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Rovaniemi on kansainvälinen kaupunki ja maahanmuuttajien määrä on selkeästi kasvussa. Lapissa maahanmuuttajien määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 10
vuoden aikana (Lapin maahanmuuttostrategia 2017). Rovaniemellä asuu pysyväisluonteisesti 1448 maahanmuuttajaa. Ulkomaiden kansallisuuksista suurimmat ryhmät ovat
venäläiset (204), myanmarilaiset (114), ruotsalaiset (112),
kiinalaiset (99) sekä irakilaiset (87). (Maistraatin tilasto
Rovaniemellä asuvista ulkomaan kansalaisista 30.6.2013.)
Maahanmuuttajien kotiutuminen pysyvästi alueelle on
tärkeää, sillä näin kaupunki kansainvälistyy, kulttuuritietoisuus ja -tuntemus kaupungissa lisääntyy, kaupunki saa
uusia veronmaksajia ja kuluttajia sekä työvoimaa suurten
ikäluokkien eläköityessä.
Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumiseen tarvittiin
Rovaniemellä uusia työmuotoja, koska pakolaisten ja
turvapaikan hakijoiden määrä oli kasvussa. Kotoutumisen
alkuvaiheeseen tuli saada lisää toimintoja, monipuolisia
suomen kielen opiskelumahdollisuuksia sekä toiminnallisia oppimismenetelmiä. Tarve yksilöllisesti räätälöidyille
toiminnoille sekä kotoutumisen nopealle aloitukselle tuli
esiin eri toimijoiden työn ja maahanmuuttajien kokemusten kautta.Vuonna 2009 Rovaniemen kaupunki ja
Rovalan Setlementti ry hakivat ja saivat ESR-rahoitusta
kumppanuushankkeeseen vastatakseen näihin tarpeisiin.
Kumppanuushanke Verso tarjosi vuosina 2009–2013
maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa monipuolista ja
toiminnallista ryhmätoimintaa. Toiminnan keskiössä oli
arjen suomen kielen taitojen oppiminen ja ylläpitäminen.
Suomessa valtiolla ja kunnilla on velvollisuus tarjota maahanmuuttajalle riittävästi tietoa yhteiskunnan eri toiminnoista ja palveluista. Kumppanuushanke Verson ryhmätoiminta sekä hankkeen valmistamat ohjausmateriaalit ovat
antaneet paljon kotouttamistyöhön sekä maahanmuuttajien parempaan kotoutumiseen Rovaniemellä. Hankkeen
toiminnan kautta syntynyt keskeinen johtopäätös on, että
kotoutumisen onnistumiseksi maahanmuuttaja tarvitsee
uuden kielen oppimisen lisäksi monenlaisia perustietoja
ja -taitoja liittyen arkielämän hallintaan sekä suomalaiseen
yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

ESIPUHE

Verson toiminta on ollut mahdollista hyvien kumppaneiden ja sidosryhmien avulla. Muun muassa Rovaniemen
kaupungin maahanmuuttajatoimisto, Rovalan MoniNet,
Lapin TE-toimisto ja Rovala-Opiston kotoutumiskoulutus ovat olleet tärkeitä toimijoita asiakastyön, sisällön
kehittämisen ja verkostotyön saralla. Tämä loppuraportti
kuvaa tiivistetysti hankkeen kehitysaskeleet, toiminnot
sekä tuotokset ja tulokset.
Rovaniemellä 7.11.2013
Juha Seljänperä
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umppanuushanke Verso toimi ESR-ohjelmakaudella
2007–2013. Se kuului toimintalinjaan 2: työllistymisen
ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta ja Rovalan Setlementti ry hakivat vuonna 2009
ESR-rahoitusta kumppanuusprojektiin, jolla vastattaisiin
kotouttamisen alkuvaiheen kehittämistarpeisiin. Lapin
ELY-keskus (entinen Lapin TE–keskus) hyväksyi rahoitusja projektihakemuksen ja hanke aloitti toimintansa kesäkuussa 2009.Verson toiminta-aika vuosina 2009–2013
kokonaisuudessaan oli noin 4,5 vuotta.
Verson toiminta tähtäsi kotoutumisen nopeaan aloitukseen, työelämäedellytysten parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.Verson tehtävänä oli kehittää ja toteuttaa
maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen palveluprosesseja, koordinoida omaehtoista opiskelutoimintaa
sekä erityisryhmätoimintaa, tarjota suomen kielen ohjausta monipuolisesti ja tuottaa suomen kielen ja kotoutumisohjauksen materiaaleja. Tehtävänä oli myös toteuttaa
monikulttuurisuusvalmennusta ja palveluohjausta.
Hankkeen kohderyhmiä olivat lähtökohtaisesti kaikki Rovaniemelle tulevat maahanmuuttajat: työperäiset maahanmuuttajat ja heidän perheensä, pakolaiset sekä avioliiton
tai perheenyhdistämisen kautta tulleet. Asiakkaat jakautuivat käytännössä TE-hallinnon asiakkuudessa oleviin
maahanmuuttajiin sekä erityisryhmiin, joihin kuuluvat
ikääntyvät, kotiäidit, nuoret ja vajaakuntoiset sekä muut
erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. Hankkeessa
kiinnitettiin erityistä huomiota naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja asiakastavoitemäärissä oli naiskiintiö.

Hankkeen aloitus
Rovaniemellä pakolaiskiintiön määrä nostettiin 50
henkilöstä 80 henkilöön vuonna 2007. Rovalan Setlementti ry:ssä, TE-toimistossa ja Rovaniemen kaupungin
maahanmuuttajatoimistossa huomattiin, että kaikki
maahanmuuttajat eivät päässeet kotoutumiskoulutukseen riittävän nopeasti tai he eivät päässeet etenemään
kotoutumispolulla. Monien maahanmuuttajien suomen
kielen opiskeluun tuli pitkiäkin taukoja, kun seuraavaa
kurssipaikkaa ei välttämättä järjestynyt.Verson haluttiin
tarjoavan toimintaa maahanmuuttajille kurssitaukojen
ajaksi, jotta he pääsisivät aktiivisesti käyttämään suomen
kieltä päivittäin. Joillekin maahanmuuttajille ei myöskään
soveltunut perinteinen kotoutumiskoulutus, jonka vuoksi
hankkeen tuli vastata myös heidän erityisiin ohjaustarpeisiinsa. Hankkeen toiminnassa huomioitiin erityisryhmät,
jotta voitiin tukea jokaisen maahanmuuttajan kotoutumista yksilön elämäntilanteesta riippumatta. Oli tärkeää,
että kotiäidit ja ikääntyvät eivät jääneet kotiin ja että
nuoret ja vajaakuntoiset saivat tarvitsemiaan palveluja ja
aktiviteetteja.

VERSON
HISTORIA
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Yksi hankkeen keskeisimmistä tavoitteista oli suvaitsevaisuuden edistäminen. Hankkeen sisältö ja tavoitteet
olivat linjassa kaupungin kansainvälistymisstrategian sekä
Lapin maahanmuuttostrategian kanssa. Myöhemmin Lapin
ELY-keskus julkaisi Lapin maahanmuuttostrategian 2017,
jonka laatimiseen liittyvissä työpajoissa Verso sai tuoda
esille alkuvaiheen ohjaukseen liittyviä kokemuksia ja
näkökohtia. Myös Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelma valmistuu syksyllä 2013, jonka valmisteluun Verso
on tuonut esille näkökulmia ja omasta työstä syntyneitä
havaintoja.

sisälsi muun muassa maahanmuuttajien ohjaamista ja
neuvontaa, musiikin ja kielenopetusta, yhdistystoimintaa
ja nuorten valmennusta.
Verson etuna oli työpajaohjaajien monikulttuuriset
taustat (Venäjä, Brasilia, Myanmar, Algeria). Ohjaajilla oli
omakohtaista kokemusta kotoutumisesta Suomeen ja
Rovaniemelle ja heillä oli ymmärrystä suomen kielen
oppimisen haasteista. Tällä oli keskeinen vaikutus Verson
toiminnan, menetelmien ja materiaalien kehittämistyössä
ja Verson materiaalista tuli toiminnallista ja helppokäyttöistä. Ohjaajat toivat esille tärkeitä näkökulmia kotoutumisesta niin Verson tiimissä kuin erilaisissa verkostoissa,
joissa suurin osa eri organisaatioiden työntekijöistä oli
kantasuomalaisia. Työpajaohjaajat osasivat ohjata maahanmuuttajia luontevalla tavalla, koska he pystyivät hyödyntämään työssään omia kotoutumiskokemuksiaan ja toimimaan täten vertaisohjaajina.

Organisaatiot ja projektihenkilöstö
Hankkeen päätoteuttaja oli Rovaniemen kaupungin
sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotanto ja osatoteuttaja Rovalan Setlementti ry. Hankkeen kesto oli
lähes 5 vuotta ja sen kokonaisbudjetti oli alkuperäisessä
kustannussuunnitelmassa noin 1,9 miljoonaa euroa, josta
kaupungin omakustannusosuutta oli 11 %. ESR-hankkeiden hallinnosta toteuttajilla oli rajallisesti kokemusta
ja hankehallinnon käytännöt tarkentuivatkin hankkeen
edetessä. Kumppanit laativat hankkeen perustamisvaiheessa yhteistyösopimuksen, jossa määriteltiin organisaatiokohtaiset vastuut.Yhteistyösopimus antoi kehykset,
joiden pohjalta hanke työskenteli yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi.Verson tiimi toimi joustavasti yhdessä
hyödyntäen erilaista osaamista.

Kahden organisaation yhteinen projekti edellytti työyksiköissä joustamista.Verson tuli toimia yhtenä tiiminä,
vaikka työntekijät olivat sidottuja kahden eri yksikön
ja organisaation moniin työkäytäntöihin. ESR-hallinnon
lisäksi taustalla vaikuttivat molempien organisaatioiden
henkilöstö- ja taloushallinnon erilaiset käytännöt. Ajan
myötä Versosta tuli luonteva osa maahanmuuttajatyötä Rovalan MoniNetin eri hankkeiden ja Rovaniemen
kaupungin maahanmuuttajatoimiston vierelle.Verson
alkuvaiheen jälkeen toiminta lähti liikkeelle aktiivisesti ja
menestyksekkäästi. Hanke sai monipuolista tukea eri tahoilta työnohjauksessa ja projektiohjauksessa. Hankkeen
alusta alkaen laaja-alainen ja moniammatillinen hankkeen
ohjausryhmä on tukenut ja suunnannut Verson toimintaa.

Toteuttajaorganisaatiot rekrytoivat projektihenkilöstön
kesä-elokuun aikana 2009. Projektiin rekrytoitiin 7 työntekijää: projektipäällikkö (Rovaniemen kaupunki), rinnasteisten toimintojen koordinoija (tehtävänimike muuttui
kotoutumislain päivittämisen yhteydessä omaehtoisen
opiskelun koordinoijaksi, Rovalan Setlementti ry), erityisryhmätoiminnan koordinoija (Rovaniemen kaupunki),
suomen opiskelun ja monikulttuurisen ohjauksen koordinoija (Rovalan Setlementti ry) sekä kolme työpajaohjaajaa (yksi ohjaaja/Rovalan Setlementti ry, kaksi ohjaajaa/
Rovaniemen kaupunki). Työntekijöiden vaihtuvuus
hankkeessa oli sen pituuteen nähden vähäinen. Rovaniemen kaupungin toinen työpajaohjaaja vaihtui keväällä
2011. Erityisryhmätoiminnan koordinoija vaihtui kahdesti
hankkeen aikana: talvella 2011 sekä talvella 2013.

Ryhmätoiminta
Kumppanuushanke Verso järjesti ryhmätoimintaa, jossa kotoutujat saivat harjoitella suomen kielen alkeita
erilaisin toiminnallisin keinoin ja tutustua oman paikkakuntansa ympäristöön ja palveluihin sekä suomalaiseen
yhteiskuntaan. Ryhmätoiminnot tarjosivat mahdollisuuksia arkielämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen sekä
sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden osallistujien
kanssa.

Tiimi oli moniammatillinen ja työntekijöillä oli erilaista
osaamista ja työkokemusta. Koordinoijien ja projektipäällikön koulutustaustana oli joko sosiaalialan tai opetus-/
kasvatusalan korkeakoulututkinto. Työpajaohjaajien
koulutustaustat olivat musiikinopettaja, artesaani ja lviasentaja. Työkokemusta koordinoijilla ja projektipäälliköllä
oli muun muassa erilaisista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, maahanmuuttajien ohjaamisen, monikulttuurisuushankkeiden ja sosiaalisen työllistämisen saralta
Suomesta sekä ulkomailta. Työpajaohjaajien työkokemus

Verso aloitti jo syksyllä 2009 monipuolisen ryhmätoiminnan, joka sisälsi mm. Keskusteluklubin, käsityöryhmän,
läksypajan, nuorten hip hopin ja liikuntaryhmät eriikäisille. Ryhmätoimintaa jatkettiin vuonna 2010 aktiivisesti ja hankkeessa kokeiltiin paljon erilaisia projekteja ja
työpajoja. TE-toimisto ohjasi alusta asti paljon asiakkaita
Verson toimintaan ja omaehtoisten sopimusten määrä
nousi tasaisesti.Verson asiakkaat edustivat erilaisia etnisiä
taustoja ja he olivat kotoisin esim. Myanmarista, Somaliasta, Irakista,Venäjältä ja Thaimaasta.
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Monikulttuurisuusvalmennus

Ryhmätoiminnan ohjaamisessa haasteita tuottivat etenkin
asiakkaiden tasoerot kielitaidossa sekä asiakkaiden nopea
ja ennakoimaton vaihtuvuus ryhmissä. Osa omaehtoisista
sopimuksista oli ajallisesti hyvin lyhyitä. Kun asiakas aloitti
toiminnan ja pääsi kunnolla mukaan Verson toimintaan,
sopimus saattoi jo loppua. TE-toimisto ja Verso sopivatkin vuonna 2010, että omaehtoisen sopimuksen pituus
kestäisi vähintään yhden kuukauden ja uudet asiakkaat
voisivat tulla mukaan Verson toimintaan aina kuukauden
alussa. Omaehtoinen opiskelu voitiin päättää heti, kun
sopiva kurssipaikka kotoutumiskoulutuksessa löytyi asiakkaalle. Ohjaajien kokemukset opiskelijoiden tasoeroista suuntasivat hanketta muokkaamaan suomen kielen
ryhmiä kolmeen eri taitotasoon.

Hankkeen projektisuunnitelmaan kuului suvaitsevaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäisy. Hanke järjesti monikulttuurisuusvalmennusta ja koulutuksia oppilaitoksille ja
eri organisaatioille, kuten Lapin ammattiopistolle, Rovaniemen ammattikorkeakoululle, Jyväskylän ammatillisen
opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajaopiskelijoille, Lapin
Urheiluopistolle, Lapin yliopistolle sekä Rovalan MoniNetille. Hankkeella oli keskeinen rooli Rovaniemen alueella
uusimman tiedon välittäjänä koskien monikulttuurisuusasioita.
Hanke aloitti yhteistyön Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa koskien ”Inklusiivinen kasvatus”
-kurssia syksyllä 2009. Suomen opiskelun ja monikulttuurisen ohjauksen koordinoija piti luennot kurssilla talvella
2010. Luentojen lisäksi opiskelijat kävivät seuraamassa
Verson ryhmätoimintaa tai Rovala-Opiston kotoutumiskurssia. Tämän jälkeen opiskelijat pitivät itse seuraavat
ohjaus-/opetustunnit. Koordinoija järjesti vierailut ja toimi yhteyshenkilönä yliopiston,Verson ja Rovala-Opiston
välillä sekä ohjasi opiskelijoita. Hanke kehitti yhteistyötä
kasvatustieteiden tiedekunnan varadekaanin kanssa
vuosien aikana. Talvesta 2012 lähtien hankkeen koordinoija piti luentojen lisäksi myös pienryhmiä opiskelijoille,
joissa syvennyttiin vielä enemmän monikulttuurisuuteen.
Kurssille osallistui vuosittain noin 70–80 opiskelijaa, joten
hanke tavoitti suuren joukon opettajaopiskelijoita.

Kumppanuushanke Verso teki opintomatkan Brysseliin ja
Amsterdamiin kesäkuussa 2010. Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua maahanmuuttajatyöhön ja kotouttamiseen Keski-Euroopassa. Hanke sai paljon uusia ja luovia
ideoita opintomatkalta, joiden pohjalta hanke kehitti
omaa toimintaansa.Vierailut eri tutustumiskohteisiin tekivät ohjaajiin vaikutuksen ja opittuja menetelmiä käytettiin mallina Verson toimintaan. Tätä kautta syntyi Verson
’Perustiedot ja -taidot’ -ryhmä, Kahvilapaja, Teemaillat ja
kokeiluluonteinen ’Check up’, jossa asiakkaan kognitiivisia
ja kielellisiä taitoja testattiin, jotta hänelle voitiin tarjota
sopivaa toimintaryhmää. Tämän lisäksi opintomatkalta
Verso sai hyviä ideoita hankkeen materiaalin tuottamiseen ja mallintamiseen.
Hanke työsti kokeiltuja ryhmätoimintoja muun muassa
Kuntoutussäätiön Hyvät käytännöt -koulutuksen avulla.
Verso alkoi kehittää tiiviimmin ryhmätoiminnan kokonaisuuksia, joita se piti kokemuksensa perusteella keskeisinä ja kehityskelpoisina. Näitä olivat muun muassa
käsityöryhmä, Kahvilapaja, Taide- kulttuuri ja ilmaisupaja
”TAIKURI”, Työpaja työpaikalla -toiminta, Kotostartti ja
Toimintasuomi-ryhmä.

