
Mihin arjen asioihin ukrainalaiset 

tarvitsevat apua tai tietoa?

Lahden tiedepäivä 24.11.2022

Iuliia Polyanovska, LAB-ammattikorkeakoulu

1
24.11.2022



Mistok-Silta –hanke 5/2022 – 10/2022

❑ Päijät-Hämeeseen on saapunut noin 1600 ukrainalaista.

❑ Päijät-Hämeen liitto myönsi LAB-ammattikorkeakoululle 

rahoituksen Mistok-Silta -hankkeeseen.

❑ Hankkeen tavoitteena oli tarjota Päijät-Hämeeseen  

saapuneille sotaa paenneille ukrainalaisille sellaista 

apua, joka helpottaa heidän asettautumistaan alueelle:

▪ omakielinen ohjaus, tiedot ja ohjeet

▪ joustava ohjaus oikeisiin palveluihin
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Razom – Yhdessä – Together -hankkeen tavoitteena on tukea tilapäisen 

suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden työllistymistä Päijät-Hämeessä.

❑ Ryhmä koostuu lähes täysin ukrainalaisista.

❑ Hankkeen toimintamuodot ovat yhteisöllinen ohjauspiste sekä 

voimavaralähtöinen ohjauskeskustelu, joka edesauttaa osallistujan 

sijoittumista työmarkkinoille tai opiskelemaan. 

❑ Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa kohtauttamalla

työnhakijoita ja työnantajia.  

❑ Toteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Harjulan 

setlementti.

10/2022 – 11/2023



Lähtökohtia kyselylle

Miten voidaan sotaa paenneita ukrainalaisia auttaa 
asettautumaan Lahden alueelle?

Mihin arjen asioihin ukrainalaiset tarvitsevat apua tai 
tietoa?

Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia toteutetulla kyselyllä.

Vastausten perusteella suunnitellaan ja kehitetään Razom-
hankkeen toimintoja.

Mitkä olisivat tiedotuskanavat, joiden avulla 
ukrainalaiset tavoitetaan?
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Kyselyn teemat mietittiin yhdessä sotaa 

paenneiden ukrainalaisten kanssa

❑Mistok-hankkeessa toteutettiin toukokuussa 2022 

tapaaminen kohderyhmän kanssa. Silloin kartoitettiin, 

minkälaisista asioita he kaipaavat tietoa.

– Mitä tietoa sotaa paenneet ukrainalaiset tarvitsevat?

❑ Tapaamisessa tuli esiin 29 teemaa ja niiden pohjalta 

luotiin kysely.
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Kyselyn toteutus

❑ Kysely toteutettiin 6.6.2022-1.09.2022

❑ Kyselyssä vastaajan oli mahdollisuus valita teemoista 

ne, joissa mielestään tarvitsee tietoa/apua.

❑ Kysely oli tehty sekä suomen että ukrainan kielellä.
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Kyselyyn vastaajat

❑ Kyselyyn vastasi 92 ukrainalaista

❑ Vastanneista 78 % oli naisia

• Se on täysin luonnollista, koska pääosin sotaa 
pakenevat ukrainalaiset ovat naisia ja lapsia.
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Osallistujien ikäluokka

Nuorin 
vastaaja

16-vuotias

Vastaajien 
keski-ikä

36-vuotiaita

Vanhin 
vastaaja

68-vuotias
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Yhteenveto teemojen kiinnostavuudesta
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Suomalainen työkulttuuri 

Työpaikan hakeminen Suomessa

Oleskelu- ja työlupa Suomessa 

Terveydenhuolto Lahdessa 

Koulutusjärjestelmä Suomessa 

Päivähoito 

Pankissa asiointi 

Verotus Suomessa

Vakuutukset



Yhteenveto teemojen kiinnostavuudesta

Suomen ja Englannin kielen opiskelu

Sosiaalituet 

Asunnon vuokraaminen 

Liikenne ja liikkuminen ja suomalainen ajokortti

Lasten harrastusmahdollisuudet 

Roskien lajitteleminen 

Yrittäjyys 

Vammaispalvelut Suomessa 

Suomalainen ruokakulttuuri

Suomalainen kulttuuri 
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Lisää aiheita:

❑ Joskus yksinkertaisten kysymysten ymmärtäminen on 

hyvin vaikeaa. Mihin ottaa yhteyttä tai mistä saada

tarvittavat tiedot? 

❑ Kuinka järjestää kodin asiat varsinkin kieltä osaamatta: 

netti, huonekalujen siirto, saunan tilaaminen jne.

❑ Kuinka etsiä työtä ilman kielen osaamista

❑ Työntekijöiden oikeudellinen suoja. Kenen ottaa yhteyttä, 

jos työnantaja loukkaa työntekijän oikeuksia?

❑ Koulutusmahdollisuuksia aikuisille
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Eniten käytettävät somekanavat
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WhatsApp; 13

Viber; 30

Telegram; 31

Facebook; 18

Signal; 0



Miten Mistok -hankkeessa on hyödynnetty 

kyselyn tuloksia?

❑ Syksyn 2022 aikana Mistok-hanke 

yhteistyössä Arjen Apu -hankkeen 

kanssa  järjesti Palvelutorilla 

tietopajat suomalaisesta 

työkulttuurista, verotuksesta, 

vakuutuksesta, pankkipalveluista, 

asunnon vuokraamisesta ja 

kulttuurista. 

❑ Multi-Cultissa yhteistyössä 

vapaaehtoisten kanssa järjestettiin 

kerhotoiminta "Suomalainen ruoka-

kulttuuri ja perinneruoka”.

❑ Kesän alusta lähtien on järjestetty 

viikoittain live-ryhmätoimintaa sekä 

aikuisille että lapsille ja nuorille.

➢ Ukrainalaiset voivat tulla 

ongelmansa/kysymyksensä kanssa 

ja saada apua projektin 

henkilökunnalta - tai tulla vain 

harjoittelemaan suomen kieltä 

vapaaehtoisten kanssa.

➢ Myös suomalaisten ja 

ukrainalaisten vapaaehtoisten ja 

LABin sosionomiopiskelijoiden 

ansiosta järjestettiin monenlaista 

toimintaa kaikenikäisille 

osallistujille.
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Jatkotoiminta Razom-Yhdessä -hankkeessa

❑ Razom-hanke yhteistoiminnassa LABin Oske-hankkeen 

kanssa järjestää tietopajoja Palvelutorilla, Lahden 

Kansanopistossa, Koulutuskeskus Salpauksessa. 

Aiheina ovat suomen koulutusjärjestelmä, ammatti- ja 

ammattikorkeakoulutus, LABin mahdollisuudet 

maahanmuuttajille.

❑ Palvelutorilla ensi vuodesta lähtien järjestetään erilaisia 

tietopajoja ja tapahtumia, jotka liittyvät työllistymiseen.
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