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Hyvä alku Pohjanmaalla

En bra start i Österbotten

Hankkeen keskiössä on ollut kotoutumista 

edistävät alkuvaiheen palvelut

Lähtökohtana Hyvä alku-hankkeen 

kehittämistyössä on ollut, että käytämme jo 

hyväksi havaittuja menetelmiä ja keinoja ja 

”jatkojalostamme” niitä Pohjanmaan 

kontekstiin sopiviksi

Hankehakemus kirjoitettu keväällä 2015 – paljon 

yhteiskunnallisia muutoksia sen jälkeen

Pohjanmaalla on tehty paljon hyvää 

kotoutumistyötä

Hankkeen alussa tehtyjen SWOT-analyysien 

pohjalta tunnistimme monia asioita, jotka 

toimivat hyvin, mutta myös puutteita ja sen, 

että olemassa olevat palvelut eivät aina 

muodosta ehjää kokonaisuutta.

I projektet har fokus varit på service som

främjar integration i begynnelsefasen

Utgångspunkten har varit, att använda och

vidareutveckla tidigare metoder och verktyg och

anpassa dem till den österbottniska kontexten

Projektansökan skrevs våren 2015 – många

ändringar i samhället sedan dess

Mycket bra har gjorts i Österbotten för 

integrationen

På basen av de SWOT-analyser som gjordes i 

början av projektet kunde vi identifiera många

saker, som fungerar bra, men också brister och

det att den tillbuds stående servicen inte alltid

bildar en helhet.



Yhteisiä haasteita paikallisesti ja alueellisesti

Gemensamma utmaningar lokalt och regionalt

Emme tunnista eri syistä saapuneiden 
maahanmuuttajien tarpeita kotoutumista 
tukevista palveluista

Emme tavoita kaikkia maahanmuuttajia

Eri sektorien välinen vuoropuhelu ei aina 
toimi tehokkaasti – palveluiden 
pirstaleisuus -> tarjolla olevat palvelut 
eivät muodosta toimivaa kokonaisuutta

Yhteiskuntatietoutta ei tarjota 
systemaattisesti eikä aina vastaanottajan 
ymmärtämällä kielellä

Tieto palveluista hajallaan

Kunnissa erilaiset tarpeet riippuen 
maahanmuuttajien määrästä ja taustasta

Monta käsitystä siitä, mitä kotoutuminen 
tarkoittaa

Vi identifierar inte behoven av 
integrationsfrämjande service bland olika
grupper av invandrare

Vi når inte alla invandrare

Dialogen mellan olika sektorer fungerar
inte alltid effektivt – servicen blir splittrad
– den service som finns bildar inte en 
fungerande helhet

Information om samhället erbjuds inte
alltid systematiskt eller på ett språk som
förstås av mottagaren

Informationen om servicen splittrad

Olika behov i kommunerna beroende på
antalet invandrare och deras bakgrund

Många olika uppfattningar av vad
integration innebär
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Hankkeen toiminnot

