
Tsemppausta 
ohjaukseen 
MAAHANMUUTTAJAT TYÖELÄMÄN POLULLE



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekijät: 
Tanja Luukkonen (päätoimittaja), Kiipulan ammattiopisto 
Bassam Arslan, tsemppari, Hakunilan kansainvälinen yhdistys 
Marina Rinas, tsemppari, Vantaan Venäläinen klubi 
Faisa Hashi, tsemppari, Sahan-seura 
Hussein Absuge, tsemppari, Itä-Vantaan somalikulttuuri ry 
Irina Aljasmãe, tsemppari, Vantaan kaupunki 
Suvi Linden, Vantaan kaupunki 
Tiina Kentta, Vantaan kaupunki 
Henna Laakkonen, Uudenmaan TE-toimisto 

 
ISBN 978-952-5788-16-7 
 
Vantaalla 2019 



SISÄLLYS 
JOHDANTO ............................................................................................................................................................... 1 

AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS ....................................................................................................................... 2 

KULTTUURISENSITIIVINEN TYÖOTE ................................................................................................................. 4 

SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS .................................................................................................. 5 

TULKIN KÄYTTÖ .................................................................................................................................................. 5 

OHJAUS TYÖNÄ ...................................................................................................................................................... 7 

VOIMAVARALÄHTÖISET OHJAUSMENETELMÄT ............................................................................................ 7 

JÄRJESTÖTYÖ ....................................................................................................................................................... 10 

TYÖSSÄ JÄRJESTÖSSÄ ................................................................................................................................... 11 

VERKOSTOTYÖ JÄRJESTÖISSÄ ..................................................................................................................... 11 

KANSALAISENA JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN ...................................................................................... 13 

SUOMEN KIELEN TAITO ................................................................................................................................... 17 

KIELITAITOTASOT JA YLEINEN KIELITUTKINTO (YKI) ................................................................................. 19 

KUNNAN PALVELUT JA SOSIAALITURVA ..................................................................................................... 20 

ASUMINEN SUOMESSA .................................................................................................................................... 27 

HARRASTAMINEN ............................................................................................................................................. 28 

KOULUTUS SUOMESSA ....................................................................................................................................... 30 

HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN ................................................................................................................. 32 

OPINTOJEN AIKAINEN TOIMEENTULO ........................................................................................................... 33 

AIKAISEMMAN TUTKINNON TUNNUSTAMINEN ............................................................................................. 33 

ELINIKÄINEN OPPIMINEN ................................................................................................................................. 34 

SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ ................................................................................................................................. 35 

SYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ ............................................................................................................................... 40 

TYÖNHAKIJANA ................................................................................................................................................ 40 

TYÖHYVINVOINTI JA TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT ........................................................................................ 45 

TYÖSUOJELU ..................................................................................................................................................... 49 

TYÖTERVEYSHUOLTO ...................................................................................................................................... 51 

TUKEA TYÖLLISTYMISEEN .................................................................................................................................. 52 

TE-TOIMISTON PALVELUT ............................................................................................................................... 52 

KUNNAN PALVELUT ......................................................................................................................................... 55 

KUNTOUTUS ...................................................................................................................................................... 57 

KELAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS ............................................................................................................. 58 

TYÖELÄKEKUNTOUTUS ................................................................................................................................... 59 

 



1 
 

JOHDANTO 
 

Tsempataan yhdessä - kumppanuudella työelämään hankkeessa pilotoidaan matalan kynnyksen kump-
panuusmallia Vantaan kaupungin, Uudenmaan TE-toimiston ja vantaalaisten maahanmuuttajajärjestö-
jen sekä Kiipulasäätiön kanssa. Järjestökumppaneina toimivat Hakunilan kansainvälinen yhdistys, Sa-
han-seura ry, Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry sekä Vantaan Venäläinen klubi ry. Hanke tähtää 
kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen. Tavoit-
teena on myös edistää maahanmuuttajajärjestöjen osaamisen kasvua ja selkiyttää viranomaisten ja jär-
jestöjen rooleja ohjaustyössä.  

Hankkeen myötä em. maahanmuuttajajärjestöissä työskentelee tsemppareita, ns. vertaisohjaajia, jotka 
auttavat maahanmuuttaja-asiakkaita arkeen, työelämään ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Tsemppa-
rit kohtaavat asiakastyössään monenlaisia ohjaustilanteita. Palveluita on paljon ja niiden hahmottami-
nen on vaikeaa. Tämän opas helpottaa löytämään ohjaustyössä tarvittavaa tietoa kootusti ja nopeasti. 

Opas on koostettu Kiipulasäätiön toteuttamien koulutuspäivien ja tsemppareiden kanssa käytyjen kes-
kusteluiden ja tarpeiden pohjalta. Opas on jaettu useaan teemaan. Teemoja ovat ammatillinen kohtaa-
minen asiakastyössä, ohjaus työnä, järjestössä työskentely, kansalaisena ja yhteiskunnassa toimiminen 
sekä koulutus ja työelämä Suomessa ja työllistymisen tuki. Aiheita käsitellään lyhyesti ja selkeäkielisesti 
ja ohjataan lisätiedon äärelle linkkivinkkien avulla. Oppaassa ohjataan Vantaan Kaupungin palveluihin, 
koska tsempparit toimivat vantaalaisissa järjestöissä. Oppaan tavoitteena on edistää maahanmuuttaja-
järjestössä työskentelevän ohjaajan osaamista ohjaus- ja asiakastyössä. Opas kannustaa maahan-
muuttajajärjestöissä työskenteleviä ohjaajia siihen, että kaikkea ei tarvitse osata tai muistaa itse, vaan 
ratkaisu on löydettävissä myös aktiivisen verkoston avulla. 
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AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS 
 

Ammatillista vuorovaikutusta esiintyy työyhteisön sisällä sekä työntekijän ja asiakkaan välillä. Ammatilli-
sessa vuorovaikutuksessa täytyy tiedostaa omat tunteet ja säädellä käyttäytymistä. Työyhteisössä ei 
voi valita työtovereita eikä sitä keiden kanssa haluaa tehdä yhteistyötä. Työssä ammatillinen vuorovai-
kutus pitää onnistua riippumatta siitä, mitä mieltä itse jostain asiasta on. Työyhteisön hyvä vuorovaiku-
tus koostuu mm. keskustelutaidoista ja kuuntelemisen taidosta. Nämä taidot vaativat usein opettelua. 
Hyvän ammatillisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ovat: 

 

 

Vuorovaikutuksen onnistumisesta asiakkaan kanssa kantaa vastuun työntekijä, koska se on hänen työ-
tään ja asiakas on yksityishenkilö. Joskus asiakkaan epäasiallinen vuorovaikutustyyli aiheuttaa haas-
tetta. Ei kannata ajatella, että vuorovaikutus ei onnistu, koska asiakas on hankala tai henkilökemiat ei-
vät sovi yhteen.  

Puhejudo on yksi haastavan asiakkaan kohtaamisessa käytettävä tekniikka. Siinä on keskeistä, että 
työntekijä puhuu ja toimii asiakasta arvostavasti, nostaa hänen itsetuntoaan ja saa hänet mukaan vuo-
rovaikutukseen. Haastavaan asiakastilanteeseen voi valmistautua harjoittelemalla etukäteen empatiaa 
ja vuorovaikutushalua viestiviä ilmaisuja. On hyvä käyttää ilmaisuja, jotka eivät provosoi, ja joissa ei ole 
negatiivisen tulkinnan mahdollisuuksia. Loukkauksista tai uhkailusta voi päästä yli käyttämällä erilaisia 
taktisia ilmaisuja, kuten ”Kyllä, kyllä, ymmärrän, mutta silti…” tai ”Otan kyllä huomioon näkökulmanne, 
mutta siitä huolimatta…”. Vaikka ei voisi hyväksyä asiakkaan arvomaailmaa tai käytöstä, hänet tulisi 
nähdä ainutlaatuisena ja kyetä kohtelemaan häntä niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan samanlai-
sessa tilanteessa. On tärkeää osoittaa asiakasta kohtaan ammatillista kunnioitusta. 

Kukipaso-menettelyssä on neljä vaihetta: kuuntele, kiitä, pahoittele, sovi jotain. Tässä menettelyta-
vassa suhtaudutaan suuttuneen henkilön raivoon ja loukkauksiin rauhallisesti ja viestitään hänelle vilpi-
töntä läsnäoloa. Asiakasta kuunnellaan kohteliaasti ja neutraalisti, ja hänelle annetaan kokemus, että 
häneen suhtaudutaan vakavasti. Asiakasta kiitetään siitä, että hän rohkenee esittää suuttumuksensa ja 
jos mahdollista, myönnetään hänen olevan ainakin osittain oikeassa. Tilannetta pahoitellaan, että se on 
päässyt kärjistymään työntekijän tai hänen organisaationsa virheen tai jonkin muun syyn vuoksi. Asia-
kasta voi rauhoittaa myös suora anteeksipyyntö. Lopuksi sovitaan jotakin. Työntekijä voi esimerkiksi 
ehdottaa uutta tapaamista rauhallisemmissa merkeissä tai pientä taukoa asian lisäselvittelyjä varten. 
Ben Furman on kehittänyt mielensä pahoittaneen ihmisen kohtaamiseen seuraavat ohjenuorat: 

Vuorovaikutusvastuu Hyvä tahto –
välittäminen Ihmisen kunnioitus

Vastuu omista 
ajatuksista, tunteista ja 

teoista
Oikein kuuleminen –

ymmärtäminen
Tärkeiden asioiden 

sanominen –
rehellisyys
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1. Kuuntele. Ole kiinnostunut kuulemaan mistä asiakas on loukkaantunut. “Vaikutatte harmistu-
neelta. Kertokaa pois, mikä Teitä on jäänyt vaivaamaan.” 

2. Kiitä. Ilmaise jollakin tapaa arvostavasi sitä, että asiakas on ottanut asian puheeksi kanssasi. 
“Hyvä että tuli puheeksi.” 

3. Osoita ymmärrystä. Asetu asiakkaan asemaan ja ilmaise, että ymmärrät hänen kokemuksen. 
“Ei ihme, että olette harmistunut. Ymmärrän Teitä hyvin nyt, kun kerroitte asian omasta näkökul-
mastanne. 

4. Ota osa vastuusta. Esitä pahoittelusi, ja pyydä anteeksi. “Olen pahoillani, että tässä kävi näin”. 
“Selitin varmaan kiireessä puutteellisesti”. 

5. Sovi miten asiassa edetään.  “Onko jotakin, mitä Toivoisitte minun tekevän?” Pohdi yhdessä 
asiakkaan kanssa esimerkiksi sitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta samanlaisilta tilanteilta vältyttäisiin 
jatkossa. 

Uhkatilanteessa: 

• Pysy rauhallisena. 
• Jos menet huoneeseen, niin jätä ovi auki. 
• Varmista, että työtoverisi tietää missä olet. 
• Pidä puhuteltaessa riittävä etäisyys ja seiso sivuttain (45 astetta). 
• Kättele vasta kun olet varma, että se ei ole riski, ja pidä kädet koko ajan näkyvillä. 
• Puhu selkeästi ja lyhyesti. Myötäile puhuessa. 
• Yritä saada henkilö istumaan: ” ...ehkä meidän on parempi istuutua…” 
• Älä käännä selkääsi tai tee äkkinäisiä liikkeitä. Kerro etukäteen, jos aiot liikkua tai tehdä jo-

takin. 
• Vaikka tarjoutuu mahdollisuus kiinniottoon, niin älä yritä sitä!  

Lähde: http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/ennakointi/toimintaohje.html 

 

Katso lisää:  

Myönteisen vuorovaikutuksen työkalupakki. Vuorovaikutus. http://vuorovaikutuspakki.blogs-
pot.com/p/kommunikaatio-ja-vuorovaikutus.html   

Nousiainen, L. RondoTraining Oy. Ammatillinen vuorovaikutus. https://www.avi.fi/docu-
ments/10191/407563/AMMATILLINEN+VUOROVAIKUTUS+TY%C3%96YH-
TEIS%C3%96SS%C3%84.pdf/acbf289a-ed40-4972-98ee-89f02e3a2244   

Aksela, J. 2017. Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot. https://prezi.com/9clcojox1zxe/ammatilli-
nen-vuorovaikutus/  

Furman, B. 1998. Miten ns. hankalat asiakkaat kannattaa kohdata? http://www.benfur-
man.com/blog/2014/02/08/miten-ns-hankalat-asiakkaat-kannattaa-kohdata/  

Kettunen, I. 2016. Keinoja toimia aggressiivisen asiakkaan kanssa. Talentia-lehti 29.1.2016. 
https://www.talentia-lehti.fi/keinoja-kohdata-aggressiivinen-asiakas/  

Rantaeskola, S., Hyyti, J., Kauppila, J., Koskelainen, M. 2015. Haastavat asiakastilanteet – Väkivalta 
työssä. Helsinki. 

http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/ennakointi/toimintaohje.html
http://vuorovaikutuspakki.blogspot.com/p/kommunikaatio-ja-vuorovaikutus.html
http://vuorovaikutuspakki.blogspot.com/p/kommunikaatio-ja-vuorovaikutus.html
http://vuorovaikutuspakki.blogspot.com/p/kommunikaatio-ja-vuorovaikutus.html
http://vuorovaikutuspakki.blogspot.com/p/kommunikaatio-ja-vuorovaikutus.html
https://www.avi.fi/documents/10191/407563/AMMATILLINEN+VUOROVAIKUTUS+TY%C3%96YHTEIS%C3%96SS%C3%84.pdf/acbf289a-ed40-4972-98ee-89f02e3a2244
https://www.avi.fi/documents/10191/407563/AMMATILLINEN+VUOROVAIKUTUS+TY%C3%96YHTEIS%C3%96SS%C3%84.pdf/acbf289a-ed40-4972-98ee-89f02e3a2244
https://www.avi.fi/documents/10191/407563/AMMATILLINEN+VUOROVAIKUTUS+TY%C3%96YHTEIS%C3%96SS%C3%84.pdf/acbf289a-ed40-4972-98ee-89f02e3a2244
https://www.avi.fi/documents/10191/407563/AMMATILLINEN+VUOROVAIKUTUS+TY%C3%96YHTEIS%C3%96SS%C3%84.pdf/acbf289a-ed40-4972-98ee-89f02e3a2244
https://www.avi.fi/documents/10191/407563/AMMATILLINEN+VUOROVAIKUTUS+TY%C3%96YHTEIS%C3%96SS%C3%84.pdf/acbf289a-ed40-4972-98ee-89f02e3a2244
https://www.avi.fi/documents/10191/407563/AMMATILLINEN+VUOROVAIKUTUS+TY%C3%96YHTEIS%C3%96SS%C3%84.pdf/acbf289a-ed40-4972-98ee-89f02e3a2244
https://prezi.com/9clcojox1zxe/ammatillinen-vuorovaikutus/
https://prezi.com/9clcojox1zxe/ammatillinen-vuorovaikutus/
https://prezi.com/9clcojox1zxe/ammatillinen-vuorovaikutus/
https://prezi.com/9clcojox1zxe/ammatillinen-vuorovaikutus/
http://www.benfurman.com/blog/2014/02/08/miten-ns-hankalat-asiakkaat-kannattaa-kohdata/
http://www.benfurman.com/blog/2014/02/08/miten-ns-hankalat-asiakkaat-kannattaa-kohdata/
http://www.benfurman.com/blog/2014/02/08/miten-ns-hankalat-asiakkaat-kannattaa-kohdata/
http://www.benfurman.com/blog/2014/02/08/miten-ns-hankalat-asiakkaat-kannattaa-kohdata/
https://www.talentia-lehti.fi/keinoja-kohdata-aggressiivinen-asiakas/
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Hätinen, A. 2015. Haastavan asiakkaan kohtaaminen. Opinnäytetyö. Diakonia ammattikorkeakoulu. 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98801/Hatinen_Anni.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

KULTTUURISENSITIIVINEN TYÖOTE 
 

Tsemppareiden työssä tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä. Se tarkoittaa kaikista kulttuuritaustoista tule-
vien ihmisten kunnioittamista sekä syrjinnästä vapaan ilmapiirin luomista ja ylläpitämistä yhteiskun-
nassa. Ammattilaisen kulttuurinen osaaminen muodostuu tiedostamisesta, tuntemuksesta, taidoista, 
kohtaamisesta ja motivaatiosta, jossa omia kulttuurisia tottumuksia ja arvoja peilataan toisten kulttuu-
rien tottumuksiin ja arvoihin. Arvostava vuorovaikutus on työotteen lähtökohta. Muita tapoja kulttuuri-
sensitiivisyyden huomioimiseksi ovat: 

• Erilaisuuden kunnioittaminen. Asiakkaan elämänkokemusten ja vahvuuksien huomioiminen. 
• Työntekijän oman kulttuuritaustan vaikutus ja merkitys omiin asenteisin.   
• Avoimuus ja kärsivällisyys, joustavuus. 
• Kiinnostus eri kulttuureista. Kysyminen asiakkaalta hänen omista tavoistaan, arvoistaan ja kult-

tuuristaan oletusten ja yleistysten sijaan. 
• Asiakkaan kohtaaminen yksilönä ennemmin kuin tietyn kulttuurin edustajana. 
• Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen palveluissa. 
• Kulttuuritulkkien hyödyntäminen. 
• Yhteisymmärryksen edistäminen. 

• Selkokielen käyttö, lisäksi kuvat, elekieli ja tulkki heikosti suomea osaavan asiakkaan 
kanssa. 

• Asiakkaan neuvominen, auttaminen ja tukeminen lomakkeiden täyttämisessä ja ajanva-
raamisessa tarpeiden mukaan. 

• Asiakkaalla voi olla vaikeuksia nimetä oireitaan tai kokemuksiaan, vaikka hän käyttäisi 
tulkkia tai osaisi suomea. 

• Asiakkaan saattaen eteenpäin vieminen: yhteydenotto vastaanottavaan palveluun ja tar-
vittavat lisätiedot asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. 

 Lähde: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kult-
tuurisensitiivinen-tyoote  

 

Katso lisää: 

Jäppinen, M. (2016) Moninaisuuden kohtaaminen ja kulttuurisensitiivisyys sosiaalityössä 
http://www.socca.fi/files/5848/Moninaisuuden_kohtaaminen_ja_kulttuurisensitiivisyys_sosiaality-
ossa_Maija_Jappinen_31.10.2016.pdf  

Taajamo, M., Puukari, S. (toim.) 2007. Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvonta-
työssä   (toim.) https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47615/978-951-39-2861.pdf?sequence=1  

Monikulttuurisuus asiakastyössä. THL. https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus  

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98801/Hatinen_Anni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote
http://www.socca.fi/files/5848/Moninaisuuden_kohtaaminen_ja_kulttuurisensitiivisyys_sosiaalityossa_Maija_Jappinen_31.10.2016.pdf
http://www.socca.fi/files/5848/Moninaisuuden_kohtaaminen_ja_kulttuurisensitiivisyys_sosiaalityossa_Maija_Jappinen_31.10.2016.pdf
http://www.socca.fi/files/5848/Moninaisuuden_kohtaaminen_ja_kulttuurisensitiivisyys_sosiaalityossa_Maija_Jappinen_31.10.2016.pdf
http://www.socca.fi/files/5848/Moninaisuuden_kohtaaminen_ja_kulttuurisensitiivisyys_sosiaalityossa_Maija_Jappinen_31.10.2016.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47615/978-951-39-2861.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47615/978-951-39-2861.pdf?sequence=1
https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus
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SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS 
 

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta ohjaavat useat lait mm. 

• perustuslaki (731/1999),  
• laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994),  
• laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki yksityisestä terveydenhuollosta 

(152/1990), 
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000,  
• henkilötietolaki (523/1999.  

Tsemppareiden ja muihin maahanmuuttajaneuvontaa tekevien ohjaajien työhön voidaan soveltaa sa-
lassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Tämä tarkoittaa, että tsemppari ei saa luvatta ilmaista minkäänlaisia 
tietoja henkilöstä tai perheestä, josta hän on tehtävänsä perusteella saanut tiedon. Salassapitovelvolli-
suus säilyy myös tehtävän päättymisen jälkeen. 

 

Katso lisää: 

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittami-
nen/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus  

Sosiaalihuollon viranomaisen salassapitovelvollisuus. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimi-
jat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/sosiaali-
huollon-viranomaisen-salassapitovelvollisuus  

 
TULKIN KÄYTTÖ  
 

Tsemppareiden työssä on tilanteita, joissa asian ymmärtämiseksi tarvitaan tulkkia. Tulkkina toimii 
tsemppari itse, usein asiakkaan perheenjäsen tai jokin muu yhdistyksessä toimiva jäsen. Alaikäi-
set lapset eivät toimi tulkkina vanhemmilleen. Tulkkina toimivalla henkilöllä pitäisi olla hyvät tiedot suo-
malaisesta yhteiskunnasta ja hänen pitäisi olla selvillä tilanteessa tarvittavasta erityissanastosta ja ai-
heesta.  

