-
tetaan yhteistyössä Ammattilaisen väylä Itämerellä-projektin 
(EQUAL) kanssa.

TURUN KAUPUNKI, kulttuurikeskus, kansainvälinen kohtauspaikka

SPR, pakolaistiimi

TYÖMINISTERIÖ
Vastaanotosta kotoutumiseen
Henkilöstökoulutuksen artikkelikokoelma (TM:n julkaisu)

KAJAANIN vastaanottokeskus I SPR, Varsinais-Suomen piiri, TURUN vastaanottokeskus
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