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Tausta  
 
Maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä 
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Seinäjoelle maahanmuuttajaoppilaat ovat useimmiten 
tulleet joko pakolaisina, vanhempien työperäisen maahanmuuton tai adoption kautta. 
 
Lapsi on aina perheensä jäsen. Perheenjäsenten, varsinkin vanhempien, hyvinvointi heijastuu 
lapsen vointiin. Maahanmuuttajista varsinkin pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla voi olla 
traumaattisia sota- ja kidutuskokemuksia. Osa lapsista käyttäytyy koulussa väkivaltaisesti ja 
hallitsemattomasti toisia lapsia kohtaan ja käytös saattaa poiketa paljonkin suomalaisesta. Lapsen 
käytös- tai mielialaongelmaa tutkittaessa on yleensä selvitettävä, onko myös muilla 
perheenjäsenillä tuen tarvetta. 
 
Kulttuuriongelmat. Kotouttamisen tarkoitus on sopeuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen 
kulttuuriin.  Maahanmuuttajien oman kulttuurin säilyttäminen ja kunnioittaminen on tärkeää. 
Osalla maahanmuuttajista kurittaminen ja fyysinen väkivalta kuuluvat perinteisesti lasten 
kasvatukseen. 
 
Kieliongelmat. Oma kieli on tunnekieli. Varsinaisen traumaterapian haasteena ja joskus jopa 
esteenä on koettu yhteisen kielen puute ja tulkin välityksellä tapahtuva asiointi. Jos ei ole yhteistä 
kieltä, lapselle voidaan järjestää esimerkiksi leikki- tai taideterapiaa. 
 
Hoitoon motivoiminen on usein hidasta ja vaikeaa perheen ennakkoluulojen vuoksi. Hoitoon 
lähettäminen koetaan usein pelottavana ja ”hulluksi” leimaavana. Kynnys lähteä ulkopuolisen 
hoidettavaksi on korkea. 
 
 
 

Seinäjoen kaupungin tukipalvelut maahanmuuttajalapsille ja heidän perheilleen  
 
 
Pakolaistyö kuuluu Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen alaisuuteen. Turvallisten ja 
vakaiden olosuhteiden luominen Suomessa on tärkeää. Ongelmat nousevat yleensä esiin vasta, 
kun maahanmuuttaja kokee olonsa riittävän turvalliseksi.   
 
Tulkkipalvelut. Tulkkipalveluja tilattaessa noudatetaan Ohjeistusta tulkki- ja käännöspalvelun 
käytöstä Seinäjoella. Ohjeistus koskee lähinnä kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita, joiden 
sijoituskuntana on Seinäjoki ja joilla on vielä neljän vuoden kotoutuminen kesken. Tulkin 
tilaamisesta huolehtii pakolaiskoordinaattori tai -työntekijä ja kustannukset menevät Pakolaistyön 
budjetista.  
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Kotoutumisjakson päätyttyä nämä asiakkaat siirtyvät peruspalvelujen piiriin, jolloin tulkin käytön 
kustannukset siirtyvät tilaajan organisaation tilattavaksi ja maksettavaksi. 
Tulkin on hyvä olla ammattitulkki, eikä esimerkiksi lähisukulainen. Hyvä tulkki on ammattitaitoinen 
ja hienotunteinen ja tulkin saa tarvittaessa nopeastikin. Tulkkaus ei ole ongelma, mutta asiakkaan 
saaminen mukaan voi olla.    
 
Maahanmuuttajalasten opetus alkaa yleensä 
perusopetukseen valmistavana opetuksena (valo), jonka 
tavoitteena on edistää oppilaan kotoutumista ja antaa 
tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Oppilaat ovat 
valmistavassa opetuksessa tavallisesti vuoden ajan. Sen 
jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen.  
 
Koulussa oppilaille ja heidän perheilleen tarjotaan koulutuksen lisäksi kasvatuksellistakin tukea. 
Kokemusta on maahanmuuttajalasten vanhemmille suunnatusta kasvatusillasta, jonka ohjelmaan 
on kuulunut koulun, pakolaistyöntekijöiden, psykologin ja sosiaalityöntekijän puheenvuorot tulkin 
välityksellä.  Tilaisuus on koettu hyvänä ja ennaltaehkäisevänä ja tätä työmuotoa suositellaan 
jatkettavan. Tarvetta olisi myös esimerkiksi murrosiän ja seksuaalisuuden kehityksen aihepiiriä 
käsittelevälle illalle. Poliisin, palokunnan ja ambulanssin vierailu kasvatusillassa hälventäisi osalla 
maahanmuuttajia esiintyviä voimakkaitakin pelkoja. 
 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 
lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- 
ja terveystoimen monialaisena, suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana 
yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen 
opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuolto on kokonaisuus, johon sisältyvät koulun/ oppilaitoksen 
toiminta; koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto ja 
opiskeluhuollon palvelut; psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
palvelut. 
 
Kun huoli lapsesta herää, Seinäjoella toimitaan monialaisesti 2013 laadittujen tuen polkujen 
mukaisesti. Sekä 4–8 -vuotiaiden monialainen tuen polku että yläkouluikäisten huolipolku -
mallinnuksissa kuvataan eri toimijoiden yhteistyön prosessit. Huolipolkumallinnukset koskevat niin 
kantaväestöä kuin maahanmuuttajiakin. 
 
www.seinajoki.fi/tuenpolku  
www.seinajoki.fi/huolipolku  
 
Terveydenhuolto. Maahanmuuttajat kuuluvat samojen palvelujen piiriin kuin muutkin kaupungin 
asukkaat. 
 