Hyvässä tulkkaustilanteessa:  

• Tulkki istuu siten, että näkö- ja kuuloyhteys on hyvä molempiin suuntiin. 
• Työntekijä puhuu suoraan asiakkaalle, ei tulkille. 
• Tulkki on puolueeton, eikä osallistu keskusteluun. 
• Tulkilla on vaitiolovelvollisuus. 
• Tulkilla on kerran tunnissa 10 minuutin tauko. 
• Puheessa ei käytetä ammattislangia, murteita, vitsejä, vertauksia. 
• Puhutaan lyhyillä puheenvuoroilla. 
• Tulkille on annettava mahdollisuus kysyä epäselviä asioita ja annetaan rauha tulkata asia lop-

puun saakka. 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/sosiaalihuollon-viranomaisen-salassapitovelvollisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/sosiaalihuollon-viranomaisen-salassapitovelvollisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/sosiaalihuollon-viranomaisen-salassapitovelvollisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/sosiaalihuollon-viranomaisen-salassapitovelvollisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/sosiaalihuollon-viranomaisen-salassapitovelvollisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/sosiaalihuollon-viranomaisen-salassapitovelvollisuus
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• Tulkki voi tehdä muistiinpanoja keskustelun aikana, mutta muistiinpanot pitää hävittää tulkkaus-
tilanteen päättyessä. 

• Luottamuksellinen ilmapiiri. 

  

Katso lisää:  

Tulkin käytön ohjeistus maahanmuuttajatyössä. Orimattilan kaupungin kotouttamishanke 2017-2020. 
https://peda.net/orimattila/v/pl7/ekjkl/tko:file/down-
load/cb84cf92d5000ce4daa5418e60b78da08bdf78df/Tulkin%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20ohjeis-
tus.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://peda.net/orimattila/v/pl7/ekjkl/tko:file/download/cb84cf92d5000ce4daa5418e60b78da08bdf78df/Tulkin%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20ohjeistus.pdf
https://peda.net/orimattila/v/pl7/ekjkl/tko:file/download/cb84cf92d5000ce4daa5418e60b78da08bdf78df/Tulkin%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20ohjeistus.pdf
https://peda.net/orimattila/v/pl7/ekjkl/tko:file/download/cb84cf92d5000ce4daa5418e60b78da08bdf78df/Tulkin%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20ohjeistus.pdf
https://peda.net/orimattila/v/pl7/ekjkl/tko:file/download/cb84cf92d5000ce4daa5418e60b78da08bdf78df/Tulkin%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20ohjeistus.pdf
https://peda.net/orimattila/v/pl7/ekjkl/tko:file/download/cb84cf92d5000ce4daa5418e60b78da08bdf78df/Tulkin%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20ohjeistus.pdf
https://peda.net/orimattila/v/pl7/ekjkl/tko:file/download/cb84cf92d5000ce4daa5418e60b78da08bdf78df/Tulkin%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20ohjeistus.pdf
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OHJAUS TYÖNÄ  
 

Ohjaus- ja neuvontatyössä toimitaan silloin kun henkilö, jolla on ohjaajan rooli, antaa aikaa ja huomiota 
asiakkaan roolissa olevalle ohjattavalle henkilölle tai henkilöille.  

 

Ohjausprosessin tehtävänä on antaa ohjattavalle tilaisuus tutkia, kehitellä ja selkiyttää elämäntilannet-
taan sekä suunnitella tapoja elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin. Ohjattava ja ohjaaja ovat 
kumppanuussuhteessa ja tavoite on yhteinen. Ohjattavan motivaatio ja omat merkitykset ovat prosessin 
moottori ja siksi ne on otettava puheeksi ja lähtökohdaksi. Ohjauksen päämääränä on ohjattavan toimi-
juuden vahvistaminen. 

Ohjausvuorovaikutuksen työvälineet: 

 

 

 

VOIMAVARALÄHTÖISET OHJAUSMENETELMÄT 
 

Muutoksen tarvitaan motivaatiota. Motivaatio on toiminnan suuntaamista tiettyä päämäärää kohti, se 
antaa voimaa ja ohjaa käyttäytymään tietyllä tavoin. Asiakkaan motivaatiota voi herätellä erilaisin tavoin 
ja eri ohjaustyön menetelmillä. Voimavaralähtöisillä työmenetelmillä tavoitellaan asiakkaan voimaantu-
mista eli itsemääräämisoikeutta, vastuunottoa ja motivoitumista. Voimavaralähtöisillä menetelmillä asi-
oita lähestytään arvioimalla, miten asiakas pärjää ongelmistaan huolimatta. Painopiste on asiakkaan 

Kuunteleminen ja 
kuuleminen Kysyminen Peilaaminen (toisin 

sanoen, tiivistäen)

Yhteenvetäminen Selventäminen 
(tarkoititko tätä)

Kohdentaminen 
(fokusointi)

Ristiriitojen esille 
nostaminen 

(konfrontaatio)
Tulkinta Suorat ohjeet (uudet 

käyttäytymismallit)

Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa edistetään ohjattavan oppimis-, kasvu- elämänvalinta- tai 
muita muutosprosesseja siten, että hänen toimijuutensa vahvistuu (Vehviläinen 2014). 
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voimavarojen ja mahdollisuuksien etsimisessä, niiden käyttöön saamisessa sekä uusien vahvuuksien 
synnyttämisessä.   

 

 

 

Motivoiva haastattelu on ohjausmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan moti-
vaatiota muutokseen. Motivoivan haastattelun keskeiset menetelmät ovat seuraavat: 

 

 

 

Ulkoinen motivaatio 
perustuu palautteeseen ja 
palkintoihin ympäristöstä, 

esim.  arvosanat, raha, 
kehut, joilla on lähinnä 

välinearvo. 

Sisäinen motivaatio 
tarkoittaa, että henkilö 

kokee toiminnan 
palkitsevana ja saa siitä 

mielihyvää. Sisäinen 
motivaatio on omien 

arvojen mukaista 
mielekästä toimintaa.

Motivaation taustalla ovat 
mm. yksilön odotukset, 

itseluottamus, usko omiin 
kykyihin, pystyvyyden 

tunne, elämänkokemukset, 
muistot ja asennoituminen.

Avoimet kysymykset: tarkoituksena on 
saada ohjattava ajattelemaan aktiivisesti. 

Avoimet kysymykset alkavat yleensä 
sanoilla mitä, miten, miksi, kuinka, kerro.

Reflektoiva eli heijastava kuuntelu: 
haastava ja tehokas keino viestittää 

ohjattavalle, että häntä todella 
kuunnellaan. Reflektoivan kuuntelun 

prosessissa tarkastetaan, onko se "mitä 
kuulija luulee puhujan tarkoittavan” sama 

kuin “mitä puhuja todella tarkoittaa”. 
Kysytään tarkentavia kysymyksiä.

Yhteenvedot: tarkoituksena on koota 
keskeisin siitä, mitä ammattilainen on 

kuullut ja ymmärtänyt. Yhteenvedon avulla 
voidaan osoittaa, että ohjattava on tullut 
kuulluksi ja hän saa korjata ja täydentää 
kertomaansa. On kuunneltava tarkkaan, 

mitä myönteistä ohjattava tulee sanoneeksi 
toiminnastaan tai itsestään. 

Kärsivällisyys eli odotetaan ohjattavan 
tuovan esiin itseään motivoivia lauseita, 

jolloin ammattilainen vahvistaa tätä 
puhetta.
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Motivoiva haastattelu on onnistunut, jos tapaamisen päätyttyä ohjattavalla on mielessään 
suunnitelma muutokseen ryhtymisestä. Itse tehty suunnitelma sopii ohjattavan omiin ar-
voihin, tarpeisiin, tavoitteisiin ja voimavaroihin, joten se on toteuttamiskelpoinen. 

 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa perustuu asiakaskeskeisyyteen, voimavaroihin ja positiiviseen 
ajatteluun. Ohjaus lähtee ohjattavan omista näkemyksistä ja tavoitteista. Työskentely keskittyy ratkai-
suihin, suuntaa tulevaisuuteen ja luottaa ohjattavan voimavaroihin ja kykyyn löytää omat ratkaisut on-
gelmiinsa. Työskentelyn keskeiset periaatteet ovat: 

1. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus: ei pohdita ongelman syntyä, muutetaan vai-
keus tavoitteeksi. Keskustelu, ajattelu tai työskentely suunnataan toivottuun tulokseen tai tavoit-
teeseen. 

2. Voimavarojen ja toiveikkuuden nostaminen keskipisteeksi: huomio suunnataan aikaisempiin on-
nistumisiin ja taitoihin. Ihmisellä on voimavaroja saada aikaan itselleen tärkeät muutokset! 

3. Edistys tapahtuu pienin askelin: huomio kiinnitetään pieniin edistysaskeliin ja etenemiseen kohti 
tavoitetta tai muutostoivetta. Ohjattavaa kannustetaan ponnistelemaan ja jatkamaan. 

4. Tasaveroisuus ja yhteistyö: keskustelukumppaneihin suhtaudutaan arvostaen ja tasavertaisesti. 
Vuorovaikutus tähtää yhteistyön syntymiseen. 

5. Arvostaminen: toisten ihmisten ajattelutavan ja maailmakuvan sekä arvojen kunnioittaminen. 
Oman itsen ja omien arvojen kunnioittaminen. 

6. Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori keskustelussa ja ajattelussa: keskitytään voimava-
roja ja piileviä kykyjä kasvattaviin näkökulmiin. Epäonnistumisia tarkastellaan oppikokemuksina. 
Huumorin avulla voidaan rikkoa juuttuneita käsityksiä. 

7. Ongelmiin on monia vaihtoehtoisia ratkaisuja: tapahtumien ja kokemusten takana ei ole vaikut-
tamassa vain yksi totuus. Asiat tapahtuvat aina yhteydessä muihin ihmisiin ja ympäristöön. Ta-
voitteeseen voi päästä erilaisia polkuja pitkin. 

 
 

Katso lisää: 

Vehviläinen, S. 2016. Hyvän ohjauksen elementit. http://gks.fi/wp-con-
tent/uploads/2016/12/Hyv%C3%A4n-ohjauksen-elementit_naistenklinikka-09122016.pdf    

Vehviläinen, S. Mitä ohjaus on? https://prezi.com/jgaemesnxtk8/ohjauksen-kokonaisjasennys-ja-
ydinelementit/   

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus. Helsinki.  

Koivuluhta, M., Kauppila, P. (toim.) 2015. Toimijuuden tuki: dialoginen ohjaus. Itä-Suomen yliopisto. 
Toimijuuden tuki: koulutus- ja työsiirtymät, toimijuus ja ohjaus –hanke. Joensuu. http://epublicati-
ons.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1759-1/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf  

Laine, V. 2010 (toim.)  Järvilehto, S, Kiiski R. Motivaatio ja tahto. Kuntoutussäätiö. https://kuntoutussaa-
tio.fi/files/491/motivaatio_ja_tahto.pdf    

http://gks.fi/wp-content/uploads/2016/12/Hyv%C3%A4n-ohjauksen-elementit_naistenklinikka-09122016.pdf
http://gks.fi/wp-content/uploads/2016/12/Hyv%C3%A4n-ohjauksen-elementit_naistenklinikka-09122016.pdf
http://gks.fi/wp-content/uploads/2016/12/Hyv%C3%A4n-ohjauksen-elementit_naistenklinikka-09122016.pdf
http://gks.fi/wp-content/uploads/2016/12/Hyv%C3%A4n-ohjauksen-elementit_naistenklinikka-09122016.pdf
https://prezi.com/jgaemesnxtk8/ohjauksen-kokonaisjasennys-ja-ydinelementit/
https://prezi.com/jgaemesnxtk8/ohjauksen-kokonaisjasennys-ja-ydinelementit/
https://prezi.com/jgaemesnxtk8/ohjauksen-kokonaisjasennys-ja-ydinelementit/
https://prezi.com/jgaemesnxtk8/ohjauksen-kokonaisjasennys-ja-ydinelementit/
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1759-1/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1759-1/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1759-1/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1759-1/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/files/491/motivaatio_ja_tahto.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/files/491/motivaatio_ja_tahto.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/files/491/motivaatio_ja_tahto.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/files/491/motivaatio_ja_tahto.pdf
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Motivaatio ja tahto. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/mit%C3%A4-on-kuntoutumi-
nen/motivaatio-ja-tahto   

Järvinen, M. 2014. Motivoiva haastattelu. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suosi-
tus?id=nix02109   

Niemi-Pynttäri, M. 2013. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaustyössä. https://verkkoleh-
det.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/  

Myönteisen vuorovaikutuksen työkalupakki. http://vuorovaikutuspakki.blogspot.com/  

Veijola, A. 2015. Miten motivoin asiakasta ja houkuttelen tavoitteita esiin?  OAMK. https://www.you-
tube.com/watch?v=2FjE8a1gE3Y  

 

JÄRJESTÖTYÖ 
 

 

Suomessa toimii tuhansia järjestöjä. Niiden rahoitus tulee avustuksina kunnilta ja valtiolta, Veikkauk-
selta sekä EU:n ohjelmista, säätiöiltä ja kotimaisilta rahastoilta. Toiminnan menoja katetaan myös jär-
jestöjen toiminnan tuotoilla kuten palvelu- ja asiakasmaksuilla sekä varainhankinnalla (lahjoitukset, yri-
tysyhteistyö) ja jäsenmaksuilla.  

Järjestöistä käytetään termiä kolmas sektori, koska niiden toiminta eroaa yritysmaailman ja julkisen 
sektorin (valtion ja kuntien) sekä perheiden toiminnasta. Järjestöjen lisäksi kolmanteen sektoriin luetaan 
myös säätiöt ja osuuskunnat. Kolmannen sektorin toimijoilla on yhteiskunnassa useita tehtäviä. Ne esi-
merkiksi mahdollistavat kansalaisten osallistumisen ja ehkäisevät syrjäytymistä sekä edistävät kansa-
laiskasvatusta ja puolustavat vähemmistöjen oikeuksia. Järjestöt tarjoavat myös erilaisia palveluja kun-
nille. Palveluiden myynti on liiketoimintaa, joilla katetaan toimintakuluja, vaikka yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksena ei saa olla voiton tai taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. Mm. Uusimaalaiset-
verkkosivustolta voi hakea erilaisten järjestöjen toimintaa https://www.uusimaalaiset.fi/  

Viranomaisten ja järjestöjen puhelinnumeroita, joihin voi soittaa ja kysyä neuvoa löytyy InfoFinlandin 
sivuilta https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/soita-ja-kysy-neuvoa#Neuvontaa%20tervey-
teen%20liittyviss%C3%A4%20asioissa  

 

 

 

Järjestöt, yhteisöt ja yhdistykset ovat taloudellista voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, 
joiden toiminta perustuu vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Järjestöt ovat keskittyneet 
tiettyjen ryhmien edun tai asian ajamiseen ja tiedottamiseen. 

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/mit%C3%A4-on-kuntoutuminen/motivaatio-ja-tahto
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/mit%C3%A4-on-kuntoutuminen/motivaatio-ja-tahto
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/mit%C3%A4-on-kuntoutuminen/motivaatio-ja-tahto
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/mit%C3%A4-on-kuntoutuminen/motivaatio-ja-tahto
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02109
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02109
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02109
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02109
https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/
https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/
https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/
https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/
http://vuorovaikutuspakki.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2FjE8a1gE3Y
https://www.youtube.com/watch?v=2FjE8a1gE3Y
https://www.youtube.com/watch?v=2FjE8a1gE3Y
https://www.youtube.com/watch?v=2FjE8a1gE3Y
https://www.uusimaalaiset.fi/
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/soita-ja-kysy-neuvoa#Neuvontaa%20terveyteen%20liittyviss%C3%A4%20asioissa
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/soita-ja-kysy-neuvoa#Neuvontaa%20terveyteen%20liittyviss%C3%A4%20asioissa
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/soita-ja-kysy-neuvoa#Neuvontaa%20terveyteen%20liittyviss%C3%A4%20asioissa
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/soita-ja-kysy-neuvoa#Neuvontaa%20terveyteen%20liittyviss%C3%A4%20asioissa
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TYÖSSÄ JÄRJESTÖSSÄ 
 

Järjestöt ovat myös työnantajia, sillä useiden järjestöjen toimintaa ohjaavat palkatut ammattilaiset. Va-
paaehtoisia kuitenkin työskentelee kaikissa järjestöissä, ja joissakin he hoitavat koko toiminnan. Järjes-
töt työllistävät oman alansa asiantuntijoita esimerkiksi neuvonta- ja koulutustehtävissä sekä viestinnän, 
lain ja hallinnon työntekijöitä. Järjestöt työllistävät myös vaikeasti työllistyviä ja osatyökykyisiä ihmisiä, 
joille järjestötyö on mahdollisuus ottaa ensimmäinen askel kohti työelämää. 

Järjestötoiminta pitää sisällään monenlaisia kirjoittamattomia talon tapoja ja sääntöjä sekä henkilöihin 
liittyviä ajattelu- ja työtapoja. Vapaaehtoisen työntekijän sitoutumista järjestötyöhön voidaan tukea ku-
vaamalla selkeästi järjestön toiminta ja toimintaprosessit perehdytysvaiheessa sekä antamalla vapaa-
ehtoiselle kokemus osallisuudesta. Vapaaehtoisella on oltava selkeä käsitys siitä, mitä häneltä työs-
sään odotetaan. Hänelle on annettava mahdollisuus kertoa omista voimavaroistaan, motiiveista ja ta-
voitteistaan vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoinen kokee osallisuutta, kun hän saa tukea sekä mah-
dollisuuden kasvaa ja kehittyä vapaaehtoistoimijana ja ihmisenä.  Vapaaehtoistyön sosiaaliseen yhtei-
söön kiinnittynyt vapaaehtoistoimija sitoutuu toimintaan pitkäjänteisesti.  

Vapaa-ajan ja työn välinen raja on järjestötyössä ja erityisesti vapaaehtoistyössä haaste. Pakolaisapu 
ja VeTo-verkosto ovat laatineet vertaisohjaajien menettelysäännöt, jotka tukevat vertaisohjaajien hyvin-
vointia.  

• Harrasta vapaa-ajallasi asioita, jotka tuottavat sinulle hyvää mieltä. 
• Keskustele organisaatiosi yhteyshenkilön kanssa ja pyydä tukea tarvittaessa. 
• Valmistaudu ryhmiin ja varaa aikaa palautumiseen: näin ennaltaehkäiset uupumista. 
• Oma aika, yksityisyys ja sinun oma perheesi ja ystäväsi ovat tärkeitä. Vertaisohjaajana toimimi-

sen ei tule vaarantaa suhdettasi heihin. Älä anna omaa puhelinnumeroasi, sillä silloin kutsut 
osallistujat osaksi myös läheistesi elämää. 

• Vertaisohjaamisen tulisi antaa sinulle voimia ja lisätä hyvinvointiasi. Ole avoin ja puhu myös 
omista tuntemuksistasi! 

Lähde: https://vertaistoimijat.fi/wp-content/uploads/pdf/2.4.%20Vertaisohjaajan%20menette-
lys%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf  

Järjestötoiminnan tueksi ja toiminnan kehittämisen työkaluja löytyy https://www.uusimaalaiset.fi/yhdis-
tyksille-ja-yhteisoille/tietopankki/  

 

VERKOSTOTYÖ JÄRJESTÖISSÄ 
 

 

Verkostotyö on eri toimijoiden välistä muuttuvaa yhteistyötä, jossa on tärkeää toimijoiden 
vastavuoroinen verkostoon panostaminen ja hyötyminen, tasa-arvoiset vuorovaikutussuhteet 
sekä verkoston toimijoiden keskinäisen riippuvuuden ymmärtäminen. 

https://vertaistoimijat.fi/wp-content/uploads/pdf/2.4.%20Vertaisohjaajan%20menettelys%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://vertaistoimijat.fi/wp-content/uploads/pdf/2.4.%20Vertaisohjaajan%20menettelys%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://vertaistoimijat.fi/wp-content/uploads/pdf/2.4.%20Vertaisohjaajan%20menettelys%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://vertaistoimijat.fi/wp-content/uploads/pdf/2.4.%20Vertaisohjaajan%20menettelys%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://www.uusimaalaiset.fi/yhdistyksille-ja-yhteisoille/tietopankki/
https://www.uusimaalaiset.fi/yhdistyksille-ja-yhteisoille/tietopankki/
https://www.uusimaalaiset.fi/yhdistyksille-ja-yhteisoille/tietopankki/
https://www.uusimaalaiset.fi/yhdistyksille-ja-yhteisoille/tietopankki/
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Verkostomainen toimintatapa on järjestöille luontaista. Järjestö tarvitsee verkostoja, sillä verkostomai-
nen työskentelytapa mahdollistaa resurssien yhdistämisen ja tekemisen tavalla, johon yksinäinen jär-
jestö ei kykene. Verkostot ovat kuitenkin vain yksi yhdessä toimimisen tapa. Yhteistoimintaa voidaan 
tehdä myös monessa muussa muodossa kuten erilaisissa ryhmissä ja sidosryhmäyhteistyönä.  

Verkostotyöltä odotetaan tehokasta tiedonkulkua ja toimintaa, uusia tapoja tehdä työtä, työssä jaksami-
sen parantumista, keskinäistä luottamusta, toiminnan joustavuutta ja tasapuolisuutta sekä uuden oppi-
mista. Tavoitteena on eri tahojen ammattilaisten asiantuntemuksen yhdistäminen, ongelmien kokonais-
valtainen hahmottaminen sekä niiden kautta saavutettu toimenpiteiden uskottavuus ja vaikuttavuus. 
Kasvokkain tutustuminen on tärkeä osa verkostoitumista, jotta puhutaan samaa kieltä, mahdollistetaan 
aito dialoginen yhteistyö ja opitaan tuntemaan toisten näkökulmia. (HUOM! Nykyään on erikoistuttu tiet-
tyyn asiantuntijuuteen, jolloin voi olla vaikea tuntea toisten ammattilaisten töiden sisältöjä. Tämän 
vuoksi toimijoilla saattaa myös olla epärealistisia mielikuvia toisten työstä.) 

