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Alkukartoitus ja
omakielinen ohjaus

ja neuvonta

Takura Matswetu - Koordinaattori
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• neuvontaa vuodesta 2008, alussa alueellisen ESR-hankkeen puitteissa, 

• 2013 alusta vakinaistettu Pirkanmaan tulkkikeskuksen yhteyteen 

(avopalvelut/aikuissosiaalityö)

• 2018 alusta Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (kuntakokeilu)

• koordinaattori, palveluohjaaja ja 3 palveluneuvojaa sekä ostopalveluna päivystäviä 

neuvojaa (10 hlöä)

• Palvelemme asiakkaita 14 eri kielellä

• Palvelu on maksuton ja avoin kaikille

MAINIO – Tampereen maahanmuuttajainfo
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Mitä palveluja?

Neuvontaa, ohjausta ja 
alkukartoituksia
• erikielistä face-to-face neuvontaa ma-pe 

päivystyksenä ja etäneuvonta

• Aulapalvelut TYPAssa

• kenttätyönä asiakkaan mukaan eri paikkoihin

• suomen kielen opinto-ohjausta

• uusille tamperelaisille ja ylöjärveläisille 
maahanmuuttajille kunnan alkukartoitukset

Infoja ja Tandem-kielenopiskelua

• yleisinfoja arjesta, yhteiskunnasta ja kunnan 
palveluista, mukana useita tulkkeja ja 
asiantuntijoita

• räätälöityjä infoja kieliryhmille tai muille 
ryhmille

• maahanmuuttajan ja suomenkielisen 
kielenopiskelua Tandem-kielipareina

• Tandem v 2012 alkaen, yhteistyössä SPR 
Tampereen osaston ja Mukana RYn kanssa
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• matalan kynnyksen neuvontapiste: maksuton, anonyymi, vapaaehtoinen, 
• tiivis yhteistyö ja verkostot eri viranomaisiin - (KELMU, URA, tulossa UMA) ja 

3. sektoriin
• joustavaa asiakaspalvelua kenttätyönä
• ajanvaraukseton päivystys
• yksi ostopalvelu neuvoja/kieli 6 -14 tuntia/vko, yhteensä n 58 t  viikossa
• neuvojia koulutettu täydennyskoulutuksessa ja kokouksissa
• neuvojat eivät ole viranomaisia, mutta edustavat kaupunkia

Omakielistä neuvontaa ja maahanmuuttaja-
asiantuntijuutta
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Missä tilanteessa asiakas tulee luoksemme?
• perheasiat: perhe Suomeen, avioero, välien rikkoontuminen, lasten huoltajuus, koulut ja päiväkoti

• lupa-asiat: lupahakemusten täyttö, hakuprosessi, lupatyypit, kansalaishakemus

• Kela ja toimeentulotuki: hakemusten täyttäminen, päätösten selittäminen, selvityspyynnöt

• oikeusapuasiat: yleensä perheasiat (avioero, kuolinpesä) tai kielteiset oleskelulupapäätökset

• koulutus: suomen kielen kurssitietoa ja ammatillinen koulutus

• talousasiat: laskunmaksuongelmat, ulosottoasiat (pikavippi), häätö

• asuminen: asunnonhaku (sähköisesti), vuokranmaksuun, asunnon vaihtamiseen, riitatilanteisiin ja 
asumiskustannuksiin liittyviä kysymyksiä

• työnhaku ja yrittäjyysasiat: työnvälitysfirmat ja ilmoitukset, sähköisten työpaikkahakemusten täyttö

• paluumuuttajat: eläkeasioiden hoitaminen

• TE-toimiston palvelut/TYPA: työttömäksi rekisteröinti, työkokeiluasiat, kotoutumisaika ja koulutusasiat
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Alkukartoitukset Mainiossa

• alkukartoitus käynnistetään neuvonnassa
• haastatteluja tekevät koordinaattori, palveluohjaaja, 

palveluneuvojat  sekä ostopalveluna omakieliset neuvojat
• haastatteluun varattu aika 2-3 tuntia
• haastattelussa päätetään muista kartoituksista esim. 

osaamiskartoitus/kielitesti (Takk tai Tredun kautta)
• kartoitusten jälkeen loppukeskustelu neuvonnassa
• kotoutumissuunnitelmat tehdään alkukartoituksessa käyneille 

toimeentulotukiasiakkaille sosiaalitoimistossa, ei muille
• asiakas saa mukaansa haastattelutiedot suomeksi
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Ennen haastattelua

Ennen alkuhaastattelua / alkuhaastatteluaikaa varatessa:
•varmistetaan, onko asiakas kuntalainen (henkilötunnus)
•onko kotoutumisaikaa jäljellä (Suomeen muuttoaika)
•onko alkukartoitus tai kotoutumissuunnitelma tehty
•onko TE-palvelujen tai kotoutumispalvelujen asiakas
•pyydetään asiakasta ottamaan mukaan kaikki mahdolliset asiakirjat liittyen 
perheeseen, koulutuksiin ja työkokemukseen
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Tuloksia 

