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Esipuhe

Ihmisen arjen sujuminen on tärkeää ja sen huomaa siinä vaiheessa, kun arkeen 
liittyvät asiat ovat vaarassa. Arkeen kuuluu ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosi-
aalinen puoli; terveys ja hyvinvointi; rahojen riittäminen ja laskujen maksaminen; 
asumiseen liittyvät käytännölliset asiat ja toisaalta kodin merkitys virkistys-, rau-
hoittumis- ja lepopaikkana; Ihmissuhteet, vapaa-aika; ajankäyttö ja monet muut 
asiat. Arjen kokeminen on henkilökohtaista ja siihen vaikuttavat kulttuuri, yksilön 
elämäntapa, sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki, ympäristö sekä sosioeko-
nominen tilanne. Yhteiskunnan lainsäädäntö, vallitsevat normit, säännöt ja ohjeet 
säätelevät arkea ja sen sujumista. Lakia tulee noudattaa, sääntöjen puuttuminen 
lisää elämän epävakautta ja yhteiskunnan toimintatapojen tunteminen helpottaa 
monin tavoin elämää.

100 omenapuuta-työkirjan tavoitteena on auttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ko-
toutuvaa nuorta aikuista, Viimaa, erilaisissa jokapäiväisen elämän valintatilanteissa 
ja haasteissa. Työkirjassa on tehtäviä ja muistilistoja siitä, mitä kototuvan nuoren, 
Viiman, pitäisi tietää itsenäiseen elämään liittyvistä seikoista. Työkirjaan sisälty-
vien käytännöllisten ja arkielämään tiiviisti yhteydessä olevien tehtävien, harjoittei-
den ja muistilistojen tarkoituksena on auttaa myös nuoren kanssa työskentelevän 
ohjaajan työtä. Työkirjassa on neljä osaa: Taloudenhallinnan työkirja, Opas omaan 
kotiin muuttavalle nuorelle – Kohta kotona, Nuorten sosiaaliset verkostot sekä Toi-
minnallinen kielen oppiminen. Työkirja on tehty osana Turun ammattikorkeakoulun 
koordinoimaa Sata omenapuuta – hanketta, jossa edistettiin kolmansien maiden 
12-25-vuotiaiden pakolaistaustaisten nuorten kotoutumista ja osallisuutta. Hanket-
ta on rahoittanut Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA). 

Tehtävät on suunniteltu käytettäväksi välineeksi ohjattuun kotoutumisen tukemi-
seen. Ohjaaja tukee ja motivoi nuorta ottamaan selvää asioista ja tekemään it-
senäisiä valintoja ja päätöksiä. Nuori itse opettelee määrittelemään elämäänsä 
suuntaa ja valitsee työkirjatehtävistä itselleen tärkeitä ja tarpeellisia tehtäviä ja 
harjoitteita. Tarkoituksena on, että hän kokoaa valitsemistaan tehtävistä itselleen 
eräänlaisen arkielämän ABC-kansion, josta voi myöhemmin tarvittaessa tarkis-
taa asioita. Työkirjan sivuja voi halutessaan kopioida oppaasta ja ABC-kansioon 
voi lisätä myös muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Oppaan tehtävät on tehty 
yhteistyössä varsinais-suomalaisten maahanmuuttajatyötä tekevien työpaikkojen 
kanssa. Oppaan on kuvittanut Krista Kukko.

Outi Kivinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu
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1 Johdanto taloudenhallinnan  
 oppaaseen

Taloudenhallinnanoppaan tavoitteena on auttaa nuorta suunnittelemaan rahan-
käyttöään ja hoitamaan talousasioitaan paremmin. Opas on suunnattu nuorille tur-
vapaikanhakijataustaisille nuorille. Taloudenhallinnan opasta on tehty yhteistyössä 
erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n kanssa. EHJÄ ry:n kautta saatiin sekä työn-
tekijä- että asiakashaastattelut tämän oppaan toteutusta varten. 

Oppaassa on tehtäviä ja info-osuuksia liittyen rahaan ja talouteen. Opas on tarkoi-
tettu nuorelle itselleen tukemaan hänen omaa taloudenhallintaansa. Tavoitteena 
on, että opas toimisi välineenä, jonka kautta nuori oppisi ohjaajansa tukemana, 
miten talous saadaan pidettyä hallinnassa erilaisten keinojen avulla. Tehtävät on 
suunniteltu siten, että niissä voidaan edetä järjestyksessä tai sitten valita niitä asia-
kokonaisuuksia, joista nuori tarvitsee vielä enemmän tietoa. Tehtävien tekojärjes-
tyksellä ei siis ole merkitystä oppimisen kannalta. Oppaan tehtäviä voidaan tehdä 
joko yhdessä yhden nuoren kanssa tai ryhmätyöskentelyn yhteydessä.

Ohjaajan rooli on selkeyttää tehtävien aihekokonaisuuksia ja varmistaa, että nuori 
ymmärtää kaikki oppaassa käsiteltävät asiat. Ohjaajan olisi tärkeä korostaa asia-
yhteyksiä ja sitä, mitä seuraa, jos asioita ei hoida ajallaan. Tällä pyritään siihen, 
että nuori saisi kattavan kuvan siitä, miten oppaassa läpikäydyt teemat toimivat 
käytännössä.

Ohjaaja ei kerro nuorelle valmiita vastauksia, vaan antaa hänelle mahdollisuus itse 
etsiä tehtäviin vastaukset. Ohjaaja voi kuitenkin tehdä tehtäviä yhdessä nuoren 
kanssa, ja auttaa häntä löytämään vastauksia ja ratkaisuja. Näin nuori ei jää yksin 
hänelle hankalien teemojen kanssa, eikä hänen motivaationsa siten katoa. Tällai-
silla työskentelyotteilla pyritään tukemaan nuoren vastuunottoa omista asioistaan.

Edellä mainittujen vinkkien avulla halutaan korostaa oppaan käyttötarkoitusta ja 
tavoitteita. Jokainen ohjaaja kuitenkin varmasti löytää omaan työskentelyyn sovel-
tuvat tavat hyödyntää opasta asiakastyössä asiakaslähtöisesti edeten.



2 Alkukartoitus

Omasta taloudesta ja raha-asioista huolehtiminen on tärkeää.  
Sinun taloutesi vaikuttaa kaikkeen elämässäsi.

Kun sinun taloutesi ja raha-asiasi ovat kunnossa,  
voit suunnitella elämääsi paremmin. 

Silloin voit suunnitella esimerkiksi matkoja  
tai ostaa itsellesi asioita, joita haluat.

Sinun ei tarvitse murehtia koko ajan, että mihin rahasi riittävät.  
Elämäsi on silloin siis helpompaa.
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Merkitse rastilla tuntuvatko nämä asiat sinusta helpoilta vai vaikeilta. (X)

 Helppoa En tiedä Vaikeaa 

Paljonko saan rahaa  
kuukaudessa?

   

Mitä tukia saan?

Mihin rahani kuluvat?    

Mitä on säästäminen  
ja miten voin säästää?

   

Mitä ovat verot ja  
miksi niitä maksetaan?

   

Pankkitili ja nettipankki    

Laskujen maksaminen    

Tiliote    

 

Voit siirtyä tämän jälkeen aiheisiin, jotka olivat sinulle vaikeampia tai voit käydä läpi 
koko oppaan.



3 Budjetointi

Budjetti = tulojen ja menojen suhde

Budjetilla tarkoitetaan suunnitelmaa tuloista ja menoista. Suunnitelman avulla sinä 
mietit mihin käytät rahojasi siten, että tulosi riittävät näihin menoihin. Sinun on siis 
tärkeää tietää, paljonko kuukaudessa saat rahaa ja mihin rahaa menee. 

Budjetti on siis hyväksi SINULLE.

Muista tämä: Rahaa ei voi kuluttaa enempää kuin sitä on!

On tärkeää, että tiedät mihin sinun rahasi kuukaudessa riittävät.  
Laske siis paljonko kuukaudessa saat rahaa ja mihin rahaa kuluu. 

Tässä on Viima. Viima ja 
hänen elämäntilanteensa 
ovat esimerkkeinä oppaan  
eri kohdissa.
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Mikä on rahatilanteesi nyt?

Erittäin hyvä (Rahaa on paljon)

Hyvä (Rahaa on sopivasti)

En osaa sanoa

Huono (Rahaa on vähän) 

Erittäin huono (En pärjää saamillani rahoilla)



3.1 Tulot

Saat kuukaudessa aina rahaa itsellesi. Jos teet töitä, saat palkkaa. Kelalta ja sosi-
aalitoimesta saat tukia eli sosiaalietuuksia. Tukien määrä vaihtelee ihmisillä. Tukia 
saadaan elämäntilanteen mukaan.

Tulosi voivat olla esimerkiksi näitä: 

• Töistä saat palkkaa
• Kun käyt töissä ja saat palkkaa, tarvitset verokortin
• Palkka voi vaikuttaa tukien määrään

• Kelalta saat työmarkkinatukea, jos olet hakenut kouluun etkä ole kieltäytynyt 
sinulle tarjotuista töistä tai koulutuksista

• Kelalta saat yleistä asumistukea

• Kelalta voit saada myös perustoimeentulotukea. Sitä voi saada vasta sitten, 
kun on hakenut jo muita tukia ja ne eivät riitä menoihin. Se on viimesijainen 
tuki. 

• Täydentävä toimeentulotuki. Sosiaalityöntekijä myöntää täydentävää toi-
meentulotukea tilanteessa, jossa saamasi tuet eivät riitä ja tarvitset rahaa.

• Kelalta saat opintotukea
• Vasta kotoutumistuen jälkeen

Esimerkki täydentävästä toimeentulotuesta: Viima haluaa alkaa 
harrastaa jalkapalloa. Hänellä ei kuitenkaan ole varaa maksaa 
kuukausimaksua ja lisenssiä. Hän haki sosiaalitoimistosta apua ja 
sosiaalityöntekijä myönsi Viimalle täydentävänä toimeentulotukena 
maksusitoumuksen näihin maksuihin.

Kelan tuet eivät tule  
aina samana päivänä.
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Kelan sivuilta löydät  
tietoa, miten voit hakea tukia.

Tältä sivulta löydät videon, jossa  
kerrotaan, miten haet toimeentulotukea: 

Saatko palkkaa?  
Kuinka paljon saat palkkaa kuukaudessa

 
€

Paljonko sinä saat sosiaalietuuksia kuukaudessa?

Työmarkkinatuki     €

Yleinen asumistuki     €

Perustoimeentulotuki     €

Jos olet tässä kuussa saanut esim. täydentävää  
toimeentulotukea, voit merkata sen tähän

 
€

Opintotuki   €



Merkitse tähän taulukkoon minä päivinä saat erilaisia tuloja.
Näin pystyt paremmin hahmottamaan, paljonko saat kuukaudessa rahaa itsellesi.

 
Päivämäärä

 
Sosiaalietuudet 
(tuet) yhteensä

 
Palkka

Muut rahat

(esim. ystäviltä 
tai sukulaisilta 
saatu/lainattu)

    

    

    

    

     

    

Yhteensä ______________________________ 
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3.2  Menot

 

Sinulle tulee kuukaudessa erilaisia menoja.  
Tällöin rahasi kuluvat siis erilaisiin asioihin. 

Ne voivat olla:

VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ eli KIINTEITÄ MENOJA

• Vuokra 

• Vuokrasi voidaan maksaa kokonaan 
suoraan vuokranantajallesi asumistuesta, 
jonka saat Kelalta. Voit myös maksaa itse 
pienen osuuden, ja osa menee suoraan 
toimeentulotuesta. Silti on tärkeää tietää, 
kuinka suuri vuokra asunnossasi on.  
 
 

• Puhelinlasku  
 
 

• Sähkölasku, vesilasku ja vakuutukset 

• Nämä ovat sellaisia menoja, jotka sinun 
täytyy maksaa säännöllisesti, mutta 
laskut eivät tule sinulle joka kuukausi.



MUUTTUVAT  
MENOT 

• Ruoka  
 

• Lääkkeet  
 

• Vaatteet  
 

• Liikkuminen 
 

• Harrastukset 
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Sähkö- ja vakuutuslasku eivät tule joka kuukausi. 

Jos ne tulevat kolmen kuukauden välein,  
voit jakaa laskun kokonaissumman kolmella ja näin 

saat selville, paljonko sinulle tulee maksettavaa 
yhdeltä kuukaudelta. 

Vesilasku maksetaan yleensä yhdessä  
vuokran kanssa.

Paljonko sinulta kuluu rahaa alla oleviin laskuihin kuukaudessa?  
Merkitse alapuolelle laskujen yhteissumma.

Puhelin     €

Internet €

Sähkö €

Vesi €

Vakuutukset €

€

Yhteensä €



Mieti myös, mihin kaikkeen sinulla menee viikossa rahaa.

Tämän jälkeen pystyt laskemaan helpommin, paljonko niihin menee  
rahaa kuukaudessa.

Paljonko sinulla menee viikossa rahaa ruokaan?

Maanantai €

Tiistai €

Keskiviikko €

Torstai €

Perjantai €

Lauantai €

Sunnuntai €

Eli YHTEENSÄ VIIKOSSA €

Tähän voit merkata, jos sinulla kuluu säännöllisesti viikossa johonkin  
muuhun muuttuvaan menoon rahaa

Lähetätkö rahaa kotimaahasi? Paljonko? €

Lainaatko rahaa kavereillesi? Paljonko? €
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Merkitse alle kaikki menosi ja niiden päivämäärät.

Näet siten kuukauden menosi.

 
Päivä- 
määrä

 
Vuokra

 
Muut 
laskut  
yht.

 
Ruoka

 
Vaatteet

 
Liikku-
minen 
(esim. 
bussi)

 
Tupakka 

ja  
alkoholi

 
Muut 

menot

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



3.3  Säästäminen

1.     Mitä säästäminen on?  

 

2.     Miksi säästäminen on tärkeää? 

 

3.     Mistä kaikesta voi säästää? 

 

4.     Suurin hankinta, johon olet säästänyt? 

 

5.     Säästätkö nyt? Mihin? 

 

6.     Onko säästämisestä haittaa? Miksi? 

 

7.     Keinoja säästämiselle? 
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Tässä muutama säästämisvinkki:

• Kierrätä, vaihda, korjaa, lainaa

• Osta kirpputorilta

• Osta alennusmyynnistä

• Suunnittele ostoslista. Osta isompia eriä kerralla, ettei joka päivä  
tarvitse käydä kaupassa. Pienempi riski heräteostoksille.

• Älä osta liikaa ruokaa. Tarkista viimeinen käyttöpäivä tuotteista.

• Vertaile hintoja

• Mieti, tarvitsenko tätä todella?

• Kannattaako merkistä aina maksaa?

• Tee ruokaa kotona isompi erä kerralla

• Matkusta edullisesti. Kävele, pyöräile, käytä julkisia liikennevälineitä.  
Jos käytät paljon esim. bussia tai junaa, hanki kausikortti.

• Säästä sähköä. Sammuta sähkölaitteet, kuten tv ja tietokone aina  
kun et käytä niitä. Sammuta valot huoneista, joissa et ole.

• Avaa säästötili

• Vältä kalliita lainoja (pikavipit, osamaksukorko)

• Varaudu. Maksa laskut aina ennen eräpäivää. Näin säästyt muistutusmaksulta.

Jos säästöön ei jäänyt yhtään rahaa, mitä voisit tehdä seuraavassa kuussa, 
että onnistuisit paremmin?



Viima sai vihdoin ostettua haluamansa polkupyörän. Hän säästi 
kuusi kuukautta 20 €/kk, jotta sai säästettyä rahaa 120 € maksavaan 
polkupyörään. Nyt hän on iloinen, kun hänellä on uusi polkupyörä.

Viima osti joka päivä vuoden ajan take away-
kahvikupin, joka maksoi 1,50 €. Vuodessa 

jos hän ei olisi ostanut yhtäkään take away-
kahvikuppia.

Viim
kahv

jos h
kahv
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Vertaile eri kauppojen hintoja.  
Voit merkata taulukkoon myös muita tuotteita, joita kaupasta yleensä ostat.

Kauppa 

Riisi 1 kg

Leipä

Tee

Kahvipaketti

Mehu 1 l

Maito1 l

Kana

Vehnäjauho

Kananmuna

Tomaatti 1 kg

Kurkku 1 kg

Tee halutessasi lisäsivuja



4 Verojen maksaminen

Palkasta maksat veroja. Tarvitset töihin verokortin. Verokortissa on veropro-
sentti (%), joka on prosenttimäärä, joka lähtee sinun palkastasi pois. Myös tuista, 
joita saat esimerkiksi Kelasta, maksetaan veroa. Siihen et tarvitse verokorttia. Ve-
roprosenttisi saat tietää verotoimistosta.

