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0. ESIPUHE   

Laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan 1.9.2011. Kotoutumislain 32 §:n mukaan kunnan 
tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön 
vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota 
tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Soveltamisala koskee kaikkia eri perustein 
kuntaan tulleita maahanmuuttajia.  

Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -
suunnitelmaa laadittaessa. Sen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on sisältää suunnitelma siitä, 
miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina. Lisäksi keskinäinen 
työnjako kunnan kotouttamisasioissa täsmennetään. 

Kotoutumispalvelujen kehittäminen tukee Itä-Suomen maahanmuuttostrategian tavoitteita 

Pohjois-Savon Elyn johdolla valmisteltu Itä-Suomen maahanmuuttostrategia valmistui syyskuussa 
2012. Se painottaa elinkeinoelämän ja työnantajien näkökulmaa ja määrittelee odotukset muille 
yhteistyötahoille kuten kunnille. Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelma käsittelee kuntien 
järjestämisvastuulla olevia tehtäviä.  

Toimenpideohjelma kuvaa kotoutumisen tueksi tehtävää toimintaa 2012 tilanteessa sekä 
kehittämiskohteita, joihin tulee paneutua ja jotka tulee ratkaista. Lisäksi todetaan toiminnoista 
vastaavat tahot, jotka edistävät asioita omassa toiminnassaan. Vastuutahot päivittävät 
toimenpiteitä olosuhteiden ja toimintaympäristön muuttuessa.  

Valmistelussa on hyödynnetty kahden kymmenen vuoden pakolaistyön kokemuksia, olevia 
yhteistyörakenteita sekä toteutettuja hankkeita. 2011 – 2012 selvitettiin vastuutahot Kuopion 
kaupungin organisaation sisällä. Syksyllä 2012 on tarkasteltu Kuopion kaupungin 
sidosryhmäyhteyksiä ja pyydetty palautetta toimenpideohjelmaan.  

Kotoutumispalveluista vastaava Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja on perusturvan ja tervey-
denhuollon palvelualuejohtaja. Vastaava asiakkuusjohtaja on sosiaalijohtaja. Raportointi ohjel-
masta on hyvinvointiryhmälle 1 – 2 kertaa vuodessa. Hyvinvointiryhmä toimii linkkinä Kuopion 
kaupungin päätöksentekoon. Kaupunkitasoisten seurantatietojen kokoamisesta vastaa 
sosiaalijohtajan vetämä työryhmä, johon asiakkuusjohtajat tai heidän osoittamansa edustajat 
osallistuvat yhdessä eräiden alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Kuopion kaupungissa on tiettyjä maahanmuuttajille suunnattuja palveluja kuten esimerkiksi 
pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottotoiminta ja Kalevalan koulun maahanmuuttajaoppilaiden 
opetus. Muutoin periaatteena on, että palvelut järjestetään pääsääntöisesti normaalijärjestelmien 
piirissä. Erillistä maahanmuuttoasioiden henkilöstöä ei tässä vaiheessa esitetä perustettavaksi. 
Sen vuoksi tarvitaan perushenkilöstön osaamisen kasvattamista.  

Kotoutumisen toimenpideohjelmalla on yhtymäkohdat lisäksi valtakunnallisiin hankkeisiin kuten 
nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömien kokeiluhanke. Maahanmuuttaja-asiakkaiden 
näkökulma sisällytetään näiden hankkeiden Kuopiossa tehtäviin  valmisteluihin.  

Keväällä 2012 koolla ollut Kuopion laajennettu maahanmuuttaja-asioiden foorumi on ehdottanut, 
että kotoutumispalveluissa vuonna 2013 painopisteenä on maahanmuuttajanuorten kysymys 
osana nuorten yhteiskuntatakuuta. 
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Yhteistyö on Kuopion kotoutustyön vahvuus  

Kuopiossa kotoutustyöllä on pitkät perinteet. Yhteistyömallit Kuopion kaupungin, valtion viran-
omaisten, TE-toimiston, eri oppilaitosten lukuisten järjestöjen, kirkkokuntien ym. kesken ovat 
muotoutuneet vuosien varrella pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottotoiminnan kehittymisen 
myötä. Toimijat tuntevat toisensa ja asiakkaiden asioista halutaan ottaa vastuu, mikä on helpotta-
nut asioiden sujumista. Hyvä yhteistyö on pitkälti ylläpitänyt myös suvaitsevaisia oloja. Kauimmin 
toiminut yhteistyöfoorumi on Kuopion maahanmuuttajatyön verkosto (jäseninä asiakastyötä tekevät 
tahot) ja sen lisäksi on useita asiantuntijatyöryhmiä.  

Valmiuksia on kasvatettu useiden EU-osarahoitteisten hankkeiden avulla 2000-luvulla. Syyskuussa 
2012 on aloittanut INTOA – hanke, jonka tavoite on tukea maahanmuuttajatyötä tekevien viran-
omaisten yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat työllistymispalveluja tuottavat toimijat, ja 
Kuopion kaupunki on hankkeen osatoteuttaja. Myös kunnan yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa on 
keskeisellä sijalla ja sen merkitys kasvaa entisestään.  

Kuopion toimintaympäristö on muuttunut  

Nyt käsillä oleva ohjelma vastaa 2011 muuttuneen kotoutumislain aiempaa vaativampiin odotuksiin 
nimenomaan kunnalle. Haasteena on ollut vuonna 2011 muuttuneen Kuopion kaupungin organi-
saation toimintamallien ja vastuiden selkeyttäminen sekä resurssien tarkastelu vastaamaan mm. 
työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton voimistumista sekä Kuopion kasvustrategian 2020 
tavoitteiden toteutumista. 

Kuopion maahanmuuton kuva on muuttunut 2000-luvulla 

Edellinen Kuopion kotoutumisohjelma (valmisteltu 2000 ja hyväksytty 2001) liittyi vahvasti pako-
laisten ja paluumuuttajien vastaanottotoimintaan. 2012 tilanteessa Kuopioon muuttaa ulkomaan 
kansalaisia jatkuvasti keskimäärin noin 20 henkilön kuukausitahtia. Muuttajat ovat usein ulkomaa-
laistaustaisia puolisoita, nuoria ja hyvin koulutettuja, jotka haluavat asettua Kuopioon. Oma iso 
ryhmänsä ovat ulkomaalaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat ja asiantuntijat. Heitä on vuoden mittaan 
noin 600 – 800 Kuopion katukuvassa. Myös muuttavien pakolaisten tilanne on muuttunut. Tulijat 
ovat aiempaa enemmän tukea tarvitsevia.  

Myös työperusteista maahanmuuttoa suuntautuu Kuopioon, mihin vaikuttaa mm. Euroopan laajui-
sen Eures-työnvälityksen kehittyminen. Kaikkiin työtehtäviin ei riitä osaavia suomalaisia hakijoita. 
Näin on käynyt jo hoiva-alalla, jossa valmistellaan ulkomaisten ammattilaisten rekrytointikokeiluja 
myös Pohjois-Savoon. Vientiteollisuus on myös osoittanut kiinnostusta ulkomaalaisia osaajia 
kohtaan erityisesti vientikaupan tehtäviin. Näitä haasteita jäsentää Itä-Suomen maahanmuutto-
strategia (2012), joka valmistui Pohjois-Savon Elyn toimesta. 

Laadukkaista peruspalveluista huolehtiminen takaa myös maahanmuuttajien kotoutumisen 

Kehittämishaasteisiin tartutaan niukkenevien taloudellisten resurssien ja kuntarakenneuudistuksen 
viitekehyksessä. Kansainvälisyys on osa arkipäivää. Kuopion kaupungissa maahanmuuttajat 
ohjataan pääsääntöisesti normaalipalvelujen ja aluepalvelujen asiakkaiksi. Erillisiä maahanmuut-
tajapalveluja ei nykyisestään laajenneta. Työtä tehdään tiiviillä verkostoyhteistyöllä normaalijärjes-
telmän puitteissa. Väliinputoajaryhmien asioita tarkastellaan jatkuvasti. Kuopion kaupungin asiak-
kuusjohtajat ovat avainasemassa tunnistamassa myös maahanmuuttaja-asiakkaidensa tarpeet.  
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Valmiudet eivät muodostu hetkessä. Tueksi tarvitaan täydennyskoulutusta maahanmuuttaja-
asiakkaiden kohtaamiseen. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää maahanmuuttajanuorten kysy-
mykseen myös Kuopiossa.  

 
Toimenpideohjelman yritysvaikutukset 
Hyvin hoidetut kotoutumispalvelut helpottavat kansainvälisten ammattilaisten ja osaajien saamista, 
muuttoa ja sitoutumista paikkakuntaan, yrityksiin ja yrittäjiksi.   

 

Asiakirjan lukuohje  

Asiakirjan alussa on kolmiosainen tiivistelmä, jossa kuvataan sisältöperiaatteita, kotoutumislain 
tehtävien vastuutahot Kuopion kaupungin organisaatiossa sekä numeroidut kotoutumispalvelujen 
kehittämistoimenpiteet 2012 – 2015.  

Tausta-aineisto esittelee kehittämistoimenpiteiden perusteluja. Liiteaineistossa on täydentävää 
lisätietoa. Ajantasaiset palvelutiedot löytyvät parhaiten asianomaisten tahojen omilta verkkosivuilta.  

 

Kuopiossa lokakuussa 2012 

 

Kuopion kaupungin kotoutumislain tehtäviä selvittänyt työryhmä (nk. kotolakityöryhmä)  

 

Sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvi (puheenjohtaja), aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen palve-
lupäällikkö Pirjo Oksanen, maahanmuuttajapalvelujen palveluesimies Ulla Kuikka, maahanmuutta-
japalvelujen sosiaalityöntekijät Marja-Leena Hublin ja Tarja Siltari, Osallisena Kuopiossa -
hankkeen projektikoordinaattori Laura Hakumäki, kansainvälisten asioiden koordinaattori Raija 
Kovanen (sihteeri)  
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TIIVISTELMÄTAULUKOT 1 - 3 
Taulukko 1 esittää toimenpideohjelman keskeisen sisällön. Taulukko 2 kuvaa vastuutahot Kuopion 
kaupungin organisaatiossa. Taulukko 3 sisältää numeroidut ja aikataulutetut toimenpiteet sekä 
niiden vastuutahot.  

Taulukko 1:  

Tiivistelmä Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelman keskeisistä sisällöistä 
ja periaatteista  

Taulukkoon on tiivistetty toimenpideohjelman käyttötarkoitus, keskeiset periaatteet, toiminnat ja 
viitekehykset, joita käsitellään lähemmin kappaleissa 1 ja 2. 

