
TERVEYS- ja HYVINVOINTINEUVOJA- TOIMINTA 
 
 
 
 
1. Mikä terveys- ja hyvinvointitiedottaja on?  
 
Tiedottaja toimii lenkkinä ulkomailla syntyneiden henkilöiden ja terveys-, hoiva- ja 
sosiaaliviranomaisten välillä.  Terveyttä ja hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä tiedottajat 
käyttävät omaa äidinkieltään ja heillä on itsellään maahanmuuttajatausta.  Heillä on arvokasta 
kulttuuriosaamista kokemustensa perusteella useammasta kuin yhdestä maasta. 
 
Tiedottaminen käsittää mm. 

- palvelujen sisältöalueet, minkä tahon puoleen käännytään milloinkin 
- miten terveys-ja sosiaalipalvelut on organisoitu ja miten ne toimivat kansallisesti, 

alueellisesti ja paikallisesti 
- äitiys- ja lastenneuvola toiminta 
- hammashoito 

 
Tiedottajien tarjoamat koulutussisällöt: 

- terveyttä edistävä elämäntapa 
- sairauksien ennaltaehkäisy 
- itsehoito 

 
Tiedottajat voivat johtaa terveyttä- ja hyvinvointia edistäviä aktiviteetteja tekemällä yhteistyötä: 

- perusterveydenhoidon, nuorten vastaanottotoiminnan ja erilaisten klinikoiden 
     kanssa, palvelupisteiden, sosiaalitoimen kanssa 
-   lukiot, kielikoulutuksen järjestäjien ja vastaanottotoimintojen kanssa 
-   kunnallinen sosiaalitoimi 
-   hätäkeskukset 
-   sairausvakuutuslaitos yms. 
 

 
2.  Miksi terveys- ja hyvinvointineuvojia tarvitaan? 
 
 
Kansanterveys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia ihmisten elinoloista ja elämäntavasta sekä siitä, 
miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut maahanmuuttajapalvelut kykenevät vastaamaan 
maahanmuuttajien tarpeisiin. Parhaimmillaan terveys- ja hyvinvointineuvojat ovat etnisyydessään 
tukevia ja välittäviä siltoja maahanmuuttajan, hänen perheensä ja palvelujärjestelmän välillä. 
Terveys- ja hyvinvointineuvojat voivat työssään toimia myös yhteiskunnan eri sektoreilla edistäen 
tasa-arvoisuutta kansanterveydessä ja ennaltaehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä terveydenhuolto-, 
sosiaali- ja muista hyvinvointipalveluista. Terveys- ja hyvinvointineuvojat ovat keskeinen osa 
kulttuurisensitiiviseen osaamiseen tähtäävää kehittämis- ja palveluverkostoa, jossa osataan 
hyödyntää maahanmuuttajien omat verkostot terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 
Terveys- ja hyvinvointineuvojilla on arvokasta kulttuurisensitiivistä tietoa sekä omasta 
kulttuuristaan että suomalaisesta yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä. Heidän kieli- ja 
kulttuuriosaamisensa tukee kaksisuuntaista kotoutumista rakentaen toisaalta eri 



maahanmuuttajaryhmien sisällä tiedollisia valmiuksia ja luottamusta julkista järjestelmää kohtaan.  
Toisaalta ne täydentävät vastavuoroisesti terveys- ja hyvinvointipalveluihin liittyvää 
monikulttuurista osaamista palvelujärjestelmän toimijoiden keskuudessa. Terveys- ja 
hyvinvointineuvojien toiminta hyödyntää palvelujärjestelmän ja -verkoston kehittämistä siten, että 
palvelut kohdentuvat maahanmuuttajille paremmin ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena on 
ennaltaehkäistä ja tukea varhaista puuttumista kohdennettuna erityisesti riskiryhmiin.   
 
 
Mitä terveys- ja hyvinvointineuvoja tekee? 
 