Suomessa terveydenhuolto, koulutus, julkinen liikenne ja monet muut palvelut ovat 
ilmaisia. Ne maksetaan veroilla. Myös erilaisia tukia maksetaan veron maksami-
sen avulla. 

Veronpalautukset saat aina vuoden lopussa, jos olet maksanut veroa palkasta tai 
tuista. Veronpalautuksia saadaan silloin, kun olet ansainnut rahaa vähemmän, 
kuin mikä oli tulorajasi. Veroprosentti on siis ollut suurempi kuin olisi tarvinnut.

Jos olet ansainnut rahaa enemmän, kuin mikä on verokorttisi tuloraja, joudut mak-
samaan jäännösveroa (mätkyjä).

Veronpalautuksista  
ja mätkyistä saat tiedon 

kirjeessä, jonka Verohallinto 
lähettää kotiisi.
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”Pimeä työ” eli työ, jota tehdään ilman verokorttia (ei makseta veroja) voi tuntua 
aluksi hyvältä ajatukselta. Se ei kuitenkaan kannata, koska siitä on enemmän hait-
taa kuin hyötyä.  Esimerkiksi jos työpaikallasi tapahtuu onnettomuus, joudut mak-
samaan hoitosi itse. Jos työnantaja ei maksa sinulle palkkaa, kukaan ei voi auttaa 
sinua saamaan rahojasi. Jos saat lapsen tai joudut työttömäksi, saat vähemmän 
rahaa, koska et ole maksanut veroja. 

Vanhuksena et enää käy töissä.  
Kun olet maksanut veroja, saat vanhempana 

kuukausittain rahaa. Eli saat eläkettä.  
Eli jos teet töitä ilman verokorttia,  

et kerää itsellesi eläkettä. 



Mikä on Viiman veroprosentti?

Paljonko hän saa tienata tällä veroprosentilla?

Mitä sitten, jos tulot ylittävät tulorajan?

Kuvassa on Viiman verokortti.
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5 Pankkitili
 

Tarvitset pankkitilin raha-asioiden hoitoon. Pankkitilille maksetaan sosiaalietuudet/
tuet ja palkka. Pankkitilille voi myös säästää rahaa.

Suomessa on useita eri pankkeja. Vertaile eri pankkien hintoja ja palveluita ja 
valitse itsellesi sopivin pankki.

Kun avaat pankkitilin, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi. Tarvitset siis passin tai 
muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.

 

Jos sinulla ei ole passia, jotkut pankit hyväksyvät myös muukalaispassin tai pako-
laisen matkustusasiakirjan.

  

Ajokortilla et voi aina todistaa henkilöllisyyttäsi.

 



Lain mukaan pankin pitää saada selvitys, mihin aiot käyttää tiliäsi. Pankki voi myös 
tarkistaa luottotietosi.

 
Pankki tarvitsee seuraavat tietosi:

• Nimi

• Henkilötunnus

• Osoite Suomessa

• Jos maksat veroja ulkomaille, osoite tässä toisessa maassa

• Jos muilla henkilöillä (esim. Edustaja) on oikeus käyttää tiliäsi,  
heiltä vaaditaan samat tiedot, kuin sinulta.

 

Miksi on hyvä omistaa oma pankkitili?
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6 Laskun maksaminen
 

Suomalaisten tilinumerot ovat kansainvälisessä IBAN-muodossa. Suomalainen 
tilinumero alkaa FI-maatunnuksella.

Avaa aina kaikki kirjekuoret. Jos et ymmärrä, mikä kirje se on, kysy luotettavalta 
aikuiselta apua. 

Verkkopankki. Laskut maksetaan tavallisesti verkkopankissa, koska se on ilmais-
ta. Verkkopankki toimii internetissä. Tarvitset internet-yhteyden ja verkkopankki-
sopimuksen pankkisi kanssa. Verkkopankissa voit maksaa laskuja ja seurata tilisi 
tapahtumia. Oma pankkisi opastaa verkkopankin käytössä. Aluksi se voi tuntua 
hankalalta, mutta harjoittelemalla oppii.

Maksuautomaatti. Maksuautomaatteja on esimerkiksi kaupoissa ja pankeissa. 
Käytä maksaessasi viivakoodia. Se nopeuttaa laskun maksamista, koska laite lu-
kee viivakoodista laskun tiedot. Laskun maksaminen maksuautomaatilla maksaa 
noin kaksi euroa/lasku.

Pankin tiskillä maksaminen on kallista, koska siitä pitää maksaa palvelumaksu.

 



Maksa laskut ajoissa. Jos et 
maksa laskua ajoissa, joudut 
maksamaan viivästyskorkoa.

 Eli joudut maksamaan 
ylimääräisen summan rahaa.

Viiman puhelinlasku oli 20 euroa. Laskun eräpäivä oli 30.5.  
Viima ei maksanut laskua ajoissa. 

Hänelle tuli viivästyslasku noin kahden viikon kuluttua.  
Puhelinlasku oli silloin 25 euroa.
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Tarkastele jotakin saamaasi laskua. Merkitse seuraavat laskun osat:

• Maksun saaja  

• Maksun saajan tilinumero

• Laskun eräpäivä

• Maksettava summa

• Laskun kokonaissumma,  
jos eri kuin maksettava summa

• Laskun viitenumero

• Laskun numero

 

Miksi nämä tiedot ovat tärkeitä?

 

Laskun maksaa se,  jonka nimi laskussa on.

Tarkista aina, että numerot  

on näppäilty oikein!

Pyri aina maksamaan lasku 

eräpäivään mennessä.



Mitä teet, jos et pysty maksamaan laskuasi ajoissa?

• Et mitään. Odotat muistutuslaskua ja maksat sen viivästyskorkojen kera.

• Lainaat rahaa ja maksat laskun.

• Kysyt apua luotettavalta aikuiselta tai kaverilta.

• Otat yhteyttä maksun saajaan ja sovit eräpäivän siirtämisestä  
tai osissa maksamisesta. Puhelinnumero löytyy usein laskusta.

Mitä tapahtuu, jos et maksa laskua ajoissa?

Talous- ja velkaneuvonta  
ma-pe klo 10-11  

Talous- ja velkaneuvonta 
ma-pe klo 10-11 
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Vastaus edellisen sivun kysymykseen:

• 1-2 muistutuskirjettä velkojalta

• 1-2 muistutuskirjettä perintätoimistosta.  
Laskun maksamisesta voi vielä neuvotella

• Haetaan käräjäoikeudesta tuomiota

• Perintäkirje ulosottomieheltä

•  
tai tietty määrä omaisuutta, jonka omistat

• Ellet maksa maksua ulosottomiehellekään, tuomioistuin voi muuttaa  
maksut vankeusrangaistukseksi

 

Jos et maksa laskua tai velkaa, 
sinulle tulee maksuhäiriömerkintä  

Suomen Asiakastieto Oy:n 
rekisteriin. 

Merkintä pysyy rekisterissä  

Luottotietosi, eli  
maksuhäiriömerkinnät voidaan  
tarkistaa esimerkiksi, kun haet 

vuokra-asuntoa, työpaikkaa, Suomen 
kansalaisuutta tai lainaa.



7 Tilitapahtumat
 

Tiliotteesta ja tilitiedoistasi näet kätevästi rahatilanteesi. 

Haluamme, että ymmärrät mitä niistä voi nähdä.  
Tarkastele siis tiliotettasi tai tilitietojasi verkkopankista.

 
Tilisi saldo. Mikä on tilin saldo? Mistä näet sen? 

• Ympyröi tai kirjaa ylös kaikki tulosi kuukauden ajalta.

Tarkastele menojasi:

• Mihin kaikkeen rahaa on kulunut kuukauden aikana?

• Ovatko kaikki menot tarpeellisia?

• Voisitko säästää enemmän seuraavassa kuussa? Mistä?
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8 Lopuksi





2
2

2017 - Matilda Pärssinen 

O PA S O M A A N KOT I I N  
M U U T TAVA L L E N U O R E L L E  



Sisällysluettelo

Esipuhe 
Johdanto
Alkusanat nuorelle
Alkusanat ohjaajalle

1 Mitä ajattelen muuttamisesta?
Koti Suomessa
Yksin muuttaminen
Muutto pois täältä

2 Valmistaudun muuttoon
Kodin hankinnat
Tavallisia omaan kotiin tarvittavia tavaroita
Kodin kansio
Asumisen taidot
Siivous
Kotikunta tutuksi
Muuttopäivään valmistautuminen
Muuttoon liittyvät paperiasiat
Miten selviän muuttopäivästä?

3 Omassa kodissa
Vuokra-asuminen
Vuokran maksaminen
Vuokrasopimus
Huolto- ja remonttiasiat
Turvallisuus
Naapurit
Posti
Pyykinpesu
Sauna
Kierrättäminen
Tärkeitä yhteystietoja
Mistä apua?
Hyödyllisiä nettisivuja



2
Johdanto

Tämä opas on tehty yksin ilman huoltajaa tulleiden pakolaisnuorten omaan ko-
tiin muuttamisen ja itsenäistymisen siirtymävaiheen tueksi. Opas sisältää tietoa 
asumisesta, antaa vinkkejä muuttoon sekä auttaa nuorta työstämään muutokseen 
liittyviä ajatuksiaan ja tunteitaan. Oppaan on tarkoitus auttaa nuorta valmistautu-
maan uuteen elämänvaiheeseen ja jäädä nuorelle itselleen asumisen käsikirjaksi. 

Opas on syntynyt erityisesti ilman huoltajaa alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten 
tilannetta ja tarpeita ajatellen. Käsitys heidän tarpeistaan ja haasteistaan on synty-
nyt erityisesti työskennellessäni tuetun asumisen ohjaajana EHJÄ ry:ssä, seuraa-
malla nuorten elämää, haastattelemalla heitä ja heidän kanssaan työskenteleviä 
ammattilaisia sekä aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta. Vaikka tämä opas 
on laadittu erityisesti heidän tarpeitaan ajatellen, voi opasta hyödyntää kenen ta-
hansa nuoren kanssa, joka tarvitsee tukea muuttoonsa tai tietoa asumisesta hel-
posti ymmärrettävässä muodossa. 



Alkusanat nuorelle

Onneksi olkoon! Olet muuttamassa omaan kotiin. Se on tärkeä vaihe elämässä. 
Se tuo uutta vapautta. Omassa kodissa sinä saat itse päättää monista asioista. On 
kuitenkin tavallista, että muutto jännittää. Se jännittää varmasti kaikkia. Yksin asu-
minen on ehkä uusi asia. Ehkä mietit, miten pärjäät. Muuttoon ja yksin asumiseen 
voi valmistautua. Sitä varten tämä opas on tehty. Tässä oppaassa on tehtäviä, 
joiden avulla voit yhdessä ohjaajan kanssa valmistautua tulevaan omaan kotiin 
muuttoon. Oppaassa on paljon hyvää tietoa, josta on sinulle hyötyä sitten kun asut 
uudessa kodissa. Säilytä tämä opas siltä varalta, että tarvitset näitä tietoja myö-
hemmin.

Toivottavasti tästä oppaasta on sinulle hyötyä ja iloa.

Onnea muuttoon, onnea uuteen kotiin!
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Alkusanat ohjaajalle

Muutto on merkittävä vaihe nuoren elämässä. Se tarkoittaa ympäristönvaihdosta, mut-
ta myös aivan uudenlaista itsenäistymistä. Itsenäistyminen ei tapahdu hetkessä. Nuori 
ei omaksu kaikkea tietoa kerralla. Siksi muuttoon tulee valmistautua vähitellen. Muut-
toon ja itsenäistymiseen valmistautuista tapahtuu varmasti jatkuvasti arjessa, etenkin 
muuton lähestyessä. Siitä huolimatta aihetta on hyvä työstää myös tiedostetusti; ottaa 
aikaa ja pysähtyä muuttoon ja itsenäistymiseen liittyvien asioiden äärelle. Tämä opas 
ei tarjoa vastauksia kaikkiin muuttamiseen, asumiseen ja itsenäistymiseen liittyviin ky-
symyksiin, mutta pyrkii tarjoamaan välineen muuttoon valmistautumiseksi niin ajatus-
ten, tunteiden kuin konkreettisten valmistelujen tasolla.

Muutto on muutakin kuin omaisuuden siirtäminen paikasta toiseen. Muutto ja itsenäis-
tyminen ovat merkittäviä prosesseja nuoren elämässä. Tämän oppaan ensimmäinen 
osio keskittyy muuttoon muutoksena ja sen aiheuttamien ajatusten ja tunteiden kä-
sittelyyn. Toinen osio keskittyy muuton valmisteluun konkreettisen asioiden, kuten ta-
varoiden hankinnan kautta. Oppaan kaksi ensimmäistä osaa on tarkoitettu työkirjan 
kaltaiseen työskentelyyn yhdessä ohjaajan ja nuoren kanssa. Kolmas osio on tiedolli-
nen, omassa kodissa asumisen tietopaketti. Tätäkin osiota on hyvä käydä läpi nuoren 
kanssa ennen muuttoa siinä määrin, kuin nuori tätä tietoa pystyy omaksumaan. 

Oppaan on tarkoitus jäädä nuorelle oman kodin käsikirjaksi, joka sisältää perustietoa 
asumisesta selkeässä muodossa. Sieltä nuori voi itse lukea asumiseen liittyvää tietoa 
sitten kuin se on hänelle ajankohtaista.  Nuorten tilanteet ovat yksilöllisiä, joten nuoren 
tunteva ohjaaja voi pohtia, miten ja missä järjestyksessä opasta kannattaa kyseisen 
nuoren kanssa läpikäydä. Ohjaaja voi vapaasti soveltaa oppaan tehtäviä ammattitai-
tonsa ja luovuutensa avulla.

Nuoret ja nuorten tilanteet ovat kovin erilaisia, mutta muutto koskettaa kaikkia. Jollekin 
nuorelle oppaan asiat voivat olla kovin tuttuja ja hallinnassa. Jollakulla toisella on vielä 
paljon opittavaa ja käsiteltävää ennen muuttoa. Kummassakin tapauksessa nuori voi 
hyötyä työkirjatyöskentelystä muuttoon valmistautumiseksi. Pärjäävälle nuorelle työkir-
jan työstäminen voi osoittaa, että nuorella on asiat hallinnassa, ja hän on valmis aloitta-
maan elämän uudessa kodissa. Enemmän valmistautumista tarvitsevalle nuorelle työ-
kirja tarjoaa pohjan tietojen ja taitojen lisäämiselle sekä henkiselle valmistautumiselle. 

Muutto tarkoittaa muutosta myös ohjaajan ja nuoren väliseen suhteeseen. Tämä voi ai-
heuttaa haikeutta kummassakin osapuolessa. Aivan kaikkeen nuorta ei voi valmistella, 
ja muuton hetkellä saattaakin tuntua, että paljon enemmän olisi pitänyt ehtiä opettaa. 
Hyvä valmistautuminen muuttoon voi helpottaa kumpaakin; niin ohjaaja kuin nuori it-
sekin voi saada varmuutta siitä, että nuori pärjää kyllä. Antoisia hetkiä oppaan parissa!



1 Mitä ajattelen muuttamisesta?
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Koti Suomessa

Eri maissa ja kulttuureissa on erilaisia tapoja asua ja elää. Suomessa on esimer-
kiksi tavallista, että lapset muuttavat pois vanhempien luota melko nuorena. Yksin 
asuminen on yleistä. Kaupungeissa monet asuvat kerrostalossa. Maaseudulla ta-
lot ovat kaukana toisistaan. Monelle suomalaiselle koti on yksityinen paikka, jossa 
halutaan olla rauhassa.

Miten sinun kotimaassasi asutaan? 

Oletko käynyt suomalaisessa kodissa?

Mikä suomalaisissa kodeissa on erilaista kuin sinun kotimaassasi?

Millaisia haaveita sinulla on omaan kotiin liittyen?



Yksin muuttaminen

Omaan kotiin muuttaminen jännittää kaikkia. 
Moni miettii, pärjäänkö minä? Uskallanko nukkua yksin? Mitä jos jotain tapahtuu? 
Ehkä et ole kotimaassasi tottunut siihen, että nuoret ihmiset asuvat yksin.

Mitä sinun kulttuurissasi ajatellaan yksin asuvista ihmisistä?  
Miltä se sinusta tuntuu?

Mikä yksin muuttamisessa mietityttää? Mikä jännittää?

Mikä yksin muuttamisessa on mukavaa? 