Ohjelman käyttötarkoitus, kenelle Kyseessä on toimenpideohjelma erityisesti maahanmuuttajatyötä 
Kuopiossa tekeville toimijoille. Ohjelma vastaa myös Pohjois-Savon 
Elyn 2012 valmisteleman Itä-Suomen maahanmuuttostrategian 
kunnille osoitettuihin odotuksiin. Aineisto antaa informaatiota myös 
maahanmuuttaja-asiakkaille, mutta palvelujen sisältöjen jatkuvasti 
muuttuessa on tuoretta tietoa syytä katsoa palvelujen tuottajien 
omilta verkkosivuilta. 

Toimenpiteet ja kehittämiskohteet 
sekä painopiste 2013 

 

 

Aineiston alkuosaan on listattu 32 numeroitua kehittämiskohdetta. 
Niistä kuvataan valmisteluaikataulu, mittarit ja vastuutahot. Tausta-
aineistossa on lisäinformaatiota. Aineisto ei ole kaiken kattava. 
Ohjelma dokumentoi asioiden tilaa vuonna 2012, jolloin toimin-
taympäristö on murrosvaiheessa. Myös maahanmuuttajaväestön 
rakenne elää vuodesta toiseen. Esiin nousee uusia kehittämistar-
peita. Vuonna 2013 painopiste on nuoret.  

Miten valmisteltu Uuden kotoutumislain vastuutoimijat selvitettiin Kuopion kaupungis-
sa kaupunginjohtajan toimeksiantona 2012. On hyödynnetty myös 
olevia, pitkään toimineita maahanmuuttajatyön yhteistyöverkostoja, 
lukuisia maahanmuuttajahankkeita ja näiden tuottamaa tietoa.  

Näköalapaikan on tarjonnut Kuopion valinta yhdeksi uudistuneen 
kotoutumislain kokeilukaupungiksi 2011 – 2013. Asiakasnäkökul-
maa on haettu asiakasrajapinnassa työskentelevien toimijoiden 
avulla ja hyödyntämällä tehtyjä asiakastutkimuksia. Kuopion kau-
pungin sidosryhmät ja omat asiantuntijaryhmät ovat antaneet 
kirjalliset palautteet aineistoon lokakuussa 2012. 

Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä käsitteli osaltaan toimenpide-
ohjelman 15.10.2012 ja kaupunginhallituksen suunnittelukokous 
keskusteli toimenpideohjelmasta 18.10.2012.   
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Taulukko 1: Tiivistelmä Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelman keskeisistä 
sisällöistä ja periaatteista 

Keskeiset periaatteet 

 

Kansainvälisyys on osa arkipäivää ja samat palvelut ovat käytettä-
vissä niin maahanmuuttajille kuin kantaväestölle.  

Tavoitteena on, että maahanmuuton alkuvaiheeseen voidaan 
tarjota riittävät tiedot ja ohjaus. Lisäksi tavoitteena on, että maa-
hanmuuttaja itse hakee aktiivisesti tietoa omien mahdollisuuksiensa 
puitteissa. 

Palveluneuvontaa antaa aina se viranomainen, jonka toimivaltaan 
asia kuuluu. 

Kehittämisasioissa tehdään yhteistyötä suurten kaupunkien kanssa 

Viitekehys  Laki kotoutumisen edistämisestä 2011,  

Kuopion strategia 2020, Kuopion kansainvälisyysohjelma (2008), 
Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelma (2008) 

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 

sekä valtakunnalliset hankkeet kuten nuorten yhteiskuntatakuu ja 
pitkäaikaistyöttömien kokeilu 

Yhteensovittamisesta vastaava 
viranomainen on hyvinvointiryh-
mä, jolle raportoidaan ja joka 
toimii linkkinä päätöksentekoon 

Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä; Vastaava palvelualuejohtaja 
on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualuejohtaja. Vastaava 
asiakkuusjohtaja on sosiaalijohtaja. Raportointi hyvinvointiryhmälle 
1 – 2 kertaa vuodessa. 

Valmistelevana yhteistyöfoorumi-
na toimii 

nk. laajennettu maahanmuutto-
asioiden foorumi 

Kaupunkitasoisten seurantatietojen kokoamisesta vastaa 
sosiaalijohtajan vetämä työryhmä, johon asiakkuusjohtajat tai 
heidän osoittamansa edustajat osallistuvat yhdessä eräiden 
alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Asiantuntijaryhmät seuraavat 
toimintaympäristön muutoksia 
asiakasrajapinnassa ja raportoivat 
niistä  

Yleinen kansainvälisyyskehitys:  

Kuopion kaupungin kansainvälisyystyöryhmä  

 

Kotoutumisasioiden osalta:  

Kuopion maahanmuuttajatyön laaja verkosto, Kuopion aikuisten kotokoulu-
tuksen työryhmä (OSKU-projektiryhmä), Maahanmuuttajaoppilaiden 
perusopetuksen työryhmä, Varhaiskasvatuksen interkulttuurinen ryhmä, 
Nuorisoverkosto käsittelee myös maahanmuuttajanuorten asioita, Kirjaston 
monikulttuurisuusryhmä, Kuopion yhdenvertaisuustyöryhmä, Sosiaalijohta-
ja vastaa vuosittaisista sidosryhmäneuvotteluista 

  



11 
Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelma 2012 - 2015 

Taulukko 1: Tiivistelmä Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelman keskeisistä 
sisällöistä ja periaatteista 

Tietoja asiakkaista Kuopiossa asuu noin 2 000 ulkomaan kansalaista (1,9% väestös-
tä). Kansalaisuuksia on noin 90. Kuopioon muuttaa noin 20 ulko-
maan kansalaista kuukaudessa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden 
määrä on huomattava ja jatkuvasti kasvava. Määrä lähestyy 
1000:a. Kaikki eivät näy väestötilastoissa. Pakolaisia asuu Kuopi-
ossa noin 300 (1/5 ulkomaan kansalaisista).  

Maahanmuuttajien käytettävissä 
olevia palvelupisteitä  

- viranomaiset poliisi, maistraatti, Kela, te-toimiston kansainväli-
nen yksikkö (antavat ajantasaista palveluneuvontaa omaan 
toimivaltaansa kuuluvista asioista) 

- kaupungin perusturvan maahanmuuttopalvelut  

- muuttajien palveluneuvonta kaupungintalolla 

- Kuopion Setlementti Puijolan monikulttuurikeskus Kompassi 

- Kansalaisopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto kotoutumis-
koulutuksen tuottajina  

- suomen kielen opetusta antavat tahot  

- Lukuisat järjestöt ja yhteisöt sekä samat palvelut kuin kantavä-
estölle. Lisäksi pakolaisterveydenhoitaja, perusopetuksen val-
mistavaa opetusta antava Kalevalan koulu ja maahanmuuttaji-
en nuorisotyöntekijä. 

Pakolaisten vastaanottotoiminnan 
linjaus 

- Pakolaisten vastaanottoa jatketaan entisen linjauksen, enintään 
65 henkilöä vuodessa, mukaisesti.  

Kotoutumispalvelujen   

yritysvaikutukset 

- Hyvin hoidetut kotoutumispalvelut helpottavat kansainvälisten 
ammattilaisten ja osaajien saamista, muuttoa ja sitoutumista 
paikkakuntaan, yrityksiin ja yrittäjiksi.   

 

Vastuutahot 

Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelma kuvaa kotoutumisen tueksi tehtävää toimintaa 2012 
tilanteessa ja toteaa toiminnoista vastaavat tahot (taulukko 2),  jotka edistävät asioita omassa 
toiminnassaan. Vastuutahot päivittävät toimenpiteitä olosuhteiden ja toimintaympäristön 
muuttuessa.  
 
Seuraavassa taulukossa 2 kuvataan Kuopion kaupungin vastuutahot.  
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Taulukko 2: 

Kotoutumislain mukainen tehtävä 
Vastuu Kuopion kaupungin organisaatiossa ja 
rajapintoja  

Maahanmuuttajien alkuvaiheen opastus ja neuvon-
ta (linkitys myös alueelliseen kotoutumiskoulutuk-
seen) 

Markkinointijohtaja ja asiakaspäällikkö  

Rajapintoja: Viranomaiset, Puijolan Kompassi ym. 

Maahanmuuttajalasten polku Kuopion kaupungissa 

perheiden näkökulma huomioiden 

 

 

Kasvun ja oppimisen tuen johtaja ja perusopetusjohtaja,  

perusopetuspäällikkö 

Varhaiskasvatusjohtaja 

Rajapintoja: Järjestöt kuten MLL, kirkot, oppilaitokset, elinkeinoelämä 
ym. 

Maahanmuuttajanuorten polku Kuopion  

kaupungissa 

 

Kasvun ja oppimisen tuen johtaja ja perusopetusjohtaja 

Perusopetuspäällikkö, Lukiotoimenpäällikkö, Nuorisopäällikkö 

Rajapintoja: Oppilaitokset, harrastusseurat, elinkeinoelämän organi-
saatiot, TE-toimisto ym. 

Maahanmuuttajien työelämän polku Kuopiossa 

 

Sosiaalijohtaja, työllistymispalvelujen päällikkö, työllistymisessä 
tukea tarvitsevien palvelut 

Elinkeinojohtaja, osaavan työvoiman saatavuus, elinkeinoelämän 
tarpeet 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kansalaisopisto, aikuisten 
suomen kielen opetus 

Ulkoisia rajapintoja: Oppilaitokset, asuntoyhtiöt, elinkeinoelämän 
organisaatiot, ELY, TE-toimisto, työnantajat, järjestöt ja seurat 

Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja  

Rajapintoja: Setlementti Puijola: asukastupatoiminta, Kompassi, 
Tyttöjen talo, järjestöt, seurat, seurakunnat 

Pakolaisten ja paluumuuttajien polku Kuopiossa 

Ylikunnallinen yhteistyö pakolaisten vastaanottopalve-
lujen kehittämisessä 

Sosiaalijohtaja, palvelupäällikkö, palveluesimies  

Terveysjohtaja, hoivajohtaja 

Rajapintoja: Oppilaitokset, TE-toimisto, Puijolan Kompassi, KYS, 
järjestöt, seurat, kirkon toimijat, 

naapurikunnat ym. 

Työyhteisöjen ja henkilöstön osaaminen  

 

Henkilöstökoulutus henkilöstön kehittämispäällikkö 

Rajapintoja: Kouluttajaorganisaatiot, oppilaitokset ym. 

Ylikunnallinen palvelujen kehittäminen   

 

Kaupunginjohtajan  johtoryhmä, ao. asiakkuusjohtajat 

Rajapintoja: naapurikunnat ja kaupungit, ELY 

Maahanmuuttajapalvelujen kaupunkitasoinen 

johtaminen ja seuranta sekä työryhmät 

 

Palvelualuejohtaja ja sosiaalijohtaja  

Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä  

Linkitys myös kh:n asettamaan kansainvälisyystyöryhmään. 

Rajapintoja: muut viranomaistoimijat, elinkeinoelämän organisaatiot, 
järjestöt ym. 