Hanke oli mukana toteuttamassa yhtä monikulttuurisuusviikkoa Rovaniemen pääkirjastolla sekä toista monikulttuurisuusviikkoa Lapin yliopiston harjoittelukoululla
syksyllä 2010. Tämän lisäksi Verson Taikuri-pajalaiset
esittivät valmistamansa teatteriesityksen kauppakeskus
Revontulessa joulukuussa 2010. Hanke esittäytyi kuntalaisille myös Euroopan komission tiedotuskeskuksen ja
Lapin ELY-keskuksen järjestämässä EU Arjessa -tapahtumassa syksyllä 2010.Verso oli mukana järjestämässä Elävä
kirjasto -tapahtumia vuosina 2009–2012.

Verso kävi tutustumassa Jyväskylän Palapeli2-hankkeeseen syyskuussa 2011. Tällöin Verso esitteli ensimmäisiä versioita suomen kielen ohjauksen materiaaleista.
Jyväskylästä saatu palaute auttoi hanketta kehittämään
materiaaleja selkeämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.
Matkan jälkeen Verso tiedotti Rovaniemen eri toimijoita Palapeli2-hankkeen alkukartoitusmallista sekä kertoi
Palapeli2-hankkeen, kotoutumiskouluttajan ja Jyväskylän
TE-toimiston kesken toimivista ohjauspalveluista. Matkalla tehdyt havainnot kehittivät Rovaniemen TE-toimiston
ja Verson yhteistyötä.

Hanke edisti kaksisuuntaista kotoutumista erilaisten
avointen teemapäivien ja -iltojen avulla, johon osallistui
maahanmuuttajia sekä kantasuomalaisia. Tämän lisäksi
hankkeen toiminnassa oli mukana paljon luokanopettajaopiskelijoita ja harjoittelijoita, jotka saivat kokemusta
maahanmuuttajatyöstä. Maahanmuuttajat oppivat suomalaisilta opiskelijoilta suomalaisesta kulttuurista ja
koulujärjestelmästä sekä eri murteista.Verson asiakkaat
kokivat tämän opiskelijayhteistyön erittäin myönteisenä,
sillä useilla heistä ei ollut kontakteja suomalaisiin vapaaajalla. Myös opiskelijat kokivat, että kohtaamiset maahanmuuttajien kanssa avarsivat heidän maailmankuvaansa ja
ymmärrystä eri kulttuureista.
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Kustannukset ja seurantatiedot

Versoon tuli paljon uusia asiakkaita vuosina 2009–2011.
Asiakkaiden määrä alkoi tasaantua vuoden 2012 aikana, ja
valtaosa uusista hankkeen asiakkaista oli kiintiöpakolaisia.
Vuoden 2013 aikana palveluohjaukseen tuli pakolaisryhmien lisäksi yksittäisiä uusia asiakkaita, kuten avioliiton
kautta tulleita maahanmuuttajia. Asiakkailla oli helppo
hakea palvelua Versosta, koska he tiesivät, että Versossa
oli kieliosaamista muun muassa arabian, venäjän, portugalin, thain, englannin ja ruotsin kielissä.

Verson hankerahoitus täsmentyi vuoden 2011 muutoshakemuksen myötä n. 1,7 miljoonaan €, josta ESR-rahoituksen osuus oli n. 1,5 miljoonaa € ja kaupungin omarahoitusosuus n. 170 000 € (11 % rahoituksesta). Tämän lisäksi
ESR-rahoituksen ulkopuolisia erikseen raportoitavia
kustannuseriä tuli kerryttää n. 40 000 €.
Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa yli 6000 opiskelupäivää. Tarkastelujakso ulottuu kesäkuusta 2009 kesäkuuhun
2013. Kuvio 1 kuvaa, että hanke tuotti koulutuspäiviä
hyvin ja vastasi tavoitteisiin. Lähipäivissä on vielä 10 %
vaje, mutta se tullaan saavuttamaan, koska Kahvilapaja ja
nuorten liikuntaryhmä jatkuvat marraskuun 2013 loppuun. Lähipäivillä tarkoitetaan Verson järjestämää ryhmätoimintaa asiakkaille. Etäopiskelupäivissä on tavoitteisiin
nähden 55 %:n vaje. Tämä kertoo etätehtävien kokeilevasta luonteesta ja viittaa toisaalta asiakkaiden kielitaitoon ja oppimisvalmiuksiin.Valtaosa Verson asiakkaista
olivat suomen kielen taidoiltaan sekä oppimisvalmiuksiltaan niin alkuvaiheessa, että etäopiskelu oli harvoille toimiva vaihtoehto. Etätehtävät ovat hyvä vaihtoehto niille
maahanmuuttajille, joiden oppimisvalmiudet ja kielitaito
ovat jo pidemmällä. Ohjaus- ja konsultointipäiviä hanke
on toteuttanut selvästi yli tavoitteiden (154 %).Yli 50 %
ylitys johtuu siitä, että on ollut paljon erilaisia verkostotapaamisia ja toimijavierailuja, joissa Verso on esitellyt
ja levittänyt materiaaliaan sekä kertonut toiminnastaan.
Juurruttamis-, levittämis- ja markkinointityön johdosta
päiviä on kertynyt paljon. Koulutuspäivien seurantatiedot
hankkeen alusta kesäkuuhun 2013 ennakoivat vahvasti,
että hanke täyttää niiden kokonaismäärätavoitteen, vaikka
etäpäivien määrä jää vajaaksi.

Kuvio 2 kuvaa Verson asiakastilanteen ja työmarkkinaaseman hankkeen alusta kesäkuuhun 2013.Valtaosa
Verson asiakkaista oli TE-toimiston asiakkuudessa ja
työikäisiä. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevia kotiäitejä,
ikääntyneitä, vajaakuntoisia sekä alle 17-vuotiaita nuoria
ohjautui hankkeeseen vain 64 henkilöä kesäkuuhun 2013
mennessä. Toisaalta näille 64 henkilölle on tarjottu kohdennettua toimintaa, esimerkiksi nuorten arkipaja, kolme
nuorten leiriä, talouskursseja, liikuntaa ikääntyville ja
käsityötä. Erityistarpeita palveluihin ei ole vain työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla, vaan Verson kokemusten
mukaan monet maahanmuuttajista, jotka ovat TE-toimiston asiakkaita, tarvitsevat myös erityistä tukea kotoutumiseen. Tämä korostuu pakolaisleiriolosuhteista
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Kuvio 2.Verson asiakkaat ja heidän työmarkkina-asema
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saapuvien osalta.Verson työntekijät suunnittelivat yksittäisten asiakkaiden kohdalla yhteisesti asiakkaille sopivaa
räätälöityä toimintaa.
Hankkeen asiakastoteuma tavoitteisiin nähden oli 88
% kesäkuuhun 2013 mennessä.Vuoden 2013 loppuun
mennessä Verso pääsee hyvin lähelle 500 asiakkaan
kokonaistavoitetta, koska Versoon on tullut vielä syksyn
2013 aikana uusia asiakkaita. Hankkeen tavoitteena oli 58
% naiskiintiö asiakkaissa, eli 288 naista 500 asiakkaasta.
Kesäkuussa 2013 Verson asiakkaista 47 % oli naisia, eli
208 naista 442 asiakkaasta. Naiskiintiötä on seurattu ja

252

6035

5701

Koulutuspäivät
yhteensä

4850

4374

Lähipäivät

460

208

Etäpäivät

725

1119

Ohjaus ja konsultointi

(1 koulutuspäivä = 7 tuntia)

Kuvio 1. Seurantatiedot, koulutuspäivät 6/2009 – 6/2013
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maahanmuuttajaa. Kuvio 3 kuvaa asiakaskunnan ikäjakauman hankkeen alusta kesäkuuhun 2013. Määrät kasvavat
vielä vuoden 2013 loppuun mennessä, mutta jakaumien
suhteisiin ei tule huomattavia muutoksia.
Verson Työpaja työpaikalla -toiminnan koordinoinnissa
tehtiin yhteistyötä useiden työnantajien kanssa. Työpaikkoja tarvittiin ympäristöiksi, joissa asiakas harjoitteli
työelämätaitoja. Asiakkaita saatiin ohjattua 11 eri työpaikkaan. Hankkeen tavoite oli järjestää Työpaja työpaikalla
-toimintaa 40 henkilölle, mutta Työpaja työpaikalla -sopimuksia tehtiin vain 15 asiakkaalle. Toimintaan sopivia
asiakkaita, joilla olisi ollut riittävät valmiudet työelämään
ja sopiva kielitaito ei ohjautunut hankkeen piiriin tavoitteen mukaisesti. Hankkeelle asetettu tavoite osoittautui
liian korkeaksi. Toteutunut toiminta oli kuitenkin hyvin
tärkeä kokeilu hankkeelle. Toiminta sopi erittäin hyvin
maahanmuuttajille, vaikka suomen kielen taito ei ollut
kovin kehittynyt.

tarkasteltu muun muassa ohjausryhmän kokouksissa.
Kiintiöpakolaisryhmät ovat keskeinen osa Verson toiminnan kohderyhmää. Pakolaisryhmien sukupuolijakauma
vaikutti siis paljon Verson asiakkaiden lopulliseen sukupuolijakaumaan. Tämän lisäksi suurin osa turvapaikkaa
hakeneista ja myönteisen oleskeluluvan saaneista pakolaisista oli miehiä. Naisia on kuitenkin aktivoitu erilaisiin
ryhmätoimintoihin hankkeen aikana. Heille on pidetty
muun muassa käsityöryhmiä, kahvilapajaa ja Marttojen
ruokakursseja. Naiskiintiö ei täyty täysin suunnitelman
mukaan, mutta tavoitetut naiset on toiminnassa huomioitu asiaankuuluvalla tavalla.
Verson asiakkaista valtaosa oli 25–44-vuotiaita työikäisiä (51 %). Seuraavaksi eniten oli nuoria ja työikäisiä
15–24-vuotiaita (29 %) ja kolmanneksi eniten 45–54-vuotiaita työikäisiä (14 %). Ikääntyviä hanke tavoitti vähän,
heitä oli vain 2 % asiakkaista. Alhainen määrä johtuu
myös siitä, että alueella ei asu kovin montaa ikääntynyttä

55-64

yli 64

vuotiaat

vuotiaat

4%

2%

45-54

vuotiaat

14%

15-24

vuotiaat

29%

25-44

vuotiaat

51 %

henkilömäärä:

129

224

60

18

11

Kuvio 3. Seurantatiedot, asiakkaiden ikäjakauma 6/2009 – 6/2013
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Omaehtoista opiskelua kutsuttiin hankkeen alkuvaiheessa
vuosina 2009–2011 rinnasteiseksi toiminnaksi. Lakimuutoksen myötä (laki kotoutumisen edistämisestä 1.9.2011)
rinnasteinen toiminta muuttui omaehtoiseksi opiskeluksi.
Maahanmuuttajat voivat opiskella omaehtoisella sopimuksella ennen kotoutumiskoulutuksen alkamista.
Omaehtoista opiskelua voidaan toteuttaa myös kotoutumiskoulutusten kurssitaukojen aikana. Kotoutumissuunnitelmassa tulee olla kirjattuna omaehtoisen
opiskelun mahdollisuus ennen kuin opiskelu aloitetaan.
Koulutuspalvelun tuottaja, TE-toimisto ja asiakas laativat
kirjallisen sopimuksen omaehtoisesta opiskelusta. Koulutus voi sisältää eri projektien, hankkeiden, kansalaisopistojen, työpajojen, järjestöjen sekä yhdistysten järjestämiä
ryhmätoimintoja tai harrastustoimintaa. Omaehtoinen
opiskelu voi sisältää myös etäopiskelua. Toiminnoista 50
% tulee olla suomen kielen opiskelua tai siihen liittyviä
tehtäviä.Yhteensä opintoja tulisi olla viikossa vähintään
25 tuntia.

Omaehtoinen opiskelu Versossa
Omaehtoinen opiskelu osoittautui tarpeelliseksi maahanmuuttajien kotouttamisessa, sillä se mahdollisti joustavuuden, jolloin asiakkaan yksilöllinen osaaminen, tarpeet
ja kiinnostuksen kohteet voitiin huomioida helposti.
Maahanmuuttaja pystyi osallistumaan omaehtoiseen
opiskelutoimintaan jo kotoutumisen alkuvaiheessa, jolloin
se tuki hänen sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
ja nopeutti kotoutumista. Ryhmämuotoisessa toiminnassa asiakkaat antoivat toisilleen vertaistukea. Kela maksoi
opiskelun ajalta osallistujalle kotoutumistuen ja ylläpitokorvauksen.
Omaehtoisen opiskelutoiminnan koordinointi edellyttää
jatkossa tahoa, joka toimii omaehtoisten opintosuunnitelmien laatijana. Suunnitelmien laatijana voi toimia esimerkiksi koordinoija, ohjaaja, opintosihteeri tai työpajaohjaaja. Lisäksi työn tekemiselle tarvitaan riittävät tilat ja
välineet. Omaehtoisen opiskelun toimintaa koordinoivan
henkilön on työskenneltävä tiiviissä yhteistyössä TEtoimiston, maahanmuuttajatoimiston, maahanmuuttajien,
palveluita tarjoavien organisaatioiden sekä opetus- ja
ohjaustyötä järjestävien tahojen kanssa. Omaehtoisen
toiminnan koordinointi vaatii riittävät resurssit, jotka
koostuvat työntekijän palkkakuluista, tilavuokrista ja
laitteista. Toiminnan koordinointiin tarvitaan vuosittain n.
50 000 €.

OMAEHTOINEN
OPISKELU
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Omaehtoisen opiskelun toteutuminen

jotka tarvitsivat erityistä tukea kotoutumisessa ja jotka
hyötyivät toiminnallisesta oppimisesta.Verson järjestämässä toiminnassa tärkeää olivat pienet ryhmäkoot sekä
henkilökohtainen ohjaus.

Hankkeen toimintavuosina 2009–2013 omaehtoisia
opiskelusopimuksia tehtiin yhteensä 273.Vuonna 2010
tehtiin jopa 130 sopimusta ja Versoon olisi tullut vieläkin
enemmän asiakkaita, mikäli hankkeella olisi ollut laajemmat resurssit. Sopimusten pituudet vaihtelivat yhdestä
kuukaudesta viiteen kuukauteen.Vastaavana aikana
solmittiin omaehtoisella sopimuksella Työpaja työpaikalla -sopimuksia 17, joiden pituudet olivat keskimäärin
kahdesta kuukaudesta viiteen kuukauteen. Omaehtoisen
opiskelun aloittaminen tapahtui nopeasti ja joustavasti.
Parhaimmillaan suomen kielen alkeiden opiskelun pääsi
aloittamaan jo samalla viikolla, kun sopimus saatiin tehtyä.
Opinnot voitiin räätälöidä kullekin yksilöllisesti. Opinnot
sisälsivät suomen kielen alkeiden lisäksi Verson toiminnallista työpajatoimintaa/ryhmätoimintaa sekä itsenäisiä
etätehtäviä. Opintoihin voitiin sisällyttää joitain omia
harrastustoimintoja kuten erilaisia liikuntaryhmiä. Tämän
lisäksi omaehtoiseen opiskeluun saattoi kuulua iltaperuskouluopintoja tai kansalaisopiston kursseja.

Verson työntekijät huomasivat, että omaehtoiseen opiskeluun aktiivisesti osallistuneiden asiakkaiden suomen
kielen taito parantui huomattavasti. Tämän lisäksi huomattiin, että asiakkaat rohkaistuivat käyttämään suomen kieltä, kysymään apua ja hoitamaan omia asioitaan.
Asiakkaat saivat mielekästä tekemistä ja kokivat itsensä
merkityksellisiksi. Asiakkaat kokivat, että tämä vaikutti
myönteisesti myös heidän mielialaansa. Hankkeen työntekijät ja lähimmät yhteistyökumppanit huomasivat nämä
positiiviset muutokset asiakkaissa.
Verson toiminta vaikutti positiivisesti asiakkaiden opiskelumotivaatioon, koska uuden kielen oppimisen pystyi
aloittamaan nopeasti, toiminnallinen oppimistyyli vastasi
opiskelijoiden tarpeisiin ja opiskelijoilla oli mahdollisuus
vaikuttaa opiskelun sisältöön. Tästä johtuen useat asiakkaat toivoivat vieläkin enemmän ryhmätoimintaa kuin
mitä hankkeella oli tarjota.

Toiminnallinen opiskelu antoi maahanmuuttajille hyvän
mahdollisuuden oppia suomen kieltä, yhteiskuntatietoutta sekä arjen taitoja. Kotoutumiskoulutus ei soveltunut kaikille, joten hankkeella oli paljon asiakkaita,
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Omaehtoinen opiskelu
Rovaniemellä
Asiakkaan kotoutumissuunnitelmaan
on kirjattu omahtoiseen opiskeluun
osallistuminen
Kun asiakkaan
sopimus päättyy:
- arvioidaan opintojen
edistyminen
- tehdään mahdollinen
jatkosopimus
- annetaan asiakkaalle todistus
- toimitetaan kopio
todistuksesta
TE-toimistolle

Asiakkaan kanssa
käydään läpi omaehtoisen opiskelun säännöt
ja opintojen ajalta saatavat
etuudet. Tarvittaessa asiakasta
ohjataan etuuksien hakemiseen.
Opintojen etenemistä seurataan
ja arvioidaan sekä käydään
tiedonvaihtoa
TE-toimiston kanssa.

Toimintapaletti

Asiakkaalle varataan aika
koulutuspalveluita
tuottavan tahon
koordinaattorille.
Tarvittaessa tapaamiseen
varataan tulkki.