On hyvä tottua olemaan yksin. Sitä voi harjoitella ennen muuttoa. Siihen tottuu 
pikkuhiljaa. Älä kuitenkaan jää liian paljon yksin kotiin. On hyvä, että sinulla on 
tekemistä ja tapaat ihmisiä myös kodin ulkopuolella.

Mikä voisi auttaa, jos tunnet olosi yksinäiseksi?
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Muutto pois täältä

Olet ehkä ehtinyt tottua elämään siinä paikassa jossa nyt asut. Olet voinut asua 
siellä jo aika kauan, ehkä koko sen ajan kun olet asunut Suomessa. Omaan ko-
tiin muuttaminen voi tuntua mukavalta. Samaan aikaan voi kuitenkin olla myös 
surullinen siitä, että pitää muuttaa pois tutusta paikasta ja tuttujen ihmisten luota. 
Kaikkien täytyy kuitenkin joskus muuttaa omaan kotiin. Se on osa aikuistumista ja 
itsenäistymistä.



Mitä ajattelet siitä, että sinun pitää muuttaa pois?

Miksi täällä on ollut hyvä asua?

Mitä sinulla tulee täältä ehkä ikävä?

Mikä ei ole ollut mukavaa?

Mitä haluat sanoa tutuille ohjaajille?

Mitä ohjaaja haluaa sanoa muuttavalle nuorelle?
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2 Valmistaudun muuttoon

Minun kotini

Koti on paikka, jossa ihmiset 
viettävät paljon aikaa. Olisi 
hyvä, jos ihminen voisi kotona 
tuntea olonsa rauhalliseksi,  
hyväksi ja turvalliseksi.

Millainen sinun kotisi pitäisi olla, että sinun olisi siellä hyvä olla?

Sinun kotisi saa olla sen näköinen kuin sinä haluat.  
Miltä sinä toivot kotisi näyttävän?

Eri ihmisten kodit ovat hyvin erilaisia. Koti saa näyttää asukkaaltaan. Saat hankkia 
sinne sellaisia tavaroita kuin haluat ja tarvitset. Saat itse päättää, haluatko punai-
set, valkoiset tai raidalliset verhot, vai haluatko verhoja ollenkaan. Tärkeää on se, 
että kodista tulee sinulle hyvä.



Kodin hankinnat

Omaan kotiin tarvitaan monenlaista tavaraa. Omaan kotiin on mukava ostaa asioita, mut-
ta voi olla myös vaikea miettiä mitä ostaa. Onneksi kaikkea ei tarvitse hankkia heti aluksi. 
Varmasti rahatkaan eivät riitä heti ihan kaikkeen. Joihinkin tavaroihin pitää säästää rahaa.

Mitä kodin tavaroita minulla jo on?

Voinko saada jotakin tavaroita tuttaviltani?

Koska rahat eivät ehkä heti riitä kaikkeen, on hyvä miettiä mitkä tavarat on tärkeää hankkia 
heti aluksi, ja mihin pitää säästää rahaa. Pikkuhiljaa saat kodista sellaisen kuin haluat. Ei 
ole järkevää käyttää kaikkia rahoja televisioon, jos ei ole esimerkiksi sänkyä tai pyykinpesu- 
konetta. On myös paljon sellaisia tavaroita, joita ilman voi elää, mutta ne tekevät asumi-
sesta mukavampaa (esimerkiksi matto).

Nämä tavarat pitää hankkia aluksi:

Näitä ostan pikkuhiljaa:

Näihin haluan säästää rahaa:
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Kun muutto lähenee, katsele mainoksia ja käy kaupoissa katselemassa huoneka-
luja ja kodin tavaroita. Sitten tiedät paremmin, mitä haluat ja mitä tavarat maksa-
vat. Tähän voit leikata kuvia mainoksista:

Monia tavaroita voi saada halvalla kirpputorilta tai kierrätyskeskuksesta. Niissä 
myydään tavaroita, jotka ovat olleet jo toisten ihmisten käytössä. Myös netissä 
myydään vanhoja tavaroita. Monet tavarat ovat vielä ihan hyviä. Voit säästää ra-
haa, kun ostat tavaroita käytettynä. Ole kuitenkin varovainen esimerkiksi vanhojen 
sohvien ja sänkyjen kanssa. Joskus niissä voi olla pieniä eläimiä, luteita. Niistä 
tulee kotonasi iso ongelma.

Selvitä, missä kotisi lähellä on kierrätyskeskus tai kirpputori. Voisiko sieltä löytyä 
tavaroita uuteen kotiisi?



Tavallisia omaan kotiin tarvittavia tavaroita

Ympyröi listoista mielestäsi tärkeimmät tavarat. Yliviivaa tavara, jos ajattelet että 
et tarvitse sitä ollenkaan. Voit itse lisätä listaan sinulle tärkeitä tavaroita. Lista on 
pitkä, mutta varmasti et tarvitse kaikkea. Tämän listan avulla sinun on helpompi 
tehdä ostoslista, kun menet ostamaan tavaroita omaan kotiin. 

Huonekalut 

• Sänky

• ruokapöytä

• tuolit

• sohva/nojatuoli

• yöpöytä

• tv-taso

• hylly

Tekstiilit  

• Peitto

• tyyny

• lakanat (aluslakana, pussilakana, tyynyliina)

• pyyhkeet (kylpypyyhe, käsipyyhe)

• matto

• verhot
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Keittiövälineet 

• Kattila

• Paistinpannu

• Lautasia

• Juomalaseja

• Kuppeja

• Aterimet

• Uunivuoka

• Leikkuulauta

• Leikkuuveitset

• Kauha

• Paistinlasta

• Sakset

• siivilä

• Patalaput

• Kuorimaveitsi

Siivous 

• Moppi

• Ämpäri

• Harja ja rikkalapio

• Siivousliinoja

• Wc-harja

• Tiskiharja tai sieni

• Tiskirätti

• Siivousaineet



Laitteet 

• Lamput

• Tv

• Imuri

• Pyykinpesukone

• Mikro

• Silitysrauta

• Vedenkeitin

• Kahvinkeitin
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Kodin kansio

Sinulle alkaa pikku hiljaa kertyä paljon sellaisia papereita, jotka on tärkeä pitää 
tallessa. Kun keräät kaikki tärkeät paperit yhteen kansioon, sinun ei tarvitse etsiä 
niitä repun pohjalta ja kaapeista. Kun tarvitset jotakin paperia, löydät sen helposti 
kansiosta.

Tee itsellesi tällainen kansio ennen muuttoa:

• Hanki kansio

• Hanki muutamia välilehtiä

• Mieti papereille hyvä järjestys.  
Voit välilehtien avulla jakaa paperit esimerkiksi näin: 

• Kela

• Terveys

• Koulu

• Koti

• Pankki

• Maksetut laskut

• Laita sinulla jo olevat tärkeät paperit kansioon, oikeisiin paikkoihinsa

• Laita kansio sellaiseen paikkaan, jossa se on tallessa, mutta josta löydät sen

• Laita aina uudet tärkeät paperit talteen kansioon

Kun täytät 18 vuotta, saat edustajaltasi paljon tärkeitä papereita.  
Voit laittaa ne tähän samaan kansioon, tai hankkia niille toisen kansion. 



Asumisen taidot

Kun asut omassa kodissa, sinun pitää itse huolehtia itsestäsi ja kodistasi. Olet 
varmasti tehnyt niin jo aikaisemminkin. Nyt on hyvä aika tarkistaa, pitäisikö sinun 
vielä opetella jotakin taitoja ennen muuttamista.

Mitä sinä haluat vielä oppia ennen muuttoa?

Ruoka

Itse tehty ruoka on hyvää, monesti terveellistä ja halvempaa kuin kaupasta tai ra-
vintolasta valmiina ostettu ruoka. 

Teetkö ruokaa nykyisin? Kuinka usein?
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Mitä ruokia osaat tehdä?

Mitä ruokia haluaisit oppia tekemään?  
Kuinka voisit oppia tekemään niitä?

Kirjoita tähän jonkun lempiruokasi ohje: 



Siivous

Jotkut inhoavat siivousta. Toisten mielestä se on mukavan rentouttavaa tekemistä. 
Kaikkien kuitenkin pitää siivota. Siistissä kodissa on hyvä olla. Jos siivoaa melko 
usein, siivoaminen on helpompaa, koska koti ei pääse tosi likaiseksi.

Merkitse listaan, oletko tehnyt näitä siivoustöitä

En ole  
koskaan tehnyt

Voisin  
harjoitella lisää

Osaan  
hyvin 

WC:n pesu

Imurointi

Lattian pesu

Ikkunan pesu

Uunin ja hellan pesu

Astioiden tiskaus

Pyykinpesu

Lakanoiden vaihtaminen

Mieti yhdessä ohjaajan kanssa, mitä on hyvä siivota

Joka päivä: 

Joka viikko: 

Kerran kuukaudessa: 

Muutaman kerran vuodessa: 
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(Missä kunnassa?)

Kotikunta tutuksi

Sinulla on Suomessa kotikunta. Se tarkoittaa sitä paikkakuntaa, jossa asut. Uusi 
kotisi on ehkä eri kunnassa kuin missä nyt asut. Kun muutat, sinusta tulee sen 
kunnan asukas, kuntalainen.

Uusi kotini on

Minusta tulee siis

Kunta tarjoaa asukkailleen erilaisia palveluita. Niitä ovat esimerkiksi kirjasto, 
liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Käy tutustumassa kunnan Internet-sivuihin. Sieltä löydät tietoa kotikunnastasi.

Mitä palveluita löydät?

Onko kunnalla palveluita nuorille? Onko palveluita maahanmuuttajille?

Löydätkö kiinnostavia liikuntapalveluita tai muuta ohjelmaa?

Jos sinulla on harrastus, selvitä ohjaajan kanssa, 
miten sitä voi harrastaa uudessa kotikunnassa.

Selvitä ohjaajan kanssa, mistä saat TERVEYSPALVELUT muuttosi jälkeen.  
Kirjoita tähän sen paikan

Osoite:

Puhelinnumero:

Aukioloajat:

Onko kotikunnassasi KELA? Kirjoita kelan toimiston tiedot tähän:

Osoite:

Aukioloajat:



Muuttopäivään valmistautuminen

Pian pääset muuttamaan! Tiedätkö jo muuttopäiväsi?           /

Ehkä olet mielessäsi kuvitellut, millainen uusi asuntosi on, tai millaista siellä on 
asua. Ensimmäinen asunto ei aina ole suuri ja täydellinen. Se voi kuitenkin olla 
aivan hyvä oma koti. Älä vertaa liikaa kavereiden asuntoihin. Jollakin on parveke, 
jollakin sauna, jonkun koti on pienempi, toisen suurempi. Asunnon saaminen voi 
olla vaikeaa, eikä kaikille ole samanlaisia.

Tiedätkö jo, minne muutat?

Onko paikka sinulle tuttu?

Muutossa voi kulua paljon aikaa. Onko sinulla tuttuja, joita voit pyytää 
avuksi esimerkiksi kantamaan ja kokoamaan huonekaluja?

Millä muutat tavarasi uuteen asuntoon?  
Pitääkö muuttoa varten vuokrata pakettiauto?

Muista tarvittaessa pyytää  
muuttopäivä vapaaksi koulusta.

Aloita tavaroiden pakkaaminen  
hyvissä ajoin ennen muuttoa.  
Ruokakaupasta voi kysyä  
pahvilaatikoita muutto- 
laatikoiksi. Niihin on hyvä  
pakata tavaroita ja niitä  
on helppo kantaa.

ä  
ulusta.

minen  
ttoa.  
ä  
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Muuttoon liittyvät paperiasiat

Kun muuttaa uuteen kotiin, täytyy tehdä muutamia sopimuksia ja ilmoituksia. Nii-
den tekemiseen saat ehkä apua ohjaajalta, sosiaalityöntekijältä tai edustajalta. Jos 
olet vielä alle 18-vuotias kun muutat, tarvitset edustajan allekirjoituksen moniin 
näistä papereista.

Uuteen kotiin täytyy tehdä:

• Vuokrasopimus

 Vuokrasopimus on paperi, jossa kerrotaan tärkeitä asioita asunnosta, jo-
hon muutat. Se on sopimus siitä, kuinka paljon maksat asunnosta vuokraa, 
pitääkö sinun maksaa erikseen esimerkiksi vesimaksu, kuinka kauan saat 
asunnossa asua ja muita tärkeitä asioita. Vuokrasopimuksessa voidaan esi-
merkiksi kieltää asunnossa tupakointi tai lemmikkieläimen ottaminen. Vuok-
rasopimuspapereita tehdään kaksi kappaletta. Toinen menee vuokrananta-
jalle, toinen sinulle. On tärkeää säilyttää se paperi. Tarvitset sitä esimerkiksi 
silloin, jos haet asumistukea Kelasta.

• Muuttoilmoitus postiin ja maistraattiin

 Kun teet muuttoilmoituksen postiin ja maistraattiin, sinulle kuuluva posti al-
kaa tulla uuteen osoitteeseesi. Jos sinulla on nettipankkitunnukset, muuttoil-
moituksen voi tehdä Internetissä. Sen voi tehdä myös paperisena. Postista 
saat lomakkeen sitä varten.

• Muuttoilmoitus taloyhtiöön

 Tee muuttoilmoitus myös taloyhtiöön. Sen voit tehdä sitten kun olet jo muut-
tanut. Kerrostalon aulan ilmoitustaululta löydät todennäköisesti tiedot isän-
nöintitoimistosta tai huoltoyhtiöstä. Sinne pitää ilmoittaa, että olet muuttanut 
taloon. Sitten he voivat vaihtaa sinun sukunimesi sinun oveesi.



• Sähkösopimus

 Monissa asunnoissa asukas saa itse päättää, mille yritykselle hän maksaa 
sähkölaskun. Silloin asukkaan täytyy itse tehdä sähkösopimus jonkun yri-
tyksen kanssa. Eri sähköyhtiöillä on eri hintaisia sähkösopimuksia. Pyydä 
sähkösopimuksen tekemiseen apua.

 Joissakin taloissa taloyhtiö on päättänyt, että koko talossa on yhteinen säh-
kösopimus. Silloin sinun ei tarvitse itse tehdä sähkösopimusta. Kysy tätä 
vuokranantajaltasi.

•  Kotivakuutus

 Monessa vuokra-asunnossa asukkaalla pitää olla kotivakuutus. Kotivakuu-
tus tarkoittaa sitä, että maksat vakuutusyhtiölle vuosimaksua. Jos kodissasi 
tapahtuu esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko, vakuutusyhtiö auttaa, ettei si-
nun tarvitse itse maksaa kaikkea. Kotivakuutuksia on eri hintaisia ja erilaisia.

• Asumistukihakemus

 Voit ehkä saada Kelasta asumistukea. Se tarkoittaa sitä, että Kela maksaa 
osan vuokrastasi. Asumistuen määrä riippuu esimerkiksi vuokrasta ja siitä, 
kuinka paljon sinä saat rahaa vuoden aikana. Tee asumistukihakemus In-
ternetissä Kelan asiointipalvelussa tai täytä paperinen hakemus ja vie se 
Kelaan. Tarvitset hakemukseen liitteeksi kopion vuokrasopimuksestasi.
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Miten selviän muuttopäivästä?

Muuttopäivästä tulee yleensä pitkä ja rankka. Jos valmistaudut muuttopäivään  
hyvin, se helpottaa. Tässä muutamia vinkkejä.

• Jos voit, tee asioita etukäteen. Pakkaa tavarat ennen muuttopäivää. 

• Suunnittele. Käytkö ostamassa huonekaluja muuttopäivänä,  
ennen sitä vai sen jälkeen? Tarvitsetko työkaluja?

• Nuku edellinen yö hyvin.

• Aloita muuttaminen ajoissa.  
Aikaa menee helposti enemmän kuin aluksi ajatteli.

• Kun pääset asuntoon sisälle, käy ensin katsomassa miltä se näyttää.  
Asunto kannattaa ehkä siivota ennen kuin viet sinne omat tavarat.

• Muuttopäivässä on paljon tehtävää ja ajateltavaa.  
Kaikki ei ehkä mene niin kuin olit ajatellut. Älä kuitenkaan hermostu.

• Muista syödä! Syöminen unohtuu helposti.  
Nälkäisenä ei kuitenkaan jaksa muuttaa.

• Varmista, että sinulla on jotain ruokaa illaksi ja aamuksi.

• Osta vessapaperia.

• Kaikkea ei ole pakko saada valmiiksi yhden päivän aikana. 

• Muuttopäivänä voi olla monenlaisia tunteita.  
Älä säikähdä, jos aluksi tuntuu vaikealta.

• Uusi asunto voi ensin tuntua ankealta.  
Ehkä menee vähän aikaa tottua paikkaan  
ja saada tavarat paikoilleen.  
Siitä tulee vielä hyvä!