13 
Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelma 2012 - 2015 

Taulukko 3: Kotoutuminen Kuopioon, kehittämistoimenpiteet 2012 – 2015.  Taulukko esittää seurattavat kehittämiskohteet, joista kuvataan 
valmisteluaikataulu, mittarit ja vastuutahot sekä valmistelun ajoitus. Vastuutaho vastaa sisällön päivityksestä olosuhteiden muuttuessa. (X = valmistelu alkaa) 

Kehittämiskohde 
 

Toimenpiteet  2012 2013 2014 2015 Seuranta, mittari Vastuutaho 

 Kotoutumistyön 
yhteensovittaminen 

ja seuranta 

1. Seurantamalli toimii. Eri työryhmien roolit ja toi-
mintasuunnitelmat ovat selkeät.  

- X X X Vuosikellot tehty ja 
koolle kutsujat määri-
telty 

Sosiaalijohtaja 
(kotolakityöryhmä) 

2. Seurataan kaupunkitasoisten maahanmuuttaja-
palvelujen suunnittelu- ja valmisteluresurssien riit-
tävyyttä 

- X X X Vertailutiedot muista 
suurista kaupungeista 

Sosiaalijohtaja 
(kotolakityöryhmä) 

Kunnan yleiset 
palvelut maahan-

muuttajille 

3. Asiakkaat ohjataan peruspalveluihin  
–käytäntö saadaan toimimaan 

 
 

X X X X Ohjausmalli toimii  Sosiaalijohtaja 
(kotolakityöryhmä) 
& konsernipalvelu 

4. Kuvataan kaupunkitasoinen, poikkihallinnollinen 
maahanmuuttajapalvelujen prosessi keskeisten 
asiakasryhmien mukaan. Kiinnitetään huomiota 
rajapintojen toimivuuteen. 

- X X X Prosessikuvaukset on 
tehty 

Sosiaalijohtaja 
(kotolakityöryhmä) 

Alkuvaiheen opastus 
ja neuvonta 

5. Sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta järjestöjen ja 
yhteisöjen kanssa maahanmuuttajien alkuvaiheen 
opastuksessa, tiedotuksessa sekä asiakkaiden 
arjen tukemisessa  

 

X X X X Sopimukset  Sosiaalijohtaja 
(kotolakityöryhmä) 
& asiakaspalvelu 

6. Uuden lain mukaisen alkukartoitusmallin vakiin-
nuttaminen   

- X X X Tiedotussuunnitelma Maahanmuuttaja- 
palvelut 

7. Selvitetään asiointitulkkauksen kehittämistarpeet, 
järjestämismallit, hankinta ja koulutusasiat  

- X X X Erillinen selvitys ja 
suunnitelma tehty 
 

Sosiaalijohtaja 
& palvelualueet 

8. Kartoitetaan maahanmuuttajien käytettävissä 
olevat vapaaehtoiset palvelut ja yhteisöt ja tieto 
niistä on helposti löydettävissä.  

- X X X Toimijakartta koottu 
esimerkiksi järjestöjen 
toimesta 

Hyvinvoinnin  edistä-
misen johtaja & 
hyvinvointi-
koordinaattori, järjestöt 
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Taulukko 3: Kotoutuminen Kuopioon, kehittämistoimenpiteet 2012 – 2015 
Kehittämiskohde 
 

Toimenpiteet 2012 2013 2014 2015 Seuranta, mittari Vastuutaho 
 

Työelämän polku 9. Työelämäpolun kehittäminen, riittävän pitkät 
yrittäjäkurssit maahanmuuttajille, osuuskun-
tayrittäjyys, puolisoiden työllistymisen tukemi-
nen,  
nivelvaiheesta huolehtiminen työelämään siir-
ryttäessä  
 

- X X X Erillisselvitykset ja 
hankkeet 

Työllistymispalvelut 
Oppilaitokset 
Elinkeinojohtaja, 
Elinkeinoelämän 
organisaatiot, TE-
toimisto, Uusyritys-
keskus 

10. Tervetuloa Suomeen –kurssin,  joka on ollut 
osa OSKU-kokeilua 2011-2013, järjestämi-
sen rahoitukseen vaikuttaminen ja toiminnan 
vakiinnuttaminen  

 
 

- X X X Rahoitusmalli varmistu-
nut (edunajamisasia) 

OSKU-ohjausryhmä  
& Pohjois-Savon Ely 

11. Kaupungin työnantajavastuu ja monikulttuu-
risten harjoittelijoiden ja työntekijöiden vas-
taanottovalmiudet 

- X X X Harjoitteluohjelma Työnantajapalvelut 
Rekrytointipäällikkö 
 

Riittävä suomen kielen 
opetus 

12. Erilaisten maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin 
vastaavan joustavan suomen kielen opetus-
tarjonnan kehittäminen ja ylläpito.  

- X X X Vastuutaho ja työnjaot 
sovittu, vuosikello, 
tiedotussuunnitelma 
 

Kansalaisopisto 
koulutussuunnittelija 

Asumispalvelut 13. Yhteistyön kehittäminen asuntoyhtiöiden 
kanssa mm. tiedotuksessa, tietoa asuinmah-
dollisuuksista mahdollisimman helposti löydet-
täväksi verkkosivuille. Tavoitteena joustavat 
vuokraukset.  
 
 

X X X X Selvitetty ja jatkosta 
sovittu.  

Sosiaalijohtaja ja 
asuntotoimenjohtaja. 
 

 
14. Isojen asuntojen tarpeeseen vastaaminen. 

 

- X X X Selvitetty ja jatkosta 
sovittu. 

Sosiaalijohtaja ja 
asuntotoimenjohtaja 
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Taulukko 3: Kotoutuminen Kuopioon, kehittämistoimenpiteet 2012 – 2015 
Kehittämiskohde 
 

Toimenpiteet 2012 2013 2014 2015 Seuranta, mittari Vastuutaho 
 

Osallisuusasiat ja 
kunnan kansalais-
yhteiskunnan  
väliset yhteistyömuo-
dot 

15. Osana yleistä osallisuuden kehittämistä. maa-
hanmuuttajia kutsutaan asukasfoorumeihin, joita 
kootaan tarpeen mukaan. Vertaisohjaussivuston 
kokoaminen. Maahanmuuttajien erityistarpeiden 
huomioiminen erilaista ryhmätoimintaa järjestettä-
essä esim. naisten liikuntaryhmät sekä järjestöyh-
teistyö osallisuuden vahvistamisessa 

 

- X X X Foorumit muodostettu. 
Vertaisohjaus-sivustot 
muodostettu.  
Maahanmuuttajat 
huomioitu ryhmätoi-
minnassa 

Hyvinvoinnin edis-
tämisen johtaja & 
kehityspäällikkö, 
hyvinvointi-
koordinaattori, 
liikunnanohjaajat 

Hyvät etniset suhteet 
ja kulttuurien välinen 
vuoropuhelu 

16. Monikulttuuristen tapahtumien koordinoitu kehit-
täminen, järjestöyhteistyön kehittäminen, mm. ys-
tävyysseurat yhdessä kansalaisopiston ja kulttuu-
risuunnittelun kanssa. 

 

- X X X Vuosikellot monikult-
tuurisista tapahtumis-
ta, työnjaot sovittu 
 

Hyvinvoinnin edis-
tämisen 
johtaja & kansalais-
toiminnan suunnitte-
lija, kulttuurisuunnit-
telija yhdessä 
järjestöjen kanssa  

17. Yleinen suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen.  Näkökulma pitäisi ottaa esiin ja arvi-
oida monissa asioissa. 
 

 

- X X X Yhdenvertaisuus-työtä 
edistetty  

Yhdenvertaisuus-
työryhmä 

Työyhteisöjen osaa-
misen vahvistaminen 

18. Henkilöstön ajantasaisista valmiuksista huolehti-
minen järjestämällä räätälöityä koulutusta (Kuopi-
on maahanmuuttajaväestöstä, palveluperiaatteis-
ta, muista palvelujen tarjoajista, tulkin käytöstä ja 
kulttuurien erityispiirteistä) sekä kehittämällä uusia 
koulutusmuotoja kuten tutustuminen toisen työ-
hön, benchmarking jne. 

 

- X X X Koulutusohjelman 
suunnittelu ja käynnis-
tys 

Henkilöstön kehit-
tämispäällikkö 
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Taulukko 3: Kotoutuminen Kuopioon, kehittämistoimenpiteet 2012 – 2015  
Kehittämiskohde 
 

Toimenpiteet 2012 2013 2014 2015 Seuranta, mittari Vastuutaho 
 

Lapset ja nuoret  19.  Valmistavan perusopetuksen ja lähikoulujen 
yhteistyön kehittäminen. Varautuminen lukiokoulutuk-
seen tulossa olevaan valmistavan koulutuksen jak-
soon.  

- X X X Toimintamalleja kehitetty Perusopetusjohtaja 
ja –päällikkö. Lukioi-
den osalta lukiotoi-
menpäällikkö. 

20. Maahanmuuttajaperheiden tukeminen 

 

- X X X Varhaiskasvatuksessa on 
ohjeistettu maahanmuutta-
japerheiden tukemisesta. 

Varhaiskasvatusjohtaja  
Kasvun ja oppimisen 
tuen johtaja 

21. Kaksikielisen opetuksen ja maahanmuuttajaope-
tuksen kehittäminen  

 

- X X X Maahanmuuttajaopetuksen 
suunnitelman, kansain-
välisen koulupolun jatko-
toimet 

Perusopetusjohtaja 
ja -päällikkö 

22. Kotikielen opetuksen suunnittelu varhaiskasva-
tuksen näkökulmasta  

- X X X Suunnitelma laadittu Varhaiskasvatusjohtaja 

23. Nivelvaiheiden kehittäminen eli siirtymiset esiope-
tuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteel-
le 

- X X X Malli kehitetty ja yhteis-
työstä sovittu osapuolten 
kesken 

Varhaiskasvatusjohtaja 
Kasvun ja oppimisen 
tuen johtaja 
Perusopetusjohtaja 
Lukiotoimenpäällikkö 

24. Maahanmuuttajanuorille suunnatun nuorisotyön 
kehittäminen  

 

- X X X Pullonkaulat tunnistettu ja 
jatkotoimenpiteet esitetty 

Perusopetusjohtaja, 
nuorisopäällikkö 

25. Kuopiossa tulee vahvistumaan nuorten yhteiskun-
tatakuun hoitamiseen liittyvät tehtävät. (Osallisena 
Kuopiossa -kokeilun 2011-2013 jatkovaiheet) sisältä-
en maahanmuuttajanuoret 

- X X X Jatkotoimenpiteet esitetty Nuorten yhteiskuntata-
kuusta vastaava taho 

 

 

  



17 
Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelma 2012 - 2015 

 

Taulukko 3: Kotoutuminen Kuopioon, kehittämistoimenpiteet 2012 – 2015 
Kehittämiskohde 
 

Toimenpiteet  2012 2013 2014 2015 Seuranta, mittari Vastuutaho 
 

Työvoiman ulkopuo-
lella olevat ryhmät 

26.  Osallisena Kuopiossa -kokeilun 2011-2013 
jatkovaiheet kotona olevien vanhempien ja 
senioreiden osalta 

 

- X X X Jatkovaiheista ja 
vastuista sovittu 

OSKU ohjausryhmä 

27. Työelämän ulkopuolelle salpautuneiden kuten 
akateemisten, heikosti suomea hallitsevien työnhaki-
joiden kysymys 

- X X X Jatkovaiheista ja 
vastuista sovittu 

Työllistymispalvelujen 
päällikkö 

28. Ryhmien osallisuuden kehittäminen, 
vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen järjestöjen 
kautta sekä ohjaamalla oleviin ryhmiin myös 
maahanmuuttajia 

 

- X X X Jatkovaiheista ja 
vastuista sovittu 

Hyvinvoinnin edistämisen 
johtaja & kehityspäällikkö, 
hyvinvointikoordinaattori 

Pakolaisten vastaan-
ottotoiminta 

29. Palvelujen tuotekuvaus ja resurssien tarkastelu. 
Pakolaistyön ja aluepalvelujen yhteistyön tarkastelu.  
Haasteena on aluepalvelujen vastaanottovalmiuksien 
vahvistaminen. 

