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SISÄLTÖ

- Pakolaisavun omakielinen 

yhteiskuntaorientaatio-kurssimalli

- Yhteiskuntaorientaation kouluttajan rooli

- Yhteiskuntaorientaation toteutus käytännössä

- Mitä Pakolaisapu voi tarjota?



TAUSTA?

- Yhteiskuntakurssin kehittäminen kuntien

käyttöön

- Tulkattuja esityksiä eri aiheista, keskustelua

Keskeiset havainnot:

Liian yksityiskohtaista, perustavanlaatuista tietoa voi jäädä

saamatta, tulkkauksen ongelmat, väärin ymmärtäminen, 

ennakkokäsitykset vaikuttavat…

M I TÄ  T I E T O A  J A  M I T E N ?



- Kunnilla lakisääteinen velvollisuus (2010) tarjota yhteiskuntaorientaatio vastasaapuneille maahanmuuttajille, jotka 
kuuluvat kotoutumislain piiriin. 

- Asetus yhteiskuntaorientaatiosta määrittää:
• tavoitteen, sisällön, muodon ja toteutuksen. 
• Vähimmäiskesto 60 tuntia ja mahdollisuuksien mukaan äidinkielellä.
• Asetuksen pohjalta laadittu oppikirja Om Sverige. 

- Taustalla hallituksen selvitys (2010), miten tietoa annetaan
• kansallinen standardi, yhteiskuntaorientaatio, asetus sisällöstä, samhällskommunikatörit, lääninhallitukset: tuki ja 

vuosittainen raportti hallitukselle

- 2017: 
• Yhteiskuntaorientaatio nähdään tärkeänä areenana luoda varhaisia ja parempia edellytyksiä työmarkkinoille 

ja ruotsalaiseen yhteiskuntaan mukaan pääsemiseen 

- Yhteistyö: Länsi-Göötanmaan lääninhallitus ja Göteborg

RUOTSIN SAMHÄLLSORIENTERING



TAVOITE: Perustavanlaatuista tietoa Suomesta ja suomalaisen yhteiskunnan 
toiminnasta maahanmuuton alkuvaiheessa omalla kielellä. 

KENELLE: Vastasaapuneille maahanmuuttajille (ainakin pakolaistaustaisille)

MITEN: Kurssimuotoisesti. Opetus on dialogimuotoista antaen tilaa kysymyksille, 
keskustelulle ja reflektiolle. 

MITÄ: Opetus perustuu Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan

KUKA: Vetäjänä toimii omakielinen kouluttaja, joka on saanut tehtävään koulutuksen. 

KESTO: 70 tuntia

L A A J U U S ,  S I S Ä L T Ö ,  M U O T O

YHTEISKUNTAORIENTAATIO



Suomi – Yhteiskuntaorientaation 

oppikirja

- Valtakunnallinen hyödynnettävyys
- Kokonaiskuvan rakentamista
- Historiallinen kehitys ja Suomen tarina
- Miksi toimitaan, kuten toimitaan
- Mitä hyötyä yksilölle, perheelle, yhteiskunnalle
- Yleisten periaatteiden ja arvojen tunteminen
- Sovellettavissa olevaa tietoa

Sähköinen julkaisu netissä
- suomi, arabia,
- tulossa somali, dari

Kehitystyö jatkuu



Menetelmällisyys a & o

- Mahdollisuus kuunnella, kysyä ja keskustella

KESKUSTELUN 
KAUTTA



KULTTUURI ON MERKITYKSIEN 

MAAILMA

Kunnia

Vero

Lasten 
oikeudet

Työntekijä
Hyvä lasten kasvatus

Perheväkivalta

Hyvinvointivaltio
Opiskeleminen

Ammatillisuus



Suomi on maailman demokraattisimpia, 

tasa-arvoisimpia ja vapaimpia maita, 

jossa kansalaiset luottavat yhteiskuntaan. 

Keskeiset oikeudet ja velvollisuudet kytkeytyvät 

arvoihin.

On tarjottava perustavanlaatuista tietoa,

joka antaa tilaa arvojen ja normien käsittelylle.



• Pakolaisavun Omakielistä 
yhteiskuntaorientaatio-kurssia on toteutettu 
arabiankielisenä Forssassa, Espoossa ja 
Porvoossa.

