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Suomen Pakolaisapu: 
• Yhteiskuntaorientaatio 
• Omakielisten kouluttajien koulutus ja kouluttajan opas
• Ruotsinkielinen Flyktingens väg till kommunen (FVK) -koulutus

IOM:n Suomen-toimisto: 
• Suomenkielinen Pakolaisen matka kuntaan (PMK) –koulutus   

ammattilaisille
• PMK-kouluttajan opas ja video

EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston
(AMIF) tuella.
Kiintiöpakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen tuki kunnille:
Tuemme kuntia pakolaisten vastaanottotyön ja alkuvaiheen
kotoutumispalveluiden kehittämisessä.

Kuvat: Suomen Pakolaisapu, Unsplash, Minna Savolainen (IOM)



Tavoitteena on 
lisätä ymmärrystä 

pakolaisen matkasta 
Suomeen ja 

kotoutumisesta kuntaan.

Mikä on oma ammatillinen 
rooli ja sen merkitys 

kotoutumisen 
tukemisessa?



OHJELMA



KIINTIÖPAKOLAISEN MATKA SUOMEEN 
JA KOTIKUNTAAN

KVOTFLYKTINGENS VÄG 
TILL FINLAND OCH 
HEMKOMMUNEN

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

finland.iom.int/publications





OMAKIELINEN 
YHTEISKUNTAORIENTAATIO

Katja Korhonen, suunnittelija, Suomen Pakolaisapu



SISÄLTÖ

- Pakolaisavun omakielinen 

yhteiskuntaorientaatio-kurssimalli

- Onnistuneen yhteiskuntaorientaation 

elementit

- Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

- Yhteiskuntaorientaation kouluttaja

- Luottamuksesta

- Järjestämisestä



Pakolaisen matka kuntaan –koulutuksen
palaute on ollut hyvää

• Lähes kaikki (80 % tai enemmän) palautteen antaneet
kokevat, että heidän ymmärryksensä kiintiöpakolaisen 
polusta lähtömaasta Suomeen ja kuntaan lisääntyi 
koulutuksen myötä.

• Lähes kaikki (80 % tai enemmän) palautteen antaneet 
kokevat, että heidän ymmärryksensä siitä, millaisia 
tiedontarpeita kiintiöpakolaisella voi olla Suomeen ja 
kuntaan saapumisen jälkeen, lisääntyi koulutuksen myötä.



• Muistutti, että jokainen ihminen on kunnioitettava yksilö, eikä tulevaa ryhmää 
saa käsitellä vain kokonaisuutena. 

• Koulutus oli suunniteltu erinomaisesti, ote oli iloinen ja selkeä.
• paras anti oli että heidät tulee kohdata ihmisenä eikä kansakunnan edustajana ja että 

tärkeää ei ole niinkään kaiken nippelitiedon kaataminen heidän niskaansa vaan 
kuunteleminen ja ymmärtäminen 

• järjestelmällinen eteneminen, asiantunteva ote.
• Ymmärrystä siitä millaisen ”prässin” läpi ihmiset ovat kaikkinensa tulleet. 

Jaetut linkit todella hyviä!!
• Hyviä esimerkkitapauksia.
• Muistutus luottamuksen tärkeydestä sekä se, että yleensä pakolaisen 

asemassa olevat ihmiset luottavat nimenomaan hoitajiin ja lääkäreihin, ja siksi 
omassa työssäni minulla on mahdollisuus suurestikin vaikuttaa siihen, että sitä 
luottamusta saadaan rakennettua ja siltoja avattua kenties moneenkin 
suuntaan. 



• Hyvä ja selkeä koulutus. Koulutuksen vetäjät loistavasti vetivät 
koulutuksen läpi. 

• Lisää ymmärrystä. Runsaat materiaalit oli kiva. Tuli napattua 
monta linkkiä talteen.

• Tietoa mitä tapahtuu ja missä vaiheessa. Tapaan viikoittain 
äitejä UMAKO-koulutuksessa.

• Osaan paremmin hakea perheelle tukea jos oppilas tulee 
kouluuni. 

• Sain kokonaiskuvan asiakkaan polusta ja palveluista. Lisäksi 
kulttuuritietoa miten kohdata asiakas.

• Kokonaisuuden hahmotus helpottui ja oli kiva kuulla myös 
miten oman kunnan alueella on toimintaperiaatteet ja 
suunnitelmat pakolaisten osalta.



• Syvensi kokonaiskuvan ymmärtämistä kotoutusasioissa.

• Ymmärrettävästi rakennettu kokonaisuus. Pidin erityisesti siitä kuinka korostettiin 
pakolaiselle annettavan informaation selkeyttä ja käsitteiden avaamista. Monet 
asiat kun ovat meille suomalaisille niin itsestäänselviä.

• Kokonaisuudessaan hyvä ja mielenkiintoinen. Linkit ja yhteystiedot hyviä. 

• Koulutus avasi pakolaisen elämän konkretiaa ja toi uusia näkökulmia työhöni 
pakolaisten kanssa.

• Asioita ymmärtämistä ei saa pitää selvyytenä vaan tulee olla varma, että toinen on 
ymmärtänyt mistä puhun. Tätä varten on varattava aikaa. 

• Praktiska råd och inblick i kommunerna och andra myndigheters arbete.