• Jännittääkö ensimmäinen yö  
uudessa kodissa? Voitko pyytää  
kaverin seuraksi ensimmäiseksi yöksi?



3 Omassa kodissa

Vuokra-asuminen

Muutat todennäköisesti vuokra-asuntoon. Se tarkoittaa sitä, että joku muu omistaa 
asunnon, jossa sinä asut. Vuokranantaja voi olla yksityinen ihminen, yritys tai esi-
merkiksi kunnan sosiaalitoimi.  Sinä maksat vuokranantajalle joka kuukausi, jotta 
saat asua asunnossa. 

Vuokralaisena sinulla on joitakin velvollisuuksia, eli asioita, jotka sinun pitää tehdä. 
Näitä velvollisuuksia on:

Maksaa vuokra ajoissa

Hoitaa asuntoa hyvin

Oma asunto on sinun kotisi. Sinä saat päättää, mitä sinun kodissasi tapahtuu. Sinä 
saat päättää, keitä ihmisiä kutsut tai päästät kotiisi. Samalla olet vastuussa siitä, 
mitä sinun kodissasi tapahtuu. 

Jos sinun vieraasi häiritsevät naapureita, metelöivät tai käyttäytyvät huonosti, siitä 
voi tulla sinulle ongelmia. Kannattaa siis olla tarkkana, kuinka paljon, milloin ja ketä 
ihmisiä kotiinsa kutsuu. Koti on ensisijaisesti sinun oma paikkasi, ei kavereiden. 
Kavereita saa tulla kylään, mutta he eivät voi asua luonasi ilman, että siitä on so-
vittu vuokranantajan kanssa.

Kerrostaloissa talon yhteiset järjestyssäännöt löytyvät yleensä ulko-oven läheltä 
ilmoitustaululta. Siellä lukee usein esimerkiksi, mihin aikaan talossa on hiljaisuus, 
tai miten talon yhteisiä tiloja saa käyttää. Lue ohjeet niin tiedät, miten talossa kuu-
luu toimia.

Vuokra-asunto on melkein kuin oma, mutta olet kuitenkin vastuussa siitä, että 
asunto pysyy kunnossa. Sinun kuuluu pitää asunto siistinä. Jos asunnossa menee 
jokin rikki tai asunto on sinun takiasi huonossa kunnossa, voit joutua maksamaan 
vuokranantajalle. Pieni kuluminen on kuitenkin normaalia ja hyväksyttävää.

Noudattaa talon sääntöjä  
ja kunnioittaa naapureita

Ilmoittaa vuokranantajalle,  
jos asunnossa on jotakin vikaa
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Vuokran maksaminen

Vuokran maksaminen on todella tärkeää. Huolehdi siitä, että sinulla on rahaa mak-
saa vuokra. Jos et maksa joka kuukausi vuokraa, voit joutua muuttamaan 
asunnosta pois. 

Vuokra maksetaan joka kuukausi. Vuokran määrä näkyy vuokrasopimuksessa. 
Vuokrasopimuksesta löytyy myös päivämäärä, milloin vuokra pitää viimeistään 
maksaa. Vuokrasta ei yleensä tule laskua, vaan se pitää muistaa itse maksaa. 
Vuokra maksetaan yleensä vuokranantajan tilille. Myös tilinumero löytyy vuokra-
sopimuksesta.

Vuokran määrä  euroa kuukaudessa

Vuokra pitää maksaa joka kuukauden  päivänä

Jos saat Kelasta asumistukea tai toimeentulotukea, raha voi mennä suoraan 
vuokranantajalle, tai tulla sinun tilille. Vaikka Kela maksaisi vuokraa suoraan vuok-
ranantajalle, sinun pitää ehkä maksaa osa vuokrasta itse. Lue Kelan päätökset 
tarkkaan. Niissä kerrotaan, kuinka paljon Kela maksaa, kenelle maksaa, ja kuinka 
paljon sinun pitää itse maksaa vuokraa.

Jos et jonakin kuukautena pysty maksamaan vuokraa ajoissa, kerro siitä vuokra-
nantajalle. Vuokranantajan kanssa voi neuvotella maksupäivästä. 

Jos et maksa vuokraa kahteen kuukauteen, vuokrasopimus voidaan purkaa. Sil-
loin et saa enää asua asunnossa. Huolehdi siis siitä, että vuokra tulee aina 
maksettua!



Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on sopimus, jossa sovitaan tärkeistä vuokra-asuntoa koskevista 
asioista. Vuokrasopimus tehdään paperisena. Sen allekirjoittaa vuokranantaja ja 
vuokralainen. Vuokrasopimuksessa sovitaan esimerkiksi näistä asioista:

Vuokran suuruus

Vuokrasopimuksessa lukee, kuinka paljon asunnon vuokra on kuukaudessa. Jos 
asunnossa on erikseen vesimaksu, myös se lukee sopimuksessa. Vuokrasopi-
muksessa lukee, milloin vuokra pitää maksaa ja mille tilille se maksetaan. Katso 
lisää kohdasta vuokranmaksu

Vakuusmaksu

Vuokra-asunnoista maksetaan yleensä vuokravakuus, eli takuuvuokra. Jos olet 
maksanut vuokravakuuden, saat sen takaisin itselle kun joskus muutat pois asun-
nosta. Jos asunto ei ole silloin siisti ja kunnossa, vuokranantaja ei maksa rahaa 
takaisin sinulle, vaan käyttää sen vikojen korjaamiseen. Vuokravakuus voi olla 1-3 
kuukauden vuokran verran. Tämä on hyvä muistaa, jos aiot joskus muuttaa toi-
seen asuntoon.

Vuokrasuhteen kesto

Vuokrasopimuksessa sovitaan, asutko asunnossa määräaikaisesti vai toistaiseksi.

Määräaikainen vuokrasopimus tarkoittaa sitä, että asut asunnossa sovitun ajan, 
esimerkiksi yhden vuoden. 

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus tarkoittaa sitä, että asut asunnos-
sa niin kauan, kunnes sinä tai vuokranantaja irtisanoo sopimuksen. Vuokralaiselle 
irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy ilmoittaa vuok-
ranantajalle vähintään kuukausi ennen muuttoa, että muutat asunnosta pois.

Esimerkki: Jos haluat muuttaa pois elokuun alussa, sinun pitää irtisanoa asunto 
ennen kesäkuun loppua. 
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Muut tärkeät asiat

Vuokrasopimuksessa voidaan sopia monia tärkeitä asioita. Vuokrasopimuksessa 
voi lukea esimerkiksi siitä, saako asuntoon ottaa lemmikkieläimiä, kuuluuko vuok-
raan vesi ja sähkö. Vuokrasopimuksessa saattaa myös lukea, että vuokralaisen 
pitää ottaa asuntoon kotivakuutus.

Vuokrasopimus on tärkeä paperi.  
Säilytä alkuperäinen itselläsi.  

Kun tarvitset vuokrasopimusta esimerkiksi  
asumistukea varten, ota alkuperäisestä  

sopimuksesta kopio!



Huolto- ja remonttiasiat

Asunnossa voi tulla monenlaisia pieniä tai suuria ongelmia, jotka pitää hoitaa. Jää-
kaappi voi mennä rikki, lämmityksessä voi olla ongelma tai hana voi vuotaa. Jos 
asunnossa täytyy korjata tai huoltaa jotakin, se ei yleensä ole vuokralaisen tehtä-
vä hoitaa näitä asioita. Vuokralaisen pitää ilmoittaa ongelmasta tai viasta huolto- 
yhtiöön. 

Jos asunnossa on jokin asia huonosti tai rikki jo silloin kun muutat asuntoon, il-
moita heti vuokranantajalle ja huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön puhelinnumero löytyy 
yleensä kerrostalon ilmoitustaululta, ensimmäisestä kerroksesta läheltä ulko-ovea.

Jos haluat remontoida asuntoa, esimerkiksi maalata seinät, tarvitset vuokrananta-
jan luvan. Jos suunnittelet muutoksia asuntoon, keskustele aina vuokranantajan 
kanssa asiasta. 

Taloyhtiö voi tehdä yleisiä remontteja, jotka tehdään kaikkiin asuntoihin. Tällaisia 
remontteja voi olla esimerkiksi parvekkeiden korjaus tai putkiremontti. Putkire-
montti voi olla iso ja pitkä projekti. Taloyhtiö ilmoittaa asukkaille hyvissä ajoin, että 
taloon on tulossa remontti. Yleensä vuokralaisen ei tarvitse huolehtia ja maksaa 
tällaisia remontteja.
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Turvallisuus

Sinä olet vastuussa kotisi turvallisuudesta. Pienillä asioilla voit lisätä kodin turvalli-
suutta ja vähentää riskejä.

Palovaroitin 

Asukkaan pitää huolehtia, että asunnossa on palovaroitin ja että se toimii. Palova-
roitin tunnistaa savun, ja alkaa pitää kovaa ääntä. Silloin huomaat tulipalon, vaikka 
olisit esimerkiksi nukkumassa. Palovaroitin voi pelastaa hengen. Siksi se on 
tärkeä. Jos asunnossa ei ole palovaroitinta, osta sellainen. Tarkista silloin tällöin, 
toimiiko palovaroitin. Vaihda palovaroittimeen patteri, jos se on loppunut.

Laitteet

Kun lähdet pois kotoa, tarkista että sähkölaitteita ei ole päällä. Tarkista ainakin hella,  
uuni ja kahvinkeitin. Älä jätä pyykkikonetta päälle, kun lähdet pois kotoa. 

Rikkinäiset sähkölaitteet voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käytä rikki-
näisiä sähkölaitteita. Älä myöskään yritä korjata niitä itse. Älä tee sellaisia sähkö-
töitä, joita et itse osaa. Kattolamppuja voi asentaa itse, jos osaa. Jos et ole varma 
miten se tehdään, älä kokeile. Voit saada sähköiskun. Pyydä apua esimerkiksi 
huoltomieheltä.

Avaimet

Asunnon ulko-ovi on hyvä pitää aina lukossa. Pidä avaimet mukanasi aina, kun 
lähdet pois kotoa. Pidä avaimista hyvää huolta. Älä pidä avaimissa asunnon osoitetta.

Jos sait asuntoon enemmän kuin yhden avaimen, voit antaa vara-avaimen jollekin 
luotettavalle kaverille. Silloin voit pyytää avaimen kaverilta, jos avain vahingossa 
unohtuu joskus kotiin. Jos vara-avainta ei ole kenelläkään, voit tällaisessa tilan-
teessa soittaa huoltoyhtiöön. Puhelinnumero löytyy ilmoitustaululta ulko-oven lä-
heltä. He voivat tulla avaamaan asunnon oven. Yleensä tällainen oven avaaminen 
maksaa. 

Jos tapahtuu jotain vaarallista: SOITA 112
He voivat antaa ohjeita tai lähettää paikalle apua



Naapurit

Uusi kotisi on ehkä kerrostalossa. Seinän takana, yläpuolella ja alapuolella asuu 
siis muita ihmisiä. Suomalaisille koti on tärkeä paikka. Moni haluaa olla kotona 
rauhassa. Kunnioita naapureiden kotirauhaa. Kerrostalossa on säännöt siitä, että 
illalla ei saa pitää kovaa ääntä.

On tavallista, että naapurit eivät tunne toisiaan hyvin. On kuitenkin ystävällistä ter-
vehtiä, kun näkee naapureita käytävässä tai pihalla. Juttele rohkeasti naapureiden 
kanssa. Moni suomalainen on yksinäinen ja voi tulla iloiseksi siitä, jos sinä alat 
jutella. 

Monessa kerrostalossa järjestetään joskus talkoot. Talkoot tarkoittaa sitä, että naa-
purit tekevät yhdessä esimerkiksi puutarhatöitä kerrostalon pihalla. Mene rohkeasti 
mukaan! Talkoot on hyvä mahdollisuus tutustua samassa talossa asuviin ihmisiin. 

Sinä et saa häiritä naapureita, mutta naapurit eivät myöskään saa häiritä sinua. 
Jos naapuri häiritsee jatkuvasti, voit ilmoittaa asiasta isännöitsijälle. Isännöitsi-
jän tiedot löytyvät ilmoitustaululta läheltä kerrostalon ulko-ovea. Voit myös ottaa 
yhteyttä Pakolaisavun Naapuruussovitteluun -
puruussovittelun tarkoituksena on löytää yhdessä ratkaisu, kun naapureiden välil-
lä on ongelmia. Naapuruussovittelu toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja 
Turun seudulla.
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Posti

Kun olet tehnyt osoitteenmuutoksen postiin, alat saada uuteen kotiisi postia. 
Yleensä posti jaetaan kodin ovessa olevasta luukusta suoraan kotiisi. Jos ovessa 
ei ole postiluukkua, sinulla on postilaatikko jossakin lähellä.

Alat saada monenlaista postia. Kaikki posti ei ehkä ole tärkeää, mutta monet kirjeet 
ovat. Tärkeitä kirjeitä voi lähettää esimerkiksi:

• Kela

• Vakuutusyhtiö

• Sähköyhtiö

• Verotoimisto

Älä heitä mitään kirjeitä pois, jos et ole aivan varma, että se ei ole tärkeä. Jos 
et tiedä mikä joku posti on, pyydä apua sen ymmärtämiseen. Tärkeiden kirjeiden 
hävittämisestä voi tulla sinulle ongelmia. Esimerkiksi jos heität laskun pois, saat 
myöhemmin uuden, todennäköisesti suuremman laskun.

Jotkut tärkeät kirjeet tai suuret paketit eivät tule sinulle kotiin, vaan lähellä olevaan 
Postin toimistoon. Saat kotiin vain paperin, jossa kerrotaan, että sinulle on tullut 
tällaista postia. Ota se paperi ja henkilöllisyystodistus mukaan, kun menet Postiin 
hakemaan sinulle tullutta kirjettä tai pakettia.

Varsinkin aluksi voi tulla sellaista postia, joka ei ole tarkoitettu sinulle. Asuntoon 
saattaa vielä tulla edellisen asukkaan kirjeitä. Vie sellaiset kirjeet postiin.  Toisten 
ihmisten kirjeiden lukeminen tai niiden hävittäminen on Suomessa laitonta.

Voit itseä päättää, haluatko kotiisi mainoksia vai et. Mainoksista saat tietoa esi-
merkiksi tarjouksista, mutta mainoksia tulee paljon! Jos et halua mainoksia, liimaa 
postiluukun viereen tällainen lappu:

 

EI MAINOKSIA, KIITOS!



Pyykinpesu

Monessa kerrostalossa on yhteinen pyykkitupa. Onko sinun talossasi? Silloin et 
ehkä tarvitse omaa pyykkikonetta.

Käy tutustumassa talosi pyykkitupaan.

Pyykkituvassa talon asukkaat voivat pestä ja kuivata pyykkiä. Pyykkitupa pitää 
usein varata. Sitä varten pyykkituvassa on ehkä lista tai kalenteri. Älä pese pyyk-
kiä toisten asukkaiden vuorolla!

Yleensä pyykkituvan käyttö maksaa jotakin. Joissakin taloissa sen voi maksaa ko-
likoilla. Joissakin taloissa pyykinpesu maksetaan puhelimella. Se ei valitettavasti 
ehkä onnistu, jos sinulla on puhelimessa prepaid-liittymä. Silloin sinun pitää ehkä 
hankkia oma pyykkikone. 

Asunnossa on monesti WC:ssä tai kylpyhuoneessa paikka pyykkikoneelle. Ennen 
kuin hankit pyykkikoneen, varmista että se mahtuu paikalleen. Anna ammattilaisen 
asentaa se.
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Kun osaat pestä pyykkiä oikein, vaatteet säilyvät pitempään hyvässä kunnossa. 
Pyykin pesussa tärkeää on oikea lämpötila. Voit tarkistaa sen vaatteista löytyväs-
tä ohjelapusta. 

Tämä kuva vaatteen lapussa tarkoittaa, että sen vaatteen 
saa pestä 40 celsiusastetta lämpimässä vedessä. Jos pe-
set vaatteen kuumemmassa, se voi esimerkiksi kutistua.

Etsi pyykkikoneesta ohjelma, jossa on sama lämpötila kuin 
vaatteessa.

Ripusta pyykit kuivumaan pian sen jälkeen, kun pyykkikone on valmis. Jos jätät 
märät pyykit pyykkikoneeseen pitkäksi aikaa, ne voivat alkaa haista pahalle.

Älä pese pyykkiä myöhään  
illalla tai yöllä.

Älä jätä pyykkikonetta päälle, kun 
lähdet pois kotoa!



