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Becoming More Visible -projektin tavoitteeksi 

kiteytettiin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden 

elämän laadun parantaminen, heidän kanssaan työs-

kentelevien ammattitaidon vahvistaminen, rasismin-

vastaisuuden levittäminen ja monikulttuurisen yhteis-

kunnan kehittymisen vahvistaminen. Näin projektille 

muodostui kolme kohderyhmää: turvapaikanhakijat, 

heidän kanssaan työskentelevät henkilöt ja valtaväes-

tö.

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 turva-

paikanhakijoiden yksilöllisyys sekä 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 yhteisöaloiteohjel-

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 työministeri-

öön 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 Elämänhallinnasta empowermenttiin – 

       tue turvapaikanhakijan toimintaa 

      

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 yksin voi herättää hyvää poh-

dintaa, mutta kollegoiden ja työyhteisön yhteisessä 

pohdinnassa se on parhaiten hyödyksi. Mitä useam-

pia näkökulmia työyhteisön keskustelussa tulee esille, 

sitä paremmin turvapaikanhakijoiden tukeminen tulee 

suunnitelluksi. 

Johdanto

Johdanto:
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Mitä kirjat sisältävät? 

Kirjasarjan ensimmäinen osa ”Elämänhallinnas-

ta empowermenttiin – tue turvapaikanhaki-

jan 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 kuva-

uksia työmuodoista, jotka ovat osoittautuneet hyvik-

si käytännöiksi turvapaikanhakijan voimautumisen 

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 Becoming More Visible -hank-

keessa toimineen verkoston voimautumista tukevat 

työmuodot. Mallien lomassa on turvapaikanhakijoi-

den kanssa toimivien eri ammattien edustajien, vapaa-

ehtoisten ja vertaisohjaajien henkilökuvia ja haastat-

teluja luomassa kokonaiskuvaa siitä, miten erilaisissa 

yhteyksissä turvapaikanhakijoita kohdataan. Henki-

lökuvat antavat perustietoa tehtävänkuvista, mutta 

pohdinnoissa keskitytään erityisesti voimauttamisen 

ja voimautumisen kysymyksiin. Haastatellut pohtivat, 

mitä empowerment-työ heille merkitsee, mitä se antaa 

ja mitä se vaatii. Toivomuksena on, että kokonaisuu-

den hahmottaminen auttaa sijoittamaan oman työpa-

noksen oikeaan kohtaan ja myös oikeisiin mittasuhtei-

siin. Tässä osassa kerrataan vielä, mitä kannattaa ottaa 

huomioon, kun voimauttavaa toimintaa suunnitellaan. 

Työntekijän jaksamisen näkökulma on voimauttavassa 

työssä tärkeää. Toisen luvun haastatteluissa käsitellään 

muun muassa omien rajojen näkemistä ja asettamista. 

Kolmas luku sisältää joitakin turvapaikanhakijoiden 

ryhmiin sopivia, ryhmän toimintaa jäsentäviä aktivi-

teetteja, joita voi käyttää toiminnan suunnittelun ke-

hyksenä.

Kuva: Asta Lehtimäki
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Käsillä oleva neljänteen osaan ’Turvapaikan-

hakijan tie tietoyhteiskuntaan’ on koottu Beco-

ming More Visible -hankkeen kokeiluissa kertyneitä 

kokemuksia siitä, miten turvapaikanhakijat voivat 

käyttää hyödykseen suomalaisen tietoyhteiskunnan 

palveluita jo varhaisessa vaiheessa. Becoming More 

Visible –hankkeessa koulutetiin vertaisohjaajia, jotka 

auttoivat turvapaikanhakijoita käyttämään erityisesti 

Internetin tarjoamia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, 

oman maan kulttuuriin ja tiedonvälitykseen sekä tie-

donhakuun. Monille pääsy omakielisiin uutislähteisiin 

ja palveluihin on merkinnyt aktiivisen roolin ja toimin-

tamallin löytämistä uudelleen. Löydät tästä osasta ly-

hyet kuvaukset vertaisohjaajatoiminnasta, pohdintaa 

siitä, mitä tietoyhteiskuntaan saapuminen merkitsee 

turvapaikanhakijoille sekä ehdotuksia tietoyhteiskun-

tavalmiuksien opintokokonaisuuden suunnitteluun. 

Kirjaan sisältyy myös vinkkejä tuleville ohjaajille far-

sin ja arabian kielillä. Vertaisohjauksessa käytettyjä 

materiaaleja englannin, arabian ja farsin lisäksi myös 

somalian kielellä löytyy myös osoitteesta 

www.becomingmorevisible.net 

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

www.becomingmorevisible.net

Jokaiseen kirjasarjan osaan sisältyy Taustatietoa-

osuus, jossa selvitetään turvapaikanhakijoihin, hei-

dän elämäntilanteisiinsa ja vastaanottomenettelyyn 

liittyviä seikkoja niin Suomesta kuin ASAP-kumppa-

nuusmaista Itävallasta, Italiasta, Liettuasta, Puolas-

ta ja Skotlannista. Mukana on sanasto, jossa avataan 

joitakin keskeisiä termejä. Usein on tarpeen tarkentaa, 

miten turvapaikanhakijan tilanne eroaa pakolaisten 

ja muiden maahanmuuttajien tilanteista. Oikea tieto 

on välttämätön lähtökohta toiminnan suunnittelussa. 

Taustatieto-osuudessa esitellään myös erilaisten Beco-

ming More Visible - ja ASAP-yhteistyössä toimineiden 

organisaatioiden mahdollisuuksia tukea turvapaikan-

hakijoiden aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Työssä 

on ollut mukana vakiintuneita ja uusia kansalaisjärjes-

töjä (esimerkiksi maahanmuuttajien omia yhdistyk-

siä), valtion, kuntien ja Suomen Punaisen Ristin vas-

taanottokeskuksia sekä vapaata sivistystyötä edustavia 

kansalais- 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 ta-

voin. Yhteistä Becoming More Visible - ja ASAP-hank-

keiden hyville käytännöille on se, että tilaa on jätetty 

turvapaikanhakijoiden oma-aloitteiselle toiminnalle. 

Tavoitteena on ollut luoda turvapaikanhakijoille koh-

taamisen paikkoja ja saada aikaan vuorovaikutusta ja 

oppimista. Voimautumisen perustaksi on ollut tärkeää, 

että turvapaikanhakijoilla on tilaisuuksia oppia ja pi-

tää yllä tärkeitä perustaitoja. Uuden oppimisen lisäksi 

on ollut tärkeää tehdä näkyväksi sitä, minkä turvapai-

kanhakijat jo osaavat, ja tukea heidän itsetuntoaan ja 

luottamustaan omiin voimavaroihinsa.

Oppiminen, yhteyksien luominen uuteen ympäristöön 

tai edes ovesta ulos astuminen ei ole helppo tehtävä 

tilanteessa, jossa tulevaisuus on epävarma. Turvapai-

kanhakijalla ei ole juurikaan keinoja vaikuttaa siihen, 

saako hän luvan aloittaa elämänsä uudelleen rakenta-

misen maassa, josta on anonut turvapaikkaa. Jokai-

sella turvapaikanhakijalla on kuitenkin vaikutusvaltaa 

siihen, millaiseksi odotusaika muodostuu. Turvapai-

kanhakijat tarvitsevat rohkaisua, jotta he näkisivät 

mahdollisuuksia säilyttää toivo ja pysyä aktiivisina toi-

mijoina . Tätä rohkaisua ja tukea voidaan tarjota mo-

nissa yhteyksissä, joissa turvapaikanhakija kohdataan 

tai voitaisiin kohdata.