1. kotoutumiskoulutukseen 
integroituna

2. kunnan toimesta



Päivi Lindroos, kotoutumiskouluttaja:

• ”Oppimateriaalin sisältö tukee hyvin opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Aiheet etenevät niin, että 
ne rakentavat hyvän kokonaisuuden ymmärtää elämää uudessa yhteiskunnassa. Orientaatiojakso edistää 
myös suomen kielen sanaston oppimista ja terminologian ymmärrystä. [ - ]

• On helpompi ymmärtää uusia asioita, kun on saanut perustiedot omalla kielellä. Ja on helpompi 
suunnitella omaa ammatillista polkua, kun on saanut omalla kiellä tietoa esim. koulutusjärjestelmästä ja 
siitä, miten suomalainen työelämä toimii. [ - ]

PORVOON EDUPOLIN KOKEMUS



YHTEISKUNTAORIENTAATION
KOULUTTAJA

Kouluttajan tehtävät ja työkalut tunnetaan, mutta mikä on 
yhteiskuntaorientaation kouluttaja? 

Hän on se silta suomalaiseen yhteiskuntaan

Hän on henkilökohtaisesti ihmisten edessä: hän voi joko 
rakentaa polarisaatiota suomalaiseen yhteiskuntaan (vrt. 
me >< he) tai rakentaa siihen luottamusta. 

Arvopohjan takana seisominen, kunnioittava 
työskentelyote, rohkeus 



- Aikuisilla on omat arvot, käsitykset ja elämäntavat…

- Kouluttajan kyky sovittaa opetus osallistujien tarpeisiin ja edellytyksiin

- Ei vain ”työnnetä tietoa” ihmisille, vaan rakennetaan yhteisymmärrystä, kunnioitetaan 
aikaisempia kokemuksia ja avataan samalla uusia ovia.

- Tunteiden merkitys uusien asioiden oppimisessa
- voi olla pelkoa, epäluottamusta

- vapaus puhua

UUSIEN OVIEN AVAAMISTA



1.) luottamuksen rakentaminen ryhmän sisällä

2.) luottamuksen rakentaminen suomalaiseen yhteiskuntaan 

Ihminen voi kokea yhteiskunnan omakseen.

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN



- Oppikirja on kouluttajan käsikirja: Pääteemat kurssiohjelmalle

- Power pointit joka luvusta opetuksen tukena 

- Muut materiaalit, videot (esim. Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata 8 kielellä / 
Kotona Suomessa –hanke)

- Yhden kurssikerran pituus 3-5 tuntia 

- Lopuksi palautelomake ja todistus

- Porvoon kurssiohjelma: https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-
content/uploads/2018/10/Yhteiskuntaorientaatio-arabia_Porvoon-Edupoli.pdf

YHTEISKUNTAORIENTAATION 
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

https://yhteiskuntaorientaatio.fi/wp-content/uploads/2018/10/Yhteiskuntaorientaatio-arabia_Porvoon-Edupoli.pdf


- Luottamuksen, vuorovaikutuksen ja turvallisen ilmapiirin rakentamista.
• Kouluttajan ja osallistujien esittäytyminen

- Kouluttaja osoittaa osallistujille, että mielipiteitä saa kurssilla ilmaista vapaasti.

- Esimerkkiharjoitus:
• Keskustellaan: ”Minkälaisia haasteita teillä on Suomessa?”
• Kirjataan ylös ja käydään läpi.
• Työskennellään ryhmänä, että saadaan ihmiset toimimaan yhdessä.
• Kurssin lopuksi käydään haasteet uudestaan läpi: Mikä tilanne, mitä ajatuksia?

- Pelisääntöjen luominen ryhmän kesken: Kirjataan ylös keskustelun ja yhteisesti sovitun pohjalta

- Aluksi voi vaatia hieman aikaa, että osallistujat innostuvat kurssista.

ALUSSA: ENSIMMÄINEN PÄIVÄ



- Avoimien kysymyksien kautta
• ei ns. suoraan asiaan: Ei lähdetä heti niinkään siitä, mitä esim. Suomessa laki sanoo asiasta, vaan 

lähdetään avaamaan keskustelua ihmisten kokemuksista, näkemyksistä ja yhteiskunnan arvoista.
• Avataan arvoja ja niiden kautta päästään lakeihin ja niiden tavoitteisiin. 
• Päästään tasolle, MIKSI toimitaan, kuten toimitaan.

• ei lähdetä kritisoimaan kenenkään kulttuuriin tai arvoihin liittyviä näkemyksiä
• ei lähdetä vertailemaan: etsitään yhtymäkohtia ja päästään niiden eri ilmenemismuotoihin
• silti esim. on tehtävä selkeästi selväksi, mikä on väärin ja laitonta.

