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Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Pohjois-Satakunta
Johtokunta 25.06.2013 § 80
Valmistelija: aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta
Käsite kotoutuminen (integraatio) on vakiintunut suomen kieleen kotoutta-

mislain (493/1999) myötä. Lakia uudistettiin v. 2010 (1386/210) ja se astui
voimaan 1.9.2011. Se on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tarvetta
maahanmuuttajien kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Uuden lain nimi on
muuttunut kotoutumisen edistämiseksi, mikä kuvaa hyvin lain aktivoivaa
henkeä: maahanmuuttaja itse aktiivisesti osallistuu omaan kotoutumisprosessiinsa ja erilaisten monikulttuuristen verkostojen ja yhdistysten rooli
kasvaa. Viranomaisten on aktiivisesti vahvistettava maahanmuuttajan
omia resursseja ja otettava asiakkaan tarpeet yksilöllisesti huomioon yhteistyössä hänen oman verkostonsa kanssa.

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.
Valmistelijan esitys

Johtokunta hyväksyy osaltaan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman PoSan jäsenkuntien alueelle ja toimittaa sen Perusturvalautakunnalle (edelleen jäsenkuntien hyväksyttäväksi).

Esittelijän ehdotus

Johtokunta hyväksyy osaltaan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman PoSan jäsenkuntien alueelle ja toimittaa sen Perusturvalautakunnalle (edelleen jäsenkuntien hyväksyttäväksi).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh. 044 577 3100, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymähallitus 20.11.2018 § 169
Valmistelija: asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta
Kuluvan syksyn aikana on päivitetty vuonna 2013 hyväksyttyä kotouttamisohjelmaa. Mukana ovat olleet ne viranomaistahot, joilla on velvollisuuksia
ja tehtäviä kotouttamislain (laki kotoutumisen edistämisestä,
30.12.2010/1386) perusteella.
Päivitetyssä versiossa on huomioitu lainsäädäntöön tulleet muutokset, yhteystiedot on saatettu ajan tasalle ja liitteeksi on liitetty ajantasainen laki ja
valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta.

Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan esityslistan liitteenä olevan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman ja toimittaa sen PoSan jäsenkuntien hyväksyttäväksi.
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Esittelijän ehdotus
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Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä osaltaan liitteenä olevan maahanmuuttajien kotouttamisoh-

jelmanja
2) lähettää kotouttamisohjelman PoSan jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun otteen oikeaksi todistaa:
Kankaanpäässä 21.11.2018

Sampo Salo

pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

20.11.2018

§154-173

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §: n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk-

sen järjestäytymistä:
§154-164,166-173
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 monrn mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa

hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):

§ 165 Laki julkisista hankinnoista 1397/2016, muutoksenhakuohje
annetaan pöytäkirjanotteen mukana
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvoitelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Yhtymähallitus

PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin 02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
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Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Viranomainen, jolle valitus tehdään:
Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4

20101 TURKU

Puhelin 029 56 42400 (vaihde)
Telekopio 0295642414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä
Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.
Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §: n mukaisesti.
Otteet on lahetettytiedoksisahkopostitse21.11.2018.

Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan

MAAHANMUUTTAJIEN
KOTOUTTAMISOHJELMAPOHJOIS-SATAKUNTA

2018
Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen

PoSayhtymahallitus20.11.2018 § 169

SISÄLLYS
l.

KÄSITTEITÄ

3

2. TOIMINTAA OHJAAVAT SOPIMUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 4
3. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 4
3.1. Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano 5
3.2. Kotouttamisohjelman tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet 5
3.3. Alkukartoituksen järjestäminen 6
3.4. Kotoutumissuunnitelma 6

4. KOTOUTTAMISPALVELUT 6
4.1. Sosiaalityö 6
4.2. Terveydenhuolto 7
4.3. Sivistystoimi 8
4.3.1. Kotouttaminen varhaiskasvatuksessa 8
4.3.2. Kotouttaminen esiopetuksessa 9
4.3.3. Kotouttaminen perusopetuksessa 9

4.3.4. Kotouttaminen lukiossa 10
4.3.5. Maahanmuuttajaopetuksen rakenne 11
4.3.6. Kotouttaminen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa 11

4.3.7. Petäjä-opisto 12
4.4. Kotouttaminea työhallinnossa 12
4.5. Kelan palvelut 14
4.6. Poliisin palvelut 14
4.7.
Järjestöt
15
4.8. Tulkkaus- ja käännöspalvelut 15

Liite

l

Yhteystietoja

16

Liite

2

Alkukartoitus

18

Liite 3 Laki kotoutumisen edistämisestä 19
Liite 4 Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä
alkukartoituksesta

38

l. KÄSITTEITÄ
Tässä luvussa selitetään ne käsitteet, joita käytetään yleisesti kotouttamista koskevissa asiayhteyksissäja tässä toimintaohjelmassa.
IVIaahanmuuttaja on yleiskäsite, joka koskee kaikkia en perustein muuttavia henkilöitä. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus
on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti.
Ulkomaalainen on Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.
Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hanldkiakseen sieltä
toimeentulonsa.

Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnan, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen
vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR toteaa
olevan pakolainen.

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa valtion budjetissa vahvistetun
pakolaiskiintiön puitteissa.
Turvapaikanhakija on henkilö joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Saa pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole pakolainen.
Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain
muulla pemsteella.

IVluunkielinen on henkilö, joka puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, matsia tai saamen
kieltä.
Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin
ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin
kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia.

Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tikemista viranomaisten ja
muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka
tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.

2. TOIMINTAA OHJAAVAT SOPIMUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ
- Kansalaisuuslaki
- Perustuslaki

- Julkisuuslaki
- Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

- Ulkomaalaislaki
- Laki Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja - Slovakian kansalaisten an-

siotyön edellytyksistä (ns. siirtymäaikalaki)
- Laki ulkomaalaisrekisteristä
- Laki kotouttamisen edistämisestä
- Yhdenvertaisuuslaki
- Laki eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsitte-

lystä
- Laki Maahanmuuttovirastosta
- Valtioneuvoston asetus JVIaahanmuuttovirastosta

- Laki vähemmistö valtuutetusta ja syrjintälautakuimasta
- Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
- Lapsen oikeuksien yleissopimus
- Geneven pakolaissopimus

- Euroopan ihmisoikeussopimus
- Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
- Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen
yleissopimus
- Euroopan sosiaalinen pemskirja
- Dublin asetus

3. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEEET
Kotouttamisella viitataan viranomaisten j ärjestämiin, kotouttamista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin, voimavaroihin ja palveluihin. Kotouttamisen tavoitteena on henkilön kotoutuminen eli integroituminen uuteen elinympäristöön. Vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä ja
suunnittelusta on sisäasianministeriöllä sekä sen alaisena toimivilla työvoima- ja elinkeinokeskuksilla.
Kuntien tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttamisen toteutus käytännössä sekä palvelujen yhteen
sovittaminen. Jokainen kunta on velvollinen laatimaan kotouttamisohjelman, jossa tulee määritellä
kunnan käytännön kotouttamistoimet. Kunnilla on myös velvollisuus huolehtia siitä, että maahanmuuttajille on tarjolla sopivaa kotoutumiskoulutusta.
Kaikkia maahanmuuttajia on kyettävä tukemaan kotoutumisessa muun muassa tulkki-, kuntouhis-,

sosiaali-ja terveyspalvelujen ja koulutus- kulttuuripalvelujen avulla. Lisäksi kotout-imisohjelmassa
tulee huomioida erityisryhmät kuten esimerkiksi työvoiman ulkopuolella olevat vanhukset, lapset
sekä luku- ja kirjoitustaidottomat henkilöt. Erityisenä haasteena ovat lapset, jotka eivät ole päivähoidossa. Viranomaisilla on erityisvelvollisuus ottaa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja j ohdonmukaisesti huomioon eri etnistä alkuperää olevien ihmisten asema.

3.1. Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano
Eduskunnan 2010 säätämä laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011.
Lain säätämisen lähtökohtana oli tarve vastata maahanmuutossa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Lain keskeisiä kohtia kuntien maahanmuuttotyön osalta on
velvollisuus huomioida kaikki eri syistä Suomeen muuttavat/muuttaneet henkilöt. Lain mukaan
kotoutumisen kaksisuuntaisuutta on edistettävä, mikä edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön
vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa lisäävien toimien kehittämistä. Lisäksi uusi laki velvoittaa
lisäämään kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja niiden seurannan parantamista.
Alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Maahan tulon jälkeen
maahanmuuttajan on tärkeää heti alkuvaiheessa saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sen toimintatavoistaja kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa kielikoulutus-ja työnhakutilanteissa. Laissa erityistä huomiota on kiinnitetty myös haavoittuviin ryhmiin kuuluvien kotouttamiseen (vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset) syrjäytymisen
ehkäisyyn ja osallistamiseen. Kotouttamislain soveltamisessa ja toimeenpanossa kunnilla ja Työ-ja
elinkeinotoimistoilla on keskeinen rooli.
3.2. Kotouttamisohjelman tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet
Kotouttamisohjelman tavoitteena on turvata maahanmuuttajalle perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, pemsoikeuksista, velvollisuuksista ja työelämästä. Maahanmuuttajat tarvitsevat
tietoa omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Suomessa, sekä siitä, mistä he voivat tietoa hankkia. Tietoa tarvitaan esimerkiksi asumisesta, päivähoidosta, kouluista ja harrastusmahdollisuuksista.
Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisohjelma sisältää ne konkreettiset toimenpiteet siitä, miten hyviä etnisiä suhteita kunnan alueella edistetään ja seurataan. Tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon paikalliset erityispiirteet ja mahdollisuudet.
Yleiset tavoitteet:
l) maahanmuuttajat saavat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta: pemsoikeuksista,
velvollisuuksista ja työelämästä
2) maahanmuuttajat saavat kielitaidon, jonka pemsteella he voivat työllistyä tai jatkaa opintojaan
3) luku- ja kirjoitustaidottomat tai muutoin vähän peruskoulutusta saaneet saavat luku- ja kirjoitustaidon tai täydentävää opetusta
4) maahanmuuttajilla on mahdollisuus saada kosketus paikallisiin asukkaisiin ja yhteiskuntaelämaan
5) maahanmuuttajat voivat osallistua tasavertaisina yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään
6) etnisen syrjimättömyydenja tasa-arvon edistäminen
Kotouttamislaissa ei ole määritelty kotouttamisohjelman sisältöä eikä määritelty tarkoin tarvittavia
toimenpiteitä. Kunnan on esitettävä nämä sen makaan mitä tarpeita paikallisesti on maahanmuuttoasioissa. Lain perustelujen mukaan toimenpiteet tulee järjestää poluksi siten, että maahanmuuttajalle
ei synny turhia odotusaikqja toimenpiteestä toiseen siirryttäessä.

3.3. Alkukartoituksen järjestäminen
Työ-ja elinkeinotoimista käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi työ-ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa
(1295/2002) säädetyllä tavalla. Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa
muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.
Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle
maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asialdcuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä.
Työ-ja elinkeinotoimisto tai kunta, joka on järjestänyt alkukartoituksen, ohjaa maahanmuuttajan
tarvittaessa saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita. Ohjaamisessa on tehtävä yhteistyötä palvelujen järjestäjän kanssa.
Alkukartoituksen pemsteella työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja
kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota sii-

hen, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita tässä luvussa tarkoitettuja toimenpiteitä kotoutumisensa tueksi.
3.4. Kotoutumissuunnitelma

Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toimeentulohiesta
amietin lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea, on oikeus yhteistyössä kunnan ja TE- toimiston kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelma korvaa työvoimapalvelulain tarkoitetun työhakusummitelman. Kotoutumissuunnitelmissa sovitaan sa-

moista asioista kuin työhakusuunnitelmissa eli kartoitetaan asiakkaan osaaminen, työnliakuvalmiudet ja sovitaan toimenpiteet työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajalla J olla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua kotoutumissuunnitelman laatimiseen, sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin.
Kotoutumissuuimitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuun-

nitelman allekirjoittamisesta. Edm. alkaa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos se on
perusteltua sen vuoksi, että maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä.
Kotouttamislain (1386/2010) 13 §:n mukaan kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kunnan ja työvoimatoimistonja maahanmuuttajan kesken toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen
perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Koska
maahanmuuttajien ammattitaidot ja koulutustaustat vaihtelevat suuresti ja palvelutarpeet ovat hyvin

yksilöllisiä.

