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Kotoutumisprosessissa hyvät kysymykset ohjaavat oikeiden asioiden äärelle. 

• Mitä me ollaan yhdessä?

• Mitä meillä on yhdessä?

• Mitä me voimme tehdä yhdessä?



Kotoutuminen

• Kotoutuminen on interaktiivinen prosessi, jossa maahanmuuttaja omaksuu uusia:

✓ tietoja

✓ taitoja 

✓ ajattelutapoja

✓ toimintatapoja



Kotoutuminen

Sosiaalinen oikeus Oman elämän subjekti

Aito 
osallistu-

minen
Osallisuus

Viran-
omaiset

Yhteisöt

Ihmiset

Tunne 
yhteiskuntaan 
kuulumisesta

Sosiaalinen verkosto 



Kotoutumisen ydin

Syrjinnän kielto

Tasa- arvo
Yhdenvertaiset mahdolliset

Yhdenvertaisuus
Oikeudenmukaisuus

Sosiaalinen 
kestävyys



. Kokee kuuluvansa 
yhteiskuntaan

. Kokee, että hän voi itse 
vaikuttaa omaan elämäänsä 

ja olla oman elämänsä 
subjekti.

. Voi hyvin 

. Alkaa toimia 
täysipainoisesti 

yhteiskunnan jäsenenä

. Saa enemmän aikaan ja 
parempaa elämänlaatua. 

. Syrjintää, polarisaatiota ja 
väkivaltaista 

radikalisoitumista ennalta 
saataisiin ehkäistyä tai 

ainakin pysäytyä
mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa

. Turvallisuus lisääntyy

. Voin hyvin

. Saa lisää työvoimaa

. Yhteiskunnan 
kustannukset vähentyvät

. Tasa-arvo lisääntyy

. Oikeudenmukaisuus 
toteutuu 

Maahanmuuttaja

Yhteiskunta

Sisäinen      Ulkoinen

Mitä hyötyä maahanmuuttajien kotoutumisesta on?



Kotoutumisprosessissa maahanmuuttajan uskomukset voivat auttaa 
häntä tai satuttaa häntä!

Pysyvä ajattelutapa 
(fixed mindset)

Kasvun ajattelutapa 
(growth mindset) 

K
o

to
u

tu
m

in
en



Identiteetti

Ymmärrys ja tuntemus

Asenne

• Minäpystyvyys
• Kokemus omasta arvosta



Identiteetin heikentymisen tekijät

Pakolaisuus
Voi tuhota ihmisen persoonan

Turvattomuus

Varattomuus

Epävarmuus 

Maahanmuutto
Kulttuuriset paineet

Kielentaidottomuus

Tiedon puute

Mahdollisesti pakolaisuuden 
seuraukset

Vaikutusmahdollisuuksien 
heikentyminen 



Usko omiin 
mahdollisuuksiin

Motivaatio

Minäpystyvyys

Motivaation luominen maahanmuuttajan 
muuttuvan identiteetin tukemisella



• identiteetti

• elämänhallinta

• sosiaaliset 
suhteet

• fyysinen, 
psykkinen ja 
sosiaalinen 
ynpäristö

• yhteisöt ja 
tukiverkostot

• orientaatio

• sosiaaliset taidot

• ajankäyttö

• Pedagogiikka

• ohjaus

• vertaistoiminta

Opetus- ja 
oppimis-
prosessit

Opiskelutaido
t

Omat 
voimavarat

Opiskelu-
ympäristö

Lähde: ”Välittämisen ilmapiirillä hyvinvointia korkeakouluopintoihin – case PKAMK”. Satu Ranta, tutkija ja Joni Ranta, opinto-ohjauksen lehtori

Opiskelukykymalli



Identiteettipaja jakautuu kolmeen teemakokonaisuuteen

• Oma identiteetti

• Selvitä omat voimavarasi!

• Työelämän valmistelu



Teoriaosuus

• Mitä identiteetillä tarkoitetaan ja kuinka identiteetti on kotoutumisprosessissa 
sekä työelämän valmistelussa mielletty.

• Mitkä voimavarat ovat? Mitkä voimavarat ovat tärkeitä kotoutumisprosessissa 
sekä maahanmuuttajana työelämän valmistelussa? 

• Työn merkitys ja erilaisia tapoja osallistua työelämään? Miten voi pienin askelin 
rakentaa omaa työllistymistään?



Käytännönosuus

• Orientaatioharjoitukset 

o toiminnalliset harjoitukset 

o yksilölliset tai pari- ja ryhmäharjoitukset 

• Tehtävät

o teoriaosuuteen liittyvät harjoitukset 

o työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä 

o syventävät arviointi- ja päättelytehtävät 

• Arviointi 

o mitä jäit pohtimaan? 

o mitä haluaisit muuttaa, 

o milloin kaikki on hyvin/ongelmaa ei ole, 

o mitä teet nyt jo, mikä on ensimmäisen askel?





Dialogisuus identiteettipajan toimintatapana 

Pyrkimys vakuuttaa 
maahanmuuttaja, jossa 
maahanmuuttaja on 
kotoutumis -
työllistämistoimenpiteiden 
kohteena.

Väittely
Vahvistaa 
maahanmuuttajan omaa 
vastuuta ja aktiivista 
toimijuutta .

Dialogi
/kuunteleva keskustelu 



Kiitos!


