
KOTOUTUMISEN TUKENA 

IOM JA KIINTIÖPAKOLAISET 

IOM:n Suomen-toimisto huolehtii 
Pohjoismaihin siirtyvien kiintiö-
pakolaisten matkajärjestelyistä 
heidän siirtyessä oleskelumaasta 
uudelleensijoitusmaahan. Lisäksi 
IOM:n Suomen-toimisto järjestää 
kulttuuriorientaatiokoulutuksia  
Suomeen ja Islantiin valittaville 
kiintiöpakolaisille.  

Koulutukset antavat uuteen 
kotimaahan muuttaville pakolaisille 
perustietoa uudesta kulttuurista ja 
valmistavat heitä 
kotoutumisprosessiin.  

Kiintiöpakolaisten määrä ja 

tulijoiden lähtömaat voivat vaihdella 
vuosittain. Suomen valtio on 
päättänyt vastaanottaa valtaosan 
kiintiöpako-laisista konfliktialueilta 
ja viime vuosien suurimmat 
tulijaryhmät ovat olleet kongolaisia 
ja syyrialaisia.  

Vuodesta 2001  IOM:n Suomen-
toimisto on järjestänyt kulttuuri-
orientaatiokoulutuksia yli 4000 
pakolaiselle 13 maassa. 
Kansainvälinen IOM on järjestänyt 
kulttuuriorientaatioita yli 500 000 

 

IOM JA SUOMI 

Kansainvälinen siirtolaisuus-
järjestö (IOM) on johtava  
siirtolaisuuteen erikoistunut 
järjestö. IOM on ollut 
vuodesta 2016 alkaen YK:n 
alainen.  

Suomi on ollut IOM:n  
jäsenvaltio vuodesta 1991. 
Helsingin toimisto avattiin 
1993.  

IOM:n Suomen-toimisto on 
vastuussa Suomen, Ruotsin ja 
Islannin projekteista ja antaa 
hallinnollista tukea Tanskan ja 
Viron IOM:n toimistoille. 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

IOM Finland 
Unioninkatu 13, 6. kerros 
00130 Helsinki  
integrationhki@iom.int 
 

IOM:n Suomen-toimisto antaa  Suomeen saapuville 

kiintiöpakolaisille koulutusta, joka tukee kotoutumista ja 

helpottaa uuden elämän aloittamista. IOM tarjoaa tukea 

kotoutumiseen sekä ennen Suomeen saapumista että Suomeen 

muuttamisen jälkeen.  

Lasten kulttuuriorientaatio 

Libanonissa. © IOM 2016 



ENNEN JA JÄLKEEN MATKAN 

KULTTUURIORIENTAATIO 

Kulttuuriorientaatio tarjoaa 
pakolaisille käytännön tietoa 
uudesta kotimaasta ja 
matkustamisesta Suomeen, 
tutustuttaa suomen kieleen ja 
kannustaa osallisuuteen.   

Tällä hetkellä kulttuuriorientaatiot 
toteutetaan Diakonia-
ammattikorkeakoulun kanssa 
Maahanmuutto-viraston 
hallinnoimassa FINCO 2018–2021 -
hankkeessa. 

• Faktapohjaista tietoa liittyen  arjen 
hallintaan ja palveluihin, 
työllistymiseen, koulutukseen ja 
kotoutumisprosessiin 

• Interaktiivinen ja oppijakeskeinen 
lähestymistapa, joka huomioi eri 
ikäryhmät ja sukupuolet 

• Voimaannuttava oppimiskokemus 
luovien opetusmenetelmien kautta  

• Lasten ja nuorten orientaatiot 

• movingtofinland.fi 

 

YHTEISKUNTAORIENTAATIO 

Suomen Pakolaisavun kehittämä 
omakielinen yhteiskuntaorientaatio 
antaa valmiudet kehittyä 
täysivaltaiseksi yhteiskunnan 
jäseneksi.  

Yhteiskuntaorientaatio on osa IOM:n 
Suomen-toimiston, Suomen 
Pakolaisavun ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun Navigaattori – 
kohti monimuotoisia kuntia 2018-
2021 -hanketta.  

• Omakieliset kouluttajat, joilla 
omakohtainen kotoutumiskokemus 
ja koulutus tehtävään 

• Osallistujien äidinkielelle käännetty 
oppikirja 

• Interaktiiviset oppimismenetelmät, 
vierailut ja dialogisuus 

• Mahdollisuus peilata vanhan ja 
uuden kotimaan välisiä eroja 
pienryhmässä omalla äidinkielellä 

• yhteiskuntaorientaatio.fi 

RAHOITUS 

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

Syyrialaislapset opettelivat 
sanoja suomeksi Turkissa.     © 
IOM 2017  

IOM:n Suomen-toimisto edistää kotoutumisen jatkumoa 

lähtömaassa järjestettävällä kulttuuriorientaatiolla ja  Suomessa 

järjestettävällä omakielisellä yhteiskuntaorientaatiolla. 

https://iom.fi/fi/node/330
http://www.mof.fi/
http://www.mof.fi
https://iom.fi/en/navigaattori-hanke
https://iom.fi/en/navigaattori-hanke
https://iom.fi/en/navigaattori-hanke
http://www.yhteiskuntaorientaatio.fi