Verksamhet i projektet

Alkuvaiheen neuvonta 

ja ohjaus

Alkukartoitus

Vastaanottava 

yhteiskunnan 

valmiudet

Information och

handledning i 

initialfasen

Inledande kartläggning

Det mottagande

samhällets färdigheter



Alkuvaiheen neuvonta ja ohjaus

Information och vägledning

Neuvontapiste - Kotouttamisportti

Omankieliset materiaalit

Yhteiskunta- ja hyvinvointineuvojat

Informationsservice – Integrationsporten

Material på eget språk

Samhälls- och hälsokommunikatörer

Yhteiskuntaorientaatio Samhällsorientering



Alkukartoitus

Den inledande kartläggnienn

Alkukartoitus

Ruotsinkielinen alkukartoitus 

Den inledande kartläggninen

Svenskspråkig kartläggning



Vastaanottava yhteiskunta

Det mottagande samhället

Yhteistyö, verkostot

Vastaanoton toimintaohjeet

Osaamisen vahvistaminen

Samarbete, nätverk

Handlingsplaner för mottangadet

Stärka kompetens

Kotouttamispolut, palveluketjut Integrationsstigar, servicekedjor



Kotouttamisen käsitteellinen viitekehys

Begreppsligt ramverk för integration

Yhteinen ymmärrys 
kotoutumisen kokonaisuudesta –
holistinen lähtökohta

Tekee kokonaisuuden näkyväksi

Tukee palvelujen suunnittelua ja 
palveluaukkojen tunnistamista

Tukee kotouttamisen seurantaa 
ja arviointia

Ohjauksen työkalu

En gemensam förståelse för 
integrationen element – en 
holistisk utgångspunkt

Gör helheten synlig

Stöder planering av service och
hjälper att identifiera brister i 
servicen

Stöder uppföljning och
evaluering av 
integrationsfrämjande service

Ett verktyg för styrning



1+1 > 2

Monialaisen ja –toimijaisen yhteistyön 
edellytykset

Systeemisyys yhteistyön 
lähtökohtana

Toimintamalli, joka kytkee 
strategisen yhteensovittamisen 
operatiiviseen työhön

Hyvä yhteistyöilmapiiri

Ankkurointi johtotasolle

Yhteys alueelliseen kokonaisuuteen

Hyvien tarinoiden voima

Förutsättningar för ett samarbete
mellan många aktörer

Systemiskt samarbete som
utgångspunkt

En verksamhetsmodell som kopplar
det strategiska samordnandet med
det operativa arbetet

Ett gott samarbetsklimat

Förankring på ledningsnivå

En koppling till en regional helhet

De goda berättelsernas styrka

Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen malli
https://kotouttaminen.fi/hyva-alku

https://kotouttaminen.fi/hyva-alku


EHDOTUS Pohjanmaan yhteisen kotouttamisen toimintamallin 

rakenteelle

”KNUTPUNKT” X

•Solmukohdat koostuvat seutukunnista, yksittäisistä 
naapurikunnista tai muista luonnollisista yhteistoiminta-alueista

•Solmukohtien toiminnan tarkoitus on yhdistää useamman 
kunnan voimavaroja kotoutumista edistävään työhön, yhteistyö 
kunta- ja sektorirajojen yli

”KNUTPUNKT” Y

•Kotoutumista edistävät palvelut kunnissa ja/tai kuntien välisenä 
yhteistyönä

•Kunnan/kuntien kuntastrategiaa ja kunnan talousarviota ja –
suunnitelmaa täydentävä kotouttamisohjelma

•Kuntien maahanmuuton ja kotouttamisen yhteistyöryhmä

”KNUTPUNKT” Z

•Solmukohdissa nimetään edustaja maakunnan maahanmuuton ja 
kotoutumisen yhteistyöryhmään

•Tavoitteena kotoutumisen yhtenäinen, kunkin solmukohdan 
erityispiirteet huomioiva, kotouttamisen alusta tai foorumi

Maakunta

-yleis- ja yhteensovittamisvastuu 
kotoutumisen suunnittelusta, 
kehittämisestä ja seurannasta

- Järjestämisvastuu osana kasvupalveluita, 
sotepalveluita ja tarvittaessa muita 
palveluita

• Maakuntastrategia, maakuntaohjelma, alueellinen hyvinvointikertomus 
ja maakunnallinen maahanmuuton ja kotouttamisen ohjelma

TEM
Kotouttamisen osaamiskeskus

Ministeriöiden välinen yhteistyöelin

- Kotoutumisen edistämisen 
valtakunnallinen suunnittelu, kehittäminen 
ja ohjaus

• Valtion kotoutumisohjelma
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Maahanmuuton ja 
kotouttamisen alueellinen 
suunnittelu, kehittäminen, 
toimeenpano seuranta, 
yhteensovittaminen 
maakunnan aluekehityksen, 
elinvoiman ja 
kansainvälistymisen sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, 
yhdenvertaisuuden ja hyvien 
väestösuhteiden edistäminen, 
kotouttamisen ohjelmat





Kiitos!

Tack!

Thank you!
Lisätietoa: https://www.obotnia.fi/tietopalvelut/ajankohtaista-liitosta/hanke-tavoittelee-

kaikkia-aikuisia-maahanmuuttajia

Läs mera: https://www.obotnia.fi/informationstjanster/aktuellt-fran-forbundet/projekt-
ska-na-alla-vuxna-invandrare


