
    
 

 

 

 

 

 

 
 

KIINTIÖPAKOLAISTEN KULTTUURIORIENTAATIO 

Ensimmäiset askeleet Suomeen tutustumiseen 

MIKÄ KULTTUURIORIENTAATIO? 
 

Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan kulttuuriorientaatio ennen Suomeen 

muuttoa. Kulttuuriorientaation lähiopetusjaksot kestävät yleensä 3-4 päivää, ja ne 

toteutetaan niissä maissa, joissa pakolaiset oleskelevat ennen Suomeen muuttoa. 

 

KULTTUURIORIENTAATION TAVOITTEET 
 

Kulttuuriorientaation aikana kiintiöpakolaisilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomen kieleen sekä saada käytännönläheistä tietoa 

tulevasta matkasta ja Suomeen asettautumisesta. 

 

Kulttuuriorientaation tavoitteena on lisätä kiintiöpakolaisten ymmärrystä 

muutosta Suomeen sekä lisätä heidän valmiuksia kotoutumisen 

ensivaiheisiin. Osana tätä koulutuksessa annetaan faktapohjaista tietoa Suomesta. 

Koulutuksen aikana myös keskustellaan ennakkoluuloista ja odotuksista, joita muuttoon 

liittyy ja pyritään tukemaan realistisen käsityksen muodostumista Suomesta ja sen 

tarjoamista mahdollisuuksista. 

 

Faktapohjaisen ja realistisen, mutta motivoivan yleistiedon ja ymmärryksen 

lisääminen on kulttuuriorientaation kulmakivi. 

 

KULTTUURIORIENTAATIO KOTOUTUMISPOLUN 

ALKUPISTEENÄ 
 

Kulttuuriorientaatio on ensimmäinen vaihe, jossa kiintiöpakolaiset voivat 

pysähtyä pohtimaan yhdessä kouluttajien ja muiden pakolaisten kanssa 

elämänsä seuraavaa vaihetta – Suomeen muuttoa. 

Kulttuuriorientaatioissa asioita käydään läpi käytännönläheisesti ja osallistavasti. 

Orientaation aikana on mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle, jonka 

kautta tuetaan faktapohjaisen yleistiedon välittymistä ja laajemmin 

ymmärryksen lisääntymistä tulevasta muutoksesta ja kotoutumisesta 

sekä niihin liittyvistä peloista, toiveista ja odotuksista. 

 
Kulttuuriorientaation aikana koulutukseen osallistujille annetaan perustietoa Suomesta 

ja tutustutetaan heidät suomen kieleen, joka on valtakieli suurimmassa osassa kunnista, 

joihin pakolaiset sijoittuvat. Orientaatioita ohjaavana tavoitteena on motivoida 

osallistujia jatkuvaan oppimiseen sekä innostaa heitä tutustumaan lisää 

Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kieleen. 

 
Kulttuuriorientaatioissa käydään läpi teemoja, jotka liittyvät tulevaan muuttoon ja 

siihen valmistautumiseen sekä yleisemmin elämään Suomessa. Teemoja ovat mm.  

muuttoon valmistautuminen ja kulttuuri, työelämä Suomessa, julkiset sosiaali- ja 

terveyspalvelut Suomessa sekä jokapäiväinen arkielämä Suomessa. Kulttuuriorientaatio 

toteutetaan aina pakolaisten kielellä joko suoraan tai tulkattuna. 

 
Kulttuuriorientaatioon osallistuu pääsääntöisesti kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat 

osallistujat. Tätä nuoremmille järjestetään lastenhoito ja sen yhteydessä toteutetaan 

lapsille suunnattu, leikkeihin ja peleihin perustuva kevyempi lasten kulttuuriorientaatio. 

 
Orientaatiossa läpikäytäviin teemoihin voi tutustua tarkemmin 

osoitteessa Moving to Finland -sivustolla (mof.fi). Koulutussisällöt on 

suunniteltu yhteistyössä Migrin ja hanketoteuttajien kanssa. 

 
Kaikille kulttuuriorientaation osallistuneille kiintiöpakolaisille annetaan todistus 

osallistumisesta orientaatioon. Osallistujia suositellaan säilyttämään todistus aina 

kuntaan saapumiseen asti. 



YLEISTIEDOILLA KUNTAAN 

 
Kulttuuriorientaatioissa tarjotaan yleistietoa Suomesta ja suomalaisesta 

yhteiskunnasta ja ennen kaikkea tuetaan kiintiöpakolaisten ymmärryksen 

lisääntymistä tulevasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että osallistujille kerrotaan Suomesta 

yleisellä tasolla, ja tuetaan ymmärryksen lisäämistä käytännön esimerkein. Kouluttajina 

toimivat IOM:n ja Diakin kotoutumisen ja monikulttuurisuuden asiantuntijat. Osalla 

heistä on omakohtaista kokemusta kotoutumisesta, jolloin orientaation aikana voidaan 

lähestyä kysymyksiä kotoutumisen läpikäyneen henkilön näkökulmasta. 

 
Kulttuuriorientaation aikana kysytään ja keskustellaan paljon. Kysymykset vaihtelevat 

harrastuksista, töistä ja suomalaisten kohtaamisesta aina perheenyhdistämiseen asti. 

