Sosiaalityö
Turun kaupungin ulkomaalaistoimistossa
8.5.2019

Sanni Niemelä & Ilnas Khaliki

1

Turvapaikanhakijamääristä Suomessa
•

Suomen vastaanottama kiintiöpakolaisten määrä on 750 henkilöä/vuosi (+ vuosina 2014 ja 2015
lisäkiintiö 300)

•

Turvapaikanhakijat:
•
2010:
4 018
•
2011:
3 088
•
2012:
3 129
•
2013:
3 238
•
2014:
3 651
•
2015:
32 476
•
2016:
5 651
•
2017:
5 059

•

Alaikäiset, ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijat:
• 2010:
329
• 2011:
150
• 2012:
167
• 2013:
156
• 2014:
196
• 2015:
3 024
• 2016:
401
• 2017:
142



Tilastotietoa:

www.migri.fi
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Turvapaikanhakijat v. 2018

• Yhteensä turvapaikkahakemuksia 6376, oleskelulupia myönnetty 2740
• Kolme suurinta kansalaisuusryhmää: Irak (2 708), Afganistan (1003),
Somalia (555)

3

Maahanmuuttajat Turussa
•

Turun asukkaista ulkomaan kansalaisia oli 12 346, eli 6,5 % (31.12.17)

•

vieraskielisten osuus oli samana ajankohtana selvästi suurempi, eli 11 %
(20 998)

•

esimerkkinä maahanmuuttajien asumiskeskittymistä voidaan mainita
Varissuon lähiö, jossa vieraskielisten osuus asukkaista on jo yli 46 %.
• Tietyille asuinalueille keskittymisessä haasteena kotoutumisen
vaikeutuminen, eristäytyminen ja yhteiskunnalliset ongelmat

•

suurimmat kansallisuusryhmät suomalaisten jälkeen Turussa ovat:
• virolaiset, irakilaiset, venäläiset, somalialaiset, iranilaiset, puolalaiset
sekä entisen Jugoslavian alueelta tulleet
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Laki kotoutumisen edistämisestä
• kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voisivat osallistua suomalaisen
yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa asuvat.
• kotouttamislaki määrittelee eri tahojen velvollisuudet kotouttamistyössä, korostaen
samalla maahanmuuttajan omaa vastuuta osallistua kotoutumisprosessiin.
• Kotouttamislaki edellyttää:
– viranomaisia laatimaan paikallisen kotouttamisohjelman ja tarjoamaan
maahanmuuttajille toimenpiteitä, jotka edistävät heidän kotoutumistaan.
– viranomaisia laatimaan yhteistyössä keskenään ja yhdessä asiakkaan kanssa
yksilöllisen kotouttamissuunnitelman, johon kirjataan maahanmuuttajan ja hänen
perheensä kotoutumista tukevat toimenpiteet
• lain määrittelemä virallinen kotouttamisaika on 3 (5) vuotta maahantulosta
• vastuunjako kotouttamispalveluiden järjestämisessä:
– työvoimahallinnolla on päävastuu työvoimatoimiston asiakkaista eli työttömistä
työnhakijoista
– kaupungin vastuulla ovat työvoiman ulkopuolella olevat eli lapset ja nuoret,
kotiäidit ja vanhukset
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Kunnan palvelut kotoutujille
Peruspalvelut

• Pääosa kotoutujalle tarjottavista kunnan palveluista kuuluu

normaalipalvelujen piiriin, eli ne ovat kaikille kunnan asukkaille tarjottavia
peruspalveluja, esim.
•
•
•

päivähoito- ja varhaiskasvatus,
koulutuspalvelut
sosiaali- ja terveyspalvelut.