Yksittäiset työntekijät monissa palveluissa voivat tarjo-

ta tukea, mutta vertaisryhmän merkitys on tullut vah-

vasti esille niin Becoming More Visible - kuin ASAP-yh-

teistyössäkin . Ryhmät ovat tärkeitä sekä työntekijöille 

että asiakkaille. Voimautumista on paljon helpompi 

tukea ja tehdä näkyväksi ryhmässä. On tärkeää tukea 

turvapaikanhakijoiden yhteyksiä erilaisiin vertaisryh-

miin, rakentaa vuorovaikutuksen kanavia ja kehittää 

vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja.

Turvapaikanhakijoille tarkoitetut aktiivisuutta ja pe-

rustaitoja tukevat toiminnot on järjestetty etupäässä 

vain turvapaikanhakijoista koostuville ryhmille. Osin 

tämä on perusteltua, mutta tulevaisuudessa voisi pyr-

kiä muodostamaan vertais- tai opintoryhmiä myös 

muun kuin statuksen perusteella. Erotteleminen tur-

vapaikanhakijoihin, pakolaisiin, maahanmuuttajiin ja 

”muihin ulkomaalaisiin” ei aina tuota parasta tulosta. 

Becoming More Visible -projektin koulutuskokeiluissa 

ihmisiä yhdistivät muutkin tekijät kuin elämäntilanne 

turvapaikanhakijana – 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-

Johdanto
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minen on mahdollista, vaikka edessä on epävarmuutta 

ja menneisyydessä kärsimystä. Voimautumisen aset-

taminen tavoitteeksi on antanut myös työntekijöille 

uutta intoa, jaksamista ja sisältöä työhön.

Lähtökohtana 

turvapaikanhakijan elämänkokemus

Monet turvapaikanhakijat pystyvät säilyttämään toi-

mintakykynsä elämäntilanteessa, joka olisi 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. Silti hekään eivät menetä kaikkia voimavaro-

jaan 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-

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 huipull: 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 vaike-

uksien jälkeen. Tämä elämänkokemus ja turvapaikan-

hakijoiden 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 työn tekijöille että asiakkaille. Edistymis-

tä voi olla helpompi nähdä ja arvioida, kun tavoitteita 

on pohdittu. Turvapaikanhakijan itsensä on tärkeää 

nähdä, että hän on oppimisen prosessin päähenkilö 

eikä toimenpiteiden kohde. Hän voi aktiivisesti kar-

tuttaa omia taitojaan ja voimavarojaan.

Kokoelman tekstejä lukiessasi voit pitää mielessä ky-

symystä, miten tämä kaikki käytännössä toteutuisi 

juuri sinun työssäsi. Voit miettiä esimerkiksi viereisiä 

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 Turvapaikanhakijan tie 
  tietoyhteiskuntaan
  
Suomi on muiden länsimaisten yhteiskuntien tavoin kehitty-

mässä tieto- ja viestintäteknologiaa laajasti käyttäväksi tieto-

yhteiskunnaksi. Kehityksen vaikutukset ja vaatimukset kan-

salaisten arkipäivässä ovat kaikille vielä selkiytymättömiä. 

Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tietoyhteiskun-

taan saapuminen tarkoittaa suurta ja yhtäkkistä muutosta 

totutuissa viestinnän ja asioinnin käytännöissä.

Monet maahanmuuttajat ovat kertoneet havainnostaan, että 

Suomi on ”paperiyhteiskunta”. Suuri osa asiointia ja viestin-

tää hoidetaan paperien ja nykyisin myös sähköisen viestin-

nän välityksellä. Henkilökohtaisella viestinnällä ei ole niin 

suurta merkitystä kuin useimpien turvapaikanhakijoiden 

kotimaassa on ollut.

Turvapaikanhakijat tarvitsevat tietoyhteiskunnassa uusia 

viestinnän ja asioinnin perustaitoja. Toisaalta tietoyhteis-

kunta voi tarjota mahdollisuuksia: esimerkiksi suomen kieltä 

taitamattomalle turvapaikanhakijalle kanavia omakieliseen 

tiedonvälitykseen, kulttuuriin ja yhteydenpitoon.

Becoming More Visible -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut 

kehittää turvapaikanhakijoiden perustaitoja, joihin kuuluvat 

myös tietoyhteiskuntavalmiudet. Hankkeen aikana kokeiltiin 

Tampereella ja Kajaanissa turvapaikanhakijoille suunnattua 

palvelua, jossa vertaisohjaajat antoivat neuvontaa internetin 

käytössä englannin, arabian, farsin ja somalian kielellä. Ver-

taisohjaajia koulutettiin hankkeessa, ja he valmistivat verk-

koon ohjaajan tukimateriaaleja ohjauskielillä. 

Käsillä olevaan julkaisuun on koottu vertaisohjauksen tavoit-

teita, toteutusta ja arviointia koskevia raportteja suomen, 

englannin ja osin arabian ja farsin kielellä. Toivomme julkai-

sun toimivan suunnittelun apuna tulevissa vertaisohjaajien 

koulutuksissa ja  toiminnassa sekä innostavan turvapaikan-

hakijoille ja maahanmuuttajille suunnattujen tietoyhteis-

kuntavalmiuksien opintojen suunnitteluun. 

Vertaisohjaajille tehdyt tukimateriaalit löytyvät verkosta arabian-, farsin-, englannin- ja 

somaliankielisinä osoitteesta www.becomingmorevisible.net > Materiaalit. 
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Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan

Tampereen vastaanottokeskuksen, 
Tampereen työväenopiston, 
Tampereen kaupunginkirjaston 
tietotorien ja Becoming More Visible 
-hankkeen yhteistyönä tarjottiin 
turvapaikanhakijoille ohjausta 
internetin käytössä englannin, arabian, 
somalian ja farsin kielellä. Ohjaajina 
olivat hankkeessa valmennetut 
vertaisohjaajat, jotka olivat 
turvapaikanhakijoita tai 
turvapaikanhakijataustaisia. 

Ensimmäiset turvapaikanhakijoiden vertaisohjaajat 

aloittivat vuoden 2006 alussa englannin- ja arabian-

kielisen ohjauksen Tampereen kaupunginkirjaston 

Sampolan tietotorilla. Jo aiemmin vertaisohjaajat 

olivat toimineet Tampereen työväenopiston ATK-

peruskursseilla ja naisten elämänhallintaa tukevilla 

kursseilla apuopettajina. Syksyllä 2006 järjestet-

tiin omakielistä ohjausta somalian ja farsin kielel-

lä. Keväällä 2007 vertaisohjaajatoimintaa kokeiltiin 

myös Kajaanissa Becoming More Visible -hankkeen, 

vastaanottokeskuksen ja Kaukametsän opiston yh-

teistyönä. Tampereella toimineet vertaisohjaajat 

valmensivat Kajaanissa toimineita turvapaikanha-

kijoita

Vertaisohjaajat tuottivat verkkoon ja 
painetussa muodossa tukimateriaalia 
tuleville vertaisohjaajille englannin, 
arabian, somalian ja farsin kielellä. 
Ohjaajan tukimateriaalit löytyvät sivulta 
www.becomingmorevisible.net.

Kokeilun päätavoitteena oli aktivoida turvapaikan-

hakijat käyttämään internetin tiedonhaku- ja vies-

tintämahdollisuuksia. Erityisesti pyrittiin järjestä-

mään ohjausta turvapaikanhakijoille, joilla ei vielä 

ollut kokemusta internetin käytöstä tai ATK:n pe-

rustaitoja, ja joilla ei ollut mahdollisuuksia muuhun 

opiskeluun tai työllistymiseen.

