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• Kehitetään uudenlaista yhteistyömallia kokoamalla yhteen olemassa olevia toimijoita, jotta
työvoiman ulkopuolisilla kotoutujilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia ja päästä osalliseksi.
Toimintoihin ohjataan kunnallisen alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman perusteella.

• Järjestetään kotoutujien elämäntilanteet ja tarpeet huomioivaa uutta toimintaa oppimisen ja
toimijuuden edistämiseksi.

• Taustalla Laki kotoutumisen edistämisestä, jossa määritellään kunnalle kuuluvat vastuut ja
monialainen yhteistyö paikallistasolla.

→ Alkukartoitusmalli ja ehdotus poikkihallinnollisesta yhteistyöstä

→ Itsetuntemuksen aakkoset –ryhmätoiminnan konsepti

Osahankkeen keskeiset tavoitteet ja tulokset
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Itsensä tunteminen on tärkeimpiä merkityksen ennustajia. Voi tehdä omia arvoja ja vahvuuksia
vastaavia valintoja.

(Schlegel et al, 2009)

Mitä itsetuntemuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä?
1. Ymmärrystä omista arvoista ja vahvuuksista.
2. Ymmärrystä voimavaroista.
3. Omien taitojen tunnistamista.
4. Omanäköisen tulevaisuuden pohdintaa oman potentiaalin pohjalta.

Positiivisen psykologian viitekehys
kehittämistyössä
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”Target-hankkeen alkukartoitus on ollut ihan huippujuttu! Asiakkaat on saaneet sen kokemuksen, että
heidän asia ja tilanne otetaan todesta ja heitä kuunnellaan, mikä on ollut selvästi voimauttava ja vahvistava
asia kotoutumisen alkuvaiheessa ja luonut asiakkaille uskoa siihen, että kotoutuminen voi lähteä käyntiin ja
onnistua.

Omatyöntekijälle Targetin työpari on ollut iso apu ja oman työtaakan keventäjä, kun alkukartoituksen kautta
myös minun käyttöön on tullut asiakkaan tilanteesta tärkeää tietoa, ja Targetin kautta asiakkaan
jatkopolkuja on mietitty laajasti ja yksilöllisesti, jolloin asiakas on saanut varmasti moninkertaisesti
parempaa palvelua kuin olisi saanut pelkästään minulta. Nyt jo ihmettelen, että mitäs sitten kun Target
loppuu.”

Maahanmuuttajapalveluiden omatyöntekijä

Poiminta palautteista
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• Target-työryhmä laati ehdotuksen poikkihallinnollisesta yhteistyömallista, joka takaisi
työvoiman ulkopuolisille lakisääteiset mahdollisuudet saada kunnan tuki yksilöllisen
kotoutumisen käynnistymiseksi.

• Siinä kootaan yhteen keskeiset kuntatoimijat moninaisen joukon tavoittamiseksi ja
palvelemiseksi moniammatillisena verkostona kotoutumisen alkuvaiheessa.

• Ehdotetaan myös, kuka voi laatia kenellekin kotoutumissuunnitelman, ohjata palveluihin ja
seurata kotoutumisen edistymistä.

• Uudenlainen poikkihallinnollinen malli ja asiakasmäärän kasvattaminen edellyttävät
koordinointia.

• Rahoitusvaihtoehdot vuodelle 2021 ovat selvityksen alla.

Jatkossa poikkihallinnollisesti,
koordinoidusti ja yhä useammalle?
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• Positiivisen psykologian interventioiden tarkoituksena on parantaa
itsetuntemusta ja sitä kautta tukea realististen, omien tavoitteiden
asettamista.

• Lähestymistapa ei keskity yksilön puutteisiin ja heikkouksiin, vaan
hänestä löytyviin vahvuuksiin ja voimavaroihin.

• Osallistuja huomaa olemassa olevan hyvän elämässään, mikä lisää
myönteisyyttä tulevaisuutta kohtaan.

• 5 x 2,5h tapaamiset, yhteistyössä TAKKin kanssa

• Naisten tapaamisilla lastenhoitomahdollisuus, yhteistyössä Kiipulan
kanssa

• Mukana oli aina tulkki, jolta vaadittiin asiointitulkkauksen ohella
mm. kulttuurin tulkkausta.

Itsetuntemuksen aakkoset
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”Kurssilla ymmärsin, millainen henkilö minä olen ja ettei kannattaa antautua elämässä, koska aina on
toivoa.”

Somalialainen nainen

”Kurssi oli hyvin hyödyllinen, koska opin kaipaamiani asioita, kuten mitä on rohkeus ja itsevarmuus. Ja
sain positiivista energiaa ja motivaatiota. Ja opin, miten huolehdin itsestäni ja perheestäni. Toivon,
että tulisi lisää säännöllisiä kursseja. Kiitän opettajia heidän mahtavista opetustavoista.”

Irakilainen nainen

Poimintoja palautteista
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KIITOS
kuulijat ja Target-verkosto!

Tiina Piispanen
044 431 4882

tiina.piispanen@tampere.fi
(työsuhteessa 30.6.2020 saakka)
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