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Tutustumismatka maahan muuttaneiden äitien tukemiseksi kohti 

työelämää  
 

Kohde: Berliini, Saksa 

Aikaväli: 14–16.2.2017 

Osallistujat:   Anna Mari Leinonen (Stadin aikuisopisto) 

  Arja Koli (Stadin aikuisopisto) 

  Arja Kukkonen (Opetusvirasto) 

Elina Kutramoinen (African Care ry) 

  Maija Melo (Stadin aikuisopisto) 

  Matleena Sierla (kaupunginkanslia) 

  Mihraban Namiq (Stadin aikuisopisto) 

  Minna Lähdelahti (Stadin aikuisopisto) 

  Olga Kaijalainen (Stadin aikuisopisto) 

  Olga Silfver (Stadin aikuisopisto) 

  Sirpa Lindroos (Stadin aikuisopisto) 

  Tuija Soininen (Uudenmaan TE-palvelut) 

 

Tutustumismatkan tavoite 
Matkan tavoitteena on tutustua eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin maahan muuttaneiden kotivanhempien 

kotouttamisessa ja tukemisessa kohti työelämää. Tutustumismatka tukee Helsingin kaupungin 

strategianmukaista pyrkimystä tukea maahanmuuttajavanhempien vanhemmuutta ja luoda hyvät 

lähtökohdat perheiden menestykselle Helsingissä.  Matkan aikana oli tarkoitus tutustua mahdollisiin uusiin 

toimintamalleihin ja kotivanhempien keskeneräisen kotouttamisen seurauksiin.  

Kohdemaan tausta 
Saksan liittotasavalta on olemassa vuodesta 1949. Vuonna 2016 maassa asui 82,2 miljoonaa ihmistä. Saksan 

asukkaista 21 prosentilla on maahanmuuttajatausta (itse tai jompikumpi vanhemmista syntyi ulkomailla 

vuoden 1949 jälkeen). Saksan osavaltiolla on huomattava valta päättää yhteiskunnallisista asioista, kuten 

esimerkiksi peruskoulun rakenteista ja joidenkin ammattien rinnastuksen mahdollisuudesta. 

 

Saksa solmi 1950–1960-lukujen aikana vierastyöläissopimuksia muun muassa Italian ja Turkin kanssa 

huutavan työvoimapulan vuoksi. Silloin ei ajateltu, että vierastyöläiset asettautuisivat Saksaan pysyvästi, 

joten kotouttamistoimintaan ei erikseen ryhdytty. Vierastyöläiset kuitenkin avioituivat, usein oman 

kulttuuritaustansa sisällä, ja jäivät perheineen Saksaan. Erityisesti ensimmäisen polven kotiäidit jäivät vaille 

kotoutumisen tukea sekä työn ja koulutuksen ulkopuolelle. Nykyisin heidän saantiaan työmarkkinoille 

pidetään peräti mahdottomana, joten Saksan viranomaiset keskittyvät erityisesti toisen sukupolven 

kotouttamiseen ja työmarkkinoille siirtämiseen.  

 

Muita suuria maahanmuuttajaryhmiä Saksaan on tullut Berliinin seinän kaatumisen jälkeen sekä Jugoslavian 

ja Syyrian sotien seurauksena.  
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Tavallisesti Saksaan saapuu noin 200 000–300 000 maahanmuuttajaa vuodessa. Näistä noin puolet saapuu 

muista Euroopan maista. Vuonna 2015 Saksaan saapui poikkeuksellisesti noin miljoona pakolaista, joiden 

nopeata kotoutumista pyritään tukemaan mahdollisimman hyvin. Saksa ei joutunut nostamaan verotustaan 

turvapaikkahakijatulijoiden vuoksi, työllisyysluvut on onnistuttu pitämään korkeina.   

 

Berliinissä asuu nykyisin noin 3,6 miljoonaa ihmistä. Niistä noin 30 % on maahanmuuttajataustaisia. Alle 18-

vuotiaista maahanmuuttajatausta on 47,1 prosentilla. 

 

Berliinissä ja koko maassa on nähtävissä asumisen segregaatiota – kaupungeissa on olemassa 

maahanmuuttajaenemmistöiset kaupunginosat. Berliinin sisällä kaupunginosien maahanmuuttajaosuus 

vaihtelee 11 (Treptow-Köpernik) ja 49 (Mitte) prosentin välillä. Lukuun lukeutuvat kaikki 

maahanmuuttajataustaiset eli ne, jotka ovat syntyneet ulkomailla ja ne, joiden jompikumpi vanhemmista on 

syntynyt ulkomailla vuoden 1949 jälkeen. Suurimmat taustamaat ovat Turkki, Puola, Venäjä, Italia ja Serbia.   

  

Vierailukohteet ja esityskohteet:  
 

 14.2.2017: Liittotasavallan perheen, ikääntyneiden, naisasioiden ja nuorison ministeriö 

 14.2.2017: Kotivanhempia kohti työelämää ohjaava Stark in Beruf -hanke Brandenberg an der Havelissa 

 14.2.2017: IQ-verkosto, erikoistuu tutkintojen rinnastamisneuvontaan 

 14.2.2017: Perhekeskus Mehringdammissa 

 15.2.2017: Kortteliäititoiminta Neuköllnin kaupunginosassa 

 15.2.2017: kotivanhempia jatko-opintoihin ja työelämään poluttava IBBC:n Stark im Beruf -hanke 

 15.2.2017: IBBC:n isien toiminta 

 15.2.2017: Neuköllnin kaupunginosan JobCenter 

 16.2.2017: Berliinin senaatin alainen tervetulokeskus Berlin International 

 16.2.2017: Naisten tietokonekeskus 

 

Alla on tiivistetty kustakin vierailukohteesta saatu tieto, mainittu parhaat käytännöt ja kontaktihenkilöiden 

yhteistiedot.  

 

Liittotasavallan perheen, ikääntyneiden, naisasioiden ja nuorison 

ministeriö 
 

Esittelijät:  Perheasiain osaston päällikkö Mackroth 

Kansainvälisen perhepolitiikan tiimin esimies Mühlbach  

Kansainvälisen perhepolitiikan tiimin suunnittelija Jansen  

 

Ministeriö mm. koordinoi pakolaistaustaisiin kohdistuvaa Stark im Beruf -ESR-ohjelmaa (2015–2018), jonka 

tavoitteena on ohjata pakolaistaustaisten perheiden äitejä kursseille, osaamisen tunnistamiseen, 
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koulutukseen ja töihin.  Stark im Beruf -ohjelma pyrkii tavoittamaan miljoona henkilöä. Stark im Beruf -

ohjelma tukee 90 saksalaista hanketta ja jakaa neljän vuoden aikana 17,2 miljoonaa euroa.  