Ohjauksesta haluttiin tehdä yksilöllistä, asia-

kaslähtöistä ja motivoivaa. Ohjauksen toi-

mintatavat perustuivat Tampereen kaupun-

ginkirjaston tietotorien internet –ohjaajien 

toimintatapaan, jossa lähdetään asiakkaan 

tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. 

Hankkeen valmennukseen löytyi resurssi-

henkilöitä Tampereen vastaanottokeskuksen 

sosiaalityöntekijän ja Becoming More Visible 

-hankkeen koordinaattorin Päivi Sinkkosen 

kautta. Pedagogista koulutusta ei ohjaajilta 

edellytetty. Sen sijaan tärkeänä pidettiin kiin-

nostusta toimia toisten ohjaajana, sosiaalisia 

taitoja ja tietoteknisiä käyttötaitoja.

Tietoyhteiskuntavalmiuksien 

vertaisohjauksen pääperiaatteet 

Vertaisohjauksen päätavoitteena oli turva-

paikanhakijoiden aktivoiminen ja heidän tai-

tojensa kehittäminen. Ohjauskokeilun muut 

tärkeät periaatteet on listattu vieressä. 

Becoming More Visible 
-hankkeen vertaisohjauksen 
tavoitteet . Vertaisohjaajat 

  tavoittavat turvapaikanhakijat

. Ohjausta turvapaikanhakijan äidinkielellä

. Asiakkaan kiinnostus suuntaa ohjausta

. Tietoyhteiskuntavalmiudet ovat 
   voimautumista tukevia perustaitoja

. Lääkettä masennukseen ja toimettomuuteen

. Turvapaikanhakijat olemassaolevien 
   palveluiden käyttäjiksi

. Turvapaikanhakijat ohjaajina 
   aktiivisessa roolissa ja roolimalleina

. Työyhteisöjen valmennus 
   turvapaikanhakijoiden kollegoina 

. Paikallisen yhteistyöverkoston 
   luominen ja vahvistaminen
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Vertaisohjaajat 

tavoittavat turvapaikanhakijat

Omaa kieltä puhuvat vertaisohjaajat saavuttavat hy-

vin turvapaikanhakijoiden luottamuksen ja voivat 

selvittää toiminnan luonnetta ja tavoitteita. He jaka-

vat turvapaikanhakijoiden elämäntilanteen ja voivat 

olla esimerkkeinä siitä, että toimintaan tarttumalla 

voi kohentaa omaa ja läheisten elämänlaatua. Ver-

taisohjaajat ymmärtävät paitsi turvapaikanhakijan 

nykyistä elämäntilannetta Suomessa myös heidän 

taustaansa, osaamistaan ja tarpeitaan. 

Vertaisohjauksella ei pyritty korvaamaan pedagogi-

sesti pätevöityneen opettajan antamaa tietotekniikan 

opetusta, jota tarjottiin samaan aikaan Tampereen 

työväenopiston järjestämänä. Myös tietoteknisten 

käyttötaitojen peruskursseilla vertaisohjaajat toimi-

vat suomalaisen opettajan työparina.

Ohjauskokeilussa työllistyi osa-aikaisesti kuusi tur-

vapaikanhakijaa. Becoming More -hankkeessa ver-

taisohjaajat saivat työstään palkkaa. Jatkossakaan 

vertaisohjausta ei tulisi toteuttaa yksinomaan va-

paaehtoisten voimin. 

Ohjausta 

turvapaikanhakijan äidinkielellä

Suomen kielen oppiminen on turvapaikanhakijoille 

tärkeää, mutta myös kanava aktiiviseen toimintaan 

omalla kielellä on tärkeä äskettäin maahan saa-

puneille ja niille, jotka eivät vielä pysty asioimaan 

suomen kielellä. Omakielisten sisältöjen löytymi-

nen internetistä myös vahvistaa turvapaikanhakijan 

identiteettiä. Alkuaikoina suomen kielellä tarjottu 

informaatio ja toiminta eivät välttämättä houkutte-

le. Suomessa on tarjolla paljon palveluita ja opinto-

mahdollisuuksia englanniksi, mutta vain pieni osa 

turvapaikanhakijoista puhuu englantia.

Asiakkaan kiinnostus 

suuntaa ohjausta

Vertaisohjaajat auttoivat asiakkaitaan ensisijaises-

ti niissä kysymyksissä, joita nämä itse toivat esille. 

Motivoituminen tietotekniikan käyttöön syntyy par-

haiten silloin, kun lähtökohtana on omaan elämän-

piiriin liittyvä, käytännöllinen tarve. Useimmiten 

asiakkaat halusivat oppia käyttämään sähköpostia 

ja muita verkkopohjaisia viestinnän välineitä (Mes-

senger, Skype) pitääkseen yhteyttä sukulaisiinsa ja 

tuttaviinsa. Vertaisohjauksen tavoitteena oli myös 

auttaa ihmisiä löytämään verkosta heitä hyödyttä-

Kemfon Ekwere opasti turvapaikanhakijoita englanniksi 
Tampereen kaupunginkirjaston Sampolan tietotorilla. 

Kuva: Hilma Bukareva
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viä ja viihdyttäviä palveluita, jotta mielenkiinto in-

ternetin käyttöön ja tiedonhakuun heräisi. Ohjausta 

annettiin aina yksilöllisesti, jokaisen asiakkaan läh-

tökohdat ja valmiudet huomioiden.

Tietoyhteiskuntavalmiudet ovat 

voimautumista tukevia perustaitoja

Tietoyhteiskuntavalmiudet tukevat turvapaikanha-

kijan voimautumista yhtenä monista suomalaisessa 

yhteiskunnassa hyödyllisistä taidoista. Ohjauksen 

teemat valikoituivat asiakkaiden tarpeiden mukaan 

ja keskittyivät verkon ja mobiiliviestinten käyttötai-

toihin. Tärkeintä oli tarjota ensimmäinen, mahdolli-

simman palkitseva ja innostava kosketus viestinnän 

ja tiedonvälityksen välineiden käyttöön.

Lääkettä masennukseen 

ja toimettomuuteen

Vertaisohjauksen tavoitteena oli myös saada turva-

paikanhakijat liikkeelle, käyttämään kaupungista 

löytyviä palveluita ja aktivoitumaan. Omakielinen 

ohjaus tietotorilla oli erinomainen houkutin lähteä 

ulos. Vertaisohjaajat tekivät tehokasta yhteistyötä 

vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa innos-

taakseen mukaan juuri niitä turvapaikanhakijoita, 

joiden oli vaikea lähteä vastaanottokeskuksen ulko-

puolelle, ja jotka eivät vielä olleet löytäneet muita 

aktiivisen toiminnan kanavia. Vertaisohjaajat kävi-

vät vastaanottokeskuksen asukaskokouksissa ker-

tomassa ohjauksesta. Ensimmäisillä tapaamisker-

roilla vertaisohjaajat kävivät hakemassa asiakkaat 

vastaanottokeskuksesta.

Turvapaikanhakijat 

olemassaolevien palveluiden käyttäjiksi

Kokeilun yksi merkittävimmistä saavutuksista oli, 

että turvapaikanhakijat saatiin käyttämään samaa 

palvelua kuin muut kirjastojen tietotoreilla. Ensim-

mäisessä vaiheessa kokeilua varten varattiin tieto-

torin koneita erillisestä koulutustilasta, mutta pian 

katsottiin parhaaksi, että myös turvapaikanhakija-

asiakkaat käyttävät tietotorin yleisiä asiakaspäät-

teitä. He olivat samassa asemassa kuin tietotorin 

suomalaiset ja muut maahanmuuttaja-asiakkaat. 

Samalla kirjastot saivat erinomaisen mallin palve-

lun suuntaamisesta myös vähemmistöryhmille.

