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1. Selvityksen taustaa 
 
Syksyllä 2015 lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä kasvattaa edelleen uusien maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten määrää ja suurin osa saapuneista tulijoista on alle 29-

vuotiaita miehiä. Helmikuussa 2016 järjestetyssä Resurssirenkaan yhteistyökokouksessa päätettiin selvittää kevään aikana miestyön nykytilanneVaasassa. Lisäksi selvityksessä 

kartoitetaan millaista miehille suunnattua ja maahanmuuttajamiesten kotoutumista edistävää toimintaa organisaatiot ovat tulevaisuudessa valmiita tarjoamaan ja millaisia 

edellytyksiä uudet toiminnat vaativat toteutuakseen. 

Selvityksen ensimmäinen raportti käsitellään Resurssirenkaan yhteistyökokouksessa 7.6.2016 ja maahanmuuttajamiesten kotouttamista edistävien palveluiden kehittämistä jatketaan syksyllä 2016 

Resurssirenkaan toimeksiantamana 

 

Emine Ehrström 

Aluekoordinaattori (Pohjanmaa) 

Kotona Suomessa -hanke (ESR) 

emine.ehrstrom@ely-keskus.fi. 

 

2. Selvitykseen osallistuneet 

 
Selvitykseen vastasi yhteensä 18 toimijaa 16 eri taustaorganisaatiosta. 

Vaasan kaupungin toimijat: Henkilöstöpalvelut/työllistämispalvelut, Hyvä alku 

Pohjanmaalla –hanke, nuorisopalvelut, sosiaali- ja terveystoimi/lapsi- ja 

perhesosiaalityö, Vaasan ammattiopisto, Vaasa-opisto, Welcome office 

Kolmas sektori: Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Evangeliska folkhögskolan, 

Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry, Röda Kors Österbottens svenska distrikt, 

SPR vaasan suomalainen osasto, Vaasan ensi- ja turvakoti / Avokki, Vaasan 

setlementtiyhdistys ry, Vaasan somalinaisten kehitys ry 

Yksityinen sektori: EduVakk Oy  

 

44 %50 %

6 %

Vaasan kaupungin toimijat Kolmas sektori Yksityinen sektori

mailto:emine.ehrstrom@ely-keskus.fi
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3. Organisaatioiden järjestämä miehille suunnattu 

toiminta 
 

Selvitykseen osallistuneista tahoista 71% ilmoittivat, että 

organisaatiossa järjestetään miehille suunnattua toimintaa. Huolimatta 

siitä järjestikö organisaatio miehille kohdennettua toimintaa, 

poikkeuksetta jokaisen organisaation toiminnassa oli mukana 

maahanmuuttajamiehiä joko kohdennetussa tai avoimessa 

toiminnassa.  

 

 

 

Miestyössä painottuvat teemat kohdentuivat kotimaisten kielten 

opiskelun tukemiseen sekä yhteiskunnallisten tietojen ja arjen 

hallintataitojen edistämiseen.  

Organisaatiot tarjosivat vapaa-ajantoimintamuodoista eniten liikuntaa. 

Lisäksi tarjolla on joitakin erilaisia kulttuurinmuotoja, kuten taidetta ja 

käsitaitoja.  

 

 

 

 

 

Kyllä
71 %

Ei
29 %

ORGANISAATIOSSA JÄRJESTETÄÄN 
MIEHILLE SUUNNATTUA TOIMINTAA

0 2 4 6 8 10 12

Ystävätoiminta

Yhteiskunnalliset tietotaidot

Työelämänvalmennus

Taide

Muut: Suomalaisuus, yleinen…

Läksykerhotoiminta

Luonto

Liikunta

Kädentaidot

Kulttuuri

Kielen opiskelun tukeminen

Arjen hallinta

Miestyön teemat
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Teemat Toiminta Toimijat Kohderyhmä 
 

Kehittämisehdotukset 

Kielen 
opettamine

n 

Maahanmuuttajamiehil
le luetaan yhdessä –
ryhmä 
 

Kotomaja, 
Luetaan yhdessä verkosto 

Ulkomaalaistoimiston 
asiakkaat 

-Riittävästi mahdollisuuksia kielen opiskeluun ennen 
kotokoulutusta, jossa huomioidaan tasoerot 
ryhmässä 
 