Kansalaisareena http://www.kansalaisareena.fi/ on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja 
ja vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Kansalaisyhteiskunnan verkkosivuilta 
https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto voi hakea Suomessa toimivia järjestöjä. Vantaan 
Järjestörinki ry https://www.leinikki.net/vantaan-jarjestorinki-ry/ on vantaalaisten yhdistysten etujärjestö 
ja yhteistyöelin, johon kuuluu noin 65 vantaalaista järjestöä. Valtakunnallinen SOSTE kokoaa yhteen 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostu-
neita järjestötoimijoita verkostoon ja tarjoaa ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteis-
työlle ja vaikuttamiselle. VeTo on valtakunnallinen, kotoutumista edistävän vertaistoiminnan yhteistyö-
verkosto. Kumppanuushautomo neuvoo ja auttaa maahanmuuttajayhdistyksiä toiminnassa, sekä ra-
kentaa yhteistyötä eri tahojen välillä. Järjestötoimijoiden, viranomaisten ja oppilaitosten muodostaman 
Maahanmuuttajamiestyön verkoston tavoitteena on tehdä tunnetuksi maahan muuttaneiden miesten 
kokemuksia, elämää ja haasteita. Facebookista löytyvät mm. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden 
VALIKKO-verkosto ja vertaisohjaajien verkosto.  

 

Katso lisää: 

Järjestötyö. http://www.ammattinetti.fi/ammattialat/de-
tail/19/226057b00a653446015570d97a355e7f;jsessionid=97371FEAD9C46CD0F290A2FC77795529   

Riikonen, S., Nyman, T. (toim.) 2015. Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta. Elinvoimaisuutta ja uu-
distavaa ajattelua toimintaympäristön muutoksessa. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 10 
Helsinki. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/12/riikonen-satu-ja-nyman-tarja-moninainen-ja-
kehittyva-jarjestotoiminta-netti-31.12.pdf   

Järjestöbarometri 2018. https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/jarjestobarometri-2018-
soste.pdf  

Alanne, M., Kaihlanen, A., Koskivirta, L. 2012. Verkostotyökalupakki. https://www.hel.fi/sta-
tic/nk/Klaari/Verkostotyokalupakki.docx   

Kittilä, R. 2018. Vinkkejä verkostotyöhön. https://www.soste.fi/blogikirjoitus/vinkkeja-verkostotyohon/   

http://www.kansalaisareena.fi/
https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto
https://www.leinikki.net/vantaan-jarjestorinki-ry/
http://www.ammattinetti.fi/ammattialat/detail/19/226057b00a653446015570d97a355e7f;jsessionid=97371FEAD9C46CD0F290A2FC77795529
http://www.ammattinetti.fi/ammattialat/detail/19/226057b00a653446015570d97a355e7f;jsessionid=97371FEAD9C46CD0F290A2FC77795529
http://www.ammattinetti.fi/ammattialat/detail/19/226057b00a653446015570d97a355e7f;jsessionid=97371FEAD9C46CD0F290A2FC77795529
http://www.ammattinetti.fi/ammattialat/detail/19/226057b00a653446015570d97a355e7f;jsessionid=97371FEAD9C46CD0F290A2FC77795529
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https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/jarjestobarometri-2018-soste.pdf
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/jarjestobarometri-2018-soste.pdf
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/jarjestobarometri-2018-soste.pdf
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/jarjestobarometri-2018-soste.pdf
https://www.hel.fi/static/nk/Klaari/Verkostotyokalupakki.docx
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Verkostotyön välineitä. https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/verkostoyhteistyo/verkos-
totyon-valineita/  

Soste. https://www.soste.fi/  

Jade Toimintakeskus. http://jadetoimintakeskus.fi/verkostotyo/  

Vertaisverkostoja. https://www.uusimaalaiset.fi/yhdistyksille-ja-yhteisoille/tietopankki/?sivu=1500  

 

 

KANSALAISENA JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN 
 

Maahanmuuttajan sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan alkaa kotoutumisvaiheesta ja jatkuu 
useiden vuosien ajan. Suomessa on erilaisia palveluita, jotka auttavat kotoutumaan, työllistymään ja 
oppimaan kieltä. Palveluihin osallistumisen lisäksi on tärkeää, että maahanmuuttaja edistää myös itse 
aktiivisesti kotoutumistaan. Koottua tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta löytyy yhteiskuntaorientaation 
oppikirjasta mm. https://yhteiskuntaorientaatio.fi/ (saatavilla suomeksi, arabiaksi ja somaliksi). Verkkosi-
vut https://www.suomi.fi/etusivu/   ja https://www.infofinland.fi/ palvelevat Suomeen muuttajaa ja Suo-
messa asuvaa. Monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä materiaaleja maahan-
muuttajille https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-
f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1 Maahanmuuttoviraston eli Migrin verkkosivut https://migri.fi/etusivu pal-
velevat maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. 

 

 

Katso lisää: 

Kotoutuminen Suomeen. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suo-
messa/kotoutuminen-suomeen  

Kotoutumisen parissa työskenteleville. Matalan kynnyksen kotoutumista tukeva toiminta yhdessä pai-
kassa. https://kotoutumisentukena.fi/web/guest 

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymi-
seen/kotoutumispalvelut/index.html  

Oppaat ja videot Suomeen muuttajalle: 

Tervetuloa Suomeen –opas (saatavissa myös muilla kielillä). http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/161191/TEMoppaat_16_2018_TervetuloaSuomeen_FI_PDFUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Pikaoppaat Suomeen muuttajalle. https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/olen-  

Tietoa uudelle maahanmuuttajalle (videot.) http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymi-
seen/kotoutumispalvelut/tietoa_maahanmuuttajalle/index.html  

https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/verkostoyhteistyo/verkostotyon-valineita/
https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/verkostoyhteistyo/verkostotyon-valineita/
https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/verkostoyhteistyo/verkostotyon-valineita/
https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/verkostoyhteistyo/verkostotyon-valineita/
https://www.soste.fi/
http://jadetoimintakeskus.fi/verkostotyo/
https://www.uusimaalaiset.fi/yhdistyksille-ja-yhteisoille/tietopankki/?sivu=1500
https://yhteiskuntaorientaatio.fi/
https://yhteiskuntaorientaatio.fi/
https://www.suomi.fi/etusivu/
https://www.suomi.fi/etusivu/
https://www.infofinland.fi/
https://www.infofinland.fi/
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
https://migri.fi/etusivu
https://migri.fi/etusivu
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/kotoutuminen-suomeen
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/kotoutuminen-suomeen
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/kotoutuminen-suomeen
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/kotoutuminen-suomeen
https://kotoutumisentukena.fi/web/guest
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http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/index.html
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161191/TEMoppaat_16_2018_TervetuloaSuomeen_FI_PDFUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161191/TEMoppaat_16_2018_TervetuloaSuomeen_FI_PDFUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/olen-
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/tietoa_maahanmuuttajalle/index.html
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Maahanmuuttajien kotouttaminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä. https://tem.fi/maahan-
muuttajien-kotouttaminen  

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. https://kotouttaminen.fi/etusivu  

 

 KANSALAISEN PERUSOIKEUDET JA VAIKUTTAMINEN  

 

Suomi on perustuslaillinen demokraattinen tasavalta ja suomalaisen yhteiskunnan toimintaa säätelevät 
lait ja asetukset. Tärkein näistä on perustuslaki, jonka mukaan kaikilla on esimerkiksi mielipiteenva-
paus, sananvapaus, kokoontumisvapaus, uskonnonvapaus ja oikeus yksityisyyden suojaan. Tärkeitä 
lakeja ovat myös yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki. Suomen sähköinen säädöskokoelma sekä ajan-
tasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kokoelmat löytyvät https://www.finlex.fi/fi/laki/ 

Kaikkien Suomessa asuvien täytyy noudattaa Suomen lakeja. 7-17 -vuotiailla on velvollisuus suorittaa 
peruskoulun oppimäärä (oppivelvollisuus). Velvollisuus todistaa oikeudessa on kaikilla, jos sinne kutsu-
taan. Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan. Onnettomuuden sattuessa kaikilla on velvolli-
suus auttaa. Suomen kansalaisilla on velvollisuus osallistua maanpuolustamiseen tai avustaa siinä ja yli 
18-vuotiailla miehillä on asevelvollisuus. Suomessa täytyy maksaa erilaisista tuloista kuten palkasta, 
omaisuudesta ja perinnöstä sekä palveluista ja tuotteista veroa valtiolle. Lisää: https://www.infofin-
land.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalainen-yhteiskunta/lait-ja-oikeudet  

Suomessa lainsäädäntöön voi vaikuttaa asettumalla ehdolle ja äänestämällä vaaleissa. Vaaleissa saa-
vat äänestää kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat viimeistään vaalipäivänä täyttäneet 18 vuotta. Eh-
dokkaaksi vaaleissa pääsee joko puolueen ehdokkaana tai henkilön ehdokkuutta kannattavan valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaana. Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kuntien valtuustoihin. Ulkomaalaiset, jotka 
asuvat Suomessa vakituisesti, ja jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, on oikeus asettua ehdolle ja äänestää 
kuntavaaleissa. EU-kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa, voivat asettua ehdolle ja äänestää Suo-
messa Euroopan parlamentin vaaleissa. Lisää: https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalai-
nen-yhteiskunta/vaalit-suomessa  ja  https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/pe-
rusoikeudet-ja-vaikuttaminen     

Suomessa äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdo-
tetaan uutta lakia, muutosta tai kumoamista olemassa olevaan lakiin. Kansalaisaloite menee eduskun-
nan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kulu-
essa. Kunnan päätöksentekoon voi vaikuttaa yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien, yhteisöjen tai 
säätiöiden laatimalla kirjallisella aloitteella.  Kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään kuntalaissa 
(410/2015, 23§). Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on se kä-
siteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. Kuntalain 22§ mukaan kunnan asukkailla ja palve-
lujen käyttäjillä on oltava edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Usein kunnat järjestävät 
keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja. Vantaan verkkosivuilla https://www.van-
taa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta löytyy useita tapoja vaikuttaa ja osallistua Vantaan kaupun-
gin toimintaan. 

Yhteiskunnallinen aktiivisuus voi olla myös erilaisissa järjestöissä, oppilaitoksen oppilaskunnissa tai 
vanhempainyhdistyksissä toimimista tai vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai 

https://tem.fi/maahanmuuttajien-kotouttaminen
https://tem.fi/maahanmuuttajien-kotouttaminen
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https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttaminen
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yhteisöjen hyväksi tehtävää työtä, josta ei saa rahallista korvausta. Vapaaehtoistyön järjestäjä voi olla 
esimerkiksi rekisteröity järjestö tai yhdistys, kunta, valtio, yritys tai muu yhteisö. Vantaalaisten vapaaeh-
toistoiminnata löytyy tietoa https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoi-
minta  

Suomi on yksi Euroopan unionin 28:sta jäsenmaasta. Joistakin asioista EU-maat päättävät yhdessä, 
joissakin asioissa jokainen jäsenmaa tekee omat päätöksensä. Suomen ylimmät valtioelimet ovat edus-
kunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto eli hallitus. Tuomioistuimet käyttävät itsenäistä tuomioval-
taa ja ne ratkaisevat yksittäisessä tapauksessa, mikä on lainmukaista. Valtion keskushallinto muodos-
tuu ministeriöistä (12 kpl) sekä valtakunnallisista virastoista ja laitoksista. Valtion aluehallintoviranomai-
sina toimivat aluehallintovirastot (6 kpl) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskuk-
set). Valtion paikallishallinnon tehtäviä hoitavat esimerkiksi poliisilaitos, maistraatit, verotoimistot ja työ- 
ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Kela toimii eduskunnan valvonnassa. Sen hallintoa ja toimintaa val-
vovat eduskunnan valitsemat valtuutetut ja tilintarkastajat. 

 

 

 

Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet: 

Suomen perustuslaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731   

Suomen kansalaisuus. https://migri.fi/suomen-kansalaisuus   

Suomen kansalaisuuden oikeudet ja velvollisuudet. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suo-
messa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-kansalaisuus/suomen-kansalaisen-oikeudet-ja-velvol-
lisuudet   

Asevelvollisuus. https://puolustusvoimat.fi/asevelvollisuus   

Hädässä ystävä tunnetaan – auttaminen on velvollisuus lain nojalla. https://www.112.fi/halari/pyka-
listi/pykalisti/10/0/hadassa_ystava_tunnetaan_-_auttaminen_on_velvollisuus_lain_nojalla_69156   

Näin toimit hätätilanteissa. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/turvallisuus-
ja-jarjestys/opas/nain-toimit-hatatilanteissa 

Vaikuttaminen: 

Vaalit ja äänestäminen Suomessa. Vaalit. https://vaalit.fi/etusivu   

Miten ehdokkaaksi? https://vaalit.fi/miten-ehdokkaaksi-  

Puolueet. https://vaalit.fi/puolueet  

Poliittisten puolueiden ohjelmia ja muita tekstejä https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ 

Aloitteet.  http://www.demokratia.fi/  https://www.kuntalaisaloite.fi/fi  https://www.kansalaisaloite.fi/fi  
https://www.nuortenideat.fi/fi/  https://www.otakantaa.fi/fi/ https://www.lausuntopalvelu.fi/FI  
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https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://migri.fi/suomen-kansalaisuus
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-kansalaisuus/suomen-kansalaisen-oikeudet-ja-velvollisuudet
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-kansalaisuus/suomen-kansalaisen-oikeudet-ja-velvollisuudet
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-kansalaisuus/suomen-kansalaisen-oikeudet-ja-velvollisuudet
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-kansalaisuus/suomen-kansalaisen-oikeudet-ja-velvollisuudet
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-kansalaisuus/suomen-kansalaisen-oikeudet-ja-velvollisuudet
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-kansalaisuus/suomen-kansalaisen-oikeudet-ja-velvollisuudet
https://puolustusvoimat.fi/asevelvollisuus
https://www.112.fi/halari/pykalisti/pykalisti/10/0/hadassa_ystava_tunnetaan_-_auttaminen_on_velvollisuus_lain_nojalla_69156
https://www.112.fi/halari/pykalisti/pykalisti/10/0/hadassa_ystava_tunnetaan_-_auttaminen_on_velvollisuus_lain_nojalla_69156
https://www.112.fi/halari/pykalisti/pykalisti/10/0/hadassa_ystava_tunnetaan_-_auttaminen_on_velvollisuus_lain_nojalla_69156
https://www.112.fi/halari/pykalisti/pykalisti/10/0/hadassa_ystava_tunnetaan_-_auttaminen_on_velvollisuus_lain_nojalla_69156
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/turvallisuus-ja-jarjestys/opas/nain-toimit-hatatilanteissa
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/turvallisuus-ja-jarjestys/opas/nain-toimit-hatatilanteissa
https://vaalit.fi/etusivu
https://vaalit.fi/miten-ehdokkaaksi-
https://vaalit.fi/puolueet
http://www.demokratia.fi/
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi
https://www.kansalaisaloite.fi/fi
https://www.nuortenideat.fi/fi/
https://www.otakantaa.fi/fi/
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI
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Suomalaisille tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia 
ja Suomessa on tavallista, että naiset käyvät töissä ja miehet hoitavat myös kotia ja lapsia. Suomalaiset 
luottavat toisin ihmisiin ja viranomaisiin. Suomessa on sananvapaus ja demokratia ja oikeus osallistua 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Suomalaiset kunnioittavat yksilönvapautta, yksityisyyttä ja omaa tilaa. 
Suomessa täsmällisyys on etu ja esimerkiksi myöhästymistä pidetään epäkohteliaana. Suomalaiset 
ovat vaatimattomia ja työntekoa ja ahkeruutta arvostetaan. Luonto ja sauna ovat monelle suomalaiselle 
tärkeitä paikkoja. Luonnossa liikkuessa noudatetaan jokamiehenoikeuksia, mutta liikkumisesta ei saa 
aiheutua haittaa maanomistajalle, maankäytölle (esimerkiksi viljelymaalle) tai luonnolle. 

 

 

 

 

 

 

 

Julkinen hallinto: 

Näin julkinen hallinto toimii. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-
hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii   

Suomen hallinto. https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalainen-yhteiskunta/suomen-hal-
linto   

Euroopan unioni EU. https://europa.eu/european-union/index_fi   

Sinun Eurooppasi. https://europa.eu/youreurope/index.htm#fi  

Valtioneuvosto. https://valtioneuvosto.fi/tietoa   

Tasavallan presidentti. https://www.presidentti.fi/   

Eduskunta. https://www.eduskunta.fi/   

Tuomioistuimet. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html   

Ministeriöt. https://valtioneuvosto.fi/tietoa/toiminta   

Aluehallintovirastot. https://www.avi.fi/   

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. https://www.ely-keskus.fi/  

Kela. https://www.kela.fi/kela-lyhyesti  

Jokamiehenoikeudella saa 

• liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja 
vesistöissä 

• ratsastaa maastoa vahingoittamatta 
• oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua 
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja  
• veneillä, uida ja kulkea jäällä 
• onkia ja pilkkiä (onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joissakin vesistöissä mm. 

vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla) 

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalainen-yhteiskunta/suomen-hallinto
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalainen-yhteiskunta/suomen-hallinto
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalainen-yhteiskunta/suomen-hallinto
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/suomalainen-yhteiskunta/suomen-hallinto
https://europa.eu/european-union/index_fi
https://europa.eu/youreurope/index.htm#fi
https://valtioneuvosto.fi/tietoa
https://www.presidentti.fi/
https://www.eduskunta.fi/
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html
https://valtioneuvosto.fi/tietoa/toiminta
https://www.avi.fi/
https://www.ely-keskus.fi/
https://www.kela.fi/kela-lyhyesti
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Suomessa perheessä voi olla lapsia tai lapseton paris-
kunta voi muodostaa perheen. Perheen aikuiset voivat 
olla eri sukupuolta tai samaa sukupuolta ja he voivat olla 
naimisissa tai avoliitossa. Perheen muodostavat myös 
yksinhuoltajaäiti tai -isä sekä hänen lapsensa. 