Pakolaisleiriltä saapuville suoritetaan terveystarkastus heidän saavuttuaan Seinäjoelle, kun taas 
turvapaikanhakijalle tämä tarkastus on suoritettu usein vastaanottokeskuksessa. 

http://www.seinajoki.fi/tuenpolku
http://www.seinajoki.fi/huolipolku
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Kaikki maahanmuuttajaoppilaat ja ne suomalaiset paluumuuttajalapset, jotka ovat oleskelleet 
yhtäjaksoisesti yli vuoden ulkomailla, ohjataan kahden viikon kuluessa Suomeen tulosta tai 
kouluun ilmoittautumisesta kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.  
 
Lapsi saa aloittaa koulunkäynnin ennen terveydenhoitajan tarkastusta. Niille oppilaille, jotka 
tulevat korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maasta, terveydenhoitaja tekee vapaaehtoisen 
tuberkuloosin seulontatutkimuksen ja järjestää oppilaalle keuhkojen röntgenkuvauksen. Sosiaali-  
ja terveysministeriön ohje (julkaisuja 2014:8) Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen. Ohje 
maahanmuuttajien terveystarkastuksesta STM 2014:8 http://www.julkari.fi/handle/10024/116270   
 
Terveystarkastuksen tavoitteena on hoidettavissa olevien tai suojatoimia edellyttävien 
tartuntatautien löytäminen, rokotussuojan varmistaminen, psyykkisten ongelmien ehkäisy, 
tunnistaminen ja hoito sekä terveyspalvelujen käytön opastus. Kaikkien ulkomaalaisryhmien 
kohdalla pyritään järjestämään tarvittavia tulkkipalveluita, kunnes maahanmuuttajat oppivat 
kommunikoimaan suomen kielellä. 
 
Kouluterveydenhuollossa edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä 
opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Oppilaille järjestetään vuosittain yksilölliset 
terveystarkastukset, joissa seurataan heidän kasvuaan, kehitystään, hyvinvointiaan ja 
opiskelukykyään. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tunnistaa opiskelijoiden varhaisen tuen 
tarve, järjestää tarvittava tuki sekä ohjata hoitoon ja tutkimuksiin. Lisäksi tuetaan vanhempien ja 
huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä (laajat terveystarkastukset).  
 
Kouluterveydenhuoltoon ei varsinaisesti kuulu oppilaiden sairauksien hoito ja yleensä se tapahtuu 
terveyskeskuksen lääkärien tai yksityislääkärien vastaanotoilla. Mahdollisuuksien mukaan kouluilla 
hoidetaan kuitenkin varsinkin oppimiskykyyn vaikuttavia sairauksia tai ongelmia sekä 
mielialapulmia.      
 
Psykologi- ja perheneuvontapalvelujen työntekijät tekevät asiakastyötä lasten, nuorten ja heidän 
perheidensä sekä aikuisten kanssa. Alakouluikäiset ohjataan tarvittaessa lastenpsykiatrin ja 
yläkouluikäiset nuorisopsykiatrin hoitoon. Perheen vanhemmat ohjataan omaan hoitoon eri 
aikuispsykiatrian yksiköihin. 
 
Kun huoli on suuri ja herää traumaterapian tarve, koululääkäri tekee lähetteen 
erikoissairaanhoitoon. Lähetteessä pyydetään arviointia ja selvittelyä. Traumaterapia toteutetaan 
aina erikoissairaanhoidossa, jossa päätetään terapian aloittamisesta.  
 

Lastensuojelu. Lasten kanssa työskentelevät ovat velvoitettuja tekemään 
lastensuojeluilmoituksen, jos he kohtaavat työssään lapsen, joka on 
lastensuojelun tarpeessa. Kuitenkin valtaosa lasten suojelusta, erityisesti 
ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, on tarkoitettu tehtäväksi 
muualla kuin lastensuojeluviranomaisten toimesta. Lastensuojelussa 
lähtökohtana ovat lapsen tarpeet ja huoltajien kyvyt ja mahdollisuudet 
vastata niihin. Kun ilmoitus on tehty, lastensuojeluviranomaisilla on 
velvollisuus ryhtyä selvittämään, onko lapsen tilanteessa sellaisia 
ongelmia, jotka edellyttäisivät lastensuojelutoimenpiteitä. Ilmoituksen 
tekijän ollessa ilmoitusvelvollinen viranomainen tai muu lapsen kanssa 

http://www.julkari.fi/handle/10024/116270
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työskentelevä henkilö, sosiaalityöntekijä on yhteydessä ilmoituksen tekijään. Ilmoittajan tulee 
kertoa perheelle ja lapselle lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. 
 
Lastensuojelutarpeen arviointi sisältää eri vaiheita. Prosessi etenee aikarajojen puitteissa 
seuraavien vaiheiden kautta: 
 
1. välitön tilannearvio 
2. selvityksen teosta päättäminen 
3. lastensuojelun asiakkuuden alkaminen 
4. lapsen tapaaminen 
5. neuvottelut ja muu yhteistyö 
6. selvityksen sisällön raportointi 
7. asiakkuuden päättyminen tai jatkuminen 
 
Selvitys (lastensuojelutarpeen arviointi) on tehtävä parityönä toisen työntekijän kanssa. Selvitys on 
tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua lastensuojeluasian vireille tulosta. 
 
Lastensuojelussa noudatetaan lievimmän riittävän toimenpiteen periaatetta. Avohuollon 
tukitoimia voidaan järjestää vain vapaaehtoisesti, toisien sanoen sekä vanhempien (huoltajien) 
että 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumuksella. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on 
tehtävä asiakassuunnitelma, jollei kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. 
 
 
Asiakirjan on valmistellut moniammatillinen työryhmä, jossa on ollut mukana edustajia 
opetustoimesta, kouluterveydenhuollosta, psykologipalveluista, pakolaistyöstä ja lastensuojelusta 
 
 
 