 

Stark im Beruf -ohjelman perusajatus on, että monialainen työvoimaviranomaisten, toimeentuloa jakavien 

viranomaisten sekä tavoittavan ja ohjaavan tahon läheinen yhteistyö asiakasohjauksessa on 

välttämätöntä. Tavoitteena on kartoittaa asiakkaan tilanne, tarjota hänelle räätälöityä neuvontaa, löytää 

tarvittaessa lisäkoulutusta, tukea hakemuksen laatimisessa, poistaa tavoitteiden tieltä esteet (esim. löytää 

lastenhoitopaikka), ja poluttaa hänet harjoitteluiden tai oppisopimusten kautta työelämään. Ohjelma 

painottaa läheistä yhteistyötä työnantajien kanssa.  

 

Ohjelma on kohdistettu naisiin, koska saksalainen verojärjestelmä luo kannusteita kotiin jäämiseen. 

Erityisesti perinteistä nais-miestyöjakoa edustavissa yhteisöissä äideillä katsotaan olevan avainrooli lasten 

kotoutumisessa ja koko perheen hyvinvoinnin kasvussa. Äiti ja hänen toimintansa yhteiskunnassa ovat 

lapsille tärkeä esimerkki.  

 

Saksassa yleisesti ja Berliinissä erityisesti lastenhoitopaikkoja on vaikea saada. Jonotusaika on pitkä, eikä 

tarjottu sijainti ole aina otollinen. Aiempina vuosina myös lastenhoidon laadussa oli vaihtelua. Lisäksi 

enemmistö päiväkodeista on auki vain rajallisen ajan (esimerkiksi klo 9–15). Tämä ilmiö estää 

kotivanhemmilta täysimääräisen työllistymisen.  

 

On arvioitu, että Saksassa joka neljännellä äidillä on maahanmuuttotausta. Näistä harvempi käy töissä (53 % 

vs. 73 % kantaväestön äideistä) ja työssä käyvät tekevät vähemmän työtunteja kuin kantaväestöön kuuluvat 

äidit. Stark im Beruf –ohjelman vetäjien mukaan, monet maahanmuuttajaäideistä ovat erittäin 

motivoituneita ja heillä on tarvittavat taidot ja pätevyydet työllistymiseen. Noin 370 000 äitiä haluaisi aloittaa 

tai jatkaa työelämässä heti. Noin 29 prosentilla äideistä on ammattikoulun todistus ja lukion todistus.  

 

Kieliryhmittäin on havaittavissa eroja asiakkaiden oppimisnopeudessa ja kielikursseille saapumisessa. 

Huonoiten suoriutuvat turkinkieliset ja entisestä Jugoslaviasta saapuneet. Silloin kun äitien työ- ja 

koulutusvalmiudet ovat huomattavan heikot, heidän poluttamisensa työelämään on vaikeaa.  

 

Saksan poikkeavuus Suomeen verrattuna on siinä, että Saksassa vain pakolaistaustaiset saavat 

kotouttamiskoulutusta maksutta. Muut maahanmuuttajaryhmät joutuvat kustantamaan koulutuksensa itse. 

Saksalaiset kotouttamiskoulutukset tyypillisesti kehittävät opiskelijoiden kielitaitoa B1-tasolle. Työnantajat 

odottavat erittäin hyvää kielitasoa – jopa C1. Työnantajista vain harva järjestää saksan kielen lisäkoulutusta. 

Saksassa myös kannustetaan eri tavalla huonosti palkatun työn vastaanottamiseen: mikäli henkilö 

työllistyy työhön, jossa ansaitsee vain hieman yli työttömyysetuuden, henkilö saa pitää sekä palkkansa 

että työttömyysetuutensa. Kuten Suomessakin, Saksassa työ- tai koulutuspaikasta kieltäytymisestä seuraa 

karenssi. Yhdistettynä erilaiseen etuusrakenteeseen järjestelmä luo voimakkaan kannusteen hakeutua 

työmarkkinoille.  

 

Katso koko ministeriön esitys liitteestä 1. 

 

Yhteyshenkilö: 

 

Christine Mühlbach  
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christine.muehlbach@bmfsfj.bund.dem   

+49 30 18555 1611 

 

Kotivanhempia kohti työelämää ohjaava Berlin Brandenburg 

ulkomaalaisten yhdistyksen Stark in Beruf -hanke  
 

Missä: Brandenberg an der Havel 

Esittelijä: Birgit Gericke  

Berlin Brandenburgin ulkomaalaisten yhdistys on ollut toiminnassa jo 25 vuotta. Stark im Beruf -hankkeessa 

järjestö tarjoaa maahanmuuttajille verkostoja, neuvontaa, saksan kielen koulutusta ja uraohjausta. Hanke 

myös tukee maahanmuuttajia mm. lomakkeiden täyttämisessä, lastenhoitopaikan etsimisessä, osaamisen 

tunnistamisessa, työhakemusten laatimisessa, harjoittelupaikkojen etsimisessä ja jopa uuden työn 

aloittamisessa suoraan työpaikalla. Lisäksi järjestö neuvoo asiakkaitaan oleskelulupa-asioissa.  

Stark im Beruf -hankkeella on vain yksi palkattu työntekijä. Vuodesta 2015 lähtien hanke on tavoittanut 41 

asiakasta eri koulutustaustoista. Noin puolet hankkeen asiakkaista on käynyt koulua vain muutaman luokan. 

Muilla asiakkailla on joko ammattikoulun todistus tai korkeakoulutus. Tähän mennessä asiakkaista 17 % on 

työllistynyt, 78 % on saanut suoritettua saksan kielen kurssin tai työharjoittelun. Esittelijä korosti, että 

neuvonnan ja ohjauksen laajuuden vuoksi työtä on todella paljon ja asiakassuhde on pitkä. 

Koulutustaustalla on selkeästi vaikutusta perheiden valintoihin: ilman peruskoulun päättötodistusta olevat 

asiakkaat hakeutuivat vain saksan kielen kursseille, mutta eivät halunneet edetä pidemmälle. Monella heistä 

saattaa olla vahva käsitys tietynlaisesta äidin roolista. Myös perheen sisältä naisen kouluttautuminen ei 

välttämättä saa tukea. ”Minijob on ok, mutta koulutusta et tarvitse”, oli esimerkiksi yhden naisen 

puolisoltaan saama kommentti. Hankkeen linjana on ollut kannustaa omatoimisuuteen, mutta hyväksyä 

myös toinen elämäntapa.  