ALOITUS
Asiakkaalla on tarve omaehtoiseen opiskeluun.Yhteydenotto
tulee TE-toimistosta, asiakkaalta
itseltä, maahanmuuttajatoimistosta
tai muulta taholta.

Tehdään kirjallinen
sopimus ja toimitetaan se
TE-toimistoon. Opintojen
alussa asiakkaan taitotaso
testataan. Asiakas aloittaa
opinnot. Opintojen
aloittamisesta tehdään
erillinen aloittamisilmoitus
TE-toimistoon.

Asiakkaan kanssa
suunnitellaan hänelle
sopiva omaehtoisen
opiskelun lukujärjestys.
Opintoja ja niihin liittyviä
tehtäviä tulisi olla yht.
25h / vko.
Opinnot voivat koostua
toimintapaletin
eri toiminnoista

koordinoijan kokoamat toiminnat,jotka
voivat olla osa omaehtoista opiskelua

MoniNetin
suomen
kielen
ohjaus

Kansalaisetä- ja
opiston
tai hankkeiden itsenäiset
opinnot
järjestämät
kurssit
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työpajat
tai
työpaja
työpaikalla

yhdistysten ja
järjestöjen
toiminta/
kurssit

Työpaja työpaikalla -toiminta osana omaehtoista opiskelua

Työpaja työpaikalla
yhteistyökumppanit

Omaehtoiseen opiskeluun voi kuulua Työpaja työpaikalla
-toimintaa. Toiminnasta 50 % tapahtuu työpaikalla ja 50
% on suomen kielen opiskelua tai siihen liittyviä tehtäviä.
Toiminnan tavoitteena on oppia suomen kieltä, tutustua
suomalaiseen työkulttuuriin, oppia suomalaisia ammatteja,
oppia ammattisanastoa suomeksi, oppia työelämän pelisääntöjä sekä selventää omia ammatillisia tulevaisuuden
suunnitelmia ja vaihtoehtoja. Työpajatoimintaa voivat järjestää valtion ja kunnan eri organisaatiot sekä yritykset ja
järjestöt. Toiminnan järjestämisestä ei aiheudu työpaikalle
välittömiä kustannuksia ja asiakas on vakuutettu toiminnan aikana työvoimahallinnon puolesta.
Verson aikana Työpaja työpaikalla -sopimukset olivat 1–6
kuukauden mittaisia. Työpajatoiminta käynnistettiin siten,
että koordinoija varmisti maahanmuuttajan oikeuden
omaehtoiseen toimintaan työvoimatoimistosta. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan tuli olla kirjattuna
omaehtoisen opiskelun mahdollisuus. Osallistuja hankki
työpaikan itse tai yhdessä omaehtoisen opiskelun koordinoijan kanssa ja tutustui työpaikkaan ennen toiminnan
aloittamista. Työnantajalle kerrottiin työpajatoiminnan
tavoitteista ja työpaikan esimiehen kanssa suunniteltiin
aikataulu ja työtehtävät. Työpajatoiminnan aikana Verson
koordinoija tarkisti osallistujan suomen kielen opintoihin
liittyvät tehtävät ja arvioi hänen suomen kielen taidon
kehittymistä. Koordinoiva taho seurasi työpajatoiminnan
etenemistä ja oli tarvittaessa taustatukena työnantajalle ja
osallistujalle. Tämän lisäksi koordinoiva taho toimi yhdyshenkilönä TE-toimistoon ja tarvittaessa maahanmuuttajatoimistoon. Toiminnan päätyttyä osallistuja pyysi työnantajalta todistuksen. Toiminnan ajalta maksettiin osallistujalle
KELA:n työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta.

Kuvio 4.Työpaja työpaikalla -toiminnan yhteistyökumppanit
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Versossa erityisryhmäasiakkuuksiin kuuluivat työvoiman
ulkopuolella olevat asiakkaat: ikääntyneet, vajaakuntoiset,
kotiäidit sekä nuoret, jotka eivät erilaisista syistä johtuen
voineet osallistua kotoutumiskursseille. Asiakkaita ohjattiin hankkeen omiin tai hankkeen ulkopuolella tarjottaviin
toimintoihin. Erityisryhmätoiminnan järjestäminen vaati
vastavuoroista keskustelua asiakkaan ja viranomaisten
kanssa, jotta asiakkaalle löydettiin hänelle sopivimmat ja
häntä eteenpäin ohjaavat kotouttamista edistävät toiminnot.
Erityisryhmiin kuuluvat asiakkaat osallistuivat Verson eri
ryhmiin, mutta tämän lisäksi Verso järjesti yhdessä yhteistyötahojen kanssa vuosittain erityisryhmäläisille 1–3
omaa ryhmää (esimerkiksi nuorten futsal, ikääntyneiden
liikuntaryhmät yhteistyössä Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa, erilaiset kotiäitiryhmät sekä maahanmuuttajanaisten ryhmät).Yhteistyökumppaneita erityisryhmätoiminnassa vuosien 2009–2013 aikana olivat mm.
Rovalan MoniNet, Rovaniemen maahanmuuttajatoimisto,
Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut, Lapin Martat,
Rovalan Nuoret ry, Rovalan Setlementti ry:n MILL- ja
MILL2-hankkeet, Rovaniemen ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opiskelijat, Lapin
yliopiston harjoittelukoulu, Rovaniemen liikuntapalvelut,
Rovaniemen eläkeläiset ry, Rovaniemen kansalaisopisto
sekä Rovaniemen 4H-yhdistys.
Erityisryhmille tarjottiin toimintaa ja materiaalit tehtiin
helppokäyttöisiksi.Verso on lisännyt tietoisuutta maahanmuuttajien erityistarpeista kaupungin eri palveluissa sekä
toimijoiden kesken.Versossa todettiin, että Rovaniemen
kaupungin tulisi vielä jatkossa miettiä erityispalvelujen ja
yleispalvelujen suhdetta koskien maahanmuuttajia. Jatkossa tulee pohtia, miten maahanmuuttajien erityisryhmätoimintaa viedään eteenpäin.

ERITYISRYHMÄTOIMINTA
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Ikääntyneet ja
vajaakuntoiset

Kotiäidit

Nuoret

Erityisryhmätoiminta Verson aikana

Nuorten hip hop (2009–2010)
Monikulttuurisuusviikko nuorille ja lapsille (Lapin yliopiston harjoittelukoulu) (2010)
Muaythai (2010–2012)
Nuorten arkipaja (2010–2011)
Liikuntaryhmä nuorille (2010–2011)
Futsal (2010–2013)
Läksypaja nuorille ja vanhemmille (2009–2010)
Elokuvatyöpaja Inarissa (2009)
Nuorten leiri Leirikarissa (2010)
Nuorten leiri Kuura (2010)
Nuorten talousohjauskurssi (Rovalan nuoret ry) (2011)
Tyttökerho (Rovaniemen nuorisopalvelut) (2010–2011)
Nuorten ruoka- ja talouskurssi (Lapin Martat) (2011)

Kotiäitien käsityöryhmä (2010–2012)
Kotiäitien ATK-ryhmät (2010)
Pullaklubi (2010–2011)
Kahvilatyöpaja (2012–2013)
Naisten ryhmä (käsityö ja liikunta) (2012–2013)
Tutustumiskäynnit avoimeen päiväkotiin sekä perhesuunnitteluneuvolaan (2010–2011)
Kotiäitien kotitalouskurssi (Lapin Martat) (2011)
Kotiäitien kurssi (Rovaniemen kansalaisopisto) (2011–2012)
Ounasrinneryhmä (Ounasrinteen kirjasto) (2010–2011)

ATK-ryhmät senioreille (2010)
Erityisryhmille suunnattu Toimintasuomi-ryhmä (2011)
Ikääntyneiden liikuntakerhot (2009–2012)
Perustiedot ja -taidot (2011–2012)
Tutustumiskäynnit ikäihmisten palveluihin (Helmikammari, Mummon kammari) (2010, 2013)
Taikuri-paja (Taide, kulttuuri ja ilmaisu) (Lapin Nukketeatteriyhdistys ry) (2010–2012)
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Verson rooli oli tiedon hakeminen ja yhteistyö Kuuloliiton kanssa sekä tiedottaminen kuuloasioista asiakkaan
kanssa toimiville työntekijöille. Asiakas osallistui mm. seuraaviin Verson järjestämiin toimintoihin: Kotostartti,
liikunta- ja käsityöryhmät, naisten ryhmä, kahvilapaja.
Asiakas on osallistunut ja pärjännyt hyvin ilman avustajaa kotoutumiskoulutuksen ABC-kurssilla,
joka on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidottomille.

Perheelle haettiin Kuuloliiton
työntekijän avustamana
6
suomalaisen viittomakielen
opetukseen tukea ja opettajaa.

5

4

Asiakas osallistui Verson
järjestämiin ryhmiin, kuten
käsityöryhmään, liikuntaryhmään
ja kahvilatyöpajaan. Verson
työntekijät ottivat asiakkaan
kuulovammaisuuden huomioon ja
valmistivat kuvamateriaalia sekä
ohjasivat asiakasta elein ja ilmein
sekä näyttämällä mallia. Suomalaista viittomakieltä ei käytetty,
sillä se ei ollut tuttu ohjaajille eikä
asiakkaalle itselleen.

Asiakas sai apuvälineitä kuulemiseen, mikä helpotti kommunikointia ja osallistumista.
Näin hän pääsi aloittamaan
myös suomen kielen harjoittelun.

3

2

Asiakas osallistui Verson
järjestämään Kotostarttiin, huolena
kuitenkin miten asiakas ymmärtää,
sillä luku- ja kirjoitustaidoton
äidinkielellään eikä ollut vielä
saanut toimivaa kuulolaitetta.

1

Kotostarttiin saatiin omakielinen työharjoittelija vertaisohjaajaksi TE-toimiston kautta
sekä viittomakielisen ohjauksen opiskelijaharjoittelija, joka
valmisteli kuvamateriaalia
jokaista Kotostartin päivää
varten. Asiakkaan kanssa
harjoiteltiin hieman myös
perusviittomia.

Maahanmuuttajatoimiston
järjestämät toiminnot: mm.
alkukartoitus, terveystarkastus

Kuulovammainen
perheellinen nainen
saapui Rovaniemelle
Erityisryhmäläisten polku
CASE 1
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7

Verso tarjosi paljon monipuolista toimintaa, johon eläkeiän kynnyksellä oleva henkilö osallistui. Verso auttoi
alkuvaiheen kotoutumisessa ja suomen kielen alkeiden oppimisessa. Ilman ryhmätoimintaa ja työpaja työpaikalla -toimintaa asiakkaan mahdollisuudet harjoitella suomen kieltä aktiivisesti olisivat luultavasti jääneet
vähäisiksi.

Jäätyään eläkkeelle asiakas on
osallistunut vapaaehtoisesti 6
Verson ryhmätoimintaan,
erityisesti TAIKURI (taide,
kulttuuri ja ilmaisu) -pajaan.
5

Työpaja työpaikalla -toiminnan
lisäksi asiakas alkoi tehdä tuntiopettajan töitä oman äidinkielen
opettajana maahanmuuttajataustaisille lapsille.

4

Asiakas osallistui Verson
järjestämään työpaja työpaikalla -toimintaan kaksi
kertaa.
Ensimmäinen harjoittelujakso kesti kolme kuukautta
ja toinen viisi kuukautta.
Harjoittelujaksojen aikana
työskenteli kirpputorilla.

3

Kun kotoutumiskoulutuksessa
tuli taukoja, asiakas solmi Verson
työntekijän koordinoimana
omaehtoisen sopimuksen,
jonka myötä osallistui Verson
toimintaan ja harjoitteli lisää
suomen kieltä (Keskusteluklubi,
ATK senioreille,
Toimintasuomi-ryhmä).

2

Asiakas osallistui
kotoutumiskoulutukseen
ja kävi alkusuomi-polun.
Tämän lisäksi hän opiskeli
iltaperuskoulussa.

1

Verson asiakkaaksi 2009
maahanmuuttajatoimiston kautta

Eläkeiän kynnyksellä
Rovaniemelle tullut mies
Erityisryhmäläisten polku
CASE 2
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Verson työpajaohjaajat olivat pääosin vastuussa Verson ryhmien ohjaamisesta. Hankkeen aikana heillä oli
mahdollisuus hyödyntää omia kokemuksia ja toimia
vertaisohjaajana uusille alkuvaiheen maahanmuuttajille.
Hankkeen asiakkaiden oli myös helppo samaistua maahanmuuttajataustaisiin työpajaohjaajiin, jotka toimivat
samalla myönteisenä esimerkkinä onnistuneesta kotoutumisprosessista ja mahdollisuudesta työllistyä Suomessa.
Ohjauksessa keskeisiksi elementeiksi nousivat toiminnallisuus, funktionaalisuus eli opitun asian kytkeminen
arkipäivään sekä maahanmuuttajien omien kokemusten
hyödyntäminen. Ryhmätoiminnoissa ja työpajoissa painottui ennen kaikkea toiminnan kautta oppiminen. Työpajaohjaajat käyttivät ohjauksissa apuna eleitä ja ilmeitä,
kuvia sekä draamaa. Ryhmissä valmistettiin yhdessä myös
erilaisia tuotoksia ja esityksiä: kahvilapajassa leivottiin sekä
suomalaisia että eri maiden leivonnaisia, käsityöryhmässä ommeltiin, neulottiin ja kudottiin sekä taiteeseen ja ilmaisuun liittyvissä työpajoissa tuotettiin varjoteatteri- ja
nukketeatteriesityksiä. Asiakkailta tulleiden palautteiden
ja haastattelujen perusteella opitut asiat jäivät parhaiten
mieleen, mikäli he saivat itse tehdä ja kokeilla asioita ryhmässä muiden kanssa.
Toinen keskeinen elementti ohjauksessa oli funktionaalisuus. Opiskeltavat asiat kytkettiin osaksi asiakkaiden arkipäivää, joten oppiminen edesauttoi samalla
asiakkaiden kotoutumista Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Oppimisessa lähdettiin liikkeelle asiakkaiden
tarpeista ja odotuksista, joten oppiminen oli mielekästä ja
tarvelähtöistä. Ryhmätoiminnoissa harjoiteltiin ja opiskeltiin monenlaisia käytännön taitoja, jotka auttoivat asiakkaita arkipäivän kotoutumisessa. Asiakkaiden mielenkiinto ja
innostus suomen kielen oppimista kohtaan pysyi korkealla,
kun he saivat itse vaikuttaa siihen mitä sanoja ja sanontoja
he halusivat oppia ensimmäisenä. Arkipäivän asioita harjoiteltiin etenkin Toimintasuomi-ryhmässä, jonka aikana asiakkaat vierailivat kanssa kaupungin eri toimipisteissä sekä
tutustuivat kunnan peruspalveluihin yhdessä työpajaohjaajan.Toimintasuomi-ryhmän aikana tutuksi tulivat mm. posti, pankki, ruokakaupat, kirpputorit ja kirjaston palvelut.

SUOMEN KIELEN
OHJAUS

Ohjauksessa kiinnitettiin huomiota myös maahanmuuttajien omien kokemusten hyödyntämiseen. Hankkeessa nähtiin tärkeäksi tunnistaa ja tunnustaa asiakkaiden
aiemmat kokemukset ja tietotaito. Ohjauksessa annettiin
aikaa asiakkaille, jotta he saivat kertoa omista kokemuksistaan muille sekä vertailla oman lähtömaan ja Suomen
eroja ja yhtäläisyyksiä. Työpajaohjaajat puolestaan kertoivat omista kokemuksistaan ja vaiheistaan, joita he olivat
käyneet läpi Suomeen muuttaessa. Tämä vahvisti asiakkaiden myönteisiä ajatuksia kotoutumisesta sekä loi toivoa
tulevaisuuteen. Erilaisten kokemusten jakamisen kautta
asiakkaiden ymmärrys lisääntyi suomalaisesta ja eri maiden yhteiskunnista, mikä lisäsi toisten kunnioittamista ja
arvostamista. Maahanmuuttajien omien kokemusten hyödyntäminen ja jakaminen nähtiinkin erittäin tärkeänä osana ohjauksissa.
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Taitopaletti
muuttajat tarvitsevat tukea ja ohjausta joissakin taidoissa
enemmän kuin toisissa. Joillekin maahanmuuttajille riittää
kommunikaatiotaitojen harjoittelu (suomen kieli) sekä yhteiskuntatietouden kartuttaminen. Niiden maahanmuuttajien, jotka ovat luku- ja kirjoitustaidottomia omalla kielellä
ja joilla on heikot oppimisvalmiudet, tulee saada enemmän
ohjausta kaikissa näissä taidoissa.