Turvapaikanhakijat ohjaajina 

aktiivisessa roolissa ja roolimalleina

Kokemus ohjaamisesta oli merkittävä vertaisohjaa-

jille itselleen. Vastaanottokeskukset ja paikalliset 

yhteistyökumppanit saivat puolestaan mallin tur-

vapaikanhakijan oman osaamisen käyttöönotosta. 

Turvapaikanhakijoille oli merkittävää ja toivoa an-

tavaa nähdä toisia turvapaikanhakijoita aktiivisessa 

roolissa.

Työyhteisöjen valmennus 

turvapaikanhakijoiden kollegoina 

Vertaisohjauskokeilun yhteistyökumppanit saivat 

kokemuksen turvapaikanhakijan ottamisesta kol-

legaksi työyhteisöön. Hankkeessa tarjottu tieto ja 

myönteinen kokemus turvapaikanhakijoiden toi-

minnasta mursivat ennakkoluuloja ja valmensivat 

työyhteisöjä toimimaan ja työskentelemään eri kult-

tuureista tulevien ihmisten kanssa.

Paikallisen yhteistyöverkoston 

luominen ja vahvistaminen

Vastaanottokeskuksen, kirjaston ja työväenopiston 

yhteistyö oli hyvä esimerkki palvelun ja opintoko-

konaisuuden räätälöimisestä haastavalle kohderyh-

mälle.  Yhteistyö käynnistyi suunnitteluvaiheessa. 

Yhteistyössä välitettiin arvokasta tietoa ja omakoh-

taisia kokemuksia niin eri organisaatioiden toimin-

tatavoista kuin turvapaikanhakijoista kolmessa eri-

laisessa roolissa: vastaanottokeskuksen asiakkaina, 

työväenopiston opiskelijoina ja kirjaston palvelui-

den käyttäjinä.

Teksti: Teija Enoranta

Lue lisää vertaisohjaajakokeilusta ja ohjaajien kokemuksista 
tämän kirjasarjan osista ’Tue turvapaikanhakijan toimintaa _ 
Hyvät käytännöt’ ja ’Työssä turvapaikanhakijan kanssa’.

Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan
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Becoming More Visible -hankkeessa 

tarjottiin turvapaikanhakijoille 

pääasiassa internetin käytön, 

verkkopohjaisten viestintä- ja 

tiedonhakuohjelmien käytön ja 

tietoteknisten käyttötaitojen perusteiden 

ohjausta. Laajoja tietoyhteiskunta-

valmiuksien opintokokonaisuuksia ei 

toteutettu tämän hankkeen aikana, 

mutta hyvin suunniteltuina ja ryhmän 

tarpeisiin muokattuina osat Tietoyhteis-

kuntavalmiudet-opintokokonaisuudesta 

sopivat myös turvapaikanhakijoiden ja 

maahanmuuttajien opintoihin. Tietoyh-

teiskuntavalmiuksien opinnot osana 

muita perustaitojen opintoja sopisivat 

mainiosti esimerkiksi kansalais- 

ja työväenopistojen toteuttamien 

voimauttavien opintokokonaisuuksien 

osiksi. 

Suositus laajan tietoyhteiskuntavalmiuksien 
opintokokonaisuuden rungoksi löytyy Vapaan 
sivistystyön yhteisjärjestön sivuilta 
www.vsop-ohjelma.fi/Tietoyhteiskunta.pdf.

Turvapaikanhakijoihin kuuluu ihmisiä, joilla on monia 

erilaisia tarpeita, taitoja ja tavoitteita. Tietoyhteiskun-

tavalmiuksien opintojen suunnittelu turvapaikanha-

kijoille on samalla tavalla haastavaa kuin suunnittelu 

mille tahansa ryhmälle. Monet turvapaikanhakijat 

ovat tottuneet käyttämään tietokoneita, verkkoa, mat-

kaviestimiä ja erilaisia ohjelmasovelluksia. Heille vies-

tintä, tiedonhaku ja asiointi verkossa on tuttua. Toi-

saalta taas turvapaikanhakijoissa on ihmisiä, joilla ei 

ole ollut mahdollisuutta opiskeluun ja tietotekniikan 

käytön oppimiseen. Elämäntilanne turvapaikanhaki-

jana saatta myös lamauttaa niin, että motivaatiota ole-

massaolevien taitojen hyödyntämiseen ei ole.

Becoming More Visible -hankkeessa keskityttiin kehit-

tämään tietotekniikan käyttöön motivoivaa vertaisoh-

jaustoimintaa niille, joilla on heikot tietotekniset käyt-

tötaidot tai ei lainkaan käyttötaitoja, ja joilla ei vielä 

ole suomen ja/tai englannin kielen taitoa.

Vertaisohjauskokeilussa tietoyhteiskuntavalmiudet 

nähtiin yhtenä perustaitoalueena monien joukossa ja 

osana turvapaikanhakijan elämänhallintaa ja voimau-

tumista. Turvapaikanhakijan henkilökohtaisesta nä-

kökulmasta oli tärkeää päästä internetin kautta oma-

kielisille sivustoille ja oman maan tiedonvälityksen ja 

kulttuuri- ja viihdetarjonnan pariin sekä ennen kaik-

kea käyttämään sähköpostia ja muita verkkopohjaisia 

viestimiä yhteydenpitovälineenä sukulaisiin ja ystäviin 

ympäri maailman. Monille oli merkittävää jo se, että 

he tulivat kirjaston tietotorille, ulos vastaanottokes-

kuksesta muiden ihmisten joukkoon. 

Becoming More Visible -hankkeen vertaisohjauksen 

suunnittelussa lähtökohtana oli vertaisohjaajien käy-

tännössä saama kokemus siitä, miten turvapaikan-

hakijat voivat ja haluavat hyödyntää tietotekniikkaa 

ja palveluita, joita me miellämme tietoyhteiskunnan 

myötä kehittyneiksi. Suomalaisen on vaikeaa katsoa 

suomalaista tietoyhteiskuntaa turvapaikanhakijan nä-

kökulmasta ja arvioida, mitkä asiat turvapaikanhakija 

kokee hyödyllisiksi, kiinnostaviksi tai toisaalta turhiksi 

tai haastaviksi. Niinpä ohjaajia valmennettiin vastaa-

maan niihin tarpeisiin, joita turvapaikanhakija-asi-

akkaat esittivät, ja ohjauksen tukimateriaalien runko 

hahmottui ohjaajien käytännön työn pohjalta. Käytän-

nössä turvapaikanhakijoita ohjattiin kaikilla tietoyh-

teiskuntavalmiuksien ydinalueilla:
. Tietotekniset käyttötaidot
. Viestintätaidot
. Asiointi-, tiedonhaku- 
  ja kuluttajataidot

Turvapaikanhakijan 
tietoyhteiskuntavalmiudet
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Becoming More Visible -hankkeen kokeilussa tavoit-

teena oli innostaa ja motivoida turvapaikanhakijoita 

käyttämään hyödyksi kaikkia tietoyhteiskunnan tar-

joamia mahdollisuuksia. Kun lähtökohtana olivat tur-

vapaikanhakijan omat käytännön tarpeet, innostami-

nen uuden oppimiseen oli mahdollista. Monet oppivat 

huomaamattaan teknisiä käyttötaitoja ja etenivät kie-

litaidon mukaan myös englannin- tai suomenkielisille 

verkkosivuille etsimään tietoa ja oppimaan suomalai-

sesta yhteiskunnasta. Löytyipä esimerkkejä myös tur-

vapaikanhakijoista, jotka innostuivat käyttämään 

verkossa opiskelun mahdollisuuksia ja löysivät 

kokeilun myötä innostuksen opiskella muualla esi-

merkiksi lisää tietoteknisiä käyttötaitoja tai mui-

ta aineita.