 
 

- X X X Kuvaukset tehty ja 
esitykset valmisteltu 

Sosiaalijohtaja 
Aikuissosiaalityön päällik-
kö 

30. Ikääntyvien pakolaistaustaisten maahanmuuttajien 
huomioiminen kunnan peruspalveluissa, mm. terveys-
palvelujen kehittämisessä 

- X X X Jatkovaiheista ja 
vastuista sovittu 

Terveysjohtaja, 
pakolaisterveyden-hoitaja 

31. Vaikuttaminen valtakunnalliseen työnjakoon 
pakolaisten vastaanottotoiminnassa  

 

- X X X Esitykset valmistel-
tu yhdessä Elyn 
kanssa 

Palvelualueen johto 

32. Ylikunnallinen yhteistyö pakolaisten 
vastaanottopalvelujen kehittämisessä 

- X X X Yhteistyöstä sovittu Kaupunginjohtajan johto-
ryhmä  
Sosiaalijohtaja 
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1. Taustaa  
 

1.1. Kotoutumislain sisältöä  
 
Laki kotoutumisen edistämisestä annettiin 31.12.2010 ja se astui voimaan 1.9.2011. Kotoutumis-
lain 32 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämi-
seksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin 
kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Soveltamisala 
koskee kaikkia eri perustein kuntaan tulleita maahanmuuttajia. Kotouttamisohjelma otetaan huomi-
oon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotoutumis-
lain 33 pykälässä määritellään tarkemmin, mitä kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää. Sen 
yhtenä keskeisenä tarkoituksena on sisältää suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteu-
tetaan maahanmuuttajille soveltuvina. Lisäksi keskinäinen työnjako kunnan kotouttamisasioissa 
täsmennetään.  

 

1.2. Valmisteluvaiheita  
 

Valmistelut ennen kotoutumislain uudistusta 2011 
 
Kuopion edellinen kotoutumisohjelma on vuodelta 2001. Tuolloin painottuivat pakolaisten ja pa-
luumuuttajien vastaanottokysymykset. Myöhemmin on käynnistynyt sarja maahanmuuttajahankkei-
ta ja on koottu uusia asiantuntijatyöryhmiä. Nämä kaikki vaiheet ovat osaltaan jäsentäneet toimija-
kenttää ja syventäneet keskinäistä yhteistyötä.  
 
2000-luvun alussa Kuopiossa toimi laaja ESR-osarahoitteinen hanke Maahanmuuttajan työpolku 
–hanke, jota Savon ammatti- ja aikuisopisto hallinnoi.  
 
2008 aloitti 10 kunnan yhteinen ESR-osarahoitteinen Vastaanottava Pohjois-Savo –hanke 
(VOPS), jota Kuopion kaupunki hallinnoi. Se tuotti käännettyjä aineistoja ja oppaita kuntien asia-
kastyön käyttöön, järjesti maahanmuuttajaneuvonnan kokeiluja ja järjesti koulutusta ja seminaareja 
kuntien henkilöstölle. Hankkeen vaikutuksesta Kuopion kaupunki sai päivitetyn maahanmuuttaja-
oppaan kieliversioineen sekä runsaasti muuta aineistoa asiakastyön tueksi. Myös henkilöstön 
osaamista vahvistettiin räätälöidyillä koulutuksilla.  
 
Kuopio vakinaisti 2012 oman osa-aikaisen maahanmuuttajaneuvojan tehtävän asiakaspalveluyk-
sikköön kaupungintalolle.  
 
Kuopion kaupungin toimijat ovat osallistuneet myös Itä-Suomen maahanmuuttostrategian valmiste-
luun 2011–2012.  
 
Maahanmuuttajatyön verkostolla on pitkät perinteet toimia asiakastyötä tekevien organisaatioi-
den säännöllisenä kohtaamispaikkana ja ajankohtaisiin teemoihin tarttujana. Tätä täydentämään 
Kuopiossa aloitti maahanmuuttoasioiden asiantuntijahenkilöstön foorumi vuonna 2007 perustur-
van aikuissosiaalityön päällikön Sirpa Salo-Bergerin koolle kutsumana. Foorumissa seurattiin 
kotoutumislain muutoksia ja koordinoitiin hankevalmisteluja ja muuta keskinäistä yhteistyötä. 
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Foorumin työhön osallistuivat kaupungin asiantuntijoiden lisäksi oppilaitosten, Elyn ja TE-toimiston 
edustajat.  
 
Maahanmuuttoasioiden foorumi käynnisti myös Kuopion kotoutumisohjelman päivittämisen. Kotou-
tumisohjelman senhetkinen luonnos oli esillä jo marraskuussa 2010 Kuopion kaupunginjohtajan 
johtoryhmässä.  
 
Osallisena Suomessa -lain kokeiluhankkeen käynnistyminen Kuopiossa toukokuussa 2011 ja 
Kuopion kaupungin organisaatiomuutos 2011 alussa kuin myös tiedossa olevat isot kotolakimuu-
tokset (syksy 2011) aiheuttivat sen, että kotoutumisohjelman valmisteluun otettiin aikalisää.  
 
 
 
Kuva 1: Maahanmuuttoon liittyviä hankkeita Kuopiossa 2000-luvulla 

 
 

Kuopion mamu-
verkosto Kuopion mamu-

foorumi 2007-

Maahanmuuttohankkeita ja työryhmiä Kuopiossa
2000-luvulla

18

2000 2005 2010
2011 2012 2013

Maahan-
muuttajien
työpolkuhanke
(Sakky)

Maahanmuuton
makrohanke M14 
(ELY)

Vastaanottava P-Savo
Opastuspalveluja
(Kuopion kaupunki)

Maahanmuuttajien 
osaaminen käyttöön 
(ELY)

Int’l Practicum/ kv. 
Opiskelijoiden 
harjoittelut (UEF)

INTO-Hyvät
kv. käytänteet
Työvoimahallinto 
ym.  (UEF Aducate)

OSKU osallisena 
Kuopiossa 2011-13
(Kuopion kaupunki)

Pakolaisten vastaanottoa noin 20 vuoden ajan. Max 65/vuosi. MAMU-verkosto tekee suvaitsevaisuustyötä

Kuopion kv-strategia 2004. Kv-toimenpideohjelma 2007-2012

Kuopion 
edellinen Koto-ohjelma , 
KV 03/2001

Koto-ohjelman päivitys 
käynnissä 2010-2011

Kotoutumisen lainsäädäntö 
uudistuu

Kimppa-hanke auttaa 
maahan-muuttajia
työmarkkinoille 
(Puijola)

Välityömarkkinat-
hanke

Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelma 2008-2012

Kokeilujen
parhaiden
käytänteiden
levittäminen
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Muuttuneen lain tehtävien hoito kaupungin organisaatiossa selvitet-
tiin  
 
Kaupunginjohtaja asetti 27.9.2011 sosiaalijohtajan vetämän selvitysryhmän hakemaan vastauksia 
siihen, miten 2011 muuttuneen kotoutumislain tehtäviin vastataan Kuopion kaupungin samana 
vuonna muuttuneessa organisaatiossa. Valmistelu tehtiin yhteistyössä palvelualueiden johtoryhmi-
en kanssa. Selvityksen väliraporttia käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä 7.12.2011 ja 
kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 22.12.2011. Selvitystyötä esiteltiin Kuopiossa joulu-
kuussa 2011 vierailleelle sisäasiainministeriön maahanmuuttojohtajalle Kristina Stenmanille sekä 
useille muille yhteistyötahoille.  

Selvitysryhmän raportti kotolain tehtävien hoitamisvastuista käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryh-
mässä 17.4.2012. Päätettiin, että sama ryhmä viimeistelee Kuopion kotoutumisohjelman ja tuo sen 
päätöksentekoon 2012 aikana hyvinvointiryhmän kautta, jonka rooli kotoutumispalveluja yhteen 
sovittavana strategisena ryhmänä vahvistettiin. Kotoutuminen Kuopioon toimenpideohjelmaa on 
valmisteltu kaupungin sisäisissä ja alueellisissa maahanmuuttajatyön asiantuntijaryhmissä ja 
sidosryhmät ovat antaneet siihen kirjalliset lausuntonsa lokakuuhun 2012 alkuun mennessä.  

 

Kuva 2: Ministeriön (aiemmin SM:n, nykyisin TEMin) maahanmuuttojohtaja Kristiina Stenman kertoo ministe-
riön kotoutumisasioiden tavoitteista ja hänelle esitellään Kuopiossa tapahtuvaa valmistelua joulukuussa 2011 
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Sidosryhmien ja asiakkaiden palautteen kuuleminen  
 
Valmistelun aiemmissa vaiheissa on maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeita selvitetty useaan 
otteeseen. Mm. Vastaanottava Pohjois-Savo – hanketta edeltäneessä esiselvityksessä (2006-2007 
Johanna Jussila), kaupungin viestintäpalvelun teettämässä kansainvälisten asiakasryhmien tarve-
kartoituksessa (harjoittelija Tamara Heidenhofer, 2009-2010) sekä opinnäytetyössä (Savonia AMK 
2011 Hanna Cederberg, kansainvälisten opiskelijoiden käsitykset Kuopiosta) kuin myös Savon 
ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden kanssa yhteistyönä.  
 
Vuoden 2012 syksyllä on eri sidosryhmiä kuultu työryhmien kokouksissa ja aineistoon on erikseen 
pyydetty kirjalliset kommentit luonnosvaiheessa.  
 
