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MATKA 

KUNTAAN 
–koulutus

Tervetuloa!
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OHJELMA

Johdanto

Kiintiöpakolaisen matka Suomeen ja kotikuntaan

- ennen Suomeen matkustamista

Tauko

Kiintiöpakolaisen matka Suomeen ja kotikuntaan

- kuntaan saapuminen ja kotoutumisen alkuvaiheita

Linkkejä ja lisätietoa
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TAVOITE

Lisätä ymmärrystä 
kiintiöpakolaisen matkasta 
Suomeen ja kotoutumisesta 
kuntaan.

Pohtia omaa ammatillista 
roolia ja sen merkitystä 
kotoutumisen tukemisessa.

3



JOKAINEN KOHTAAMINEN 
VOI TUKEA KOTOUTUMISTA

• Moniammatillinen näkökulma
tukee kotoutumista 
kokonaisvaltaisesti.

• Millaisen ikkunan Suomeen ja 
kuntaan avaan kotoutuvalle
asiakkaalle, potilaalle tai 
oppilaalle?
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Miksi yleiskuva kiintiöpakolaisen
matkasta?

• Kansainvälinen suojelu

• Kielet, kansalaistaidot ja käytännöt ovat alussa vieraita.

• Mitä paremmin ymmärrämme asiakkaidemme tilannetta ja olosuhteita, 
sitä paremmin voimme tehdä perustyömme – ja tukea kotoutumista.

• Suomi on vastaanottanut kiintiöpakolaisia jo yli 40 vuotta.
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”Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokas
ja vaikuttava tapa auttaa kaikkein

haavoittuvimmassa asemassa olevia
pakolaisia, sillä tulijoiden suojelun tarve ja 
muut oleskelun edellytykset selvitetään jo 

ennen heidän tuloaan Suomeen.”

Sisäministeriö 14.4.2022
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KIINTIÖPAKOLAISEN MATKA SUOMEEN JA 
KOTIKUNTAAN infograafi

KVOTFLYKTINGENS VÄG TILL 
FINLAND OCH HEMKOMMUNEN

QUOTA REFUGEE’S JOURNEY TO 
FINLAND AND TO THE HOME 
MUNICIPALITY

f in land. io m. int / f i / ju lka isut
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PAON SYYT ja PAKOMATKA(T)

Sota, konflikti, vaino
• Luottamuksen menetys.

• Sanojen merkitykset eivät ole jattuja alussa.

• Jaetun ihmisyyden varaan rakentuva
kanssakäyminen on tärkeää.

• Jokainen on yksilö: kokemukset, ikä, 
kapasiteetti ym. vaihtelevat myös.

Pitkä ajanjakso elämässä
• Pakomatkoja on maan sisäisiä ja rajat

ylittäviä. 

• Kaikilla ei ole kokemusta järjestäytyneestä
yhteiskunnasta.

• Kaikki ovat selviytyjiä.
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• Kansainvälinen mandaatti arvioida
1. pakolaisasema ja
2. uudelleensijoittamisen tarve 
(kiintiöpakolaiseksi pääseminen).

• Käynnistää turvapaikkaprosessin, 
jos kriteerit täyttyvät.

• Jos ei voi palata kotimaahan, 
eikä voi jäädä maahan, jonne 
on paennut.

• Vain murto-osa maailman 
pakolaisista saa uuden kotimaan 
uudelleensijoittamisen kautta eli 
pääse kiintiöpakolaisena johonkin 
maahan pysyvästi.

UNHCR
YK:N PAKOLAISJÄRJESTÖ
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SUOMI

• UNHCR esittää kiintiöpakolaisia 
Suomelle.

• Suomi käsittelee esitykset itsenäisesti. 

• Suomeen valitaan kansainvälisen
suojelun ja uudelleensijoittamisen
tarpeessa olevia henkilöitä.

• Eduskunta päättää vuosittaisen
kiintiöpakolaisten määrän.

• Ulkomaalaislaki 92§
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• Suomen viranomaiset haastattelevat
Suomelle esitetyt henkilöt heidän
oleskelumaassaan –tai etänä.

• Hätätapaukset voidaan kiireellisyyden
takia valita asiakirjojen pohjalta, mutta
samoin perustein kuin muutkin.

• Maahanmuuttovirasto tekee
päätöksen pakolaisasemasta ja 
myöntää Suomen valitsemille
kiintiöpakolaisille oleskeluluvan.

• Jatkuva oleskelulupa A neljäksi (4) 
vuodeksi.

• Rajoittamaton työnteko-oikeus.