. Onko tietoyhteiskunta  
  maahanmuuttajille uusi mahdollisuus   
  vai entistä suurempi haaste? 

. Perustaidot tarvitaan uudesta 
  teknologiasta huolimatta.

. Monella turvapaikanhakijalla 
  mahdollisuudet opiskeluun ovat olleet 
  rajalliset. 

. Tietoyhteiskunta asettaa uusia 
   vaatimuksia lukutaidolle.

. Omakieliset sisällöt verkossa ovat 
  mahdollisuus herättää kiinnostus.

. Verkon ”visuaalisuus” ei auta – 
   verkko on vieras ympäristö 
   maahanmuuttajallekin.

. Maahanmuuttajan on opeteltava  
  joka tapauksessa uusi asioinnin ja   
  viestinnän kulttuuri; verkko on 
  yhtä vieras ympäristö monelle 
  suomalaiselle
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Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan

Viestinnän ja asioinnin 
taidot innostivat
Becoming More Visible -hankkeen 
vertaisohjauksessa asiakkaan tarpeet 
olivat uuden oppimisen lähtökohta. 
Turvapaikanhakijoita kiinnostivat 
aluksi eniten viestinnän, tiedonhaun ja 
verkkoasioinnin taidot. 

Arabiankielinen vertaisohjaaja Ibrahim Al Rashid ko-

kosi ensimmäisen kahden kuukauden ohjausjakson 

kiinnostavimmat aiheet:

. Miten lähetetään e-kortteja ystäville 
  ja sukulaisille? 

. Miten avataan sähköpostitili, 
  lähetetään sähköpostia ja luetaan 
  vastaanotettuja viestejä? 

. Miten lähetetään sähköpostiliitteenä 
   tekstitiedostoja tai kuvia? 

. Miten internetistä ostetaan esimerkiksi  
   kirjoja, musiikkia tai matkalippuja? 

. Miten käytetään hakukoneita?

. Miten internetistä löytää verkkolehtiä, 
  TV- ja radioasemien sivuja ja muuta tietoa 
  omalla kielellä?  

. Miten digikamerasta ja matkapuhelimesta
  ladataan kuvia ja muuta informaatiota 
  tietokoneelle?

. Mistä löytää oman kulttuurin musiikkia, ja
  miten sitä ladataan tietokoneelle tai 
  MP3-soittimeen?

. Mistä löytää tietoa turvapaikan-
  hakuprosessista ja siihen liittyvistä 
  säädöksistä Suomessa ja Euroopassa? 

. Mitä tietoa Suomesta ja omasta 
   kaupungista löytyy internetin kautta? 

Vertaisohjauksessa käytettyjä materiaaleja englannin, arabian 
ja farsin lisäksi myös somalian kielellä löytyy myös osoittees-
ta www.becomingmorevisible.net 

Ibrahim Al Rashid toimi 
arabiankielisenä 
vertaisohjaajana 

Becoming More Visible 
-hankkeessa. 

Kuva: Hilma Bukareva
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Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan

Kotimaassaan Afganistanissa  
Cheraghali Mohammadi teki töitä 
maatilalla. Paettuaan kotimaan 
levottomuuksia naapurimaahan Iraniin 
hän hankki elantonsa rakennuksilla. 
Tietokoneeseen mies ei ollut 
koskenutkaan tullessaan ensimmäistä 
kertaa Becoming More Visible 
–projektin järjestämään internetin 
käytön ohjaukseen Tampereen 
kaupunginkirjaston Tietotorille.

Farsinkielinen ohjaaja Bahram Noorzadeh opetti 26-

vuotiaalle Cheraghalille ensimmäisenä tietokoneen 

käytön alkeet. Pienin askelin edettiin ihmekoneen 

avaamaan maailmaan. Kuvankäsittelyyn perehdyttä-

essä kävi ilmi, että kuvien kanssa mies on ilmiömäinen 

lahjakkuus.

– Kotimaassa ollessani piirsin jonkin verran. Tieto-

koneen kanssa sain uudestaan kosketuksen kuviin. Se 

herätti minussa innostuksen lähteä tekemään kuvia 

itsekin, mutta ei niinkään tietokoneella, vaan haluai-

sin ryhtyä opiskelemaan öljyvärimaalausta, selvittää 

Cheraghali.

Tietokoneesta uusi ammatti
Kurssin ohjaaja, iranilainen Bahram Noorzadeh on 

myös innoissaan nuoren turvapaikanhakijan opiskelu-

motivaation heräämisestä.

– Olen yrittänyt vakuuttaa asiakkaille, että tietokone 

voi avata heille jopa mahdollisuuden löytää uusi am-

matti.

Bahram itse teki kotimaassaan töitä fysioterapeutti-

na. Muutettuaan naapurimaahan hän ei voinut enää 

jatkaa ammatissaan, vaan alkoi opiskella itsenäisesti 

tietotekniikkaa. Pian mies hankki elantonsa tekemällä 

web-sivuja, joita hän tekee edelleenkin jonkin verran.

– Jo pelkästään se, että osaa kirjoittaa farsinkielistä 

tekstiä tietokoneella puhumattakaan web-sivujen te-

kemisestä, voi antaa turvapaikanhakijalle mahdolli-

suuden ansaita. Internetin avulla turvapaikanhakijat 

saavat myös omakielistä informaatiota Suomesta ja 

suomalaisista, mikä parantaa heidän mahdollisuuksi-

aan selvitä tässä yhteiskunnassa. 

Ennakkoasenteet murtuvat
Monet turvapaikanhakijat suhtautuvat epäilevästi 

omiin kykyihinsä oppia uusia asioita. Joissakin kult-

tuureissa katsotaan, että yli 30-vuotiaana ihmisen ei 

pidä enää alkaa opiskella uusia taitoja.

– Joudun murtamaan näitä aikuisopiskeluun kohdis-

tuvia vahvoja ennakkoasenteita, Bahram myöntää.

– Siksi aloitammekin aivan pienistä askeleista ja kun-

kin omat kyvyt huomioiden. Pikkuhiljaa rohkeutta tu-

lee lisää, ja opiskelija yllättyy omista kyvyistään.

Bahram Noorzadeh näkee yhtenä tärkeimpänä teh-

tävänään ohjata asiakkaita itsenäiseen työskentelyyn 

ja tiedon etsimiseen. Hänen mielestään tietokone on 

hyvä apuväline itseohjautuvuuteen luotsaamisessa. 

– Becoming More Visible –projektin aikana olemme 

valmistaneet erit-täin hyviä erikielisiä materiaaleja 

turvapaikanhakijoiden itsenäisen opiskelun avuksi.

Teksti: Iita Kettunen

 

Lue lisää vertaisohjaajien kokemuksista tämän kirjasarjan 
osista ’Tue turvapaikanhakijan toimintaa – Hyvät käytännöt’ 
ja ’Työssä turvapaikanhakijan kanssa’.

Tietokone luotsaa 
itseohjautuvuuteen

Ohjaaja Bahram Noorzadeh 
opiskeli itselleen uuden ammatin 

farsinkielisten web-sivujen tekijänä, 
kun ei kotimaastaan lähdettyään 
voinut enää  elättää itseään fys-

ioterapeuttina. Mies on innostunut 
saadessaan ohjata turvapaikan-

hakijoita tietokoneen avaamiin 
uusiin uramahdollisuuksiin. Bah-

ramin ohjaamaa Mohammadia 
kiehtoi kuvankäsittely tässä 

BMV:n tarjoamassa 
internet-ohjauksessa.