4. KOTOUTTAMISPALVELUT
4.1. Sosiaalityö
Sosiaalityön tavoitteena on taqota maahanmuuttajille niitä taitoja ja valmiuksia, jotka auttavat heitä
selviytymään itsenäisesti. Tavoitteena on tukea heidän kotoutumistaan, saada maahanmuuttajat
ymmärtämään suomalaista elämäntapaa ja kulttuuria ja vahvistaa heidän omaa kulttuuriidentiteettiään sekä ehkäistä sopeutumisprosessissa syntyviä vaikeuksia. Sosiaalityö pyrkii huomioimaan maahanmuuttajan tarpeet ja resurssit kokonaisvaltaisesti. Työntekijä etsii yhdessä asiakkaan
kanssa ratkaisuja ongelmiin keskustelemalla ja järjestämällä erilaisia palveluja. Maahanmuuttajan

palvelutarve kartoitetaan yksilöllisesti ja laaditaan asiakkaan kanssa palvelusuumiitelma. Tavoitteena on asiakkaan elämänhallinta ja omatoimisuus. Sosiaalityön työvälineinä ovat säännölliset tapaamiset sekä yhteistyö eri hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Maahanmuuttajille on tarjolla samoja sosiaalipalveluja kuin kunnan muillekin asukkaille. Pystyäkseen hyödyntämään näitä palveluja, on aluksi varmistuttava ja selvitettävä maahanmuuttajan ymmärrys pemsasioista suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä arkisessa elämässä. Maahanmuuttajien
erityistarpeet edellyttävät esimerkiksi tulkkipalvelujen käyttämistä ja kulttuuritaustan erityispiirteiden huomioimista. Tavoitteena sosiaalipalveluissa on tukea maahanmuuttajien omaa elämänhallintaa.

PoSan aikuissosiaalityön palveluissa huolehditaan toimeentulotuen myöntämisestä, aikuissosiaalityöstä, päihdepalveluista, sosiaalisesta työllistämisestä sekä vammaispalveluista. Ohjautuminen
palveluihin tapahtuu ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai palvelupisteeseen. Toimeentulotukea
haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Erityisesti toimeentulotukea saavien maahanmuuttajien kohdalla on tärkeää henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijällä.
PoSan perhesosiaalityön palvelut maahanmuuttajille toimivat samalla tavalla kuin muillekin PoSan
alueen kuntalaisille. Asiakkaiden perehdyttäminen yhteiskunnan palvelujärjestelmän toimintaan ja
kulttuurieroihin sekä tulkin käyttö tekevät eron muiden kuntalaisten asiakkuuden hoitamisessa.
Myös aikaa kuluu enemmän asioiden hoitoon eri kulttuuri- ja toimintaerojen selvittämisen vuoksi
sekä yhteisen kielen puutteen vuoksi.
Perhesosiaalityön palvelut ovat lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö, ennalta ehkäisevä perhetyö ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena annettava perhetyö, perheneuvontaja lastenvalvojan
palvelu. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö vaatii lastensuojelun asiakkuutta. Muut palvelut
ovat peruspalveluja. Lastensuojelun palvelusta laaditaan asiakassuunnitelma, jonka tekemisessä
ovat mukana myös muut toimijatahot tarvittaessa. Palavereissa käytetään tulkkia, jollei yhteistä
kieltä ole.
Perhetyön palvelulla autetaan lasta ja perhettä käytännön kodin -ja lastenhoidossa sekä lapsia koulun käynnissä. Työntekijät voivat opastaa myös yhteisön kulttuuriin, erilaisiin palveluihin ja yhteiskunnan j ärjestämiin palveluihin hakeutumisessa.
Kaiken kaikkiaan perhesosiaalityö toimii yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa ja täydentää
osaltaan maahanmuuttajien palvelupalettia.
4.2. Terveydenhuolto

Maahanmuuttajiin kuuluvat kuntaan vastaanotetut kiintiöpakolaiset, turvapaikanhakijat, pakolaisen
perhesiteen pemsteella oleskeluluvan saaneet henkilöt, paluumuuttajat sekä itsenäisesti kuntaan
muuttavat henkilöt.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymään (PoSa) kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkkuja Siikainen. Kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut alueensa asukkaille. Jokaisessa jäsenkunnassa on peruspalvelukeskus, jossa palvelut pääsääntöisesti toteutetaan.

Yhteisen kielen puuttuminen asiakkaan ja terveydenhuollon toimijan väliltä hankaloittaa merkittävästi palveluiden käyttöä. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveyspalvelujen sujuvuutta py-

ritään edistämään riittävällä aikaresurssillaja tulkin käytöllä. Näin pystytään turvaamaan sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturva ja välttymään turhilta väärinkäsityksiltä.
Maahanmuuttajat saavat terveyspalvelut osana PoSan normaalia hoitojärjestelmää. Kunnassa asu-

villa maahanmuuttajilla on oikeus saada sosiaali-ja terveyspalveluja samoin pemstein kuin muutkin
kunnan asukkaat. Terveydenhuollon tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja.
Maahanmuuttajan kotimaasta riippuen henkilölle tehdään tilanteen vaatima terveydentilan selvitys
THL:n tai Satakunnan keskussairaalan infektioyksikön ohjeistuksen mukaan. Tarkoituksena on tunnistaa maahanmuuttajan mahdollisesti kantamat tarttuvat sairaudet. Erityistä huolellisuutta noudatetaan raskaana olevien naisten ja pienten lasten kohdalla.
Terveystoimen palvelut maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin normaalin asiakastyön puitteissa. Neuvola-ja kouluterveydenhuollossa maahanmuuttaja perheiden terveystarkastukset
vaativat erityistä aika-ja tietotaitoresurssia sekä kulttuurituntemusta. Maahanmuuttajaoppilaille
tehdään henkilökohtainen terveydenhoitosuumiitelma. Oppilaiden ja perheiden perehdyttäminen
Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja kouluterveydenhuollon toimintaan on haasteellinen prosessi. Omalta osaltaan siitä kantaa vastuun myös neuvola ja kouluterveydenhuolto.
Valtakunnallisessa maahanmuuttopolitiikassa erityistä huomiota kiinnitetään mm. nuorten, kotiäitien ja iäkkäiden maahanmuuttajien kotouttamiseenja sen tukemiseen. Erityishuomion kohteena on
myös maahanmuuttajien mielenterveyspalveluiden tarve ja saatavuus. PoSan mielenterveys-ja
päihdepalvelukeskus kehittää toimintaansa siten, että maahanmuuttajat saavat riittävät palvelut
myös tältä osin.
4.3. Sivistystoimi
Maahanmuuttajalapsellaja maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että
Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria.
Mlonikulttuurisuus nähdään kouluissamme rikkautena. Tavoitteena on, että oppilaat ja jokainen koulussa työskentelevä aikuinen hyväksyy ihmisten erilaisuuden, suhtautuu kunnioittavasti erilaisiin
kulttuureihin, ymmärtää, ihmisten ja kansojen keskinäisen riippuvuuden sekä tasa-arvonja oikeudenmukaisuuden ihmisarvon perustaksi.
4.3.1. Kotouttaminen varhaiskasvatuksessa

Alle kouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatus järjestetään perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa lähipalveluna. Julkinen varhaiskasvatus perustuu
yleisiin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin sekä lapsen kulttuurisen taustan ja äidinkielen huomioon
ottamiseen. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimista
sekä kaikin tavoin edistää lasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa keskustellen. Kasvatukseen liittyvissä keskusleluissa on mahdollista käyttää tulkki-palvelua. Tarvittaessa järjestetään kasvun j a vanhemmuuden
tuen palveluja. Vastuu lapsen omaa kulttuurin ja äidinkielen kehityksestä on ensisijaisesti perheellä.
Maahanmuuttajataustaisen lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista helpottaa myös omankielinen tai
usein myös englanninkielinen esite, josta vanhemmat saavat tietoa varhaiskasvatuksen käytännöistä.

4.3.2. Kotouttaminen esiopetuksessa

Esiopetusikäisen maahanmuuttajalapsen opetus järjestetään kaikille lapsille tarkoitetaissa esiopetusryhmissä. Esiopetuksella tuetaan maahanmuuttajalapsen suomen kielen kehittymistä sekä ohjatusti,
että luonnollisissa viestmtätilanteissa suomenkielisten lasten ja aikuisten kanssa. Erilaisten lasten
toimiminen yhdessä lisää luonnollisella tavalla suvaitsevaisuutta ja voi täten ehkäistä syrjäytymistä.
Esiopetuksen keskeiset sisältöalueet harjaannuttavat kielen käytön eri toimintoihin ja kotouttavat
suomalaiseen kulttuuriin.
Esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen suunnitelma. Lapsen tausta ja tuen
tarve otetaan aina huomioon, vaikka kasvatuksessa ja opetuksessa toteutetaankin esiopetuksen ylei-

siä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Maahanmuuttajaoppilas ei ole tehostetin tai erityisen tuen oppilas kielitaitonsa tai kulttuuritaustansa pemsteella. Nämä asiat tulee kuitenkin ottaa huomioon esiopetuksen arjessaja opetuksen sisältöjä suunniteltaessa mm. henkilökohtaisissa oppimissuuimitelmissä ja arvioinneissa. Muutoin maahanmuuttajaoppilaat osallistuvat esiopetuksen opetussuumiitelman mukaiseen työskentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin muitakin oppilaita. Esiopetuksen oppilaille kuuluvat myös oppilashuollon palvelut.
Esioppilaiden kouluvalmius testataan ennen oppivelvollisuus-koulun alkamista. Hyvän suomen
kielen oppimiseen on edellytyksenä oman äidinkielen hallinta. Oman äidinkielen kehittyminen on
pääosin lapsen perheen vastuulla.
4.3.3. Kotouttaminen perusopetuksessa

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuus-

ikäisellä (7-17-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin.
Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman
pemsteita, mutta samalla huomioidaan oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri,
maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Opetuksen tulee myös tukea oppilaan kasvamista sekä suomäkisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.
Mikäli maahanmuuttajaoppilaalla ei ole perusopetuksessa edellytettävää suomen kielen taitoa, sijoitetaan hänet yleensä valmistavaan opetukseen ensimmäisen lukukauden tai lukuvuoden ajaksi. Tällöin opetuksen tavoitteena on oppilaan sopeuhiminen koulutyöhön, suomen kielen oppiminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppimisvalmiuksien parantaminen niin, että oppilas menestyy mahdollisimman hyvin perusopetuksessa. Valmistava opetus toteutetaan joko yleisopetuksen yhteydessä
oppilaan oman oppimissuunnitelman mukaan tai erityisessä valmistavan opetuksen ryhmässä. Valmistavasta opetuksesta ja sen laajuudesta säädetään pemsopetuslaissa (628/1998).10
Tavoitteena on, että ulkomailta hileva lapsi sijoitetaan perusopetuksessa ikäänsä sekä tietojaan ja
taitojaan vastaavalle luokalle yleisopetuksen ryhmään. Hänen on mahdollista saada suomen kielen
opetusta erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaan (suomi toisena kielenä), mikäli se on tarpeen. Maahanmuuttajille voidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan järjestää myös
oppilaan oman äidinkielen opetusta. Maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma,
jossa hänen lähtötasonsa kartoitetaan ja määritellään opetuksen tavoitteet. Maahanmuuttajaoppilaalla on oikeus tukiopetukseen sekä suomen kielessä että eri oppiaineissa. Tukiopetusta voidaan tarpeenja mahdollisuuksien mukaan antaa myös oppilaan omalla äidinkielellä.