- Esim. kunniaväkivalta-aiheen avaus: 
• Mitä teille tulee mieleen sanasta kunnia?

MITEN SILTOJA RAKENNETAAN?



- Uusien tietojen opettamisen ja keskustelun balanssi
• Kouluttajan on toisaalta korjattava vääriä tietoja

- Kouluttajan on oltava läsnä ja oltava kiinnostunut osallistujien näkemyksistä.

MITEN SILTOJA RAKENNETAAN?



- Heterogeenisen ryhmän haaste: erilaiset koulutustaustat, lukutaidottomat
 kouluttajan tulee osata avata asioita selkeästi.
 hyvät puolet: 

 ryhmässä monenlaisia ihmisiä (miehiä, naisia, nuoria, iäkkäämpiä, eri koulutustausta, kansalaisuus, kulttuuri, 
tausta)

 Näin tulee esiin erilaisia kysymyksiä ja ryhmä on monimuotoinen. 
 Tulee kuulleeksi muiden kysymyksiä, keskustelu laajenee

• ei mielellään erikseen miehille ja naisille

- Tunteiden käsitteleminen? Esim. jotkut saattavat kiihtyä keskustelussa, pinnan alla voi olla pelkoja
• kouluttajan kyky käsitellä ja lukea tilannetta: ei yritetä peitellä tilannetta, voidaan ottaa hetki aikaa ja antaa tilaa, 

hyväksytään tunteiden esiin nouseminen osana yhteiskuntaorientaatiota.

- Saada hiljaiset osallistumaan
-osoitetaan heille, että heidän mielipiteitään halutaan kuulla: ”Mitä sinä ajattelet tästä?”

HAASTEITA?



- Voidaan kutsua vierailevia puhujia, kuten poliisi, lastensuojelun työntekijä
• esim. n. 1 tunti, kouluttaja tulkkaa
• osallistujat pääsevät kysymään tarkempia kysymyksiä (kouluttaja antanut perustiedon)
• rakentaa luottamusta

VIERAILEVIEN PUHUJIEN MUKAAN 
KUTSUMINEN



- Yhteiskuntaorientaation etuna on, että tieto annetaan kokonaisuutena, jolloin syy-seuraussuhteita on helpompi hahmottaa.

- Keskustelu on erilaista, koska ihmisillä on erilaisia taustoja: kuinka paljon ja mistä tietoa

- Ryhmän lukemisen ja keskustelun merkitys korostuu

- Yhteiskuntaorientaatio pohjana: tarvitaan erikseen erilaista muuta ohjausta ja opetusta

- Jos ei ole omakielistä kouluttajaa:
• suomeksi? 

-huomioitava, että ei välttämättä pystytä omaksumaan monimutkaisia asioita
-oma kieli on tunteiden kieli

• tulkatusti?
-voi olla hyvä, kurssin kesto kaksinkertaistuu, huomioitava tulkkauksen haasteet
-kieli- ja kulttuuritaustan jakamisen edut (bridging)

• toisaalta pelkkä oma maahanmuuttotausta ei riitä  soveltuva henkilö, joka vetää yhteiskuntaorientaation tavoitteiden 
mukaisesti.

YHTEISKUNTAORIENTAATION SOVELTUMINEN 
PITEMPÄÄN SUOMESSA ASUNEILLE?



- Oppikirjan kehittäminen ja uusia käännöksiä

- Luodaan yhteiskuntaorientaation omakielisten kouluttajien -koulutusta
• Vastuukouluttaja Amani Bakri
• Lyhytkoulutus: lähiopetus + harjoittelujakso (n. 12 päivää)
• Kevät/kesä 2019
• Alustavat kriteerit: korkeakoulutus (voi olla poikkeuksia), koulutuskokemusta / soveltuvaa 

työkokemusta, hyvä suomen kielen taito + opetuskieli, jakaa suomalaisen yhteiskunnan 
keskeisen arvopohjan (esim. uskonnonvapaus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus), erinomaiset 
vuorovaikutustaidot, soveltuvuus työhön

- www.yhteiskuntaorientaatio.fi

MITÄ PAKOLAISAPU VOI TARJOTA?

http://www.yhteiskuntaorientaatio.fi/


KIITOS!

Heidi Nikula, Suunnittelija, Suomen Pakolaisapu
Amani Bakri, Kouluttaja, Suomen Pakolaisapu
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