Sauna

Onko uudessa asunnossasi sauna? Saunominen on mukavaa, varsinkin silloin 
kun on kylmää! Sauno kuitenkin vain silloin tällöin, sillä sauna vie paljon säh-
köä. Jos saunot usein ja pidät kiuasta päällä pitkään, sen huomaa sähkölaskus-
sa. Se voi siis tulla kalliiksi. 

Opettele käyttämään kiuasta oikein. Onko asunnossa ohjekirja kiukaaseen? Jos 
on, voit sieltä tarkistaa, miten säädät kiukaan lämpötilaa ja aikaa.

Joissain taloissa on myös taloyhtiön yhteinen sauna. Sieltä talon asukkaat voivat 
varata itselleen saunavuoron. Kysy vuokranantajalta tai naapurilta, miten sauna-
vuoro varataan ja miten yhteistä saunaa käytetään. 

Kierrättäminen

Suomessa on hyvä järjestelmä roskien kierrättämiseen. Kierrättäminen säästää 
luontoa. Luonto pysyy siistinä, ja erilaiset materiaalit saadaan uudelleen käyttöön. 
Siksi kierrättäminen on tärkeää. Esimerkiksi säilykepurkin metalli voidaan käyttää 
uudestaan ja uudestaan, ja tehdä siitä aina uusi säilykepurkki.

Kotimaassasi roskia on ehkä käsitelty aivan eri tavalla kuin Suomessa. Kierrättä-
minen ei kuitenkaan ole vaikeaa, kun sitä vähän opettelee. Kerrostalosi pihalla tai 
alakerrassa on suuret roska-astiat, jonne kaikki talon asukkaat vievät omat roskat. 
Eri roskille on eri astiat. Käy katsomassa oman talosi roska-astioita. Siellä saattaa 
olla esimerkiksi nämä:

Älä koskaan kuivaa kiukaalla 
tai kiukaan yläpuolella 
esimerkiksi vaatteita!

Älä koskaan jätä saunaa 
päälle, kun lähdet  

pois kotoa!
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Lasi

• Lasipurkit

• Lasipullot

Metalli 

• Säilykepurkit

• Alumiinifolio

Paperi 

• Lehdet 

• Mainokset

Keräyspahvi 

• Pahvilaatikot, pizzalaatikot 

• Maitopurkit

• Muut pahvipakkaukset

Biojäte 

• Hedelmien ja vihannesten kuoret

• Vanha ruoka

• Teepussit

Sekajäte tai  
polttokelpoinen jäte 

• Esim. muovi

Roska-astioiden kyljessä voi olla myös kuvia ja tietoa siitä, mitä siihen roska- 
astiaan saa tai ei saa laittaa.

Ostatko kaupasta juomaa metallitölkissä, lasipullossa tai muovipullossa? Älä heitä 
pulloa roskiin! Vie pullot ja tölkit takaisin kauppaan (pullonpalautusautomaattiin). 
Saat monista pulloista rahaa takaisin!

Vanhoja lääkkeitä ei saa laittaa roskiin. Vie vanhat lääkkeet apteekkiin!



Tärkeitä yhteystietoja

Kirjoita tänne tärkeitä puhelinnumeroita, nimiä ja osoitteita.  
Löydät ne helposti yhdestä paikasta sitten kun tarvitset niitä.

Vuokranantaja: 

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Isännöitsijä:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Sosiaalityöntekijä: 

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Terveyskeskus:

Puhelinnumero

Sähköposti: 

Hätänumero:    112



2
Mistä apua?

Vaikka asut uudessa kodissasi ehkä yksin, sinun ei tarvitse selviytyä elämässä 
yksin. Muutokset ja uudet asiat voivat olla kaikille raskaita. Avun pyytäminen ja 
vastaanottaminen ei ole heikkoutta. On joskus rohkeaa myöntää, että nyt tarvit-
sen apua. Nevojen kysymistä tai avun pyytämistä ei tarvitse hävetä.

Kaverit ja tutut voivat auttaa sinua varmasti monessa asiassa, mutta on olemassa 
paljon paikkoja ja ihmisiä, jotka voivat tukea sinua. 

Sosiaalityöntekijän tehtävä on tukea sinua elämässäsi ja asumisessasi. Kerro 
sosiaalityöntekijälle rohkeasti, jos elämässäsi tai asumisessasi on jokin huonosti. 
Voit kertoa hänelle myös toiveistasi. Kunnassasi voi olla myös asumisohjaaja, 
jonka tehtävä on erityisesti auttaa ja neuvoa asumiseen ja kotiin liittyvissä asioissa.

Kouluissa on henkilökuntaa, joka voi auttaa sinua, jos uusi elämäntilanne tuntuu 
vaikealta. Koulupsykologi voi auttaa sinua jos olet esimerkiksi ahdistunut, su-
rullinen tai sinua pelottaa. Koulukuraattori voi auttaa sinua löytämään ratkaisuja 
monenlaisiin haasteisiin.

Monet seurakunnat järjestävät apua, tukea ja mukavaa toimintaa. Voit osallistua, 
vaikka et olisi kristitty tai kuuluisi kirkkoon. Diakoni on henkilö, jonka tehtävä on 
auttaa vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä.



Monet järjestöt järjestävät 
palveluita ja toimintaa, josta 
voit saada apua, hyötyä tai 
iloa. Etsi omalta paikkakun-
naltasi esimerkiksi nuorille tai 
maahanmuuttajille tarkoitet-
tuja toimintoja. Esimerkiksi 
Suomen Punainen Risti SPR 
järjestää monenlaista toimin-
taa ympäri Suomea. Sitä kaut-
ta voit saada apua ongelmiin, 
saada ystäviä, osallistua erilai-
siin tapahtumiin tai tehdä itse 
vapaaehtoistyötä.

Jos haluat puhua jonkun  
aikuisen kanssa asioista, joita 
mietit, voit soittaa numeroon 

116111
Lasten ja nuorten puhelimessa 

vastaa luotettava aikuinen  
ma-pe 14:00-20:00 
la-su 17:00-20:00

Hyödyllisiä  
nettisivuja

Paljon tietoa elämästä Suomessa 12 eri kielellä

Tietopaketti Suomesta 12 eri kielellä

Videoita ja tietoa asumiseen liittyen

Paljon tietoa ja ohjeita kodinhoidosta, ruuanlaitosta ja asumisesta

Nuorten elämäänliittyviä juttuja, asumisen lisäksi esimerkiksi terveydestä,  
taloudesta ja ihmissuhteista. Mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada  
niihin vastauksia.
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2017 - Henrietta Tavio

N U O R T E N S O S I A A L I S E T  
V E R KO S TOT
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1 Nuorten sosiaaliset verkostot

2 Tukiverkosto

3 Perhe ja suku

4 Koulu ja opiskelu

5 Kaverit, ystävät ja yksinäisyys, SOME

6 Vapaa-aika

7 Seurustelu

Lopuksi
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1 Nuorten sosiaaliset verkostot

Nuorten sosiaaliset verkostot - oppaassa on tehtäviä, joiden avulla nuori voi miettiä 
omia vahvuuksiaan ja tekijöitä, jotka auttavat häntä selviytymään elämässä. Nuo-
ren tulee oppia sopeutumaan elämässä tapahtuviin tilanteisiin ja myös vaikeisiin 
asioihin. Omien hyvien puolien tunteminen on tärkeää, sillä niiden avulla selviää 
erilaisista vaikeista asioista. 

Kukaan ei selviä yksin kaikesta. Siksi on hyvä tietää, keneltä voit pyytää neuvoa 
tai apua erilaisissa tilanteissa. Tämä opas sisältää erilaista tietoa ja tehtäviä ihmis-
suhteista ja toisten ihmisten merkityksestä elämässä. Näiden tehtävien avulla voi 
miettiä yhdessä ohjaajan kanssa ihmissuhteiden eli ystävien, sukulaisten, opetta-
jan tai jonkun muun ihmisen merkitystä. On tärkeää, että ympärillä on luotettavia 
ihmisiä, joiden kanssa voi jutella asioista. On myös tärkeää pitää itsestään hyvää 
huolta. 

Yhden ihmisen suhteesta hänen ystäviinsä, vanhempiinsa, sukulaisiin ja viran-
omaisiin (esimerkiksi ohjaaja) ajatellaan monella tavalla. Voidaan ajatella esimer-
kiksi, että yksilön hyvä olo on tärkeää. Suomessa nuoret eivät yleensä anna rahaa 
vanhemmilleen vaan käyttävät omat rahansa itse. Monet nuoret muuttavat usein 
aikaisin pois kotoa ja itsenäistyvät nuorina. Monet nuoret parit asuvat yhdessä, 
vaikka eivät ole naimisissa. Toisaalta aikuinen ihminen voi olla sinkku eli hän asuu 
yksin eikä ole naimisissa. Jokainen elää omaa elämäänsä niin kuin haluaa. Tämä, 
ja monet muut perheasiat, kuten avioliitto ja lasten hankkiminen tuntuvat Suomeen 
muuttaneen mielestä ehkä erikoisilta ja hassuilta. Suomalaiseen kulttuuriin tottu-
minen vie aikaa. Se ei oman kulttuurin hylkäämistä. Suomessa asuu paljon ulko-
mailta muuttaneita ihmisiä ja tämän vuoksi myös suomalainen kulttuuri muuttuu.

Työkirjan Nuorten sosiaaliset verkostot tehtäviä voi tehdä yksin tai yhdessä ohjaa-
jan, opettajan, tukihenkilön tai muun aikuisen kanssa. Opas on koottu yhteistyössä 
Turun ensi- ja turvakoti Ry:n Perheryhmäkodin kanssa.



Oma kuvani 

Valokuvani tai piirretty kuva minusta itsestäni.

Nimeni: 

Kuinka vanha olen: 

Kotimaani on: 

Missä kaupungissa olen syntynyt: 

Milloin tulin Suomeen (jos synnyin muualla): 

Missä asun: 

Kenen kanssa asun: 
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Lempieläimeni on:             

Lempiruokani on:                 

Lempivärini on:                    

Mitä haluan tehdä aikuisena:

Minne haluaisin matkustaa: 

Mistä asioista minä pidän: 

Kenelle ihmiselle ajattelen olevani tärkeä?  
Esimerkiksi kuka välittää, tykkää tai rakastaa minua?

Miksi olet toisille ihmisille tärkeä?

Missä asioissa olet hyvä?

Voit kirjoittaa ajatuksiasi  
näistä asioista 



Monta kertaa ihminen ajattelee niin paljon muita ihmisiä, että hän ei muista ajatella 
enää itseään. Pidämme usein tärkeämpänä niitä ihmisiä, jotka ovat meille läheisiä, 
esimerkiksi perheenjäseniä ja ystäviä. Haluamme suojella muita, emmekä muista 
pitää itsestämme huolta. On hyvä muistaa, että toisen auttaminen on mahdollista 
parhaiten, jos on hyvä itselleen. Jos voi huonosti, on vaikea auttaa toisia. Jokaisen 
ihmisen on tärkeä pitää itsestään huolta. Se ei ole väärin tai itsekästä.

Vahvuudet ovat niitä ihmisen hyviä asioita, joista on apua ja iloa. Ne auttavat jak-
samaan elämässä. On hyvä tuntea omat vahvuudet, sillä ne auttavat, jos oma mie-
liala muuttuu. Silloin on hyvä miettiä, miten tilanteen voisi saada taas normaaliksi. 

Minä olen vahva!  Mutta miksi?

Omat hyvät luonteenpiirteeni tai asioita, jotka auttavat minua voimaan hyvin. Voit 
katsoa niitä alta tai keksiä itse omia. 

Mukava harrastus

Lemmikki

Ahkeruus

Perhe

Ystävät

Huumorintaju

Kaverit

Ohjaaja

Opettaja

Iloisuus

Internet

Asioista puhuminen

Tukihenkilö

Älykkyys

Uskonto

Koulu

Terveydenhoitaja

Terapia

Pelaaminen

Ulkona oleminen

Tehdä asioita jonkun kanssa

Eläimet

Uusien asioiden kokeileminen

Suomen kielen kerho
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Elämässä kannattaa ajatella myös hetkiä, jolloin on tuntenut olevansa iloinen ja 
vahva. Toisinaan on hyvä miettiä asioita, joista on ollut iloinen. Kirjoita pari sanaa 
asioista, jotka tekivät sinut iloiseksi

Tänään

Eilen 

Viime viikolla 

Puoli vuotta sitten 

Kuka on toinen ihminen,  

joka saa minut hyvälle 

tuulelle. Miksi hän saa minut 

hyvälle tuulelle?



2 Tukiverkosto

Tukiverkostolla tarkoitetaan niitä ihmisiä ja palveluja, jotka auttavat sinua jokapäi-
väisessä elämässä. Auttaminen voi olla arkipäivän ohjaamista, kotitehtävissä aut-
tamista tai huolien kuuntelemista. Tukiverkoston henkilöitä voivat olla esimerkiksi 
ohjaajat, opettajat, kaverit, perhe, sukulaiset tai tukihenkilö. 

Tukiverkostoon voi kuulua ihmisten lisäksi myös palveluja eli asioita jotka auttavat 
arjessa. Näitä voivat olla esimerkiksi rahallinen avustus kuten asumistuki. Myös 
harrastus tai terapia voivat olla tärkeä osa tukiverkostoa. Kaikissa näissä yhteistä 
on se, että ne tukevat ja auttavat hyvää oloa ja kotoutumista.

Piirretyn verkostokartan avulla voi kuvata ja selvittää elämässä tärkeitä ihmisiä 
ja asioita. Ne voivat olla viranomaisia tai itselle läheisiä ihmisiä. Piirrä oma ver-
kostokarttasi. Ennen piirtämistä, lue alla olevat ohjeet verkostokartan tekemiseksi. 
Pyydä tarvittaessa apua tutulta aikuiselta.

Piirrä ympyrä, jos verkostokartan henkilö on tyttö tai nainen.

Piirrä kolmio, jos verkostokartan henkilö on poika/mies.

Piirrä rasti X ympyrän tai kolmion sisälle, jos henkilö on kuollut            
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Tähän voit piirtää verkostokartan. Kirjoita keskelle oma nimesi.

Mieti verkostokarttasi henkilöitä ja sitä kuka heistä:

• on ystäväsi

• on perheenjäsenesi?

• asuu kanssasi samassa talossa? 

• auttaa sinua kouluun liittyvissä asioissa?

• kuuntelee iloiset ja surulliset asiasi?

• Miksi muut verkostokarttasi henkilöt ovat sinulle tärkeitä

• Toivoisitko, että verkostokarttasi ihminen olisi enemmän  
tukenasi ja auttaisi sinua? Jos näin on niin miten? 



Viima piirsi verkostokarttaansa kolmion, joka kuvaa hänen parasta ystäväänsä 
Anttia. Ystävän kanssa Vimma käy pelaamassa jalkapalloa. Joskus Viiman tekee 
mieli jutella omista vaikeista asioistaan, ja silloin hän soittaa ystävälleen. 

Tukiverkostoon kuuluvien ihmisten kanssa voi iloita hyvistä asioista. He auttavat 
ja kuuntelevat sinua, jos olet surullinen tai sinulla on vaikeuksia. Aikuiset voivat 
joskus auttaa sellaisissa asioissa, jossa toisilta nuorilta ei saa apua. Mitä asioita 
nämä voisivat olla?
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3 Perhe ja suku

Tässä osiossa käsitellään sinun ja perheesi välisiä asioita. Perheeseen kuuluu 
sinulle kaikkein läheisimmät ihmiset. Esimerkiksi ihmiset, joiden kanssa olet elänyt 
lapsena. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi äitisi, isäsi, veljesi ja siskosi. Sukulaisia 
ovat isovanhemmat, tädit, sedät, enot ja serkut. Kerro perheestäsi. Voit piirtää ku-
van perheestäsi tai liimata valokuvan alle.

Äitini nimi on:

Isäni nimi on: 

Siskojani ovat: 

Veljiäni ovat: 

Muita ihmisiä perheessäni ovat: 



Perheestä puhuminen on yleensä mukavaa, mutta se voi olla myös vaikeaa ja 
ehkä myös surullista. 

Sanotaan, että ihminen perii luonteenpiirteitään perheeltään. Oman perheen ja 
suvun ajatteleminen ja ymmärtäminen voi auttaa sinua ymmärtämään itseäsi. Mil-
lainen olen, kun olen iloinen? Millainen olen surullisena? Mitä teen, kun olen vihai-
nen? Perheen avulla voit ymmärtää, miksi olet sellainen kuin olet.

Suomessa on erilaisia perheitä. On olemassa ydinperheitä, eli sellaisia perheitä, 
joissa on äiti, isä ja lapsia. Suomessa asutaan harvoin samassa paikassa monen 
sukupolven kanssa, eli lapset ja heidän vanhempansa eivät asu yhdessä isovan-
hempien kanssa. 