Esittelijä korosti, että onnistuminen vaatii laajaa työnantajien tuntemusta ja heidän luottamuksensa 

voittamista. 

Katso esityksen tiivistelmä liitteestä 2. 

Yhteyshenkilö: 

Bergit Gericke 

gericke@bbag-ev.de  

+49 3381 222 988   

 

Kotivanhempia jatko-opintoihin ja työelämään poluttava IBBC:n Stark im 

Beruf -hanke 
 

Missä: Berlin, Neukölln 

mailto:christine.muehlbach@bmfsfj.bund.dem
mailto:gericke@bbag-ev.de
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Esittelijä: Ilknur Gümüs 

IBBC on maahanmuuttajien terveyttä, vammaisten oikeuksia ja urakehittymistä edistävä järjestö. Se 

perustettiin, kun ilmeni, että maahanmuuttajanaiset eivät käy seulonnoissa, eivät tunne peruspalveluja, 

eivätkä vammaispalveluja. 

Stark im Beruf -hankkeen tavoite on tukea maahanmuuttajataustaisia äitejä aloittamaan ura terveysalalla. 

Hanke perustuu molemminpuoliselle tarpeelle. Monet maahanmuuttajaäidit eivät ole pystyneet pääsemään 

työhön Saksassa. Toisaalta Saksan sairaaloissa ja vanhusten tuetussa asumisessa on huutava pula 

monikielisestä henkilökunnasta.  

Projektin toiminnot: 

 kohderyhmän etsivä työ ja aktivointi (esim. vanhempien ryhmissä, koulujen kahviloissa, 

naapurustoryhmissä, moskeijoissa) 

 henkilökohtainen taitokartoitus (koulutus, ammattiosaaminen, sosiaaliset taidot) 

 6 kk:n valmennuskurssi, jossa opiskellaan saksan kieltä ja terveysalan perusteita (mukana 

ryhmätyötaito, matematiikka, fysionomia, hygienia, ravitsemusperusteet, tieto tärkeimpien elinten 

toiminnasta ja niiden sairauksista) 

 uraohjausta, mm. laaditaan jokaiselle henkilökohtainen ura- ja koulutussuunnitelma 

 tuki hakemusvaiheessa 

 työkokeilun järjestäminen osallistujan toivomalla alalla 

 pedagoginen tuki. 

Hankkeen puitteissa järjestö tekee tiivistä ja monipuolista yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Erityisen 

tiivistä yhteistyö on paikallisen työvoimahallinnon ja toimeentuloa jakavan JobCenterin kanssa. 

Viranomaiset ohjaavat järjestölle sopivia asiakkaita ja huolehtivat asiakkaiden toimeentulosta kurssien ja 

harjoittelujen aikana. Toinen keskeinen hankekumppani on paikallinen sairaalaketju Vivantes, joka saa 

projektin asiakkaista monikielistä henkilöstöä omiin yksikköihinsä.  

Hankkeessa siis löydetään kohderyhmä, tarjotaan sille valmennusta ja lähetetään työantajille 

työkokeiluun, minkä jälkeen moni osallistuja jatkaa vielä oppisopimukseen. Ajatuksena on, että 

oppisopimuksen päättymisen jälkeen henkilö jää töihin häntä kouluttaneelle työantajalle.  

Hanke on saanut 1,5 vuoden aikana 58 osallistujaa. Osallistujat ovat olleet 19–50-vuotiaita. Mukaan on saatu 

myös lukutaidottomia ja perusopintonsa keskeyttäneitä. 47 naista kävi ko. ohjelman loppuun. 19 naista löysi 

työpaikan tai aloitti oppisopimuksessa. Osalle naisia oppisopimus ei ollut vielä ajankohtainen – heitä ohjattiin 

eteenpäin saksan kielen kursseille tai suorittamaan peruskoulun opinnot.  

Ohjelman alkaessa naiset saavat tukea lastenhoitopaikan järjestämisessä – näin osallistujia totutellaan työn 

ja perheen yhdistämiseen myöhemmässä vaiheessa. Vierailun aikana kursseille pääsivät kaikki halukkaat.   

Ks. yksityiskohtaisemmat tiedot liitteestä 3 ja 4. 

Yhteystiedot:  

R-va Ilknur Gümüs  

i.guemues@ibbc-berlin.de   

www.ibbc-berlin.de  

 

mailto:i.guemues@ibbc-berlin.de
http://www.ibbc-berlin.de/
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Neuköllnin kaupunginosan JobCenter 
Esittelijät: Jenni Brautzsch 

Saksassa työvoimahallinto jakautuu seuraavasti: Valtion ylläpitämä työvoimatoimisto välittää työpaikkoja ja 

työttömyyskorvauksia ensimmäisen työttömyysvuoden aikana. Sen rinnalla toimivat JobCenterit, joiden 

tehtävänä on välittää työpaikkoja ja toimeentuloa sekä lähettää toimenpiteisiin henkilöitä, jotka ovat olleet 

työttöminä yli vuoden. Lisäksi JobCentereiden vastuulle kuuluvat ammattiosaamisen tunnistamisen 

järjestäminen ja kulujen maksaminen, terveystarkastusten järjestäminen ja maksaminen, lastenhoidon 

järjestäminen potentiaalisille työhakijoille, jatkokoulutusten järjestäminen ja maksaminen. JobCenterit 

toimivat laajoissa kumppanuuksissa valtion tahojen, kouluttajien, työnantajien, osaamista tunnustavien 

tahojen ja kolmannen sektorin kanssa. JobCentereita ylläpitävät kunnat. Kussakin Berliinin kaupunginosassa 

on oma JobCenter.  

Saksan työvoimatoimistoilla ja JobCentereillä on tärkeä rooli turvapaikkahakijoiden kotoutumisessa. Saksa 

jakaa turvapaikanhakijoita korkean hyväksynnän ryhmään (hakijat Syyriasta, Eritreasta, Irakista, Iranista, 

Somaliasta) ja matalan hyväksynnän ryhmään (hakijat Albaniasta, Bosnia-Hertsegovinasta, Kosovosta, 

Montenegrosta, Makedoniasta, Ghanasta, Senegalista, Euroopan talousalueen maista). Korkean 

hyväksynnän ryhmälle tarjotaan 3 kuukauden maassa oleskelun jälkeen yhteiskuntatietoutta ja 

kieliopintoja, ja valtion työvoimaviranomaiset välittävät heille työpaikkoja. Kun turvapaikkahakija saa 

myönteisen päätöksen, hän on lisäksi oikeutettu työharjoitteluun ja uraneuvontaan ja siirtyy JobCentereiden 

piiriin. 