10

Oppilaalla on oikeus saada myös oman uskontokuntansa mukaista opetusta, jos kyseiseen uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja vanhemmat pyytävät opetuksen järjestämistä.
Maahanmuuttajaoppilas ei ole tehostetun tai erityisen tuen oppilas kielitaitonsa, koulu- tai kulttuuritaustansa pemsteella. Nämä asiat tulee kuitenkin ottaa huomioon koulun arjessaja opetuksen, sisältöjä suunniteltaessa mm. henkilökohtaisissa oppimissuunnitelmissa, arvioinnissa ja koetehtävissä.
Muutoin maahamnuuttajaoppilaat osallistuvat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin muitakin oppilaita.
Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestämistä varten kunnissa on valmistavan opetuksen opetussuunnitelma sekä suomi toisena kielenä -opetussuunnitelma.
4.3.4. Kotouttaminen lukiossa

Nykyiset säädökset (lukiolaki 628/1998, lukioasetus 810/1998) eivät hume lukion erityisopetuskäsitettä. Lukiossa ei siis oppiaineiden oppimääriä voi yksilöllistää. Lukion opiskelijaa ei voida vapauttaa pakollisten kurssien opiskelusta. Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutus ja tutkimus 2003 2008 kehittämissuunnitelmassa todetaan kuitenkin, että lukiokoulutuksen osalta erityisopetuksen
tarve selvitetään ja tarvittaessa ryhdytään lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Lukiolaki onkin muuttumassa 1.8.2019 ja se tuo mukanaan erityisopetuksen j a/tai muun oppimisen tuen myös lukioihin.
Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelijalle voidaan kuitenkin antaa erityistä tukeaja apua. Tuen tarkoituksena on, että tukea tarvitsevalla on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa
lukio-opintonsa. Tuen piiriin kuuluvat muun muassa maahanmuuttajat, joiden suomen kielen hallinnassa on puutteita. Maahanmuuttajalla on mahdollisuus saada tukiopetusta ja oppilaanohjausta
kuten muillakin oppilailla.
Tavoitteena lukio-opinnoissa on ottaa huomioon maahanmuuttajan kulttuuritausta ja kartoittaa hänen kokemustaustansa. Opetuksellisten asioiden lisäksi opettajien on huomioitava maahanmuuttaja
myös oppilashuollon näkökulmasta. Ennen opintojen alkua kartoitetaan opiskelijan suomen kielen
taitotaso tarvittaessa erilaisin testein. Alueen lukioissa opehiskieli on suomi, ja menestyminen opinnoissa edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Suomenkielen osaamisen arvioinnilla pyritään selvittämään hakijan mahdollisuudet selvitä lukion opinnoista sekä ylioppilastutkiimosta. Koulutukseen
valituille maahanmuuttajanuorille osoitetaan kotouttamisen tukemiseksi henkilökohtainen tutoropiskelija. Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää maahamnuuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin opetusta. Tavoitteena on joustavuus.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet voidaan
ottaa huomioon määrättäessä kurssiarvosanaa. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä
tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Maahanmuuttaj alla on tarvittaessa oikeus erityisjärjestelyihinja mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.

Ylioppilastutkinnossa maahanmuuttajalla on mahdollisuus valita suomi toisena kielenä, jonka arvioinnin tasokuvaukset poikkeavat äidinkielen kokeen arvioinnista.
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4.3.5. Maahanmuuttajaopetuksen rakenne
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4.3.6. Kotouttaminen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tarjoaa laajasti harrastusmahdollisuuksia, joilla voidaan edesauttaa
maahanmuuttajien kotoutumista. Vapaa-ajan sekä nuorisotoiminnan toiminta-aj aluksena on erilaisuuden hyväksyminen kaikissa muodoissa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoja sekä nuorisotoimin-
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taa voidaan tuottaa kuntien omina palveluina, mutta erittäin tärkeänä nähdään yhteistyö kunnan
alueella toimivien yhdistysten ja seurojen, seurakunnan sekä kansalais- ja kansanopistojen kanssa.
Nuorisotyö kuuluu kunnan tehtäviin ja siitä vastaavat nuorisotyön ammattilaiset. Nuorisotyötä toteuttavat kuntien lisäksi nuorisotyötä tekevät järjestöt sekä seurakunnat. Nuorisotyön tehtävä on
tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Maahanmuuttajanuoret ovat myös etsivän nuorisotyön piirissä samoin kuin muutkin alueen nuoret.
Etsivässä nuorisotyössä:
- etsitään palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia nuoria
- luodaan kontaktia nuoriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
- tiedotetaan palveluista sekä tehdään palveluohjausta
- hitkitaan yhdessä vaihtoehtoja
- motivoidaan nuoria kouluun, työhön tai vapaa-ajan harrasteisiin
- neuvotaan palveluiden hyödyntämistä, mutta myös opetetaan omaa vastuuta ja velvollisuuksia
- tehdään tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa nuorten asioiden hyväksi
Maahanmuuttajanuoria ei Pohjois-Satakunnassa ole kovin paljon mutta, niin nuorisotyön kuin etsivan nuorisotyön haasteena voidaan pitää maahanmuuttajanuorten tavoittamista mukaan toimintaan
ja palvelujen piiriin, Nuorille tarjottujen palvelujen tulee tukea monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä tasa-arvoisen yhteishuman rakentumista.

Kotouttamisohjelmassa lähtökohta on, että mikäli maahamnuuttajaryhmän vastaanottamista valmistellaan, yhteistyötä tehdään jo ennen kuin ryhmä on saapunut. Yhteistyön lähtökohtana ovat emiakkotiedotja niiden pohjalta laaditut suunnitelmat mahdollisesti tarvittavista kursseista. Kansalaisopisto toteuttaa vuosittain mnsaasti eri alojen kursseja, joihin maahanmuuttajat voivat osallistua
yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Pääpaino kursseissa on suomen kielen oppiminen osana ko-

toutumista. Kotouttamistilanteessa toiminnat ja yhteystyöt muiden toimijoiden kanssa suunnitellaan
tilannekohtaisesti.
4.3.7. Petäjä-opisto

Petäjä-opisto järjestää toiminta-alueellaan maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää suomen kieIen koulutusta sekä yleissivistäviä ja ammatillisia taitoja kehittäviä kursseja ja harrastusmahdollisuuksia vapaan sivistystyön lain mukaisesti sekä tilauskoulutuksena. maahanmuuttajille tarkoitettu
koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen pemsteisiin 2012 sekä Kansalaisopistojen liiton suositusta (2018) maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen opetussuuimitelmaksi.

4.4. Kotouttaminen työhallinnossa
Työ- ja elinkeinoministeriö suunnittelee ja kehittää maahanmuuttajien kotouttamista ja vastaa kotouttamisasioiden johtamisesta Suomessa.
ELY-Keskuksilla on alueellinen vastuu maahanmuutto-ja kotouttamisasioista, ELY-Keskukset
tukevat kuntia kotouttamisohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa sekä sopivat kuntien kanssa
kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntapaikoista. ELY-Keskukset myös ohjaavat TEtoimistoja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä asioissa.
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TE-toimistoilla on päävastuu työnhakijoiksi ilmoittautuneiden maahamnuuttajien kotouttamisesta.
TE-toimistot vastaavat yhdessä ELY-keskusten kanssa kotoutumista edistävien ja tukevien työvoimapalveluiden järjestämisestä työnhakijaksi rekisteröityneille maahanmuuttajille. TE-toimisto osallistuu paikallistasolla kotouttamisen kehittämiseen monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä järjestävien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen
kanssa. Kotoutumislain mukaan maahamnuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi sovelletaan lakia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, jonka mukaan TE-toimiston on informoitava työnhakijaa työnhausta ja
välitettävä tietoa avoimista työpaikoista, TE-toimiston palveluista, työnhaun voimassa pidosta ja
muutosturvasta sekä työllistymistä edistävistä muista palveluista ja toimenpiteistä, sekä työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä.
Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu-ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksenja muiden kototumista edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarve. TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi. TE-toimisto voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle
maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus on käynnistettävä kahden
kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai pyynnön esittämisestä. Maahanmuuttajille tarjotaan pemstietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen.
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuuruiitelmaan, jos hän on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi, tai saa toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti. Kunta, TE-toimisto ja maahanmuuttaja laativat kotoutumissuunnitelman pääsääntöisesti yhdessä. TE-toimisto voi laatia suunnitelman myös
itsenäisesti maahanmuuttajan kanssa, mikäli alkukartoituksen pemsteella on ilmeistä, ettei maahanmuuttaja ole kunnan palveluiden tarpeessa. Kotoutumissuunnitelman laatiminen on käynnistettävä viimeistään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Suunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta ensimmäisen suunnitelman allekirjoittamisesta. Kotoutumissuunnitelman kesto
määräytyy yksilöllisesti maahanmuuttajan omien tavoitteiden ja tarjottujen toimenpiteiden pemsteella. Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajalla kolmen vuoden enimmäisaikaa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella. Tällöin taustalla voi olla sairaus, vamma, tai muun syyn
vuoksi alentunut toimintakyky, ikä, odottamattomat muutokset perhetilanteessa, luku- ja kirjoitustaidottomuus tai muu vastaava syy. Jos kotoutumissuunnitelman toteuttamiseen on tillut tilapäinen
tauko sairauden, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muista näihin verrattavasta syystä,
suunnitelmaan oikeuttavaa enimmäisaikaa voidaan pidentää vastaavasti.
Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutuksena suomen tai matsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Lisäksi järjestetään muuta opetusta, joka edistää
maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia sekä työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Maahanmuuttajien työelämän tuntemusta edistävät muun muassa koulutukseen sisältyvät työelämäjaksot. Kielellisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa
suomen tai matsin kielessä toimivan peruskielitaidon eli keskimäärin yleisten kielitutkintojen tasoa
Bl.l vastaavan kielenhalluman. Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös omaehtoisena opiskeluna. Ne voivat olla ammatilliseen perustutkintoon johtavia, tai maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta.

Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Maahanmuuttajien työllisyyttä
edistetään julkisilla työvoima-ja yrityspalveluilla. Maahanmuuttajia motivoidaan ja ohjataan ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja omaehtoiseen opiskeluun, jota voidaan tukea kotoutumistuella
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tai työttömyysetuudella. Maahanmuuttajia kannustetaan myös yritystoimintaan ja ohjataan erityisasiantuntemusta omaavien seudullisten yrityspalveluiden piiriin.
Maahanmuuttajille maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotakea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyystirvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.
4.5. Kelan palvelut

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, hintoutus, työttömän pemstur-

va, asumistuki, opintotuki, pemstoimeentulotukija vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii
vammaisetuuksista ja sotilasavustuksista.
Kun henkilö muuttaa Suomeen, hänen tulee muuttaa maahan vakinaisesti, jotta hän voi saada Kelan
etuuksia. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi vähintään kahden vuoden työskentely, paluumuutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen. Suomeen pakolaisena tullut ja täältä oleskeluluvan
tai turvapaikan saanut henkilö pääsee Suomen sosiaaliturvan piiriin, mikäli hänen tarkoituksenaan
on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan ja hänellä on lisäksi vuoden oleskeluun oikeuttava lupa.
4.6. Poliisin palvelut
- rikosilmoitusten vastaanotto
- ampuma-aseluvat

- henkilökortit (myönnetään vain jos henkilöllisyys voidaan todeta luotettavasti)
- turvapaikkahakemuksen vastaanotto ja rekisteröinti (henkilötuntomerkit ottamalla)
- kielteisen turvapaikkapäätöksen tiedoksianto
- kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön maastapoistaminen (käännyttäminen) täytäntöönpanokelpoisen maastapoistamispäätöksen jälkeen
- kiireellisissä tapauksissa poliisi kutsutaan paikalle soittamalla hätänumeroon 112
- poliisi ei hyväksy rasismia eikä mitään rasistisia rikoksia
Poliisi on tehostanut vihapuheisiinja viharikoksiin puuttumista. Asiaan liittyen poliisille on annettu
koulutusta. Suomen lainsäädännössä ei erikseen määritellä viharikoksen käsitettä. Sillä tarkoitetaan
yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutioita tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä
rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai
kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista,

sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan (Poliisihallitus).
Euroopan neuvoston ministerikomitea on määritellyt vihapuheen suosihiksessaan (R 97 20) seuraavasti: "Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat
etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansalaismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten, ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan" (Poliisihallitus).
Poliisi puuttuu vihapuheisiin johdonmukaisesti ja tehokkaasti liittyy se sitten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, ulkomaalaisvastaiseen vihalietsontaan tai koululaisten väliseen kiusaamiseen. Vihapuheelta halutaan suojella erityisesti lapsia ja nuoria (Poliisihallitus).
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Vihapuheeseen pyritään puuttumaan ensisijaisesti ennalta estävin keinoin ja rikostutkinnassa painopisteenä on aktiivinen internetissä tapahtuva rangaistava vihapuheen paljastaminen ja toimintaan
puuttuminen (Poliisihallitus).
Poliisi pitää säännöllisesti yhteyttä Kankaanpään vastaanottokeskukseen alueen tilarmekuvan päivittämiseksi ja pyrkien ennalta estävään toimintaan.
4.7. Järjestöt
Järjestöt tarjoavat maahanmuuttajille pemspalveluiden rinnalle toimintoja, jotka tukevat heidän
osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksiaanja vahvistavat mahdollisuuksia sosiaalisten verkostojen luomisessa, mm. ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta, MLL.
4.8. Tulkkaus-ja käännöspalvelut
Tulkkaus- ja käännöspalvelut ovat suomea tai matsia taitamattomille maahanmuuttajille edellytyksenä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, palveluiden tasa-arvoisessa käyttämisessä ja vi-

ranomaisten kanssa asioimisessa. Viranomaisilla on velvollisuus järjestää ammattitaitoinen tulkkipaikalle viranomaisen aloitteesta sovittuun tapaamiseen, jossa asiakkaan kielitaidon puute sitä vaa-

tii(hallintolaki 434/2003, kielilaki 423/2003). Tulkkaus voidaan hoitaa myös etä- tai puhelinpalveluna.