Verson työntekijät huomasivat, että monet hankkeen asiakkaista tarvitsivat ohjausta suomen kielen oppimisen lisäksi monissa muissa perustiedoissa ja -taidoissa. Pelkkä
suomen kielen oppiminen ei takaa kotoutumista tai kotoutumiskoulutuksessa menestymistä. Hankkeen aikana
syntyi malli työkalusta, jota voitaisiin käyttää maahanmuuttajien taitojen arvioimisessa. Työkalun nimeksi tuli Taitopaletti, ja sen avulla kuvataan niitä taitoja, joita maahanmuuttajan tulee osata, jotta hän voi paremmin kotoutua
Suomeen, selviytyä arjesta uudenlaisessa ympäristössä ja
mahdollisesti työllistyä myöhemmin. Taitopalettiin kuuluu
kahdeksan eri taitoa, jotka ovat kommunikaatiotaidot, mediataidot, sosiaaliset taidot ja ilmaisutaidot, yhteiskunta- ja
kulttuuritietous, luonnontiedon perusteet, matemaattiset
taidot, motoriset taidot sekä kognitiiviset taidot. Asiakkaan taustasta ja koulutushistoriasta riippuen maahan-

Omaehtoisessa opiskelussa voidaan hyödyntää Verson
luomaa taitopalettia. Sen avulla voidaan arvioida asiakkaan
oppimistarpeita ja -valmiuksia sekä suunnata asiakkaalle
oikeanlaista opiskelutoimintaa. Taitopalettia voidaan hyödyntää myös asiakkaan oppimisen edistymisen arvioinnissa. Taitopaletti on hyödyllinen myös erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa, koska monet heistä tarvitsevat
paljon tukea ja ohjausta monissa eri taidoissa.
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Kognitiiviset taidot

Kognitiivisten taitojen hallitseminen ja osaaminen on olennaista oppimisen kannalta. Hyvät kognitiiviset taidot antavat valmiudet uuden tiedon oppimiseen ja omaksumiseen. Kognitiivisia taitoja voidaan
harjoitella useilla erilaisilla tavoilla ja harjoituksilla. Kognitiivisten taitojen kehittymiseen tulee kiinnittää
huomiota etenkin luku- ja kirjoitustaidottomien sekä heikon koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien kanssa. Kognitiivisia taitoja harjoitellaan erilaisten pelien, leikkien ja muistiharjoitusten kautta.
Hyvät kognitiiviset taidot edistävät muiden taitojen oppimista.
Versossa kiinnitettiin paljon huomiota kognitiivisiin taitoihin, koska useat Verson asiakkaat olivat vähän
koulutettuja ja luku- ja kirjoitustaidottomia. Hankkeen työntekijät huomasivat, että asiakkaat tarvitsivat
paljon ohjausta ja tukea oppimaan oppimisessa sekä erilaisten oppimistapojen harjoittelemisessa. Tätä
tuki parhaiten ryhmämuotoinen ja intensiivinen ohjaus. Asiakkaat kokivat itsenäisen etäopiskelun haasteelliseksi, eikä se tukenut riittävästi suomen kielen oppimista ja kotoutumista. Kognitiivisia taitoja harjoiteltiin kaikissa Verson toiminnoissa, etenkin Perustiedot ja -taidot -ryhmässä sekä käsityöryhmässä.

Kommunikaatiotaidot

Kielen oppiminen on kaiken perusta kotoutumiselle. Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joiden avulla maahanmuuttajat oppivat käyttämään suomen kieltä aidoissa
tilanteissa. Maahanmuuttajien kommunikaatiotaidot kehittyvät, kun he saavat käyttää suomen kieltä
erilaisten ihmisten kanssa. On tärkeää mahdollistaa maahanmuuttajien ja suomalaisten aidot kohtaamistilanteet, joissa maahanmuuttajat pääsevät harjoittelemaan suomen kieltä. Tämä antaa suomalaisille
myös mahdollisuuden kohdata maahanmuuttajia sekä oppia uusia asioita heiltä. Aikuisia opiskelijoita
tulee rohkaista käyttämään vierasta kieltä erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Tosielämän
viestintätarpeiden harjoittelu ja roolipelit lisäävät itseluottamusta ja viestintävarmuutta. Esimerkkejä
viestintätilanteista ovat mm. keskustelun aloittaminen ja lopettaminen, puheenvuoron vaihtuminen ja
aiheesta toiseen siirtyminen.
Kommunikaatiotaitojen harjoittelemisessa ohjaajalla on merkittävä rooli. Ohjaajan on tärkeää luoda
turvallinen ja avoin ilmapiiri, jotta eri taustoista tulevat uskaltavat käyttää kieltä ja osallistua keskusteluun. Ohjaajan tulee antaa jokaiselle tilaa ja mahdollisuuksia puhua sekä kannustaa myös ujoimpia
ja heikomman kielitaidon omaavia osallistumaan keskusteluun. Ohjaajan ei tule kiinnittää huomiota
kieliopillisiin virheisiin, vaan ohjaajan tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajia huomaamaan, että pienelläkin kielitaidolla voi ilmaista asioita ja keskustella eri asioista. Kieltä käyttämällä ja puhumalla maahanmuuttajat saavat lisää itsevarmuutta ja oppivat uusia asioita. Kommunikaatiotaitojen hallitseminen
on tärkeää työllistymisen kannalta. Ilman kielitaitoa on lähestulkoon mahdotonta löytää töitä Suomesta.
Kuitenkin juuri työpaikat antavat erinomaisia mahdollisuuksia kielitaidon kehittämiseen.
Kommunikaatiotaitoja harjoiteltiin kaikissa Verson ryhmätoiminnoissa, etenkin Keskusteluklubissa,
jossa keskusteltiin eri aihepiireistä. Keskusteluklubissa opeteltiin oman mielipiteen kertomista, näkemysten perustelemista sekä erilaisia keskustelutilanteita. Tämän lisäksi kommunikaatiotaitojen merkitys korostui Työpaja työpaikalla -toiminnassa, jonka kautta maahanmuuttajat pääsivät harjoittelemaan
suomen kieltä käytännössä.
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Mediataidot

Mediataitojen osaaminen on tärkeää, jotta maahanmuuttajat pystyvät käyttämään erilaisia viestintävälineitä sekä hyödyntämään sosiaalista mediaa. Mediataidot ovat tärkeitä myös sen vuoksi, että suomalaisen yhteiskunnan palvelut siirtyvät koko ajan yhä enemmän Internetiin. Mediataitoihin kuuluu lehtien,
puhelimen, Internetin, radion ja television käytön hallitseminen. Mediataitojen perusteiden hallitseminen lähtee tutustumalla mediaan liittyviin välineisiin. Mediataidon perusteisiin kuuluu myös tietokoneeseen tutustumista ja erilaisten perustoimintojen harjoittelemista, kuten tietokoneen käynnistämistä ja
sammuttamista, hiiren käytön opettelua ja Internetin käyttöä. Etenkin heikon koulutustaustan omaavat
henkilöt tarvitsevat ohjausta ja opastusta mediataitojen opettelussa. Mediataitoihin kuuluu myös tutustuminen sosiaalisen median viestintäympäristöihin, kuten Wikipediaan,Youtubeen ja Facebookiin. Mediataitojen vahvistamisen kautta asiakkaat oppivat hoitamaan omia arkielämän asioita myös verkossa.
Verson aikana mediataitoja harjoiteltiin mm. tutustumalla puhelimen eri toimintoihin, kuten tekstiviestin lähettämiseen ja lukemiseen, kalenterin ja herätyskellon käyttämiseen sekä sopivan kielen (suomi/
englanti/joku muu kieli) valitsemiseen puhelimen käyttökieleksi. Ryhmissä opeteltiin käyttämään myös
tietokonetta ja Internetiä, harjoiteltiin tiedonhakua sekä tehtiin lyhyitä videoita. Asiakkaat, joilla oli riittävät oppimisvalmiudet ja kohtuullinen suomen kielen taito, pystyivät kehittämään mediataitojaan tekemällä itsenäisesti suomen kielen etätehtäviä verkossa.

Sosiaaliset taidot ja ilmaisutaidot

Hyvät sosiaaliset taidot omaava henkilö osaa toimia hyvin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Sosiaalisiin
taitoihin kuuluu mm. itsensä esitteleminen, kuunteleminen, toimiminen ryhmässä, yhteistyötaidot sekä
toisten auttaminen. Sosiaalisia taitoja opitaan parhaiten käyttämällä erilaisia oppimisen tapoja, kuten pelejä ja leikkejä. Ilmaisutaitojen avulla maahanmuuttajat oppivat ilmaisemaan itseään erilaisissa tilanteissa.
Ilmaisutaitojen harjoittaminen vahvistaa omaa itsetuntoa ja minäkuvaa sekä auttaa purkamaan erilaisia
tunnetiloja. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat rohkaistuvat kertomaan oman mielipiteensä, ottamaan
kantaa eri asioihin sekä ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielikuviaan. Ilmaisutaitojen harjoittaminen vaatii turvallisen ja tutun ympäristön, jossa on helppo kertoa omista ajatuksista ja unelmista. Ilmaisutaitojen harjoittaminen on luovaa toimintaa, joka kehittää myös esiintymisvalmiutta sekä keskittymis- ja yhteistyökykyä. Ilmaisutaitoja voidaan harjoitella luontevasti käyttämällä erilaisia ohjausmenetelmiä, kuten
draamaa ja leikkejä.
Verson aikana sosiaalisia taitoja harjoiteltiin kaikissa ryhmätoiminnoissa ja työpajoissa. Sosiaaliset taidot
kehittyivät, kun erilaisista kulttuureista tulevat henkilöt tutustuivat toisiinsa ja oppivat toinen toisiltaan.
Ilmaisutaitoja harjoiteltiin esimerkiksi Taikuri-pajassa (taide, kulttuuri, ilmaisu) tekemällä yhdessä erilaisia
tuotoksia ja pieniä projekteja, kuten näytelmiä ja teatteriesityksiä.

23

Yhteiskunta- ja kulttuuritietous

Yhteiskuntatietouden tutustumisen tavoitteena on oppia ymmärtämään suomalaisia toimintatapoja ja niiden
taustoja. Yhteiskuntatietouteen kuuluu perehtyminen suomalaiseen yhteiskuntaan, kansalaisten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin sekä paikalliseen palvelujärjestelmään. Näin maahanmuuttajat oppivat toimimaan suomalaisen yhteiskunnan jäseninä. Kulttuuritietoisuus koostuu suomalaisen kulttuurin tuntemuksesta sekä suomalaisen yhteiskunnan arvoperustan ymmärtämisestä. Keskeisiä arvoja ovat ihmisoikeuksien kunnioitus,
oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja demokratia. Kulttuuritietoisuutta laajentamalla maahanmuuttajat oppivat
vertaamaan omaa lähtömaan kulttuuria ja suomalaista kulttuuria, kuten erilaisia tapoja, normeja ja arvoja.
Verson työntekijät huomasivat, että yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta tulee painottaa alkuvaiheen ohjauksessa. Useilla maahanmuuttajilla oli paljon kysymyksiä ja ristiriitaista tietoa koskien suomalaisia tapoja ja
suomalaisen yhteiskunnan palveluja. Yhteiskunta- ja kulttuuritietous oli keskeisellä sijalla Kotostartissa ja
Toimintasuomi-ryhmässä, joissa tutustuttiin yhteiskunnan eri palveluihin sekä keskusteltiin suomalaisista
tavoista, arvoista ja normeista.Yhteiskunta- ja kulttuuritietouteen liittyvät asiat tulivat usein esiin palveluohjaustilanteissa, joissa asiakkaat hakivat apua tai neuvoa arkielämän tilanteiden hoitamiseen.Verson työntekijät käyttivät paljon aikaa myös siihen, että kertoivat asiakkaille kyseessä olevien asioiden taustoista ja niiden
yhteydestä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Luonnontiedon perusteet

Luonnontiedon perusteisiin kuuluu tutustuminen ympäristön ilmiöihin ja luonnon rakenteeseen, kuten
maapalloon, aurinkokuntaan ja eri planeettoihin. Luonnontiedon perusteissa tutustutaan Suomen ja lähialueen maantietoon ja historiaan sekä vertaillaan omaa kotimaata Suomeen. Karttataitojen opiskelu on myös
keskeisessä asemassa. Luonnontiedon perusteiden ymmärtäminen avartaa maahanmuuttajien käsitystä
maailmankaikkeudesta, avaruudesta ja maanosista. Luonnontiedon perusteiden oppimisen tärkeys korostuu etenkin niillä maahanmuuttajilla, jotka eivät ole opiskelleet omassa kotimaassaan ja joilla on heikot
oppimisvalmiudet.
Hankkeen aikana huomattiin, että joillakin maahanmuuttajilla oli erittäin puutteelliset tiedot luonnontiedosta. Ohjauksessa tuli ilmi, että jotkut asiakkaat eivät hahmottaneet maailmankaikkeutta tai he luulivat,
että omassa maassa paistaa eri aurinko kuin Suomessa, koska siellä ilmasto on kuuma ja Suomessa ilmasto
on kylmä. Tämän lisäksi useat asiakkaat eivät osanneet lukea karttaa tai nimetä eri maita ja maanosia. Tästä
johtuen Verso aloitti ryhmän nimeltään Perustiedot ja -taidot, jossa käsiteltiin mm. maita, maanosia ja vuodenaikoja sekä opeteltiin lukemaan erilaisia karttoja.
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Matemaattiset taidot

Matemaattisten taitojen omaaminen on tärkeää kotoutumisen kannalta. Matemaattisia taitoja tarvitaan arkielämässä mm. kaupassa asioidessa, raha-asioiden hoitamisessa sekä työelämässä. Matemaattisiin taitoihin
kuuluu numeroiden ja peruslaskutoimintojen ymmärtäminen sekä erilaisten mittayksiköiden hallitseminen
(mm. desilitra/litra, senttimetri/metri). Rahan arvon ymmärtäminen ja rahan käyttäminen on myös keskeinen
osa matemaattisten taitojen hallitsemista.
Matemaattisia taitoja harjoiteltiin Versossa tekemällä erilaisia helppoja laskutoimituksia, tutustumalla mittavälineisiin sekä vertailemalla tuotteiden hintoja. Verson ohjaajat huomasivat, että on tärkeää tutustua mittayksiköihin ja rahaan ennen kuin vieraillaan eri kaupoissa. Verson ryhmissä yksi suosituimmista tehtävistä oli
harjoitella ostosten tekemistä, jossa osallistujat saivat harjoitella erilaisten tuotteiden ostamista ja myymistä.

Motoriset taidot

Motorisiin taitoihin kuuluu sekä hienomotoriikan että karkeamotoriikan harjoittelu. Tavoitteena on vahvistaa koordinaatiota ja oppia kehon hahmottamista. Motoristen taitojen hallitseminen auttaa selviytymään
arkielämän toiminnoista. Motorisia taitoja harjoitellaan mm. erilaisissa liikuntaryhmissä sekä työpajoissa.
Karkeamotoriikkaa voidaan harjoitella pelaamalla erilaisia ulko- ja sisäpelejä, liikkumalla ja juoksemalla. Hienomotorisia liikkeitä voidaan harjoitella opettelemalla oikeaa kynäotetta, leikkaamalla, piirtämällä ja soittamalla eri instrumentteja.
Hankkeen aikana motorisia taitoja harjoitettiin etenkin liikuntaryhmissä sekä käsityö- ja kahvilapajassa. Useat asiakkaat toivoivat paljon liikuntaryhmiä, koska he halusivat parantaa kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Asiakkaat kokivat mielekkäiksi toiminnalliset ryhmät, joissa he saivat harjoittaa motorisia taitoja.

Verso kehitti taitopalettiin tasokuvaukset eri taidoista. Tasokuvaukset syntyivät havaintojen pohjalta, joita Verson työntekijät tekivät toiminnan aikana.Verso sai ideoita ja apua tasokuvausten kehittämiseen muilta hankkeilta ja toimijoilta.
Taitojen kuvaukset on jaettu kolmeen eri tasoon. Taitotasoja voi hyödyntää alkuvaiheen maahanmuuttajien arkitaitojen
arvioinnissa, ohjaamisessa ja palvelutarpeen kartoittamisessa. Taitopaletti ei korvaa eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikkoa, vaan se voi tukea ja antaa laajemman näkökulman maahanmuuttajien arjen kotoutumisen tukemiseen. Toimijat voivat soveltaa ja kehittää tasokuvauksia omaan työhönsä sopiviksi. Tasokuvaukset löytyvät raportin
lopusta liitteenä.

25

Verson työpajaohjaajat olivat pääosin vastuussa Verson ryhmien ohjaamisesta. Hankkeen aikana heillä oli
mahdollisuus hyödyntää omia kokemuksia ja toimia
vertaisohjaajana uusille alkuvaiheen maahanmuuttajille.
Hankkeen asiakkaiden oli myös helppo samaistua maahanmuuttajataustaisiin työpajaohjaajiin, jotka toimivat
samalla myönteisenä esimerkkinä onnistuneesta kotoutumisprosessista ja mahdollisuudesta työllistyä Suomessa.
Ohjauksessa keskeisiksi elementeiksi nousivat toiminnallisuus, funktionaalisuus eli opitun asian kytkeminen
arkipäivään sekä maahanmuuttajien omien kokemusten
hyödyntäminen. Ryhmätoiminnoissa ja työpajoissa painottui ennen kaikkea toiminnan kautta oppiminen. Työpajaohjaajat käyttivät ohjauksissa apuna eleitä ja ilmeitä,
kuvia sekä draamaa. Ryhmissä valmistettiin yhdessä myös
erilaisia tuotoksia ja esityksiä: kahvilapajassa leivottiin sekä
suomalaisia että eri maiden leivonnaisia, käsityöryhmässä ommeltiin, neulottiin ja kudottiin sekä taiteeseen ja ilmaisuun liittyvissä työpajoissa tuotettiin varjoteatteri- ja
nukketeatteriesityksiä. Asiakkailta tulleiden palautteiden
ja haastattelujen perusteella opitut asiat jäivät parhaiten
mieleen, mikäli he saivat itse tehdä ja kokeilla asioita ryhmässä muiden kanssa.
Toinen keskeinen elementti ohjauksessa oli funktionaalisuus. Opiskeltavat asiat kytkettiin osaksi asiakkaiden arkipäivää, joten oppiminen edesauttoi samalla
asiakkaiden kotoutumista Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Oppimisessa lähdettiin liikkeelle asiakkaiden
tarpeista ja odotuksista, joten oppiminen oli mielekästä ja
tarvelähtöistä. Ryhmätoiminnoissa harjoiteltiin ja opiskeltiin monenlaisia käytännön taitoja, jotka auttoivat asiakkaita arkipäivän kotoutumisessa. Asiakkaiden mielenkiinto ja
innostus suomen kielen oppimista kohtaan pysyi korkealla,
kun he saivat itse vaikuttaa siihen mitä sanoja ja sanontoja
he halusivat oppia ensimmäisenä. Arkipäivän asioita harjoiteltiin etenkin Toimintasuomi-ryhmässä, jonka aikana asiakkaat vierailivat kanssa kaupungin eri toimipisteissä sekä
tutustuivat kunnan peruspalveluihin yhdessä työpajaohjaajan.Toimintasuomi-ryhmän aikana tutuksi tulivat mm. posti, pankki, ruokakaupat, kirpputorit ja kirjaston palvelut.
Ohjauksessa kiinnitettiin huomiota myös maahanmuuttajien omien kokemusten hyödyntämiseen. Hankkeessa nähtiin tärkeäksi tunnistaa ja tunnustaa asiakkaiden
aiemmat kokemukset ja tietotaito. Ohjauksessa annettiin
aikaa asiakkaille, jotta he saivat kertoa omista kokemuksistaan muille sekä vertailla oman lähtömaan ja Suomen
eroja ja yhtäläisyyksiä. Työpajaohjaajat puolestaan kertoivat omista kokemuksistaan ja vaiheistaan, joita he olivat
käyneet läpi Suomeen muuttaessa. Tämä vahvisti asiakkaiden myönteisiä ajatuksia kotoutumisesta sekä loi toivoa
tulevaisuuteen. Erilaisten kokemusten jakamisen kautta
asiakkaiden ymmärrys lisääntyi suomalaisesta ja eri maiden yhteiskunnista, mikä lisäsi toisten kunnioittamista ja
arvostamista. Maahanmuuttajien omien kokemusten hyödyntäminen ja jakaminen nähtiinkin erittäin tärkeänä osana ohjauksissa.