• alkukartoitus tuo esille kielikurssitarpeita, mutta myös ihmisten erilaisia 
elämäntilanteita, johon ei perinteinen kurssille osallistuminen sovi

• itsenäisesti kartoitukseen tulevilla usein itsenäinen elämänote, mutta tarpeet 
nopeisiin ja intensiivisiin kotoutumisen tukipalveluihin

• osalle ”pehmeät” 3. sektorin järjestämät tukimuodot tarpeellisia
• opiskelijat saavat ajoissa tietoa, mitkä mahdollisuudet on valmistumisen jälkeen 

löytää töitä Suomesta ja tiedostavat kielitaitovaatimukset
• osaamiskartoituksista hyötyä sujuvampaan koulutus- ja työelämään siirtymiseen
• asiakas saattaa jäädä asiakkuuteen 3-12 kuukaudeksi



Etäneuvonta (Mainio VideoChat)
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”Tuotamme asiakkaille sitä, mitä he haluavat, silloin kun he sitä 
tarvitsevat, siellä missä he sitä tarvitsevat” (Lean-filosofia)



Tilastot (2017) 
www.alporekisteri.fi
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Vuonna 2017 asiakaskontaktien määrä oli 3835.
(vrt. 2013 1754, 2014 3106, 2015 2694, 2016 3031)

80 Paikan päällä (2013: 70 %, 2014: 64 %, 2015: noin 50 %,
2016: 83 %)
12 Puhelin

Kenttätyö
70 Asiakkaista saa apua omalla äidinkielellä

65 ovat 25 - 44 vuotta täyttäneitä
35 Kolmansista maista
81 asiakkaista on Tampereella asuvia
Noin 50 asioi ensimmäistä kertaa Mainiossa
29 min käyntikerta
41 % asiakkaista on asunut Suomessa 1-3 vuotta.

Tilastot eivät anna täysin realistista kuvaa Mainion asiakaskontaktien määristä (haasteet
tilastoijien merkitsemisessä).

Maahanmuuton syy

 2017 2016 2015 2014 2013
1. Turvapaikanhakija 1262 739 386 726 426
2. Perheside 591 529 350 710 467
3. Pakolainen 697 362 205 291 193
4. Työ 345 306 194 353 229
5. Ei tietoa 338 290 58 483 A
6. Paluumuuttaja (inkeriläiset) 275 208 104 169 138
7. Opiskelija 97 84 54 158 134
8. Paluumuuttaja (suomalaiset) 35 15 16 205 153
9. Yrittäjä 17 8 10 11 9
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Aiheet
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2017 2016 2015 2014 2013

1. Lupa-asiat, rekisteröityminen, kansalaisuus 590 364 305 500 378

2. Kela 1432 523 305 521 310

3. Suomen kielen opiskelu 147 267 143 293 308

4. Asuminen 500 342 177 410 275

5. Sosiaaliasiat (sosiaalitoimi, ohjaus) 265 352 203 419 234

6. Työ ja työnteko (työnhaku, työsuojelu, työharjoittelu) 468 355 177 319 204

7. Talous (verotus, velat, laskut, pankki- ja kuluttaja-asiat) 576 266 162 322 179

1.1.–31.12.2017 välillä pidettiin 28 alkuhaastattelua. (2013 83 2014 45 2015 61, 2016 52)

Kiinan kieliset asiakkaat olivat edelleen suurin ryhmä alkuhaastatteluissa. Viime vuoden alkuhaastattelujen
määrät putosivat kesän jälkeen, koska oli muutoksia TE-toimistossa ja oli epävarmuuksia alkuhaastattelujen
järjestämisestä.
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Yhteistyö tai asiakkaan ohjaus eteenpäin Mihin neuvojan aika menee?

53 %

13 %

7 %

5 %

3 %

3 %

3 %

2 %
2 %

2 %

1 % 1 %

1 % 1 %
1 %

Asia saatettu päätökseen

Kela

Maahanmuuttovirasto (Migri)

Muut tahot

TE-toimisto

Terveyspalvelut

Kunnalliset sosiaali- ja perhepalvelut

Asianajaja ja oikeusapupalvelut

Oppilaitos

• Yli puolet asiakkaiden asioista hoidettiin loppuun asti Mainiossa
2017

30 %

38 %

15 %

5 %

3 %

1 %
4 %

1 % 3 %

Käynnit sisällön mukaan
Lomakkeiden täyttäminen

Päätösten tai prosessien selventäminen

Yhteydenotto viranomaiseen tai muuhun
tahoon

Perhe-elämä (lasten koulu, päivähoito,
ihmissuhteet)

Poliisi ja oikeusasiat

Kriisitilanteet (perhekriisi, väkivaltatilanteet
ym.)