 

 

Katso lisää: 

Tasa-arvoisena Suomessa (saatavana myös muilla kielillä). 2010. https://peda.net/orimattila/peruskou-
lut/mljnl/otl/ot/ts:file/download/cd5e864ab251c970429c7316d1d161e526397346/Tasa-arvoi-
sena%20Suomessa.pdf   

Nettikurssi: Tasa-arvo ja seksuaalisuus. http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/nettikurssi-tasa-
arvo-ja-seksuaa/  

Suomalainen tapakulttuuri. https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/perustietoa-suomesta/kulttuurit-
ja-uskonnot-suomessa/suomalainen-tapakulttuuri  

A guide to finnish customs and manners. https://finland.fi/life-society/a-guide-to-finnish-customs-and-
manners/  

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa. https://moninet.rovala.fi/assets/moninet/verson-materiaali/Ko-
tostartti-suomalainen-kulttuuri-ja-elamantapa.pdf  

Suomalaisten oudot tavat. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/suomalaisten-oudot-tavat-odd-customs  

Suomalainen kansanperinne. http://folkloresuomifinland.fi/  

Jokamiehenoikeudet. https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet  

Saunomisohjeet maahanmuuttajille. https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuutta-
jille/  

Mikä on perhe. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/mika-on-perhe  

Lasten kasvatus Suomessa. PDF. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/lapset/lasten-kas-
vatus-suomessa (saatavilla myös muilla kielillä) 

 
SUOMEN KIELEN TAITO 
 

Suomalaisessa yhteiskunnassa toimiakseen tarvitsee lähes pääsääntöisesti suomen kielen osaamista. 
Suomessa useimmissa työpaikoissa on välttämätöntä osata suomea. Opinnoissakin tarvitsee todennä-
köisesti suomen kielen taitoa.  Kieltä oppii vain puhumalla. Aina ei tarvitse ymmärtää kaikkea, yleensä 
riittää, että ymmärtää tärkeimmät asiat. Kannattaa mennä rohkeasti tilanteisiin, joissa voi puhua suo-
mea ja edistää näin sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Väestöliitto antaa maksutonta neuvon-
taa puhelimitse perheasioissa ja työura-
kysymyksissä. 
suomi, kurdi (sorani), dari, persia: 
puh. 050 325 6450 
suomi, venäjä, englanti: puh. 050 325 
7173 

https://peda.net/orimattila/peruskoulut/mljnl/otl/ot/ts:file/download/cd5e864ab251c970429c7316d1d161e526397346/Tasa-arvoisena%20Suomessa.pdf
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/mljnl/otl/ot/ts:file/download/cd5e864ab251c970429c7316d1d161e526397346/Tasa-arvoisena%20Suomessa.pdf
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/mljnl/otl/ot/ts:file/download/cd5e864ab251c970429c7316d1d161e526397346/Tasa-arvoisena%20Suomessa.pdf
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/mljnl/otl/ot/ts:file/download/cd5e864ab251c970429c7316d1d161e526397346/Tasa-arvoisena%20Suomessa.pdf
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/mljnl/otl/ot/ts:file/download/cd5e864ab251c970429c7316d1d161e526397346/Tasa-arvoisena%20Suomessa.pdf
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/mljnl/otl/ot/ts:file/download/cd5e864ab251c970429c7316d1d161e526397346/Tasa-arvoisena%20Suomessa.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/nettikurssi-tasa-arvo-ja-seksuaa/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/nettikurssi-tasa-arvo-ja-seksuaa/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/nettikurssi-tasa-arvo-ja-seksuaa/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/nettikurssi-tasa-arvo-ja-seksuaa/
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/perustietoa-suomesta/kulttuurit-ja-uskonnot-suomessa/suomalainen-tapakulttuuri
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/perustietoa-suomesta/kulttuurit-ja-uskonnot-suomessa/suomalainen-tapakulttuuri
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/perustietoa-suomesta/kulttuurit-ja-uskonnot-suomessa/suomalainen-tapakulttuuri
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/perustietoa-suomesta/kulttuurit-ja-uskonnot-suomessa/suomalainen-tapakulttuuri
https://finland.fi/life-society/a-guide-to-finnish-customs-and-manners/
https://finland.fi/life-society/a-guide-to-finnish-customs-and-manners/
https://finland.fi/life-society/a-guide-to-finnish-customs-and-manners/
https://finland.fi/life-society/a-guide-to-finnish-customs-and-manners/
https://moninet.rovala.fi/assets/moninet/verson-materiaali/Kotostartti-suomalainen-kulttuuri-ja-elamantapa.pdf
https://moninet.rovala.fi/assets/moninet/verson-materiaali/Kotostartti-suomalainen-kulttuuri-ja-elamantapa.pdf
https://moninet.rovala.fi/assets/moninet/verson-materiaali/Kotostartti-suomalainen-kulttuuri-ja-elamantapa.pdf
https://moninet.rovala.fi/assets/moninet/verson-materiaali/Kotostartti-suomalainen-kulttuuri-ja-elamantapa.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/suomalaisten-oudot-tavat-odd-customs
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/suomalaisten-oudot-tavat-odd-customs
http://folkloresuomifinland.fi/
http://folkloresuomifinland.fi/
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet
https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/
https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/
https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/
https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/mika-on-perhe
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/mika-on-perhe
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/lapset/lasten-kasvatus-suomessa
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/lapset/lasten-kasvatus-suomessa
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/lapset/lasten-kasvatus-suomessa
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/lapset/lasten-kasvatus-suomessa


18 
 

Kotoutumis- tai työllistymissuunnitelmassa arvioidaan, millaista suomen kielen opetusta maahanmuut-
taja tarvitsee ja ohjataan häntä kursseille hakeutumisessa. Suomen kieltä opetetaan aikuisille esimer-
kiksi kansalaisopistoissa, työväenopistoissa, yliopistoissa ja kesäyliopistoissa. Vapaamuotoisia ja ilmai-
sia kielikahviloita järjestetään yhdistyksissä ja järjestöissä sekä kirjastoissa. Yle Oppiminen kielikurssi-
valikoima/Suomi-Finnish kuten Supisuomea ja Suomen kielen alkeet ovat itseopiskeltavia verkkomateri-
aaleja suomen kielen oppimiseen. Luetaan yhdessä –verkkosivuilla on kootusti oppimateriaalia sekä 
opetusryhmien kokoontumisajat ja- paikat https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/. Face-
bookista löytyy suomen kielen oppimiseen liittyviä sivuja esim. 

• Learn Finnish,  
• Finnish language in Helsinki region,  
• Learn Finnish language,  
• Let´s learn Finnish language.   

Selkeän suomen kielen käyttäminen edistää ymmärtämistä puolin ja toisin. Muutamista perusasioista 
on hyötyä kommunikoinnissa: 

• Älä kiirehdi. Rauhoita oma puherytmisi ja osoita keskustelukumppanillesikin, että hän voi rau-
hoittua. Pidä taukoja. 

• Keskity tilanteeseen. Anna toiselle aikaa sisäistää kuultu ja muotoilla vastaus. 
• Puhu selvästi myös silloin, kun paikalla on muita. Lausu sanat loppuun asti. Vältä murteita ja 

sanontoja. Kun kysyt, käytä kysymystä. Älä vihjaile. 
• Toista asia eri sanoin.  
• Älä huuda, sillä se ei edistä ymmärtämistä. 
• Katsekontakti auttaa ymmärtämään kenelle puhutaan. Huulten liikkeiden seuraaminen auttaa 

kuuntelijaa. 

Lähde: http://www.uta.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/multitrain/tutkimustulokset/tulokset/suo-
men_kielen_oppiminen_sosiaali_ja_terveydenhuollon_tyossa.pdf 

 

 

Miksi kannatta opiskella suomea? 

• Kielitaito on avain suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Kun osaa suomea, on hel-
pompi viihtyä Suomessa, sopeutua Suomeen, hoitaa arkipäivän asioita ja saada työ-
paikka. 

• Ei ole riippuvainen tulkista tai puolisosta. On nopeampi ja vaivattomampi hoitaa asioita 
viranomaisten kanssa, seurata uutisia, tutustua ihmisiin ja saada ystäviä.  

• Voi auttaa omaa lastaan (esim. koulutehtävissä) ja toimia lapselle esikuvana. 
• Jos haluaa hakea Suomen kansalaisuutta, täytyy osata suomea, ruotsia tai suomalaista 

viittomakieltä.  
• Kielitaidottomuus voi pitkään jatkuessaan johtaa erilaisiin mielenterveyden ongelmiin ja 

yhteiskunnasta syrjäytymiseen. 
 

https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
http://www.uta.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/multitrain/tutkimustulokset/tulokset/suomen_kielen_oppiminen_sosiaali_ja_terveydenhuollon_tyossa.pdf
http://www.uta.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/multitrain/tutkimustulokset/tulokset/suomen_kielen_oppiminen_sosiaali_ja_terveydenhuollon_tyossa.pdf
http://www.uta.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/multitrain/tutkimustulokset/tulokset/suomen_kielen_oppiminen_sosiaali_ja_terveydenhuollon_tyossa.pdf
http://www.uta.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/multitrain/tutkimustulokset/tulokset/suomen_kielen_oppiminen_sosiaali_ja_terveydenhuollon_tyossa.pdf
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Katso lisää: 

Welcome to learn Finnish language and culture!  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/suomi-finnish  

How to learn Finnish – three stories behind the language barrier. Suomen Punainen Risti. 2015.  
https://www.redcross.fi/news/20151029/how-learn-finnish-three-stories-behind-language-barrier  

 

KIELITAITOTASOT JA YLEINEN KIELITUTKINTO (YKI) 
 

Kielitaitotasoina Suomessa käytetään usein eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) arviointiasteikkoa. As-
teikossa on seuraavat tasot: 

• tasot A1 ja A2: peruskielitaito 
• tasot B1 ja B2: itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito 
• tasot C1 ja C2: taitavan kielenkäyttäjän kielitaito. 

Nämä tasot jakautuvat vielä alatasoihin. 

Yleinen kielitutkinto eli YKI on aikuisille suunnattu kielitesti. Yleisellä kielitutkinnolla voit osoittaa suo-
men (tai ruotsin) kielen taidon. Tutkinto on maksullinen ja siitä saa todistuksen, joka kertoo kielitaidon 
tason (tasot 1-6, asteikko hieman erilainen verrattuna eurooppalaiseen viitekehykseen).  Suomen kan-
salaisuuden hakemiseen vaaditaan, että kielitutkinto pitää suorittaa vähintään taitotasolla 3 (eli osaa 
kieltä melko hyvin, katso https://migri.fi/yleinen-kielitutkinto-yki ) tai on opiskellut Suomessa. Kielitutkinto 
kestää useita tunteja (3-6 tuntia). Tehtävien aiheet liittyvät jokapäiväiseen elämään, kuten vapaa-ai-
kaan, koulutukseen ja tavallisimpiin työtilanteisiin. Tutkinnossa pitää ymmärtää tekstiä, kirjoittaa, puhua, 
ymmärtää puhetta ja osata kielioppia ja sanastoa. Yleisen kielitutkinnon verkkosivut löytyvät http://yki-
testi.solki.jyu.fi/ , jossa on myös harjoituksia sekä tulevat tutkintopäivät ja -paikat.  

 

 

 

Kielikahviloita tai -kursseja: 

Pääkaupunkiseudun suomen kielen kurssit.  http://www.finnishcourses.fi/ tai https://luetaanyh-
dessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/ 

Suomen kielen kielikahvilat ja keskusteluryhmät kirjastoissa. https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtu-
mat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)  

Learning for Integration Café Lingua –kielikahvila. https://www.lfi.fi/suomeksi/projektit/kielikahvila/  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/suomi-finnish
https://www.redcross.fi/news/20151029/how-learn-finnish-three-stories-behind-language-barrier
https://migri.fi/yleinen-kielitutkinto-yki
http://ykitesti.solki.jyu.fi/
http://ykitesti.solki.jyu.fi/
http://ykitesti.solki.jyu.fi/
http://ykitesti.solki.jyu.fi/
http://www.finnishcourses.fi/
http://www.finnishcourses.fi/
https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
https://www.lfi.fi/suomeksi/projektit/kielikahvila/
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Katso lisää: 

Kielikurssien tasot. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/kielikurssien-
tasot  

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko.  https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_taso-
jen_kuvausasteikko.pdf  

Virallinen todistus kielitaidosta. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/vi-
rallinen-todistus-kielitaidosta  

Kielitaito. https://migri.fi/kielitaito  

 

KUNNAN PALVELUT JA SOSIAALITURVA  
 

Perustuslaki antaa kunnille itsehallinnon ja verotusoikeuden. Kunnat tai kuntayhtymät järjestävät kunta-
laisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Näitä ovat mm. terveydenhuolto, sosiaalihuolto, koulutus 
ja varhaiskasvatus (päiväkodit), kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, kaupunkisuunnittelu, maankäyttö, 
veden- ja energiantuotanto, jätehuolto- ja ympäristöpalvelut. Näistä esimerkiksi maankäytön suunnitte-
lulla ja kaavoituksella ohjataan erilaisten kunnan palvelujen, kuten koulujen, terveyskeskusten ja kaup-
pakeskusten sijoittumista kunnan alueella. Rakennusvalvonta neuvoo ja valvoo rakentajia lupa-asi-
oissa. Kuntayhtymä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palvelut 
vantaalaisille ja muualle pääkaupunkiseudulle. Jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä voi lukea HSY:n 
verkkosivuilta https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/Sivut/default.aspx  

Oppimateriaalia verkossa: 

Luetaan yhdessä –verkkosivujen oppimateriaali verkossa. https://luetaanyhdessa.fi/materiaali-
pankki/oppimateriaalit/verkko-oppiminen/  

Supisuomea on suomen kielen ja kulttuurin peruskurssi ulkomaalaisille aikuisopiskelijoille. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea  

Suomen kielen alkeet. https://yle.fi/aihe/oppiminen/suomen-kielen-alkeet  

Asiointisuomea on suomen kielen ja kulttuurin opetusmateriaalia maahanmuuttajille. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/asiointisuomea  

Suomen ja ruotsin kielen itseopiskelumateriaaleja https://www.kotisuomessa.fi  

Suomen kieltä internetissä. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/suo-
men-kielta-internetissa  

Opiskelutaidot ja työelämäviestintä - opetusmateriaalia maahanmuuttajille. http://www.hyria.fi/fi-
les/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf 

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/kielikurssien-tasot
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/kielikurssien-tasot
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/virallinen-todistus-kielitaidosta
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/virallinen-todistus-kielitaidosta
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/virallinen-todistus-kielitaidosta
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/virallinen-todistus-kielitaidosta
https://migri.fi/kielitaito
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/Sivut/default.aspx
https://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/verkko-oppiminen/
https://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/verkko-oppiminen/
https://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/verkko-oppiminen/
https://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/verkko-oppiminen/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea
https://yle.fi/aihe/oppiminen/suomen-kielen-alkeet
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/asiointisuomea
https://www.kotisuomessa.fi/
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/suomen-kielta-internetissa
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/suomen-kielta-internetissa
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/suomen-kielta-internetissa
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/suomen-kielta-internetissa
http://www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf
http://www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf
http://www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf
http://www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf
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Suomessa sosiaaliturvan perusteena on asuminen tai työnteko Suomessa. Sosiaaliturvan tarkoituksena 
on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu 
palveluista ja rahallisista etuuksista ja kattaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden, työttömyyden, 
lapsen saamisen, huoltajan menetyksen, kuntoutuksen tai opiskelun vuoksi syntyneen toimeentulon tar-
peen. Työnantajille sosiaaliturva korvaa työntekijöiden sairauspoissaolojen, perhevapaiden ja työter-
veyshuollon kustannuksia. 

Sosiaaliturvasta huolehtivat Suomessa Kela, kunnat, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitok-
set yhteistyössä (katso alla oleva kuva). Esimerkiksi TE-palvelut antaa Kelalle tai työttömyyskassalle 
lausunnon siitä, että työttömyysetuutta voidaan maksaa. Osa sosiaaliturvaetuuksista perustuu aiemmin 
ansaittuihin tuloihin tai työskentelyyn ja osa on tuloista tai aiemmasta työskentelystä riippumatonta. Ha-
kijoiden elämäntilanne ja tuen tarve ovat usein hyvin erilaisia, jonka vuoksi tuen määrä ja perusteet 
vaihtelevat. Sosiaaliturva rahoitetaan verovaroilla ja vakuutusmaksuilla.  
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Kuvan lähde: Kela. https://www.kela.fi/suomen-sosiaaliturva  

 

 

 

https://www.kela.fi/suomen-sosiaaliturva
https://www.kela.fi/suomen-sosiaaliturva
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Vantaan sosiaalipalvelujen verkkosivut löytyvät https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosi-
aalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalineuvonta vantaalaisille  
ilman ajanvarausta 

Tikkurila, Vernissakatu 8 C (Verso)  
01300 Vantaa 

(käynti sisäpihan puolelta) 
ma ja ke klo 11.30–14.30 

 
Neuvonta puhelimitse 

ma, ti, to ja pe klo 9–11 
p. 09 8392 3384 

 
palvelutarve.perhepalvelut@vantaa.fi  

Omaishoidon tuki ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai 
vammaisen henkilön kotona hoitamista varten.  

 Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio 
sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös va-
paa-aikaa hoitotyöstä. Omaishoidon tuki myönne-

tään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä 
tehdään päätös. 

Talous- ja velkaneuvonnan 
keskitetty asiakaspalvelu ja 

ajanvaraus  
p. 029 56 60175 

Sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 8392 4005 
 antaa akuuttia kriisiapua järkyttävissä elä-
mäntilanteissa ympäri vuorokauden. Apua 
voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai 
viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia. 

 

Päivystysapu p. 116 117 
ennen hakeutumista päivystys-

tykseen 24/7 (maksuton) 

Kiireellisen hammashoidon vastaan-
otto arkisin klo 8–14 

 Tikkurilan terveysaseman hammashoi-
tolassa (Kielotie 11),  

ajanvaraus klo 7.30 alkaen numerosta 
09 8393 5300. 

Terveysasemien puhelinpalvelu p. 09 839 50 000 
vastataan suoriin puheluihin ma-pe kello 8-16.  

Takaisinsoittopyynnön voi jättää ma-pe kello 8-12 
välillä. 

 
Jos tilanne uhkaa henkeä, soita 112! 

                 Apua harrastusmaksuihin? 
• Täydentävä toimeentulotuki 

(Vantaan kaupunki) 
• http://www.tukikummit.fi/  asioita hoitaa 

alueen seurakunnan diakoni 
• Apua erityisesti välineisiin ja vaatteisiin: 

https://hopeyhdistys.fi/      

https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
mailto:palvelutarve.perhepalvelut@vantaa.fi
http://www.tukikummit.fi/
https://hopeyhdistys.fi/
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Oikeus toimeentulotukeen voi olla henkilöllä, jonka tulot eivät riitä jokapäiväiseen elämään kuten ruo-
kaan tai asumiseen. Toimeentulotuki jaetaan 1) perustoimeentulotukeen, joka haetaan Kelalta ja 2) eh-
käisevään ja täydentävään toimeentulotukeen, jota haetaan kunnalta. Ennen perustoimeentulotuen ha-
kemista selvitetään, voiko henkilö saada muita etuuksia tai tuloja, koska toimeentulotuki on viimesijai-
nen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotuen pikaopas ja ohjeistus hakemisesta löytyy 
https://www.kela.fi/toimeentulotuki. Vantaan kaupungin ohjeistus löytyy https://www.vantaa.fi/hal-
linto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/asioi_verkossa/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki  

 

 

 

 

 

Asioidessaan Kelan kanssa asiakas voi itse valita ta-
van, joka sopii parhaiten hänelle: verkossa, puheli-
messa tai palvelupisteissä.  Verkossa hakemuksen kä-
sittely on nopeaa ja tuet saa nopeammin. Verkkohake-
muksessa on jo valmiiksi osa tiedoista, joten hakemuk-
sen tekeminenkin on nopeampaa. Puhelinpalveluun tai 
palvelupisteeseen voi varata ajan, jolloin ei tarvitse jo-
nottaa. Palveluun on mahdollista saada myös tulkki. 
Henkilökohtainen palveluasiantuntija auttaa henkilöitä, 
jotka tarvitsevat erityistä tukea. Kelan henkilöasiakkaille 
tarkoitetuilta verkkosivuilta https://www.kela.fi  löytyvät 
kaikki etuudet.  

 

Oikeusapua voi saada yksityinen henkilö oikeudenkäynneissä ja muissa oikeudellisissa asioissa. 
Tämä tarkoittaa, että henkilön asiaa varten tarvitsema avustaja maksetaan kokonaan tai osittain valtion 
varoilla. Oikeusapua tarjoavat valtion oikeusaputoimistoissa työskentelevät julkiset oikeusavustajat 
sekä yksityiset asianajajat ja muut lakimiehet. Vähävaraisimmille henkilöille oikeusapu on ilmaista. Mui-
den on maksettava se osittain itse. Henkilön käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hän oikeus-
apua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan. Katso lisää https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-
jarjestaminen/maksuton-oikeusapu/   

 

 

  

 

 

Kuinka pitkä on isyysvapaa? Miten äitiys-
raha määräytyy?  