• Oleskelulupakortti on muovinen
ajokortin kokoinen kortti, jossa on 
biotunnisteet (kuva, sormenjäljet), 
nimi ja henkilötunnus sekä
oleskeluluvan kesto. 

VALINTA OLESKELULUPA
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Kulttuuriorientaatio tarjoaa perustietoa uudesta kotimaasta, sen
kulttuureista, tavoista ja järjestelmästä.
Suomi järjestää valitsemilleen kiintiöpakolaisille Kulttuuriorientaatio-
koulutuksen
 ennen Suomeen matkustamista,
 se järjestetään maassa, jossa kiintiöpakolaiset ovat,
 kestää yleensä 3 päivää,
 toteutetaan osallistujien kielellä tai tulkatusti.

KULTTUURIORIENTAATIO
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Tukee varhaista kotoutumista, vähentää kulttuurishokkia ja tätä
kautta psyykkistä kuormitusta.
Kulttuuriorientaatiota järjestetään Maahanmuuttoviraston
johtamassa hankkeessa. Kouluttajana on mm. IOM:n Suomen-
toimiston asiantuntija. 

o Materiaalit: mof.fi
o Maahanmuuttoviraston videot Youtubessa: Videos for the 

refugees moving to Finland in the resettlement program 
o kongonswahili, kurdin kurmandzi, arabia, englanti , tigrinja

KULTTUURIORIENTAATIO
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KUNTAPAIKAT

Kunnat Suomessa päättävät itsenäisesti ottavatko vastaan kiintiöpakolaisia 
eli tarjoavatko heille kuntapaikkoja.

Kunta varaa vuokra-asunnot saapujille ja tukee kotoutumista. 

Kunnalla on oltava kotouttamisohjelma ja sopimus ELY-keskuksen kanssa.

Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen 
kuluja. Lisätietoa: kotoutuminen.fi
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KUNTAPAIKAT

Kiintiöpakolaisena saapuneen vuokranmaksuvelvoite 
on sama kuin muillakin vuokralaisilla.

Kotikuntaansa tai asuntoaan hän ei voi valita, 
vaan ne osoitetaan.

Koti on keskeinen kotoutumista edistävä tekijä suomalaisessa 
uudelleensijoittamisessa. 

Kuva: Tapio Haaja / Unsplash
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VALMISTAUTUMINEN KUNNASSA

• Kun kunta on saanut tiedon kiintiöpakolaisten saapumisesta, alkaa valmistautuminen 
vastaanottoon.

• Kunta tekee saapumisjärjestelyjen osalta tiivistä yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin 
(SPR) kanssa.

IOM AVUSTAA MATKAJÄRJESTELYISSÄ

MATKA SUOMEEN

• Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on globaali toimija ja avustaa mm. 
maastapoistumis- ja matkustusasiakirjojen hankkimisessa.
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• Vastaanotto lentokentällä SPR:n
vapaaehtoinen ja usein myös kunnan
työntekijä.

• Merkittävä käännekohta elämässä
konkretisoituu.

• Fyysinen pakomatka päättyy, mutta
kotoutumisen näkökulmasta on 
huomioitava pakolaisuuden
psyykkinen ulottuvuus.

• Pakolaisesta tulee kuntalainen, 
samoine oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen.

UUTEEN KOTIIN 
SAAPUMINEN
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TAPAAMISET KUNNAN PERUS- JA 
KOTOUTUMISPALVELUISSA ALKAVAT

• Koordinointi on tärkeää.
• Neuvonta ja ohjaus asioimistulkin välityksellä ja

jalkautuva työ.
• Aikaa on varattava riittävästi.
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TAPAAMISET KUNNAN PERUS- JA 
KOTOUTUMISPALVELUISSA ALKAVAT

• Rakenna luottamusta. 
• Käytä selkeää kieltä ja selitä oman ammattialasi termistö. 

• Kerro omasta ammattiroolistasi. 
• Perustele, kannusta, tue toimijuutta!

Kunnioita Kuuntele Kysy Kiitä
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DIGI- JA VÄESTÖTIETO-
VIRASTO DVV

• Ulkomaalaisen henkilötietojen
rekisteröinti väestötietojärjestelmään

• Rekisteröityminen tehdään
henkilökohtaisesti.

KANSANELÄKELAITOS
KELA

• Kiintiöpakolaisena Suomeen 
saapuneella henkilöllä on oikeus
Suomen sosiaaliturvaan.

• Jokaisen tulee hakea Kela-korttia Y77-
lomakkeella. 

• Sosiaaliturvaetuuksien hakeminen
tarvittaessa.

• Oikean tiedon saanti Kelan erilaisista
tuista on tärkeää heti kotoutumisen 
alussa.