Yksinhuoltaja- ja uusioperheitä on paljon. Joskus lapset voivat asua myös toisessa 
perheessä, eli sijaisperheessä, tai laitoksessa, esimerkiksi lastenkodissa. 
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Mitä alla olevat sanat tarkoittavat? Mieti yksin tai ohjaajan kanssa.

Uusperhe: 

Isäpuoli tai äitipuoli:

Sateenkaariperhe: 

Yksinhuoltaja: 

Lastenkoti: 

Tunnetko suomalaisia perheitä? Oletko vieraillut suomalaisessa perheessä? Keitä 
ihmisiä perheeseen kuului? Mitä hyviä asioita perheessä oli sinun mielestäsi? Mikä 
oli outoa? Mikä asia oli samanlaista kuin sinun omassa kulttuurissasi? 

Suomessa nuoren ei ole pakko asua vanhempansa kanssa, antaa hänelle rahaa, 
tai opiskella sellaiseen ammattiin, josta hän ei pidä. Moni nuori Suomessa voi 
muuttaa pois kotoa jo esimerkiksi 16-vuotiaana tai 18-vuotiaana koulun päätyttyä.
Syy tähän voi olla esimerkiksi muutto  
ystävän luo, toiseen kaupunkiin  
opiskelemaan, tai se, että hän ei enää 
halua asua vanhempiensa kanssa. 

Miten nuoret asuvat sinun kotimaassasi? Koska nuori voi muuttaa pois kotoa? 
Miksi? Auttavatko vanhemmat häntä asunnon etsimisessä?

Mitä ajatuksia sinulla on näistä asioista:



Sukupuun avulla voit kuvata ketkä kaikki kuuluvat omaan perheeseesi.

Piirrä oma sukupuusi. Jos et muista sukulaistesi nimiä, voit kirjoittaa vain ”täti”, 
”setä tai eno” tai ”isoäiti”. Jos sukupuu tuntuu vaikealta, niin seuraavalla suvulla 
näet esimerkin siitä, miten Viima on piirtänyt omansukupuunsa.
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Kerro sukupuusi ihmisistä.

Mitä ajatuksia sukupuu herättää sinussa?  
Tunnetko iloa, surua, vihaa vai ikävää? Miksi? 

Perheenjäsenet ja sukulaiset voivat olla toisilleen hyvin läheisiä, tai hyvin kaukai-
sia. Suomessa suku voi olla yhdessä tai useassa paikassa. Sukulaiset eivät ehkä 
näe toisiaan pitkiin aikoihin. Kaikki eivät ehkä puhu toistensa kanssa.
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4 Koulu ja opiskelu

Suomessa kaikilla alle 16-vuotiailla on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus 
tarkoittaa, että on käytävä ja opiskeltava koulussa. Koulussa käyminen on 
tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Koulussa opitaan perusasioita kuten kir-
joittamaan, lukemaan ja laskemaan. Myöhemmin koulussa opitaan esimer-
kiksi vieraita kieliä, atk-taitoja ja historiaa. 

Oppivelvollisuuden suorittanut nuori voi hakea opiskelemaan ammattikou-
luun tai lukioon. Ammattikoulussa opiskellaan ammattiin ja suoritetaan am-
mattitutkinto. Sen jälkeen mennään yleensä töihin. Ammattikoulun jälkeen 
voi opintoja jatkaa myös ammattikorkeakoulussa. Lukiossa opiskellaan yli-
oppilaaksi. Se tarkoittaa, että opiskelija opiskelee niin kutsuja yleissivistäviä 
aineita esimerkiksi historiaa, fysiikkaa tai vieraita kieliä ja suorittaa sen jäl-
keen ylioppilastutkinnon. Lukiosta ei valmistu ammattiin, mutta sen jälkeen 
voi mennä opiskelemaan esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

Suomessa pidetään tärkeänä koulutusta. On harvinaista, että nuori menee 
peruskoulun jälkeen suoraan töihin. Työpaikan saaminen voi olla ilman am-
matillista koulutusta on erittäin vaikeaa. 

Sinun ei kuitenkaan ole pakko osata kaikkia asioita, eikä opiskella sellai-
seen ammattiin josta et ole kiinnostunut. Sinä itse päätät, mikä sinusta tulee 
isona. On kuitenkin tärkeää, että tiedät erilaisista vaihtoehdoista opiskelun 
ja tulevan ammattisi suhteen. Voit seuraavien tehtävien avulla miettiä mitä 
ajattelet koulusta ja opiskelusta.



Mikä sinun koulusi nimi on? 

Millä luokalla olet?

Mitä aineita opiskelit tänään koulussa? 

Mitä opit? Kerro ainakin kaksi asiaa.

Mikä oli vaikeaa ja mikä oli helppoa?

Koulussa opitaan myös muitakin kuin niin kutsuttuja yleissivistäviä aineita. 

Seuraavia aineita kutsutaan taitoaineiksi. Mitä olet niissä oppinut? 

Liikunta: 

Musiikki: 

Käsityö tai tekninen työ: 

Kotitalous: 

Tietotekniikka / ATK:
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Mieti kolme hyvää asiaa omassa koulussasi.
1

2

3

Muistele nyt omaa kotimaatasi, jos olet käynyt siellä koulua.

Mitä eroja koulutuksessa on Suomeen verrattuna?

Kuka käy koulua sinun kotimaassasi? 

Mitä aineita koulussa opetetaan? 

Minkälainen kouluruoka siellä on? 

Minkä ikäisenä kouluun mennään ja minkä ikäisenä koulunkäynti 
päättyy? 

Mitä nuoret yleensä tekevät, kun koulunkäynti päättyy?



Tuntuuko koulu sinun mielestäsi joskus tylsältä tai onko opiskelu vaikeaa? Ajatte-
letko, että haluaisit vain nopeasti mennä töihin ja saada omaa rahaa, oman kodin 
ja tehdä niitä asioita, mistä pidät? Jos koulu ei kiinnosta sinua, sinun on hyvä osata 
jutella jonkun aikuisen kanssa.

Mieti koulussasi työskenteleviä aikuisia. Keitä he ovat? Miksi he ovat töissä kou-
lussa? Missä asioissa he voivat auttaa sinua? 

Nimeä kolme sinulle tärkeää aikuista koulussasi
1

2

3

Yhdistä piirtämällä viiva oikeaan  
ammattihenkilöön ja siihen, mitä hän tekee.

Kuraattori Koulun johtaja 

Opinto-ohjaaja Opiskelijan hyvinvointi

Erityisopettaja Opettaa oppilaita huomioiden  
 heidän yksilöllisyytensä

Rehtori Opiskelutaidot ja  
 koulutuksiin hakeminen
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Voit opiskella peruskoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai ammattiin valmenta-
vassa koulutuksessa. Odotat varmasti tulevaisuutta ja töihin pääsyä. 

Missä ammatissa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä? 

Miksi? 

Miten ja missä ammattiin voi opiskella? 

Keneltä voisit saada apua ammatinvalinnassa? 



Tiedätkö mitä on kiusaaminen? On tärkeää, että koulussa on hyvä ja turvallinen 
olo. Tämä koskee kaikkia ihmisiä, eli oppilaita, opettajia ja muuta henkilökunnaa. 
Joskus kuitenkin voit joutua näkemään, että jotain kiusataan. Kiusaaminen voi olla 
sanallista, esimerkiksi nimittelyä, tai fyysistä, eli lyömistä tai tönimistä. Kiusaami-
nen voi tapahtua myös netissä siten, että siellä levitetään jostakin ihmisestä ilkeitä 
tai valheellisia juoruja. Kiusaaminen on aina vakavaa ja siihen on aikuisen puutut-
tava. 

Missä tilanteessa olet joskus nähnyt tai kuullut,  
että jotain ihmistä kiusattaisiin? 

Onko sinua kiusattu? Kuka kiusasi ja mitä hän teki? 

Miltä se sinusta tuntui? 

Kerroitko kiusaamisesta jollekin aikuiselle esimerkiksi opettajalle? 
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5 Kaverit, ystävät ja yksinäisyys,   
 SOME

Kaverilla tarkoitetaan sellaista ihmistä, jonka tunnet ja jonka kanssa sinulla on mu-
kavaa. Kaveri voi olla samasta koulusta tai harrastuksesta tuttu. Kaverin kanssa 
voit jutella yleisiä asioita, mutta et ehkä halua kertoa hänelle kaikkia omia asioitasi. 
Kavereita voi olla monta, ja silloin puhutaan kaveriporukasta. Kaveriporukassa on 
tärkeää, että tunnet itsesi hyväksi ja voit olla oma itsesi. 

Kuka tai ketkä ovat sinun kavereitasi 

Missä olet tutustunut heihin?  

Miksi he ovat kavereitasi?  

Mitä teette yhdessä? 

Suomessa nuoret viettävät paljon aikaa kavereidensa kanssa. Kavereiden kes-
ken tehdään erilaisia asioita tahansa. On kuitenkin tärkeää, että kaikki hyväksyvät 
sen mitä tehdään. Tämä tarkoittaa, että kaveriporukassa kaikki ovat tasa-arvoisia. 
Ihminen tuntee kuuluvansa johonkin, että hän on ryhmän tärkeä jäsen. Hän voi 
kuulla toisten mielipiteitä ja kertoa omiaan. Kaveriporukassa on usein saman ikäi-
siä nuoria, mutta joskus joku voi olla vanhempi tai nuorempi. Kaverit ovat usein 
kiinnostuneita samoista asioista. Kavereilla on esimerkiksi yhteiset harrastukset. 
Pitää muistaa, että kaveri ei voi pyytää sinua tekemään jotain sellaista, mitä et 
halua. Sinun ei tarvitse suostua, vaan voit kertoa rehellisesti, ettet halua. Kaveri ei 
ole oikeasti kaverisi, jos hän ei hyväksy sinua sellaisena kuin olet. 



Suomessa nuorilla on paljon suomalaisia ja ulkomaalaisia kavereita. Sanotaan, 
että kavereiden kesken ei kulttuurilla ole väliä.

Oletko saanut suomalaisia kavereita?   

Missä tapasitte ensimmäisenkerran?   

Mistä puhuitte?   

Oliko joku asia vaikeaa? Mikä?   

Miltä sinusta tuntui?   

Jos ajattelet, että sinulla ei ole kavereita,  
voit tutustua. Tutustuminen tarkoittaa sitä,  
kun ihmiset oppivat tuntemaan toisensa  
nimen ja juttelevat. Tutustumisessa  
ihmiset esittelevät itsensä  
muille. Myös joku toinen  
ihminen voi esitellä  
toisilleen vieraat ihmiset.
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Muistele yhtä kaveriasi.    

Miten tutustuit häneen?    

Missä tapasitte ensimmäisen kerran?   

Mistä puhuitte?   

Miltä sinusta tuntui?   

Joskus uuden ihmisen tapaaminen voi jännittää. Se on normaalia. Tutustuminen 
voi viedä aikaa, koska ihmiset ovat erilaisia; toiset ovat rohkeita, toiset ovat ujoja.  
Sinun ei ole pakko tutustua uusiin ihmisiin, mutta sillä tapaa saat uusia ystäviä ja 
opit tuntemaan ihmisiä. 

Viima on kaverinsa kanssa välitunnilla. Kaveri moikkaa yhdelle 
suomalaiselle pojalle. ”Moi, mitä kuuluu?” suomalainen poika 
kysyy. Viiman kaveri esittelee pojan. ”Tässä on Kalle. Kalle, tässä 
on minun kaverini Viima”. Kalle antaa kätensä ja kättelee Viimaa. 
Pojat moikkaavat ja sanovat vielä nimensä toisilleen. Näin Viima 
on saanut uuden kaverin, Kallen.



Ystävä on hiukan sama asia kuin kaveri, mutta läheisempi ja tärkeämpi. Ystävä 
on sellainen, kenelle voit kertoa elämäsi iloiset ja surulliset asiat. Ystävä voi myös 
kertoa sinulle omia asioitaan. Voit siis luottaa ystävääsi. Ystävän kanssa ei tarvitse 
nähdä tai puhua joka päivä. Tiedätte silti kumpikin, että olette tärkeitä toisillenne. 

                                             

Ystävät ja kaverit ovat minusta tärkeitä, sillä  

Mistä olet saanut ystäviä?   

Kuka on minun paras ystäväni ja miksi?  
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Mitä teemme yhdessä?   

Missä tutustuimme ystäväni kanssa?   

Mitä teet, jos joskus olette eri mieltä asioista?   

Millainen on huono ystävä?   

Onko sinulla joskus ollut huono ystävä? Miksi hän oli huono ystävä?   

Miten voit päästä eroon huonosta ystävästä?   

Miksi sinä olet hyvä ystävä? Mieti kolme asiaa.
1

2

3



Joskus ihminen tuntee itsensä yksinäiseksi, eikä hänellä ole ystäviä. Yksinäisenä 
olo voi tuntua masentuneelta ja surulliselta. Voi tuntua siltä, että kukaan ei väli-
tä. Yksinäisyydestä kannattaa aina jutella jonkun tutun aikuisen kanssa ja miettiä, 
mistä uusia kavereita voisi löytää. 

Tässä muutamia ehdotuksia: Voit ympyröidä ne vaihtoehdot, jotka tuntuvat mukavilta.

Koulu             Harrastus             Suomen kielen kerho    

Nuorisotalo             Muu nuorten suosima paikka             Urheilujoukkue 

Sosiaalinen media             Uskonnolliset ryhmät             Ystävätoiminta

Joku muu paikka, mikä? 

Tiedätkö toisia nuoria, jotka ovat yksinäisiä. Voisitko ajatella tutustuvasi heihin? 
Voit aloittaa juttelun tervehtimällä ja kysymällä mitä kuuluu.

Minkälaisista asioista haluaisit jutella, jos haluat tutustua  
toiseen ihmiseen? 

Yksinäisyyden voi ymmärtää eri tavalla. Ihminen voi ajatella, että hän on yksinäi-
nen, vaikka hänellä on paljon kavereita ja ihmisiä ympärillä. Joskus voi myös olla 
niin, että ihmisellä ei ole kavereita tai muita läheisiä. Hän haluaa olla yksin, eikä 
silti ajattele olevansa yksinäinen. Älä siis ajattele, että sinussa olisi jotain vikaa, jos 
pidät yksin olemisesta ja haluat olla rauhassa. Tässä asiassa sinun on taas hyvä 
tunnistaa, eli huomata omia ajatuksiasi yksinäisyydestä. 

Mieti tilannetta, jossa olet halunnut olla yksin. Kirjoita mitä tapahtui 
ja mitä ajatuksia sinulla oli.  
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Myös internetin (netin) ja sosiaalisen median (some), esi-
merkiksi Facebookin avulla voi tutustua uusiin ihmisiin ja 
saada kavereita. Muista kuitenkin olla varovainen. Joskus 
ihmiset eivät ole sellaisia, kun sanovat olevansa. Joku voi 
esimerkiksi väittää netissä olevansa eri ikäinen, eri suku-
puolta tai olla eri näköinen kuin mitä oikeasti on. 

Oman nimen voit kertoa, mutta esimerkiksi kotiosoitetta, valokuvaa tai pankkitie-
toja ei ole koskaan turvallista lähettää. Jos mietit mitä netissä voi kertoa tai jakaa, 
juttele ensin ohjaajan tai muun aikuisen kanssa. 

Missä internetin palvelussa tai sovelluksessa olet tutustunut uusiin 
ihmisiin?   

Kenet tai keitä kavereitasi olet saanut internetistä?   

Miten tutustuitte?   

Oletteko joskus tavanneet oikeasti? Miten ja missä tämä tapahtui?  

Jos ette ole tavanneet, haluaisitko?    

Mitä on tärkeää huomata, kun ystävystyy internetissä?   

Älä koskaan lähetä tuntemattomalle  
ihmiselle omia henkilötietojasi!



6 Vapaa-aika

Vapaa-aika on sinun omaa aikaasi esimerkiksi koulun tai työn jälkeen, viikonloppu-
na tai lomalla. Vapaa-ajalla voit yleensä tehdä sellaisia asioita mistä pidät. Nuoret 
käyvät esimerkiksi vapaa-ajalla harrastuksissa tai tapaavat ystäviä. Vapaa-ajan tar-
koituksena on myös se, että lepäät ja olet rauhassa. Aina ei tarvitse tehdä mitään. 

Mitä sinä

teet mielelläsi vapaa-ajalla?   

haluaisit tehdä vapaa-ajalla?    

et halua tehdä vapaa-ajalla?    

Mitä teette yhdessä?    