Viranomaiset voivat tilata tulkkaus- ja kääimöspalveluja mm. Turun seudun alueelliselta tulkkikeskukselta. Palvelujen maksullisuus sekä maksullisten palvelujen korvaaminen valtion varoista riippuvat siitä, täyttävätkö tilaava viranomainen ja asiakas valtioneuvoston päätöksessä määritellyt
edellytykset.
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LIITE l. YHTEYSTIETOJA
http://www.infopankki.fi
http://www.kela.fi
http://www.poliisi.fi/ - poliisin intemet-sivut
http://www.migri.fi/ - maahanmuuttoviraston intemet-sivut

Jouni Vataja, työvoimapalveluasiantuntija
Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö
Satakunnan ELY-Keskus

Valtakatu 12 B, 28100 Pori
puh. 029 502 2085
jouni.vataja@ely-keskus.fi
Anne Ojala, asiantuntija, tuettu työllistyminen
Satakunnan Työ- ja Elinkeinotoimista,
TE-palvelut Kankaanpää
Keskuskati 42, 38700 Kankaanpää

puh. 029 504 5028
anne.ojala@te-toimisto.fi

Anna Isoviita, sosiaalipalvelupäällikkö
Pohj ois-S atakunnan p erusp alvelukuntayhtymä
Kuninkaanlähteenkatu 8

38700 Kankaanpää
puh. 044 577 2746
atma.isoviita@eposa.fi

Katri-Piia Rajala, terveyspalvelupäällikkö
Pohjois-Satakunnanperuspalvelukuntayhtymä
Kuninkaanlähteenkatu 8

38700 Kankaanpää
puh. 044 5773241
katri-piia.rajala@eposa.fi
Kankaanpään kaupunki
Kuninkaanlähteenkati 12

38700 Kankaanpää

puh. (02) 57 700, fax (02) 577 2233
kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi
Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17

39930 Karvia

puh. (02) 5727 90, fax (02) 5727 920
karvia@karvia.fi
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Pomarkun kunta
Pomarkun kunta, PL 14 (Vanhatie 14)

29631 Pomarkku

puh. (02) 5505 666, fax (02) 5411 843
kirjaamo@pomarkku.fi
Honkajoen kunta
Porhontie 5

38950 Honkajoki
puh. 050 577 5200, fax (02) 577 5214
honkaj oen.kunta@honkaj oki.fi
Jämijärven kunta

Peijarmtie 5 A
3800 Jämijärvi

puh. (02) 572 970, fax (02) 5729 7151
j ämij ärvi@j ämij ärvi. fi
Siikaisten kunta
Kankaanpääntie l A

29810 Siikainen
puh. 044 720 1020
kirjaamo@siikainen.fi
Tulkkipalvelu Oinonen Bozena puolan kieli

Rajalantie 14 as 32, 28130 Pori
puh. 044 351 1658
bozena.oinonen@dnaintemet.net

Turun seudun tulkkikeskus
Linnankatu 23

20100 Turku

puh. (02) 262 6321
tulkkaukset.tulkkikeskus@turku.fi
kaannokset.tulkkikeskus@turku.fi
MEalle Niemelä venäjä, viro, romania, puola, englanti ja turkki
Tervasmäentie 25

39990 Alkkia
puh. 045 1391 700
malle.niemela@mobiilitulkkaus.fi
Petäjä-opisto
Kankaanpään toimisto
Keskuskatu 41 A

38700 Kankaanpää
puh. 044 5800 520
etunimi.sukummi(%saskv.fi
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LIITE 2. ALKUKARTOITUS
Alkukartoituksen sisältö
Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastatteluja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.
Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet:

l) luku- ja kirjoitustaito;
2) suomen ja matsin kielen taito;
3) opiskelutaidot ja -valmiudet;
4) aikaisempi koulutus ja työkokemus;
5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet;
6) omat työllistymis-ja koulutustoiveet;
7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet.
Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatijen tietojen pemsteella muun muassa
seuraavia tarkentavia toimenpiteitä:
l) henkilön osaamisen kartoihis ja tunnistaminen;
2) luku-ja kirjoitustaidon selvittäminen;
3) suomen ja/tai matsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen;
4) opiskelutaitojen selvittäminen;
5) urasuumiittelu;
6) palvelutarpeiden kartoitus.
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LIITE 3. LAKI KOTOUTTAMISEN EDISTÄMISESTÄ
30.12.2010/1386
Laki kotoutumisen edistämisestä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Huku
Yleiset säännökset

1§
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumistaja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua
aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoaja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

2§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.
Tämän lain 5 luvun säännöksiä lointaan osoittamisesta ja 6 luvun 45^-9 §:n säännöksiä kustannusten korvaamisesta sovelletaan henkilöön:
l) joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua kansainvälistä suojelua;
2) jolle on hänen haettuaan kansainvälistä suojelua myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51, 52 tai 89 §:n
perusteella;
3) joka on otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain 93 §:n perusteella; ja
4) j olle on myönnetty j atkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin tai 54 §:n 5 momentin perusteella.

Tämän lain 5 luvun ja 6 luvun 45^49 §:n säännöksiä sovelletaan lisäksi 2 momentissa tarkoitetun henkilön
perheenjäseneen tai muuhun omaiseen, jos tällä on ollut perheside 2 momentissa tarkoitettuun henkilöön
ennen tämän Suomeen tuloa.

3§

Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
l) kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa
maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen

mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen;
2) kotouttamisella kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toi-

menpiteilläja palveluilla;
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3) maahanmuuttajalla Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen
verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka
jolle on myönnetty oleskelukortti;
4) sosiaalisella vahvistamisella maahanmuuttajalle suunnattuja toimenpiteitä hänen elämäntaitojensa paran-

tamiseksija syrjäytymisensä ehkäisemiseltsi;
5) monialaisella yhteistyöllä eri toimialojen viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä;
6) erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä
erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku-ja
Idrjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn pemsteella.

4§
Lain soveltaminen lapseen
Sovellettaessa tätä lakia alle 18-vuotiaaseen, on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun ja hänen kehitykseensä. Lapsen etua arvioitaessa on otettava huomioon, mitä siitä lastensuojelulain (417/2007) 4 §:ssä
säädetään.
Tässä laissa säädettyjä toimenpiteitä ja palveluja toteutettaessa on selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Kaksitoista vuotta täyttäneel-

le lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti häntä itseään koskevassa asiassa. Lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tulee tapahtua hänen ymmärtämällään Idelellä.
Lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä
tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

s§
Tulkitseminen ja kääntäminen
Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain
(423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai
sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä laissa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös
muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa.
Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän.
Viranomaisen velvollisuus huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä ei koske aineistoa, joka ei vaikuta asian
käsittelyyn.

2 luku
Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet

6§
Kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestäminen
Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ-ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä.

7§
Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta
Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja
yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujäijestelmästäja tämän luvun mukaisista
kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.
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Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröumin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta-ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä.
Kulun tätä lakia soveltava viranomainen vastaa osaltaan perustietoaineiston sisällön tuottamisesta ja ajan
tasalla pitämisestä. Työ-ja elinkeinorninisteriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, kääntämises-

täjajakelusta. (9.12.2011/1251)

8§
Ohjaus ja neuvonta
Kunnan, työ-ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä.

9§
Alkukartoitus
Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu-ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksenja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.
Alkukartoituksestaja sen järjestämisestä säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Alkukartoituksen järjestäminen
Työ-ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on julkisesta työvoima-ja

yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettu työtön työnhakija. Kunta käynnistää alkukartoituksen
maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista
toimeentulotukea. Työ-ja elinkeinotoimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle
muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. (28.12.2012/919)
Työ-ja elinkeinotoimisto tai lointa, joka on järjestänyt alkukartoituksen, ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa
saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita. Ohjaamisessa on tehtävä yhteistyötä palveluj en järjestäjän kanssa.
Alkukartoituksen perusteella työ-ja elinkeinotoimisto tai lointa arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja l l §:ssä
tarkoitetun kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota
siihen, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita tässä luvussa
tarkoitettuja toimenpiteitä kotoutumisensa tueksi.

n§
Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumissuunuitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista,
joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen
taito sekä muita yhteisluumassaja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.
Suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia maahanmuuttajan oman
äidinldelen opetuksesta, yhteishmtaan perehdyttävästä opetuksesta, lulai-ja kirjoitustaidon sekä pemsopetusta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskoulutuksestaja muista kotoutumista yksilöllisesti edistävistä
toimenpiteistä.

12 §
Oikeus kotoutumissuunnitelmaanja kotoutumissuunnitelman kesto
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaanjos hän on julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta
annetussa laissa tarkoitettu työtön työnhakija tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta aime-
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tun lain mukaista toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle maahanmuuttajalle,
jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suuimitelmaa kotoutumisen edistämiseksi.

(28.12.2012/919)
Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taiklca oleskeluoikeuden reldsteröimisestä. Ensimmäinen kotoutumissuutmitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi.
Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy yksilöllisesti hänen omien tavoitteidensa, työ-ja
koulutushistoriansa sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. Kotoutumissuumutelmaan oikeuttava enimmäisaika on kuitenkin kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoittanusesta.

Edellä 3 momentissa tarkoitettua aikaa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos se on perusteltua sen
vuoksi, että maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä. Jos kotoutumissuunnitelmaa ei
ole tilapäisesti voitu toteuttaa vamman, sairauden, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muusta
näihin verrattavasta syystä, kotoutumissuuimitelmaan oikeuttavaa enimmäisaikaa voidaan pidentää vastaavasti.

13 §
Kotoutumissuunnitelman laatiminen
Kunta ja työ-ja elinkeinotoimista laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttajan kanssa. Perustellusta syystä lointa ja maahanmuuttaja tai työ-ja elinkeinotoimistoja maahanmuuttaja voivat kuitenldn
laatia kotoutumissuunnitehnan keskenään.
Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen perusteella kotoutumissuunnitelman laatimisen viimeistään kahden viikon hiluttua siitä, kun maahanmuuttajalle on tehty alkukartoitus.
Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan omat kotoutumista edistävät taväitteet. Kotoutumissuurmitelmaja maahanmuuttajalle laaditut muut asiaan liittyvät suunnitelmat on sovitettava yhteen. Kotoutumissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa monialaisena yhteistyönä.

Kotoutumissuunmtelmaan, jonka laatimiseen työ-ja elinkeinotoimisto osallistuu, sovelletaan lisäiisi, mitä
julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 7 §:ssä säädetään. (28.12.2012/919)

14 §
Kotoutumissuunnitelman laativan viranomaisen tehtävät
Työ-ja elinlceinotoimisto sopii kotoutumissuurmitelmassa maahamnuuttajan kanssa koulutuksesta, työnhausta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja palveluista.
Kunta sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa kotoutumistaja työllistymistä edistävistä
kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttaja ei terveydentilansa, ikänsä, perhesyiden
taikka näihin rinnastettavien syiden vuoksi voi osallistua kotoutumista tukeviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisnn.

Maahanmuuttaja ohjataan hakeutumaan yksilöllistä tarvettaan vastaavaan koulutukseen tai muuhun kotoutumista ja työllistymistä edistävään toimenpiteeseen kuukauden kuluessa kotoutumissuunnitelman laatimisesta.

15 §
Alaikäisen kotoutumissuunnitelma
Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuurmitelmanjos siihen on alaikäisen yksilöllisistä olosuhteista johtuva tarve. Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle laaditaan
aina kotoutumissuunnitelma.
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Suunnitelman tarvetta arvioitaessa ja sitä laadittaessa on selvitettävä alaikäisen toivomukset ja mielipide sekä
otettava ne huomioon siten kuin 4 §:ssä säädetään. Suunnitelma sovitetaan yhteen perheen kotoutumissuunnitelmanja alaikäiselle laadittavien muiden asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.
Kotoutumissuumutelma laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajansa kanssa.
Huoltaja tai edustaja käyttää alaikäisen puhevaltaa siten lcuin hallintolaissa tarkemmin säädetään.