Avoin ryhmä EHJÄ ry VOK:n asiakkaat, 
nuorisolain puitteissa 

Ruotsin kielen 
opettaminen sisältäen 
myös vapaa-
ajantoimintoja 

Evangeliska 
folkhögskolan 

Maahanmuuttajat/Tu
rvapaikanhakijat 

Kotokoulutukset 
sisältäen 
yhteiskunnallisia 
tietotaitoja, 
Suomen kielen 
opettaminen 

EduVakk Oy Maahanmuuttajat 

Liikunta Jalkapallokerhoja, 
uimakouluja, 
yleisurheilukerho 
 

Vaasan kaupungin 
nuorisopalvelut, Vaasan 
Palloseura 

Nuorisolain puitteissa -Miehille suunnattua uimakoulua / omia uima-aikoja 
 
-Jo olemassa olevien miesten liikuntaryhmien 
tukeminen maahanmuuttajien osallistamisessa 
toimintaan (esim. seminaari / rahallinen tuki) Jalkapallokerho EHJÄ ry VOK:n asiakkaat 

(miehille) nuorisolain 
puitteissa 

Yhteiskunn
alliset 
taidot 

Tasa-arvo, terveys ja 
turvallisuus 
keskustelutilaisuudet 
 

Punainen risti Vaasan 
suomalainen osasto, Röda 
Kors Österbottens svenska 
distrikt, Väestöliitto 

Maahanmuuttajat  
-Kahden suuntaista kotoutumista tukevia toimintoja, 
jossa maahanmuuttajat pääsevät aitoon ja matalan 
kynnyksen kontaktiin kantaväestön kanssa 
 
-Maahanmuuttajille suunnattua miestyötä 
ongelmatilanteiden käsittelyyn (avioero, 
mustasukkaisuus, väkivaltaiset impulssit jne.) 
 
-Kansalaistaitojen ns. yhteiskuntatiedon opetus 

Yhteiskunnalliset 
tietotaidot –ryhmä 

EHJÄ ry Sosiaalitoimiston 
maahanmuuttaja-
asiakkaat (miehet) 
nuorisolain puitteissa 

Yleinen ohjaus- ja 
neuvontapalvelut 

Welcome Office Maahanmuuttajat 
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Yleinen ohjaus- ja 
neuvontapalvelut 

Nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelu Reimari, 
monikulttuurinen 
nuorisotyö 

Maahanmuuttajat 
nuorisolain puitteissa 

 
-Miehille avoin kohtaamispaikka, jossa opetetaan 
suomen kieltä, yhteiskunnallisia tietotaitoja ja 
ohjataan vapaa-ajan harrastuksiin 
 
-Toiminnalliset päiväryhmät 
 
 

Arjen 
hallinta  

Keskustelutilaisuuksia 
eri teemoilla 
 

Ensi- ja turvakoti / Avokki Nuorisoluokka 

Sudanilaisten miesten 
itseohjautuva 
vertaistukiryhmä 

Vaasan 
Setlementtiyhdistys ry 

Maahanmuuttajat 

Café Kamu friends café Kansainvälinen 
kulttuuriseura Mira ry, 
Vaasan Setlementti 
yhdistys ry 

Maahanmuuttajat 

Poikien tunnit Vaasan kaupungin 
nuorisopalvelut 

Maahanmuuttajataust
aiset pojat/miehet 

Vapaaehtoi
stoiminta 

Ystävätoiminta 
 

Punainen risti Vaasan 
suomalainen osasto, Röda 
Kors Österbottens svenska 
distrikt 

 -Vertaistukitoimintaa; esim. 
ystävä/tukihenkilötoimintaa vapaaehtoisten tai 
työttömien kuntoutujien avulla 
 
- Maahan jo kotoutuneiden ihmisten käyttäminen 
vertaistukena alkuvaiheen kotoutumisessa 
 

Työelämän 
valmennus 

Palkkatuettu työ 
avustavissa 
työtehtävissä kaupungin 
eri hallintokunnissa 

Vaasan kaupungin 
henkilöstöpalvelut 

 -Kotoutumista vahvasti tukevia toimenpiteitä kuten 
välityömarkkinatoimijoiden ja muun 3. sektorin 
toimijoiden hyödyntämistä työelämätiedon 
lisäämisessä ja kielen oppimisessa 