Perhe-etuuksien asiantuntija Kela-Kerttu 
neuvoo verkossa ja vastaa lapsiperheiden 

kysymyksiin työaikaan ma-pe  

kysykelasta.kela.fi/lapsiperheet        

 

Valitusviranomaiset toimeentuloturvan päätöksissä  
https://stm.fi/toimeentulo/muutoksenhaku  

Vantaan kaupungin oikeus-
avun keskitetty asiakaspal-

velu ja ajanvaraus  
p. 029 56 60160 

Oikeusavun valtakunnallisessa neuvontapalve-
lussa voit saada yleistä neuvontaa ja ohjausta. 
Yksityisluonteisia tietoja, kuten nimiä tai henki-
lötunnuksia ei tarvita. Chat on avoinna arkisin 

klo 10-12 https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/    

https://www.kela.fi/toimeentulotuki
https://www.kela.fi/toimeentulotuki
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/asioi_verkossa/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/asioi_verkossa/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/asioi_verkossa/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/asioi_verkossa/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
https://www.kela.fi/
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/maksuton-oikeusapu/
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/maksuton-oikeusapu/
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/maksuton-oikeusapu/
https://stm.fi/toimeentulo/muutoksenhaku
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/
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Lastensuojelu on kunnan palvelua, joka auttaa ja tukee vanhempia ja perheitä silloin kun lapsella on 
ongelmia. Lastensuojelussa asioita hoitavat sosiaalityöntekijät, jotka selvittävät avun tarvetta esimer-
kiksi haastattelujen, kotikäyntien ja erilaisten lausuntojen avulla. Vantaan lastensuojelun verkkosivut 
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu Tietoa lasten-
suojelusta https://www.lastensuojelu.info/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu-ja-sosiaalipalvelut/ (saa-
tavilla myös muilla kielillä). Vantaan perhekoutsit auttaa, neuvoo, opastaa ja kuuntelee vantaalaisia lap-
siperheitä arjen pienissäkin pulmatilanteissa https://www.vantaa.fi/perhekoutsit  

 

 

 

 

 

 

Rikosuhripäivystyksen juristin puhelinneuvonta p. 0800 
161 177 päivystää ma-to klo 17-19. Neuvonnassa rikoksen 
uhri voi tarkistaa lainmukaisia oikeuksiaan ja saada näihin 

asioihin liittyvää ohjausta (maksutonta ja nimetöntä) 

Jos epäilee lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, 
voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään 

Lastensuojelupäivystys ma–pe 8–16 p. 09 839 33337 
Virka-ajan ulkopuolella: sosiaali- ja kriisipäivystys 

p. 09 8392 4005 
 

https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu
https://www.lastensuojelu.info/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu-ja-sosiaalipalvelut/
https://www.lastensuojelu.info/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu-ja-sosiaalipalvelut/
https://www.vantaa.fi/perhekoutsit
https://www.vantaa.fi/perhekoutsit
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Katso lisää: 

Näin julkinen hallinto toimii. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hal-
lintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii   

Päätöksenteko/Vantaa. https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/paatoksenteko/  

Maankäyttö ja asuminen. https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/asuminen/maankaytto-ja-kaavoitus-2/ 

Takuusäätiö valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoit-
tuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. https://www.takuusaatio.fi/  

 

 

 

Sosiaaliturva: 

Suomen sosiaaliturva. https://www.kela.fi/suomen-sosiaaliturva  

Suomen sosiaaliturva. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suo-
messa/suomen-sosiaaliturva  

Asumisen ja toimeentulon tukeminen. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/asumisen-
ja-toimeentulon-tukeminen  

Kelan tuet. https://www.kela.fi/kelan-tuet  

Toimeentulo. STM. https://stm.fi/toimeentulo  

Näin Kela palvelee. https://www.kela.fi/nain-kela-palvelee  

Omaishoidon tuki. https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/omaishoidon-tuki/  

Taloudellista tukea perheille. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/tukea-perheille    

Lapsiperheet. https://www.kela.fi/lapsiperheet  

Sosiaalipalvelut nuorille, aikuisille ja perheille/Vantaa. https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipal-
velut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut  

Omaishoito/Vantaa. https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/tu-
kea_kotona_asumiseen/omaishoito  

Tee toimeentulotuki-hakemus aina ensin Kelaan. https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulo-
tukihakemus-kelaan/  

Oikeusapu. https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/ ja https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeusapu.html ja 
https://oikeus.fi/oikeusapu/ita-uudenmaanoikeusaputoimisto/fi/index/talous-javelkaneuvonta.html 

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/paatoksenteko/
https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/asuminen/maankaytto-ja-kaavoitus-2/
https://www.takuusaatio.fi/
https://www.takuusaatio.fi/
https://www.kela.fi/suomen-sosiaaliturva
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-sosiaaliturva
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-sosiaaliturva
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-sosiaaliturva
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-sosiaaliturva
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/asumisen-ja-toimeentulon-tukeminen
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/asumisen-ja-toimeentulon-tukeminen
https://www.kela.fi/kelan-tuet
https://stm.fi/toimeentulo
https://www.kela.fi/nain-kela-palvelee
https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/omaishoidon-tuki/
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/perhe/tukea-perheille
https://www.kela.fi/lapsiperheet
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/sosiaalipalvelut
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/tukea_kotona_asumiseen/omaishoito
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/tukea_kotona_asumiseen/omaishoito
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/tukea_kotona_asumiseen/omaishoito
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/tukea_kotona_asumiseen/omaishoito
https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/
https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/
https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/
https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/
https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeusapu.html
https://oikeus.fi/oikeusapu/ita-uudenmaanoikeusaputoimisto/fi/index/talous-javelkaneuvonta.html
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ASUMINEN SUOMESSA 
 

Suomessa asutaan vuokralla, asumisoikeusasunnossa (Aso) tai omistusasunnossa. Kaupungit ja kun-
nat sekä erilaiset yksityiset yritykset ja henkilöt tarjoavat asuntoja vuokralle. Kunnan sosiaalitoimi ei vä-
litä asuntoja, vaan omaa vuokra-asuntoa haetaan eri vuokranantajilta heidän omilla hakemuksillaan. 
VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokra-asuntoja 
Vantaalla. Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen hakemusten käsitellään VAV Asunnot Oy:ssä 
https://vav.fi/  

Asuntoilmoituksia voi etsiä internetistä tai sosiaalisen median kautta. Asunnon hakemisessa tärkeää on 
oma aktiivisuuden lisäksi se, että asuntoa haetaan mahdollisimman monelta vuokranantajalta ilman 
aluerajoituksia. Suurimmat vuokranantajat Vantaalla: 

• VAV,  
• M2-kodit, 
• VVO ja  
• Sato.  

Lisää vuokranantajia löytyy esim. https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/asuminen_ja_ton-
tit/asuminen/vuokra-asuminen Jos pienituloisen tulot eivät riitä asumiskustannusten kattamiseen, niin 
hänellä voi olla oikeus asumistukeen https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalankynnyksen palvelut löytyvät https://vvary.fi/matalan-kynnyksen-
palvelut/  

Vuokravelkaa?  

Kannattaa ottaa heti yh-
teyttä vuokranantajaan ja 
yrittää sopia maksusuun-

nitelmasta! 

Asunnottomuus? 

Jos vantaalainen jää äkillisesti asunnotto-
maksi, eikä ole paikkaa johon voi mennä 

yöksi, niin Koisorannan palvelukeskuksen 
päivystys p. 09 839 24398 auttaa ja neuvoo 

24/7. 

KULUTTAJALIITON KAIKILLE AVOIN ASUMISNEUVONTA 
Maksuton puhelinneuvonta on avoinna pääsääntöisin arki-

päivisin ti-pe klo 10.00-12.00 ja ti klo 17.00-19.00  
p. 09 454 22 130. 

https://vav.fi/
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/asuminen_ja_tontit/asuminen/vuokra-asuminen
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/asuminen_ja_tontit/asuminen/vuokra-asuminen
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/asuminen_ja_tontit/asuminen/vuokra-asuminen
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/asuminen_ja_tontit/asuminen/vuokra-asuminen
https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki
https://vvary.fi/matalan-kynnyksen-palvelut/
https://vvary.fi/matalan-kynnyksen-palvelut/
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Asumiseen Suomessa liittyy paljon erilaisia sääntöjä, joista on hyvä olla tietoinen. Näistä voi lukea 
Vuokraoppaasta https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/ (saatavilla myös 
muilla kielillä). 

 

 

 

HARRASTAMINEN 
 

Asiakasta kannattaa motivoida harrastamaan erilaisia lajeja monipuolisesti. Parasta on, jos koko perhe 
harrastaa yhdessä esim. liikkumista (kävely, retkeily, hiihto, luistelu), pelaamista (jalkapallo, sähly, kei-
laus, minigolf), musiikkia (konsertit), kulttuuria (taidenäyttelyt, teatterit). Yhdessäolo on tärkeää ja näin 
harrastuksesta tulee elämäntapa kaikille perheenjäsenille. Aikuinen toimii myös esikuvana lapselle täs-
säkin asiassa. Minne mennä tänään? –palstat sanomalehdissä ilmoittavat lähialueen vapaa-ajan toi-
minnasta, joista suurin osa on ilmaista. Vantaan aikuisopiston monipuolinen harrastustarjonta löytyy ai-
kuisopiston verkkosivuilta https://www.sivistysvantaa.fi/vantaanaikuisopisto/index.html  

Asuminen: 

Asuminen Suomessa. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/asuminen  

Asuminen. Lainsäädäntö ja ohjeet. https://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet  

Asunnon hankinta. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/asuminen-ja-rakentaminen/asunnon-hankinta  

Kun haet asuntoa. https://vvary.fi/kun-haet-asuntoa/   

Vuokra-asunto. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/asuminen/vuokra-asunto  

Asumisen ABC (erityisesti nuorille) http://www.nal.fi/asumisen-abc/  

Asunnottomuus ja asumisen tuki. https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaali-
nen_tuki_ja_toimeentulo/asumisen_tuki  

Mitä teen, jos jään asunnottomaksi? https://vvary.fi/jos-jaat-asunnottomaksi/ 

Katto-hanke http://kattohanke.fi/ tuottaa itse, kokoaa yhteen ja levittää asumiseen liittyvää tietoa 
maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville. 

 

 

 

 

 Asumisen tuki: 

Asumisen tuet. Kela. https://www.kela.fi/asumisen-tuet  

Pikaopas yleiseen asumistukeen. https://www.kela.fi/asumistuen-pikaopas 

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/
https://www.sivistysvantaa.fi/vantaanaikuisopisto/index.html
https://www.sivistysvantaa.fi/vantaanaikuisopisto/index.html
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/asuminen
https://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/asuminen-ja-rakentaminen/asunnon-hankinta
https://vvary.fi/kun-haet-asuntoa/
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/asuminen/vuokra-asunto
http://www.nal.fi/asumisen-abc/
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/asumisen_tuki
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/asumisen_tuki
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/asumisen_tuki
https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/asumisen_tuki
https://vvary.fi/jos-jaat-asunnottomaksi/
http://kattohanke.fi/
https://www.kela.fi/asumisen-tuet
https://www.kela.fi/asumistuen-pikaopas
https://www.kela.fi/asumistuen-pikaopas
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Miksi harrastaminen ja erityisesti lapsen harrastaminen on tärkeää?  

• tukee koulunkäyntiä 
• liikunnallinen harrastus parantaa kuntoa 
• opettaa pitkäjänteisyyttä ja auttaa  

keskittymään 
• edistää suomen kielen oppimista 
• opettaa uusia taitoja 
• tuo iloa ja vaihtelua elämään 
• antaa onnistumisen tunteita 
• on turvallista ja valvottua 
• saa ystäviä  
• opettaa ottamaan muita huomioon 
• auttaa työnpaikan saannissa ja siitä voi tulla myös  

ammatti 
• ehkäisee syrjäytymistä  
• vähentää rasismia 
• jää vähemmän aikaa tehdä ”tyhmyyksiä" 

 
 

Harrastuksiin voi saada taloudellista tukea esim. Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistyksen har-
rastustuki: Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai 
sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastustukea myönnetään 
lapsen harrastamisen edellyttämiin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja 
kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Lisää https://www.pe-
lastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/  

Hope – yhdessä & yhteisesti ry auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä (joissa 
0-17 vuotiaita lapsia) sekä huostaanotettuja lapsia vaatelahjoituksin, tukemalla lasten harrastustoimin-
taa ja toteuttamalla vapaa-ajan elämyksiä. https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/  

Tukikummit-avustuksen saamiseksi tulee olla yhteydessä oman seurakunnan diakoniatyöntekijään. 
Avustuksia myönnetään esimerkiksi opiskelun, kouluttautumisen ja harrastusten välittömiin kustannuk-
siin, vaatteisiin ja kenkiin. http://www.tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/  

Harrastuksia voi hakea https://nk.hel.fi/harrastushaku/  

Vantaan kaupungin harrastustoiminta https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/harrastukset  

Loma-ajan toiminta. https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/harrastukset/loma-ajan_toiminta  

Suomessa viisi lomajärjestöä saa avustusta veikkausvoittovaroista tuetun lomatoiminnan järjestämi-
seen. Tuetun lomatoiminnan tarkoituksena on tarjota loma Suomessa asuville henkilöille, perheille ja 
aikuisille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia. 

Ainakin yksi har-
rastus/viikko 

Sama harrastus 
kaverin kanssa 

Ilmoittaudu har-
rastuksiin ajoissa Osallistu harrastukseen joka 

kerta, ilmoita poissaolosta 

Ole ajoissa paikalla 

Etsi lapselle mieleinen 
harrastus 

Ole kiinnostunut lapsen 
harrastuksesta 

https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/
https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/
https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/
http://www.tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/
http://www.tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/
https://nk.hel.fi/harrastushaku/
https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/harrastukset
https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/harrastukset/loma-ajan_toiminta
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Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta. Lue lisää ja 
katso lomahaku https://www.lomajarjestot.fi/  

Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka järjestää monikulttuurista leiri-, viikon-
loppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille.  Lisää https://www.parastalapsille.fi/  

 

KOULUTUS SUOMESSA 
 

Suomessa koulutus on hyvin korkeatasoista. Esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus on il-
maista, mutta myös sen jälkeen koulutus on suurimmaksi osaksi maksutonta. Tavoite on, että kaikilla 
on mahdollisuus saada laadukasta koulutusta perheen tulotasosta riippumatta ja kasvaa aktiivisiksi 
kansalaisiksi. 

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu 

• yhdeksänvuotisesta peruskoulusta (yleissivistävästä perusopetuksesta), jota ennen lapset osal-
listuvat vuoden kestävään esiopetukseen 

• peruskoulun jälkeisestä toisen asteen koulutuksesta, johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja 
lukiokoulutus 

• korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. 

Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla. Aikuiset maahanmuuttajat, joilla ei ole peruskoulun 
päättötodistusta omasta maastaan, voivat suorittaa peruskoulun aikuislukiossa ja jatkaa opintoja eteen-
päin.  

Oppisopimuksella voi suorittaa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa kou-
luttaudutaan työtä tehden, jolloin saa palkkaa ja kerryttää työkokemusta. Oppilaitoksessa opiskellaan 
teoriaopintoja muutamia päiviä kuukaudessa. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-
opintokelpoisuuden kuin ammattikoulu tai lukio sekä saman pätevyyden kuin ammattikoulu. Lisää: 
https://www.oppisopimus.fi/  

Suomen koulutusjärjestelmä on kuvattu seuraavassa kuvassa. 

https://www.lomajarjestot.fi/
https://www.parastalapsille.fi/
https://www.parastalapsille.fi/
https://www.oppisopimus.fi/
https://www.oppisopimus.fi/


31 
 

 

Kuvan lähde: Opetushallitus. https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot  

https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot
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HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN 
 

Pääkaupunkiseudun ammatillisia oppilaitoksia ovat mm.  

• Vantaan ammattioppilaitos Varia https://sivistysvantaa.fi/varia/index.html  
• Stadin ammatti- ja aikuisopisto https://www.hel.fi/ammatillinen/fi  
• Espoon seudun koulutusyhtymä Omnia https://www.omnia.fi/  
• Suomen Diakoniopisto https://www.sdo.fi/  
• Perho liiketalousopisto https://perho.fi/  
• Business College Helsinki https://www.bc.fi/  
• Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos https://www.mercuria.fi/  
• Careeria (ent. Edupoli ja Point College) https://www.careeria.fi/  
• Amiedu https://www.amiedu.fi/  
• AEL (Ammattienedistämislaitossäätiö) https://www.ael.fi/  
• erityisammattiopistoja ovat mm. Ammattiopisto Live (ent. Keskuspuiston Ammattiopisto) 

https://www.liveopisto.fi/ , Ammattiopisto Luovi https://luovi.fi/  ja Kiipulan Ammattiopisto 
https://www.kiipula.fi/ .  

Korkea-asteen ammattikorkeakouluja ovat mm.  

• Laurea Ammattikorkeakoulu  https://www.laurea.fi/  
• Metropolia Ammattikorkeakoulu https://www.metropolia.fi/  
• Diakonia Ammattikorkeakoulu https://www.diak.fi/  
• Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu https://www.haaga-helia.fi/  
• Ammattikorkeakoulu Arcada https://www.arcada.fi/fi  
• Helsingin yliopisto https://www.helsinki.fi/fi  
• Aalto-yliopisto https://www.aalto.fi/fi  
• Taideyliopisto https://www.uniarts.fi/front  
• Hanken Svenska Handelshögskolan https://www.hanken.fi/sv  

 

Opetushallitus ylläpitää www.opintopolku.fi -sivuja, jossa suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut yllä-
pitävät omien koulutustensa tietoja. Koulutuksiin haetaan opintopolun kautta. Suomessa järjestetään 
yhteishaku vuosittain keväällä ja syksyllä, jolloin koulutuksiin voi hakea yhdellä hakulomakkeella. Syk-
syn yhteishaussa on yleensä tarjolla vähemmän koulutusaloja ja opiskelupaikkoja kuin kevään haussa.  
Keväällä järjestetään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku sekä korkeakoulujen yh-
teishaku. Yhteishaussa ei voi hakea suorittamaan toista ammatillista perustutkintoa.  

Jos hakijalla on jo jokin ammatillinen tutkinto, niin haku uuteen koulutukseen tapahtuu oppilaitoksen jat-
kuvan haun kautta. Hakuajat ja hakumenettelyt sekä valintaperusteet vaihtelevat oppilaitoksittain ja 
koulutuksittain. Parhaiten lisätietoja saa suoraan oppilaitosten omilta verkkosivuilta. Opintopolusta voi 
lukea lisää https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/jatkuva-haku-ammatilliseen-koulutukseen/  

Helsingin yliopistossa on neuvontaa maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta suomalai-
sessa korkeakoulussa. Lisää https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/hae-opiskelijaksi/maahanmuuttajien-
korkeakouluneuvonta  

https://sivistysvantaa.fi/varia/index.html
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi
https://www.omnia.fi/
https://www.sdo.fi/
https://perho.fi/
https://www.bc.fi/
https://www.mercuria.fi/
https://www.careeria.fi/
https://www.amiedu.fi/
https://www.ael.fi/
https://www.liveopisto.fi/
https://luovi.fi/
https://www.kiipula.fi/
https://www.laurea.fi/
https://www.metropolia.fi/
https://www.diak.fi/
https://www.haaga-helia.fi/
https://www.arcada.fi/fi
https://www.helsinki.fi/fi
https://www.aalto.fi/fi
https://www.uniarts.fi/front
https://www.hanken.fi/sv
http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/jatkuva-haku-ammatilliseen-koulutukseen/
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/hae-opiskelijaksi/maahanmuuttajien-korkeakouluneuvonta
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/hae-opiskelijaksi/maahanmuuttajien-korkeakouluneuvonta
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/hae-opiskelijaksi/maahanmuuttajien-korkeakouluneuvonta
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OPINTOJEN AIKAINEN TOIMEENTULO 
 

Kelalta voi saada opintotukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Opintotuki koostuu 1) opintorahasta ja 
2) opintolainan valtiontakauksesta. Lisäksi opiskelijat ovat oikeutettuja yleiseen asumistukeen. Tulot 
vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voi nostaa opintotukea. Aiheesta lisää Kelan 
sivuilta https://www.kela.fi/opiskelijat   

Kela tukee ammatillisena kuntoutuksena opintoja, jotka mahdollistavat osallistumisen työelämään sai-
raudesta tai vammasta huolimatta. Lisää: https://www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena  

Aikuiskoulutustuella ja ammattitutkintostipendillä tuetaan aikuisten palkkatyössä olevien ammatillista 
kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Lisää tuesta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-
etuudet   

Työtön voi tietyin ehdoin opiskella työttömyysetuudella http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissi-
vut/kuva_opiskelu/index.html  

 

Katso lisää: 

Kasvatus, koulutus ja tutkinnot. https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot  

Suomalainen koulutusjärjestelmä. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/koulutus/suomalainen-
koulutusjarjestelma  

Maahanmuuttajien koulutus. https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/  

Yhteishaku. https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/  

Jos sinulla on jo tutkinto. https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/jos-sinulla-on-jo-tutkinto/  

Opiskelijan toimeentulo ja sosiaalinen tuki. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opis-
kelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-tuki  

 
AIKAISEMMAN TUTKINNON TUNNUSTAMINEN  
 

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suori-
tettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Julkisen sektorin (kunnan tai valtion) tehtäviin 
vaaditaan usein tietyn tasoinen korkeakoulututkinto. Ulkomailla suoritettuun korkeakoulututkintoon voi 
hakea Opetushallituksesta päätöstä tutkinnon tason rinnastamisesta. Päätös on maksullinen. Kun tut-
kinnon taso on rinnastettu suomalaiseen korkeakoulututkintoon, voi hakea tehtäviin, joissa vaaditaan 
saman tasoista korkeakoulutusta. 

Suomessa joihinkin ammatteihin on säädöspohjainen kelpoisuusvaatimus eli pätevyys (esim. opettajat 
tai terveys- ja sosiaalialan ammatit). Näihin ammatteihin ulkomailla tutkinnon suorittanut tarvitsee viran-
omaisen päätöksen saadakseen pätevyyden harjoittaa ammattiaan Suomessa. Luettelo kaikista amma-
teista löytyy Opetushallituksen sivulta https://www.oph.fi/fi/palvelut/saannellyt-ammatit-suomessa  

https://www.kela.fi/opiskelijat
https://www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena
https://www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena
https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet
https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kuva_opiskelu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kuva_opiskelu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kuva_opiskelu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kuva_opiskelu/index.html
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/koulutus/suomalainen-koulutusjarjestelma
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/koulutus/suomalainen-koulutusjarjestelma
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/jos-sinulla-on-jo-tutkinto/
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-tuki
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-tuki
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-tuki
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 Katso lisää: 

Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu. https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkinto-
jen_tunnustaminen  

Ammattipätevyydet ja tutkintojen vastaavuudet. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/tyoelama-ja-tyotto-
myys/tyonhaku-ja-urasuunnittelu/opas/ammattipatevyydet-ja-tutkintojen-vastaavuudet  

 

ELINIKÄINEN OPPIMINEN 
 

Uuden peruskoulun opetussuunnitelman perusteet on laadittu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppi-
las on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja yh-
dessä muiden kanssa. Koulussa ei ole tarkoitus opetella vain tietoja vaan myös oppia oppimaan. Itse-
ohjautuva työskentely ja tutkiva työskentelyote on nostettu esiin, koska näitä taitoja tarvitaan jatko-opin-
noissa ja arkielämässä. Itseohjautuvuutta, itsenäisyyttä ja tutkivaa otetta opetellaan opettajan ohjauk-
sessa läpi peruskoulun ajan. Tämä antaa hyvät lähtökohdat elinikäiselle oppimiselle, joka on ihmisen 
koko elämänkaaren aikaista, monelle elämänalueelle ulottuvaa oppimista. Se kattaa muodollisen koulu-
tusjärjestelmän mukaisen oppimisen sekä koulutusjärjestelmän ulkopuolella ja siitä täysin riippumatta 
tapahtuvan oppimisen. 