Työvoimaviranomaiset ja JobCenterit  kehittävät parhaillaan toimintaansa pakolaisten vastaanottovaiheessa, 

jotta prosessi olisi yhä nopeampi, sujuvampi ja motivoivampi. Perusperiaatteena on ”vaali ja vaadi” – 

pakolaistaustaisten passivoitumista pyritään estämään lähettämällä heitä nopeasti koulutuksiin, 

harjoitteluihin ja töihin.  

Nyt saapuvilla pakolaisnaisilla on usein puutteellinen koulutushistoria, poikkeuksena Iranista saapuvat naiset.  

Samat JobCenterit työntekijät palvelevat sekä maahanmuuttajia että kantaväestöä erikostumatta 

jompaankumpaan kohderyhmään. Tavallisesti sama työntekijä seuraa asiakkaan koko polkua. Yhdellä 

työntekijällä on noin 200 asiakasta, joihin lasketaan myös vanhempainvapaalla olevat. Asiakkaita tavataan 

ensimmäistä kertaa aina kasvotusten, myöhemmin joko kasvotusten tai sähköpostitse.    

Ks. yksityiskohtaisemmat tiedot liitteestä 5.  

Yhteystiedot: 

R-va Jenny Brautzsch 

puh. +49 5555 79 6030  
Jenny.Brautzsch@jobcenter-ge.de 

Jobcenter-Berlin-Neukölln-BCA@jobcenter-ge.de 

 

IQ-verkosto, erikoistuu tutkintojen rinnastamisneuvontaan 
Esittelijä: Lena Haselhorst 

Saksassa ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastaminen hoidetaan eri tasoilla riippuen tutkinnosta. 

Liittovaltion tasoinen tunnistamislaki säätää noin 600 ammatin tunnistamisesta. Osa ammateista 

mailto:Jenny.Brautzsch@jobcenter-ge.de
mailto:Jobcenter-Berlin-Neukölln-BCA@jobcenter-ge.de
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tunnistetaan taas osavaltioiden tasolla. Osa ammateista ei ole säädelty, eli niiden tunnistaminen on 

vapaaehtoista. Tunnistamismenettely on maassa sen verran monimutkainen, että siihen liittyvä neuvonta 

katsottiin tärkeäksi palveluksi. 

IQ-verkoston toiminta on alkanut paikallisena ESR-hankkeena ja levinnyt sittemmin koko Saksaan. Toiminnan 

perusti vuonna 2005 Saksan liittovaltion työn ja sosiaaliasiain ministeriö. Verkostolla on seuraavat tavoitteet: 

1. tarjota neuvontaa ulkomaalaisten tutkintojen tunnustamiseen, näyttötutkintojen suorittamiseen 

ja tunnustamiseen lisäkoulutusmoduulien suorittamisen jälkeen (ns. bridge training) 

2. tarjota lisäkoulutusta, jotta henkilöt, joilla on tutkinto ulkomailta, saisivat oikeuden harjoittaa 

alaansa Saksassa 

3. kouluttaa viranomaisia, neuvojia ja pieniä sekä keskikokoisia työnantajia kulttuurien välisessä 

viestinnässä. 

Tällä hetkellä (2015–2018) verkostolla on yksi kansallinen koordinaatiokeskus, 5 alueellista osaamiskeskusta 

ja 16 alueellista verkostoa. Alueverkostojen valikoima saattaa erota paikasta toiseen. IQ-verkosto tekee 

läheistä yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja JobCentereiden kanssa.  

Brandenburgin (Berliinin ympäröivä alue) IQ-verkostossa on tarjolla täydennyskoulutusta, osaamisen 

tunnistamista, osaamisen tunnistamiseen ja näyttötutkintoihin liittyvää neuvontaa, työmarkkinaosapuolien 

kouluttamista kulttuurien välisestä viestinnästä, työnantajien neuvontaa kv-osaajien palkkaukseen liittyvistä 

aiheista, maahanmuuttajien yritysten koulutusta ja saksan kielen opetusta osana rinnastamista.  

Brandenburgin alueella neuvontaa tehdään 9 sijainnissa. Lisäksi käytössä on liikkuva neuvonta organisaation 

omalla autolla. Neuvontaa tehdään kasvotusten, puhelimitse sekä s-postitse, ja sitä on mahdollista saada 

saksaksi, arabiaksi, englanniksi, puolaksi, tšekiksi, venäjäksi, ukrainaksi sekä ranskaksi.   

Vuodesta 2012 on ehditty palvelemaan noin 2800 ihmistä. Suurimmat asiakasryhmät ovat Syyriasta (20 %), 

Puolasta (17 %), Venäjältä (10 %) ja Ukrainasta (10 %) kotoisin. Suurimmat neuvontaa hyödyntäneet 

ammattiryhmät olivat opettajat (12,6 %), insinöörit (9,2 %), lääkärit (2,8 %), sairaanhoitajat (4,4 %), 

taloustieteilijät (3,7 %) ja lähihoitajat (2,5 %).  

Ks. koko esityksen liitteestä 6.   

Yhteyshenkilö:  

Sabine Grabow 

Tel. +49 331 866 5371  

sabine.grabow@masgf.brandenburg.de  

www.brandenburg.netzwerk-iq.de   

 

Berliinin senaatin alainen tervetulokeskus Berlin International 
Esittelijät: Nele Allenberg 

Berliinissä on oma kotouttamisvaltuutettu, jonka vastuulle kuuluvat kotouttamistoimien koordinaatio 

Berliinin viranomaisten kesken, viranomaistoiminnan valvominen kotouttamisen rakenteellisten esteiden 

poisto, maahanmuuttajakysymysten edistäminen, syrjinnän vähentäminen sekä yhteistyö 

maahanmuuttajien organisaatioiden ja edustajien kanssa.  

mailto:sabine.grabow@masgf.brandenburg.de
http://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/
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Vuoden 2015 pakolaistulon jälkeen Berliinissä kehitettiin Kotouttamisen ja turvallisuuden suunnitelma, joka 

esittelee poliittisia linjauksia, ehdottaa toimenpiteitä sekä määrittelee vastuutahoja ja yhteistyösuhteita. 

Suunnitelmassa kotoutumisen määritelmä on ”kaikkien ihmisten osallistuminen sosiaaliseen, kulttuuriseen 

ja ammatilliseen elämään”. Suunnitelmassa käsitellään saapumista ja rekisteröitymistä, toimeentuloa, 

terveyspalveluja, asunnonsaantia, koulutusta, työelämää, turvallisuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta. 

Berliinin senaatilla on myös oma rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on edistää pakolaisten osallistumista 

naapurustojen elämään.  