16 §
Perheen kotoutumissuunnitelma
Kunta laatii perheen kotoutumissuunnitelman, jos perheen kokonaistilamie sitä edellyttää.
Suunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjäävän vanhemmuuden edellytyksiin j a vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin.
Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen yksilöllisten kotoutumissuunnitelmienja perheenjäsenille laadittujen muiden asiaan liittyvien suiumitelmien kanssa.

17 §
Kotoutumissuunnitelmasta ja sen laatimisesta aiheutuvat velvollisuudet
Kunnan tai työ-ja elinkemotoimistonjoka laatii maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, on selvitettävä maahanmuuttajalle suunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet kirjallisesti ja maahanmuuttajan pyynnöstä suullisesti siten, että hän ne ymmärtää.
Kotoutumissuunnitelman laatineen kunnan tai työ-ja elinkeinotoimiston on aktiivisesti tarjottava maahanmuuttajalle tämän kotoutumissuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ja palveluja käytettäviksi osoitettujen
määrärahojen rajoissa.
Maahanmuuttajan on noudatettava suunnitelmaansa sekä hakeuduttava ja osallistuttava säännöllisesti kotoutumissuunnitelmaan sisältyvään suomen tai ruotsin kielen opetukseen ja muihin suunnitelmassa sovittuihin
toimenpiteisiin ja palveluihin.
Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ihnan pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta
tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään. (30.12.2014/1376)

18 §
Kotoutumissuunnitelman seuranta ja tarkistaminen
Kunnan j a työ-ja elinkeinotoimiston on seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista.
Kunnan on tarkistettava kotoutumissuunnitelma maahanmuuttajan palvelutarpeen mukaisesti tai vähintään
kerran vuodessa. Työ-ja elinkeinotoimiston on tarkistettava kotoutumissuunnitelma julkisesta työvoima-ja
yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyllä tavalla. Suunnitebna voidaan tarkistaa myös osapuolten sitä erik-

seen pyytäessä. (28.12.2012/919)

19 § (30.12.2014/1376)
Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo
Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

20 §
Kotoutumiskoulutus
Kotoutumiskoulutuksena oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään suomen tai ruotsin
kielen opetusta ja tarvittaessa luku-ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään
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ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.
Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta.
Suomen tai ruotsin kielen opetusta annetaan Opetushallituksen aikuisten maahamnuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Luku-ja kirjoitustaidon opetusta annetaan Opetushallituksen luku-ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien opetussuunnitehnan perusteiden mukaisesti.

K.otoutumiskoulutuksen kielellisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan perusldelitaidon.

21 § (28.12.2012/919)
Kotoutumiskoulutuksen järjestäminen ja maahanmuuttajan ohjaaminen koulutukseen
Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena siten kuin julkisesta työvoima-ja
yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään. Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös omaehtoisena
opiskeluna.
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus vastaa työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen
järjestämisestä toimialueellaan.
Työ-ja elinkeinotoimista ohjaa maahanmuuttajaa työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen tai hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun.
Kunta voi sekä järjestää kotoutumiskoulutusta että ohjata maahamnuuttajan hakeutumaan joko j ärjestämäänsä kotoutumiskoulutukseen tai muun toimijan järjestämään omaehtoiseen opiskeluun.

22 §
Omaehtoisen opiskelun tukeminen
Maahanmuuttajalla, joka opiskelee omaehtoisesti, on oikeus työttömyysetuuteen tässä laissa ja työttömyys-

turvalaissa säädetyin edellytyksin, jos: (30.12.2014/1376)
l) maahanmuuttajalla on työ-ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve ja toimisto arvioi, että omaehtoinen opiskelu tukee maahanmuuttajan kotoutumistaja työllistymistä;
2) opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassaja
3) muut tässä luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Oikeudesta opiskelun ajalta maksettavaan kulukorvaukseen säädetään julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvussa. (28.12.2012/919)

23 §
Omaehtoisen opiskelun tukemisen yleiset edellytykset
Maahanmuuttajan kotoutumistaja työllistymistä edistävän omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella edellyttää, että kyse on suomen tai ruotsin kielen opiskelusta taikka opiskelu tapahtuu pääasiassa
suomen tai ruotsin kielellä. Työttömyysetuudella voidaan tukea myös luku-ja kirjoitustaidon opiskelua.

(30.12.2014/1376)
Tuettavaan omaehtoiseen opiskeluun voi opintojen lisäksi sisältyä työharjoittelua tai kansalaisjärjestö- taikka
muuta vapaaehtoistoimintaa. Tuettavan omaehtoisen opiskelun kestosta vähintään puolet tulee olla opintoja
tai niihin liittyvien tehtävien suorittamista.

24 §
Omaehtoisia opintoja koskevat edellytykset
Omaehtoisena opiskeluna voidaan 23 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä tukea opintoja:
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l) joista säädetään perusopetuslaissa (628/1998), jos maahanmuuttajalla ei ole perusopetuksessa saatavia
tietoja ja taitoja;
2) joista säädetään luldolaissa (629/1998), jos koulutulcsen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä;
3) joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017), ammattikorkeakoululaissa

(932/2014) tai yliopistolaissa (558/2009) ja jotka johtavat ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon,
erikoisammattitutkintoon tai yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettavaan alempaan tai ylempään
korkeakoulututldntoon taikka joiden tavoitteena on mainittujen tutkintojen osien suorittaminen sekä mainittujen lakien mukainen lisä-ja täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-ja ammattikorkeakouluopetus;

(11.8.2017/549)
4) joista säädetään vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998), jos koulutus on ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää ja opinnoista esitetään koulutus- tai opintosuunnitelma;
5) jotka pätevöittävät maahanmuuttajan toimimaan ammatissaan Suomessa.
Omaehtoisena opiskeluna voidaan tukea myös muuta koulutusta kuin l momentissa tarkoitettuja opintoja, jos

se täyttää 22 ja 23 §:ssä säädetyt edellytykset.
Ammattikorkeakoululald 351/2003 on kumottu Ammattikorkeakoululailla 932/2014. Ammatillisesta koulutuksesta annetun L:n 630/1998 nimike on muutettu L:lla 787/2014, l<s. L ammatillisesta pemskoulutulcsesta

630/1998.

25 § (28.12.2012/919)
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain soveltaminen omaehtoiseen opiskeluun
Omaehtoisesta opiskelusta sopimiseen, tuldaikaan, maahanmuuttajan velvollisuuksiin, opintojen seurantaan
ja keskeytymiseen sekä maahanmuuttajan ja koulutuspalvelujen tuottajan tietojenanto velvollisuuteen sovelletaan, mitä julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 4—9 §:ssä säädetään.

26 §
IMuut kotoutumista tukevat ja edistävät toimenpiteet ja palvelut
Sen lisäksi mitä edellä säädetään, kotoutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä ja palveluina voidaan

järjestää esimerkiksi:
l) maahanmuuttajalapsenja -nuoren kotoutumista edistäviä toimenpiteitä j a palveluja;
2) alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun j älkihuollon toimenpiteitä

j a palveluja;
3) erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palveluja ja tukitoimia;
4) muita toimenpiteitä ja palveluja, jotka kannustavat maahanmuuttajaa omatoimisesti hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

27 §
Ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki
Ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren, jolle on myönnetty oleskelulupa hänen haettuaan Suomessa alaikäisenä kansainvälistä suojelua tai joka on otettu Suomeen ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä, hoiva, huolenpitoja kasvatus järjestetään perheryhmäkodissa tai tuetun perhesijoituksen avulla
taikka muuten tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edellä l momentissa tarkoitettu lapsi tai nuori voi olla tukitoimenpiteiden piirissä kunnes hän täyttää 21
vuotta tai kunnes hänellä on huoltaja Suomessa.
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28 §
Perheryhmäkotija muu asuinyksikkö
Kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Kunta sopii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta,
lasten ja nuorten sijoittamisesta näihin yksiköihin, kotoutumista edistävien palvelujen j äij estämisestä sekä
toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.
Perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön toimitiloista ja kasvuoloista, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten
määrästä ja henkilöstöstä on voimassa, mitä lastensuojelulain 58-60 §:ssä säädetään.
Aineiden ja esineiden haltuunottoon ja asukkaan käytössä olevien tilojen tarkastamiseen perheryhmäkodissa
tai muussa asuinyksikössä sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 6062 §:ssäja 63 §:n 1-3 momentissa säädetään. Aineiden ja esineiden haltuun ottamisesta ja asukkaan käytössä
olevien tilojen tarkastamisesta tehdystä pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös kunnalle ja toimintaa valvovalle
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselle.

3 luku
Kotoutumisen edistäminen paikallistasolla

29 §
Kotoutumisen edistämisen yleiset tavoitteet paikallistasolla
Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti tai
seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoaja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri
väestöryhmien välillä. Tavoitteena on lisäksi edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuheluaja maahanmuuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen.

Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa.

30 §
Kunnan tehtävät
Kunnalla on yleis-ja yhteensovittamis vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelustaja seurannasta paikallistasolla.
Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on
huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut j äij estetään sisälIältään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.

Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä.

31 §
Monialainen yhteistyö paikallistasolla
Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat

kunta, työ-ja elinkeinotoimista ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät
järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt.
Kunta tai useampi lointa yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarlddna-, yrittäjä-ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä
varten paikallistason neuvottelukunnan.
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Kunta ja työ-ja elinkeinotoimista vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja
palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. Ne voivat lisäiisi laatia paikallisia tai
seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä alueellaan.

32 §
Kunnan kotouttamisohjelma
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön
vahvistamiseksi kotouttamisohjelmajoka hyväksytään kurdein lauman kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjebna otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista
talousarviota j a -suunnitelmaa laadittaessa.
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen, työ-ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden
kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työnteldja-ja työnantajajäq estot sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan.

KuntaL 365/1995 on kumottu KuntaL:Ua 410/2015. Ks. KuntaL 410/2015 110 §.

33 §
Kunnan kotouttamisohjelman sisältö
Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää:
l) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan;
2) suunnitelman siitä, miten lauman yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä;
3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista;
4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä;
5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumiseaja sosiaalisen vahvistamisen edistänusestä;
6) monivuotisen suunnitelmaa 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden lointaan osoittamisesta ja
kotoutumisen edistämisestä;
7) suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä;
8) suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.
Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot.

4 luku
Valtion kotoutumista edistävät toimet

34 §
Valtion kotouttamisohjelma
Valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet
sisältävän valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan.
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Työ-ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman valmistelusta. Kotouttamisen kehittämisen kannalta keskeiset
ministeriöt määrittelevät loikin omaa hallinnonalaansa varten kotouttamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet osana hallinnonalansa toiminnan ja talouden suunnittelua. (9.12.2011/1251)
Valtion kotouttamisohjelman toteuttaminen rahoitetaan valtion talousarvion rajoissa.

35 § (9.12.2011/1251)
Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävät
Työ-ja elinkeinoministeriö vastaa:
l) kotouttamispolitiikan yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjauksesta;
2) kotouttamispolitiikanja hyvien etnisten suhteiden edistämisen yhteensovittamisesta;
3) kotouttamispolitiikanja hyvien etnisten suhteiden edistämisen valtakunnallisesta arvioinnista ja seurannasta.

Työ-ja elinkeinoministeriö ohjaa elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeslaiksia kotouttamiseenja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

36 § (9.12.2011/1251)
Ministeriöiden välinen yhteistyöelin
Ministeriöiden välisen kotouttamista koskevan yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi sekä toimenpiteiden
yhteensovittamiseksi työ-ja elinkeinoministeriön apuna toimii kotouttamisen kannalta keskeisten ministenöiden edustajista muodostettu yhteistyöelin.