Kuva: Hilma Bukareva
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Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaan

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön 
VSY:n VSOP –hankkeessa 
valmistuneessa suosituksessa 
tietoyhteiskuntavalmiudet –
opintokokonaisuudesta on määritelty 
tietoyhteiskuntavalmiuksien eri 
osa-alueiksi

. tekniset käyttötaidot

. viestintätaidot

. tiedon hankinta- ja käyttötaidot

. kuluttajataidot

. tietoyhteiskuntaan vaikuttaminen

. keskeisten tietoyhteiskunta-
  käsitteiden  ja -rakenteiden hallinta

. kyky noudattaa verkon eettisiä 
   ja muita pelisääntöjä

. media- ja lähdekritiikin hallitseminen

Tietoyhteiskuntavalmiudet ovat paljon tietoteknisiä 

käyttötaitoja laajempi kokonaisuus. Valmiuksia tu-

lisi voida harjoitella ja laajentaa omalta lähtötasolta 

aloittaen. Tavoitteetkin voi asettaa omiin tarpeisiin ja 

elämäntilanteeseen sovittaen. Opintoihin voi liittää si-

sältöjä eri osa-alueilta sen mukaan, mitkä aiheet ovat 

kustakin ryhmästä sillä hetkellä kiinnostavia.

Opintojen suunnittelussa on avuksi tavoitteita sel-

ventävä ”Suositus tietoyhteiskuntavalmiudet 

–opintokokonaisuudesta” -asiakirja. Sisältöjen 

suunnitteluun ideoita löytyy muun muassa ‘Tietoyh-

teiskuntavalmiudet – kouluttajan tukiaineis-

to” -verkkomateriaalista.

Lisätietoja tietoyhteiskuntavalmiudet 
–opintokokonaisuudesta:
Suositus tietoyhteiskuntavalmiudet-opintokokonaisuudesta. 
Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö, Helsinki 2003. 
www.vsop-ohjelma.fi/Tietoyhteiskunta.pdf

Tietoyhteiskuntavalmiudet – kouluttajan tukiaineisto. 
Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö, 2003.
http://vsop-php.vsy.fi/opinto/tietoyhteiskuntavalmiudet/index.php

VSOP-ohjelma
Vapaan sivistystyön osaaminen ja pätevyys (VSOP) on 

vapaan sivistystyön kehittämisohjelma. Siinä ediste-

tään alan yhteisiä hankkeita, koulutetaan vapaan sivis-

tystyön oppilaitosten ja organisaatioiden henkilöstöä 

ja vahvistetaan alan tutkimusta.

Ohjelmalle asetetut yleistavoitteet ovat:

. vapaan sivistystyön aseman 

    lujittaminen yhteiskunnassa 

. toimijoiden osaamisen ja 

   pätevyyden vahvistaminen

. verkostoituminen

. syvällisten kehittämis-, kehittymis- ja 

    oppimisprosessien käynnistäminen. 

. Ohjelmaa koordinoi Vapaan sivistystyön 

    yhteisjärjestö VSY.

Lisätietoja: www.vsop-ohjelma.fi

Mitä ovat 
tietoyhteiskuntavalmiudet?
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Mitä ovat tietotorit?

Tampereen kaupunginkirjastossa on kaksi tie-

totoria, jotka toimivat Sampolan ja Hervannan 

kirjastoissa. Tietotoreilla asiakkaat voivat opetella 

digitaalista lukutaitoa ja tietoyhteiskuntataitoja kurs-

seilla tai henkilökohtaisessa opastuksessa. Omatoimi-

nen tietokoneiden ja ohjelmien käyttö on myös suo-

sittua. Tietotorit järjestävät tietokoneen ja internetin 

käytön peruskursseja sekä teemakursseja erilaisista 

verkkopalveluista ja tietokoneen käyttöön liittyvistä 

aiheista.

Molemmilla tietotoreilla on kaksikymmentä internet-

yhteyksin ja monipuolisin ohjelmin varustettua tie-

tokonetta. Asiakkaat voivat varata tietokoneen käyt-

töönsä 1–3 tunnin ajaksi päivässä. 

Tietotoreilla käy hyvin monenlaisia asiakkaita. Suu-

rimmat asiakasryhmät ovat lapset, seniori-ikäiset, 

työttömät, opiskelijat ja maahanmuuttajat. Melkein 

kolmasosa kaikista asiakkaista on ulkomaalaisia opis-

kelijoita ja maahanmuuttajia. Heille on tärkeää pystyä 

pitämään yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin sähköpostil-

la ja reaaliaikaisilla keskusteluohjelmilla. Elektroni-

set lehdet, internetin uutispalvelut ja mahdollisuus 

kuunnella musiikkia ovat tärkeitä yhdyssiteitä omaan 

kulttuuritaustaan.

Tietotorien henkilökunnan ammattiosaamisessa yh-

distyvät uudella tavalla kirjastoalan ja tietotekniikan 

ammattilaisten osaaminen. Molempien tietotorien 

henkilökuntaan kuuluu kolme internet-ohjaajaa. In-

ternet-ohjaajilla on tietotekninen koulutustausta, ja 

he vastaavat tietoyhteiskuntataitojen opettamisesta. 

Molemmilla tietotoreilla on yksi kirjastonhoitajan 

koulutuksen saanut henkilö, joka vastaa verkkotie-

donhaun ja internetin sisältöjen opettamisesta.

Tampereen kaupunginkirjaston 
tietotoreilla voi käyttää tietokoneita 
ja saada internet-ohjaajan opastusta.
Kuva: Pirjo Järvinen
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II On the Road to 
   Information Society
  
Finland, among other western societies, is developing 

into an information society that applies information and 

communication technologies in a wide scale. How citizens 

will live up to the demands of information society and what 

the effects will be are still undefined questions. For asylum 

seekers and immigrants arriving in western societies, the 

change in practices of communication is enormous and most 

of all, sudden.

Many immigrants describe Finland as a ’paper society’. A 

paper or a form is required for everything, and a great deal 

of contacts is taken via letters and documentation on paper, 

nowadays electronically. Face to face meetings are not as 

meaningful as they may have been in the cultures where 

asylum seekers come from.

In the information society, asylum seekers need new 

skills for communication. On the other hand, a variety of 

new opportunities for communication and information is 

available for people in any language via the Internet. The 

information and communication technology offers many 

tools for communication, and the distance to friends and 

relatives abroad may not feel as big as before the Internet.

In the Becoming More Visible project, one of the objectives has 

been to develop the basic skills of asylum seekers in Finland. 

Skills for information society are an essential part of these 

basic skills. In two towns, in Tampere and in Kajaani, the 

project arranged a service where peer tutors helped asylum 

seekers at the use of Internet in English, Arabic, Persian 

and Somali. The peer tutors were trained in the project, 

they worked at the Net Square service points of municipal 

libraries, and they also prepared materials for peer tutoring. 

Two of the tutors, Ibrahim Al Rashid and Bahram Noorzadeh 

also participated in training future peer tutors in Tampere 

and in Kajaani.

In the following, Bahram Noorzadeh who was in charge of 

tutoring in Persian language explains about his practices 

and experience of peer tutoring at the Net Square service of 

Tampere Municipal Library.

Support materials for peer tutors in Arabic, Persian, 

English and Somali can be found at 

www.becomingmorevisible.net > Materiaalit

Read more about Becoming More Visible and work with asylum seekers in the 
volume ‘ Empowering Asylum Seekers – Developing Good Practice’ of this series. 
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On the Road to Information Society

In the Net Square Tutoring arranged by 
the Becoming More Visible project, we 
wanted to attract asylum seeker clients 
who are just starting to use computers 
and who do not speak Finnish, and 
sometimes they speak English neither. 
These users often encounter problems 
that they can not solve or they have 
ideas and just don’t know how to put 
those ideas into practice.