• Läpinäkyvä ja informoiva ohjaus 
asioimistulkin välityksellä lisäävät 
luottamusta viranomaisiin. 
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TERVEYSTARKASTUKSET

• Maahantulotarkastukset ovat tärkeä vastaanoton
vaihe.
o Alkuhaastattelu, terveystarkastus, 

keuhkoröntgen ja laboratoriokokeet sekä
hammaslääkärin aika. 

o Tarvittaessa neuvolan ja erikoissairaanhoidon
ajanvaraukset ja ohjaus.

• Asioimistulkkaus on välttämätöntä. Tulkkina ei tule 
käyttää puolisoa, tuttuja, eikä koskaan lasta. 

• Ensikohtaamisissa terveysalan ammattilaisten
kanssa luodaan pohjaa jatkoasioinnille. Turvallinen
ilmapiiri vastaanotolla on tärkeää.
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TERVEYS-
TARKASTUKSET
• Pakolaisuus vaikuttaa eri

tavoin ihmisten terveyteen
ja hyvinvointiin. Kohtaa
ihminen aina yksilönä.

• Jokaiselle aikuiselle varataan
oma aika.

• On tärkeää, että terveysalan
ammattilainen ohjaa
hoitoketjua ja varmistaa, 
että näytteet ja lääkkeet
tulee otettua oikein ja kuurit
loppuun. 

• Lähetteet laboratorioon ja 
reseptit apteekkiin on myös
selvennettävä käytännön
tasolla. 

• Apteekeissa ei ole tulkkeja.
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• Hakemus ulkomaalaisen
henkilökorttiin.
oTärkeä itsenäiselle

asioimiselle.
oEi ole matkustusasiakirja.
oVain Suomesta poliisilta, ei

ulkomailta edustustoista.
oKansalaisuusmerkintä on 

XXX.

MAAHANMUUTTOVIRASTO
MIGRI

• Tarvittaessa hakemus pakolaisen
matkustusasiakirjaan eli “vihreän
passiin”.

• Tätä passia haetaan Suomen 
maahanmuuttoviranomaiselta
eikä entisen kotimaan
edustustoista tai poliisilta. 

• Tietoa passeista, oleskeluluvista, 
perheenyhdistämisestä, tilastoja: 
migri.fi

POLIISI
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• Lapset usein kotoutuvat nopeasti suomalaisen
päivähoitojärjestelmän ja osaavien ammattilaisten
avulla.

• Vanhemmuudelle uusi kieli ja vielä tuntemattomat
tavat ja järjestelmä aiheuttavat usein haasteita.

• Suomen yhteiskunnan itsestäänselvyydet eivät aina
näyttäydy samanlaisina vastasaapuneille
pakolaistaustaisille ihmisille.

• Päiväkotiin ja työntekijöihin tutustuminen
asioimistulkin avulla ja monikielinen materiaali
auttavat ymmärtämään mitä varhaiskasvatus
Suomessa on ja tukevat vanhemmuutta.

VARHAISKASVATUSHAKEMUKSET
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KOULUUN 
ILMOITTAUTUMISET

Tutustuminen ja tiedon saanti suomalaisesta
koulutusjärjestelmästä on tärkeää koko
perheelle.

Oppilaitoksen toiminta, henkilöstö, opettajien
rooli, oppiaineet, lukujärjestykset voidaan
käsittää eri tavoin.

Monikieliset materiaalit ja tieto sekä tulkatut
tilaisuudet tukevat kotoutumista.
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PANKKI
• Pankkitilin voi avata ja  

verkkotunnukset hakea, kun
henkilökortti ja/tai passi on saatu.

• Pankeista on varmistettava, mitä
henkilöllisyysdokumentteja siellä
hyväksytään. 

• Verkkopankkitunnusten käyttö voi olla 
haastavaa alussa, jos niistä ei ole 
kokemusta eikä kieltä ole ehtinyt
oppia.

• Kotoutuminen edellyttää kielen ja 
kansalaistaitojen opettelun ohella
useille vielä digitaitojen opettelua.
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KOTOUTUMISAIKA
• Kotoutumisaika on aina yksilöllinen.
• Kotoutumisaika on käytännössä usein

kolme vuotta ja erityisestä syystä viisi
vuotta. Kiintiöpakolaisten kohdalla se on 
usein neljä (4) vuotta.

• Kotoutumiseen vaikuttavat yhteiskunnan 
vastaanottavuuden ja kunnan palvelujen 
ohella henkilön yksilölliset piirteet, 
valmiudet ja olosuhteet, kuten ikä, terveys, 
koulutus, perhe ja sosiaaliset suhteet.