• Maahanmuuttaja tarvitsee riittävää ohjausta ja neuvontaa, jotta hän ymmärtää
suomalaisen palvelujärjestelmän toiminnan ja löytää tarvitsemansa palvelut.
Käytännössä erityisten kotoutumista edistävien palvelujen kirjo voi olla
hyvinkin laaja ja moninainen. Se sisältää viranomaisten tarjoamia
sosiaali- ja terveyspalveluita sekä muita palveluita, jotka liittyvät
lastensuojelu-, päihde-, perhesuhde- ja asuntoasioiden hoitamiseen.
Erityispalveluihin kuuluvat myös eri toimijoiden tarjoamat
aktiivisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen liittyvät toiminnot.
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Ulkomaalaistoimiston asiakkaat
• (kiintiöpakolaiset)
• oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat
• edellä mainittujen myöhemmin Suomeen tulleet
perheenjäsenet
Asiakkuusaika Ulkomaalaistoimistossa noin 3
vuotta.
Asiakkaita tällä hetkellä yhteensä noin 500
perhekuntaa.
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Ulkomaalaistoimiston henkilökuntaresurssit
• Sosiaalityö:
- johtava sosiaalityöntekijä, erityissosiaalityöntekijät (6), ohjaajat (3),
toimistosihteeri, etuuskäsittelijät/palveluneuvojat (2), kanslisti & vaihteleva
määrä tilapäistä työvoimaa
• Terveydenhoito
-lääkäri, terveydenhoitajat (3), psykologit (2, ostopalveluna Lounais-Suomen
mielenterveysseuralta, osa-aikaisia), toimistotyöntekijä
• Kotouttamistyö
- erityissosiaalityöntekijä , kotouttamisohjaajat (3) & vaihteleva määrä
tilapäistä työvoimaa

Systeeminen työmalli v. 2019 lähtien
• Tiimityöskentely
• 3 tiimiä, joihin kuuluu kaksi
sosiaalityöntekijää, ohjaaja, terveydenhoitaja
ja kotouttamisohjaaja
• Lääkäri, psykologi ja etuuskäsittelijä
konsultoitavissa
• Joka toinen viikko tiimipalaveri
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Ulkomaalaistoimiston tarjoamat perhe- ja
sosiaalipalvelut
• aikuis- ja
lapsiperhesosiaalityö
maassaolon alkuvaiheessa
(noin 3 vuotta)
• kotoutumispalvelut
• ohjaus normaalipalvelujen
piiriin
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Uusi asiakas Ulkomaalaistoimistossa
Asiakas ilmoittautuu infossa

nimetään tiimi ja vastuutyöntekijät

varataan aika ohjaajalle
Ensimmäisen tapaamisen sisältö:
•
•
•
•
•
•
•

Ulkomaalaistoimiston esittely (asiointi, vaitiolovelvollisuus, puhelinajat, info-aika)
Infotorin esittely
Asuntoasiat
TE-toimisto
Kela
KOTO-toiminta
Asiakkaan esille ottamat asiat
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Aikuis- ja lapsiperhesosiaalityö
Ulkomaalaistoimistossa
• Vastuusosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa
palvelutarpeen arvion
• Kartoitetaan nykytilannetta ja tuen tarvetta
• Ohjaa jatkotyöskentelyä
 Sosiaalityön tarve?
 Tukikäyntejä kuukausittain
 Kotikäynnit etenkin lapsiperheiden kohdalla
• Asiakassuunnitelman laatiminen
• Hahmotetaan asiakkaan tilannetta ja lähitulevaisuutta
Työskentelyn painotukset määräytyy yksilökohtaisesti
• yleistä ohjausta ja neuvontaa
• taloudelliset ongelmat, rahankäyttö
• päihteet
• asumisasiat
• ongelmat/huolenaiheet perhesuhteissa
• yllättävät tilanteet
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Ohjaajan työtehtävät
• Uusien asiakkaiden alkuinfo
• Perheenyhdistäminen (kun perhe saanut oleskeluluvat)
• Toimistotapaamiset ja kotikäynnit yksin tai sos.tt:n kanssa
• Koulu- ja päiväkotipaikkojen haku
• Pankkiasiat (tilin avaus, verkkopankkitunnukset, verkkopankin
käyttö)