• sain vinkkejä miten esim terveydenhuollossa voitaisiin resursoida tehokkaamin
työntekijä joka vastaa pakolaisten terveydenhuollosta ja ohjauksesta eteenpäin.

• Oivallus, että termit voivat tarkoittaa eri asiaa eri henkilöille mm. taustasta riippuen.



• Rohkaistuin erityisesti Suomi - yhteiskuntaorientaation oppikirjaa 
selaillessani. Se antaa monipuolisesti ja osuvan kuuloisesti tietoa Suomesta. 
Olen kirkon työntekijä ja minuun tekivät vaikutuksen kirjan osiot, joissa 
selitetään uskonnon historiaa ja vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan, 
juhliin, tapoihin ja vapaapäiviin. Olen siinä käsityksessä, että suurelle osalle 
maahanmuuttajista uskonto näyttelee tai on näytellyt merkittävää roolia 
elämässä, hyvässä tai pahassa. Siksi asiallinen tieto uskonnonvapaudesta, 
kristinuskosta ja suomalaisesta uskonnollisuudesta tuntuu tarpeelliselta.

• Kotoutujan polku oli hyvä koonti kaikesta siitä, mitä tapahtuu. Osa asioista 
oli tuttuja, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on hyödyllistä. Käytännön 
esimerkit olivat tosi valaisevia ja kertoivat hyvin konkreettisesti, millaisia 
asioita pidämme helposti itsestäänselvyyksinä.
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Lisätietoa meiltä – ota yhteyttä!

Yhteishanke: Pakolaisapu ja IOM 

04/2021 – 06/2022, AMIF-rahoitus

Henkilöstö: 

• Ann-Jolin Grüne, Katja Korhonen, Amani Bakri, 
Liselott Sundbäck (Pakolaisapu)

• Julia Jänis, Minna Savolainen (IOM)



NAVIGATOR 2.0 - projektet

tills 30.6.2022

Finlands Fyktinghjälp:
• Samhällsorientering på eget språk
• Utbilning av egenspråkiga lärare och lärarens

handledningsguidebok
• Svenska Flyktingens väg till kommunen- utbildningar (FVK)

IOMs Finlandskontor:
• Finskspråkiga Pakolaisen matka kuntaan (PMK)- utbildningar
• Utbildarens handbok och video

Med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF)

Vi stöder kommunerna att utveckla mottagningsarbetet
och tjänsterna i den inledande fasen av integrationsprocessen

Bilder: Finlands Flyktinghjälp, Unsplash, Minna Savolainen (IOM)



Målsättningen är att
öka förståelsen för 

flyktingarnas väg till
Finland och

integrationsprocessen i 
kommunen.

Vilken är den egna
professionella rollen och
hur stöda integrationen

på bästa sätt?



PROGRAM
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KIINTIÖPAKOLAISEN MATKA 
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Samhällsorientering på eget språk

Ann- Jolin Grüne, Finlands Flyktinghjälp



INNEHÅLL

- Flyktinghjälpens samhällorientering på

eget språk - hur ser kursmodellen ut?

- Centrala element i en 

lyckad samhällsorientering

• FINLAND – LÄROBOK I SAMHÄLLSORIENTERING

- Lärare i samhällsorientering

- Tillit och förtroende

- Hur gå tillväga helt konkret?



Feedbacken
från Flyktingens 
väg till 
kommunen 
-utbildningar 
har varit bra

• Nästan alla (80% eller mera) av dem
som gav feedback upplevde att deras
förståelse för kvotflyktingens väg till 
Finland och till den nya hemkommunen
hade ökat tackvare utbildningen.

• Nästan alla (80 % eller mera) av de 
som gav feedback upplevde att deras
förståelse kring
vilka informationsbehov
kvotflyktingarna kan ha efter att de 
kommit till Finland ökat tackvare
utbildningen.



• Varje människa är en individ som ska respekteras och gruppen får
inte beaktas som en helhet.

• Utbildningen var välplanerad och genomfördes på ett klart och 
positivt sätt.

• alla ska bemötas som människor och inte som representanter för 
sin grupp eller sitt land och att det viktigaste inte är att hälla över
dem en massa detaljinfo utan att istället lyssna och förstå.

• Förståelse om vilken "press" personerna gått igenom. Länkarna
var mycket bra!

• förtroende är viktigt och att personer med flyktingbakgrund ofta
litar på vårdpersonal och därför har jag i mitt arbete stor möjlighet
att påverka hur tillit skapas



KONTAKT-
UPPGIFTER

Minna Savolainen
IOM:s Finlands landskontor, 

projektsakkunnig, PMK-utbildningar
på finska och engelska
msavolainen@iom.int

Liselott Sundbäck
Finlands Flyktinghjälp, FVK-
utbildningarna på svenska

liselott.sundback@pakolaisapu.fi
Ann-Jolin Grüne

Finlands Flyktinghjälp, 
samhällsorientering

ann-jolin.grune@pakolaisapu.fi
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Samprojekt: 
Finlands Flyktinghjälp och IOM Finland
04/2021 – 06/2022, AMIF-finansiering
Personal:
• Ann-Jolin Grüne, Katja Korhonen, Amani Bakri, Liselott

Sundbäck (Finlands Flyktinghjälp)
• Julia Jänis, Minna Savolainen (IOM)

Vill du veta mera? Tag kontakt!