Työelämän 
valmennuskurssit 

EHJÄ ry, Kannustavat 
Kokemukset -projekti 

Maahanmuuttajat 

Työharjoittelumahdollis
uus 

Punainen risti Vaasan 
suomalainen osasto 

 

Työ- ja 
yksilövalmennuspainoit
teisia kuntouttavan 
työtoiminnan palveluita 
ja työkokeilupaikkoja 

Jupiter-Säätiö, Vaasan 
kaupungin 
henkilöstöpalvelut 
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4. Kehittämisehdotukset 
 

Selvityksessä pyydettiin toimijoiden näkemyksiä siitä, millaista toimintaa maahanmuuttajamiehille tulisi Vaasassa lisätä. Lisäksi selvityksessä 

kartoitettiin millaista miehille suunnattua ja maahanmuuttajamiesten kotoutumista edistävää toimintaa organisaatiot ovat tulevaisuudessa 

valmiita tarjoamaan ja millaisia edellytyksiä uudet toiminnat vaativat toteutuakseen. Lähes poikkeuksetta jokainen toimija olisi valmis lisäämään 

miestyöntarjontaan palveluihinsa, mutta tämä vaatii erilaisia lisäresursseja ja tehokasta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Kielen opiskelu. Kotimaisen kielen opiskelumahdollisuuksien lisäämisen katsottiin olevan keskeinen asia maahanmuuttajien onnistuneelle 

kotoutumiselle. Odotusajat kotoutumiskoulutukseen voivat olla pitkät ja odotusajalle olisi hyvä luoda matalankynnyksen kielen oppimista tukevia 

ryhmiä tai kursseja, jotka siten palvelisivat kohderyhmää myös tulevissa opinnoissa. Avointen kielikurssien määrää tulisi lisätä ja toisaalta kehittää 

siten, että niissä huomioitaisiin eritasoiset oppijat. Luetaan yhdessä –verkosto tekee arvokasta työtä maahanmuuttajien kielen oppimisen 

tukemiseksi, mutta ryhmiä on liian vähän kohdennettuna miehille.  

 Matalan kynnyksen kielikurssien lisääminen 

 Taloudellisten resurssien lisääminen kielikoulutuksiin 

 Kotoutumiskoulutuksiin lisää resursseja, joka mahdollistaisi erilaiset tukitoiminnot 

 Luetaan yhdessä –verkostoon lisää vapaaehtoisia opettajia, jolloin voidaan lisätä miehille kohdennettuja luetaan yhdessä –

ryhmiä 

 

Vapaa-ajanpalvelut. Vapaa-ajanpalveluiden katsottiin tukevan kotoutumista ja mahdollistavan aitoja kohtaamisia kantaväestön kanssa. Vapaa-

ajanpalvelut tukevat miesten hyvinvointia opiskelun tai työn teon rinnalla sekä harjaannuttavat kielen oppimista. Maahanmuuttajille suunnattua 

liikunnallista toimintaa oli monipuolisesti, mutta erityisesti uimakoulua tai miehille suunnattua uintivuoroa toivottiin lisättävän. Lisäksi jo 

olemassa olevissa palveluissa esiintyi tiettyjä rajoituksia, jotka eivät palvele kaikkia yli 18-vuotiaita maahanmuuttajamiehiä kuten nuorisolain 

piiriin kuuluminen tai tietyn koulun opiskelijana oleminen. Näin yli 29-vuotiaille maahanmuuttajamiehille olisi hyvä kehittää liikunnallisten 

palveluiden tarjontaa esimerkiksi osallistamalla jo olemassa olevia epävirallisia miesten liikuntaryhmiä tai liikuntaseuroja. Seuroille tai 

epävirallisille liikuntaryhmille voitaisiin tarjota seminaari osallistamisen aloittamisen tueksi ja/tai rahallista korvausta avoimen toiminnan 

luomiseksi. 
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 Miehille suunnatut uimakoulut ja/tai uimavuorot 

 Yli 29-vuotiaille maahanmuuttajille matalan kynnyksen liikunnallisten toimintojen lisääminen 

 Seurojen ja/tai jo olemassa olevien epävirallisten miesten liikuntaryhmien osallistaminen avoimeen toimintaan 

 Kulttuurikaista maahanmuuttajamiehille, jossa voidaan ilmaista itseään teatterin tai kulttuurin avulla ja saada sen avulla 

parannettua kielitaitoa ja itseluottamusta 

 