37 §
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen tehtävät
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen vastuulla ovat seuraavat maahanmuuttajien kotouttamiseenja
hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvät tehtävät toimialueellaan:
l) kotouttamisen alueellinen kehittäminen, yhteistyö, yhteensovittaminen ja seuranta;
2) kuntien tukeminen ja neuvonta kotoutumisen edistämisessä;
3) työ-ja elinkeinotoimistojen ohjaus, neuvonta, tukeminen ja osaamisen kehittäminen kotouttamisessaja
työllistymisen edistämisessä;
4) työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen suuimittelu, hanldntaja valvonta;

(28.12.2012/919)
5) 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisen alueellisen strategian laatiminen
ja toimeenpano;
6) ilman huoltajaa maassa asuville lapsille ja nuorille tarkoitettujen perheryhmäkotien ja muiden asuinyksiköiden perustamisesta sopiminen ja niiden toiminnan valvonta;
7) hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen;
8) muut sille tässä laissa erikseen säädetyt tehtävät.
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus tukee toimialueensa kuntien kotouttamisohjelmien laadintaa ja seuraa niiden toteuttamista. Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus toimittaa työ-ja elinkemoministeriölle
vuosittain tiedot alueensa kotouttamisohjelmistaja luiden toimeenpanosta. (9.12.2011/1251)
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Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen on tehtävä sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan yhteistyötä toimialueensa aluehallintoviraston kanssa.

38 §
Aluehallintoviraston tehtävät
Aluehallintovirasto vastaa toimialaansa kuuluvissa asioissa maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja
tukevien toimenpiteiden ja palvelujen suuimittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä huolehtii, että maahanmuuttajien tarpeet otetaan huomioon muita aluehallintoviraston toimialaan kuuluvia toimenpiteitä ja palveluj a suunniteltaessa j a j ärj estettäessä.
Aluehallmtoviraston on tehtävä sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan yhteistyötä toimialueensa
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten kanssa.

39 §
Alueellinen maahanmuuttoasiain toimikunta
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus voi asettaa alueellisen maahanmuuttoasiain toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen ja suunnittelu sekä yhdenvertaisuuden
edistäminen. Toimikunnalla voi olla muitakin maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä.

40 § (28.12.2012/919)
Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät
Työ-ja elinkeinotoimisto vastaa maahanmuuttajien työllistymistä j a kotoutumista edistävistä ja tukevista
työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijana oleville maahanmuuttajille sekä muista sille tässä
laissa osoitetuista tehtävistä.
Työ-ja elinkeinotoimiston on huolehdittava siitä, että sen palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille.

5 luku
Kuntaan osoittaminen

41 §
Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
Kunta voi tehdä elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen kanssa sopimuksen 2 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettujen henkilöiden lointaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.
Sopimus on monivuotinen ja sitä tarkistetaan vuosittain.

42 §
Suunnitelma kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
Tehtyään 41 §:ssä tarkoitetun sopimuksen kunta laatii yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa monivuotisen
suunnitelman 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen hintaan osoitettavien henkilöiden kotoutumisen edistämisestä osana kotouttamisohjelmaa.
Suunnitelmassa otetaan huomioon l momentissa tarkoitettujen henkilöiden erityistarpeiden tunnistaminen
sekä heidän tarvitsemiensa toimenpiteiden ja palvelujen j ärj estäminen kunnassa.

43 §
Kuntaan osoittaminen
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus osoittaa 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitetun henkilön kuntaan, jonka kanssa 41 §:ssä tarkoitettu sopimus on tehty.
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6 luku
Kustannusten korvaaminen

44 § (7.11.2014/906)
Valtion korvaus kunnalle
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten sekä työ-ja elinkeinotoimistojen kehittämis-ja hallintokeskus
korvaa kunnalle valtion talousarvion rajoissa tässä laissa tarkoitettujen toimenpiteiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sen mukaan kuin tässä luvussa säädetään. (19.12.2014/1134)
Kustannukset korvataan laskennallisen perusteen tai todellisten kustannusten mukaan.
Korvausta maksetaan siitä alkaen, lain henkilölle, jonka kunnassa asumisen pemsteella korvaus maksetaan,
on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään.
Jos henkilöllä, jonka kunnassa asumisen pemsteella korvaus maksetaan, ei ole oleskelulupaa maahan tullessaan eikä hän voi oleskeluluvan saatuaan saada kotikuntalain (201/1994) mukaista kotikuntaa, korvausta
maksetaan siitä alkaen, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa.
Edellä 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista henkilöistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisen
edellytyksenä on, että lointa on laatinut 32 §:ssä tai kotoutumisen edistämisestä annetun maakuntalain

(Älands författningssamling 2012/74) 26 §:ssä tarkoitetun lcunnan kotouttamisohjelmanja tehnyt tämän lain
41 §:ssä tarkoitetun sopimuksen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen kanssa.
Valtion korvauksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

45 § (16.12.2011/1313)
Laskennallinen korvaus kunnalle
Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun henkilön
ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä.
Korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan 44 §:n 3 tai 4 momentissa säädetystä ajankohdasta. Ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaisldintiössä Suomeen otetusta henkilöstä laskennallista korvausta maksetaan
kuitenkin neljän vuoden ajalta.

46 § (30.12.2014/1376)
Korvaus kunnan maksamasta toimeentulotuesta
Kunnalle korvataan 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle maksetusta toimeentulotuesta annetun
lain tai toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain
(Älands författningssamlmg 66/1998) mukaisesta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen vuoden ajalta.

47 §
Korvaus paluumuuttoavustuksesta
Kunnalle korvataan 85 §:ssä tarkoitetun paluumuuton tukemisesta aiheutuneet kustannukset.

48 §
Korvaus tulkitsemisen järjestämisestä
Kunnalle korvataan 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille järjestetystä tulkitsemisesta aiheutuneet
kustannukset.
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49 §
Korvaus erityiskustannuksista
Kunnalle korvataan 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden osalta:
l) ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta 28 §:n mukaiseen perheryhmäkotiin tai muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista
toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää 21 vuotta;
2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle
aiheutuneet huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan;

3) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset.
Korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että siitä on erikseen sovittu elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen ja kunnan kesken.
Tässä pykälässä tarkoitetut kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

50 §
Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä
Kunnalle maksetaan laskennallista korvausta 9 §:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista
kustannuksista.

51 §
Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
Kunnalle korvataan entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan oleskeluluvan ulkomaalaislain 48 §:n tai
49 § :n l momentin l kohdan perusteella saaneen henkilön:
l) toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kuuden

kuukauden ajalta; (30.12.2014/1376)
2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle
aiheutuvat huomattavat kustannukset enintään viiden vuoden ajalta.
Jos kunta järjestää henkilön toimeentulon sen vuoksi, että tämä ei maahanmuuttajana voi saada eläkettä tai
muuta sosiaaliturvaetuutta, kunnalle voidaan korvata tästä aiheutuvat kustannukset enintään viiden vuoden
ajalta.

52 §
Sodissa vapaaehtoisina palvelleista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja lointa voivat sopia Suomen sodissa vuosina 1939-1945 vapaaehtoisina palvelleiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden ja heidän aviopuolisoidensa
terveydentilan tulotarkastuksesta, asumisesta, toimeentulon turvaamisesta sekä sosiaali-ja terveydenhuollon
j äij estämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.
Kustannukset korvataan koko siltä ajalta, jonka l momentissa tarkoitetut henkilöt asuvat Suomessa.

53 §
Ihmiskaupan uhrille annetuista palveluista ja tukitoimista aiheutuvien kustannusten korvaaminen
Kunnalle korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun
lain 4 luvussa tarkoitetulle ihmiskaupan uhrille tämän asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi j ärjestettävasta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelusta, tulkitsemisesta, henkilön turvallisuuden takaamisesta
sekä muusta uhriasemaan liittyvän erityistarpeen vuoksi järjestettävästä toimenpiteestä ja palvelusta.
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Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen on pyydettävä ihmiskaupan uhrien auttamisesta huolehtivan
vastaanottokeskuksen johtajan lausunto siitä, ovatko korvattaviksi haetut kustannukset aiheutuneet ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä.

54 § (19.12.2014/1134)
Korvauksen maksaminen
Kunnan on haettava tässä luvussa tarkoitettua korvausta kehittämis- ja hallintokeskukselle osoitetulla hakemuksella viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta
toiminnasta korvausta haetaan.

Edellä 45 §:ssä tarkoitettu laskennallinen korvaus voidaan maksaa kunnalle ilman erillistä hakemusta.

(29.4.2016/320)

55 § (19.12.2014/1134)
Maksetun korvauksen palautusvelvollisuus
K.ehittämis-ja hallintokeskus voi määrätä kunnan palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä,
jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja taikka muutoin käy selville, että korvaus on suoritettu perusteettomasti.
Palautettavalle määrälle on suoritettava korkolain (633/1982) 4 §:n l momentin mukaan määräytyvän korkokannan suuruinen viivästyskorko.
Kehittämis-ja hallintokeskuksen päätös kunnalle pemsteettomasti malcsetun korvauksen palauttamisesta on
tehtävä viimeistään viidentenä kalenteri vuonna sen vuoden päättymisestä, jolta korvaus on maksettu.

55 a § (9.12.2016/1110)
Korvaus Kansaneläkelaitokselle
Mitä 44 §:n 3 ja 4 momenteissa sekä 46 §:ssäja 51 §:n l momentissa säädetään korvausten maksamisesta
kunnalle, koskee myös Kansaneläkelaitosta sen maksaman perustoimeentulotuen osalta. Tämän lain mukaisten perustoimeentulotuen kustannusten korvaamisesta Kansaneläkelaitol<selle säädetään toimeentulotuesta
annetun lain 5 a §:ssä.

7 luku
Ilman huoltajaa olevan lapsen edustaminen

56 §
Edustajan määrääminen
Oleskeluluvan pakolaisldintiössä saaneelle lapselle ja sellaiselle ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle,
jolla on oleskelulupa, määrätään edustaja viivytyksettä, jos hän on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa. Myös muulle oleskeluluvan saaneelle lapselle, joka on Suomessa ihnan huoltajaa tai muuta
laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja.
Hakemuksen edustajan määräämisestä tekee lapsen oleskelukunnan sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n l
momentissa tarkoitettu toimielin. Ennen hakemuksen tekemistä lasta on kuultava ja lapsen etu otettava huomioon 4 §:ssä säädetyllä tavalla.
Muutoin edustajan määräämiseen sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun
lain 39 §:n 3 momentissa säädetään. Käräjäoikeuden ibnoitusvelvollisuuteen sovelletaan, mitä mainitun lain
44 §:ssä säädetään.

57 §
Edustajan kelpoisuus ja tehtävät
Tämän lain nojalla määrättävän edustajan kelpoisuuteen ja tehtäviin sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta annetun lain 40 ja 41 §:ssä säädetään.

33
58 §
Edustajan vapauttaminen tehtävästään ja edustajan tehtävän lakkaaminen
Edustajan tehtävästä vapauttamiseen sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 42 §:n l ja 3 momentissa säädetään. Käräjäoikeuden ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan, mitä mainitun lain 44 §:ssä säädetään.
Edustajan tehtävästä vapauttamista koskevan hakemuksen voi tehdä edustaja, 15 vuotta täyttänyt lapsi itse,
lapsen oleskelukunnan sosiaalihuoltolain 6 §:n l momentissa tarkoitettu toimielin tai lapsen huoltaja.
Edustajan tehtävän lakkaamiseen sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun
lain 43 §:ssä säädetään.

59 § (19.12.2014/1134)
Edustajalle maksettava palkkio ja kulut
Kehittämis-ja hallintokeskus maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin
käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty
tämän lain perusteella tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) pemsteella
ja lapselle on myönnetty oleskelulupa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä palkkion
maksamisen perusteista ja palkkion suuruudesta, korvattavista kuluista sekä menettelystä palkkion maksamisessaja kulujen korvaamisessa.

8 luku
Rekisterisäännökset

60 §
Kuntaanosoitusrekisteri
Kuntaanosoitusrekisteri on 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamista varten

pidettävä henkilörekisteri.
Rekisteriin talletetaan tieto siitä, mihin lointaan henkilö on osoitettu. Rekisteriin saa lisäksi kerätä ja tallettaa
lointaan osoitettavien 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden:
l) asia- tai asiakasnumeron, nimet, sukupuolen, syntymäajan, -paikan ja -maan, henkilötunnuksen, uUcomaisen henkilönumeron tai muun maahanmuuttajan yksilöimiseksi annetun tunnuksen, kansalaisuustiedot sekä

tiedot siviilisäädystäja perhesuhteista;
2) äidinkieltä ja kielitaitoa, koulutusta, ammattitaitoa ja työkokemusta koskevia tietoja.
Kuntaanosoitusreldsteriä pitää elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus.