Terveys- ja hyvinvointineuvonnassa maahanmuuttajien omat resurssit otetaan käyttöön ja heidän 
vastuutaan omasta terveydestä ja hyvinvoinnista tuetaan osana kokonaisvaltaista kotoutumista ja 
sen yksilöllisiä ja perhekohtaisia prosesseja. Toiminta lisää maahanmuuttajien työllistymis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia yhteisöissään ja yhteiskunnassa.  
 
Terveys- ja hyvinvointineuvoja toimii yhteyslenkkinä maahanmuuttajien ja terveys- ja 
sosiaaliviranomaisten välillä. Keskeisiä tehtäviä ovat tiedottaminen ja ohjaus. 
Tiedottaminen käsittää mm. terveys- ja sosiaalipalvelujen sisältöalueista, järjestelmän rakenteesta ja 
organisaatiosta sekä asiakkaan ohjaaminen oikean palvelun piiriin. 
 
Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointineuvoja on itsekin maahanmuuttajataustainen. Tästä 
syystä terveys- ja hyvinvointineuvoja osaa käyttää asiakkaan kieltä ja hänellä on myös arvokasta 
kulttuuriosaamista. Itse maahan muuttaneena he pystyvät myös tunnistamaan kotoutumisen eri 
vaiheissa ilmeneviä ongelmia ja haasteita. 
 
Terveys- ja hyvinvointineuvojan tehtävä käsittää myös valistustyötä ja koulutusta esim. terveyttä 
edistävästä elämäntavasta, sairauksien ennaltaehkäisystä ja itsehoidosta. Hän voi myös johtaa 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä aktiviteetteja yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, 
nuorten vastaanottotoiminnan ja erilaisten klinikoiden ja palvelupisteiden kanssa.  
 
Terveys- ja hyvinvointineuvoja toimii myös konsulttiapuna suomalaisille terveys- ja sosiaalialan 
ammattilaisille esimerkiksi liittyen erilaisiin terveyskäsityksiin ja hän voi myös osallistua 
vastaanottotilaisuuksiin. Terveys- ja hyvinvointineuvojan tärkeä tehtävä on mahdollistaa ja 
varmistaa yhteisymmärryksen asiakkaan ja palvelunantajan välillä. 
 
Terveys- ja hyvinvointineuvojan työ edellyttää laajaa terveys- ja sosiaalipalvelujen tuntemusta, 
kielitaitoa ja kulttuurituntemusta. Hänellä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja sosiaali- ja 
terveysalan perusosaaminen. On tärkeää, että terveys- ja hyvinvointineuvojalle tarjotaan sekä hyvä 
pohjakoulutus tehtävään että myös varmistetaan mahdollisuus jatkokoulutukseen. On myös tärkeää 
huolehtia siitä, että maahanmuuttajien kanssa työskentelevät henkilöt ja maahanmuuttajille 
suunnattujen palvelujen edustajat ovat tietoisia terveys- ja hyvinvointineuvojasta ja hänen 
palveluistaan. 
 
 
Koulutuksen järjestäminen 
 
Ruotsissa koulutusta annetaan valmistavana ammattikoulutuksena, esim. Uppsalan kunnallinen 
aikuiskoulutuskeskus tarjoaa vuoden (40 vkoa) mittaista valtakunnallista koulutusta. Teoreettiset 
kurssit on suunniteltu siten, että osallistujat, mikäli mahdollista, opiskelevat yhdessä 
oppimiskeskuksissa (lärcentra) ympäri Ruotsia. Osallistujat ja opettajat tapaavat säännöllisesti 



seminaareissa ja kokeissa. Teoreettisia lähtökohtia syvennetään käytännön harjoituksilla, 
yksilöllisesti tai ryhmissä. Koulutus sisältää 14 viikon työnohjauksellisen harjoittelun, jossa 
teoriatieto ankkuroituu käytäntöön. Harjoittelupaikat sijoitetaan opiskelijoiden kotipaikkakunnille.  
 
  
 
hälsoinformatörer slutrapport  
http://www.lj.se/info_files/infosida31592/slutrapport_vc_rosengarden.pdf 
 
 
Lisätietoja 
 
marjo-hannu.jama@nordicwelfare.org 
tel. +358400661128 
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