Tilastoennusteen mukaan vuonna 2030 Berliinissä tulee olemaan akuutti tarve koulutetulle työvoimalle – 

jopa 460 000 työntekijää puuttuu silloin työmarkkinoilta. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää opettajia, 

insinöörejä ja terveysalan ammattilaisia.  Berliinissä avattiin vuonna 2016 Tervetulokeskus, jonka tarkoitus 

on sujuvoittaa työperäisten maahanmuuttajien asettumista, tarjota heille neuvontaa sekä tukea ja nopeuttaa 

heidän integraatiota saksalaisille työmarkkinoille. 

Tervetulokeskus tarjoaa seuraavia palveluja:  

 orientaatio 

 lakikysymykset ja luvat 

 työpaikan tai oppisopimuspaikan löytäminen 

 sopivan koulutuksen löytäminen 

 yrittäjien tuki 

 ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistaminen. 

Tervetulokeskus ei erittele maahanmuuttajaryhmiä tulosyyn perusteella. Keskuksen perusperiaatteena on 

lähteä asiakkaan tarpeista ja haluamista palveluista. Keskuksessa työskentelee 5 neuvojaa, 

viestintäsuunnittelija, toiminnan koordinaattori ja keskuksen päällikkö. Tervetulokeskuksella on laaja 

kumppaniverkosto.  

Asiakaspalvelua on tarjolla aamupäivisin ja kerran viikolla iltapäivisin. Palveluun jonotetaan vuoronumerolla. 

Eri viikonpäivinä on saatavilla erikielistä tulkkausta. Keskus arvioi, että se pystyy palvelemaan noin 70 

asiakasta viikossa.  

Keskusta mainostetaan esittein, muiden ohjaavien tahojen avulla ja internetissä. Keskuksen 

viestintäsuunnittelija myös oikoo maahanmuuttajien palstoilla liikkuvaa väärää tai vanhentunutta tietoa.  

Ks. yksityiskohdat liitteestä 7.  

Yhteyshenkilö:  

Nele Allenberg  

Puh: +49 30 901723 60 

 

Kortteliäititoiminta Neuköllnin kaupunginosassa 
Esittelijä: Maria Macher 

Neuköllnin kaupunginosassa asuu noin 320 000 ihmistä, joista 42 % on maahanmuuttajataustaisia. Asukkaita 

on peräti 152 eri maasta. Maahanmuuttajaväestö on voimakkaasti keskittynyt Pohjois-Neuköllniin. 

Kaupunginosassa on havaittavissa voimakkaita sosiaalisia ongelmia: asumisen segregaatiota, korkea 

työttömyys (31 % vs. 9.8 % koko kaupungissa), maahanmuuttajien vaikea tavoitettavuus, heikko saksan 
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kielen taito, korkea riippuvaisuus tukijärjestelmästä (joka kolmas), riippuvaisuus kaupungin vuokra-

asunnoista.  

Maahanmuuttajavanhemmat kaipaavat neuvontaa lastenkasvatukseen. Päiväkodit ovat täynnä, joten ei ole 

tavatonta että 6-vuotias lapsi aloittaa koulun ilman päiväkotitaustaa. Aluekouluissa 80 prosentilla lapsista on 

maahanmuuttajatausta. Vain 52 % maahanmuuttotaustaisista koululaisista saa peruskoulun 

päättötodistuksen (Dolejsiova ja Lopez (toim.) 2009: European Citizenship – In the process of Construction: 

Challenges for Citizenship, Citizenship Education and democratic practice in Europe). Syrjäytyminen 

periytyminen on selvästi havaittavissa sekä maahanmuuttajataustaisissa että kantaväestössä. 

Diakoniaorganisaatio käynnisti kortteliäititoiminnan vuonna 2004. Toiminta pyörii edelleen 

hankerahoituksen voimin. 

Palvelu pyrkii parantamaan maahanmuuttajavanhempien tietopohjaa, motivoimaan heitä saksan kielen 

kursseille ja laittamaan lapsensa päivähoitoon. Toiminta tarjoaa maahanmuuttajavanhemmille tietoa 

lastenkasvatuksesta, koulutusjärjestelmästä ja terveydestä, ohjaa perheitä palveluihin ja tukee 

kotivanhempien palaamista työmarkkinoille.  

Palvelun kohderyhmänä ovat erityisesti turkin- ja arabiankieliset kotiäidit ja isoäidit, joita on vaikea tavoittaa 

heidän heikon kielitaitonsa vuoksi. Kohderyhmälle on tyypillistä pitkittynyt työttömyys. 

Toiminnan peruskonseptiin kuuluu se, että tietoa ja neuvontaa tarjoaa ohjaaja eli kortteliäiti, joka puhuu 

kohderyhmän kieltä. Kortteliäidit esittelevät tavoitetuille vanhemmille 10 eri aihetta (lastenhoito ja 

koulujärjestelmä, kaksikielinen koulutus, lasten oikeudet, ennalta ehkäisevä terveyspalvelu, lasten 

seksuaalinen kehitys, lasten motorinen kehitys, mediataidot, terveellinen ruokavalio, riippuvuuksien 

ennaltaehkäisy ja ennakoiva lasten turvallisuus).  

Työskentely asiakkaiden kanssa perustuu keskinäiseen kunnioitukseen. Tavallisesti kortteliäidit 

keskustelevat asiakkaiden kanssa heidän kodeissaan tai kahviloissa. Kortteliäidit pukeutuvat 

tunnistettaviin vaatteisiin ja kantavat kortteliäitilogolla varustettua laukkua. Työnsä tukena heillä on 

turkin- ja arabiankieliset kansiot, joihin on kerätty lomakkeita ja materiaaleja heidän esittämistä aiheista.  

Kortteliäidit koulutetaan tehtäviinsä, ja heille maksetaan työstä korvausta (työkokeilun/palkkatuen 

tapainen). Työ on osa-aikaista (30 tuntia/viikko). Työjakson aikana (2 vuotta) kortteliäiti kouluttautuu 

haluamaansa ammattiin, jotta työjakson jälkeen hänen olisi helppoa päästä työmarkkinoille. Hanke 

työllistää 80 kortteliäitiä kerralla. Olemassaolonsa aikana hanke on työllistänyt kaikkiaan 430 äitiä ja 

tavoittanut 9100 perhettä.  Hankkeella on myönteinen maine sekä maahanmuuttajien että viranomaisten 

keskuudessa.  