• Asioimistulkkien käyttöä ei ole rajattua
kotoutumisaikaan.
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TYÖVOIMAAN KUULUVAT 
AIKUISET 

TE-PALVELUT / KUNNAN 
TYÖLLISYYSPALVELUT

• Työikäiset ja –kykyiset ohjataan
rekisteröitymään TE-palveluihin
työnhakijaksi, kuten valtaväestökin. 

• Työllisyyden kuntakokeilun aikana
siihen osallistuvissa kunnissa, ja 
vuodesta 2024 lähtien koko
Suomessa, työllisyyspalvelut
tarjotaan kunnista.

• Alkukartoitus.

• Kotoutumissuunnitelma.

• Kotoutumiskoulutus on usein
suomen tai ruotsin kielellä.
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TYÖVOIMAN 
ULKOPUOLISET 
AIKUISET
KUNTA

• Kaikki kuntalaiset saavat
kunnan palveluita.

• Työvoimaan kuulumattomat
saavat kotoutumista tukevia
palveluita vain kunnasta.

• Eläkeläiset, omaishoitajat, 
kotivanhemmat jne.

• Palvelut vaihtelevat kunnittain.

• Alkukartoitus.
• Kotoutumissuunnitelma.
• Yhteistyö monialaisesti ja

järjestöjen kanssa on tärkeää.
• kotoutumisentukena.fi
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KOTOUTUMINEN ON 
PROSESSI

KIELITAITO JA KANSALAISTAIDOT OVAT 
KOTOUTUMISEN KAKSI PERUSPILARIA.

• Uuden kielen opettelu on tärkeää, mutta
siihen menee joitain vuosia aikaa.

• Kotoutumista voi nopeuttaa tarjoamalla
yhteiskuntatietoa vastasaapuneiden omalla
kielellä.

• Suomen Pakolaisapu on kehittänyt
omakielisen yhteiskuntaorientaation mallin, 
joka on vapaasti hyödynnettävissä
kunnissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti
eri palveluissa ja järjestöissä.

• Lisätietoa ja ilmaiset oppikirjat on 
saatavissa: yhteiskuntaorientaatio.fi 
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AMMATTILAISEN VIESTINTÄTAIDOT 
VAIKUTTAVAT KOTOUTUMISEEN.

• Kuinka asiakkaani kokemukset ja 
tilanne vaikuttavat vuorovaikutukseen? 
Samoilla sanoilla voi olla hyvin eri 
merkitykset.

• Tukevatko sanallinen ja sanaton 
viestintäni toisiaan?

• Mitä kielitietoinen työote minun 
työssäni voisi tarkoittaa käytännössä?

KIELITIETOINEN TYÖOTE
KOKEMUKSET 

SODASTA

KIELITAITO 

KANSALAIS-
TAIDOT
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KIELITIETOINEN TYÖOTE
PÄÄMÄÄRÄNÄ JAETTU ASIANTUNTIJUUS JA YMMÄRRYS

ASENTEET 
JA ARVOSTUS 

VALTA- JA 
ETUOIKEUS-

ASEMAT

KULTTUURISET 
“SILMÄLASIT” 

TULKINTAAN JA 
MERKISTYKSEN 

MUODOSTAMISEEN

KIELI, KULTTUURIT 
JA IDENTITEETTI 

OVAT YHTEYDESSÄ 
TOISIINSA

SANALLINEN JA 
SANATON 
VIESTINTÄ

ASIOIMISTULKIN 
VÄLITYKSELLÄ 
TYÖSKENTELY

OMA KIELI KOTOUTUMISEN TUKENA –opas on ladattavissa finland.iom.int/fi/julkaisut
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Jokainen kohtaaminen voi tukea 
kotoutumista ja olla jopa korjaava kokemus 
pakolaistaustaiselle ihmiselle.

Viranomaiset ja muut kunnan ja alueen 
työntekijät, vapaaehtoiset sekä 
järjestötoimijat rakentavat kuvaa Suomesta 
ja voivat kaikki edistää tunnetta turvasta ja
kuulumisesta.

KOTOUTUMISTA TUETAAN 
YHDESSÄ
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YHTEENVETO

1. Jokaisella kohtaamisella voi tukea kotoutumista.

2. Luottamuksen rakentaminen on keskeistä!

3. Omien ammatillisten termien merkitykset tulee selittää kotoutuvalle henkilölle.

4. Asioimistulkkaus on viranomaistyössä välttämätöntä.

5. Kohtaa ihminen aina yksilönä - eikä ”kulttuurinsa edustajana”.

6. Terveys on keskeinen kotoutumisen tekijä. Fyysiset oireet on usein helpompi huomata ja 
hoitaa kuin psyykkiset. Kerro ja kysy myös mielenterveydestä, kun se on työtehtävässäsi 
perusteltua.