VERSON
TIMANTTI
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KOTOSTARTTI

K

otostartti on neljän viikon mittainen kokonaisuus, joka koostuu arkielämään
liittyvien tietojen ja taitojen opettelemisesta sekä suomen kielen alkeiden
tutustumisesta. Kotostartin tavoitteena on antaa perusvalmiudet ja -taidot
Suomeen tuleville maahanmuuttajille, jotta he voivat selviytyä arkielämän
asioiden hoitamisesta ja saada alustavan kosketuksen suomen kieleen ja
suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotostartin aikana harjoitellaan Taitopaletin
taitoja, etenkin yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta sekä kommunikaatiotaitoja. Kotostartin aikana suomen kielen ohjauksessa painopiste on
toiminnallisuudessa, osallistujien aiempien kokemusten hyödyntämisessä sekä
arkielämään liittyvien sanojen ja fraasien opettelussa. Kotostartin tavoitteena on, että
osallistujat vertailevat oman maan ja Suomen yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä saavat käsityksen
paikkakunnan palveluista. Tämän lisäksi osallistujat oppivat tervehtimään suomen kielellä, kertomaan lyhyesti itsestään sekä oppivat muutamia tärkeitä omaan elämänpiiriin liittyviä sanoja
ja sanontoja. Kotostartissa on mukana koko ajan omakielinen tulkki, joka ei kuitenkaan tulkkaa, kun harjoitellaan suomen kielen alkeita.

Verson aikana toteutettiin 7 Kotostarttia. Toimintaa kehitettiin vuosien aikana ja tämän pohjalta hanke toteutti Kotostarttiin liittyviä materiaaleja, jotka ovat Kotostartti-vihko, Palveluja
Rovaniemellä -vihko sekä Verson oma kortti. Kotostartti-vihko on tarkoitettu ohjaajalle
työkaluksi.Vihko koostuu 12 eri aiheesta ja se sisältää päiväsuunnitelmat ja tehtäväliitteet.
Jokaiseen päivään kuuluu yhteiskunta- ja kulttuuriosuus sekä suomen kielen työpaja. Palveluja
Rovaniemellä -vihkossa esitellään eri toimijoita, jotka tulevat maahanmuuttajille tutuksi kotoutumisen alkuvaiheessa.Verson oma kortti on tarkoitettu asiakkaille. Asiakkaat saavat kirjoittaa korttiin itselle tärkeät tiedot, koskien esimerkiksi asumista, liikkumista ja terveyttä.

”Startti on kuin kulta-avaimet, sen myötä ovet aukeni.”

”Silloin kun minä menin Versoon, ensimmäinen viikko oli vähän vaikeaa.
Toinen viikko oli parempi ja aloin oppimaan suomen kieltä ja loppuviikkoina meni tosi hyvin ja opimme paljon.”

”Olen oppinut vähän suomen kieltä ja pikkuhiljaa alan
ymmärtämään mitä suomalaiset sanovat.”

”Oli hyvä ja on ottanut hyvin vastaan ja on auttanut pääsemään yli uuden maan jännityksestä.”
palautteita Verson asiakkailta
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SUOMEN KIELEN
OHJAUS
Suomen kielen ohjauksessa harjoitellaan etenkin kommunikaatiotaitoja sekä sosiaalisia taitoja ja
ilmaisutaitoja. Pääpaino ohjauksessa oli toiminnan kautta oppiminen ja maahanmuuttajien omien kokemusten hyödyntäminen. Opiskeltavat asiat pyrittiin liittämään osaksi asiakkaiden arkipäivää.Verson
aikana kokeiltiin monenlaista ryhmätoimintaa, joka liittyi suomen kielen ohjaukseen. Ryhmätoimintaa
arvioitiin ja suomen kielen ohjauksen ydintoimintoihin valikoitui kolme eri toimintaa: Keskusteluklubi,
Toimintasuomi ja Etätehtävät.
Keskusteluklubi
Keskusteluklubi syntyi ideasta, että maahanmuuttajille pitäisi olla tarjolla ryhmä, jossa
he saavat harjoitella suomen kielen puhumista. Keskusteluklubissa ohjaaja ohjasi osallistujia keskustelemaan eri aiheista ja rohkaisi käyttämään kieltä kiinnittämättä liikaa
huomiota kieliopillisiin seikkoihin. Olennaista ei ollut kielen virheetön käyttäminen,
vaan keskustelutaitojen harjoittaminen turvallisessa ympäristössä. Näin osallistujat
saivat itsevarmuutta ja uskalsivat puhua uutta kieltä sillä kielitaidolla, jonka he omasivat.Verso loi tätä varten Keskusteluklubi-vihkon, joka sisältää eritasoisia keskusteluharjoituksia, noppapelejä ja tilannekortteja.
Toimintasuomi
Toimintasuomi-ryhmässä tutustuttiin erilaisiin paikkakunnalta löytyviin palveluihin ja toimijoihin. Maahanmuuttajat oppivat käyttämään kieltä aidoissa tilanteissa, joita he kohtasivat omassa arkielämässään päivittäin sekä saivat näin itsevarmuutta ja rohkeutta itsensä
ilmaisemiseen ja omien asioiden hoitamiseen.Verso kehitti Toimintasuomi-kortit,
joita voi käyttää suomen kielen ohjauksessa. Ohjaaja voi esimerkiksi antaa tietyn
määrän kortteja osallistujille, jotka tekevät kortissa olevan tehtävän tutustumalla
käytännössä eri kaupungin palveluihin. Toimintasuomi-kortit sisältävät 12 eri teemaa, joita ovat mm. posti, raha ja terveys.

”Suomea opetettiin helpolla tavalla ja eri tavalla.”

”Lehtitehtävä on vaikea, koko ajan vain politiikka-asiaa, joka on
vaikea ymmärtää. Kirjatehtävä auttaa, jos on paljon kuvia.
Sopivan kirjan löytäminen ei ole helppoa.”

”Suomen kielen tehtävät ovat hyviä. Kirjatehtävä oli parempi, koska
teksti on kirjakieltä.Voi aina selvittää tekstin sanakirjalla tai tietokoneella.Tv-tehtävä ei ole niin hyvä, koska voi olla murrekieltä, puhuvat
nopeasti.”
palautteita Verson asiakkailta
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Etätehtävät
Suomen kielen etätehtävät oli suunnattu niille maahanmuuttajille, jotka jo hallitsivat suomen kielen alkeet sekä pystyivät itsenäiseen suomen kielen opiskeluun. Etätehtävien avulla maahanmuuttajat harjoittivat systemaattisesti suomen
kieltään myös vapaa-ajalla.Verson aikana kokeiltiin etätehtävien toimivuutta.
Etätehtävistä oli hyötyä joillekin asiakkaille, joilla oli hyvät oppimisvalmiudet
ja riittävä suomen kielen taito. Suurin osa Verson asiakkaista kuitenkin toivoi
lähiohjausta ja ryhmätoimintaa. Asiakkaat eivät halunneet opiskella itsenäisesti
tai yksin. Etätehtävät-vihko koostuu erilaisista suomen kielen tehtävistä. Teemoja ovat sanomalehden lukeminen, tv-ohjelman katsominen, kirjan lukeminen,
musiikin kuunteleminen ja ruoan valmistaminen.

TYÖPAJAT

Työpajoissa vahvistetaan etenkin sosiaalisia taitoja ja ilmaisutaitoja. Tämän lisäksi harjoitellaan kommunikaatiotaitoja, mediataitoja, motorisia taitoja sekä kognitiivisia taitoja.Verson aikana kokeiltiin monenlaisia
työpajoja ja projekteja. Hyväksi havaitut työpajat ja tehtävät koottiin tiivistetysti Verson Työpajat-vihkoon,
joka sisältää luovuuteen kannustavia lämmittelyharjoituksia sekä seitsemän erilaista työpajaa.
Kahvilapaja
Työpaja oli suunnattu maahanmuuttajille, jotka halusivat oppia kahvilatyöskentelyyn liittyviä perustaitoja
ja olivat kiinnostuneita leipomisesta sekä ruoanlaitosta. Työpajassa harjoiteltiin perustietoja ja -taitoja leipomisesta, opittiin leipomiseen ja keittiöalan sanastoon liittyvää suomen kieltä sekä tutustuttiin
suomalaiseen ja muiden maiden leipomiskulttuureihin. Kahvilapajassa opittiin lukemaan reseptejä sekä
tutustuttiin mittayksiköihin ja harjoiteltiin budjetointia ja rahankäyttöä.
TAIKURI-työpaja (taide, kulttuuri ja ilmaisu)
Taikuri-työpajan tarkoituksena oli vahvistaa maahanmuuttajien itsetuntoa ja identiteettiä sekä tukea
suomen kielen oppimista. Työpajassa osallistujien suomen kielen taito vahvistui ja he rohkaistuivat ilmaisemaan itseään. Työpajan aikana osallistujat oppivat toimimaan yhdessä ryhmänä ja näin heidän sosiaaliset
taidot vahvistuivat. Työpajoissa opittiin asioita tekemällä erilaisia projekteja ja tuottamalla erilaisia tuotoksia, kuten näytelmiä ja draamallisia esityksiä.
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TYÖPAJA
TYÖPAIKALLA

Työpaja työpaikalla -toiminnan aikana harjoiteltiin kommunikaatiotaitoja, sosiaalisia taitoja ja ilmaisutaitoja sekä yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta. Tämän
lisäksi työtehtävistä riippuen osallistujat pääsivät kehittämään matemaattisia taitoja, motorisia taitoja ja mediataitoja. Työpaja työpaikalla -toiminta oli
tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka hallitsivat jo suomen kielen kohtuullisesti
ja olivat tehneet useampia kotoutumiskursseja. Työpaja työpaikalla -toimintaan
liittyi erilaisten työtehtävien tekemistä työyhteisössä (50 %) sekä suomen kielen opiskelua (50
%). Suomen kielen opiskelu oli mm. itsenäistä opiskelua, etä- tai verkko-opintoja, kansalaisopiston
suomen kielen kursseja tai iltaperuskouluopintoja. Työpaja työpaikalla -toiminnassa hyödynnettiin
Verson laatimaa Työpaja työpaikalla -vihkoa, johon osallistujat kirjasivat oppimiaan sanoja, tapahtumia ja työelämään liittyviä huomioita.
Verson aikana Työpaja työpaikalla -sopimuksia tehtiin mm. Rovaniemen kaupungin päiväkotiin
ja vanhusten päiväpalveluun, Tuhat-Torille ja Varastotien kirpputorille, Rovaniemen matkailu- ja
markkinointi Oy:lle, Napapiirin info-pisteeseen (Arctic Circle Information) sekä Rovalan MoniNetin maahanmuuttajanuorten kesäkerhotoimintaan. Osallistujat tutustuivat suomalaiseen työkulttuuriin oikeassa työympäristössä. Toiminnan aloittaminen voitiin sopia nopealla aikataululla, mikäli
sopiva työnantaja löytyi, sillä toiminnan aloittaminen ei vaatinut työnantajalta suuria resursseja.

”Se (työpajatoiminta) oli hyvä, koska on uusi täällä. Sanoja opin, opit
ymmärtämään suomea, ruoka tuli tutuksi. Mitä materiaalia lasten kanssa
käytetään, oli uutta. Ei vain opiskelulla opi suomea, työelämässä erilaista
murretta ja työkieltä, oli paljon merkitystä.”

”Työpaja työpaikalla opin paljon suomen kulttuurista sekä opin ymmärtämään paremmin suomen kieltä ja opin käyttämään suomen kieltä. Opin
myös suomen kielen murteita.Työssä oppi myös miten suomen kieltä voi
oppia eri tavoin esim. pelien avulla.Tulin rohkeammaksi puhumaan suomea.
Opin samalla suomalaisen työelämän pelisääntöjä. Harjoittelupaikan saaminen on kyllä vaikeaa ja siinä tarvitsin apua.”

”Sain kertoa heille myös omasta kulttuuristani ja he olivat kiinnostuneita.
se oli mukavaa. Suomen kieltä ei opi vain koulussa. On hyvä, että saa
tehdä samalla suomen kielen tehtäviä. Ammattisanastoja olisi hyvä saada
etukäteen.”
palautteita Verson asiakkailta
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Kiintiöpakolaisen alkuvaiheen kotoutumisen polku Rovaniemellä

Suomeen saapuminen

Verson orientaatiomateriaalin hyödyntäminen lähtömaassa jo ennen Suomeen saapumista

1 kk

Kotostartti

Jatkossa maahanmuuttajatoimisto vastaa toiminnan
toteuttamisesta.

Verson kehittämä ryhmämuotoinen
kurssi vasta maahan tulleille.

Kotoutumissuunnitelmat
1 kk

Verson taitopaletin
hyödyntäminen alkukartoituksessa

Viranomaisinfo

Kurssi voidaan toteuttaa
omaehtoisella opiskelusopimuksella.
Sisältää myös suomen kielen
alkeiden opiskelua (Rovaniemen
kansalaisopisto)

Viranomaisinfo toteutetaan
jatkossa Rovaniemen
kaupungin maahanmuuttaja
toimiston ja Rovaniemen
kansalaisopiston yhteistyönä

Lähtötason arviointi

2 vko

n. 4 kk

kouluttaja voi hyödyntää Verson taitopalettia ja Kotostartista saatua palautetta

Kotoutumiskoulutus

Verson materiaalien
hyödyntäminen
opetuksessa

Omaehtoinen opiskelu
Edellyttää koordinoivaa
tahoa ja toiminnan
järjestämistä
- suomen kielen alkeet
- Toimintasuomi-ryhmä
- työpajatyöskentely
- Etätehtävät

kurssitauko

Omaehtoinen opiskelu tai Työpaja työpaikalla

Omaehtoisessa opiskelussa hyödynnetään Verson materiaaleja.
Työpaja työpaikalla -toiminta on Verson kehittämää toimintaa.
n 1-6 kk

kotoutumiskoulutus
jatkuu

omaehtoinen opiskelu
jatkuu
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Työelämän ulkopuolella
olevat henkilöt
- suomen kielen alkeet
- Toimintasuomi-ryhmä
- työpajatyöskentely
- Etätehtävät

Kumppanuushanke Verso teki aktiivista yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa valtakunnallisesti.Verso oli osa Työ- ja
elinkeinoministeriön alaista ALPO-hankeverkostoa ja oli
mukana verkoston toiminnassa. ALPO-hankeverkostossa
on ollut ohjelmakaudella mukana noin 40 erilaista
maahanmuuttajatyön hanketta. ALPO:n tehtävänä oli
tiedottaa hankkeita maahanmuuttoasioista, vetää erilaisia
kehittämisteemaryhmiä sekä kerätä verkostolta hyviä
kotouttamistyön käytäntöjä.Verso oli aktiivisesti mukana
ALPO–hankkeen ”neuvonta ja ohjaus” -teemaryhmässä
sekä aktiivinen osallistuja projektipäällikköpäivillä.
Versolla oli myös merkittävä rooli Lapin ELY-keskuksen
alaisessa MAKO-verkostossa (maahanmuutto- ja kotouttamistyön yhteistyöverkosto).Verso oli vastuussa MAKO-verkostoon kuuluvan Alkuvaiheen tiimin vetämisestä
syksyyn 2013 saakka. Tämän lisäksi Verson työntekijöitä
oli mukana MAKO-verkoston Koulutuspolut-tiimissä ja
Työelämä-tiimissä.Verson perustyöhön kuului tiivis yhteistyö taustaorganisaatioiden eli Rovaniemen kaupungin
eri yksiköiden ja Rovalan Setlementti ry:n eri toimintamuotojen kanssa.
Verso esitteli toimintaansa ja järjesti koulutuksia Rovaniemellä eri toimijoille. Koulutuksiin osallistui laajasti
työntekijöitä Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementin eri yksiköistä ja vapaaehtoisia.Verso teki tiivistä
yhteistyötä vuosien aikana mm. Rovala-Opiston kotoutumiskoulutuksen opettajien kanssa.Yhteistyöstä saadun
palautteen perusteella Verso kehitti materiaalia ja toimintatapoja.
Syksyn 2013 aikana Verson toiminnassa painottui tuotteiden, materiaalien ja toimintatapojen levittäminen.
Verso oli mukana 4.10.2013 nuorten työelämätaidot ja
monikulttuurisuus-koulutuksessa, jonka järjesti TAT ja
Samalle viivalle-hanke. Koulutukseen osallistujat olivat
pääasiassa Rovaniemen kaupungin opinto-ohjaajia ja S2opettajia. Syksyn aikana 2013 Verso järjesti järjestöpäivän
vapaaehtoisille ja kotokavereille sekä oman koulutuksen
maahanmuuttajatoimistolle. Tämän lisäksi Verso toteutti
toisen järjestöpäivän, johon osallistui opettajia, ohjaajia
ja 3.sektorin työntekijöitä. Näihin ohjauspäiviin osallistui
yhteensä 62 henkilöä.