Työ vaatii erittäin huolellista verkostoitumista paikallisten toimijoiden kanssa ja lisäksi runsasta etsivää 

työtä. Hankkeeseen ohjataan äitejä muista toiminnoista. Etsivässä työssä hyödynnetään erityisesti 

puskaradiota. Lisäksi kortteliäidit jättävät esitteitä paikallisiin asukastaloihin, leikkipaikkoihin, päiväkoteihin, 

esikouluihin, kouluihin, kauppoihin, moskeijoihin, lääkärivastaanottotiloihin jne. Kortteliäidit myös 

jalkautuvat viikoittain kotiäitien kokoontumispaikkoihin mainostamaan toimintaansa. Kullakin 

kortteliäidillä on vastuullaan yksi koulu ja esikoulu.  

Jotta henkilö pääsisi kortteliäidiksi, hänen pitää olla itse äiti, joilla on maahanmuuttotausta. Hänellä on oltava 

omat lapset päiväkodissa (tai kokemusta siitä), kohtuullisen hyvä saksan kielen taito, hyvä motivaatio 
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opiskeluun, taito analysoida omaa kulttuuritaustaansa ja tapoja tehdä asioita sekä työttömän työhakijan 

status.  

Kortteliäitien työtä koordinoidaan viikkotapaamisissa ja äitien tiimiesimiesten ohjauksella. 

Tällä hetkellä hanke keskittyy erityisesti jatkuvan rahoituksen saamiseen, laadun varmistamiseen ja entisten 

kortteliäitien työllistämiseen. Valitettavasti 70 % kortteliäideistä ei ole pystynyt löytämään työtä avoimilta 

markkinoilta hankkeen jälkeen.  

Hankkeen olemassaolon aikana on pystytty seuraamaan toiminnan pitkäaikaista vaikuttavuutta. Asiakkaat 

antavat kortteliäitien toiminnasta anonyymia palautetta. Perheissä on tapahtunut myönteistä kehitystä. 

Asiakasperheiden lapset ovat pysyneet kouluissa ja saaneet peruskoulutodistukset. He ovat myös sijoittuneet 

keskivertoa paremmin jatkokoulutukseen.  

Ks. lisätiedot liitteessä 8 olevasta esityksestä. 

Yhteyshenkilö: 

Maria Macher 

Puh.: +49 30 90 239 4185 

stadtteilmuetter@diakoniewerk-simeon.de  

www.diakoniewerk-simeon.de  

 

IBBC:n isien toiminta 
Esittelijä: Ilknur Gümüs 

Maahanmuuttajaäitejä terveysalalle valmentava IBBC kehittää myös maahanmuuttajaisille suunnattua 

toimintaa. Toiminnan lähtökohdat ovat hyvin samantyyppiset kuin kortteliäideissä. Työttömät ja profiililtaan 

sopivat isät saavat koulutusta ja levittävät sen pohjalta tietoa terveydestä, hyvistä lasten kasvattamisen 

malleista, perheiden koulutusmahdollisuuksista, työllistymisestä, kielikursseista sekä huumausaineista ja 

riippuvaisuuksista. Isät saavat korvausta työstään ja osallistuvat haluamansa alan koulutukseen, jotta vielä 

harjoittelun aikana saisivat työtä avoimilta työmarkkinoilta. Isiä tavoitetaan jalkautuvan etsivän työn 

kautta.  

Toiminta pyörii toista vuotta. Mukana on reilu kymmenen isää. Luottamusta ei ole alkuun ollut helppoa 

voittaa, mutta kun mukaan saadaan hyvin verkostoituneita kunnioitettuja henkilöitä, toimintaan tulee useita 

henkilöitä kerrallaan.  

Tähän hyvään käytäntöön ei löydy esitystä – kuvaus perustuu keskusteluun.  

Yhteystiedot:  

R-va Ilknur Gümüs  

i.guemues@ibbc-berlin.de   

www.ibbc-berlin.de 

 

mailto:stadtteilmuetter@diakoniewerk-simeon.de
http://www.diakoniewerk-simeon.de/
mailto:i.guemues@ibbc-berlin.de
http://www.ibbc-berlin.de/
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Naisten tietokonekeskus (FrauenComputerZentrumBerlin) 
Esittelijä: R-va Rosen 

Naisten tietokonekeskus luotiin Berliiniin vuonna 1984, kun tietokoneet yleistyivät työelämässä ja 

digitaalisessa osaamisessa alkoi ilmetä eroja sukupuolten välillä. Kun digitaaliset taidot tasaantuivat 

sukupuolten välillä, keskus siirtyi palvelemaan kohdistetusti naisryhmiä, joilla on heikoimmat digitaidot. 

Kohderyhmät ovat vaihdelleet eri aikakausina – digitaitoja on opetettu mm. päihderiippuvaisille, vangeille ja 

pitkäaikaistyöttömille.  

Vuodesta 1995 naisten tietokonekeskus on kohdistanut osan ohjelmistaan maahanmuuttajille ja pakolaisille. 

Opetusohjelmia on muokattu eri aikoina niin, että kurssien sisältö ja menetelmät palvelevat parhaiten 

kohderyhmää. Esimerkiksi Jugoslavian sotaa paenneille korkeasti koulutetuille naisille luotiin tietokoneen 

käytön opetuksen ohessa laajat työllistymistä edistävät verkostot. Matalasti koulutettuja maahanmuuttajien 

kykyä havaita omia taitoja tuetaan erityisten kompetenssikorttien avulla. Tarjolla on tälläkin hetkellä siis 

monia erilaisia kursseja eri kohderymille. 

Tietokonetta huonosti tuntevia maahanmuuttajanaisia opetetaan käyttämään konetta, etsimään ja 

avaamaan tiedostoja ja avaamaan internetselain. Lisäksi käydään läpi s-postin käyttö, älypuhelimen käyttö 

ja viestien kirjoittaminen. Osallistujia opetetaan etsimään tietoa itse. Etsittävä tieto tukee osallistujien 

kotoutumisprosessia. Näin saman kurssin aikana asiakkaat oppivat sekä tietokoneen käyttöä että 

perustiedot Berliinin palveluista. Kurssi kestää 12 viikkoa, opetusta on jokaisena arkipäivänä. 

Tietokonetaitojen lisäksi henkilöitä tuetaan vahvuuksiensa löytämisessä. Tavoitteena on, että kurssin 

loputtua osallistujat osaisivat kertoa luontevasti, mitä he osaavat ja mitä eivät.  

Tietokonekeskuksessa työskentelee 22–27 henkilöä, noin neljänneksellä heistä on maahanmuuttotausta. 

Keskus ei käytä tukityöllistettyä työvoimaa, koska organisaatio haluaa maksaa kunnon korvausta työn teosta.   