One service that the Net Square service of the Tampere 

Municipality Library can have is appointing some 

employees or volunteer workers to answer the needs of 

this group of clients. Experience shows that the service 

of these workers is more than just being a helper. Often 

they need to spend some time on teaching a function or 

a method to their clients. That is why the more precise 

word for describing these workers is tutor. These 

tutors guide, teach and help their clients so they can 

solve their problems.

These tutors should be able to communicate with 

their clients in a language that is not too technical to 

be understood. The tutors should also have adequate 

practical knowledge of computers. Generally, the 

following is expected from tutors:

Willingness. 
Without having the will to guide, teach and answer 

clients’ questions a tutor can not successfully 

fulfil his service. Sometimes the tutors might find 

themselves in a situation when no client comes to 

ask any question. This can cause the tutors to feel 

bored or not useful. If they have the willingness for 

tutoring then they can overcome these feelings.

Communication Means. One reason for 

training peer tutors is that these tutors are able to 

communicate with the people speaking the same 

language. If a tutor is not able to communicate with 

an Afghani or an Arab migrant then the whole idea 

of tutoring is demolished.  

Cultural Awareness. Our clients come to 

the Net Square with their traditional and cultural 

background. Tutors should be aware of these 

cultural issues and try to follow them as much 

as they can. Sometimes neglecting the cultural 

parameters can cause our clients to stop asking 

questions or stop coming to the computer center.

Adequate knowledge of Computers. 
It would be unexpected if the tutor him/herself 

doesn’t have adequate knowledge about using 

computer. It would be like in the Persian saying: “a 

blind guiding another blind”.

A Little Patience. Sometimes our clients 

might ask the same question a few times. Tutors 

should never express anything that implies anger 

about this issue or imply that the client is lazy.

Net Square Tutoring

Kuva: Hilma Bukareva
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Goals of Tutoring

The goal is to empower people with basic knowledge of 

using computer. This can be a very practical medium 

for accessing, producing and sharing information. The 

idea of empowerment is followed through these items: 

Searching Information. 
The combination of computer and Internet 

puts users in access to a tremendous amount of 

information. They just need to learn how to search 

for what they want.

Keeping in Touch With Relatives / 
Friends. Nowadays Internet is playing a big 

role in communication. E-mailing, real-time audio 

and video chatting and internet calls are becoming 

more and more popular.

Being up-to-Date With News. 
Not all the news of the world cheer you up but 

those who like to be updated with news – either 

with news from their home land or with news from 

the area where they live – they can find Internet a 

good place for finding news.

Searching for a Job. 
There are many good Internet search engines for 

vacancies around Finland. The writer of this article 

has recently found two short term jobs through 

Internet. By introducing the web pages where users 

can search for jobs (such as the web pages of Work 

office: http://www.mol.fi) we enable our customers 

to improve their quality of life.

Possibility of Using 
Computer at Work. 
Nowadays computer is widely used in many 

different jobs. Even if the work itself is not done 

using a computer, reporting the progress of the work 

usually is. For example, how can a physiotherapist 

work in a hospital or clinic without reporting the 

progress of the treatment using computer? Through 

our tutoring sessions our clients probably become 

familiar with the software that might be used at 

their work place and in connection with their job. 

The job seekers who have adequate knowledge 

of computers would have better chance for being 

recruited than those who don’t. 

Fun and Entertainment. Computer is 

a source of fun and entertainment for many 

customers in our tutoring sessions. If that is what 

they want we must not make learning computer as 

burden. If we make the tutoring sessions like heavy 

teaching classes, learning computer is not fun any 

more.

Learning the Language. There are many 

good and useful web sites in which Finnish language 

is taught. Our clients can benefit from these web 

sites a lot and improve their language skills. By 

improving their language skills our clients can 

settle easier and faster to their new home country, 

Finland. 

Asylum Seekers as Clients at Net Square

Asylum seekers who use the Net Square tutoring 

service can be from different cultural backgrounds 

and have different personal ways of learning. They 

might also speak a language different than what the 

tutor can understand. This is the reason why there is 

this training period to train peer tutors who are able to 

understand the language of their clients and to answer 

their clients’ questions. 

My asylum 

seeker clients 

had little or no 

experience in using 

computers. One of my clients had never attended any 

school in the past but had learned to read and write 

his language all by himself. Despite this, the person 

in question had big progress in learning how to use 

computer. As this case shows, to be able to learn to 

use computer one doesn’t necessarily need to be very 

well educated and the fact that someone has not been 

able to attend school doesn’t tell anything about the 

person’s learning abilities. 

Theoretically, our clients can be from both genders 

and from any age. However, in practice, majority of 

them are adult males. Why is it so? This can be due 

to different issues including different roles that men 

and women traditionally have in some cultures or sub-

cultures. Of course, because half of the population of 

any society (for example the society of migrants in 

Finland) is composed of women, it is recommended 

to encourage them to learn how to use computer. This 

would help them a lot in finding useful and practical 

information such as health related information. 

Clients might quickly forget what we teach them and 

they might ask the same thing again. This doesn’t give 

us the right to consider them as lazy or slow learners. 

”The fact that someone has not been able to attend school doesn’t tell anything about the person’s learning 
abilities.”
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This happens because using computer is a practical 

skill and those who have not used it before or those 

who have little experience can forget things easily. We 

might need to repeat things a few times before they can 

remember them.

Cultural principles and cultural values should come in 

account while tutoring our customers. This, for example, 

means that if in our culture younger generation pays 

special respect to the older people then in our tutoring 

we should behave the same way toward the pupils who 

are older than us. If in our culture we keep a bigger 

distance to the clients from other gender here also 

we need to behave the same. If in our culture we are 

expected to use plural form for addressing others here 

again our clients expect the same behaviour.

Some people might have a very flexible approach to the 

concept of time. We should consider this fact that it is 

their time not ours. They can do whatever they want 

with their time. Even if they promise to attend the next 

session but they are absent we should remember that 

they are in charge of their time. But we – as tutors – 

should be precise and punctual otherwise we would be 

spoiling other people’s time.

Some clients might ask you to show them how to have 

free access to for example pornographic web site or to 

music and films that 

are normally costly. If you know how to 

do this then based on your own beliefs, values and 

principles you can decide whether to teach them or 

not. However, generally speaking, we are not allowed 

to teach illegal things to anyone. If we do, we might be 

counted by law as partner in crime.

Because of our position as tutor we might learn some 

private issues in our clients’ lives. For example, our 

clients might ask us to open e-mail accounts for them. It 

is possible that we learn the password to their account 

or we might be asked to teach them about opening 

their e-mails and their photos. We are not allowed to 

use the information or to share it with others without 

our clients’ consent. 

Learning a new skill can help people to learn more 

about their abilities, their desires and goals in life. Some 

of our clients see themselves as incapable of 

handling usual 

tasks related to 

computers but 

after a while 

they learn that 

they have more 

capabilities than 

what they were 

thinking. They start to discover their desires in some 

specific areas. One of my clients didn’t know about 

image editing software and what type of effects he 

can apply to photos and images. He became so exited 

after learning these and he revealed that actually he 

is very interested in drawing and painting. He is now 

attending a painting course to expand his abilities. 

Therefore, the tutoring sessions can actually help our 

clients in discovering their abilities and their desires.

Some of our clients might be physically challenged and 

they might have special needs. We need to equip Net 

Squares and other computer points with devices that 

these customers can use. For example, they might need 

a higher chair or a higher table or they might need an 

onscreen keyboard or speech recognition software. 