 

 
1.3. Kuopion toimintaympäristö 

 
Kuopiossa on ulkomaan kansalaisia noin 1600 ja opiskelijat mukaan lukien noin 2000. Vieraskieli-
syyden mukaan tarkasteltuna luvut ovat isompia. Pakolaisten osuus on noin 300, eli 1/5 ulkomaa-
laisista. Kansalaisuuksia Kuopiossa on noin 90, ja venäläiset ovat suurin kieliryhmä ja vähemmistö 
(noin 400). Kuopioon muuttaa keskimäärin runsaat pari kymmentä ulkomaalaista kuukausittain.  

Keskeinen toimintaympäristön muutos oli vuoden 2011 alusta lähtien voimaan tullut Kuopion 
kaupungin palvelualueuudistus, joka painottaa asiakaslähtöistä toimintatapaa. Myös kuntaraken-
neuudistus tuo omat lisähaasteensa. 

Kuopion vuoden 2011 väestönmuutoksesta nettomaahanmuuton osuus oli vajaat 40 %. Maahan-
muuton osuus koko Kuopion muuttoliikkeestä oli 6 %.  

 

Seuraavissa kuvissa on tietoa Kuopion ulkomaalaisista. 
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Kuva 3: Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä Kuopiossa 1980–2011 

 
 

 

Kuva 4: Väestönmuutokset vuonna 2011 
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Kuva 5: Kuopion ulkomaalaisten suurimmat kansalaisuudet 2009 - 2011 

 

 

 

Taulukko 4: Kuopion suurimmat kansalaisuusryhmät 2006 - 2011 
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Lähde: Kuopion kuntarekisterit

Yhteensä 1841 henkilöä
1,9 % väestöstä 
92 eri kansalaisuutta

Suurimmat kansalaisuusryhmät

Valtio 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Venäjä  364 353 351 360 390 419
Viro  81 92 100 106 129 155
Myanmar  47 71 103 115 134 149
Irak  63 38 47 53 82 98
Thaimaa  35 40 46 57 66 78
Sudan 93 100 100 96 99 78
Kiina  32 36 40 46 44 55
Britannia           38 45 50 47 51 54
Saksa  33 43 40 42 46 47
Turkki  21 37 41 50 49 46
Ruotsi  17 15 19 43 45 43

Yhteensä 1143 1221 1373 1507 1668 1841
Eri kansalaisuuksia 82 82 87 89 90 92
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1.4. Kuopion kotoutumistyön nelikenttäanalyysi  
 

Seuraavaan taulukkoon on koottu Kuopion kotoutumistyön vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuk-
sia ja uhkia 2012 tilanteessa.  

 
Taulukko 5: Kotoutumistyön nelikenttäanalyysi 
 

VAHVUUDET 
 

HEIKKOUDET 

- Vahva verkostoyhteistyö (viranomaiset, ELY, 
TE-toimisto, kunta, oppilaitokset, järjestöt ja 
elinkeinoelämä) 
- Vähäiset vastakkainasettelut kantaväestön ja 
maahanmuuttajien välillä 
- Onnistuneet kokeilut (2012) kv-osaajien ja 
työnantajien kohtaamistilaisuuksien järjestämi-
sessä  laajapohjaisella 
yhteistyöllä 
- Kuopio on uuden kotolain pilottikaupunki 2011-
2013 
- 20-vuotinen pakolaistyö, Kalevalan koulun 
maahanmuuttajalasten opetus, Sakkyn ja kansa-
laisopiston 
maahanmuuttajien koulutusosaaminen, Kuopion 
kaupungin kaksikielinen opetus, 
maahanmuuttajanuorisotyö, Setlementti Puijolan 
Kompassi ym. 
- Maahanmuuttajat huomioidaan jo melko hyvin 
kaupungin peruspalveluissa 
- Yliopiston ja AMK:n vaikutus, suuri kv-
opiskelijoiden ja -osaajien määrä 
määrä 
- Kehittämisen ilmapiiri on hyvä 

- Osaamiskapeikkoja monikulttuurisissa kohtaa-
mistilanteissa  
- Kokonaisseurannassa ja kehittämisessä on 
niukat resurssit.  
- Kotokoulutusresurssien niukkuus ja väliinputo-
ajaryhmien kysymys esimerkiksi nuoret ylioppi-
velvollisuusiän maahan tulleet, jotka eivät ole 
käyneet peruskoulua.  
- Maahanmuuttajien osallisuusasiat vaativat 
vielä jäsentämistä 

 

MAHDOLLISUUDET UHAT 
 

- Elinkeinoelämän kasvava kiinnostus työllistää 
myös vieraskielisiä työnhakijoita ja kv-
opiskelijoita 
- Rohkaisevat kansainvälisen rekrytoinnin kokei-
lut 
- Järjestöjen hyödyntämättömät mahdollisuudet 
(nk. vapaaehtoistyön tarjottimen kokoaminen) 
- Kuopion kaupungin yhteiskuntavastuu työllistää 
maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita 
- Tehostettu henkilöstökoulutus monikulttuuristen 
asiakkaiden kohtaamiseen ja tulkin käyttöön 
- Kuopiosta maakunnallinen maahanmuuttaja-
työn osaamisen keskittymä 

 

- Työperusteisen maahanmuuton tarpeisiin ei 
pystytä vastaamaan (miten tehdä Kuopioon 
muutto ja tiedonhankinta helpoksi muuttajille) 
- Yhdenvertaisuus ei toteudu, kun resursseja on 
vähän, pudokkaiden määrä saattaa lisääntyä 
- Asenteet ja ennakkoluulot 
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1.5. Kuopio on uuden kotoutumislain kokeilupaikkakunta 2011–
2013  

 
 
Uuteen kotoutumislakiin sisältyy Osallisena Suomessa – kotoutumiskoulutuksen valtakun-
nallinen kokeiluhanke vuosina 2011–2013 kymmenellä paikkakunnalla, joista Kuopio on yk-
si ja Itä-Suomen ainoa edustaja.  
 
 
Kuopion kaupungin vetovoimaisuuden palvelualueen hallinnoimaan ”OSKU - Osallisena 
Kuopiossa -kokeiluun” on saatu tukea sisäasiainministeriöltä täysi tuki, millä tuotetaan neljä 
räätälöityä kokeiluprojektia väliinputoajaryhmien suomen kielen taitojen vahvistamiseen.  
 
 
Lisätietoa on kappaleessa 5.  
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2. Toimenpideohjelman kytkentä Kuopion strategiaan 2020 ja  
Itä-Suomen maahanmuuttostrategiaan 2017   

 
 

2.1. Kuopion strategian 2020 tavoitteet ja Itä-Suomen maahan-
muuttostrategia vuoteen 2017  

 
Kotoutumispalvelujen viitekehyksen muodostavat  

 1.9.2011 voimaan tullut laki kotoutumisen edistämisestä ja sen johdosta kaupunginjohtajan 
toimeksiannosta tehty selvitys Kuopion kaupungin vastuutahoista (huhtikuu 2012) 

 Kuopion strategian 2020 näkökulmat ja  
 2008 kaupunginhallituksen hyväksymät kansainvälisyysohjelman 2007–2012 tavoitteet mo-

nikulttuuristen palvelujen kehittämisestä 
 Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelma (2008; 2010) 
 Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymä (2007)  CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon pe-

ruskirja 
 sekä ajankohtaiset valtakunnalliset hankkeet kuten nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikais-

työttömyyden kokeilu.  
 

Kuopion visio 2020: 
KUOPIO ON 150.000 ASUKKAAN 
ELÄVÄ JA KANSAINVÄLISTYNYT YLIOPISTOKAUPUNKI, 
JOSSA ON VAHVA YHDESSÄ TEKEMISEN HENKI 
 
 

Visio tarkoittaa mm. seuraavia tavoitteita ja arvoperiaatteita.  

 150.000 ASUKKAAN KAUPUNKI: Kuopion väestönkasvu kaksinkertaistuu ja alueella syntyy moni-
kuntaliitoksia.  

 KANSAINVÄLISTYNYT YLIOPISTOKAUPUNKI: Kuopiossa on kansainvälisesti tunnustettu yliopisto- 
ja ammattikorkeakoulutus ja laaja-alainen muu koulutustarjonta. Kuopio on monikulttuurinen ja su-
vaitseva. 

 VAHVAN YHDESSÄ TEKEMISEN KAUPUNKI: Kuopiossa työskennellään tiiviissä verkostomaisessa 
yhteisössä alueen kehittämiseksi ja yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. 

 ROHKEUS: Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut – erottua, olla ennakkoluuloton ja myös 
edelläkävijä.  

 LUOVUUS: Kehittämiselle on otollinen ilmapiiri ASIAKASLÄHTÖISYYS 
 ASIAKASLÄHTÖISYYS: Asiakaslähtöisyyttä on kuntalaisten mukaanotto toiminnan ja palveluiden 

kehittämiseen sekä asiakaslähtöinen palveluasenne – asiakkaan arvostaminen.  
 
 

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia vuoteen 2017  

Seuraavassa taulukossa on Itä-Suomen maahanmuuttostrategian (hyväksytty syyskuussa 
2012) toimenpiteet. Strategia luo viitekehyksen maahanmuuttotoiminnan kehittämiseksi.  
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Taulukko 6: Itä-Suomen maahanmuuttostrategian sisältö ja toimenpiteet 2012–2017. 
Kuntien vastuulla olevat asiat sisältyvät toimenpidekokonaisuuksiin 6, 8 ja 9. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Toimenpidekokonaisuus 1. Työmarkkinoiden muutosten ennakointi 
Koordinaatiovastuu tpk1: ELY-keskukset ja maakuntaliitot 
a. Työelämän kansainvälistymis- ja osaamistarpeiden muutoksia ennakoidaan suunnitellusti ja säännöllisesti 
 
Toimenpidekokonaisuus 2. Maahanmuuttajien työllistyminen, yrittäjyys ja heidän 
osaamisensa hyödyntäminen elinkeinoelämässä 
Koordinaatiovastuu tpk2: ELY-keskukset ja TE-toimistot 
b. Työ- ja elinkeinotoimistot ovat verkostoituneet tiiviisti erityisesti elinkeinoelämän kanssa 
c. Viranomaisten antama neuvonta ulkomaalaisen työvoiman käytöstä ja yrittäjyyden edistämisestä on yhtenäistä 
d. Yrittäjyys- ja kansainvälistymispalveluita kohdennetaan tehokkaammin ulkomaalaistaustaisille 
e. Matalan kynnyksen reitit työelämään turvataan 
 
Toimenpidekokonaisuus 3. Ulkomaalaisille tarjottavan koulutuksen 
työelämälähtöisyys 
Koordinaatiovastuu tpk3: ELY-keskukset 
f. Kotoutumiskoulutus on työelämälähtöistä ja sitä on tarjolla joustavasti 
g. Korkeakoulut tukevat ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä ja tiivistävät yhteistyötään elinkeinoelämän 
kanssa 
 