Koulutukseen liittyvät asiat

Uraohjaus

Harrastukset ja vapaa-aika

• Vuonna 2017 noin 15 asiakkaista oli luku- ja kirjoitustaidottomia.

Luku- ja kirjoitustaidottomien puolesta neuvojat voivat auttaa

lomakkeiden täyttämisessä ja siihen oli käytetty 30 % neuvojien

ajasta



7.5.201813

Työtön
45 %

Työvoimapoliittisessa 
koulutuksessa (sis. 

kotoutumiskoulutus)
27 %

Työssä avoimilla 
markkinoilla

10 %

Työmarkkinoiden 
ulkopuolella (esim. 

kotiäiti, eläkeläinen)
9 %

Opiskelija (omaehtoinen)
5 %

Työssä muualla kuin 
avoimilla 

markkinoilla (esim. 
palkkatuki, 
työkokeilu)

2 %

Yrittäjä
1 %

Suunnittelee muuttoa 
Suomeen

1 %

Käynnit työmarkkina-aseman mukaan Käynnit Suomessa asumisen keston mukaan

10 % 1 %

11 %

41 %

18 %

19 %

Käynnit Suomessa asumisen keston mukaan

Ei tietoa

Ei asu suomessa

Alle 1 vuosi

1-3 vuotta

3-5 vuotta

Yli 5 vuotta

• Eniten vuonna 2017 oli työttömiä asiakkaita (1451), kuten myös vuosina 2013–2016

• Mainiossa asioivista asiakkaista 41 % oli asunut Suomessa 1-3 vuotta. Iso osa 

asiakkaistamme ovat kotoutumisajan piirissä.
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Käynnit asiakkaan kotikunnan mukaan (Tampere 3111)
Kuntakokeilussa mukana ovat Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki,

Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Vesilahden kunta, Ylöjärven kaupunki, Sastamalan kaupunki ja

Punkalaitumen kunta.

Akaa; 8
Hämeenkyrö; 4

Ikaalinen; 2
Kangasala; 18

Kihniö; 1
Lempäälä; 11

Mänttä-Vilppula; 1
Nokia; 16

Orivesi; 1
Parkano; 3

Pirkkala; 46
Punkalaidun; 1

Pälkäne; 9
Ruovesi; 1

Sastamala; 10
Valkeakoski; 8

Ylöjärvi; 11
Muu; 28

Ei tietoa; 19

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Käynnit lähtömaan mukaan

Irak
29 %

Venäjä
15 %

Afganistan
12 %

Syyria
11 %

Kiina
6 %

Viro
5 %

Iran
4 %

Bulgaria
4 %

Somalia
4 %

Suomi
2 %

Ukraina
2 %

Top 20 lähtömaat

Irak
Venäjä
Afganistan
Syyria
Kiina
Viro
Iran
Bulgaria
Somalia
Suomi
Ukraina
Argentiina
Espanja
Kolumbia
Ecuador
Kongo (Kongo-Brazzaville)
Tunisia
Domin. tasav.
Egypti



Voitte ostaa Mainion palvelut!

• Mainion palvelut myydään ulkopuolisille 63 euroa + alv 24 % / t

1. Neuvontapalvelut/etäneuvonta 
2. Lyhyt käännökset 
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Asiakaspalaute ja ”heard around the office”
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”Kiitos avusta - Kela ja sosiaali oli sanonut mulle, että en saa vuokravakuus”

n. 80% suosittelisi Mainion palvelut 

”viranomaisten nettisivut ovat monimutkaisia, kiitos avusta”

”I have been waiting for so long for an integration course, I am losing my motivation”

“No hay privacidad al momento de la consulta” - Yksityisyyden ja tietosuojan tarve

”Si fiican ayaa la ii caawiyey waana ku mahadsan” - Sain hyvä ohjaus ja neuvonta, kiitos

”tosi hyvä idea, mutta vähän monimutkainen” - etäneuvonnasta
https://survey.roidu.com/answer/actpoint/lIhUkPVEH7rZLQbZ
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Kiitos!

7.5.2018 Takura Matswetu18

Yhteystiedot:

Keskustori 4, Vanha kirjastotalo Laiku 3 krs

Takura Matswetu, koordinaattori (eng, ruo, suom, shona)
puh: +358 040 801 6642

Irina Lyukhatan, Palveluohjaaja (venäjä - tandem, infot, tutustumisk.)
puh: +358 040 806 4229

Palveluneuvojat –
Burhan Mohammed (somali, infopankki) – 040 187 8249
Yasser Alchick (arabia, toimisto, aikataulutut, mat.) – 040 181 7937
Mani Maroufzadeh (persia, kurdi, englanti, digi-some) - 040 1877 926

etunimi.sukunimi@tampere.fi
Ostopalveluneuvojat:
puh: 040 806 2526 tai 040 806 2527
www.tampere.fi/mainio
maahanmuuttajainfo@tampere.fi
tandem@tampere.fi
Facebook: www.facebook.com/tremainio

www.tampere.fi/mainio