Nykyinen työelämä vaatii laaja-alaista osaamista, koulutusta ja uuden oppimista, joten elinikäistä oppi-
mista tarvitaan. Enää ei riitä, että on hankkinut tutkinnon, vaan ammattitaidon ylläpito ja uusien taitojen 
oppiminen jatkuvat läpi työuran. Työelämän lisäksi yhteiskunnan muutos ja digitalisoituminen vaikutta-
vat ihmisten elämään myös vapaa-ajalla. Yhteiskunnan jäsenenä toimiminen edellyttää tulevaisuudessa 
osaamista ja kykyä toimia sekä hankkia tietoa ja palveluja hyvin erilaisessa ympäristössä kuin aikai-
semmin.  

Vastuu ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä on työntekijän lisäksi hänen työnantajallaan. 
Työnantaja voi saada koulutusvähennystä https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/osaami-
sen-kehittaminen-316330  

 

Katso lisää: 

Oppimiskäsitys. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/426526  

Työn murros ja elinikäinen oppiminen. Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän 
raportti.  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:8. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/160556/okm08.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Elinikäinen oppiminen ratkaisee Suomen pelin. Sitra.  https://www.sitra.fi/uutiset/elinikainen-oppiminen-
ratkaisee-suomen-pelin-muutoshaasteista-tarvitaan-keskustelua/  
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SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ 
 

Suomessa työlainsäädäntö luo perusteet työsuhteen ehdoille, mutta tarkemmin ehdoista sovitaan eri 
alojen työehtosopimuksissa (TES). Työehtosopimukset tehdään eri aloille työnantajajärjestöjen ja työn-
tekijöiden ammattiliittojen kesken muutamaksi vuodeksi kerrallaan. TES määrittää esimerkiksi vähim-
mäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja irtisanomisen ehdot. Yleissitovien työehtosopimusten 
tekstit ja työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökset löytyvät 
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/  

Ennen uuden työn aloittamista sovitaan työpaikalla työsuhteen perusasioista eli mitä työtä tehdään, pal-
jonko saa palkkaa, missä työ tehdään ja mikä on työaika. Nämä asiat merkitään kirjalliseen työsopimuk-
seen, jolloin voidaan luotettavasti tarkistaa, mitä on sovittu. Myös kesätöitä ja muita lyhyitä työsuhteita 
koskevat työsopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti. Esimerkiksi työsopimuspohja löytyy https://www.ty-
osuojelu.fi/documents/14660/338901/Ty%C3%B6sopimus/20ded5b7-fd41-4f9a-b5b2-6418288f860c 

Työntekijällä on oikeus: 

• työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin 
• suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat (mm. yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen työn-

haussa ja työpaikalla) 
• järjestäytymiseen 
• terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. 

Työntekijän velvollisuuksia työsuhteessa ovat mm. huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite sekä salassapito-
velvollisuus: 

• tee työ huolellisesti ja joutuisasti 
• noudata määräyksiä, joita työnantaja antaa työn suorittamisesta 
• ilmoita esimiehelle työpaikan olosuhteissa, rakenteissa, koneissa, laitteissa tai työ- ja suojeluvä-

lineissä havaituista puutteista 
• älä aiheuta työnantajalle vahinkoa esimerkiksi kertomalla liike- ja ammattisalaisuuksia. 

Suomessa palkasta maksetaan veroa. Työnantaja maksaa verot suoraan palkasta yksilöllisen ennakon-
pidätysprosentin mukaan. Lisää https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulko-
mailta_suomeen/toihin_suomeen/ tai  https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/ 

Työnantajat ja työntekijät rahoittavat yhdessä työeläketurvan. Työnantaja perii työntekijän palkasta 
työntekijän maksuosuuden ja tilittää sen sekä oman osuutensa vakuutusmaksuista eläkelaitokselle. 
Työuran jälkeisen eläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka kauan on työskennellyt ja kuinka paljon on saa-
nut palkkaa. Lisää https://www.etk.fi/julkaisu/tyoelake-myos-sinulle/ tai https://www.tyoelake.fi/ tai 
https://www.tela.fi/erilaiset_vakuuttajat  

Työttömyysvakuutusmaksuja kerätään työnantajilta ja työntekijöiltä toteutuneen palkkasumman mu-
kaan. Työnantaja suorittaa maksut työllisyysrahastolle ja pidättää palkansaajan osuuden työntekijän 
palkasta. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja edistetään 
palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Lisää https://www.tyollisyysrahasto.fi/ty-
ollisyysrahasto/ 

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/
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Työnantajilla on tämän lisäksi muitakin sivukuluja, joita he maksavat työntekijän palkan päälle. Näitä 
ovat sairausvakuutusmaksu, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä esimerkiksi lomakorvaus, pu-
helinkulukorvaus, työkalukorvaus ja työterveyshuollon kustannukset. Lisää https://www.palkka.fi/palkka-
laskuri/ 

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaiset naiset työllistyvät suomalaisia naisia huonommin. Syitä 
tähän ovat naisten varhainen lasten saanti, vähäinen koulutus, työkokemuksen puute ja heikko kieli-
taito. Miehet kuitenkin työllistyvät lähes yhtä hyvin kuin vastaavalla tavalla koulutetut suomalaismiehet. 
Maahanmuuttajat työskentelevät yleisimmin palvelu- ja myyntityössä. 

Maahanmuuttajien työsuhteille tyypillistä on:  

• osa- ja määräaikaiset työsuhteet, 
• vuokratyö, 
• vuorotyö, 
• epätyypilliset työajat iltatyö, yötyö, viikonlopputyö, 
• alityö eli vähemmän työtunteja kuin haluaisi. 

Aiheesta lisää Terveyden ja hyvinvoinnin sivuilta https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moni-
naisuus/kotoutuminen-ja-osallisuus/tyoelama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellä mainitun lisäksi suomalaisessa työelämässä on paljon kirjoittamattomia sääntöjä, jotka kuuluvat 
työpaikan arkeen.  

• Vaikka Suomessa osataan englantia melko hyvin niin työpaikolla puhutaan yleisesti suomea.  
• Työntekijät ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Kaikenlainen syrjintä työpaikoilla on kiellettyä. 

Työnantajan vastuulla on huolehtia, että yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo to-
teutuvat työpaikalla.  

• Suomalaisella työpaikalla esimies ei koko ajan valvo työntekijöiden työntekoa vaan olettaa, että 
työntekijä suorittaa työnsä itsenäisesti. Työntekijöiden mielipidettä kysytään ja mielipiteet ote-
taan huomioon työn suunnittelussa. 

• Töistä sovitaan yleensä yhteisissä palavereissa ja yhdessä sovitusta pidetään kiinni. Esimies 
antaa työntekijälle työtehtävät ja työntekijä päättää itse työn tekemisen yksityiskohdista. Jos 
työntekijä ei osaa tai voi tehdä annettua työtehtävää, hän käy kysymässä ohjeita muilta työnte-
kijöiltä tai esimieheltä eikä jää odottamaan, että häntä opastetaan. 

Jos oma alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkisti, työstä 
voi jäädä tilapäiselle hoitovapaalle enintään 4 päi-

väksi. Asiasta ilmoitetaan työnantajalle mahdollisim-
man pian. Lapsen sairastuminen tulee todistaa esim. 
lääkärintodistuksella, jos työnantaja sitä pyytää. Laki 

ei velvoita työnantajaa maksamaan palkkaa tilapäisen 
hoitovapaan ajalta (TSL 4 luku: 8§). 

Vuokrayritys sopii käyttäjäyrityk-
sen kanssa työntekijöiden vuok-

raamisesta. Vuokrayritys on työn-
tekijän työnantaja, mutta työ teh-

dään käyttäjäyrityksessä. 

https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/
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• Suomessa työntekijät ovat työtehtävissään oma-aloitteisia. Oma-aloitteisuus tarkoittaa myös 
oman työn ja toimintatapojen kehittämistä. 

• Suomalaisessa työkulttuurissa pidetään kiinni sovituista asioista. Kun jotakin on päätetty yh-
dessä, työntekijät ja työnantaja olettavat, että jokainen tekee niin kuin on sovittu. 

• Suomessa on tärkeää noudattaa aikatauluja. Töihin ja tapaamisiin pitää tulla täsmällisesti sovit-
tuna aikana. Kello 8.00 tarkoittaa tasan klo 8.00, eikä kello 8.15. Myöhästyminen on epäkohteli-
asta, koska muut joutuvat odottamaan myöhässä tulevaa. Jos tietää, että myöhästyy töistä, siitä 
pitää kertoa esimiehelle etukäteen. 

• Suomalaiset puhuvat yleensä suoraan, eikä suoraan puhumista pidetä epäkohteliaana. Suora 
puhe on normaalia myös työelämässä. Kokouksissa ja palavereissa tervehtimisen jälkeen men-
nään suoraan asiaan. 

• Suomalaisessa työkulttuurissa keskustelu on hyvin epämuodollista ja useimmilla työpaikoilla 
kaikki työntekijät sinuttelevat toisiaan asemasta riippumatta. 

• Monet suomalaiset ovat kristittyjä mutta eivät kovin uskonnollisia. Suomessa noudatetaan kui-
tenkin edelleen monia kristillisiä tapoja. Työelämässä uskonnon vaikutus näkyy esim. monissa 
työntekijöiden lakisääteisissä vapaapäivissä. https://almanakka.helsinki.fi/fi/liputus-ja-juhla-
paivat/suomen-kalenterin-juhlapaivat.html 

• Suurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu ammattiliittoon ja työttömyyskassaan. Ammatti-
liitto on työntekijöiden oma järjestö, joka puolustaa ja parantaa työntekijöiden työehtoja. Ammat-
tiliittojen tärkein tehtävä on neuvotella alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset (TES) yhdessä 
työnantajaliittojen kanssa. Työttömyyskassa järjestää jäsenilleen työttömyysturvalaissa tarkoite-
tun ansioturvan. Lisää https://tyoelamaan.fi/tukea-tyoelamassa/ammattiliitto/ 

• Suomessa lahjomalla ei saa parempia palveluita tai erityiskohtelua. Työelämässä saa antaa 
pieniä, tilanteeseen liittyviä lahjoja, mutta ei mitään kovin arvokasta. Lahjonta koetaan yleisesti 
loukkaavana ja virkamiehen lahjonta on rangaistava teko. Oikeusministeriön mukaan Suo-
messa esiintyy lahjonnan sijasta suuremman mittaluokan rakenteellista ja vaikeammin havaitta-
vaa korruptiota mm. rakennusalalla, julkisia hankinnoissa ja tarjouskilpailuissa https://oikeusmi-
nisterio.fi/korruptio 
 
 

 

 

 

 

 

 

SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta 
 

Puhelinpalvelu palvelee tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9–11 ja 12–15.  
Neuvoja saa suomeksi tai englanniksi numerosta 0800 414 004 tai sähköpostitse 

osoitteesta workinfinland@sak.fi. 
Puhelut ovat maksuttomia ja niistä veloitetaan vain soittajan puhelinoperaattorin 

hinnaston mukaisesti. 
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Työnlainsäädäntöä mm. 

Työsopimuslaki 2001/55  

Työturvallisuuslaki 2002/738 

Työaikalaki 1996/605 

Työterveyshuoltolaki 2001/1383 

Laki nuorista työntekijöistä 1993/998 

Oppaat ja muistilista: 

Suomeen työhön –opas (saatavilla myös muilla kielillä). https://tem.fi/suomeen-tyohon  

Töissä Suomessa. Työterveyslaitos 2014. https://www.ttl.fi/wp-con-
tent/uploads/2016/10/suomi_toissa_suomessa.pdf 

Suomeen töihin tulevan muistilista. https://www.sak.fi/tyoelama/maahanmuuttajat/suomeen-toihin-
tulevan-muistilista 

https://tem.fi/suomeen-tyohon
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/suomi_toissa_suomessa.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/suomi_toissa_suomessa.pdf
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Katso lisää: 

Suomalainen työkulttuuri. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/suomalainen-
tyokulttuuri  

Työpaikan arki. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/suomalainen-tyokult-
tuuri/tyopaikan-arki  

Maahanmuuttajaa ohjaten – arjen haasteita ja ratkaisuehdotuksia. https://ohjaan.fi/maahanmuuttajaa-
ohjaten-arjen-haasteita-ja-ratkaisuehdotuksia/  

Monikulttuurinen työelämä. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/  

Työ- ja yrityskulttuuri tänään. https://www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/julkaisu/urat/urath  

Lautaniemi, E. 2019. Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurinen 
henkilöstöpolitiikka? SAK. https://www.sak.fi/yhteiskunta/mahdollisuuksien-aika/maahanmuutto  

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä. Työturvallisuuskeskus. https://ttk.fi/fi-
les/5066/monimuotoisuus_netti.pdf  

 

Työelämä: 

Työelämän säännöt. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/tyoelama-ja-tyottomyys/tyoelaman-saannot  

Työsuhde. https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde  

Työsopimus. https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyosopimus  

Työelämän perustieto. SAK. https://www.sak.fi/tyoelama/tyoelaman-perustieto  

Työelämän pelisäännöt. SAK. https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/tyoelaman-pelisaannot-2019 
myös eri kielillä: https://www.sak.fi/tyoelama/julkaisuja-eri-kielilla  

Työelämään. http://www.tyoelamanpelisaannot.fi/  

Työelämäpeli. https://tyoelamapeli.fi/  

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yritta-
jyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet   

Erilaisuus sallittu – työelämätietoutta maahanmuuttajille oppimateriaali. Petmo eli Perehdyttämällä 
monimuotoiseen työyhteisöön –hanke, SAK. http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/materials/petmo/  

Maahanmuuttajat. https://www.sak.fi/tyoelama/maahanmuuttajat  

Työelämä. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/kotoutuminen-ja-osalli-
suus/tyoelama  
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SYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ 
 

Suomen lain mukaan kaikkia ihmisiä täytyy kohdella yhden-
vertaisesti. Esimerkiksi ikä, tausta, sukupuoli, kansalaisuus 
tai uskonto ei saa vaikuttaa henkilön kohteluun. Lue lisää 
syrjinnästä selko-suomeksi yhdenvertaisuusvaltuutetun 
verkkosivuilta: https://www.syrjinta.fi/web/selko-suomi/syr-
jinta  

 

 

 
 
 
 
 
 
TYÖNHAKIJANA 
 

Maahanmuuttajan on erityisen tärkeää löytää työtä tai opiskelupaikka, koska se saattaa ratkaista muita-
kin kasaantuneita ongelmia. Koulutus ja työ liittävät maahanmuuttajat paremmin suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Työnhaun alkaessa ilmoittaudutaan TE-toimiston työnhakija-asiakkaaksi viimeistään ensim-
mäisenä työttömyyspäivänä TE-palveluiden verkko-osoitteessa www.te-palvelut.fi  oma asiointi. Jos 
maahanmuuttajalla ei ole verkkopankkitunnuksia tai hän tulee Suomeen EU- ja ETA-maiden (Euroopan 
talousalueen maat) ulkopuolelta (kuten Venäjältä, lähi-idän tai Afrikan maista), niin TE-toimistoon ilmoit-
tautuminen pitää hoitaa henkilökohtaisella käynnillä toimistossa. Asiointiin tarvitaan mukaan passi ja 
oleskelulupa. Lisää http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajien-asiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-
ilman-verkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminen-ohje-1  

Uudenmaan TE-palvelujen yhteystiedot löytyvät http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/yhteystiedot    

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrjinnän vastainen neuvonta vas-
taa virka-aikaan arkipäivisin p. (09) 
413 50550. Muina aikoina voi jättää 
yhteystiedot automaattiseen puhe-

linvastaajaan. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puhelinpäivys-
tys numerossa 0295 666 817 on avoinna arki-
sin klo 10–12. Päivystyksen aikana voi keskus-
tella toimiston virkailijan kanssa ja saada no-

peasti neuvoja.  

TE-toimiston henkilöasiakkaan puhelinpalvelu 
p. 0295 025 500 

ma - pe klo 9.00–16.15 
 

Puhelinpalvelusta saa apua kaikissa TE-palveluissa asiointiin ja työllistymi-
seen liittyvissä asioissa ja verkkopalvelujen käytössä sekä tarvittaessa jatko-

ohjauksen muihin sopiviin palveluihin. 

https://www.syrjinta.fi/web/selko-suomi/syrjinta
https://www.syrjinta.fi/web/selko-suomi/syrjinta
https://www.syrjinta.fi/web/selko-suomi/syrjinta
https://www.syrjinta.fi/web/selko-suomi/syrjinta
http://www.te-palvelut.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajien-asiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-ilman-verkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminen-ohje-1
http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajien-asiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-ilman-verkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminen-ohje-1
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/yhteystiedot
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Kuvan lähde: Työnhalun aloittam
inen. http://w

w
w

.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/Tynhaun_aloittam
inen.pdf   

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/Tynhaun_aloittaminen.pdf
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Maahanmuuttaja voi kokea olevansa työnhaussa toissijaisessa asemassa suomalaisiin työnhakijoihin 
nähden ja kynnys hakea töihin on hyvin korkea. Nimetön työnhaku edistää yhdenvertaisia mahdolli-
suuksia työnhakutilanteessa ja ehkäisee syrjintää. Koska työhakemuksissa ei ole näkyvillä nimiä ja 
taustatietoja, niin rekrytoija kiinnittää huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja 
työkokemukseen. Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat siirtymässä anonyymiin rekrytointiin lähitulevai-
suudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työnhaku vaatii aktiivisuutta, aikaa ja panostamista myös kantasuomalaiselta, joten ymmärrettävästi 
maahanmuuttajalla siihen menee aikaa vielä enemmän. TE-toimiston palvelut auttavat työnhaussa, 
mutta työnhakijan pitää silti itse tehdä suurin työ ja erityisesti pitää miettiä, mitä haluaa ja miten etenee 
(katso alla oleva kuva). Tähän prosessiin löytyy apua esim. A-URAn sivulla http://www.avosto.net/a-ura/  

 

 

Kuvan lähde: A-URA. http://www.avosto.net/a-ura/  Urasuunnittelu 

Motivointi työelämään 

• Tsemppari: ole esimerkkinä ja kerro oma tarinasi, jos haluat.  
• Tsemppari: kuuntele asiakasta ja hänen motiivejaan, vahvista niitä ja niiden myönteisiä vaiku-

tuksia. 
• Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutusta, työtä ja työntekoa arvostetaan.  
• Suomessa työtä tai ammattia voi halutessaan vaihtaa, eikä ole pakko jäädä vuosiksi samaan 

työpaikkaan, jos ei halua. Ensimmäinen työpaikka voi toimia porttina seuraavaan jne. 
• Työssäkäyvä vanhempi toimii esimerkkinä lapsille. 
• Työnteolla maksetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. 
• Työllistymisestä seuraa monia etuuksia, kuten työterveyshuollon palvelut, eläkkeen paranemi-

nen, lomat, lainan hakeminen helpottuu, luottotiedot paranevat. 
• Koulutuksessa tai työelämässä oleva sopeutuu paremmin Suomeen ja oppii helpommin suomen 

kielen. 
• Työstä saa rahaa ja toimeentulon eikä tarvitse vaivautua Kelan hakemusrumbaan. 
• Koulutuksesta tai työstä saa päiviin sisältöä ja vaihtelua. 
• Mielekkäässä koulutuksessa tai työssä on sopivasti haastetta, siitä saa onnistumisen kokemuk-

sia ja itsetunto vahvistuu. 
• Koulu- tai työyhteisössä kuuluu uuteen sosiaaliseen yhteisöön, tapaa erilaisia ihmisiä ja saa ys-

täviä. Työssä voi auttaa muita (asiakkaita tai työkavereita). 

 

 

http://www.avosto.net/a-ura/
http://www.avosto.net/a-ura/
http://www.avosto.net/a-ura/
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Yleensä yhtä vapaana olevaa työpaikkaa hakee kymmeniä hakijoita. Tosiasia on, että työhakemuksia 
pitää myös lähettää kymmeniä ennen kuin saa työpaikan. Suurin osa työpaikoista on ns. piilotyöpaik-
koja, joita ei ilmoiteta avoimessa haussa. Tämän vuoksi oman kontaktiverkoston hyödyntäminen työn-
haussa on tärkeää. Työnhakijan kontaktiverkosto koostuu kaikista henkilöistä, jotka voivat tukea työn-
haussa (ystävät, sukulaiset, harrastuskaverit, kaikki joita tapaa, aikaisemmat työkaverit, aikaisemmat 
työnantajat, opettajat). Myös sosiaalinen media on tehokas apu työnhakuprosessissa, erityisesti jos ha-
kee työpaikkaa korkeammin koulutetuilta aloilta.  

Työhakemus pitää laatia erikseen jokaiseen työpaikkaan, koska sen sisällön tulee vastata ilmoitusta. 
Tähän kannattaa panostaa. Verkosta löytyy paljon erilaisia työnhakuun liittyviä sivustoja ja oppaita, 
joista saa vinkkejä ja ohjeita erottuvan ansioluettelon ja hakemuksen tekoon sekä haastattelutilantee-
seen. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miten motivoida työnantajaa ottamaan maahanmuuttaja töihin? 
 

• Valveutunutta työnantajaa ei tarvitse motivoida, vaan hän rekrytoi työntekijän osaami-
sen ja työelämätaitojen perusteella (ei iän, kansallisuuden, sukupuolen tai etnisen taus-
tan perusteella). 