Toimenpidekokonaisuus 4. Kansainvälinen rekrytointi elinkeinoelämän 
kansainvälistäjänä 
Koordinaatiovastuu tpk4: ELY-keskukset ja TE-toimistot 
h. EUR ES on tunnettu ja käytetty kansainvälistä rekrytointia tukeva palvelu 
i. I tä-Suomessa tarjolla olevista työmarkkinoiden kansainvälistymispalveluista ja rekrytointimalleista on tehty selvitys 
j. U lkomaalaisen asettautumista Itä-Suomeen tuetaan verkostomaisesti 
Toimintalinja 2. Asenteet ja osallistuminen 
Toimenpidekokonaisuus 5. Maahanmuuttajien syrjimättömyys 
ja asema arjessa 
Koordinaatiovastuu tpk5: Itä-Suomen AVI 
k. Itä-Suomessa maahanmuutto on osa arkea, suunnitelmia ja päätöksentekoa 
l. Kuntien ja valtion viranomaisilla on yhdenvertaisuussuunnitelmat 
 
Toimenpidekokonaisuus 6. Koulujen kansainvälisyyskasvatus ja 
maahanmuuttoasioista tiedottaminen 
Koordinaatiovastuu tpk6: ELY-keskukset, kunnat ja Itä-Suomen AVI 
m. Kansainvälisyyskasvatusta annetaan kouluissa 
n. Maahanmuuttoasioista tiedotetaan aktiivisesti ja säännöllisesti 
 
Toimenpidekokonaisuus 7. Verkostot ja yhteistyö maahanmuuttoasioissa 
Koordinaatiovastuu tpk7: ELY-keskukset ja kolmas sektori 
o. Maakuntiin on perustettu alueelliset maahanmuuttoasiain toimikunnat 
p. Viranomaiset hyödyntävät kolmannen sektorin asiantuntemusta ja työpanosta 
q. Itä-Suomessa toimii aktiivinen ja vaikuttava etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) 
Toimintalinja 3. Kunnat ja kotouttaminen 34 
Toimenpidekokonaisuus 8. Paikallistason yhteistyö, kotouttamisohjelmat ja 
koulutusmahdollisuudet 
Koordinaatiovastuu tpk8: kunnat 
r. Kunnat tekevät paikallistasolla monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kotouttamisasioissa 
s. Itä-Suomen kunnissa on ajantasaiset kotouttamisohjelmat ja kotouttaminen on toimiva osa kunnan 
normaaleja peruspalveluja 
t. Ulkomaalaistaustaisten koulutusmahdollisuudet turvataan 
 
Toimenpidekokonaisuus 9. Pakolaisten kuntapaikat 
Koordinaatiovastuu tpk9: ELY-keskukset ja kunnat 
u. Itä-Suomen kunnat tarjoavat pakolaisille 250 kuntapaikkaa vuodessa 
v. Itä-Suomessa on alueellinen pakolaisten kuntiin osoittamisen strategia, jolla tuetaan pakolaisten kuntiin siirtymistä 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet (2008)  
 
Liitteissä on Kuopion kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman (2008) tiivistelmä.  
 
Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelman keskeiset vaatimukset ovat:  
 

  Yhdenvertaisuus tulee huomioida henkilöstöpolitiikassa 
  Yhdenvertaisuus tulee sisällyttää toimialojen ja työyhteisöjen osaamisvaatimuksiin 
  Yhdenvertaisuutta tulee käsitellä täydennyskoulutuksessa 
  Yhdenvertaisuus tulee huomioida viestinnässä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin 
  Palveluneuvonnan ja – ohjauksen näkökulma tulee sisällyttää perustehtäviin. 

 
 
 

3. Tieto kotoutumispalvelujen yhteensovittamisesta vastaavasta 
viranomaisesta, toimenpiteistä vastaavista tahoista ja 
suunnitelma kunnan kotoutumisohjelman seurannasta ja ajan 
tasalla pitämisestä 

 
 
 

3.1. Tieto kotoutumispalvelujen yhteensovittamisesta vastaavasta 
viranomaisesta  

 

Kuopion kaupungissa on määritelty (kaupunginjohtajan johtoryhmä 17.4.2012) uuden kotolain 
mukaisesti keskeisistä lain tarkoittamista tehtävistä kaupunkitasoisesti vastaavat asiakkuusjohtajat 
(taulukko 2 raportin alkuosa). Kokonaiskoordinaatiovastuu on perusturvan ja terveyden palvelualu-
eella, jota johtaa ao. palvelualuejohtaja. Koordinaatiotyötä ja ao. valmisteluja johtava asiakkuusjoh-
taja on sosiaalijohtaja.  

Keskeinen yhteen sovittava foorumi on hyvinvointiryhmä (pj. palvelualuejohtaja). Se toimii lain 
tarkoittamassa yhteensovitustehtävässä.  

 

Seuraavalla sivulla kuvassa 6 esitetään Kuopion kaupungin palvelualueiden vastuut kotoutumisen 
tehtävistä. 
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3.2. Tieto toimenpiteistä vastaavista tahoista 
Asiakirjan alkuosassa, taulukossa 2 esitetään kotolain tehtävistä vastaavat asiakkuusjohtajat 
Kuopion kaupungin organisaatiossa. 

Muut maahanmuuttajatoimijat ja palvelut Kuopiossa 
Liiteaineistossa on listattuna Kuopion maahanmuuttajatoimijoita 2012 tilanteessa.  

 

Organisaatioiden yhteistyö maahanmuuttaja-asioissa ja työryhmät 
Kuopiossa kaupungin, oppilaitosten, lupaviranomaisten, seurakuntien ja järjestöjen välinen yhteis-
työ on jo pitkään ollut tiivistä ja vahvaa. Ryhmät kuten maahanmuuttajatyön verkosto, maahan-
muuttaja-asioiden foorumi ym. toimivat aktiivisesti, edistävät hyviä etnisiä suhteita, järjestävät 
tapahtumia ym.  Oheinen taulukko kertoo Kotoutuminen Kuopioon -toimenpideohjelmaan kytkeyty-
vät työryhmät ja foorumit.  

Taulukko 7: Kuopion kotoutumispalveluja edistävät ja kehittävät työryhmät 

Yhteensovittamisesta 
vastaava viranomainen  

Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä. Vastaava palvelualuejohtaja on perusturvan 
ja terveydenhuollon palvelualuejohtaja. Vastaava asiakkuusjohtaja on sosiaalijoh-
taja. Raportointi hyvinvointiryhmälle 1 – 2 kertaa vuodessa. 

Kaupunkitasoisten 
seurantatietojen ko-
koamisvastuu  

Laajennettu maahanmuuttoasioiden foorumi on sosiaalijohtajan vetämä työryhmä, 
johon asiakkuusjohtajat tai heidän osoittamansa edustajat osallistuvat alueellisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa ja valmistelevat asiat hyvinvointiryhmälle. 

Toimintaympäristön 
muutosten seuranta  

Asiantuntijaryhmät 

 Kuopion maahanmuuttajatyön laaja verkosto 
 Kuopion aikuisten kotokoulutuksen työryhmä  
 Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetuksen työryhmä 
 Varhaiskasvatuksen interkulttuurinen ryhmä 
 Nuorisoverkosto käsittelee myös maahanmuuttajanuorten asioita 
 Kirjaston monikulttuurisuusryhmä  
 Kuopion yhdenvertaisuustyöryhmä 
 Sosiaalijohtaja vastaa vuosittaisista sidosryhmäneuvotteluista 

Yleinen kansainvä-
lisyyskehitys  

Kansainvälinen toimin-
taympäristö,ulko-
maalaispalvelujen tilanne, 
Eurooppa-, Venäjä- ja 
Kiina-yhteistyön asiat sekä 
ajankohtaiset teemat. 

Kansainvälisyystyöryhmä  

seuraa ohjausryhmänä Kuopion kansainvälisyysohjelman (2007–2012) tavoittei-
den toteutumista.  Ohjelma on kaupunginhallituksen (2008) hyväksymä Kuopion 
päästrategiaa toteuttava toimenpideohjelma ja ohjausryhmä on kaupunginhallituk-
sen asettama. Jäseninä ovat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston edusta-
jat, kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat, markkinointijohtaja, yrityskoordinaattori 
ja sihteerinä konsernipalvelun kv-koordinaattori. 
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3.3. Suunnitelma kunnan kotoutumisohjelman seurannasta ja ajan 
tasalla pitämisestä    

 
Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä toimii kaupunkitasoisena kotoutusasioita yhteen sovittavana 
ryhmänä sekä linkkinä päätöksentekoon.   

 
Palvelualueuudistuksen myötä käynnistetty hyvinvointiryhmä on aloittanut toimintansa 13.4.2011. 
Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2012 palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas ja 
sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki. Jäseninä ovat palvelualuejohtajat, keskeisten 
palvelujen asiakkuusjohtajat sekä strategiajohtaja ja eräitä asiantuntijoita.  
 
Kuopion kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti 17.4.2011, että Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä 
vastaa kotolain tarkoittamasta yhteensovitustehtävästä ja kytkennästä talousarvion ja strategian 
valmisteluun sekä seurannasta. Ryhmällä itsellään ei ole toimivaltaa, vaan se on luonteeltaan 
aloitteita ja ehdotuksia tekevä.  

Hyvinvointiryhmälle raportoidaan kotoutumisasioista 1 – 2 kertaa vuodessa, talousarvion valmiste-
lun aikaan (esimerkiksi maalis-huhtikuu) sekä tavoitteiden seurannan näkökulmasta (esimerkiksi 
syyskuu).   

Kaupunkitasoisten seurantatietojen kokoamisesta vastaa sosiaalijohtajan vetämä työryhmä (nk. 
laajennettu mamu-foorumi), johon asiakkuusjohtajat tai heidän osoittamansa edustajat osallistuvat 
yhdessä eräiden alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Lisäksi järjestetään sidosryhmätapaamisia Kuopion kaupungin ja viranomaistoimijoiden kesken 
(Ely, TE-toimisto, Poliisi, Kela, Maistraatti), joista vastaa sosiaalijohtaja. Asiantuntijatyöryhmät 
seuraavat muutoksia asiakasrajapinnassa ja välittävät tietoa.   

Kuopiossa kaupunkitasoiset maahanmuuttajapalvelujen suunnittelu- ja valmisteluasioiden resurssit 
ovat valtakunnallisesti vertaillen ja Kuopion kokoluokka huomioiden niukat. Tilannetta seurataan ja 
ohjelmaa käynnistellään verkostoyhteistyön mallilla, johon lähtökohdat ovat nykyisellään hyvät.  

 
 

Taulukko 8:  
Tekstiin liittyvät toimenpiteet 2012 - 2015. Lisätietoja on taulukossa 3.  
 
