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S20699, Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille 

Hankkeen nimi, S-numero ja 

toteutusaika 

S20699, Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille, 1.5.2016 – 30.4.2019 (hanke 

RR-tietopalvelussa) 

Rahoittaja ja toteutunut 

julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 996 713 € 

Toteuttajat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö  

Varsinaiset kohderyhmät 

Maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden riski jäädä koulutuksen ja työelämän 

ulkopuolelle on suurin hankekuntien tarpeiden mukaan: Helsingissä erityisesti somalia 

äidinkielenään puhuvat 16–29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret, Turussa arabiaa, kurdia 

ja somalia äidinkielenään puhuvat 12–29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret ja Kuopiossa 

kaikki16–29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret 

Hankkeen tausta 

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajien syrjäytymiskierre pitäisi päästä katkaisemaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaupunkikohtaiset kohderyhmät ovat Turussa 

ja Helsingissä määrittyneet kieliryhmien syrjäytymisriskin mukaan. Perheillä voi olla 

traumaattisia kokemuksia, jotka siten vaikuttavat lapsen kehitykseen. Nuorilla voi olla 

epäselvä käsitys eri ammateista, eivätkä vanhemmat myöskään välttämättä pysty 

tukemaan lasta koulunkäynnissään. Nuoruusiässä Suomeen tulleilla voi olla 

traumaattisia kokemuksia, joita ei huomioida ja hoideta. Lisäksi riittävän kielitaidon ja 

opiskeluvalmiuksien hankkiminen on vaikeaa oppivelvollisuusiän loppumiseen 

mennessä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ilman huoltajaa tulleet nuoret ja 

heistä erityisesti tytöt.  

Tavoitteet  

Kehittää kansallisesti skaalattava julkisen ja 3. sektorin yhteinen työmuoto 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseen ja heidän tarvitsemiensa palvelujen 

saamiseen; vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalista osallisuutta; 

edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään  

Toimintatapa 

Verkostotyö eri toimijoiden kesken; etsivä työ ja yksilötuki; ryhmämuotoinen toiminta 

(esim. suomi toisena kielenä -läksyryhmä, esiintymistyöpaja tytöille sekä 

tubetustyöpaja); omavalmentaja; paikalliset julkisen ja 3. sektorin yhteiset työpajat; 

nuorten paikalliset kehittäjäryhmät; yhteiskehittäminen ja -kokeilut; yhteistyö 

kulttuuristen yhteisöjen avainhenkilöiden kanssa; kulttuuritulkkaus, eli vuorovaikutuksen 

tukeminen maahanmuuttajan ja suomalaisen yhteiskunnan välillä; kahden 

kokemusasiantuntijan palkkaus; palvelun mallintaminen ja konseptointi 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20699


   

 

 

 

palvelumuotoilun keinoin; vaikutusten arviointi useilla eri mittareilla (esim. Kykyviisari, 

haastattelut); mallin levittäminen valtakunnallisesti; viestintä 

Tuotokset 

Julkaisut: Ahti & Leinonen (Diak, 2018), Angeria & Niskanen (Diak, 2019) (pdf 2,4 Mt); 

Videot (Youtube): Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille (finnish version 

(8.1.2019), Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille (english version) (8.1.2019), 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille (arabic version) (22.1.2019), Osallisuuden 

polku maahanmuuttajanuorille (turkish version) (8.1.2019), Osallisuuden polku 

maahanmuuttajanuorille (somali version) (8.1.2019), Osallisuuden polku 

maahanmuuttajanuorille (farsi version) (8.1.2019) Vamos tukee maahanmuuttajanuoria 

- Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille (12.2.2019) 

Lupaavat osallisuuden 

käytännöt ja palaset 

 

Muut tulokset ja vaikutukset 

Nuorten kokemus sosiaalisesta osallisuudesta vahvistui ja työ- ja toimintakyky 

kohentui; 2/3 nuorista kiinnittyi koulutukseen, työhön tai niihin valmentaviin ja 

kuntouttaviin toimenpiteisiin tai kykeni jatkamaan opintoja; nuoret löysivät tarpeisiinsa 

sopivia palveluja ja kyky hyödyntää niitä parantui; uusi kustannustehokas työmuoto, 

jossa tavoitetaan vaikeimmassa asemassa olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret 

sekä vastataan heidän tarpeisiinsa asiakaslähtöisesti 

Levittäminen ja juurrutus  

Erityishuomioita, kehittä-

mistyön ongelmia 

Kulttuuritulkkaus on kaksisuuntainen prosessi, jossa tulkkauksen lisäksi tarjotaan tietoa 

palveluntarjoajalle nuoren kulttuurin vaikutuksista ja tarvittaessa puolustetaan hänen 

oikeuksiaan. Asiantuntijoita puolestaan autetaan lisäämään ymmärrystä toisesta 

maasta tulevaa asiakasta kohtaan. Vamoksella on tällä hetkellä kaksi 

maahanmuuttajille suunnattua ESR tl 5 -hanketta, Kuopiossa ja Siilinjärvellä Vamos 

Flow (S21759) ja Oulussa Vamos Verso (S21788).  

 

Vamoksen kustannusvaikuttavuuslaskelmien mukaan yhden koulutus- ja työuralle 

kiinnittyneen nuoren 40 vuoden työuran vaikutus on 230 000 euroa. 

Kustannusvaikuttavuuden mittaamisen menetelmiä on kehitetty jo aiemmin Vamoksen 

perustoiminnassa. 

 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804265605
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/evermade-hdl/wp-content/uploads/2019/06/20122433/HDL_Osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille_sivuttain.pdf
https://youtu.be/msElLdeBf54
https://youtu.be/msElLdeBf54
https://youtu.be/_16EVlfk3Ns
https://youtu.be/-MZKg2dxeOY
https://youtu.be/muvPk0zlI-c
https://youtu.be/muvPk0zlI-c
https://youtu.be/ipLeFekdgqM
https://youtu.be/ipLeFekdgqM
https://youtu.be/XmloVJHUQ5I
https://youtu.be/XmloVJHUQ5I
https://youtu.be/KDy8t0Mj030
https://youtu.be/KDy8t0Mj030
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21759
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21759
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21788