• Kotivakuutukset
• Harrastukset
• Yhteistyö eri tahojen kanssa:
Kela, TE-toimisto, vuokranantajat, Isännöintitoimistot,
kiinteistöhuollot, maistraatti, pankit, opettajat, TVT,
asumisneuvojat, vok, IOM, Anticimex, Tyttöjen talo, HOPE,
varhaiskasvatus, perheryhmäkoti, turvakoti jne.
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Lapsiperhesosiaalityö
• Yhteydenotot sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen ja
lastensuojeluilmoitukset perheen vastuusosiaalityöntekijälle
•
•

Työparina tiimin toinen sosiaalityöntekijä (tai ohjaaja)
Myös ilmoitukset turvapaikanhakijalapsista (työpari vokista)

Ilmoitus tai
yhteydenotto

Lapsen palvelutarpeen
arvio (3 kk)

Ei ls- tai
erityisen tuen asiakkuutta
Perheen asiakkuus jatkuu
Ulkomaalaistoimistossa normaalisti
lapsiperhesosiaalityön asiakkaana
(ohjaus mahdollisesti muihin
palveluihin, esim. kasvatus- ja
perheneuvola

lastensuojelu
Erityisen tuen
tarpeessa oleva
lapsi
Perheen vastuusosiaalityöntekijä
vastaa myös lapsen erityisen tuenasiakkuudesta

Lastensuojeluasiakkuus
siirtyy alueen
lastensuojelun
sosiaalityöntekijälle
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Palvelut erityisen tuen tarpeessa
olevalle lapselle
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Perhetyö

Voidaan aloittaa jo
palvelutarpeen
arvioinnin aika

• Tukihenkilö
• Tukiperhe

Ls- tai erityisen tuen asiakkuutta ei tarvitse
välttämättä avata

Esittäjän nimi
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Erityisenä asiakasryhmänä ilman huoltajaa
saapuneet alaikäiset pakolaiset
• Turun kaupungilla on sopimus alaikäisten, ilman huoltajaa saapuneiden pakolaislasten
perheryhmäkotihoidosta Turun ensi- ja turvakoti ry:n kanssa
• lapset/nuoret asuvat turvapaikanhakuaikanaan SPR:n vastaanottokeskuksen
ylläpitämässä ryhmäkodissa
• oleskeluluvan saannin ja kuntaansijoituksen jälkeen he siirtyvät asumaan Turun ensi- ja
turvakoti ry:n ylläpitämään perheryhmäkotiin, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät
vastaanottokeskuksesta Ulkomaalaistoimistoon
• perheryhmäkodissa asuu lastensuojelulain mukaisesti kerrallaan enintään 7 lasta/nuorta
• ei automaattisesti lastensuojeluasiakkuutta
• perheryhmäkodissa lapsi/nuori asuu kunnes hän täyttää 18-vuotta tai hänen vanhempansa
saapuvat Suomeen, yleensä perheenyhdistämisen kautta

Jyri Mikkola
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Ulkomaalaistoimiston kotouttamisyksikkö
• Kotouttavasta toiminnasta vastaa Turun kaupungissa ulkomaalaistoimiston alaisuudessa
toimiva oma kotouttavan toiminnan yksikkö
• yksikön henkilöstöresursseina: 1 erityissosiaalityöntekijä ja 3 kotouttamisohjaajaa sekä
tilapäistä työvoimaa
• asiakkaat ovat pääasiassa alle 3 vuotta maassa olleita maahanmuuttajia, jotka ovat
työvoiman ulkopuolella joko tilapäisesti tai pysyvästi ja joille ei ole tarjolla muuta vastaavaa
toimintaa (kotoutumissuunnitelma)
• järjestää suomenkieleen ja yhteiskuntaan perehdyttävää ja kotoutumista edistävää
ryhmätoimintaa yhdessä Turun suomenkielisen työväenopiston kanssa

• antaa maahanmuuttajille tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa

Jyri Mikkola
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Kiitos!

Kysymyksiä?
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