1. Seurantamalli toimii. Eri työryhmien roolit ja toimintasuunnitelmat ovat selkeät.  
2. Seurataan kaupunkitasoisten maahanmuuttajapalvelujen suunnittelu- ja valmisteluresurssien 
riittävyyttä 
____________________________________________________________________________ 
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4. Kuopion kaupungin maahanmuuttajapalveluja koskevat yleiset 
linjaukset, kunnan yleiset palvelut maahanmuuttajille ja miten 
toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina  

 

4.1.Kuopion kaupungin maahanmuuttajapalveluja koskevat yleiset 
linjaukset 
 

Kuopion organisaatio muuttui 2011. Uusi organisaatio painottaa asiakkaan näkökulmaa. Maahan-
muuttajat ovat yksi Kuopion kaupungin asiakasryhmä. Toimitaan seuraavien periaatteiden mu-
kaan:  

o Kansainvälisyys on osa arkipäivää ja samat palvelut ovat käytettävissä niin maahanmuutta-
jille kuin kantaväestölle.  

o Tavoitteena on, että maahanmuuton alkuvaiheeseen voidaan tarjota riittävät tiedot ja ohja-
us. Lisäksi tavoitteena on, että maahanmuuttaja itse hakee aktiivisesti tietoa omien mahdol-
lisuuksiensa puitteissa. 

o Palveluneuvontaa antaa aina se viranomainen, jonka toimivaltaan asia kuuluu. 

o Kehittämisasioissa tehdään yhteistyötä suurten kaupunkien kanssa 

 

4.2. Kunnan yleiset palvelut maahanmuuttajille ja miten toteutetaan 
maahanmuuttajille soveltuvina  
Maahanmuuttajat huomioidaan asiakasryhmänä Kuopion kaupungin palvelualueiden arkityössä, 
toimintojen suunnittelussa, arviointityössä ja laatutyössä.  

Pidetään huolta laadukkaista peruspalveluista, mikä mahdollistaa maahanmuuttaja-asiakkaiden 
ohjaamisen normaalipalvelujen piiriin. Tämä edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä ja valmiuksien 
kasvattamista. Peruspalvelujen valmiuksia vastaanottaa maahanmuuttaja-asiakkaita tulee syste-
maattisesti vahvistaa. Lähettävän ja vastaanottavan tahon yhteistyö eli saattaen vaihtaminen on 
tärkeää. Tulee hyödyntää monenlaisia tapoja osaamisen vahvistamisessa kuten koulutus, työkierto 
jne. 

Työ- ja elinkeinoministeriö kokosi syyskuussa 2012 kuntakohtaisia tietoja maahanmuuttajien 
palvelutilanteesta. Kuopion kaupungin asiakkuusjohtajien viesti oli yhdensuuntainen: maahanmuut-
tajat pystytään huomioimaan peruspalveluissa jo nykyisellään melko hyvin. Samansuuntainen 
viesti saatiin tähän toimenpideohjelmaan myös Kuopion poliisin lausunnosta, jossa todetaan että 
kotoutumisasiat sujuvat Kuopiossa hyvin 2012 tilanteessa eikä vastakkainasetteluja maahanmuut-
tajien ja kantaväestön kesken ole syntynyt.  
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Oheiseen taulukkoon on koottu tietoja maahanmuuttaja-asiakasryhmistä  Kuopiossa ikäluokittain ja 
alueittain. Kuopion vahvuus on, että maahanmuuttajat asuvat tasaisesti eri puolilla kaupunkia.  
 
 
Taulukko 9: Tilastoja Kuopion ulkomaalaistaustaisista asukkaista (2012). 

Tilastoja Kuopion ulkomaalaistaustaisista asukkaista  

1600 ulkomaan kansalaista  
Nettomuutto noin 20 henkilö /kk 

Alle kouluikäiset (0-6 v.) : 150 
Alakouluikäiset (7-12 v.) : 100 
Yläkouluikäiset: 50 
Kouluissa on edustettuna noin 30 kansalaisuutta (noin 30 eri 
äidinkieltä puhuvaa oppilasta) 

II-asteen ikäiset (16–18 v.) : 50 
Opiskeluikäiset (19–24 v): 150 
Ulkomaalaiset opiskelijat noin 600 - 800 

Työikäiset (25 - 64 v): 1000 
Vieraskieliset työnhakijat: noin 700 

Pakolaisia noin 300 

Yli 65-vuotiaita noin 50 henkilöä. 

 
Kuva 7: Kuopiossa asuvat ulkomaan kansalaiset asuvat tasaisesti eri puolilla kaupunkia. 

 
Kuopion kaupunki tarjoaa 2012 tilanteessa oheisessa taulukossa 10 kuvatut maahanmuuttajien 
erityispalvelut, joita tulee jatkossakin tarkastella ja kehittää. Muulta osin normaalipalvelujen ja 
aluepalvelujen tulee palvella myös maahanmuuttaja-asiakkaita yhdenvertaisuuslain hengen mu-
kaisesti. 
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Vuoden 2012 tilanteessa Kuopion kaupunki tarjoaa seuraavat maahanmuuttajien ja kansainvälis-
ten asukkaiden erityispalvelut.  

 
Taulukko 10: Maahanmuuttajien erityispalvelut Kuopiossa (2012) 
 
 
 pakolaisten ja paluumuuttajien lakisääteiset, määräaikaiset kotoutumispalvelut perusturvan maahan-

muuttopalveluissa (kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi perhetyöntekijää, toimistosihteeri) 
 pakolaisten ja paluumuuttajien terveyspalvelut (terveydenhoitaja) 
 maahanmuuttajalasten perusopetukseen valmistava jakso keskitetysti Kalevalan koululla 
 mahdollisuus hakeutua kaksikieliselle koulupolulle englanninkielellä päiväkodista Rajalan alakoulun ja 

Hatsalan yläkoulun kautta IB-lukioon sekä edelleen korkealle asteelle vieraskielisiin tutkinto-ohjelmiin 
 maahanmuuttajanuorten nuorisonohjaaja nuorisopalveluissa 
 maahanmuuttajien palveluneuvonta kaupungin palveluihin kaupungintalolla asiakaspalveluyksikössä 
 niiden maahanmuuttajien, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, lakisääteinen alkukartoituspalvelu on 

järjestetty perusturvan maahanmuuttopalveluihin 
 suomen kielen opetusta aikuisille maahanmuuttajille eri oppilaitoksissa 

 
 

 

 

Taulukko 11:  
Tekstiin liittyvät toimenpiteet 2012 - 2015. Lisätietoja on taulukossa 3. 
 
3. Asiakkaat ohjataan peruspalveluihin – käytäntö saadaan toimimaan 

4. Kuvataan kaupunkitasoinen, poikkihallinnollinen maahanmuuttajapalvelujen prosessi keskeisten 
asiakasryhmien mukaan. Kiinnitetään huomiota rajapintojen toimivuuteen. 

__________________________________________________________________________ 
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5. Suunnitelma kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä 
 

Maahanmuuttaja-asiakkaiden näkökulmasta tärkeää on mahdollisimman varhain alkuvaiheessa 
ripeä tiedon saanti heidän ulottuvillaan olevista palveluista. Toivottavaa on myös ripeä pääsy 
kotoutumiskoulutukseen ja suomenkielen opetukseen, mikä on riippuvainen kulloisistakin koulutus-
resursseista. Pääsy erilaisiin yhteisöihin ja vapaa-ajan toimintoihin sekä yhteyteen paikkakunnalla 
jo olevien saman kulttuurin edustajien kanssa kuin myös kantaväestön edustajien kanssa ovat 
tekijöitä, jotka edesauttavat alueeseen sitoutumisesta.  

Toimenpiteiden kehittämisessä tehdään yhteistyötä suurten kaupunkien kanssa ja vaihdetaan 
tietoja käytänteistä. 

 

5.1. Alkuvaiheen opastus, neuvonta ja asioimistulkkaus 
Tavoitteena on, että Kuopioon muuton alkuvaiheeseen voidaan tarjota kotoutumisen kannalta riittävät tiedot 
ja ohjaus soveltuviin palveluihin.  

 Maahanmuuttajien alkuvaiheen opastusta antavat omalta vastuualueeltaan lupaviranomai-
set ja TE-toimisto, työhön suoraan tuleville työnantajat itse, opiskelemaan tuleville oppilai-
tokset sekä lukuisat järjestötoimijat ja yhteisöt, erityisesti Monikulttuurikeskus Kompassi 
Kuopion kaupungin ydinkeskustassa. Kuntapalvelujen osalta neuvoo kaupungintalon muut-
tajaneuvonta. Myös saman kulttuurin Kuopiossa jo asuvat asukkaat voivat tukea kotoutumi-
sessa. Järjestöillä on vapaaehtoisten ystävä- ja kummitoimintaa, oppilaitoksilla tutor-
toimintaa jne. 
 

 Merkittävää työtä tekevät myös uskonnolliset yhteisöt. Monissa kulttuureissa uskonnon ja 
kirkon merkitys on suomalaista yhteiskuntaa huomattavasti vahvemmassa asemassa. Siksi 
näiden tahojen osallistuminen kotoutumiseen on paikallaan huomioida.  
 

 Kuopion Setlementti Puijola ry:n Kompassi on jo vuosien ajan tarjonnut kaupungin ydinkes-
kustassa monikulttuuriseen kohtauspaikan maahanmuuttajille ja kantaväestölle sekä järjes-
tänyt monipuolista toimintaa ryhmille ja yksilöille 

 Kuopio on uuden kotoutumislain kokeilupaikkakunta 2011 – 2013. Työ- ja elinkeinoministe-
riö rahoittaa neljää osaprojektia, joista yksi on Tervetuloa Suomeen –koulutus. Näissä kou-
lutuksissa on annettu vasta maahan tulleille ryhmäopetusta, suomen kielen alkeisopetusta 
ja neuvontaa arkipäivän asioissa. Koulutusmallin opetussisältö on hyvin asiakaslähtöinen, 
sisältää runsaasti alkuvaiheen ohjausta ja lyhentää odotusaikaa seuraavaan koto-
koulutukseen. Tuottaja on Kuopion Setlementti Puijola ry.  
 

 Kuopion kaupunki on verkossa toimivan valtakunnallisen infopankin jäsenkaupunki 

(www.infopankki.fi). Kuopion kaupungin verkkosivujen (www.kuopio.fi) vieraskielisiltä sivuil-

ta löytyvät erikieliset maahanmuuttajaoppaat. Vuoden 2011 aikana vahvistettiin Kuopion 

kaupungin asiakaspalvelun muuttajapalvelua palkkaamalla toinen palveluneuvoja muuttaja- 
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neuvontaan. Palvelu on tarkoitettu kaikille Kuopioon muuttaville henkilöille myös maahan-

muuttajille. Asiakkaita ohjataan eteenpäin palveluverkostossa niin kaupungin palveluihin 

kuin alueen toimijaverkoston palveluihin.  