JUURRUTTAMINEN
ja
LEVITTÄMINEN

Verso teki yhteistyötä Lapin alueella etenkin Meri-Lapin
toimijoiden kanssa vuosina 2010–2013.Verso teki yhteistyötä Kemin Silmu-hankkeen kanssa, joka oli Kemin kaupungin ja Toivola-Luotola Setlementti ry:n kumppanuushanke. Silmu ja Verso vaihtoivat kokemuksia ja jakoivat
ideoita keskenään. Silmu kiteytti myös oman Kotostarttia
vastaavan alkujakson toimintaansa Kemissä. Tämän lisäksi
Verso oli yhteistyössä Kemin Osallisena Suomessa-hankkeen kanssa ja järjesti yhteisiä koulutuspäiviä eri toimijoille Kemissä ja Torniossa vuosien 2012–2013 aikana.
Koulutusten myötä Verso toi uusia ohjausmateriaaleja
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ja -tapoja järjestökentälle. Koulutuksiin osallistui seudun
vapaaehtoisia, TE-toimiston ja SPR:n työntekijöitä sekä
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Koulutuksiin osallistui yhteensä 53 henkilöä.

maahanmuuttajille. Nämä yritykset huomioidaan myös
materiaalin levittämisessä. Materiaalin toivotaan aktivoivan
yrittäjiä jatkossakin ottamaan roolia maahanmuuttajien kotouttamiseksi Rovaniemelle.Verson materiaali löytyy myös
sähköisesti Rovaniemen kaupungin sekä Rovalan MoniNetin
www-sivuilla ja se on ilmaiseksi kaikkien käytettävissä.

Verso esitteli toimintaansa ja tuottamiaan materiaaleja
laajasti ympäri Suomea. Hankkeen toiminnan aikana Verso
otti vastaan palautetta ja kehittämisideoita eri toimijoilta,
jonka pohjalta hanke työsti ja kehitti materiaaleja.Verso
oli mukana ETMU-seminaarissa Turussa elokuussa 2012.
Hanke esitteli siellä ydintoimintoja ja materiaaleja seminaariin osallistujille ALPO-verkoston järjestämässä työpajassa. Seminaariin osallistui 236 henkilöä 20 eri maasta.
Toinen kansainvälinen konferenssi, johon Verso osallistui,
oli Metropolis2013-konferenssi Tampereella syyskuussa
2013. Konferenssin teemat koskivat maahanmuuttoa ja
integraatiota. Konferenssiin osallistui 450 henkilöä 45 eri
maasta. ALPO-verkostolla oli omia työpajoja konferenssissa ja Verso oli mukana toteuttamassa työpajaa, joka
kuului teemaan: ”Living in communities and cities; World
in motion: decent work, decent life”.Verso toimi työpajassa alueellisena esimerkkinä kotoutumisen alkuvaiheen
ohjauksen saralta.Versolla oli lisäksi konferenssissa oma
esittelypöytä, jossa jaettiin hankkeen materiaaleja.

Verson ohjausmateriaalit

Tärkeä tapahtuma Versolle oli ALPO-hankkeen ja Osallisena Suomessa -hankkeen yhteistyönä järjestämä Kotoforum-tapahtuma Messukeskuksessa Helsingissä keväällä
2013.Versolla oli oma esittelypiste, jossa jaettiin materiaaleja ja esiteltiin niiden käyttömahdollisuuksia.Verso
piti myös puheenvuoron paneelissa ”Osallisuus”-teeman
alla. Eri oppilaitosten opettajat ja ohjaajat olivat erityisen kiinnostuneita materiaalista opetuksensa kannalta.
Kotoforum-tapahtuman lisäksi Verso vieraili ja levitti materiaalejaan Helsingissä Kassandrassa (monikulttuurinen
taidekeskus) sekä Axxell Monikulttuurisuuskeskuksessa,
jossa järjestetään mm. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.Verso muun maussa esitteli toimintaansa ja
jakoi materiaaliaan hankeverkostolle sekä projektipäällikköpäivillä 2013 Vaasassa Länsi-Pohjanmaan TE-toimistolle
ja seudun kotoutumiskouluttajille.
Verso vieraili Oulussa keväällä 2013.Vierailukohteina
olivat Oulun Aikuiskoulutuskeskus, monikulttuurikeskus
Villa Victor, Oulun seudun Setlementti ry ja SPR:n Oulun
vastaanottokeskus. Matkan aikana saatu palaute auttoi
hanketta materiaalin viimeistelyssä. Syksyllä 2013 viimeinen markkinointi- ja levittämismatka tehtiin Pudasjärvelle, Joensuuhun ja Kuopioon.Vierailtavia kohteita olivat
Pudasjärvellä maahanmuuttajapalvelut, Joensuussa SPR:n
Toimintakeskus Vatakka ja Joensuun Setlementti ry sekä
Kuopiossa monikulttuurikeskus Kompassi (Kuopion
Setlementti Puijola ry).
Työpaja työpaikalla -toiminnan myötä Verso loi kontakteja paikallisiin yrityksiin ja etsi harjoittelupaikkoja
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Verson ulkoisen arvioinnin lähtökohdat
Kumppanuushanke Verson kokonaisarvioinnin tuotti Ramboll Management Consulting Oy.Yrityksellä oli
kokemusta alkuvaiheen kotoutumiseen liittyvien hankkeiden arvioinnista ja se teki muun muassa TEM:n ALPOhankkeen kokonaisarviointia.Väliarvioinnissa tarkasteltiin
hankkeen strategista suunnittelua, organisoitumista sekä
hankkeen tuloksellisuutta ja esitettiin kehityssuositukset loppukaudelle. Loppuarviointi painottuu erityisesti
hankkeen tuloksellisuuteen ja lyhyen aikavälin yksilövaikutuksiin. Kokonaisvaltaista vaikuttavuutta on vaikea
tuoda esiin lyhyellä aikavälillä, mutta loppuarvioinnissa
voidaan tarkastella lyhyen aikavälin vaikutuksia yksilön
näkökulmasta.
Arvioinnin menetelmät
Verso keräsi arviointitietoa ryhmäpalautteiden ja yksilöhaastatteluiden avulla.Verso sai konsultaatiota tähän
tiedonkeruuseen ja työkalujen kehittämiseen PohjoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskukselta (Poske) vuonna
2011. Tällä yhteistyöllä oli vaikutusta hankkeen arvioinnin
käynnistämisessä.
Ramboll toteutti Verson ulkoisen arvioinnin elokuun
2012 ja marraskuun 2013 välisenä aikana. Arvioinnin
menetelmiä olivat työpajat sidosryhmille,Verson tuotteiden kehittämistyöpaja sekä asiakaspaneeli. Ensimmäistä sidosryhmätyöpajaa edelsi sähköinen kysely
yhteistyökumppaneille liittyen Verson toimintaan. Toista
sidosryhmätyöpajaa pohjustettiin yhteistyökumppanien yksilöhaastatteluilla. Arviointiaineistoa olivat myös
erilaiset hankkeen dokumentit, kuten ESR-dokumentit,
projektisuunnitelma ja -päätös, väliraportit, ohjausryhmän
pöytäkirjat, kokousmuistiot sekä erityisesti hankkeen
materiaalit ja mallit.
Ulkoinen arviointi auttoi hanketta sen tuotteiden loppukehittelyssä ja juurruttamisen haasteissa. Sidosryhmätyöpajojen avulla hanke sai yhteistyökumppaneilta
näkemyksiä hankkeen toimeenpanon onnistumisesta,
tuloksellisuudesta sekä kehittämissuositukset hankkeen
loppuajalle. Ulkoisen arvioinnin avulla koottiin yhteen
hankehenkilöstön ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä, jotka suuntasivat juurruttamisen ja kotouttamistyön
jatkokehittämistarpeita.

ARVIOINTI

Hankkeen toiminnan yksilövaikutuksia tuotiin esiin
Verson aiemmin tuottamilla yksilöhaastatteluilla sekä
asiakaspaneelin avulla. Hankkeen väliarviointi- ja loppuarviointiraportit ovat saatavissa Rovaniemen kaupungin
ja Rovalan MoniNetin www-sivuilla: www.rovaniemi.fi ja
www.rovala.fi/moninet.
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räisiin tavoitteisiin nähden (mm. materiaalin tuottamiseen
tehty työnjako, monikulttuurisen nuorisotyön koordinoinnin poistaminen ja nuorten leirien vähentäminen
yhdeksästä leiristä kuuteen leiriin).

Hankkeen lähtökohtien ja toimeenpanon onnistuminen
Rambollin tuottama väliarviointiraportti ja syksyn 2013
sidosryhmätyöpajat osoittivat, että hankkeen strategiset
lähtökohdat onnistuivat hyvin.Verson asiakkailla oli monenlaisia tarpeita ja toiveita, mikä toi haasteita muutenkin
laajalle hankkeelle. Erilaisille ryhmätoiminnoille oli tilausta
ja hankkeen tuottamat 6000 opiskelijapäivää kertovat
siitä, että Rovaniemellä oli todellinen tarve käytännönläheiselle suomen kielen ja arjen ohjaukselle.

Verson rooli koettiin paikallisesti merkittäväksi. Se antoi
arjen tukea asiakkaille, työvälineitä kotouttamistyötä
tekeville ja monikulttuurisuusvalmennusta oppilaitoksille.
Sillä oli rooli sekä suhteessa maahanmuuttaja-asiakkaisiin
että yhteistyökumppaneihin.Verso toimi kouluttajana,
valistajana, osallisuuden luojana sekä uudistajana.Verson
toiminnoista viestittiin aktiivisesti erilaisissa verkostotapaamisissa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Organisoinnin
ja toiminnan toimeenpanon nähtiin sujuneen pääosin
hyvin.

Kumppanuushankkeen organisointi vaati hankkeen aikana
toteuttajien työtehtävien täsmentämistä. Hankehenkilöstön yhteenkuuluvuutta vahvistettiin mm. kehittämispäivillä. Hankkeen toimintaa kiteytettiin ja tiivistettiin alkupe-

KEHITTÄMISSUOSITUS 2: LOPPUKAUDEN
PAINOPISTE
Toiminnan pääasiallinen /
välitön kohde
Viranomaiset ja
muut asiantuntijat
toimijaverkostossa

”Uudistaja” (prosessien,
palveluiden ja toimintamallien
kehittäjä ja testaaja sekä
toimijoiden aktivoija)

”Valistaja” (tiedon
välittäjä ja
osaamisen kehittäjä)

Verso 2012-2013
Maahanmuuttajat,
kotoutujat

”Kouluttajavalmentaja” (kieli,
työelämätaidot)

”Osallisuuden luoja”
(verkostoija ja
voimaannuttaja)

Yksilön kompetensseihin
kohdistuva

Kotoutumisen
edellytyksin kohdistuva

Toiminnan
luonne

Kuvio 5 . Kehittämissuositus 2: Loppukauden painopiste. Kumppanuushanke verson ulkoinen arviointi,Väliarvioinnin raportointi, s. 50,
Karinen, Ramboll Oy
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Arvioinnissa todettiin, että hankkeesta oli laajasti hyötyä
yhteistyökumppaneille. Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön koettiin sujuneen hyvin. Hanke
edisti kotoutumisen nopeaa aloittamista ja toi maahanmuuttajatyöhön liittyviä asioita esille. Maahanmuuttajien
suomen kielen oppimismahdollisuudet lisääntyivät ja
maahanmuuttajille luotiin työpaikkakontakteja. Maahanmuuttajatyöhön tuli lisää suunnitelmallisuutta ja yhteistyö
parantui eri toimijoiden välillä. Arvioinnissa korostettiin,
että ohjausmateriaali tuki toimintojen kokonaisuutta.
Yhteistyökumppanit pitivät myönteisenä Verson laajaa
asiakastyötä ja monipuolista käytännön toimintaa.
Verso kohdentui kotoutumisen alkuvaiheeseen, joten
työelämä oli monelle Verson asiakkaalle melko etäällä.
Työelämän näkökulmasta useat Verson asiakkaat tarvitsivat paljon tukea ja ohjausta oppimisessa, jonka vuoksi
työllistyminen oli vaikeaa. Useiden asiakkaiden kohdalla
oli tärkeämpää arjen tukeminen ja kotoutuminen uuteen
ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Materiaalia pidettiin laadukkaana ja monikäyttöisenä yli
sektorirajojen niin kaupungin kuin muidenkin toimijoiden palvelujen piirissä. Kiteytettyjen ryhmätoimintojen
kokonaisuutta pidettiin hyvänä ja ryhmämuotoisten
palveluiden kehittämistä arvokkaana. Materiaalin lisäksi
korostettiin Kotostartin ja Taitopaletin merkitystä. Paikallisessa yhteistyöverkostossa on suunniteltu Kotostartin
ja Taitopaletin hyödyntämistä alkukartoituksessa, josta
Rovaniemen kaupunki ja TE-toimisto vastaavat.
Verson toiminnan myötä Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatyössä huomattiin, että jatkossa kotouttamistyötä tulisi tehdä laajemmin kaupungin eri palveluissa.
Aiemmin kotouttamistyö on ollut lähinnä sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä koulupalveluiden vastuulla, koska
Rovaniemi on vastaanottanut paljon pakolaisia.Verso on
työpanoksellaan vahvistanut kotouttamistyötä aktivoimalla toimijaverkostoja sekä järjestänyt laajasti ohjausta
ja konsultaatiota eri oppilaitoksille, kouluille, järjestöille ja
viranomaisille.

TULKINTA HANKKEEN VAIKUTUSKETJUSTA
Pidemmän
aikavälin
/välilliset
vaikutukset

Lyhyen
aikavälin /
välittömät
tulokset

Maahanmuuttajien
työllistyminen

Maahanmuuttajien
kotoutuminen

Toimivat maahanmuuttajien
alkuvaiheen ohjauksen ja
kotouttamisen
palveluprosessit

Asiakastarpeiden mukaisten
jatkopolkujen löytyminen

Mallinnetut ja testatut
palvelut ja
toimintamallit
toimijoiden käytössä

Eri toimijoiden
roolien
selkiytyminen sekä
toimijoiden
aktivoituminen

”Kotoutumisen materiaalipaketti”
(Toolkit)
Toimenpiteet
(asiakastyö ja
kehittäminen)

Asiakkaiden oppiminen
(kielen alkeet, työelämän
alkeet), verkostoituminen ja
valtaistuminen

Ohjaus

Tiedon
välittäminen

Suomen kieli (keskusteluklubi,
toimintasuomi, etäopinnot,
materiaalit)

Muut tapahtumat ja
aktiviteetit (ml.
erityisryhmäkohtaiset)

Työpaja työpaikalla (työelämään
tutustuminen, materiaalit)

Työpajat (kahvila,
taikuri, materiaalit)

2

Kuvio 6.Tulkinta hankkeen vaikutusketjusta, Kumppanuushanke Verson ulkoinen arviointi,Väliarvioinnin raportointi, s. 21, Karinen, Ramboll Oy
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”

Mitkä ovat hankkeen keskeiset tulokset?

Verso on onnistunut hyvin tuotteistamaan pitkän kehittämishankkeen tuotokset. Hankkeen ”timantti” eli Kotostartti, suomen kielen ohjaus, työpajat ja Työpaja työpaikalla ja näihin osiin liittyvät materiaalit, työkalut ja
tarkemmat kuvaukset ovat kokonaisuudessaan hyvä kiteytys hankkeen tuloksista. Hanke on onnistunut myös
melko hyvin saavuttamaan hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet. Arvioinnin näkökulmasta hankkeeseen
kohdennetuilla resursseilla on saatu hyvin tuloksia aikaan. Hanke on saavuttanut tavoitteensa eli maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta ja kotouttamisen palveluprosessia on kuvattu ja se on kehittynyt.Verson toteuttamien palveluiden myötä erityisesti maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaihetta on kyetty edistämään.

Mitä lisäarvoa hankkeesta on ollut muille sidosryhmille?

Hanke tuki niin Rovaniemen kaupungin kuin Rovalan Setlementti ry:n muiden toimintojen työtä.Verso loi ja
toteutti sellaisia palveluja, joita muuten ei olisi ollut tarjolla.

Millaisia kokemuksia ja hyötyjä maahanmuuttajat ovat saaneet hankkeen
toimenpiteiden avulla?

