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• Tämä konsepti on suunnattu vastaamaan 
turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sosiaalisen tuen 
tarpeeseen uuteen yhteiskuntaan sopeutumisessa.

• Mikä tahansa toimijataho voi jatkokehittää ja 
hyödyntää konseptia sekä jalkauttaa sitä arjen 
käytännöiksi.

• Konseptia saa vapaasti muokata. Seuraavat 
tutkimushankkeet tulee kuitenkin ilmoittaa konseptin 
alkuperäisinä ideoijina (Strategisen tutkimuksen 
hanke DAC, SA 303481, Suomen Akatemian 
kärkihanke TRUST, SA 304146 sekä projekti SA 
266009).

• Juuri maahantulleilla on tarve kokea osallisuutta 
uudessa yhteiskunnassa. He tarvitsevat siihen 
matalan kynnyksen tukea muilta Suomessa asuvilta. 

• Lähtökohtana on tulijoiden osaamisen ja tarpeiden 
tunnistaminen ja huomiointi kummiparien 
muodostamisessa. 

• Yhteiskuntakummi-toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuuteen.

• Toiminta edistää kotoutumista tukemalla arjen 
sujuvuutta, toimijuuden vahvistumista, osaamisen 
hyödyntämistä ja omaan elinympäristöön 
tutustumista. 

SAATTEEKSI
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Tutkimusperustaiset konseptit Yhteiskuntakummi-konsepti



YHTEISKUNTAKUMMI OSALLISUUDEN TUKIJANA
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VIRANOMAISET JA ASIANTUNTIJATYHTEISKUNTAKUMMITVASTA MAAHANTULLEET

• Halu kotoutua ja osallistua 
yhteiskuntaan. Sopivan tavan 
löytyminen on vaikeaa. 

• Yhteys kantaväestöön on ohut.

• Sosiaaliset verkostot rajoittuvat usein 
samassa tilanteessa oleviin tai oman 
yhteisön jäseniin.

• Suuri tiedontarve omista 
mahdollisuuksista Suomessa.

• Välittävät tulijoiden tarpeisiin 
perustuvaa tietoa yhteiskunnasta ja 
auttavat luomaan monipuolisia 
sosiaalisia yhteyksiä.

• Tukevat arkea ja auttavat 
tunnistamaan tulijoiden vahvuuksia ja 
olemassa olevaa osaamista.

• Rakentavat siltoja kieleen, kulttuuriin 
tai vaikkapa työelämään.

• Halu tukea maahanmuuttajien 
aktiivista kansalaisuutta. 

• Tavoitteena tukea kaksisuuntaista 
kotoutumista ja hyviä väestösuhteita.

• Turvapaikanhakijoilla kotoutumisen 
haasteena on maahantulon ja 
oleskeluluvan saamisen eriaikaisuus.



• Koulutettujen vapaaehtoisten 
verkosto

• Saavutettavissa oleva toiminta-alusta 
(verkkosivu, puhelinnumero tms.)

• Koordinointi

YHTEISKUNTAKUMMI-TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
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YHTEISKUNTAKUMMI

• Tukee arjen osallisuutta ja tulijoiden 
osaamisen tunnistamista.

• Tukee uuteen yhteiskuntaan 
tutustumista, siinä toimimista ja 
oman paikan löytymistä.

• Kaksisuuntainen oppiminen 
toiminnan lähtökohta.

TOIMINTAEDELLYTYKSET
HYÖDYNTÄMINEN

• Luo systemaattisen kansallisen tason 
mallin kaksisuuntaisen kotoutumisen 
tueksi.

• Yhteiskuntakummi-toiminta voi 
laajimmillaan olla osa virallista 
kotoutumissuunnitelmaa.

• Myös suppea toteutus mahdollinen, 
jolloin toiminta vastaa 
tunnistettuun, arkiseen tarpeeseen.



• Suomessa useat toimijat järjestävät yksin maahan-
tulleiden lasten ja nuorten kummi- ja ystäväperhe-
toimintaa. Näin tuetaan nuoren mahdollisuutta kokea 
suomalaista perhe-elämää ja arkea. Toimintaa 
koordinoivat mm. Helsingin Diakonissalaitos ja Yhteiset 
Lapsemme ry.

• SPR:n SuomiKamu tarjoaa ystävätukea kotoutumiseen 
oleskeluluvan saaneille.

• Stop Huumeille ry:n Fattaluuta-hankkeessa koulutetaan 
vertaispalveluohjaajia toimimaan neuvonantajina ja 
tulkkeina ihmisille, jotka tarvitsevat apua palveluissa ja 
virastoissa. Toiminta tukee aktiivista kansalaisuutta. 

• Osana Talent Tampere -toimintaa järjestetään 
mentorointia tuomaan yhteen kansainväliset osaajat 
ja yritykset. Toiminta perustuu kaksisuuntaiseen 
osaamisen tunnistamiseen ja kehittymiseen.

• Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry järjestää mm. 
Valvomo-valmennusta sekä kansalaistoimintaa, 
joiden lähtökohtana on lisätä maahanmuuttaja-
taustaisten poikien ja nuorten miesten luottamusta 
omaan tulevaisuuteen osana suomalaista 
yhteiskuntaa. 

KONSEPTIN TAUSTALLA
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Arjen tukea Osaamisen tunnistamista



TEKIJÄT

Eeva Puumala ja Anna-Kaisa Kuusisto
Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet (Strategisen tutkimuksen hanke DAC, SA 303481, TRUST-
kärkihanke, SA 304146 sekä tutkimushanke SA 266009). Hankkeissa on tehty tutkimusta yksin
tulleiden alaikäisten, pakolaistaustaisten nuorten aikuisten ja turvapaikanhakijoiden toimijuudesta
sekä osallisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeissa kerättyä tutkimustietoa
hyödynnetään mm. hoivatyön käytäntöjen ja hallinnan prosessien kehittämisessä sekä
tarvelähtöisten toimintatapojen kehittämisessä kotoutumista tukevassa työssä.

www.agilecities.fi
www.transculturaltrust.net
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