• Maahanmuuttaja rikastuttaa työyhteisön monimuotoisuutta. 
• Maahanmuuttaja tuo työyhteisöön osaamisensa lisäksi erilaista kieli- ja kulttuuritietoa, 

josta työnantaja voi hyötyä. 
• Maahanmuuttajan työllistämisellä työnantaja osallistuu yhteiskuntavastuunkantoon. 
• Maahanmuuttajan työllistämisestä yritys saattaa saada taloudellista hyötyä (esim. palk-

katuki). 
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Työnhakuun-opas. http://www.avosto.net/a-ura/opas/  

Työnhakuopas. https://rekrytointi.com/tyonhaku/tyonhaku/  

Työnhakuopas. https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/  

Työnhakuopas. http://uranoste.fi/tyonhakuopas/  
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Kuningas, R. 2010. Työnhakuopas maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat yritysten resurssina –
hanke. Hyria Koulutus Oy. https://www.hyria.fi/files/4524/MaMu_tyonhakuopas_101210.pdf   
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hanke. https://ameo.fi/wp-content/uploads/2018/02/Tyohon_selkomateriaali.pdf  
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Opo-materiaalia selkosuomeksi. AMMA-projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. 
https://docplayer.fi/417580-Opo-materiaalia-selkosuomeksi.html  
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kaisu_oranssi.pdf  

Härkönen, E. 2019. Mistä löydetään sopiva yritys maahanmuuttajalle? https://kotouttaminen.fi/blogi/-
/blogs/mista-loydetaan-sopiva-yritys-maahanmuuttajalle-  

 

TYÖHYVINVOINTI JA TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT  
 

Työntekijän työkyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä ja terveydestä 
sekä työntekijän osaamisesta ja motivaatiosta ja työpaikan työoloista. Jos jokin näistä osa-alueista on 
heikko, niin toisella osa-alueella voi kompensoida heikkoutta, esimerkiksi hankkimalla apuvälineitä tai 
joustamalla työajoista. Työkykyyn vaikuttavat myös yhteiskunnan rakenteet ja säännöt sekä työntekijän 
perhe ja lähiyhteisö. Lisää  https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyokykytalo/  Työkyky voidaan kuvata talon muo-
dossa (katso seuraava kuva). 
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Työhyvinvointi on työntekijän omakohtainen kokemus työkyvystä. Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen 
voimavara, he tekevät työtään innostuneemmin ja laadukkaammin ja työhyvinvointi heijastuu myös asi-
akkaiden, järjestötyössä myös toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten hyvinvointiin ja tyytyväisyy-
teen. Toimiva työyhteisö ja hyvä sosiaalinen ilmapiiri lisäävät halua työssä jatkamiseen. Työpaikoissa, 
joissa on hyvä ilmapiiri ja runsaasti sosiaalista kanssakäymistä, työntekijät sairastavat vähemmän ja 
jäävät myöhemmin eläkkeelle. Työhyvinvoinnin edistäminen on työn epäkohtiin puuttumista ja vahvuuk-
sien tunnistamista, vahvistamista ja hyödyntämistä. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Omasta itsestä kannattaa pitää huolta.  Tietoa löytyy mm. 
Terveellistä elämäntavoista https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus  
Painonhallinnasta https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta  
Ravitsemuksesta http://syohyvaa.fi/  
Terveysliikunnasta http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta  
Unesta ja palautumisesta https://www.ttl.fi/tyontekija/uni-ja-palautuminen/  

 

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus
https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta
http://syohyvaa.fi/
http://syohyvaa.fi/
http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta
http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta
https://www.ttl.fi/tyontekija/uni-ja-palautuminen/
https://www.ttl.fi/tyontekija/uni-ja-palautuminen/
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Työssä voi olla paljon erilaisia kuormitustekijöitä. Ihmissuhdetyössä kuormitus liittyy useimmiten psyyk-
kisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Useilla työpaikoilla työtä on paljon ja siinä on jatkuva kiire, työmäärää tai 
tahtia ei voi säädellä itse, työn tavoitteet ovat epäselvät ja työssä on jatkuvaa muutosta ja epävar-
muutta. Sosiaaliset kuormitustekijät liittyvät työyhteisön vuorovaikutukseen. Näitä ovat mm. heikko tie-
donkulku ja yhteistyön sujumattomuus. Toisaalta työpaikan psykososiaaliset tekijät voivat olla myös voi-
mavaroja, jotka lisäävät työn imua eli tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista työhön. Näitä ovat 
esimerkiksi mahdollisuus osallistua työn suunnitteluun ja päätöksen tekoon, työn itsenäisyys, mielek-
käät työtehtävät, mahdollisuus oppia ja kehittyä, työn palkitsevuus, mahdollisuus tukeen, joustavat työ-
ajat.  

Yleensä ihminen reagoi jollakin tavoin kuormitukseen. Stressi on normaali reaktio ympäristön muutok-
siin. Kohtuullinen stressi on terveellistä ja ihminen kestää lyhytaikaisesti voimakkaitakin kuormitushuip-
puja, mutta pitkäaikainen stressi altistaa sairastumiselle. Työuupumus on pitkäaikaisen työstressin seu-
rausta. Olennaista on palautuminen. 

Vinkkejä työntekijälle: 

• Keskustele esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. Mieti yksilöllisiä keinoja työperäisen stressin 
hallintaan, esim.: 

⇒ Onko työmäärä sopiva? 
⇒ Voitko vaikuttaa työhösi? 
⇒ Joustaako työaika sopivasti? 
⇒ Saatko keskityttyä rauhassa? 
⇒ Saatko palautetta ja onnistumisen kokemuksia? 
⇒ Kulkeeko tieto? 
⇒ Kohdellaanko sinua oikeudenmukaisesti työssä? 
⇒ Toimiiko vuorovaikutus? 
⇒ Onko työ hyvin johdettua? 
⇒ Muuttuuko työ? 

• Huolehdi omasta palautumisestasi ja hyvinvoinnista. Nuku hyvin. Ruokaile säännöllisesi ja ter-
veellisesti. Liiku. Tapaa ystäviä. Nauti luonnosta ja kulttuurista. Muista rauhoittua.  

• Puhu tuntemuksistasi muille. Muillakin voi olla samanlaisia kokemuksia. 
• Kuuntele itseäsi ja ota todesta omasta jaksamisestasi kertovat merkit. Pyydä apua ajoissa. 

Lähteet: https://www.slideshare.net/tyoterveyslaitos/tykuormituksesta-tyn-iloon-tyn-psykososiaali-
set-kuormitustekijt-hallintaan ja https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/ehkaise-tyostres-
sia/ ) 

 

Työn kuormittavuuden hallintaan on monia keinoja ja vastuu niistä jakautuu myös työyhteisöön ja työn-
antajalle (katso seuraava kuva). Työsuojelun ja erityisesti työterveyshuollon toiminta voivat tukea kuor-
mittavissa tilanteissa. Työntekijän vapaa-ajalla on suuri merkitys kuormituksen hallintaan. 

 

https://www.slideshare.net/tyoterveyslaitos/tykuormituksesta-tyn-iloon-tyn-psykososiaaliset-kuormitustekijt-hallintaan
https://www.slideshare.net/tyoterveyslaitos/tykuormituksesta-tyn-iloon-tyn-psykososiaaliset-kuormitustekijt-hallintaan
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Kuvan lähde: Työturvallisuuskeskus. Keinoja työn kuorm

ittavuuden hallintaan. https://ttk.fi/files/5381/Keinoja_tyon_kuor-
m

ittavuuden_hallintaan_infograafi_A4.pdf  

https://ttk.fi/files/5381/Keinoja_tyon_kuormittavuuden_hallintaan_infograafi_A4.pdf
https://ttk.fi/files/5381/Keinoja_tyon_kuormittavuuden_hallintaan_infograafi_A4.pdf
https://ttk.fi/files/5381/Keinoja_tyon_kuormittavuuden_hallintaan_infograafi_A4.pdf
https://ttk.fi/files/5381/Keinoja_tyon_kuormittavuuden_hallintaan_infograafi_A4.pdf
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Aloilla, joilla väkivallan uhka on ilmeinen, on työtehtäviin, työympäristöön ja työjärjestelyihin liittyvät vä-
kivaltavaarat on tunnistettava ja selvitettävä. Tärkeintä on poistaa ja ennakoida uhkatilanteita. Enna-
koida voi esimerkiksi turvallisuusjärjestelyin, laatimalla ohjeet vaaratilanteita varten ja tiedottamalla oh-
jeista sekä järjestämällä työympäristö turvalliseksi tilojen, kalustuksen, poistumisteiden, hälytyslaittei-
den ja henkilökunnan yhteydenpitovälineiden avulla. Lisää https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/ty-
oturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/vakivalta_ja_uhkatilanteet  

Jäljelle jäävien vaarojen merkitys arvioidaan. Arvioinnissa voi käyttää apuna myös turvallisuusalan ja 
työsuojelun asiantuntijoita ja Riskien arviointi työpaikalla –työkirjaa http://www.tyoturva.fi/files/2941/Ris-
kien_arviointi_tyopaikalla_tyokirja_22052015_kerttuli.pdf   

 

Katso lisää: 

Työhyvinvoinnin portaat –työkirja. Työturvallisuuskeskus. 2009. https://ttk.fi/files/704/Tyohyvinvoin-
nin_portaat_tyokirja.pdf  

Psykososiaalinen kuormitus. https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus  

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla – esite. Työsuojeluhallinon esitteitä 2/2017. https://tyosuo-
jelu.julkaisuverkossa.fi/psykososiaalinen_kuormitus_tyopaikalla/#/article/1/page/1  

Näin ehkäiset työstressiä. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/ehkaise-tyostressia/   

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla. Työturvallisuuskeskus. 2015. https://ttk.fi/fi-
les/4628/Epaasiallisen_kohtelun_ehkaisy_ja_kasittely_tyopaikalla.pdf  

Good behaviour preferred – inappropriate behaviour unacceptable. Työturvallisuuskeskus. 2010. 
https://ttk.fi/files/4631/Good_behaviour_preferred.pdf  

 

TYÖSUOJELU 
 

 

Työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista ja työn jatkuvasta tarkkailusta sekä tarvittavista kehittämistoi-
mista. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa heti työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, jos työpaikalla 
on terveys- tai turvallisuusvaaraa aiheuttavia vikoja tai puutteellisuuksia. Työntekijällä on myös velvolli-
suus poistaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet työnantajalta saamien ohjeiden mukaisesti aina, 
kun se on mahdollista ja turvallista. Työturvallisuuslaki edellyttää, että jokaisella työnantajalla on oltava 
työsuojelun toimintaohjelma. Ohjelman laatimiseen voi käyttää apuna mallilomakkeita https://www.ty-
osuojelu.fi/documents/14660/338901/Ty%C3%B6suojelun+toimintaohjelma+-lomake/cbae1415-90de-

Työsuojelu on työpaikalla tapahtuvaa yhteistoimintaa, jonka avulla työnantaja ja työntekijät 
ylläpitävät ja parantavat työturvallisuutta työpaikalla. 
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4e86-95d4-be171fa7dcaf tai sen voi laatia vapaamuotoisesti. Toimintaohjelmaan voi sisältyä tasa-arvo-
suunnitelma sekä suunnitelma toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunni-
telma). Nämä suunnitelmat ovat lakisääteisiä työantajille, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähin-
tään 30 työntekijää. Jos työntekijöille tai työnhakijoille aiotaan tehdä huumausainetestejä, työnantajalla 
on oltava päihdeohjelma (työterveyshuoltolaki 11 §).  

Työnantajan huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä edellyttää 
työn vaarojen ja haittojen selvittämistä, joka on osa työpaikan työsuojelutoimintaa ja siten lakisääteistä. 
Lomakkeet tähän löytyvät https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vas-
tuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi  Jos tunnistettuja vaaroja ei pystytä heti ko-
konaan poistamaan, on työnantajan arvioitava jäljelle jäävien vaarojen merkitys työntekijän terveydelle 
ja turvallisuudelle, jonka perusteella toteutetaan työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpi-
teet.  

 

Katso lisää: 

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. https://www.tyosuojelu.fi/  

Työsuojelun toimintaohjelma. https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-toimintaoh-
jelma  

Vaarojen arviointi. https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi  

Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi. https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuo-
jelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi  

Päihdehaitat hallintaan. TTK. 2015. https://ttk.fi/files/4647/Hoitoonohjaussuositus.pdf  

 
 

 

 

 

Lainsäädäntöä: 

Työturvallisuuslaki 2002/738 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 
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https://ttk.fi/files/4647/Hoitoonohjaussuositus.pdf
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TYÖTERVEYSHUOLTO 
 

 

Työterveyshuolto jakautuu kahteen osaan: 1) lakisääteiset ennaltaehkäisevät palvelut ja 2) sairaan-
hoito. Lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut kuuluvat kaikille palkkasuhteessa ole-
ville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on järjestettävä, vaikka 
palveluksessa olisi vain yksi työntekijä. Ennalta ehkäiseviä työterveyshuollon palveluita ovat mm. työ-
paikkakäynnit, terveystarkastukset sekä tietojen anto, ohjaus ja neuvonta työntekijöille ja esimiehille.  

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on seurattava työntekijöidensä työkykyä ja työkyvyn vaaran-
tuessa reagoitava siihen varhaisessa vaiheessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on 
palauttaa työntekijän työkyky ja ehkäistä työkyvyttömyys. Työnantaja sopii varhaisen tuen toimintatavat 
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja tiedottaa toimintatavoista työntekijöille. Työnantajalla on lain 
edellyttämä velvollisuus järjestää työntekijöille säännölliset terveystarkastukset, jos työhön liittyy eri-
tyistä sairastumisen vaaraa tai muita terveydellisiä riskejä. Näitä työtehtäviä on esim. teollisuudessa ja 
rakennusalalla.  

Työnantaja voi liittää myös vapaaehtoiset sairaanhoitopalvelut osaksi työterveyshuoltoa. Työterveyteen 
painottunut sairaanhoito voi olla yleislääkäritasoista tai siihen voi sisältyä terveydentilan selvittämiseen 
tarvittavat erikoislääkärikonsultaatiot. Sairaanhoito voi sisältää myös laboratorio- ja röntgentutkimuksia. 
Sairaanhoitopalvelujen järjestämisessä työnantajan on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta, eli 
palvelujen on oltava samat kaikille työntekijöille. 

 

 

Katso lisää: 
Työterveyshuolto. https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto    

Työterveyshuolto. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/   

Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työnte-
kijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työ-
oloja. 
 (Työterveyshuoltolaki) 

Lainsäädäntöä: 

Työterveyshuoltolaki 2001/1383 

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä 
sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013  

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 
2001/1485 

https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto
https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/
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Työikäisten työterveyshuolto uudistuu –podcast sarja. https://www.ttl.fi/tyoikaisten-terveydenhuolto-uu-
distuu-podcast-sarja/  

 

 

TUKEA TYÖLLISTYMISEEN 
 

Kunta, TE-palvelut, Kela tai työeläkekuntoutus voivat tukea työnhakijaa monin tavoin. Näitä palveluita 
ovat mm.: 

 

TE-TOIMISTON PALVELUT 
 

TE-toimiston palvelut löytyvät kootusti https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymi-
seen/index.html  

Työkokeilu eli työharjoittelu työpaikalla voi auttaa työhönpaluuvaiheessa näyttämään työnantajalle 
työnhakijan osaamisen käytännössä. Samalla työnhakija voi selvittää omia ammatinvalinta- ja uravaih-
toehtojaan. Työkokeilupaikka haetaan itse vapailta työmarkkinoilta tai esimerkiksi Vantaan kaupungin 
valmennustalojen (Reeli, Koutsi ja Luxi) työpajoista. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kk, mutta sa-
malla työnantajalla kuitenkin enintään 6 kk (kunnalla 12 kk, sama työtehtävä enintään 6 kk).  Työkokei-
lun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen (enintään viitenä päi-
vänä viikossa 4–8 tuntia päivässä). Työkokeilun aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä ollessa, li-
säksi voi saada työttömyysetuuden korotettuna ja kulukorvausta. Lisää https://www.te-palvelut.fi/te/fi/ty-
onhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html ja http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissi-
vut/kaytannot_ja_saannokset/index.html   

Palkkatuki on harkinnanvaraista rahallista tukea työnantajalle, joka palkkaa työttömän työnhakijan. 
Työntekijä on palkkatyösuhteessa työnantajaan. Tuen määrään vaikuttaa työttömän työnhakijan työttö-
myyden kesto, työnhakijan vamman tai sairauden vaikutus työsuoritukseen ja työnantaja. Se voi olla 
enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista (v. 2019 enimmäismäärä on 1400 €/kk) 6-24 kk 

Työkokeilu Palkkatuki Työhönvalmentajan 
tuki

Työolosuhteiden 
järjestelytuki

Uravalmennus ja 
työnhakuvalmennus 
Yrittäjävalmennus

Kuntouttava 
työtoiminta

Työllistämistä 
edistävä monialainen 

yhteispalvelu (TYP)
Kouluttautuminen 

Uraohjaus ja 
koulutusneuvonta

Kelan ammatillinen 
kuntoutus Työeläkekuntoutus

Työttömien 
terveyspalvelut

https://www.ttl.fi/tyoikaisten-terveydenhuolto-uudistuu-podcast-sarja/
https://www.ttl.fi/tyoikaisten-terveydenhuolto-uudistuu-podcast-sarja/
https://www.ttl.fi/tyoikaisten-terveydenhuolto-uudistuu-podcast-sarja/
https://www.ttl.fi/tyoikaisten-terveydenhuolto-uudistuu-podcast-sarja/
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
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ajan. Poikkeuksena on yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka ei harjoita elin-
keinotoimintaa, joka palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, jolloin palkkatuki on 
100 % aina 65 % työaikaan saakka (enimmäismäärä on 1800 €/kk) enintään 12 kk ajan. Myös sosiaali-
sille yrityksille palkkatuki on erisuuruinen riippuen palkattavan henkilön taustasta. Lisää http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html  

Työnantaja voi saada TE-toimistolta harkinnan perusteella työolosuhteiden järjestelytukea, jos työ-
hön palkataan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalus-
teita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Tukea työvälineiden hankintaan tai 
työpaikan muutostöihin voi saada enintään 4 000 € /henkilö. Sitä on haettava kuukauden kuluessa, kun 
työtarvikkeet on hankittu tai muutostyöt tehty. Huom! Tuki ei ole tarkoitettu työpaikan tavallisiin er-
gonomiaratkaisuihin! Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille 
kuukaudessa enintään 18 kk ajan. Lisää http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tu-
kea_rekrytointiin/tyoolosuhteiden_jarjestelytuki/index.html  

Työhönvalmentaja auttaa, tukee ja ohjaa työnhakijaa henkilökohtaisesti ja konkreettisesti työnhaku- tai 
koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja voi myös ohjata oppisopimuksella opiskelevaa työpaikalla työn 
alkuvaiheessa. Työhönvalmennusta voi saada 50 tuntia vuodessa. Työhönvalmennuksesta sovitaan 
henkilökohtaisesti TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Työhönvalmennuksen aikana saa samaa etuutta 
kuin työttömänä ollessa. Lisää http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyohon-
valmentaja/index.html  

Uravalmennuksesta saa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen sel-
kiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksen ai-
kana laaditaan ura- ja työllistymissuunnitelma. Uravalmennus on käytännönläheistä ryhmämuotoista 
toimintaa, johon liittyy usein oppilaitoksiin ja työhön tutustumisia sekä tarpeen mukaan erilaisia lyhyitä 
työelämän lupa- ja korttikoulutuksia. Uravalmennuksessa saa henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi tietoa 
ja tukea toisilta valmennukseen osallistujilta. Uravalmennuksen enimmäiskesto on 40 päivää 12 kk ai-
kana. Palveluun voidaan yhdistää erikseen järjestettävä työkokeilu työpaikalla. Lisää http://www.te-pal-
velut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/ammattia_koulutusta_valitsemassa/uravalmennus/in-
dex.html  

Työnhakuvalmennus on lyhytkestoinen (1-10 päivää) valmennus, jonka aikana käsitellään yleisiä 
työnhakuun liittyviä aiheita kuten esimerkiksi oman osaamisen arviointi, työhakemus, ansioluettelo, eri-
laiset rekrytointikanavat, tietoa työmarkkinoista. Uudenmaan alueen tulevat valmennukset löytyvät 
osoitteesta http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/valmennukset --> Uusimaa. Osa valmennuksista jär-
jestetään verkossa. 

Yrittäjiksi aikoville työnhakijoille tai jo yrityksen perustaneille on tarjolla yrittäjyyden uravalmennusta 
tai yrittäjäkoulutusta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/koulutus_ta/index.html . 