Hankkeella oli merkitystä verkostojen kehittymiseen, yhteistyösuhteiden tiivistymiseen, luottamuksen ja ymmärryksen kasvuun sekä myös eri toimijoiden toimintakulttuureihin. Hanke sai pääosin hyvää palautetta sen toimintaan osallistuneilta maahanmuuttajilta. Asiakaspaneeliin osallistuneet arvostivat Verson tekemää työtä kokonaisuudessaan sekä yksittäisten palvelujen osalta. Varsinkin alkuvaiheessa saatu hyvin jäsennelty perustieto auttoi
maahanmuuttajia kotoutumisessa.Verso toteutti monenlaisia aktiviteetteja, mikä toisaalta “hajotti” hankkeen
voimavaroja, mutta yksittäisen asiakkaan näkökulmasta monipuolinen ryhmätarjonta oli tarpeellista asiakkaille,
jotta toimintaa voitiin tarjota yksilöllisesti ja räätälöidysti.Yksilötason vaikuttavuutta on käytännössä hyvin vaikea
ennakoida. Oleellista oli asiakkaiden näkökulmasta tekemään ja oppimaan pääseminen, henkilökohtainen
ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalinen vuorovaikutus. Asiakkaat korostivat kielitaidon suurta merkitystä, oppimisen
jatkuvuutta ja puhumista käytännössä. Asiakkaat kokivat ryhmien ilmapiirin ja toiminnallisen ohjaustavan myönteisenä.Toiseksi keskeiseksi asiaksi he nostivat sosiaaliset verkostot, joiden syntyyn Verson toimenpiteillä nähtiin
olleen vaikutusta.

”

otteita Verson loppuarvioinnista, Ramboll Consulting Management Oy, Risto Karinen

Mitä Verson jälkeen?

vielä selkiyttää yhteisen kehittämisen kautta, jotta
maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisprosessista
saadaan ehyt ja riittävällä tavalla resursoitu.

Tulevaisuudessa olisi tärkeää ylläpitää omaehtoisen
opiskelun koordinointi Rovaniemellä, jotta TE-toimiston
maahanmuuttaja-asiakkaat pääsisivät toimintaan kurssitaukojenkin aikana. Omaehtoisen opiskelun ja Työpaja
työpaikalla -toiminnan koordinointi ja jatko Rovaniemellä
on vielä toimijoiden pohdittavana. Arvioinnissa pohdittiin
mahdollisuutta, että työpajatoiminta voisi olla tulevaisuudessa osa kotoutumiskoulutusta.

Arvioinnissa tuli ilmi, että kotouttamistyössä tulisi jatkossa ottaa huomioon työllistyminen heti kotoutumisen alkuvaiheesta lähtien. Asiakkaille, joilla on riittävät
valmiudet, tulisi olla mahdollisuus Työpaja työpaikalla
-toimintaan tai muuhun ohjattuun oppimiseen työpaikoilla. Maahanmuuttajien työllistymistä vaikeuttaa se,
että kaikkien maahanmuuttajien taidot ja osaaminen
eivät kohtaa suomalaisen työelämän vaatimuksia.
Maahanmuuttajien poismuutto Rovaniemeltä kertoo
osaltaan siitä, että työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät
kohtaa. Jokaisen yksilön kohdalla tulee huomioida
hänen osaamisensa ja kokemuksensa, jotta kotoutumispolku etenee työllistymistä kohti.

Kotouttamistyötä tehdään yhteistyönä eri toimijoiden
kanssa. Kunta ja TE-hallinto tuottavat lakisääteisiä palveluja ja järjestöt tuovat lisäresurssia toimintoihin, jotka
eivät ole lakisääteisiä. Järjestöjen keskinäinen työnjako
vaikuttaa myös kotouttamisen onnistumiseen. Järjestöjä
voitaisiin ottaa mukaan kotouttamistyöhön vielä paljon
enemmän ja laajemmin. Eri toimijoiden rooleja tulisi
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Hankkeen tuotosten markkinointi ja levittäminen on
ollut aktiivista ja onnistunut hyvin, mutta juurruttaminen
on ollut haastavaa. Monipuolisen toiminnan jatkaminen
on resurssikysymys ja haasteellista toteuttajien tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. Hanke on aktivoinut Rovaniemellä olemassa olevia palveluja ja toimijoita ottamaan
hankkeen kehittämiä malleja ja materiaalia toimintaansa.
Verson keskeiset tuotokset ovat jäämässä Rovaniemen
kaupungin maahanmuuttajatoimiston, Rovalan MoniNetin
sekä Rovala-Opiston kotoutumiskoulutuksen olemassa
olevaan toimintaan. Järjestö-, kouluttaja- ja vapaaehtoistoiminnan kentällä tullaan hyödyntämään materiaaleja
niin Rovaniemellä kuin valtakunnallisestikin.
Hankkeista harvoin jää kaikki kehitetty toiminta elämään. Kumppanuushanke Verso oli laaja, monipuolinen ja
vahvasti toiminnallinen hanke. Hankkeessa oli 7 työntekijää, joten näin suuren projektin päättyminen aiheuttaa
Rovaniemellä maahanmuuttajatyössä haasteita erityisesti
toiminnan järjestämisessä. On tärkeää, että Verson toiminnasta syntyneitä materiaaleja pystytään hyödyntämään
helposti yksilölliset tarpeet huomioiden.
Toimijoiden tulisi ottaa käyttöön Verson kehittämän
”timantin” toiminnot ja materiaalit, jotta maahanmuuttajien katkeamaton kotoutumisprosessi säilyy. Maahanmuuttajan kannalta toimiva kotoutumispolku turvaa, että
hän saa kotoutumiseen tarvittavat perustiedot, riittävät
viranomaispalvelut sekä pääsee aloittamaan nopeasti
kotoutumiskoulutuksen ja etenemään siinä sujuvasti.
Kumppanuushanke Verso kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja verkostoja, joiden kanssa se on tehnyt työtä
maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Hanke
kiittää erityisesti Rovaniemen kaupunkia ja Rovalan Setlementti ry:tä sekä Lapin ELY-keskusta, jotka mahdollistivat
hankkeen työn. Kiitos kuuluu myös eri viranomaisille,
järjestöille ja oppilaitoksille Rovaniemellä sekä hanke- ja
toimijaverkostoille valtakunnallisesti. Maahanmuuttajan
alkuvaiheen polkua ei mikään toimija ohjaa yksin, vaan
prosessiin liittyy useita eri tahoja kukin omassa roolissaan.Yhteistyö on toiminnan avainsana.

LOPPUSANAT

Kiitokset!
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VERSON TIIMI

Rovaniemen kaupunki

Rovalan Setlementti ry

JUHA SELJÄNPERÄ projektipäällikkö
KAISA KIVELÄ erityisryhmätoiminnan koordinoija
ANTONINA VARONEN työpajaohjaaja
SOFIANE AZAB työpajaohjaaja

EEVA JOKKALA omaehtoisten toimintojen koordinoija
ELINA PIETILÄ suomen opiskelun ja monikulttuurisen
		
ohjauksen koordinoija
TOM SERRATTI työpajaohjaaja
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2009

2010

Suomen kieli A, B, C, D, E
Keskusteluklubi x2
Yhteiskunta ja arkipaja
Kotiohjaus (suomen kieli)
Läksypaja nuorille ja vanhemmille
Elokuvatyöpaja nuorille Inarissa
Lautapeli-ryhmä x2
ATK-ryhmä x2
Käsityöryhmä x2
Liikuntaryhmä x5
Nuorten hip hop
Nuorten jalkapallo
Nuorten musiikkiryhmä

Kotostartti x2
Keskusteluklubi x5
Monikulttuurisuusviikko nuorille ja lapsille (Lapin yliopiston harjoittelukoulu)
Nuorten arkipaja
Arkipaja
Läksypaja nuorille ja vanhemmille
Toimintasuomi x3
Suomi alkeet x2
Abc keskustelu
Suomi keskitaso
ATK-ryhmä senioreille x2
ATK-ryhmä x3
ATK-ryhmä kotiäideille
Kotiäitien käsityöryhmä
Käsityöryhmä x2
Pullaklubi x2
Ruokaryhmä
Teemailta x 17

Lautapelit x2
Retkiryhmä
Ompelimo x2
Mediapaja x2
Taikuri-ryhmä
Lastenhoitopaja x2
Nuorten leiri Leirikarissa
Nuorten leiri Kuura
Tyttökerho (Rovaniemen nuorisopalvelut)
Ounasrinneryhmä (Ounasrinteen
kirjasto)
Ikääntyneiden liikuntakerho
Nuorten hip hop
Muaythai
Liikuntaryhmä nuorille
Futsal
Nuorten musiikkiryhmä
Mie ite -työpaja

Verson toiminta
vuosina 2009–2013
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2011

2012

Kotostartti x2
Ryhmäinfo x2
Keskusteluklubi x2
Avoin keskusteluryhmä
Perustiedot ja -taidot -ryhmä x2
Toimintasuomi-ryhmä
Toimintasuomi-ryhmä arabian
kielen avulla
Erityisryhmille suunnattu Toimintasuomi-ryhmä
Suomen kielen alkeet
Senior suomi
Suomea arabian kielen avulla
Suomea burman kielen avulla
Suomi hidas
Suomi nopea
Etätehtävien ryhmäohjaus
Check up -ryhmä

Kotostartti x2
Keskusteluklubi helppo
Keskusteluklubi edistyneet
Toimintasuomi-ryhmä x2
Perustiedot ja –taidot
Suomi tv-tehtävät
Suomen kieli paikallistieto ja kulttuurien kohtaaminen
Suomi ostopalvelut 1 & 2 (Rovaniemen kansalaisopisto)
Suomi nopea 1 & 2
Suomi Arabia
Taikuri-paja
Kotiäitien käsityöryhmä
Kahvilatyöpaja

Arkipaja
Nuorten arkipaja
Teemailta x34
Taikuri-paja x2
Kahvilapaja
Mediapaja (Lapin yliopisto)
Nuorten talousohjauskurssi
(Rovalan nuoret ry)
Tyttökerho (Rovaniemen nuorisopalvelut)
Nuorten ruoka- ja talouskurssi
(Lapin Martat)
Kotiäitien kotitalouskurssi (Lapin Martat)
Kotiäitien kurssi (Rovaniemen
kansalaisopisto)
Ounasrinneryhmä (Ounasrinteen kirjasto)
Muaythai
Liikuntaryhmä nuorille
Liikuntaryhmä ikääntyneille
Futsal

Naisten ryhmä
(käsityö ja liikunta)
Kotiäitien kurssi
(Rovaniemen kansalaisopisto)
Muaythai
Futsal
Ikääntyneiden liikuntakerho
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2013
Kotostartti
Futsal
Kahvilatyöpaja
Maahanmuuttajanaisten ryhmä (käsityö ja liikunta)

KIITOKSET!
Verso on tehnyt laajaa yhteistyötä näiden tahojen kanssa.
Kiitämme tästä yhteistyöstä!
Rovaniemen kaupunki
Rovalan Setlementti ry
Lapin ELY-keskus
Verso-hankkeen ohjausryhmä
Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimisto
Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus
Rovalan MoniNet
Rovala-Opisto
Lapin TE-toimisto
Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto, Kielikeskus
Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Sosiaali-, terveys-ja liikunta-ala
Ramboll Consulting Management Oy
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE)
Kuntoutussäätiö
Oivallusvalmennus Rohkia
Kumppanuushanke Silmu
Osallisena Suomessa –hanke, Kemi
Alpo–hanke (TEM) ja kumppaniprojektit
Rovapolut –hanke
Opin Aika-hanke
Haapa-hanke
Lapin ammattiopisto
Lapin nukketeatteriyhdistys ry
Lapin SPR
Lapin Martat ry
Rovaniemen 4H-yhdistys
Rovalan Nuoret ry
SantaPark Oy
Kotiseutumuseo
Rovaniemen Monitoimikeskus – säätiö (Romotke)
Polar Taitoa Oy
Pretax Rovaniemi
Oulun kaupungin tulkkipalvelut
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Semantix Oy
Translatum Oy
Kunta-asunnot oy
Lapin maistraatti
Lapin poliisilaitos
Rovaniemen Kela
Rovaniemen kansalaisopisto
Rovaniemen kaupunki/Koulupalvelut
Rovaniemen kaupungin kirjasto / Lapin maakuntakirjasto
Rovaniemen kaupunki/Kulttuuripalvelut
Rovaniemen kaupunki/Liikuntapalvelut
Rovaniemen kaupunki/Terveyspalvelut
Romppu (Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka)
Rovaniemen kaupunki/Vanhuspalvelut
Rovaniemen kaupunki/Vammaispalvelut
Rovaniemen kaupunki/Lasten päivähoito
Rovaniemen kaupunki/Perhepalvelukeskus
Kriisikeskus/Lapin ensi- ja turvakoti
Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL)
Rovaniemen kaupunki/Nuorisopalvelut
Rikosuhripäivystys (RIKU)
Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto
Rovaniemen seurakunta
Lapin verotoimisto
Rovaniemen Pohjolan Osuuspankki
Rovaniemen LähiTapiola
Lapin palo- ja pelastuslaitos
Rovaniemen kaupunki/Toimintakeskus, puuosasto
Varastotien kirpputori
Tuhat-Tori
Rovaniemen matkailu ja markkinointi Oy
Arctic Circle Information
Revontuli Autopesula
Rovaniemen kaupunki/Käpymetsän päiväkoti
Rovaniemen kaupunki/Kivalonpuiston päiväkoti
Rovaniemen kaupunki/Vanhusten päivätoiminta Ainola
Hoivakoti Etelärinne
Verso kiittää lisäksi muita tahoja, joiden kanssa on tehty yhteistyötä.
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LIITTEET
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•Tuntee ylä- ja alakäsitteet ja osaa
luokitella asioita.
•Osaa hankkia ja säilyttää tarvittavat
opiskeluvälineet ja tärkeät paperit.
•Osaa kerrata ja käyttää omia
taitojaan arkielämässä.

•Osaa hyödyntää eri
•Osaa käyttää opittua
opiskelutekniikoita ja tietää itselle
opiskelutekniikkaa myös muussa
arkielämässä (esim. kauppalistan ulkoa parhaiten sopivat opiskelutekniikat.
opettelu).

•Ymmärtää, että asioita voi
luokitella.
•Osaa huolehtia opiskeluvälineistä.

•Suorittaa annetut
kotitehtävät/opiskelutehtävät.

•Opiskelee ja toistaa opiskeltavia
asioita mallin ja annettujen
ohjeiden mukaan.

LUOKITTELU,
JÄRJESTELY JA
ARKISTOINTI

SOVELTAMINEN/
MOTIVOITUNEISUUS

OPISKELUTEKNIIKAT

•On motivoitunut, kehittää ja
harjoittaa omia taitojaan itsenäisesti.

•Osaa arkistoida ja toimittaa tärkeät
paperit.
•Osaa ottaa tarvittavat asiakirjat
mukaan asioidessa eri palveluissa.

•Osaa hakea tietoa itsenäisesti (esim.
Internetistä, kirjastosta,
sanomalehdistä).

•Osaa hyödyntää joitain
tiedonhakulähteitä avustetusti.

•Osaa pyytää apua tiedonhaussa.

TIEDONHAKU

TASO 5
•Pystyy muistamaan laajempia
kokonaisuuksia (omaan elämään ja
koulutushistoriaan liittyviä asioita,
esim. mitä kursseja on käynyt ja missä
järjestyksessä).
•Löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja
ongelmaan ja pystyy ratkaisemaan
sen.

TASO 3
•Pystyy muistamaan pitempiä asioita
(esim. oma osoite, puhelinnumero ja
henkilötunnus).

•Osaa miettiä ratkaisuvaihtoehtoja,
•Tunnistaa, että itsellä on
arkielämään liittyvä ongelma (esim. mutta tarvitsee vielä tukea ongelman
ratkaisemisessa.
asumiseen tai talouteen liittyvä),
mutta ei osaa hakea apua sen
ratkaisemiseen.

TASO 1
•Pystyy muistamaan joitain
tärkeitä kuvia ja sanoja (esim. osaa
pelata helppoja muistipelejä.

ONGELMANRATKAISU

MUISTIN
KEHITTYMINEN

kognitiiviset taidot
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•Ymmärtää lyhyitä lauseita, ohjeita ja
tavallisia ilmauksia.

•Osaa kertoa lyhyillä lauseilla itsestään,
lähipiiristään ja omasta arkielämästä.
•Osaa kysyä yksinkertaisia kysymyksiä,
vastata niihin ja reagoida tutuissa
vuoropuhelutilanteissa.
•Osaa kuvailla lyhyesti kuvia, esineitä ja
asioita.
•Osaa lukea lyhyitä lauseita.
•Osaa lukea yksinkertaisia viestejä, jotka
liittyvät itselle tuttuun aihepiiriin.

•Osaa kertoa itsestä ja perheestä (esim.
nimi, osoite, henkilötunnus ja
puhelinnumero).
•Osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin.
•Osaa joitain perusilmaisuja.
•Osaa nimetä kuvia ja esineitä.

•Tuntee aakkoset ja numerot.
•Osaa lukea joitain tuttuja sanoja (esim.
tervehdykset, oma nimi).
•Tunnistaa eri logoja (Kela, TE-toimisto,
pankkien logot, eri kauppojen logot).

•Osaa oikean luku- ja kirjoitussuunnan.
•Osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita.
•Osaa kirjoittaa aakkoset ja numerot
•Osaa täyttää yksinkertaisen
kirjaimin.
henkilötietolomakkeen.
•Osaa kirjoittaa perustiedot itsestä (nimi,
osoite, henkilötunnus ja puhelinnumero).

PUHUMINEN

LUETUN
YMMÄRTÄMINEN

KIRJOITTAMINEN

TASO 3

•Ymmärtää tavallisimmat sanat ja fraasit
(esim. tervehdykset, luvut, nimet).
•Ymmärtää peruskysymykset ja
ilmaukset, jotka liittyvät omaan
henkilökohtaiseen elämään.

TASO 1

KUULLUN
YMMÄRTÄMINEN

kommunikaatiotaidot

•Osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä, jotka
liittyvät omaan elämään ja tuttuun
aihepiiriin.
•Osaa täyttää erilaisia
henkilötietolomakkeita.