61 § (19.12.2014/1134)
Tietojen luovuttaminen kuntaanosoitusrekisteristä
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus saa luovuttaa kuntaanosoitusrekisteristä Maahanmuuttovirastolle,
Kansaneläkelaitokselle, lauman viranomaiselle, kehittämis-ja hallintokeskukselle ja työ-ja elinkeinotoimistolle tietoja, jotka ovat tarpeen niille tässä laissa, ulkomaalaislaissa tai muussa laissa säädettyjen maahanmuuttoon liittyvien tehtävien hoitamista varten.
Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.

62 §
Tietojen poistaminen kuntaanosoitusrekisteristä ja tietojen säilyttäminen
Kuntaanosoitusreldsterissä olevat rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan, lain niiden käyttötarvetta ei enää
ole ja viimeistään viiden vuoden kuluttua viimeisestä rekisteröityä koskevasta merldnnästä.
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Kuntaanosoitusrekisterinja siihen sisältyvien tietojen pysyvästä säilyttämisestä määrää arkistolaitos siten
kuin arldstolain (831/1994) 8 §:n 3 momentissa säädetään. Muutoin sovelletaan, mitä aridstolain 8 §:n 2
momentissa säädetään asiakirjan säilyttämisestä.

9 luku
63-81 §
9 luku, 63-81 § oli voimassa väliaikaisesti 1.1.2011-31.12.2013.

10 luku
Erinäiset säännökset

82 § (7.8.2015/1015)
Muutoksenhaku
Jollei muualla laissa toisin säädetä, tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla

hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Muutoksenhausta työ-ja elinkeinotoimistonjuUdsesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiseen
päätökseen säädetään julldsesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvussa.
Muutoksenhausta työttömyysetuutta koskevaan päätökseen säädetään työttömyysturvalain 12 luvussa.
Muutoksenhausta toimeentulotukea koskevaan päätökseen säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 6 luvussa.

83 §
Valituskielto
Tämän lain 11—18 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan ei saa hakea muutosta valittamalla.
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen 43 §:ssä tarkoitettuun päätökseen kuntaan osoittamisesta ei saa
hakea muutosta valittamalla.

84 §
Kotoutumista edistävään toimenpiteeseen osallistuvan vakuutusturva
Työttömyysetuutta saavalle edellä 22 §:ssä tarkoitettuun maahanmuuttajan kotoutumista edistävään omaehtoiseen opiskeluun ja työmarkkinatukea saavalle muihin yksilöllisesti sovittuihin toimenpiteisiin osallistuttaessa sattuneesta tapaturmasta tai niissä saadusta ammattitaudista suoritetaan henldlölle korvaus valtion varoista samojen periaatteiden mukaan kuin työtapaturma-ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista. Korvaus suoritetaan kuitenkin vain, jos vahingon kärsineellä ei ole oikeutta
vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain mukaan. (24.4.2015/472).
Valtiokonttori käsittelee asiaa, joka koskee korvauksen suorittamista valtion varoista l momentin nojalla.
Valtiokonttorin tämän pykälän nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten Imin työtapaturma-ja
ammattitautilain 33 luvussa säädetään. (24.4.2015/472).
Työ-ja elinkeinoministeriö järjestää l momentissa tarkoitetuissa kotoutumista edistävissä toimenpiteissä
oleville ryhmävastuuvakuutuksen. (9.12.2011/1251).

85 §
Paluumuuton tukeminen
Kunta voi korvata 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle, joka palaa vapaaehtoisesti koti- tai lähtömaahansa muuten kuin tilapäisessä tarkoituksessa, kohtuulliset matka-ja muuttokustannukset. Lisäksi kunta
voi maksaa yhdelle henkilölle enintään kahden kuukauden ja perheelle enintään neljän kuukauden toimeentulotuen pemsosan määrää vastaavan paluumuuttoavustuksen.
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Korvauksen matka-ja muuttokustannuksista sekä paluumuuttoavustuksen myöntää hakemuksesta se lointa,
jossa l momentissa mainittu henkilö asuu.
Kunta voi periä takaisin myöntämänsä korvauksen matka-ja muuttokustannuksista sekä paluumuuttoavustuksenjos osoittautuu, että korvaus tai avustus on maksettu virheellisin perustein tai perusteettomasti. Hakemus takaisinperinnästä tehdään sille hallinto-oikeudellejonlca tuomiopiirissä kunta sijaitsee.

86 §
Maahantulomatkan kustannusten korvaaminen
Maahanmuuttovirasto korvaa ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaisldintiössä Suomeen otetun henkilon ja tämän perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset.
Maahanmuuttovirasto voi yksittäisessä tapauksessa päättää hakemuksesta korvata muun kuin l momentissa
tarkoitetun kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset, jos kustannusten korvaamatta jättäminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon kansainvälistä suojelua
saavan henkilön tai hänen perheenjäsenensä vaikea vamma, vakava sairaus tai muu näihin rinnastettava
poikkeuksellisen painava syy.
86 § tuli voimaan 1.1.2011. Ks. 90 § Siirtymäsäännös.

87 §
Tiedons aantioikeus
Työ-ja elinkeinoministeriöllä, aluehallinto virastolla, elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksella, kehittämis-ja hallintokeshiksella, työ-ja elinkeinotoimistolla, kunnan viranomaisella, Kansaneläkelaitoksella sekä
Väestörekisterikeskuksella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä 2, 5 ja 6 luvun mukaisten tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot toisiltaan, Maahamnuuttovirastolta, vastaanotto-ja
järjestelykeskukselta, kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tuottajalta sekä ilman huoltajaa

olevalle lapselle määrätyltä edustajalta. (29.4.2016/320)
Kotoutumista tukevien toimenpiteiden j a palvelujen tuottajalla, jonka asiakkaaksi maahanmuuttaja ohjataan,
on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä työ-ja elinkeinotoimistoltaja kunnan viranomaiselta tämän lain 2 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden ja palvelujen järjestämiseksi välttämättömät
tiedot.
Ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyllä edustajalla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten
estämättä tämän lain 57 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot työ-ja elinkeinotoimistolta, kunnan viranomaiselta, Maahanmuuttovirastolta sekä vastaanotto-ja j ärjestelykeskukselta.
Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.

87 a § (9.12.2016/1110)
Tietojen luovuttaminen Kansaneläkelaitoksesta kuntaan
Kansaneläkelaitoksen tulee toimittaa 10 §:n l momentissa tarkoitetuissa tilanteissa viipymättä salassapitoa ja
muiden tiedon antamista koskevien rajoitusten estämättä maksutta henkilön kotikuntalain mukaiselle kunnalle tiedon maahanmuuttajasta, johon sovelletaan tätä lakiajajoka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kansaneläkelaitos voi luovuttaa tiedot lointaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista kunnan on esitettävä selvitys siitä, että tietojen
suojaamisesta huolehditaan asianmukaisesti.

88 §
Salassapitovelvollisuus
Tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten saadut tiedot ja asiakirjat on pidettävä salassa siten kuin
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.
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11 luku
Voimaantulo

89 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan l päivänä syyskuuta 2011. Lain 9 lukuja 86 § tulevat kuitenkin voimaan l päivänä
tammikuuta 2011. Lain 9 luku on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Lain 9 §:ää sovelletaan l päivästä tammikuuta 2011 niihin 2 §:n l momentissa tarkoitettuihin henkilöihin,
joihin sovelletaan 9 lukua.
Tällä lailla kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisestaja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettu laki

(493/1999).

90 §
Siirtymäsäännös
Pakolaiskiintiössä Suomeen otetun ja perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneen maahantulomatkan kustannusten korvaamiseen sovelletaan 86 §:n säännöstä, jos oleskelulupaa koskeva päätös on tehty pakolaiskiintiössä otetulle tai perhesiteen pemsteella oleskeluluvan saaneelle l päivänä tammikuuta 2011 tai sen
jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen lain nojalla tehtyjä kotoutumissuunnitelmia noudatetaan niiden
määräajan loppuun.
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa annettuun päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 185/2010, HaVM 26/2010, EV 239/2010
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.12.2011/1251:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2012.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 73/2011, HaVM 3/2011, Ty VL 5/2011, EV 58/2011
16.12.2011/1313:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2012. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 49/2011, HaVM 4/2011, EV 66/2011
28.12.2012/919:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2013.

HE 133/2012, TaVL 41/2012, PeVL 32/2012, TyVM 7/2012, EV 163/2012
7.11.2014/906:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä joulukuuta 2014.

HE 100/2014, HaVM 22/2014, EV101/2014
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19.12.2014/1134:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2015.

HE 197/2014, HaVM 30/2014, EV 190/2014
30.12.2014/1319:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä huhtikuuta 2015.

HE 164/2014, StVM 27/2014, EV 195/2014
30.12.2014/1376:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2015.

HE 162/2014, TyVM 9/2014, EV 202/2014
24.4.2015/472:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2016.

HE 277/2014, StVM 49/2014, TyVL 18/2014, EV 315/2014
7.8.2015/1015:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014
29.4.2016/320:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä toukokuuta 2016.

HE 25/2016, HaVM 4/2016, EV 34/2016
9.12.2016/1110:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2017.

HE 217/2016, StVM 33/2016, EV 183/2016
11.8.2017/549:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2018.
Jos maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella on alkanut ennen tämän lain
voimaantuloa ja jatkuu yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna lain voimaantulon jälkeen, opiskelun tukemiseen
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 39/2017, SiVM 7/2017, EV 86/2017
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LIITE 4. VALTIONEUVOSTON ASETUS KOTOUTUMISEN EDISTÄMISEEN LIITTYVASTA ALKUKARTOITUKSESTA
Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään kotoutumi-

sen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 9 §:n 2 momentin nojalla:

1§
Alkukartoituksen sisältö
Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastatteluja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.
Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen vahniudet:

l) luku-ja kirjoitustaito;
2) suomen ja ruotsin kielen taito;

3) opiskelutaidot ja -valmiudet;5
4) aikaisempi koulutus ja työkokemus;
5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet;
6) omat työllistymis-ja koulutustoiveet;
7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet.
Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatujen tietojen perusteella muun muassa seuraavia
tarkentavia toimenpiteitä:
l) henldlön osaamisen kartoitus ja tunnistaminen;

2) luku-ja kirjoitustaidon selvittäminen;
3) suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen;

4) opiskelutaitojen selvittäminen;
5) urasuunnittelu;
6) palvelutarpeiden kartoitus.

2§
AIkukartoituksen toteutus
Alkuhaastatteluja tarkentavat toimenpiteet tehdään maahanmuuttajan äidinkielellä tai kielellä, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain
(423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi.
Alkukartoitus toteutetaan siten, että sen perusteella maahanmuuttaja voidaan ohjata työmarkkinoille, tarvettaan vastaavaan koulutukseen tai muihin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin. Alkukartoituksen perusteella arvioidaan myös muun kuin kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 12 §:n l
momentin perusteella kotoutumissuuimitelmaan oikeutetun maahamnuuttajan tarve suunnitelmaan.

3§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan l päivänä syyskuuta 2011.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011
Maahanmuutto-ja eurooppaministeri Astrid Thors
Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras

Hyvinvointikertomus
vuosittainen raportti
Karvia

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,
luottamushenkilöt, työryhmät):
Työryhmä
Karvian hyvinvointikertomuksen työryhmässä ovat olleet johtavat viranhaltijat kunnanjohtaja
Tarja Hosiasluoma, vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi, liikuntasihteeri
Sirpa Ala-Rämi, nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä sekä päivähoidonohjaaja Reetta
Lepistö/Marika Sjöman-Haapaniemi. Peruspalvelukuntayhtymää on edustanut Päivi Koskela.

Johdanto

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sitä tukevan elinympäristön
rakentaminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaisesti kunnan on
seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä seurattava kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla
vastataan hyvinvointitarpeisiin. Kunnan on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus ja vuosittain raportti, joka pohjautuu laajaan hyvinvointikertomukseen.
Karvian kunnan laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
painotukset valtuustokaudelle 2017–2020 (kuntalaki 365/1995, terveydenhuoltolaki
1326/2010) sekä kuvauksen väestön terveydentilan keskeisistä muutoksista ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista. Hyvinvointiraportti 2019 pitää sisällään
päivitettyä indikaattoritietoa saatavilla olleiden tilastojen osalta. Lisäksi raportissa kuvataan,
millä toimenpiteillä Karvian kunnassa on vastattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tavoitteisiin. Tämän vuosittaisen raportin tiedot perustuvat vuoden 2018 tietoihin ja
kouluterveyskyselyn osalta vuoden 2019 tietoihin.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
TALOUS JA ELINVOIMA
Karvian kunnan taloudellinen tilanne on haastava. Vuoden 2018 tilinpäätös oli reippaasti
negatiivinen ja budjetoitua huonompi. Vuosikate jäi vuonna 2018 negatiiviseksi ja verotulot
laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 314 330 euroa. Valtionosuuksien lasku oli edelliseen
vuoteen verrattuna 426 068 euroa.