Keskuksen työ on erityisen ajankohtaista Saksassa siksi, että rakenteellisten syiden vuoksi naiset jäävät usein 

pitkiksi ajoiksi kotiin hoitamaan lapsia. Kotona olo venyy keskuksen asiakkailla keskimäärin 8 vuoden 

mittaiseksi. Siinä ajassa tietotekniikka ehtii kehittymään erittäin paljon ja päivitys taitoihin on tarpeen.  

Tietokonekurssit järjestetään tyypillisesti arkisin klo 9–12.30. Osallistujilla on vielä mahdollisuus jäädä 

harjoittelemaan itsenäisesti kello 14 asti. Kursseja ei tueta lastenhoitopalveluilla, koska kursseilla on tarkoitus 

harjoitella työelämässä oloa ja päivähoitorutiinia.  

Kurssiosallistujien menestystä seurataan kurssien päätyttyä. Ensimmäistä kertaa entisiin osallistujiin otetaan 

yhteyttä kuukauden jälkeen. Toisen kerran osallistujien tilannetta tarkistetaan 4 vuotta myöhemmin. 

Työllistymisluvut ovat lupaavia. Eniten vaikeuksia on niillä osallistujilla, jotka hakevat osa-aikaista työtä. Moni 

sijoittuu myös jatko-opintoihin.  

Yhteyshenkilö: 

Duscha Rosen 
Tel.: +49 (0)30 617 970 – 0 
E-Mail: rosen@fczb.de 
 

Perhekeskus Mehringdammissa 
Esittelijä: R-va Möller-Fromman 

mailto:rosen@fczb.de
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Perhekeskus on ollut olemassa jo 10 vuotta ja toimii Berliinin osavaltion rahoittamana. Keskus tarjoaa 

perheille toimintaa, neuvontaa ja vanhemmuuden tukea. Keskuksen lähtökohta on positiivinen 

suhtautuminen vanhempiin ja lapsiin. Keskus uudistaa jatkuvasti palveluvalikoimansa ja pyrkii olemaan 

asiakaslähtöinen. Keskuksella on monipuolisesti tiloja: mm. luokkia, neuvontahuoneita, jumppasali ja kahvila.  

Aiemmin Mehringdammissa asui paljon maahanmuuttajia, mutta viime aikoina alueesta on tullut suosittu, 

asuntohinnat ovat nousseet ja maahanmuuttajien määrä laskenut. Vielä kymmenen vuotta sitten alueella 

asui iso turkinkielinen yhteisö. Alueella pyörii omankielisiä vanhempi-lapsi ryhmiä, joissa vanhemmille 

tarjotaan tietoa lapsen kehityksestä ja hyvistä keinoista sen tukemiseen.  

Perhekeskus on tuottanut omat materiaalikansiot lasten kehityksen seurantaan. Turkiksi ja saksaksi 

painetut materiaalit sisältävät tietoa lasten kehityksen eri vaiheista ja harjoitteita, joilla lasta voi tukea.  

Perhekeskus tarjoaa myös lyhytaikaisen lastenhoidon palveluja vanhemmille silloin, kun heidän pitää 

käydä terapiassa tai kielikursseilla. Tätä palvelua hyödyntävät erityisesti turvapaikkahakijat.  

Perhekeskuksen yhteydessä sijaitsee myös perheneuvontakeskus. Keskuksessa tarjotaan matalan kynnyksen 

kasvatusneuvontaa vanhemmille ja samalla järjestetään lapsille toimintaa. Perheneuvontaa tarjotaan 

äideille, isille ja isovanhemmille. Maksuton toiminta on anonyymia. Perheitä neuvotaan esimerkiksi 

lastenkasvatuksen pulmissa, parisuhdekysymyksissä ja eroprosessissa. Toimintaa pyritään tarjoamaan 

mahdollisimman kynnyksettömästi. Jos vanhemmilla jaksamiseen ja kasvatukseen liittyviä pulmia, he voivat 

saada tukea omalla kielellä ilman, että ovat raskaampien sote-palvelujen piirissä (sosiaalipedagogit).  

Perheneuvontakeskus kouluttaa myös muita lapsiperheiden kanssa toimivia tahoja. Työntekijän mukaan 

perheväkivalta ei ole noussut perheneuvonnassa esiin.  

Yhteyshenkilö: 

R-va Möller-Fromman 

puh: +49 30 2850 4716 

familienzentrum-mehringdamm@pfh-berlin.de 

Käytäntöjen soveltuvuus Helsingin todellisuuteen 
Saksan todellisuus eroaa voimakkaasti Suomen kontekstista, koska maahanmuutto Suomeen on alkanut 

vasta 1990-luvulla ja kotouttavat palvelut olivat heti tarjolla. Suomella ei täten ole muodostunut niin 

kielitaidotonta ja huonosti paikallista yhteiskuntaa tuntevaa sukupolvea kuin Saksassa. Monet Berliinin 

käytännöt soveltuisivat silti muokattuina myös meille, ja olisivat tarpeen, sillä Helsingin maahanmuuttajien 

osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Vaikka Suomessa ei voida puhua kotoutumispalveluitta jääneestä 

sukupolvesta, niin kuitenkin meilläkin kotoutuminen on jäänyt kesken ainakin tiettyjen ryhmien kohdalla, 

kuten kotiäideillä ja hyvin heikon koulutustaustan omaavilla, joille ei polkuja tässä yhteiskunnassa tunnu 

löytyvän. Näille ryhmille olisi tarpeen räätälöidä kotouttamispalveluja niin, että heidän erityispiirteensä 

tulevat huomioiduiksi. 

Suomen tasolla olisi hyvä saada rahoitusohjelmia toiminnalle, joka parantaa heikossa asemassa olevien 

maahanmuuttajaäitien asemaa. Tämä kohde pysyy työmarkkinoiden reunoilla tai ulkopuolella, vaikka sillä on 

valtava vaikutus toisen sukupolven kotoutumiseen ja asenteisiin suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.  

mailto:familienzentrum-mehringdamm@pfh-berlin.de
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Erityisen mielenkiintoinen on Liittovaltion ministeriön mainitsema malli, jossa matalapalkka-alalle työllistynyt 

saa pitää työttömyyskorvauksensa, koska se tekee myös matalapalkkatyöt hyvin vetovoimaisiksi ja estää 

tuloloukkujen kehittymistä.   

Useampi hanke ja toiminta käyttävät mallia, jossa kunnan toimija/kolmannen sektorin toimija tekee 

kulttuurisensitiivistä etsivää työtä ja koordinoi asiakkaiden toimeentulo- ja työllistymiskysymyksiä vastaavien 

viranomaisen kanssa. Samalla toimijalla on tyypillisesti luottamukseen perustuva laaja työnantajaverkosto. 