•Osaa lukea yksinkertaisia tekstejä
tutuista aiheista.
•Osaa etsiä keskeisen tiedon lyhyistä
teksteistä ja ilmoituksista.

•Osaa kertoa itselle tutuista asioista.
•Kykenee osallistumaan yksinkertaiseen
vuoropuheluun.
•Selviytyy helpoista palvelutilanteista.
•Osaa kertoa kuvista/esineistä
monipuolisesti.

•Ymmärtää yksinkertaista keskustelua,
joka liittyy itselle tuttuun aihepiiriin.

TASO 5
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•Osaa lähettää ja lukea tekstiviestin.
•Osaa ladata aikaa Prepaid-liittymään.

•Osaa käyttää tietokoneen
perussovelluksia (esim. tekstinkäsittely,
laskin, yksinkertaiset pelit).
•Osaa käyttää sähköpostia.
•Osaa käyttää nettisanakirjaa.
•Osaa käyttää joitain sosiaalisen median
sovelluksia.
•Ymmärtää, että tietokoneen ja Internetin
käyttöön liittyy riskejä ja rajoituksia (esim.
ikärajat ja ostaminen Internetissä).

•Tietää, että televisio-ohjelmissa ja
elokuvissa on ikärajat.
•Tietää, että satelliitin käyttöön ja
asentamiseen tarvitaan lupa.
•Tietää kotitalouksiin jaettavat ilmaiset
paikallislehdet.
•Osaa hankkia kirjastokortin ja käyttää
lainauspalveluita.

•Osaa avata ja sulkea tietokoneen.
•Osaa käyttää tietokoneen hiirtä ja
näppäimistöä.
•Osaa tehdä yksinkertaista tiedonhakua
Internetissä.
•Osaa löytää omakielisiä Internet-sivuja.

•Osaa käyttää televisiota ja radiota.
•Osaa erottaa oleellisen postin
mainoksista.

•Tietää kirjaston sijainnin ja palvelut.

TIETOKONE JA
INTERNET

TELEVISIO, RADIO JA
SANOMALEHTI

KIRJASTOPALVELUT

TASO 3

•Osaa avata/sulkea kännykän.
•Osaa soittaa ja vastata kännykkään.
•Osaa ladata kännykän akun.
•Osaa hankkia puhelinliittymän.

TASO 1

KÄNNYKKÄ

mediataidot

•Osaa käyttää kirjaston eri palveluita
laajasti (esim. aineistonhaku,
kaukovaraus).

•Osaa hyödyntää televisiota/radiota
suomen kielen oppimiseen.
•Osaa tallentaa ohjelmia digiboksille.
•Osaa etsiä sanomalehdistä itselle tärkeitä
tietoja (esim. mainokset ja ilmoitukset).

•Osaa luoda uusia kansioita ja tallentaa
tiedostoja.
•Osaa siirtää tiedostoja tietokoneelta
muistitikulle ja tarvittaessa tulostaa niitä.
•Osaa hoitaa omia asioita Internetissä
(esim. verkkopankki, Kela, Verotoimisto,
Työvoimatoimisto).
•Osaa tehdä vastuullisesti ostoksia
Internetissä.
•Osaa valvoa omaa/lapsen tietokoneen ja
Internetin käyttöä.
•Osaa käyttäytyä vastuullisesti Internetissä
(esim. keskustelupalstat).

•Osaa käyttää itselle tarpeellisia kännykän
eri sovelluksia.
•Osaa vertailla eri puhelinliittymiä.

TASO 5
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•Osaa kertoa mielipiteensä.
•Osaa ottaa palautetta vastaan, mutta
tarvitsee vielä tukea
toiminnan/käyttäytymisen
muuttamiseen.
•Osaa kertoa itsestään joitain asioita
perustellen.

•Osaa valita mielipiteensä annetuista
vaihtoehdoista.

•Ymmärtää, että palautetta annetaan
eri asioista.

•Osaa kertoa itsestään joitain asioita.

PALAUTTEEN
ANTAMINEN JA
VASTAANOTTO

ITSESTÄ
KERTOMINEN

•Osaa ottaa puheenvuoron.
•Osaa odottaa puheenvuoroa.

•Tulee tarvittaessa toimeen erilaisten
ihmisten kanssa.

•Ottaa kontaktia toisiin ihmisiin.

MIELIPITEEN
KERTOMINEN

VUOROVAIKUTUSTILANTEET

TUNTEIDEN
ILMAISEMINEN

TOISTEN
HUOMIOINTI

TASO 3
•Osaa huomioida muut paikalla olevat
henkilöt (esim. äänenkäyttö, toisten
keskeyttäminen).
•Osaa ilmaista tunteitaan sanoin.

TASO 1
•Tuntee joitain tapakulttuurin
perusasioita (esim. tervehtiminen,
kohteliaisuus).
•Osaa ilmaista tunteitaan elein.

sosiaaliset taidot ja ilmaisutaidot

•Osaa ottaa palautetta vastaan ja
muuttaa toimintaa sen mukaan.
•Osaa antaa palautetta hienovaraisesti
muille.
•Osaa kertoa vakuuttavasti ja
monipuolisesti omasta osaamisestaan
ja vahvuuksistaan.

TASO 5
•Osaa käyttäytyä eri tilanteissa niihin
sopivalla tavalla (esim. kirjastossa,
virastoissa tai uimahallissa).
•Osaa kertoa tunteistaan ja niiden
vaikutuksesta arkielämään.
•Osaa tarvittaessa kysyä apua/neuvoa
tunteiden käsittelyyn.
•Hakeutuu aktiivisesti
vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten
kanssa.
•Pystyy hyvin työskentelemään
erilaisissa ryhmissä.
•Osaa kuunnella ja osallistua
aktiivisesti keskusteluun (esim. ei
puhu toisen puheen päälle).
•Osaa perustella mielipiteensä.
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•Ymmärtää etuutta koskevan päätöksen
ja laskelman.
•Osaa budjetoida oman toimeentulonsa
ja välttää velkakierrettä.
•Ymmärtää pääpiirteittäin oman
verolaskelman.

•Osaa ohjatusti täyttää Kelan etuutta
koskevan hakemuksen.
•Ymmärtää, mistä toimeentulotuki
koostuu pääpiirteissään.
•Ymmärtää mihin veroja käytetään ja
miksi niitä maksetaan.

•Tietää, että Suomen valtio tukee
perheiden arkielämää etuuksin.

•Tietää, että toimeentulotuki on
perheen elämiseen tarkoitettu raha.
•Ymmärtää, että Suomessa kerätään
veroja.

SOSIAALIETUUDET

TOIMEENTULOTUKI
JA VEROTUS

•Osaa vertailla suomalaisen ja oman
maan kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä.
•Ymmärtää kulttuurishokin eri vaiheita.
•Ymmärtää ja suvaitsee erilaisia
toiminta- ja käyttäytymistapoja.

•Tuntee omat yhteiskunnalliset
oikeudet ja velvollisuudet (esim.
äänestäminen, verojen maksaminen).

•Osaa asioida eri palveluissa itsenäisesti
(esim. kotoutumistuen itsenäinen
hakeminen, kunnan peruspalveluissa
asioiminen).

•Tiedostaa tiettyjä suomalaisen
kulttuurin tapoja ja käyttäytymismalleja
(esim. vähäpuheisuus, melankolisuus,
kielenkäyttö, henkilökohtaisen tilan
tarve).

•Tietää suomalaisen yhteiskunnan
perusrakenteen (demokratia,
presidentti, eduskunta ja hallitus).

TASO 5

•Osaa asioida tuetusti palveluiden
•Tuntee joitain tärkeitä palveluita
(terveyskeskus, kauppa, apteekki, posti) piirissä (esim. Kela, poliisi, pankki,
vakuutusyhtiöt).
ja tietää niiden sijainnin.

•Tietää, että Suomessa on tasa-arvo
koulussa, työssä, vapaa-ajalla, jne.
•Tiedostaa omaan kulttuuriin liittyviä
tapoja.
•Tietää, että on olemassa erilaisia
kulttuureja ja toimintatapoja.

•Tietää, että lait, asetukset ja
säännökset vaikuttavat ihmisten
elämään.

TASO 3

PERUSPALVELUT

KULTTUURISET
TAVAT JA NORMIT

YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

TASO 1

yhteiskunta- ja kulttuuritietous (1)
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•Hyödyntää kirpputorien ja osto/myyntiliikkeiden tarjonnan.

•Tietää mihin jätteet viedään.

KESTÄVÄ KEHITYS

•Tietää, että tavaroita voi ostaa myös
käytettynä (osto- ja myyntiliikkeet,
kirpputorit, kierrätyskeskukset).

•Tietää hätänumeron 112.
•Tietää milloin on sairas ja milloin on
terve.

ENSIAPU JA
TERVEYS

•Tietää pääpiirteittäin suomalaisen
koulutusjärjestelmän.
•Tuntee eri ammattialoja.

KOULUTUS JA
TYÖELÄMÄ

•Ottaa huomioon kestävän kehityksen
ja ympäristöystävällisyyden hankintoja
tehdessään.

•Osaa kierrättää ja hyödyntää
kierrätysmateriaaleja.

•Tietää taloyhtiön säännöt ja
toimintatavat (esim. pyykkivuoro,
saunavuoro, hiljaisuus).
•Osaa ottaa tarvittaessa yhteyttä
kiinteistöhuoltoon/isännöitsijään.
•Osaa hakea tuetusti opiskelu-,
harjoittelu- tai työpaikkaa.
•Suuntautuu itseä kiinnostavalle alalle.
•Tuntee joitain suomalaisen työelämän
sääntöjä.
•Osaa hätäensiaputaidot.
•Tuntee itsehoitolääkkeet ja osaa
käyttää niitä asianmukaisesti.

•Huolehtii kodin kunnosta ja
puhtaanapidosta.
•Tietää, että asuntoa vaihdettaessa
tehdään asunnon tulo- ja
lähtötarkastukset.
•Tietää kotoutumispolkuun liittyvät
vaiheet (esim. kielikoulutus,
valmentava koulutus, ammattikoulu).
•Osaa hahmottaa omia opiskelu/työmahdollisuuksiaan Suomessa.
•Osaa soittaa hätäpuhelun.
•Osaa varata ajan terveyspalveluihin.
•Osaa erottaa itsehoitoa vaativan ja
lääkärinhoitoa vaativan
kivun/sairauden.
•Osaa lajitella kotitalousjätteet.

•Tietää mitä asuntoon kuuluu (irtain
omaisuus/kiinteä omaisuus).
•Osaa käyttää asunnon kodinkoneita
(esim. wc, uuni, jääkaappi).

TASO 5

TASO 3

KOTI

TASO 1

yhteiskunta- ja kulttuuritietous (2)
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•Tuntee tärkeät suomalaiset juhlapyhät.
•Osaa huomioida sään pukeutumisessa ja
liikkumisessa.
•Osaa löytää asioita ja paikkoja kartasta
ohjeiden mukaan.

•Osaa lukea ja käyttää kalenteria.
•Osaa noudattaa aikatauluja.
•Ymmärtää, mitä on parasta ennen –
päiväys ja viimeinen käyttöpäivä.
•Tuntee joitain luonnosta saatavia ruokia.

•Tietää vuodenajat ja kuukaudet.

•Ymmärtää kartan perussymboleja ja
värejä (esim. joet, tiet, korkeuserot).

•Ymmärtää aikakäsityksen (aamu, päivä,
ilta, viikko, kuukausi, vuosi).

•Osaa säilyttää ruokia oikeissa paikoissa
(oikea lämpötila, ruokien kuljettaminen).
•Tunnistaa pilaantuneen elintarvikkeen.

KARTAN LUKEMINEN

AJANKÄYTTÖ

RUOKA

•Tietää kotikaupunkinsa kaupunginosat.
•Tietää Suomen keskeiset
kaupungit/lähialueen kaupungit.

•Tuntee luonnonilmiöitä (esim. revontulet,
keskiyön aurinko, kaamos).

•Käsittää maapallon, auringon, tähdet ja
kuun.
•Paikallistaa Suomen sijainnin maapallolla.
•Tietää Suomen naapurimaat.
•Tuntee kotikaupungista itselle tärkeiden
paikkojen sijainnin.
•Tietää veden eri olomuodot: vesi, höyry,
jää, lumi (kiinteä, neste, kaasu).

VUODENAJAT

MAANTIETO

TASO 3

TASO 1

luonnontiedon perusteet

•Osaa valmistaa ruokaa turvallisesti ja
hygieenisesti.

•Osaa suunnitella ajankäyttöä (esim. laatia
oman aikataulun).

•Osaa itse piirtää suurpiirteisen kartan
paikasta A paikkaan B.
•Osaa käyttää karttaa liikkumisen apuna.

• Tietää joitain juhliin liittyviä perinteitä.
•Tietää, mitä Suomessa voi harrastaa eri
vuodenaikoina.

•Ymmärtää jokamiehen oikeudet.
•Tietää ja tunnistaa Suomessa joitain
tavattavia kasvi- ja eläinlajeja.
•Tietää, että kalastus ja metsästys on
luvanvaraista.

TASO 5
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•Ymmärtää kellon merkityksen ja
ajankulun.
•Ymmärtää, että määriä voi ilmaista
myös sanoin (paljon, vähän).
•Ymmärtää karkeasti eri etäisyyksiä
(esim. maanosien välillä suuret
välimatkat, kaupungin sisällä pienet
välimatkat).

AIKA

ETÄISYYDET

KÄSITTEET

•Tietää, että lämpötiloja voidaan mitata
erilaisilla mittareilla.
•Ymmärtää, että asunnon kokoa mitataan
neliöillä.
•Ymmärtää, että vesi ja sähkö ovat
maksullisia.

TASO 5
•Ymmärtää, mitä on prosentit ja osaa
helppoja murtolukuja (puoli,
neljäsosa, kolmasosa).
•Osaa soveltaa omassa maassa
käytettäviä mittayksiköitä
suomalaisiin mittayksiköihin.
•Osaa budjetoida (paljonko on rahaa
käytettävissä – talouden suunnittelu)
•Osaa soveltaa prosenttimääriä
hintoihin ja käytössä olevaan rahaan.
•Osaa tulkita ja tunnistaa mittarin
lukeman (esim. kuumeen ja pakkasen
lämpötilarajat).
•Osaa itse mitata asunnon neliöt.
•Osaa laskea ja seurata sähkön ja
veden kulutusta.

•Tuntee kellosta minuutit,
puolituntiset ja vartit.
•Osaa kuvailla eri määriä (pari, puoli,
•Ymmärtää käsitteet parillinen ja
monta, paljon, vähän).
pariton.
•Osaa laskea ja arvioida eri etäisyyksiä. •Osaa laskea ja arvioida etäisyyksiä
sekä niiden kulkemiseen kuluvaa
aikaa.

•Osaa lukea erilaisia mittareita (esim.
lämpö- ja kuumemittarin lukeminen).
•Ymmärtää, että perheen koko
vaikuttaa tarvittavan asunnon
neliömäärään.
•Ymmärtää, että sähkö (ja vesi)
maksetaan kulutuksen mukaan.
•Tuntee kellosta tasatunnit.

•Osaa vertailla hintoja ja ymmärtää
hinnan ja määrän suhteen, esim.
kilohinnan

•Ymmärtää mittayksiköiden suhteita.
(esim. 100 cm = 1 m, 10 dl = 1 l)

•Tietää joitakin Suomessa käytettyjä
mittayksiköitä (kg, litrat, desit, sentit
jne.)
•Tuntee rahan (setelit, kolikot).

MITTARIT, NELIÖT,
SÄHKÖN- JA
VEDENKULUTUS

RAHA

MITTA-YKSIKÖT

NUMEROT JA
LASKUT

TASO 3
•Osaa helppoja yhteen- ja
vähennyslaskuja.

TASO 1
•Tunnistaa numerot (esim. osaa oman
puhelinnumeron).

matemaattiset taidot
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•Osaa mallin /ohjeiden mukaan liikkua •Osaa käyttää joitain liikuntavälineitä
sujuvasti (esim. liikuntaryhmässä
(esim. polkupyörä, potkuri, sukset).
ohjaajan mallin mukaan).

Motorisia taitoja ei tarvitse kaikilta arvioida. Motoristen taitojen arviointi kohdentuu
etenkin vajaakuntoisiin ja erityistä tukea tarvitseviin.

KARKEAMOTORISET •Osaa hallita omaa kehoaan ja käyttää
TAIDOT
sitä (esim. tasapaino).

•Osaa pitää kädessä pientarvikkeita
•Osaa käyttää edellä mainittuja
•Osaa sujuvasti käyttää edellä
(esim. sakset, neula ja lanka, aterimet, välineitä tuetusti (esim. leikata saksilla mainittuja välineitä.
tietokoneen näppäimistö ja hiiri.
apuviivojen avulla).

HIENOMOTORISET
TAIDOT

•Kynänkäyttö on hallittua ja sujuvaa.

•Osaa jäljentää/kirjoittaa mallista
(esim. apuviivojen avulla).

•Osaa pitää kynää kädessä.

KYNÄNKÄYTTÖ

•Osaa arvioida omaa tarvettaan
apuvälineisiin (esim. silmälasien
vahvuuksien tarkistaminen).

TASO 5

•Osaa käyttää tarvittaessa erilaisia
fyysisiä apuvälineitä (esim. silmälasit,
kävelykeppi).

TASO 3

•Ymmärtää, että esim. näkemiseen,
kuulemiseen ja liikkumiseen on
olemassa eri apuvälineitä.

TASO 1

APUVÄLINEIDEN
KÄYTTÖ

motoriset taidot
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