Tutors need to find out beforehand, which of these 

facilities are available.

Tutoring basing on the clients´ needs

One of the common issues that might confuse our 

asylum seeker clients is in connection with the method 

of tutoring. They often expect a classroom with a teacher 

standing next to a blackboard and teaching but now 

they are learning some skills while in their daily life. 

Imagine you are lectured while you are walking in the 

street or while you are shopping. The situation in Net 

Cafés and Net Squares 

is almost similar to 

this hypothetical 

situation because these 

places are for public use. They are not as exclusive 

as traditional school room. Therefore, our clients’ 

confusion happens because they are familiar with a 

different way of teaching than what they experience in 

the tutoring sessions.

The basic idea behind the method I follow is the clients’ 

needs. This means that I don’t interfere with what the 

clients do at their computers. I only get involved in the 

learning process when they have questions. 

Some of the advantages of an approach 
based on the clients´ needs are:

. The clients are not over-taught with 
extra information that they might never 
really use.

. The information clients receive is 
practical information that solves their 
current problem.

. The Net cafés and library net points 
are for everybody to use and we can not 
(and we should not) change them into 
class rooms. They have limited amount 

“Using computer 
is a practical 

skill.”

“We are not 

allowed to use the 

information or to 

share it with others 

without our clients’ 

consent.”

“Imagine you are 
lectured while 

you are walking 
in the street or 
while you are 

shopping.”
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of computers and other equipments. The 
space might also be small.

. The clients can concentrate on the area 
of their interest more than in the usual 
teaching methods. We don’t teach them 
programming or assembling computers 
while what they want is just to learn 
how to send e-mails to their friends and 
relatives.

. This method matches the demands of a 
bigger group of adult clients. It is good to 
know that the majority of our clients are 
adults who prefer individualized, flexible 
and right to the point approach from the 
instructors.

This method can be modified to match the needs of 

the situation. If clients have no experience in using 

computers then it is useless to ask them what they 

prefer to learn because they frequently answer: “I want 

to learn how to use computer”. This answer is very 

general and vague. The fact that they can not narrow 

their scope of need shows that our client is expecting to 

learn very basic things. So we first need to teach them 

some basic information about the use of computers. 

This shows that the actual teaching, in some cases, can 

be a mixture of what we teach and what they ask. In 

my case, I had themes for every session of the training. 

This means that for example I would tell the attendants 

that on the next session if they want I would talk about 

how to format text in Word documents. 

How is the method implanted? To make it clearer 

I represent my own personal case. I tutored at the 

Tampere Municipality Library Net Square, ‘Tietotori’, 

in connection with the Sampola library, adult education 

centre and Sampola grammar school. Tietotori is a 

small place with some 20 computers. Every day many 

people including a significant number of immigrants 

use the service of this place. In the past, the tutoring 

happened in such a way that at some specific time the 

pupils would gather in a part of the room which was 

excluded form the rest of the room with a glass wall and 

therefore excluded from the rest of the customers.

Sometimes the number of the attendants of the tutoring 

sessions was significantly smaller than the number of 

the computers reserved for them. At the same time, 

there was a bigger number of other customers of 

Tietotori who couldn’t use those extra computers. This 

prevented people from the service of Tietotori. To make 

sure that this would not happen again we decided that 

if the reserved computers are not in use by my clients 

then other clients of Tietotori could use them.
Kuva: Hilma Bukareva
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At the end of every session I asked my clients how 

many of them would come for the next session. Then 

I reserved the same amount of computers for the next 

meeting. If for the next session some of the clients 

didn’t show up then those computers reserved for them 

were given to other customers of Tietotori to use. 

Every time my clients came, they just started to use their 

computer, and if they had a question they would ask 

me. When they asked a question I both answered that 

question and suggested some other relevant issues for 

thinking. For example, if my client asked about using 

a search engine for searching Internet, I answered his 

question and I also asked him if he knows how to type 

in Finnish or in Persian or if he knows how to copy 

some text and paste it in another applications such as 

Word. Usually this led to a new set of questions and 

new areas that they would like to learn. To utilize and 

organize the time better I informed my clients that, for 

example, in the next session – beside other questions 

– I would answer their questions about Word program 

or about PowerPoint program. If they were interested, 

this would help them to check their abilities in those 

programs and if they had questions I would try to 

answer.

Basics to Support the First Steps

The method of tutoring followed in the Becoming More 

Visible project experiment is based on the clients’ 

needs. In some cases individualized teaching of the 

basic steps is required. After the first steps taken by 

the help of the tutor, clients are left on their own to use 

computer for whatever purpose they wish.

The following basics were introduced  to 
help them take the first steps:

. The use of mouse. This would give 
a means for communicating with the 
computer.

. The use of keyboard. This is another way 
for communicating with the computer. To 
use the keyboard especially in their local 
languages they need to learn how to add 
their language to the list of the languages 
and how to type in that language. My 
Persian clients needed to learn the place 
of the Persian alphabet on the keyboard 
to be able to use it. They also needed to 
learn how to change the input language 
of their computer.

. Internet Explorer and other browsers 
used in their computer were introduced.

. How to open e-mail accounts, how to 
send e-mails, how to attach files such as 
photos to their e-mails. In my case, the 
clients wanted to learn how to send e-
mail in Persian language. Therefore, one 
Persian web site that supports Persian 
alphabet was introduced to them.

In addition to these, the web material of the Becoming 

More Visible at www.becomingmorevisible.net 

was introduced to them so they can use the self learning 

material.

As mentioned before, while answering my clients’ 

questions I tried to connect each specific issue with 

other topics that I thought are good to learn. This was 

an indirect way for encouraging my clients to try new 

things. 

The clients might not be familiar with the concept 

of copyright. We should tell them what it means. 

We should also tell them that the materials of a web 

site, whether graphical or textual, are other people’s 

intellectual products. Easy access to materials doesn’t 

give us the right to use them out of the conditions of 

the web site. 

Text: Bahram Noorzadeh
Photos: Hilma Bukareva

On the Road to Information Society
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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.
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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 kansalaisopistot ovat 

yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitok-

sia, joissa voi opiskella mm. vieraita kieliä, musiikkia, 

taideaineita, tekstiilitöitä, tietotekniikkaa, yhteiskun-

nallisia aineita ja liikuntaa. Iltaisin ja kerran viikossa 

opiskelun rinnalla järjestetään intensiivikursseja, vii-

konloppukursseja, monimuoto-opetusta sekä verkko-

kursseja. Kansa

Liitteet
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laisopistot tarjoavat myös perusopetuksen ja luki-

on oppiaineita, taiteen perusopetusta, ammatillis-

ta 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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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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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.

”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.

Liitteet
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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

Liitteet
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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

Liitteet
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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.
 69

Liitteet



70  7170  71

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, Länsi-Suomen piiri 

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 valmistunut materiaali

 - 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 opistojen opettajille, aikuis-
kouluttajille, vastaanottokeskusten henkilö-kunnalle, 
vapaaehtoisille – työyhteisöille ja yksilöille – kaikille, 
jotka järjestävät tai voisivat järjestää turvapaikanha-
kijoille 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)

> Työllistymisopas turvapaikanhakijoille – 
    Guide to Employment for Asylum Seekers
    (painettu materiaali ja sähköinen versio)

> Markkinointilehtinen työnantajille turvapaikan- 
   hakijoiden työnsaannin edistämiseksi
   (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 Suomessa 
-opas

Maan tapa Suomessa -oppaaseen on koottu tietoa suomen 
kulttuurista, 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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Kuva: Hilma Bukareva
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Becoming More Visible

Kuva: Pamela So ja Rachel Thibbtuonumuwe
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