Yhteiskunnalliset tietotaidot ja arjen hallinta. Maahanmuuttajamiehille toivottiin toisaalta miesryhmiä, joissa he pääsevät aitoon 

vuorovaikutukseen kantaväestön miesten kanssa, ja siten ryhmätoiminta edistäisi kaksisuuntaista kotoutumista. Toisaalta 

maahanmuuttajamiesten katsottiin tarvitsevan miesten avoimen kohtaamispaikan, jossa opetetaan suomen kieltä, yhteiskunnallisia tietotaitoja 

ja annetaan tukea ja ohjausta heitä pohdituttavissa asioissa. Näin maahanmuuttajamiehille olisi tarjolla toimintaa myös päiväsaikaan, joka 

edistäisi heidän kokonaisvaltaista kotoutumistaan. Lisäksi kaivataan yleisesti tahoa, joka voisi antaa tukea maahanmuuttajamiehille 

ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä. Toiminnoissa olisi hyvä hyödyntää enemmän jo kotoutuneiden maahanmuuttajien osaamista 

palkkatyössä, vapaaehtoistoiminnassa ja työkokeilussa, esimerkiksi tukihenkilötoimintaa kehittämällä.  

 Naisten kohtaamispaikka Helmen rinnalle miesten avoin kohtaamispaikka; vaatii tilan ja työntekijät 

 SPR:n naisten ryhmän rinnalle miesten ryhmä; vaatii sitoutuneita ja asiasta innostuneita vapaaehtoisia 

 Lisää vapaaehtoisia miestyöntekijöitä 

 Ensi- ja turvakoti/Avokki; miesryhmien kokoamiseen tarvitaan yhteistyöapua 

 Jo kotoutuneiden maahanmuuttajien osallistaminen eri toimenpitein 

 Tukihenkilötoiminnan / ystävätoiminnan kehittäminen osaksi kotoutumisprosessia 

 Ristinummen alueelle keskitetysti miehille suunnattua toimintaa 

 

Työelämän valmennus. Palveluissa tulisi lisätä kotoutumista vahvasti tukevia toimenpiteitä kuten välityömarkkinatoimijoiden ja muun 3. sektorin 

toimijoiden hyödyntämistä työelämätiedon lisäämisessä ja kielen oppimisessa. Työelämänvalmiuksien tukemiseen tarvitaan lisää resursseja ja 

palveluita; sekä maahanmuuttajille että työnantajille kohdistettuja, jotta molemminpuolinen kysyntä kohtaisivat. 

 Työelämävalmiuksia edistävien toimintojen kuten kurssien lisääminen 

 Eri toimijoiden tiivis yhteistyö, jotta työmarkkinat kehittyisivät kokonaisuudessaan 
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Liite: Selvityslomake 
 

1. Yhteystiedot: 

 Etunimi 

 Sukunimi 

 Matkapuhelin 

 Sähköposti 

 Organisaatio 

 Työnimike 

 

2. Järjestetäänkö organisaatiossasi miehille suunnattua toimintaa?  

 Kyllä | Ei 

3. Onko toiminnassanne mukana maahanmuuttajamiehiä?  

 Kyllä | Ei 

4. Mitkä teemat painottuvat organisaationne miestyön toiminnassa?  

Suomenkielen opettaminen, Ruotsin kielen opettaminen, Liikunta, Kulttuuri, Taide, Kädentaidot, Luonto, Arjen hallinta, Ystävätoiminta, 

Työelämänvalmennus, Yhteiskunnalliset tietotaidot, Läksykerhotoiminta, Muu mikä? 

5. Kerro minkälaista konkreettista toimintaa organisaationne järjestää maahanmuuttajamiesten kotoutumisen tukemiseksi?  

6. Minkälaista miehille suunnattua toimintaa / maahanmuuttajamiehien kotoutumista tukevaa toimintaa  organisaatiosi olisi valmis 

toteuttamaan? Vaatiiko miestyön lisääminen organisaation toimintaan jotakin erityisiä toimenpiteitä?  

7. Mitä miehille suunnattua / maahanmuuttajamiesten kotoutumista tukevaa toimintaa tulisi mielestäsi Vaasassa lisätä ja/tai kehittää 

edelleen?  

8. Muuta huomioitavaa? 