Tämän tyyppinen yhteistyömalli (kolmas sektori + KELA + TE-palvelut + työnantajat) voisi olla erittäin 

menestyksekäs myös Suomessa.  

Saksassa on oivallettu myös, että maahanmuuttajaväestön vanhenemisen myötä, vanhainkoteihin ja 

sairaaloihin tarvitaan kaksikielistä henkilökuntaa. Suomen on myös syytä varautua samaan tarpeeseen.  

Suomi hyötyisi valtavasti saksalaisesta suhtautumisesta oppisopimukseen. Oppisopimuskoulutusta pidetään 

Saksassa helppona yleisenä väylänä työelämään. Tyypillisesti malli yhdistää sarjan ”valmentava kurssi + 

työkokeilu + oppisopimus”.  

Saksalaiset virkailijat keskustelivat maahanmuuttajista arvostavasti ja kunnioittavasti. Henkilöistä puhuttiin 

asiakkaina, ei objekteina. Esittelevässä henkilöstössä ja hankkeiden toteuttajissa oli 

maahanmuuttajataustaisia. Tällaista pragmaattista, mukaan ottavaa ja humaanista asennetta toivoo 

näkevän lisää Suomessa.   

Suomessa olisi tarpeen ottaa mallia myös neuvontapalveluista, jotka auttavat maahanmuuttajia ulkomailla 

suoritettujen tutkintojen tunnistamisessa. Asiakaslähtöinen neuvonta, näyttöjen järjestäminen ja 

lisäkoulutusmoduulien joustavampi järjestäminen mahdollistaisi Suomessa olevan piilopotentiaalin 

nopeampaa hyödyntämistä.  

Helsinkiin rakennetaan parhaillaan International House Helsinkiä, joka vastaisi Berliinin tervetulokeskusta. 

Tervetulokeskuksessa vierailu tosin enemmänkin nostatti delegaation pohdintaa siitä, miten asioita ei saisi 

hoitaa. Liian pienet työntekijämäärät ja ei-asiakaslähtöiset aukioloajat tulppasivat asiakasvirtaa ja estivät 

asiakkaiden nopeaa asettumista. Aikoja ei tällä hetkellä pysty varaamaan etukäteen. Tulkkeja on saatavilla 

vain tiettyinä päivinä, eikä niitä voi tilata valitsemalleen ajalle. Esteellinen (portaat) toimisto sijaitsee toisessa 

kerroksessa, eikä sitä ole helppoa löytää.  

Neuköllnissä delegaatio sai kosketuksen siihen, millaisia seurauksia on maahanmuuttajasukupolvien 

ylenkatsomisella. Neuköllnin oivallus, että heikosti kieltä osaavat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat 

kotivanhemmat pitää tavoittaa etsivän työn kautta, pitää paikansa Helsingissäkin. Helsingin kaupungin 

toimesta tehdyt kyselyt myös kertovat, että Helsingissä asuvat maahan muuttaneet kotivanhemmat tuntevat 

yhteiskunnan palvelut ja koulutusväylät heikosti. Kotivanhempien paremmalle kotoutumiselle ja heidän 

nopeammalle polutukselle kohti osallisuutta ja työelämää on selkeää tilausta. Suomalaisen koulutuslaitoksen 

on hyvä ottaa huomioon vähän koulutettuja maahanmuuttaja-aikuisia ja tarjota heille realistisia vaihtoehtoja 

tilanteensa parantamiseen.  

Berliinin mallissa, jossa kortteliäidille maksetaan työttömyysetuutta työn aikana, ongelmaksi jää, että vain 

30 % entisistä kortteliäideistä työllistyy hankkeessa toimimisen jälkeen. Toinen mallin heikkous on, että 

kortteliäitien käsittelemissä teemoissa ei ole sisältöjä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Syntyy vaikutelma, 

että syrjäytymisvaarassa asuvien työllistymisen tavoitteesta on luovuttu. Hankkeella on kuitenkin selkeä 

vaikutus tavoitettujen perheiden lapsiin, mikä on erinomaista. Suomessa voidaan soveltaa Berliinin mallia 

yhdistäen etsivän työn elementit, pedagogiset näkökulmat ja tiedotustehtävät. Käsiteltäviä aiheita on 



14 
 

kuitenkin muokattavaa niin, että myös aikuiskoulutus ja työllistyminen ovat esillä. Suomessakin on syytä 

tiedottaa ja tukea paremmin myös syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajaisiä. Keskittymällä pelkästään 

äiteihin saatamme luoda perheen sisäisen konfliktin ainekset.  

Suomi on digitalisaatiossa Saksaa pidemmällä. Asiointi siirtyy lähes kokonaan verkkoon. Kotiäidinkin on 

osattava käyttää erilaisia sähköisiä palveluja, kuten vero.fi, kela.fi, omakanta.fi, wilma, pankkiasioinnin 

ohjelmat, terveyspalveluiden ajanvaraukset jne. Suomessa järjestelmä ei myöskään tue yhtä pitkien 

vanhempainvapaiden pitämistä kuin Saksassa. Suomessa maahanmuuttajaäitien siis pitää osata enemmän ja 

palata työmarkkinoille nopeammin. Tämä asettaa erityispaineita heikosti koulutetuille 

maahanmuuttajavanhemmille. 

Perusdigitaitojen opetus heikosti koulutetuille maahanmuuttajanaisille olisi ensiarvoisen tärkeää asukkaiden 

yhdenvertaisuuden ja paremman yhteiskuntatuntemuksen saavuttamiseksi. Kotouttavien sisältöjen ja omien 

taitojen arvioinnin opettamisen upottaminen ATK-kurssiin on myös erinomainen idea. Suomessa tuskin 

pystytään rahoittamaan yhtä intensiivisiä ohjelmakokonaisuuksia kuin Saksassa (5 pv/vko, 12 viikkoa).   

Perhetalon ja perheneuvolan yhdistäminen, yhteydenottokynnyksen laskeminen ja ennalta ehkäisevään 

työhön panostaminen ovat kannatettavia ajatuksia. Matalan kynnyksen omakielistä perheneuvontaa on 

hyvää tarjota myös Helsingissä. Monikielisen lastenkasvua kuvaavan materiaalin kehittäminen on perheen 

hyvinvointia voimakkaasti lisäävä toiminta. Delegaatiota jäi askarruttamaan se, ettei perheneuvola havainnut 

perheväkivaltaa. Perheneuvoloiden olisi tärkeä pystyä puuttumaan perheväkivaltaan ja tarjoamaan 

vanhemmille vaihtoehtoisia keinoja selvittää erimielisyyksiä ja pitää kuria.   