Mitä teet jos olet yksin vapaa-ajalla?   
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Seuraavassa on lueteltu muutamia vapaa-ajan tekemisiä tai harrastuksia.  
Ympyröi asiat, joista olisit kiinnostunut.

Elokuvissa käynti               Liikunta; mieti minkälainen liikunta

Pelaaminen               Käydä ulkona syömässä 

Tehdä hyvää ruokaa kavereiden kanssa

Piirtää tai maalata               Lenkkeily (kävellen tai juosten)

Joku muu asia: mikä?



Monilla nuorilla on joku mieluisa vapaa-ajan harrastus. Harrastus voi olla mitä 
vain mistä pitää. Joku pelaa jalkapalloa, joku soittaa kitaraa tai joku pitää leipomi-
sesta. Kiva harrastus tuo vaihtelua kouluun tai muuhun arkeen. 

    

Mitä sinä harrastat?   

Missä ja kuinka monta kertaa viikossa?    

Miksi pidät harrastuksestasi?    

Onko olemassa jokin laji, jota haluaisit harrastaa?    

Mistä voisit saada tietoa tästä harrastuksesta?    

Miten paljon tämä harrastus maksaa?   

Mitä asioita voi harrastaa ilmaiseksi tai hyvin edullisesti?   
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Mieti, miksi harrastaminen tai vapaa-ajan tekeminen on hyvä asia?   

Jos et harrasta mitään, miksi et?    



7 Seurustelu

Tässä kappaleessa mietitään seurusteluun liittyviä asioita. Seurustelu on kahden 
ihmisen välistä yhdessäoloa, jossa molemmat ovat omasta tahdostaan. Seuruste-
lussa ihmiset ovat ihastuneita tai rakastuneita toisiinsa. Seurusteluun voi kuulua 
erilaisia asioita riippuen siitä, mitä sen osapuolet haluavat ja toivovat. 

Mitä asioita sinä pidät tärkeinä, kun seurustelet? Millainen toivoisit sinun tyttö- tai 
poikaystäväsi olevan? Mieti ja kirjoita ajatuksiasi.

Milloin voi aloittaa seurustelun?   

Mitä seurustelussa voi tehdä?   

Mikä on tärkeää seurustelussa?   

Miksi seurustelu voi loppua?   

Mitä seurustellessa ei saa tehdä?   

Seurustelusuhde voi olla tytön ja pojan, kahden pojan tai kahden tytön välinen 
suhde. Samaa sukupuolta olevien seurusteluun voi kuulua täysin samoja asioita 
kuin eri sukupuolta olevien. Suomessa ei ole rikos seurustella samaa sukupuolta 
olevan kanssa, ja homopareilla (kaksi miestä) ja lesbopareilla (kaksi naista) on 
oikeus mennä jopa naimisiin. 
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Yhdessä seurustelevat ihmiset voivat olla seurustelusuhteessa, avoliitossa tai 
avioliitossa. Avoliiton ja avioliiton ero on se, että avoliitossa ihmiset asuvat yhdes-
sä, mutta eivät ole naimisissa. Avoliitot ovat Suomessa hyvin yleisiä. 

Mitä sinä ajattelet avioliitosta ja avoliitoista?   

Haluaisitko joskus mennä itse naimisiin?   

Tiedätkö minkä ikäisenä voit Suomen lain mukaan mennä naimiisiin?  

Oletko ajatellut, haluaisitko olla mieluummin avoliitossa  
kuin avioliitossa? Miksi?   



Seksuaalisuus ja seksin harrastaminen ovat asioita, joista puhutaan yhdessä 
seurustelun kanssa. Kaikkiin seurustelusuhteisiin ei kuulu seksi. Seksuaalisuus 
kuuluu kuitenkin ihmisen elämään. Nuoruudessa seksuaalisuuteen ja seksiin liitty-
vät asiat ovat kiinnostavia, ja niistä puhutaan muun muassa koulussa. Seksin har-
rastaminen voi tulla puheeksi seurustelusuhteen alkaessa. Molempien mielipidettä 
pitää kunnioittaa. Toista ihmistä saa pakottaa mihinkään mitä hän ei halua. Seksin 
harrastaminen on siis sinun oma päätöksesi. Sinä itse päätät kenen kanssa 
ja milloin haluat!

Oletko joskus puhunut seksistä kavereiden tai aikuisten kanssa?   

Minkälaisista asioista on helppo puhua?    

Mistä asioista on vaikea puhua?    

Minkä ikäisenä on sinun mielestäsi normaalia aloittaa  
seksin harrastaminen?    

Suomen laissa on määritelty, että alle 16-vuotias ei 
saa harrastaa seksiä aikuisen, eli yli 18-vuotiaan 

kanssa. Puhutaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 
Seksuaalista hyväksikäyttöä voi olla myös se, 
jos ihminen pakotetaan tekemään seksuaalisia 

asioita ilman hänen suostumustaan. Seksuaalinen 
hyväksikäyttö on rikos ja siitä saa aina Suomen lain 

mukaisen rangaistuksen.
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Seksuaalisuudesta puhutaan eri tavalla eri kulttuureissa. Siksi on tärkeää, että 
seksuaalisuudesta keskusteleminen tuntuu normaalilta, etkä ajattele sinun olevan 
pakko puhua tai kertoa omia mielipiteitäsi tai kokemuksiasi. Muista, että on tärkeää 
tietää, mitä itse ajattelet. Jos seksuaalisuus on vaikea asia, älä mieti yksin vaan 
juttele jonkun turvallisen aikuisen, esimerkiksi terveydenhoitajan kanssa. Seksu-
aalisuus on sinun oma asiasi, mutta asioista jutteleminen voi usein auttaa, etkä 
mieti asioita yksin.

Seksuaalisuuteen liittyy paljon eri sanoja. Mieti yksin tai ohjaajan kanssa, mitä 
sanat tarkoittavat.

• Seurustelukumppani 

• Ehkäisy

• Biseksuaalinen  

• Raskaus

• Sukupuolitauti

• Yhdyntä

• Neitsyyden menettäminen

• Abortti

Jatka miettimistä yksin tai ohjaajan kanssa. 

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? 
O= oikein, V= väärin. Ympyröi.

Seksiä on pakko harrastaa, jos seurustelussa toinen haluaa. O V

Ehkäisyvälineitä ovat esimerkiksi kondomi ja ehkäisypilleri.  O V

Sukupuolitaudit tarttuvat suutelemalla.    O V

Aborttia ei saa tehdä, jos on naimisissa.    O V

Tytöt eivät saa nauttia seksistä.     O V

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi joutua vankilaan.  O V



Lopuksi

Tämä sivu on sinun omia ajatuksia varten. Voit piirtää tai kirjoittaa siitä, mitä ihmis-
suhteet, opiskelu ja vapaa-aika sekä seksi ja seurustelu sinussa herättävät. Sinun 
ei tarvitse näyttää tätä sivua muille. 
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1 Johdanto

Käsissäsi oleva opas sisältää toiminnalliseen kielen oppimiseen perustuvia har-
joitteita, joita on mahdollista käyttää arjessa nuorten maahanmuuttajien kanssa ja 
siten tukea nuoren kotoutumista. Maahanmuuttajien kielen oppiminen on tärkeä 
aihe myös yhteiskunnallisesti, sillä kieli on uuteen maahan ja elinympäristöön ko-
toutumisen lisäksi kuin avain sosiaalisiin verkostoihin ja työmarkkinoille (Helsingin 
yliopisto 2016). Kielitaitoa voi olla kuitenkin vaikeaa määritellä. Jollekin kirjoite-
tussa muodossa olevan vieraan kielen ymmärtäminen on helpompaa, kun taas 
esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomalle kuullun puheen ymmärtäminen voi olla 
taitona vahvempi.

Tässä oppaassa tehtävät ovat jaettu neljään teemaan, joita nuori kohtaa päivittäin; 
minäkuva, asiointi, kodinhoito sekä sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot. Jo-
kaisessa kappaleessa on kaksi teemaan liittyvää harjoitetta sekä informatiivisia 
ideoita työskentelyyn kotoutumisen tukemiseksi. Oppaan sisältöä ei tarvitse to-
teuttaa tai suorittaa järjestyksessä, vaan ohjaaja voi poimia harjoitteita ja ideoita 
tarpeen mukaan. Harjoitteet vaativat ohjaajalta kykyä arvioida nuoren kielellistä 
taitotasoa ja soveltaa harjoitetta sen mukaan. Olen koonnut tämän oppaan toimek-
siantajan toiveet huomioiden ja hyödyntäen asiantuntijahaastatteluja sekä testaus-
jaksoja asiakasryhmän parissa työskenteleviltä.

Tehtävät oppaassa pohjautuvat reaalipedagogiikkaan, joka pähkinänkuoressa tar-
koittaa oppimista ja kasvatusta todellisissa oloissa. Sen ajatuksena on, että nuo-
relle asetetaan päämääriä, jotka ovat hänen saavutettavissaan ja elintärkeitä elä-
mänhallinnan kannalta. (Vilppola 2007, 107.) Reaalipedagogiikassa oppijan oma 
kokeminen ja ajatteleminen ovat tärkeitä, sillä oppimista ei ajatella tapahtuvan vain 
kuuntelun, näkemisen tai tuntemisen kautta. Luonnollista oppimista tapahtuu te-
kemisen kautta mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä. (Vilppola 1999, 
80.)

Oppaan sisältämät vinkit ovat suuntaa-antavia ja ne ovat tarkoitettu edistämään 
oppaan tavoitetta kotoutumisen tukemisessa. Jokainen ohjaaja voi kuitenkin hyö-
dyntää tämän oppaan sisältöä, soveltaen sitä omaan asiakastyöhön sopivaksi.



Kuvien sijaan, voi nuoren kielitaidon mukaan karttatyöskentelyssä 
käyttää myös sanoja ja käsitteitä. Haavekarttamallia voi hyödyntää 
pohtiessa nuoren kanssa erilaisia teemoja. Sen avulla voit 
tukea nuorta pohtimaan ja jäsentämään ajatuksiaan esimerkiksi 
tulevaisuuden suunnitelmista tai opintojen onnistumisen 
vaatimuksista.

2 Minäkuva

Minäkuva on läpi ihmisen elämän kehittyvä ja se muokkautuu koko elämän ajan. 
Se on ihmisen käsitys itsestä ja vastaa kysymykseen, millainen minä olen. Ihmi-
nen on päivittäin vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jolloin hän saattaa saada 
muilta myös palautetta omasta persoonastaan ja toimintatavoistaan. Minäkuvan 
vahvistaminen on oleellista reaalipedagogisessa toiminnassa siksi, että nuoren 
oma käsitys itsestä, vaikuttaa siihen, mitä odotuksia nuorella on tulevaisuudesta. 
Minäkäsitys ohjaa vahvasti nuoren valintoja ja hänen käyttäytymistään. Minäku-
vaan liittyy myös itsetunto. Nuoren itsetunnon kehitystä tukee omien onnistumi-
sen kokemusten kautta saavutettu usko omiin kykyihin. (Vilppola 2007, 205, 209-
211.)

Harjoitteita, jotka tukevat ja kehittävät myönteistä minäkuvaa:

Haavekartta

Haavekartta tulee olemaan nuoren itsensä näköinen kartta, polku tai opas, jonka 
tulisi auttaa nuorta pyrkimään kohti haaveitaan. Haavekarttaan voidaan kerätä eri-
laisia asioita kuvina, jotka nuori kokee tärkeiksi ja arvokkaiksi tai asioita, joista hän 
haaveilee elämässään.

Ohjaa nuori itse etsimään tehtävään soveltuvat kuvat, jotka hän sitten kiinnittää 
sopivalle alustalle. Kuvat voivat siis olla mitä vain nuorelle tärkeitä asioita, haa-
veita tai tulevaisuudensuunnitelmia. Kuvien avulla on helpompi saada keskustelu 
aikaan. Lisäksi kuvien sanoittaminen tukee nuoren kielen oppimista.

Tarvikkeet: lehtiä tms. leikattavaksi sopivia kuvia, kynä, kartonki, liima/teippi



4

T
O

IM
IN

N
A

L
L

IN
E

N
 K

IE
L

E
N

 O
P

P
IM

IN
E

N

Sanoin tai kuvin toteutettu 
ajatuskarttatyöskentely antaa 

mahdollisuuden asioiden 
pohdinnalle, eikä vaadi 

heti valmista vastausta tai 
ratkaisua.



Ominaisuuksien vaihtokauppa

Ominaisuuksien vaihtokauppa on harjoitus, jossa tutustutaan adjektiiveihin eli sii-
hen minkälainen minä olen ja minkälaisia ominaisuuksia minussa on. 

Tulosta ja leikkaa ominaisuuskortit valmiiksi ennen harjoitusta. Harjoituksessa 
jokaiselle osallistujalle jaetaan haluttu määrä, esimerkiksi viisi ominaisuuskorttia 
sattumanvaraisesti. Tämän jälkeen tarkoitus on pyrkiä vaihtamaan kortteja keske-
nään niin, että löytäisi itselle viisi korttia, jotka kuvaavat häntä itseään parhaiten. 
Ohjaaja voi osallistua tai pitää pistettä, jossa on ylimääräisiä ominaisuuskortteja, 
mikäli osallistujien kesken korteista ei millään löydy itseä kuvaavia ominaisuuksia. 

Kun vaihtokauppaa on käyty niin, että jokaisella on viisi sopivaa korttia, ohjataan 
osallistujat paikoilleen. Jos ohjaajana olet itsekin osallistunut, aloita ominaisuuk-
sien esittely itsestäsi. Voit perustella, miksi valitsit kyseisen kortin itsellesi. Anna 
muille sama ohjeistus kierrokseen, jossa esitellään valitsemat kortit. Kierroksen 
jälkeen voidaan käydä keskustelua, oliko vaikeaa tunnistaa itseä kuvaavia omi-
naisuuksia ja kertoa niistä muille. Voi käydä myös keskustelua siitä, miksi on 
tärkeää tunnistaa omia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä (tärkeää esimerkiksi 
työnhaussa).

Tarvikkeet: ominaisuuskortit sivulta 6 (lisää ominaisuuskortteja löydät helposti netistä)

Harjoitetta voi käyttää vaihtokaupan sijaan sanaparien löytämiseen. 
Sanapareja voi etsiä erilaisista nuorten mieltä askarruttavista 
aiheista tehtyjen lappusten kanssa. Aiheina voivat olla esimerkiksi 
opiskeluun tai terveyteen liittyvät asiat. Tarvitaan siis lappuja, joissa 
on kysymyksiä ja lappuja, joissa niihin vastaukset. Ajatuksena siis 
löytää näistä kysymykselle oikea vastaus. 
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Ohjaaja voi arvioida ja valita 
osallistujien mukaan, mitkä 
sanoista soveltuvat ryhmän 
käyttöön. Ennen harjoitteen 

aloittamista ja harjoitteen jälkeen, 
on hyvä käydä adjektiivien 

merkitykset läpi.
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3 Asiointi

Arjessa on paljon hoidettavia 
asioita, joista kaikkia ei ole 
mahdollista hoitaa kodista  
käsin vaan vaativat asiointia
kodin ulkopuolella. Tällaisia 
ovat esimerkiksi erilaisten 
asiapapereiden täyttäminen 
virastossa tai bussikortin lataaminen toimistossa. Näiden ja monien muiden vas-
taavien asioiden hoitaminen vaatii usein hyvää kielitaitoa, jotta ne tulevat oikein 
hoidetuiksi.

Kaikenlaiset retket ja tutustumiskäynnit luokkatilan ulkopuolella luetaan toimin-
nalliseksi menetelmäksi, jotka tukevat kielen oppimisen lisäksi myös uuteen eli-
nympäristöön kotoutumista. Tutustumiskäynnit ovat usein mielekkäitä ja tarkoi-
tuksenmukaisia, sillä maahanmuuttajat saattavat olla arkoja liikkumaan uusissa 
heille tuntemattomissa paikoissa. Tutustumiskäynneillä voidaan tehdä ympäristöä 
ja palveluja tutuksi sekä madaltaa kynnystä käyttää niitä myös itsenäisesti. Maa-
hanmuuttajat ovat usein myös kotimaassaan tottuneet oppimaan asioita itse teke-
mällä, jolloin tutustumiskäyntien kaltainen konkreettinen tekeminen on luontainen 
tapa tutustua uusiin asioihin. (Sergejeff 2007, 86-87.)