Osaa kysymyksistä voidaan käsitellä kulttuuriorientaatiossa yleisellä tasolla, 

osassa kiintiöpakolaisia ohjataan olemaan yhteydessä tulevan kotikunnan 

viranomaisiin, jotka asiasta vastaavat. Usein kysymykset suuntautuvat kuntien 

palveluihin, jolloin näistä kehotetaan keskustelemaan yksityiskohtaisesti kunnissa 

saapumisen jälkeen. Toisaalta perheenyhdistämistä on käsitelty Migrin toimesta jo 

valintamatkalla suullisesti ja jaettu kirjallista materiaalia kiintiöpakolaisten äidinkielellä, 

joten sitä ei käsitellä enää kulttuuriorientaatiossa.   

 

Usein orientaation aikana kysytään myös siitä, mihin kuntaan kukin on muuttamassa – 

tuleva kotipaikka kiinnostaa ja jopa jännittää osallistujia. 

Kulttuuriorientaation aikana uusi kotikunta ei yleensä ole tiedossa, ja koska 

orientaation tavoite on antaa yleistietoa Suomesta, kerrotaan sen aikana 

yleisesti kuntien moninaisuudesta, alueellisesta hajautuneisuudesta sekä 

asukastiheyksien laajasta vaihtelevuudesta. Orientaatiossa tuodaan myös esiin, 

että mahdollisuudet esimerkiksi harrastuksiin ja työelämään vaihtelevat kunnasta riippuen, 

ja ennen kaikkea kiintiöpakolaisten omalla aktiivisuudella ja kiinnostuksenkohteilla on 

merkitystä sille, millaiseksi arki uudessa kunnassa muodostuu. 

 
Tulevilla kuntalaisilla on mielessä paljon käytännön kysymyksiä jo ennen Suomeen 

muuttoa, joihin etsitään vastauksia kulttuuriorientaation aikana. 

Kulttuuriorientaatiossa vastauksia annetaan yleisellä tasolla, ja se toimiikin 

tiedonjaon ja ymmärryksen lisäämisen alkupisteenä – vastausten etsintä 

jatkuu kunnissa, kotoutumisen eri vaiheissa. 

 

usein jo pian valintapäätöksen jälkeen, ennen orientaatiota. Mikäli kiintiöpakolaiset, mukaan 

lukien hätätapaukset, eivät voi osallistua orientaatioon, heillä on mahdollisuus tutustua 

perustietoihin Suomesta Moving to Finland -nettisivun kautta (mof.fi). 

 

TOTEUTTAJAT 

Migri on toteuttanut kulttuuriorientaatiohanketta nykyisessä muodossa vuodesta 2013 

alkaen, ja vuodesta 2016 lähtien yhteistyössä Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestön 

(IOM) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kanssa. 

Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). 

KULTTUURIORIENTAATIO O   N      OSA 

UUDELLEENSIJOITTAMISEN JATKUMOA 
 

Suomi valitsee vuosittain kiintiöpakolaisia kohdentamispäätöksen ja YK:n 

pakolaisjärjestön UNHCR:n esitysten pohjalta eri maista. Suomen vuosittainen 

pakolaiskiintiö on ollut viime vuosina 750-1050. 

 
Maahanmuuttovirasto (Migri) vastaa kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisprosessista 

aina pakolaisten valintahaastatteluista ja -päätöksistä kuntiin sijoittamiseen asti 

yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Osana prosessia, jo 

valintahaastattelutilanteessa haastateltaville jaetaan perustietoa Suomesta, 

kiintiöpakolaisuudesta ja perheenyhdistämisestä suullisesti ja kirjallisesti 

valintamatkadelegaation toimesta. Kiintiöpakolaiset ohjataan myös tutustumaan 

Moving to Finland -sivustoon, jossa on kootusti sekä valintamatkalla että 

kulttuuriorientaation aikana läpikäytäviä ja erityisesti kiintiöpakolaisille suunnattua 

tietoa Suomesta 9 eri kielellä. Sivuston on tuottanut Migri ja IOM. 

 
Osana uudelleensijoittamisprosessia Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan 

kulttuuriorientaatio ennen heidän Suomeen muuttoa 3-4 päivän lähiopetusjaksoina. 

 
Myönteisen valintapäätöksen saaneet kiintiöpakolaiset kutsutaan 

kulttuuriorientaatioon. Toisinaan kiintiöpakolaisille löytyy uusi kotikunta nopeasti, ja 

pakolaisten edunmukainen muutto Suomeen toteutuu tällöin mahdollisimman pian, 

LISÄTIETOJA: 
MOVING TO FINLAND -VERKKOSIVU www.mof.fi 

MIGRI, KIINTIÖPAKOLAISET http://migri.fi/kiintiopakolaiset 

TIETOA KULTTUURIORIENTAATIOHANKKEESTA: http://iom.fi/en/integration ja esite  

 

http://www.mof.fi/
http://www.mof.fi/
http://migri.fi/kiintiopakolaiset
http://iom.fi/en/integration
http://iom.fi/sites/default/files/leaflets/PDO-esite%20suomeksi%20January%202018.pdf

