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KYKY II
• Toimii Stadin ammatti- ja aikuisopistossa/Stadin osaamiskeskuksessa

• Kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat helsinkiläiset maahanmuuttajavanhemmat 

ja -perheet 

• Tavoitteena kehittää kohderyhmälle kouluttautumista ja työllistymistä tukevia palveluja

 Somalin- ja arabiankieliset vertaisryhmät ja digipajat

 Löydä Helsinki -sovellus

• KYKY-hankkeen (2015-17) jatkohanke

• ESR-hanke

 Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

 Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 

parantaminen
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KYKY-hankkeiden taustaa

• Maahanmuuttajanaisten, erityisesti pakolaistaustaisten naisten, 

työllisyysaste alhainen

• Pitkäksi ajaksi lasten kanssa kotiin jäävät äidit kotoutuvat heikosti 

• Kohderyhmän haavoittuvuutta lisää heikko koulutustausta, luku- ja 

kirjoitustaidottomuus, lasten suuri lukumäärä, yksinhuoltajuus

• Useat suomalaiset tutkimukset osoittavat, että äidin koulutustausta 

korreloi lasten koulumenestyksen kanssa

• OECD:n raportti syyskuulta 2018 kritisoi Suomea 

maahanmuuttajaäitien ja -lasten kotouttamisen puutteista

• Helsingissä kohderyhmään kiinnitetty huomiota vuodesta 2004
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KYKY II tavoitteet

1) Vertaisryhmien jatkokehittäminen

2) Luku- ja kirjoitustaidottomille kotoutujille suunnatun tietopalvelun 

pilotoiminen

3) Toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja verkostojen laajentaminen

4) Oppilaitoksen kehittäminen
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KYKY II tulokset
1) Vertaisryhmien jatkokehittäminen

Uusi kieli: arabia

Digipajat

Tavoitettu yli 300/210 osallistujaa, joista 50-70% siirtynyt eteenpäin kohti koulutusta ja 

työelämää

2) Luku- ja kirjoitustaidottomille kotoutujille suunnatun tietopalvelun pilotoiminen

Löydä Helsinki –sovelluksen pystyttäminen

Yli 2000 käyttäjää

3) Toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja verkostojen laajentaminen

Jalkautuvan kotoutumisen tuen oppisopimusmalli

 Integration 2018 

4) Oppilaitoksen kehittäminen

Pedagoginen tuki

Henkilöstön kouluttaminen

5



Jalkautuvan kotoutumisen tuen malli

• Oppisopimusmalli, jossa maahanmuuttajataustainen opiskelija suorittaa 

kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon

• Työnantajana maahan muuttaneiden parissa työskentelevät järjestöt

• Hanke koordinoi yhteistyötä ja kouluttaa oppisopimusopiskelijoita kaupungin 

palveluista

• Mallin tavoitteet:
1. Maahanmuuttajaopiskelijalle tutkinto

2. Työnantajajärjestölle kaupungin palvelujärjestelmään perehtynyt 

monikielinen työntekijä ilman kuluja

3. Kaupungille mahdollisuus jalkauttaa palveluohjasta ja -neuvontaa 

marginaalissa oleville asukkaille ja tiivistää yhteistyötä järjestökenttään

• 10 järjestöä / 9 opiskelijaa

• Haasteet & tulevaisuus
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Hankkeen jälkeen

• Hanke päättyy elokuussa 2019

• Vertaisryhmät
• Rahoitus turvattu syksyksi 2019 kaupunginkanslian 

erillismäärärahalla

• Vertaisryhmien vakiinnuttaminen on KOTIVA-koulutusten rinnalla 

yksi MAKE-strategian toimenpiteistä

• Löydä Helsinki
• Ei vielä uutta kotipaikkaa

• Jatkokehittämisen tarve
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