Kuntalaisten taloudellista tilannetta voidaan tarkastella toimeentulotukea saaneiden
asiakkaiden määrää.

Väestö ja väestörakenne
Karvian kunnan väkiluku on laskenut. Vuonna 2017 asukkaita oli 2403 asukasta. Vuoden
2018 asukasmäärä oli 2390. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan asukasmäärä
tulee laskemaan ollen vuonna 2030 2162 asukasta. Asukasluvun lasku on
samansuuntainen vertailukunnissa. Yhden hengen asuntokuntia on Karviassa 44,2
prosenttia asuntokunnista, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 43,6 prosenttia. Yhden
vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä on 17,2 prosenttia (16,9 vuonna 2017) ja
lapsiperheitä on 29,8, prosenttia (30,1 vuonna 2017). Koulutustasomittaintietoja
vuodelta 2018 ei ole saatavissa. Vieraskielisten osuus väestöstä on pysynyt samana
edelliseen vuoteen verrattuna. Vieraskielisiä on 23,7 prosenttia väestöstä. Karvian
nettomuutto on kääntynyt positiiviseksi. Tulomuuttajia oli vuonna 2018 yhteensä 77
muuttajaa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 44. Lapsia syntyi vuoden 2018 aikana
15 lasta ja kuolleita oli 44. Toimeentulotukea saaneiden perheiden määrä on laskussa,
mutta toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on kuitenkin noussut.

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreista monet pohjaavat peruskoulun 4. ja 5.
luokkalaisille sekä 8. ja 9. luokkalaisille joka toinen vuosi tehtävään kouluterveyskyselyyn.
Edellisen kerran kysely on Karviassa tehty vuonna 2017. Vuoden 2019 osalta voidaan todeta,
että osaan kysymyksistä ei oltu vastattu tai vertailutietoja vuodelta 2019 ei ole kaikilta osin
saatavissa.
4-5 –luokkalaisten kyselytuloksista selviää mm. seuraavaa:
4-5 –luokan oppilaista suurin osa on joko erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä. 81,8
prosenttia vastanneista kertoo harrastavansa jotain vähintään yhtenä päivänä viikossa. 72,7
prosenttia vastanneista kertoi puolestaan harrastavansa taidetta ja kulttuuria vähintään
yhtenä päivänä viikossa. Vähintään yksi hyvä kaveri oli 97 prosentilla vastanneista.
Terveydentila koetaan yleisesti hyväksi, mutta yli puolet vastaajista kokee, että joskus
esimerkiksi niska- ja hartiakivut tai nukahtamisvaikeudet haittaavat. Suun terveydestä
huolehditaan harjaamalla hampaat ja aamupala syödään. 4 -5 luokan vastauksista kuvastuu
myös liikunnallisuus. Huolestuttavaa on, että 4 – 5 –luokan vastaajista löytyy myös
tupakkatuotteita kokeilleita. 63,6 prosenttia vastanneista kertoo harjaavansa hampaat kaksi
kertaa päivässä tai useammin ja 27,3 prosenttia vähintään kerran päivässä. Lähes kaikki
syövät aamupalan. Nettiriippuvuus ei tunnu olevan ongelma vastaajille.
Koulunkäynnistä melko paljon pitäviä on 48,5 prosenttia ja vastaavasti melko vähän
koulunkäynnistä pitäviä on 45,5 prosenttia. Koulustressiin liittyen väsymystä koulussa kokee
potevansa usein 40,6 prosenttia vastaajista. Vastaajista 39,4 prosenttia uskaltaa sanoa
luokassa mielipiteensä usein ja vastaavasti joskus mielipiteensä kertovien osuus on 54,5
prosenttia. Oppilaat viihtyvät yhdessä ja kokevat, että opettajat ovat kiinnostuneita siitä
mitä oppilaalle kuuluu. 75,8 prosenttia vastaajista kertoo tulevansa toimeen opettajien kanssa
hyvin. Koulukavereiden kanssa hyvin toimeen tulevia on 81,8 prosenttia. Järjestettyä
ohjelmaa välitunneille toivoo 31,3 prosenttia vastaajista. 75,8 prosenttia vastaajista kertoi,
ettei heitä ole kiusattu koulussa lainkaan lukuvuoden aikana.
60,6 prosenttia vastaajista kertoi keskustelevansa vanhempiensa kanssa koulupäivistä. Myös
kotiintuloajoista sovitaan ja vastaajat kokevat vanhempien juttelevan myös lapsen ystävien
kanssa. Vanhempien koetaan kannustavan ja tukevan lapsia. 19,4 prosenttia koki kokeneensa
vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten henkistä väkivaltaa elämänsä aikana.
78,8 prosenttia vastaajista kertoo, ettei ole osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen ja
vastaavasti 75,8 prosenttia vastaajista koki, että heitä ei ole kiusattu lukuvuoden aikana.

Koulun fyysisiä oloja kysyttäessä liika kuumuus sisällä ja tunkkainen ilma oli häirinnyt yli puolta
vastaajista. Luokkahuoneen ahtaus oli häirinnyt 48,5 prosenttia vastaajista ja melu häiritsi
78,8 prosenttia. Palveluita ja avunsaantia tarkasteltaessa vastaajat olivat kokeneet, että
heillä oli mahdollisuus keskustella koulussa aikuisten kanssa mieltä painavista asioista.

8.- 9. luokan tuloksista selviää seuraavaa:

Karvian osalta 8-9 luokkalaisten tupakkatuotteiden käyttö/kokeilu on vähentynyt. Kun vuonna
2017 käyttäjiä oli 55,6 prosenttia niin vuoden 2019 tuloksien mukaan käyttäjiä on 36,7
prosenttia. Tupakointi on vähentynyt kaikilla asteilla. Nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön
osalta käyttö on perusopetuksessa puolittunut. Niska tai hartiakipuja oli 70 prosentilla
vastaajista ja päänsärkyä 67,8 prosentilla. Väsymystä tai heikotusta kokee noin 80
prosentilla vastaajista. Yli puolet vastaajista syö aamupalan ja lähes puolet harrastaa
liikuntaa.
Koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyen vastaajat eivät koe juurikaan vaikeuksia kirjoittamista,
lukemista tai matematiikka vaativissa tehtävissä. Poissaoloja sairauden vuoksi on kuukausittain
19,4 prosentilla vastaajista.
Hyvää työrauhaa luokassa tai ryhmässä kokee 70,9 prosenttia vastaajista ja vastaajat
kokevat, että luokassa on mielipiteen ilmaisua tukeva ilmapiiri. Oppilaat viihtyvät hyvin
yhdessä.
76,7 prosenttia vastanneista kokee kuitenkin, että opettajat eivät kohtele oppilaita
oikeudenmukaisesti. 58 prosentin mukaan opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaiden
kuulumisista ja 54,9 prosenttia kokee, että opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun.

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto
Karviassa ei ole toisen asteen oppilaitoksia, joista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista saisi
suoraan. Pienen otannan vuoksi karvialaisten osuutta lähiseudun oppilaitosten kyselyjen
tuloksista ei julkaista.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

TYÖIKÄISET
Elämänlaatu ja osallisuus

TYÖIKÄISET - Yhteenveto
Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saavien määrä vaihtelee vuosittain paljonkin
1000 asukasta kohti kunnan pienen asukasluvun vuoksi. Luku on kuitenkin pysynyt edelleen
alhaisempana kuin muissa samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien 25-64 vuotiaiden osuus Karviassa on nousussa, mutta edelleen verrokkikuntia
alhaisempi.

IKÄIHMISET
Elämänlaatu ja osallisuus

Opiskelu, työ ja toimeentulo

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

IKÄIHMISET – Yhteenveto
Kotona asuvien ikäihmisten avuntarpeeseen on syytä kiinnittää huomiota. Kotona asuvia
avun ulkopuolella olevia ikäihmisiä on kunnassa huomattavan paljon ja avun tarve on
kasvussa, mutta apua ei välttämättä osata hakea.

KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

KAIKKI IKÄRYHMÄT –Yhteenveto
Olohuoneeseen on saatu räätälöityä matalankynnyksen palveluita, joita koulutetut
vertaisohjaajat vetävät. Mm. karaokea ja kokkikerhoa. Toimintaa kehitetään edelleen
ja haetaan uusia toimintamuotoja. Vapaamuotoisia ryhmiä ja esimerkiksi lapsiperheitä
on toiminnassa mukana.

KUNNAN PALVELUT
Sosiaali- ja terveydenhuolto

2 Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavat toimenpiteet vuonna 2019
Hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten
syrjäytymisen ehkäisy. Toimenpiteitä tämän eteen on vuonna 2019 tehty suunnitelman
mukaisesti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Perhetyöntekijä ja erityislastentarhanopettaja ovat pystyneet tukemaan
lapsiperheitä ja lapsia erilaisissa haasteissa jo varhaisessa vaiheessa.
Kaikilla on ollut oikeus ja mahdollisuus halutessaan kokopäiväiseen päivähoitoon
Leikkikenttätoiminta kesällä 2019 tavoitti ison joukon lapsia
Kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri kouluissa, Kiva – tiimien toiminta
Koulun toimintakulttuuria kehitetään siten, että jokaisen oppilaan omien
vahvuuksien etsiminen ja tukeminen, positiivisen vahvistaminen toteutuu
Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten yhteydenpitoa toteutetaan Opon
toimesta
Alueen etsivän nuorisotyön toimijat ovat käyneet aktiivisemmin Karviassa
Monipuolista harrastustoimintaa on järjestetty eri tahojen toimesta.
Musiikinopetusta on saatu järjestettyä myös paikkakunnalle.
Nuorille järjestettiin valvottuja perjantai-iltoja maalis-toukokuussa. Vanhalle
alakoululle ollaan tekemässä nuorisotilaa, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen
nuoret on otettu mukaan.
Nuorisovaltuuston toimintaa aktivoidaan edelleen
NUORISOSTA JOTAIN LISÄÄ

Päihteidenkäytön vähentämiseksi on
•
•
•
•

järjestetty oppilaiden ja nuorten valistustilaisuuksia
Pakka-toimintamalli käytössä
AA-kerhon toiminta Karviassa
Päihdehoitopalveluista on tiedotettu

Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi ja terveyserojen
kaventamiseksi on
toteutettu
•
•
•
•

laadukkaat liikuntapaikat lähellä kuntalaisia
monipuolinen liikuntatarjonta, henkilökohtaista liikuntaneuvontaa,
toteutettu erilaisia terveysliikuntakampanjoita, kuten haastepyöräily ja –hiihto
Luontoliikuntakohteiden kehittäminen ja tunnetuksi tuominen, erityisesti
geopark – hanke, uuden luontoliikuntapaikan rakentaminen Neva-Lylyyn

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

perheitä on perhetyön avulla opastettu turvalliseen, itsenäiseen arkeen
lasten ja nuorten arkielämän taitojen opettaminen pienestä pitäen kunnan
kasvatuspalveluissa
Nuorten ja lasten toiveita harrastusmahdollisuuksista kartoitettiin syksyllä
2018, ja toiveiden mukaisia harrastusryhmiä on lähdetty toteuttamaan
mahdollisuuksien mukaan
Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa lähtenyt hyvin käyntiin myös
yhtenäiskoulussa
tapaturmien ehkäisyä tukevat liikuntaryhmät (tasapainojumppa, kehonhuolto,
voimaharjoittelu)
vapaa-aikatoimi ja karvialaiset yhdistykset ovat kokoontuneet/ kokoontumassa
yhdessä kehittämään toimintaa
kunta aktiivisesti osallistaa kolmatta sektoria esim. valmiussuunnittelussa
olohuoneen rakentaminen yhteisöllisyyden tukemiseksi ja monenlaisen
hyvinvointia tukevien toimintojen tilaksi
Willi verkosto verkkopuntari
kunta on ollut aktiivisesti mukana syrjäytymisen ehkäisyä tukevissa hankkeissa,
kuten SPR:n hanke pärjätään yhdessä, Satasoten Satakunnan tulevaisuus
lapsissa, järjestöhanke 5000 tekoa yms.

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY

Karvian kunnanvaltuusto on käsitellyt kertomuksen xx.xx.2019