Harjoitteita, jotka tukevat ja kehittävät itsenäistä asiointia eri tahojen kanssa:

Tutustumiskäynti

Tee tutustumiskäyntejä erilaisiin toimipaikkoihin, kuten KELA, kirjasto, Joukkolii-
kennetoimisto ja terveyskeskus. Tutustuminen paikan päällä auttaa selkeyttämään 
näkemystä kunkin paikan palveluista. Kun maahanmuuttaja pääsee käyttämään 
uutta kieltä todellisissa arjen tilanteissa, myös kielitaito kehittyy huomattavasti no-
peammin ja kotoutuminen edistyy (Vasko 2005, 116).

Vierailu jännittävässä ja uudessa paikassa on helpompaa tutussa ja turvallisessa 
seurassa, jolloin on mahdollista kysyä mieltä painavia kysymyksiä vapautuneesti. 
Tunne turvallisesta ympäristöstä on tärkeää, sillä maahanmuuttajataustainen nuori 
on voinut kokea kotimaassaan asioita, jotka ovat uhanneet nuoren perusturvaa. 
Kun nuori kokee ympäristön turvalliseksi, on hän valmiimpi kokeilemaan omia tai-
tojaan uusissa tilanteissa. Elämykset onnistumisesta taas ovat tukena itsetunnon 
kehittymiselle. (Pollari & Koppinen 2011, 99.)



Roolileikki

Koska aina ei ole mahdollista mennä oppimaan arkipäiväisten asioiden ääreen 
esimerkiksi päivittäistavarakauppoihin tai muihin sosiaalisiin tilanteisiin, niin on kui-
tenkin mahdollista kuvitella olevansa siellä (Pasanen 1992, 17-18, 24-25). Draa-
man käytöllä on monipuolisia vaikutuksia kielen oppimisessa ja sen kautta voidaan 
myös tutustua uuteen kulttuuriin. Draaman avulla voi olla helpompi toteuttaa va-
pautuneemmin puheharjoittelua vieraalla kielellä. Ilmaisun lisäksi draaman avulla 
voidaan harjoittaa ryhmätyötaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä. (Pasanen 1992, 
17-18, 24-25.)

Harjoitukseen tarvitaan kaksi osallistujaa. Osallistujia voivat olla kaksi nuorta tai 
harjoituksen voi tehdä yhdessä ohjaajan kanssa. Toinen on virkailija valitussa vi-
rastossa ja toinen asiakas. Asiointi pyritään käymään alkutervehdyksestä loppu-
sanoihin saakka.

Pohtikaa yhdessä, miten keskustelu etenisi esimerkiksi lääkäriajan varauksessa. 
Toinen osallistujista on asiakaspalvelija terveyskeskuksessa ja toinen potilas. Käy-
kää läpi vähintään tervehtiminen – oman asian esittäminen (tässä tapauksessa ajan 
varaaminen) – vapaiden aikojen ehdottaminen – ajan valitseminen – valitun ajan 
toistaminen/kertaaminen väärinymmärryksen välttämiseksi – lopputervehdykset.

Suomessa työskentely ja asiointi viranomaisten 
kanssa perustuu ajanvaraukseen ja niistä kiinni 
pitämiseen. Nuoren on tärkeää tiedostaa sovittujen 
aikojen merkitys ja siksi ohjaajan on hyvä käydä 
nuoren kanssa läpi, että sovittujen aikojen 
noudattaminen on oleellinen osa suomalaista 
kulttuuria. 

Kellonaikojen lukeminen viisareista saattaa olla 
hankalaa. Sen oppimista voi helpottaa kellonajan 
ilmoittaminen digitaalisesti sekä kellotauluna. 
Erilaisten joka päivä toistuvien asioiden,  
kuten iltapalan ja iltapalan ajan ilmoittaminen 
yhdessä auttavat liittämään kellonajan  
ja toiminnon toisiinsa, mikä voi  
helpottaa ennakoimista ja  
päivärytmin hahmottamista.

j y y
ttujen aikojen 
osa suomalaista 

areista saattaa olla 
helpottaa kellonajan 
ekä kellotauluna.
en asioiden,  
an ilmoittaminen
kellonajan  
voi 
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Asiakaspalvelija:

Potilas: 

Asiakaspalvelija: 

Potilas: 

Asiakaspalvelija: 

Potilas: 

Asiakaspalvelija: 

Potilas: 

Asiakaspalvelija: 

Potilas: 

Asiakaspalvelija: 

Potilas: 

Asiakaspalvelija: 



4 Kodinhoito

Ihmisten arjessa on paljon kodinhoitoon liittyviä askareita, joiden hallitseminen hel-
pottaa arjessa selviytymistä. Niitä on nuoren hyvä harjoitella turvallisten aikuisten 
kanssa ennen itsenäistymistä. Maahanmuuttajien kanssa arjen taitoja harjoitelles-
sa saattaa päivittäin kohdata kielimuurista koituvia väärinymmärryksiä tai vierasta 
kieltä ei ymmärretä lainkaan. Esimerkiksi kuvat ovat toimiva väline vuorovaikutuk-
sen tukena maahanmuuttajien kanssa. Kuvien kautta usein myös itsensä ilmaise-
minen voi tuntua turvallisemmalta ja helpommalta. (Vilen ym. 2008, 305.)

Kuvien avulla on helppo sanoittaa ympärillä olevia arkisia asioita. Kun ympärillä 
olevat asiat saavat nimityksen ja ne ovat jatkuvasti nähtävillä, helpottuu sanojen 
mieleen painaminen ja niiden käyttäminen vahvistuu. Pitää kuitenkin muistaa, ettei 
kuvien ymmärtäminen ole itsestään selvä asia kaikille. Kuvanlukutaito ei nimittäin 
kaikissa kulttuureissa ole samanlainen kuin suomalaisessa kulttuurissamme. Ku-
vamateriaalina voi esimerkiksi käyttää Internetistä löytyvää materiaalia, kuten ku-
vakortteja tai painettua materiaalia erilaisten mainoksien ja tuotekuvastojen muo-
dossa. (Vilppola 2007, 156-157.)

Harjoitteita, jotka kehittävät kodinhoitoon liittyviä taitoja:

Kauppalista ja ruoanlaitto

Toiminnalliselle oppimiselle ominaista on, että käytetään mahdollisimman käytän-
nönläheisiä asioita konkretisoimaan opittavia asioita. Materiaalina voi käyttää esi-
merkiksi sanomalehtiä, tv-ohjelmia, ruokakauppojen tarjouslehtisiä, tuotepakkauk-
sia, matkalippuja, laskuja tai kauppakuitteja. (Sergejeff 2007, 68.) Suomen kielen 
sanojen harjoittelun ja tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi laittamalla ruokaa tai 
laatimalla kauppalistan yhdessä nuorten kanssa. Pikkuhiljaa sanat tulevat tutuiksi, 
kun tuotteita etsitään kaupassa tai keittiössä nimen perusteella, jolloin sanaan yh-
distetään oikea tuote.

Toiminnallisessa opetuksessa tarkoituksena on saada oppia kielenkäyttötapoja, 
jotka ovat tyypillisiä suomen kielelle. Esimerkiksi suomalaisesta reseptistä leipoes-
sa voi oppia sanaston lisäksi käsky- ja kehotusmuotoja, kuten lisää vesi tai sekoita 
seosta varovasti. (Alisaari & Reiman 2016.)
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Hintavertailu

Menkää yhdessä tai ohjeista nuoria menemään kahteen eri kauppaan, esimerkiksi 
Prisma ja Lidl. Etsikää sitten molemmista samat tuotteet, jotka on määritelty tau-
lukossa esimerkiksi vehnäjauhot, pasta ja maito. Kirjatkaa molemmista kaupoista 
löytyneet hinnat sitten taulukkoon.

Kun kaikki tuotteet on löydetty kahdesta eri ketjun kaupasta, voidaan hintoja vertail-
la. Vertailun tavoitteena tutustua suomen kielen sanoihin ja osoittaa, että samasta 
tuotteesta löytyy usein edullisempi ja yhtä hyvä tuote. Usein ihminen saattaa suo-
sia jotakin tiettyä myymälää vain siksi, että ei ole tietoinen mahdollisuuksistaan 
saada sama tuote edullisemmin muualta.

Tehtävään soveltuvan taulukon löydät seuraavalta sivulta. Taulukossa on valmiiksi 
joitain perusraaka-aineita, mutta listaan voi lisätä omasta mielestään olennaisia 
tarvikkeita ja vertailla niitä. 

Ostamista ja maksamista voi harjoitella pelaamalla Papumarket-peliä, 
joka löytyy osoitteesta www.papunet.net/pelit/pelit 

tai lataamalla maahanmuuttajille tarkoitetun Ekapelin osoitteesta 

maahanmuuttaja

Irtokappaleina 
ostettavien hedelmien 

ja vihannesten 
punnitsemista kannattaa 

harjoitella kaupassa 
yhdessä, jos se ei ole 
entuudestaan tuttua.
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TUOTE KAUPPA 1 KAUPPA 2

Kanan- 
munat  
10 kpl

  

Banaani  
1 kg 

  

Peruna  
1 kg 

  

Kurkku  
1kg 

  

Vehnä- 
jauho  
1 kg 

  

Spagetti  
1 kg

  

 
1 kg

 
  

Maito  
1 L 

  

 
  

 
  

g



5 Sosiaaliset suhteet  
 ja vuorovaikutustaidot

Kanssakäymistä kahden tai useamman henkilön välillä kutsutaan vuorovaikutuksek-
si. Vuorovaikutus voi olla miltei mitä vain, esimerkiksi puhetta, katseita, eleitä, liikettä 
tai ilmeitä. Joillekin vuorovaikutus on helppoa ja luontevaa, kun taas toisilta se vaatii 
enemmän ponnisteluja. Vuorovaikutustaidot vaikuttavat myös siihen, kuinka haasta-
vaa tai helppoa on luoda uusia sosiaalisia suhteita tai pitää niitä yllä. Omia vuorovai-
kutustaitoja voi kuitenkin harjoitella ja niissä voi kehittyä läpi elämän. Yhteisen kielen 
puuttuminen saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä ja vaikeuttaa kommunikointia eli 
vuorovaikutusta. Sanoilla voi eri kulttuureissa olla erilaisia tarkoituksia, mutta myös 
eleissä ja ilmeissä on tulkinnanvaraa. (Vilen ym. 2008, 248.) Pelit ovat monipuolisia ja 
motivoivia, joiden kautta on hauska kehittää kielitaitoa. Peleillä on usein innostava vai-
kutus, unohtamatta sosiaalisten taitojen harjaantumista. (Valmentava ja kuntouttava 
opetus ja ohjaus 2012.)

Harjoitteita, jotka tukevat vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia suhteita:

Small talk

Pohtimalla sosiaalisia tilanteita ja vuorosanoja etukäteen, tehdään uusi tilanne tutum-
maksi ja turvallisemman tuntuiseksi. Yhdistä oikea kysymys/toteamus oikeaan vas-
taukseen. Toinen aloittaa numeroidulla lauseella, johon toinen yrittää löytää vaihtoeh-
doista, miten tähän voisi vastata.

1. Mitä sinulle kuuluu?    Eipä kestä, ilo oli minun puolellani.

2. Anteeksi, että olen taas myöhässä.  Niin, toivottavasti se loppuisi pian.

3. Kiitos tuhannesti!     Ensi viikkoon!

4. Ulkona sataa kaatamalla vettä.  Hän on uusi harjoittelijamme.

5. Voisitko avata oven hänelle?  Kiitos, odotan soittoasi.

6. Sopisiko sinulle tavata huomenna?  Valitan, vapaita aikoja ei ole.

7. Soitan sinulle, kun olen selvittänyt asian Saat anteeksi.

8. Onko teillä lääkäriaikaa huomiselle? Kiitos, oikein hyvää. 

9. Kuka tuo uusi työntekijä on?  Totta kai, ei siitä ole vaivaa.

10. Nähdään ensi viikolla!    Kiitos, jään odottamaan soittoasi.

Arjen kielitaitoa voi harjoitella videoklippien avulla osoitteessa http://suomitaskussa.eu/ 
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Tunnista tunteet

Ohjeista nuori värittämään tai merkkaamaan omalla tavallaan kuvaan, missä kaikkial-
la kehossa erilaiset tilanteet ja tapahtumat tuntuvat. Tehtävässä käytettävä kuva löytyy 
seuraavalta sivulta. Voit käsitellä nuoren kanssa jotain ajankohtaista tapahtumaa tai mui-
ta elämään sisältyviä asioita, kuten esimerkiksi ihastuminen, kiukku, läheisen kuolema, 
syntymäpäivä, joulu, kesäloma, väsymys, kilpaileminen tai vaikka musiikin kuuntelu. 

Tarkoituksena tunnistaa omia tuntemuksia erilaisissa tilanteissa ja pohtia tunteiden 
aikaan saamia toimintatapoja vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa suhteissa. Harjoi-
tuksen voi tehdä myös käänteisenä, jolloin pohditaan, missä kaikkialla toisen kehossa 
omat teot voivat toisesta tuntua.

Aiheena tunteet voivat olla monimutkainen käsitellä erilaisten kulttuurien takia. On kui-
tenkin tärkeää selittää nuorelle, että Suomessa erilaisten tunteiden ilmaiseminen on 
sallittua ja hyväksyttävää.

Mikäli nuoren omien kokemusten pohtiminen ei tunnu sopivalta, voi nuorelle lukea 
tarinan ja sen pohjalta pohtia, missä tarinan tapahtumat tuntuivat. Lisäksi lukeminen 
rikastuttaa nuoren sanavarastoa ja opettaa kuin huomaamattaan tapoja ilmaista asioi-
ta. Kielellisen oppimisen lisäksi kirjojen avulla nuori voi myös saada mahdollisuuden 
kokea ilon tai samaistumisen tunteita tai vaikka purkaa pelkojaan tai epäonnistumisen 
hetkiä. (Mikkonen 2007, 169.)

Selkokielisiä kirjoja, joita voi hyödyntää:

Poika joka katosi (Marja-Leena Tiainen)

Säpinät -kirjasarja (Ari Sainio)

Miina ja Manu kirjastossa  
(Tuula Puranen) 

Sudenpentujen suuri jäljityskisa  
(Tuula Kallioniemi)

Ratsutyttö ja rakkaus (Mervi Jalo)

Lavastettu – nuortendekkari  
selkokielellä (Kari Levola)

Lisää kirjoja selkokielellä löydät  
esimerkiksi osoitteesta:  

 
 

Kirjat ja esitteet

Kaikki erilaiset joukkue- ja 
seurapelit tukevat sosiaalisia 

suhteita ja vuoro-vaikutustaitojen 
kehittymistä kielellisen kehityksen 

rinnalla. Tällaisia voivat  
olla esimerkiksi hirsipuu, 

urheilulliset joukkuepelit, Alias, 
Monopoli ja Scrabble.



Käytännön tilanteissa tapahtuvien harjoitteiden lisäksi musiikki on 
toimiva keino lisätä kielellisiä taitoja sekä kulttuurin tuntemusta. 
Erilaiset sanat ja ilmaisut jäävät herkemmin mieleen, kun ne ovat 
liitettävissä johonkin rytmiin tai melodiaan esimerkiksi musiikin tai 
riimittelyn muodossa. Musiikin rentouttava ja viihdyttävä voima on 
hyvä pitää mielessä, vaikka sanojen merkitys olisikin vielä hukassa. 
(Alisaari & Reiman 2016.) Lisäksi kaikenlaiset keholliset harjoitteet, 
kuten tanssiminen on hyvä keino tutustua kulttuuriin. 
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Muistiinpanoja  





Sata omenapuuta-työkirja  
nuoren kotoutumisen tukena

Nuori on muuttamassa omilleen ja monet asiat askarruttavat häntä. Suomalainen arki 
on täynnä haasteita. Ohjaaja voi sata omenapuu-työkirjan avulla valmentaa häntä käy-
tännönläheisesti talous- ja raha-asioiden hoidossa, ihmissuhdeasioissa tai koulutukseen 
liittyvissä kysymyksissä sekä omaan kotiin muuttamisen haasteissa. Työkirjaan on koot-
tu tehtäviä elämän eri osa-alueilta ja nuori voi koota itselle tärkeistä asioista eräänlaisen 
arkielämän ABC-kansion. 

Sata omenapuuta työkirjan osa-alueet ovat:

1. Taloudenhallinnan opas

2. Opas omaan kotiin muuttavalle nuorelle – kohta kotona

3. Nuorten sosiaaliset verkostot

4. Toiminnallinen kielen oppiminen – ohjaajan opas

Työkirja on tehty osana Sata omenapuu-hanketta. Hankkeessa edistettiin kolmansien 
maiden 12-25-vuotiaiden pakolaistaustaisten nuorten kotoutumista ja osallisuutta. Han-
ketta on rahoittanut Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto (EUSA).

SATA OMENAPUUTA
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