7. Yhteistyö eri alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden välillä tukee kotoutumista.

8. Omakielinen yhteiskuntaorientaatio nopeuttaa kotoutumista.
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LINKKEJÄ JA LISÄTIETOA:

1. Monialaiseen ammattilaisten käyttöön on kansallinen työ- ja 
elinkeinoministeriön (TEM) Kotoutumisen osaamiskeskuksen 
verkkosivu: Kotoutuminen.fi 

• Päättäjille, kasvattajille, asiakastyöhön
• Materiaaleja, tapahtumia ja koulutuksia
• Suomessa kansallinen verkkosivu

2. Kotoutujille suunnatun toiminnan hakemiseen ja 
ilmoittamiseen on kansallinen verkkosivu: Kotoutumisentukena.fi 

• Järjestöjen ja yhdistysten tarjoamaa kotoutumista tukevaa toimintaa
kotoutujille.

• Tietoa ja tapahtumia myös ammattilaisille.
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LINKKEJÄ JA LISÄTIETOA:

3. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivut tarjoavat
laajasti tietoa ja materiaalia ammattilaisille: 
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

4. PALOMA-osaamiskeskus tarjoaa tukea pakolaistaustaisten
mielenterveystyöhön ja tutkimustietoa, materiaaleja ja koulutuksia eri
alojen ammattilaisille: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-
kulttuurinen-moninaisuus/yhteystiedot/paloma-osaamiskeskus
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LINKKEJÄ JA LISÄTIETOA

5. Kiintiöpakolaisten vastaanotosta TEM on julkaissut lyhyet videot, jotka on 
katsottavissa Youtubessa: Centre of Expertise in Immigrant Integration –kanavalla:

• Kiintiöpakolaisten vastaanotto kuntaan 1/3: Valinta
• Kiintiöpakolaisten vastaanotto kuntaan 2/3: Saapuminen
• Kiintiöpakolaisten vastaanotto kuntaan 3/3: Saran tarina

6. Väestöliiton verkkosivujen materiaalit ammattilaisille ja kotoutujille: 
https://www.vaestoliitto.fi/maahanmuuttajat/ 

7. Kaikille maahan muuttaneita työssään kohtaaville ja aiheesta kiinnostuneille on luotu
ilmainen Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus: https://kotoutuminen.fi/opikotoutumisesta
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LINKKEJÄ JA LISÄTIETOA
kotoutujille

• Ymmärrä Suomea –videot on saatavissa viroksi, ranskaksi, thaiksi, tigrinjaksi, 
arabiaksi, ruotsiksi, kiinaksi ja kurdin soraniksi, kurdin kurmandziksi, 
somaliaksi, venäjäksi, englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Youtube: 
KotonaSuomessa.

• Mitä on hyvä tietää viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa? –videot on 
saatavissa somaliaksi, thaiksi, venäjäksi, arabiaksi, dariksi, englanniksi, kurdin 
soraniksi, farsiksi, ruotsiksi ja suomeksi. Youtube: KotonaSuomessa.

• Piirrosvideo Suomen historiasta ja kehityksestä: Hyvinvointia rakentamassa. 
Suomen ja Virtasten vuosisata. Saatavissa: suomeksi, englanniksi, arabiaksi, 
venäjäksi, kurdin soraniksi, somaliaksi, thaiksi ja farsiksi. Youtube: 
KotonaSuomessa.
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KIITOS! 
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PAKOLAISEN MATKA KUNTAAN –KOULUTUS 
(PMK)

• Tämä esitys on toteutettu NAVIGAATTORI 2.0 –
hankkeessa Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen
siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimiston yhteistyöllä. 
Hanke on saanut EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston tukea. 

• PMK-kouluttajan esitysdiat ja opas ovat
ladattavissa: https://finland.iom.int/fi/

• Alkuperäinen PMK-koulutusmalli on kehitetty Navigaattori 
- kohti moninaisia kuntia –hankkeessa vuosina 2018-
2021. Hankekumppaneita olivat Suomen Pakolaisapu, 
Diakonia-ammattikorkeakoulu ja IOM:n Suomen-toimisto. 
Kehitystyössä ja toteutuksessa oli mukana myös
kotoutumisen kokemuksellinen asiantuntija. 

• Raportti koulutuksesta on saatavissa suomeksi: 
https://finland.iom.int/fi/julkaisut
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