Ammatinvalinnan ohjauksesta saa apua koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimiseen. Ohjaus on pää-
asiassa keskustelua, jossa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja. Ohjaukseen voi keskustelun lisäksi sisältyä 
myös mm. ammatinvalintatestejä ja kotitehtäviä. Ammatinvalinnanohjausta tarjoavat TE-toimiston psy-
kologit, ja se on luottamuksellista. Yksittäinen ohjauskeskustelu on noin tunnin mittainen, ja keskustele-
massa voi käydä yhden tai useamman kerran. Lisää http://toimistot.te-palvelut.fi/ammatinvalinta-ja-ura-
suunnittelupalvelut Esite http://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/36513489/Uudenmaan+TE-

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyoolosuhteiden_jarjestelytuki/index.html
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http://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/36513489/Uudenmaan+TE-toimiston+ammatinvalinta-+ja+uraohjauspalvelujen+esite_+2019.pdf/60472bcf-f6e5-4418-8fea-745a663a020c
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toimiston+ammatinvalinta-+ja+uraohjauspalvelujen+esite_+2019.pdf/60472bcf-f6e5-4418-8fea-
745a663a020c 

TE-toimisto tukee kouluttautumista monella tapaa. Kaikista alla mainituista opinnoista työnhakijan on 
sovittava etukäteen TE-toimiston kanssa. Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 
kk. Lisää http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/index.html 

• Ammatillisella työvoimakoulutuksella voi lisätä ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä. 
Haussa oleva työvoimakoulutus löytyy osoitteesta https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/  

• Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu voi olla mahdollista, jos työnhakijalle ei löydy 
työvoimakoulutuksista sopivaa koulutusta.  

• Lyhytkestoisten opintojen, jotka kestävät enintään 6 kk ja edistävät työllistymistä, aikana voi 
saada työttömyysetuutta.  

• Sivutoiminen opiskelu voi olla mahdollista, jos työnhakija opiskelee niin vähän, ettei se vaikuta 
työnhakuun eikä estä vastaanottamasta kokoaikatyötä. 

 

Kuvan lähde. TE-toimisto. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kuva_opiskelu/index.html  

http://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/36513489/Uudenmaan+TE-toimiston+ammatinvalinta-+ja+uraohjauspalvelujen+esite_+2019.pdf/60472bcf-f6e5-4418-8fea-745a663a020c
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TE-toimiston puhelinpalveluita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
KUNNAN PALVELUT 
 

Vantaan kaupungin palvelut vantaalaisille työnhakijoille ja työttömille löytyvät https://www.vantaa.fi/hal-
linto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun  

Kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa niille, jotka ovat olleet työttömänä pidempään. Palvelun ta-
voitteena on lähikuukausien aikana siirtyä työhön, koulutukseen tai muihin työllistymistä edistäviin pal-
veluihin (ns. ensimmäinen askel).  Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan TE-toimiston ja kunnan vir-
kailijan kanssa tehtävässä aktivointisuunnitelmassa. Toiminta tapahtuu yleensä kunnan eri toimipis-
teissä sekä eri yhdistyksien avustavissa tehtävissä. Vantaalla työtoimintaan osallistutaan 2-4 päivänä 
viikossa, 4-8 tuntia päivässä, vähimmäiskesto on 3 kk ja enintään yksi vuosi. Kuntouttavan työtoimin-
nan aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä ollessa. Lisäksi saa kulukorvausta jokaiselta osallistu-
mispäivältä ja matkakustannukset korvataan julkisen liikenteen 30 päivän lipun mukaisesti. Lisää 
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kuntouttava_tyotoiminta/index.html ja 
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun/vantaan_tyotoiminta 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen 
palvelukokonaisuus, joka on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille työnhakijoille. TYPin asiakkaaksi 
pääsee TE-toimiston, kunnan tai Kelan ohjaamana. Palvelussa selvitetään, millaisia palveluja pitkään 
työttömänä ollut henkilö tarvitsee työllistymisen edistämiseksi ja hänen kanssaan laaditaan monialainen 
työllistymissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vähintään puolivuosittain. Suunnitelma sisältää 
erilaisia palveluja (julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja).  Asiak-
kuus Vantaan TYPissä voi kestää enintään kaksi vuotta. Palvelun aikana saa samaa etuutta kuin työttö-

Uraohjaus 
       Ilman ajanvarausta: 

p. 0295 020 720 
Ma ja to klo 12.00–16.00 

Keskustelu uraohjauksen psykologin kanssa 
          Ajanvarauksella: 

        https://uraohjaus.te-palvelut.fi/#!/  
Varaa aika puhelin- tai video-ohjaukseen 

psykologin kanssa 

Koulutusneuvonta 
p. 0295 020 702 

ma-pe klo 9.00–16.15 
koulutusneuvonta@te-toi-

misto.fi  

Työttömyysturvaneuvonta 
p. 0295 020 701 

ma-pe klo 9.00–16.15 

Henkilöasiakkaan venäjänkielinen puhelinpalvelu 
p. 0295 020 715 

ma-pe klo 9.00-16.15 
 

Telephone service in english   
for personal customers 

0295 020 713  
Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m. 
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mänä ollessa. Lisää http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/monialainen_yh-
teispalvelu/index.html ja https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonha-
kuun/vantaan_typ 

Terveydenhuoltolain mukaan kuntien on tehtävä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka sisältää 
myös työttömien terveyspalvelut. Kuntien järjestämän terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on 
tuettava työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistävä sairauksia sekä edistettävä mielenterveyttä ja elä-
mänhallintaa. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaali-
seen kuntoutukseen. Vantaalaiset TE-toimiston asiakkaat ohjataan terveystarkastukseen Terveysta-
loon. 

Vantaan kaupunki kannustaa ja tukee työnantajia palkkaamaan vantaalaisia työnhakijoita Työllistämi-
sen Vantaa –lisällä. Yritys tai työnantaja voi hakea työllistämisen Vantaa-lisää sopiessaan oppisopi-
muksesta tai työllistäessään vantaalaisen, jonka palkkauksen tueksi työnantaja saa TE-toimiston myön-
tämää palkkatukea. Palkkatuen tulee olla myönnettynä vähintään haettavalle ajanjaksolle. Työllistämi-
sen Vantaa –lisä yrityksille on 500 /kk ja se on tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkaku-
luihin, kuten perehdytys-, ohjaus- ja työvälinekustannuksiin. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea haetaan 
Oma Vantaa –asiointipalvelussa. Katso lisää: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkei-
not/tyollistamispalvelut_tyonantajille/valtti_-_tyollistamisen_lisatuki_yrityksille Työllistämisen Vantaa-lisä 
järjestöille on 300 €/kk. Katso lisää: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollista-
mispalvelut_tyonantajille/tyollistamistuki_jarjestoille  

Vantaan kaupunki voi myöntää rekrytointitukea yritykselle tai työnantajalle, joka palkkaa vantaalaisen 
alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen, johon TE-toi-
misto ei ole myöntänyt palkkatukea. Tuen määrä on 50 % palkkakustannuksista, korkeintaan 800 eu-
roa/kk. Tuen myöntäminen edellyttää harkintaa ja palkattavan tuen tarpeen arviota Ohjaamossa tai TY-
Pissä. Rekrytointitukea haetaan Oma Vantaa –asiointipalvelussa.  Hakemuksen liitteenä on toimitettava 
allekirjoitettu työsopimus, palkkakustannuslaskelma (bruttopalkka ja sivukulut) sekä palkattavan saama 
rekrytointituen tarvearvio. Katso lisää: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyonan-
tajapalvelut/rekrytointituki  

Edellisten lisäksi: 

• Nuorten 15-29-vuotiaiden palvelut löytyvät Ohjaamosta. Ajanvaraukseton neuvonta: Monitoimi-
tila Liito, Lummetie 2b (Tikkurila), avoinna ma- pe klo 12-15. Ajanvarauksella myös muina ai-
koina osoitteessa Lummetie 2 b A (valmennustalo Luxi).  Puhelin ja WhatApp 043 826 7466. 
Some: Facebook ja Instagram. Verkkosivut: https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-vantaa/  

• PKS Työllisyyden palvelutori on Uudenmaan TE-toimiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan yh-
teinen hanke, joka tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalvelua aikuisille työnhakijoille koulutus- ja työn-
hakuasioissa. Palvelutori palvelee ma-to klo 12-16 ilman ajanvarausta ja halutessa anonyymisti 
osoitteessa Vernissakatu 1, 4. krs., Vantaa/Tikkurila (TYPin yhteydessä), jonka lisäksi toimintaa 
on ympäri Vantaata. Some: Facebook Työllisyyden palvelutori Vantaa. Verkkosivut: https://tyolli-
syydenpalvelutori.fi/  

• Vantaan osaamiskeskus maahanmuuttajille toimii Lummetalossa Tikkurilassa ja Vantaan 
ammattiopisto Variassa. Palvelussa vantaalaiset työttömät maahanmuuttajat saavat ohjausta 
oman osaamisen tunnistamiseen, tietoa suomalaisesta työelämästä ja koulutusrakenteesta 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/monialainen_yhteispalvelu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/monialainen_yhteispalvelu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/monialainen_yhteispalvelu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/monialainen_yhteispalvelu/index.html
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun/vantaan_typ
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun/vantaan_typ
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun/vantaan_typ
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun/vantaan_typ
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/valtti_-_tyollistamisen_lisatuki_yrityksille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/valtti_-_tyollistamisen_lisatuki_yrityksille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/valtti_-_tyollistamisen_lisatuki_yrityksille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/valtti_-_tyollistamisen_lisatuki_yrityksille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/tyollistamistuki_jarjestoille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/tyollistamistuki_jarjestoille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/tyollistamistuki_jarjestoille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantajille/tyollistamistuki_jarjestoille
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyonantajapalvelut/rekrytointituki
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyonantajapalvelut/rekrytointituki
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyonantajapalvelut/rekrytointituki
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/tyonantajapalvelut/rekrytointituki
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-vantaa/
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-vantaa/
https://tyollisyydenpalvelutori.fi/
https://tyollisyydenpalvelutori.fi/
https://tyollisyydenpalvelutori.fi/
https://tyollisyydenpalvelutori.fi/


57 
 

sekä mahdollisuuden kehittää suomen kielen taitoa, ammatillista osaamista ja työelämävalmiuk-
siaan. Palvelu alkaa kahden viikon kartoitusjaksolla. Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma pal-
veluohjaaja, joka seuraa opiskelun tai työllistymisen etenemistä. Osaamiskeskukseen ohjaudu-
taan TE-toimiston kautta tai lähettämällä viesti  osoitteeseen osaamiskeskus@vantaa.fi  Katso 
lisää: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun/osaamiskes-
kus_maahanmuuttajille  

• Rekrytointitapahtumat ja työnantajatreffit https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elin-
keinot/apua_tyonhakuun/rekrytointitapahtumat  

• Luotsi-hankkeen uravalmentajat auttavat työnhaussa vantaalaisia yli 30-vuotiaita pitkäaikais-
työttömiä. Luotsi järjestää myös työnhakuun liittyvää päivystystä. Palveluun voi hakeutua soitta-
malla p. 050 3145463 tai luotsi@vantaa.fi. 
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/apua_tyonhakuun/luotsi   

 

Katso lisää:  

Työttömien terveyspalvelut. https://stm.fi/tyottomien-terveyspalvelut  

Rautio, M. 2018. Harva työtön tietää ilmaisesta terveystarkastuksesta – "Vasta nyt kuulin, mutta menen 
heti". https://yle.fi/uutiset/3-10199867  

 

 

KUNTOUTUS 
 

Kuntoutuksella parannetaan henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja tuetaan henki-
lön itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia. Kuntoutuksen tavoitteena on myös edistää henkilön osallis-
tumismahdollisuuksia, opiskelukykyä ja työllistymistä. Lisää https://kuntoutusportti.fi/kuntoutujalle/mita-
kuntoutus-on/ ,  https://www.kela.fi/mita-kuntoutus-on Kuntoutusta tarjoavat monet tahot ja erilaisia pal-
veluita on runsaasti tarjolla. Seuraavat toimijat ovat kuntoutuspalveluiden tuottajia: 

 

• Jos henkilö on työssä tai hänen työssäolostaan on alle 3 vuotta, niin hänen ammatillisesta kun-
toutuksesta vastaa työeläkevakuutusyhtiö. Lisää https://www.tyoelake.fi/mika-tyoelake-on/   tai 
https://www.tela.fi/erilaiset_vakuuttajat  ja https://www.tela.fi/tyoelakejarjestelma  

• Kela järjestää ammatillista kuntoutusta niille, joilla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen. Heitä 
ovat muun muassa pitkään työelämän ulkopuolella olleet henkilöt, osatyökykyiset ja nuoret.  

• Kela järjestää lisäksi mm. kuntoutus - ja sopeutumisvalmennuskursseja eri sairausryhmille,  
kuntoutuspsykoterapiaa,  neuropsykologisen kuntoutusta https://www.kela.fi/mita-kuntoutus-on  

Työeläkevakuutusyhtiöt Kela Tapaturma- ja 
liikennevakuutusyhtiöt Terveydenhuolto
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• Tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt vastaavat kuntoutuksesta silloin, kun kuntoutuksen tarve 
johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta. Lisää https://www.tvk.fi/ ja 
https://www.lvk.fi/  

• Terveydenhuolto järjestää yhdessä Kelan kanssa ammatillista kuntoutusta tukevaa lääkinnäl-
listä kuntoutusta. Terveydenhuollon kuntoutuspalveluihin kuuluvat fysio-, puhe-, ravitsemus- ja 
toimintaterapia, apuvälinepalvelut, veteraanikuntoutus ja kuulontutkimus.  

• Sosiaalinen kuntoutus on osa kunnan toimintaa. 
 

Kuntoutuksen keinot kootusti löytyy https://polku.tietyoelamaan.fi/tyokykya-tukevat-keinot-ja-menetel-
mat/kuntoutuksen-keinot/#stickyroll. Osatyökykyiset työssä –toimintakonsepti. Kaikki keinot käyttöön. 
Esimerkkejä keinovalikoimasta https://tietyoelamaan.fi/osku/  

  
Osatyökykyisen henkilön työhön paluun tueksi on kehitetty verkkosivusto, josta löytyy erilaisia keinoja 
tukea työhön paluuta https://tietyoelamaan.fi/keinot-tyokyvyn-tueksi/keinovalikoima/#ulkopuolella Am-
mattilaiset voivat opiskella työkyvyn tukemiseen liittyviä asioita ilmaisessa ja kaikille avoimessa verkko-
koulutuksessa https://polku.tietyoelamaan.fi/. HUS:n Terveyskylän kuntoutumistalossa on samankal-
taista asiaa https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo  

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille. Kykyviisarin avulla 
vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Saatavilla 
myös eri kielillä. https://sivusto.kykyviisari.fi/kokeile-kykyviisaria/  

Takaisin työhön –omahoito-opas verkossa https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-op-
paat/itsehoito/takaisin_tyohon_omahoito/Pages/default.aspx on tarkoitettu erityisesti psyykkisestä sai-
raudesta johtuneen poissaolon jälkeen. 

 
KELAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS 
 

Kelan ammatillinen kuntoutus auttaa työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairau-
desta tai vammasta huolimatta. Kaikki Kelan ammatillisen kuntouksen vaihtoehdot löytyvät Kelan verk-
kosivuilta https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus. Kuntoutuskurssihaku löytyy  
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication  

• Nuoren ammatillinen kuntoutus 16-29 –vuotiaille   – yksilöllistä tukea tulevaisuuden suunnit-
teluun (NUOTTI-valmennus / ammatillinen kuntoutusselvitys / työllistymistä edistävä ammatilli-
nen kuntoutus / koulutuskokeilu). Kun nuori hakee ammatillista kuntoutusta, niin hakuvaiheessa 
ei tarvitse tietää, minkälaista kuntoutusta hakee, vaan Kela auttaa valitsemaan sopivan kuntou-
tusmuodon. Näihin palveluihin ei tarvita lääkärin lausuntoa. Lisää https://www.kela.fi/nuoren-
ammatillinen-kuntoutus  

• Ammatillinen kuntoutusselvitys – yksilöllistä tukea tilanteen selvittelyyn ja kuntoutuksen 
suunnitteluun. Kuntoutuksen pituus sovitetaan yksilöllisen kuntoutustavoitteen mukaan (enin-
tään 12 kuntoutuspäivää ja 3 seurantapäivää). Lisää https://www.kela.fi/kuntoutusselvitys  

• Koulutus – tukea sellaiseen ammatilliseen koulutukseen, joka mahdollistaa kuntoutujan osallis-
tumisen työelämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Lisää https://www.kela.fi/koulutus-
kuntoutuksena  
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• Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus – yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, 
ammattialan tai opiskelualan valintaan. Sairauden hoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että 
voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn. Työllistymistä edistävässä ammatillisessa 
kuntoutuksessa on 3 vaihtoehtoista palvelulinjaa: työkokeilu, työhönvalmennus sekä työkokeilu 
ja työhönvalmennus. Palvelun pituus vaihtelee yksilöllisesti 3-26 kk välillä. Lisää 
https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus  

• Ammatilliset kuntoutuskurssit (Taito-kurssit) – ryhmämuotoista tukea elämänhallintaan ja val-
miuksia työelämään. Kurssin pituus on 102 vrk, johon sisältyy 70 vrk:n työharjoittelu ja 2 seu-
rantakertaa. https://www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuskurssit  

• Koulutuskokeilu – jos kuntoutuja on sairautensa vuoksi epävarma sopivasta ammattialasta, 
opiskelupaikasta ja opiskelusta. Koulutuskokeilun kesto on enintään 10 päivää. 
https://www.kela.fi/koulutuskokeilu  

• Apuvälineet – henkilökohtaisia apuvälineitä avuksi työhän tai opiskeluun sairauden tai vamman 
vuoksi, silloin kun kuntoutuja ei selviydy työssä tai opinnoissa ilman henkilökohtaisia vaativia 
apuvälineitä. https://www.kela.fi/apuvalineet  

• Elinkeinotuki – rahallista tukea yrityksen perustamiseen tai muuttamiseen sairaudesta tai vam-
masta johtuvista syistä. https://www.kela.fi/elinkeinotuki  

• Työelämässä oleville Kela järjestää KIILA-kuntoutusta, josta saa tukea ammatilliseen työky-
kyyn ja työelämässä jatkamiseen. https://www.kela.fi/kiila-kuntoutus  

Ammatillista kuntoutusta haetaan Kelalta paperisella lomakkeella Hakemus ammatilliseen kuntoutuk-
seen KU101 (apuvälineet: hakemus KU103).  Hoitava lääkäri arvioi kuntoutustarpeen, suosittaa kuntou-
tusta ja kirjoittaa lausunnon (lääkärinlausunto B), joka liitetään hakemukseen (poikkeuksena nuoren 
ammatillinen kuntoutus, jossa lausunto ei tarvita). Lisää https://www.kela.fi/ammattillinen-kuntoutus-
nain-haet  

Kuntoutuksen aikana Kela maksaa yleensä kuntoutusrahaa, jota haetaan kuntoutuspäätöksen saami-
sen jälkeen. Lisää https://www.kela.fi/kuntoutusraha  Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan 
kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,39 euroa arkipäivältä. Kuntoutusrahan määrää voi arvioida las-
kurilla https://asiointi.kela.fi/eprlaskenta_app/PRLaskentaApplication?EJ=KB&lang=fi  

 
TYÖELÄKEKUNTOUTUS 
 

Työelämässä olevan ja/tai pidempään työskennelleen (n. 5 vuotta) ammatillisesta kuntoutuksesta vas-
taa yleensä se työeläkevakuutusyhtiö, jossa henkilön työeläkevakuutus on tai jossa vakuutus viimeksi 
oli. Työeläkekuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua omassa tai uudessa työpaikassa, uudelleen kou-
lutusta tai kurssitusta, työhönvalmennusta tai elinkeinotukea. Työeläkekuntoutuksen edellytykset ovat: 

• Ikä alle alimman vanhuuseläkeiän (yleensä 63-65 vuotta). 
• Ollut työelämässä vakiintuneesti. 
• Voimassa oleva työ- tai yrittäjäsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut yli kolmea vuotta. 
• Sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua  

työkyvyttömyyseläkkeelle. 
• Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää työeläkekuntoutuksen avulla. 

https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus
https://www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuskurssit
https://www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuskurssit
https://www.kela.fi/koulutuskokeilu
https://www.kela.fi/apuvalineet
https://www.kela.fi/elinkeinotuki
https://www.kela.fi/elinkeinotuki
https://www.kela.fi/kiila-kuntoutus
https://www.kela.fi/kiila-kuntoutus
https://www.kela.fi/ammattillinen-kuntoutus-nain-haet
https://www.kela.fi/ammattillinen-kuntoutus-nain-haet
https://www.kela.fi/kuntoutusraha
https://www.kela.fi/kuntoutusraha
https://asiointi.kela.fi/eprlaskenta_app/PRLaskentaApplication?EJ=KB&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/eprlaskenta_app/PRLaskentaApplication?EJ=KB&lang=fi
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• Viimeisen viiden vuoden ajalta työansiot ovat vähintään 35 614,03 euroa (vuoden 2019 taso). 
• Ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella. 

Jos työeläkekuntoutuksen kriteerit täyttyvät, kuntoutusta haetaan omasta työeläkelaitoksesta. Hake-
muksen liitteeksi liitetään lääkärin kirjoittama B-lääkärinlausunto. Työeläkekuntoutuksen ajalta makse-
taan yleensä kuntoutusrahaa, jonka määrä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Lisää 
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/#title ja 
https://www.tela.fi/tyoelakekuntoutus  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan lähde: 
Työeläke. Kun-
toutus – reitti ta-
kaisin työelä-
mään. 
https://www.ty-
oelake.fi/elak-
keet-eri-ela-
mantilan-
teissa/kuntou-
tus-reitti-takai-
sin-tyoela-
maan/#title  
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