 

 Niiden maahanmuuttajien, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, lakisääteinen, uuden-
muotoinen ja 2011 uudella lailla määritelty alkukartoituspalvelu on järjestetty perusturvan 
maahanmuuttopalveluihin.  

 
 
 
Asioimistulkkauksen kehittäminen  
 
Kuopion kaupungin perusturvan maahanmuuttopalveluilla on koottuna tietoja alueella käytettävistä 
asioimistulkkipalveluista. Video- ja puhelintulkkauksen kehittyessä, maahanmuuttaja-asiakkaiden 
määrän kasvaessa ja kuntarakenteen ollessa muutosvaiheessa on paikallaan tehdä kokonaisselvi-
tys tulkkauksen tarpeesta ja sen järjestämismalleista sekä pelisäännöistä ja tarvittavasta koulutuk-
sesta.  

 
 

 
5.2. Aikuisten työelämän polku  
 
Maahanmuuttajien työttömyysaste Kuopiossa on noin 27 % (Lähde Pohjois-Savon Ely).  
 

Kotoutumiskoulutus ja työelämäpolkua tukeva suomen kielen opetus Kuopiossa 
 
Työikäistä maahanmuuttajaa ohjataan kohti työelämää joko koulutuksen tai muiden tukitoimien 
avulla. Poikkeuksena ovat mm. kotiäidit, heitäkin ohjataan töihin, kun lapsi on yli vuoden ikäinen.  
Myös töihin tulleilla ja töissä olevilla, pysyväisluonteisesti maassa olevilla maahanmuuttajilla, 
saattaa olla oikeus kotoutumiskoulutukseen, mikäli he ovat työttömyysuhan alaisia. Moni töissä 
käyvä opiskelee Monikulttuurikeskus Kompassissa tai Kansalaisopistossa omalla ajallaan. 
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Aikuisten suomen kielen opetus Kuopiossa  

 

Kuopiossa maahanmuuttajien hyvin erilaisiin suomen kieleen, yhteiskuntaan ja työelämään liittyviin 
oppimistarpeisiin on vastattu eri toimijoiden yhteistyön avulla. 

Suomen kielen alkeita voi opiskella non-stop-periaatteelle Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus 
Kompassissa. Omaehtoisesti suomen alkeita voi opiskella myös Snellman kesäyliopistossa, Kuo-
pion kansalaisopistossa sekä Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksessa. 

Osallisena Suomessa /Osallisena Kuopiossa – kokeiluhankkeessa vasta maahan tulleille ja Kuopi-
oon muuttaneille maahanmuuttajille on kokeilun puitteissa tarjottu yhteistyössä 3.sektorin kanssa 
Tervetuloa Kuopioon - koulutusta (1kk), mikä sisältää suomen kielen alkeita ja tietoa yhteiskunnas-
ta.  

Suomen kielen opetuksen ja kotoutumiskoulutuksen rungon muodostaa Kuopiossa työvoimakoulu-
tuksena toteuttava lakisääteinen kotoutumiskoulutus.  

”Kotoutumiskoulutuksena oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään suomen 
tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka 
edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä ja yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallin-
taan liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa 
suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaitotason” laki kotoutumisen edistämisestä 
1386/2010:20.    

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus tulee kotoutumislain mukaan antaa Opetushalli-
tuksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tämä opetussuunnitelma on otetta-
va käyttöön 1.6.2012. Opetussuunnitelmassa kotoutumiskoulutuksen laajuudeksi on määritelty 
enintään 60 ov / henkilö.  Pohjois-Savon Ely-keskus on kilpailuttanut koulutukset ja toimintamallina 
on tällä hetkellä se, että Savon ammatti- ja aikuiskeskus vastaavat ensimmäisistä 40 opintoviikosta 
ja Kuopion kansalaisopisto järjestää 20 ov räätälöityjä kielen eri taitotasoille asettuvia suomen 
kielen kotoutumismoduuleja.  

Kuopion keskeisimpiä kotoutumiskoulutuksen prosesseja on esitetty kuvassa 8.  
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Kuva 8: Kuopion seudun kotoutumispolut 2012 tilanteessa.  
 
 

Kuopion kotoutumisen polut 
 
Peruspolku on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on perusopiskeluvalmiudet, toiminnallinen luku- ja 
kirjoitustaito latinalaisin aakkosin ja aikaisempaa kokemusta vähintään yhden vieraan kielen opis-
kelusta, tavoitteena on työllistyminen tai ammatillinen koulutus.  
 
Nopeasti etenevien polku on tarkoitettu kielenopiskeluun tottuneille opiskelijoille, joiden luku- ja 
kirjoitustaito latinalaisin aakkosin on sujuvaa, joilla on erinomaiset opiskelutaidot ja valmiudet 
itsenäiseen ja omatoimiseen opiskeluun sekä korkeakoulutus tai kokemusta akateemisesta opiske-
lusta, tavoitteena työllistyminen akateemiseen ammattiin tai oman alan täydennyskoulutus. Tämän 
polun puitteissa toteutetaan myös työelämäpainotteinen moduuli 1. 
 
Hitaasti etenevien polku on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on puutteita opiskeluvalmiuksissa tai 
oppimiseen hitauteen, kuten elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, luku- ja kirjoitustaito latinalai-
sin aakkosin on tyydyttävä tai harjaantumaton, tavoitteena on työllistyminen tai ammatillinen koulu-
tus.  
Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevien maahanmuuttajien opiskelua ohjaa Opetushallituksen laatima 
Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelman perusteet 2012.  Kuopios-
sa tämän ryhmän tarpeisiin on vastattu työvoimakoulutuksena toteutettavalla ABC-koulutuksella, 
mikä on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa omalla äidinkielellä tai heillä on 
suuria haasteita oppimisessa. Tämän ryhmän tueksi Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestää myös 
omaehtoisen jopa kolme vuotta kestävän Kantava-koulutuksen, mikä on suunnattu henkilöille, joilla 
on erityisopetuksen tarpeita.  
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Kuopion kansalaisopisto järjestää räätälöityjä suomen kielen kotoutumismoduuleja useilla taito-
tasoilla Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa laaditun puitesopimuksen puitteissa (75–100 päivää / 
moduli). 

 Suomen kielen jatkokurssi A1.1.   
 Suomen kielen jatkokurssi A1.3. 
 Suomen kielen jatkokurssi A2.1.   
 Suomen kielen jatkokurssi A2.2. 
 Suomen kielen jatkokurssi B1.1. ·  
 Suomen kielen jatkokurssi B1.2.   

 
  
Savon ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa myös omaehtoisena koulutuksena 10 kk kestävän Ammatil-
liseen koulutukseen valmistavaa koulutusta maahanmuuttajille, mikä tarjoaa monelle henkilölle 
erinomaisen reitin ammatillisiin opintoihin ja työelämään.  
 
Vaativimmalla tasolla suomen kielen opetusta Kuopiossa tarjoaa Kuopion aikuislukio sekä Itä-
Suomen yliopisto, missä opetusta on tarjolla aina Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti C-
taitotasolle asti. 
 
Näiden koulutuskokonaisuuksien lisäksi koulutusta tarjotaan Osallisena Kuopiossa hankkeen 
puitteissa räätälöidysti myöhään saapuneille maahanmuuttajanuorille, kotiäideille lapsineen sekä 
senioreille. 
 
Kuopiossa koulutuksen tarjoajat yhdessä etsivät mahdollisuuksia organisoida riittävää koulutustar-
jontaa erilaisille maahanmuuttajaryhmille. Kukaan ei pysty järjestämään koulutusta yksin, vaan 
oppilaitosten lisäksi mukaan tarvitaan myös yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita ja vapaaehtoi-
sia.  
 
Jatkossa on tärkeä löytää pysyvä malli, millä myöhään saapuneiden nuorten koulutustarpeisiin 
voidaan vastata. Toinen keskeinen ryhmä, jolle tulee kehittää uusi tanakka koulutusmalli, on yksit-
täiset eri ammattialojen työpaikoille saapuneet kansainväliset työntekijät. 
 
 
Kuopion TE-toimiston palvelut  

Kuopion Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) palvelee työnhakijoita ja työnantajia. TE-toimisto on 
alueensa työmarkkinoiden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on työn välittäminen.  

Työnantajille tarjotaan monipuolista apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen.  

Työnhakijat saavat verkon kautta ja henkilökohtaisesti palvelua työnhaussa ja tietoa työmarkkinois-
ta, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä sekä työttömyysetuuden hakemisesta.  

TE-toimisto tukee työllistymistä eri tavoin, mm. hankkimalla asiakkailleen työvoimakoulutusta ja 
ohjaamalla heitä työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai palkkatuettuun työhön.  

Maahanmuuttaja-asiakkaille hankitaan kotoutumiskoulutusta, suomen kielen jatkokursseja eri 
kielitaitotasoilla sekä luku- ja kirjoitustaidottomien suomen kielen koulutusta.  
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Vuoden 2012 tilanteessa te-toimistossa maahanmuuttaja-asiakkaat siirtyvät mahdollisimman pian 
normaalin työnvälityksen piiriin. Liiteaineistossa on lisätietoa Kuopion TE-toimiston palveluista. 

 

OSKU Osallisena Kuopiossa – hankkeessa kehitetään kotoutumis-
koulutuksen käytänteitä 2011–2013 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima Osallisena Suomessa -hanke 2011 – 2013 toimii uuden 
kotoutumislain kokeiluhankkeena. Kokeiluun valittiin hakemusten perusteella 10 suomalaista 
paikkakuntaa. Kuopio on Itä-Suomen ainoa edustaja. Hakemusaineisto valmisteltiin silloisen Kuo-
pion maahanmuuttoasioiden foorumin toimesta.  

Kokeiluhankkeet kehittävät maahanmuuttajien koulutusta, työllistymistä ja yhteiskunnallisia val-
miuksia. Hankkeen tulokset on tarkoitus ottaa valtakunnalliseen käyttöön hankkeen päättymisen 
jälkeen.  

Kuopiossa päätavoitteena on ollut kehittää asiakaslähtöisesti koulutusten sisältöjä, menetelmiä, 
järjestämistapoja ja koulutukseen ohjaamista. Tavoitteena on myös paikallisen yhteistyön tiivistä-
minen ja selkeyttäminen. 

Osallisena Kuopiossa -kokeilu käsittää neljä osaprojektia vuosien 2011 – 2013 aikana:  

1) Tervetuloa Suomeen –koulutuksissa on annettu vasta maahan tulleille ryhmäopetusta, 
suomen kielen alkeisopetusta ja neuvontaa arkipäivän asioissa. Koulutusmallin opetussisäl-
tö on hyvin asiakaslähtöinen, sisältää runsaasti alkuvaiheen ohjausta ja lyhentää odotusai-
kaa seuraavaan koto-koulutukseen. Tuottaja on Kuopion Setlementti Puijola ry.  

 
2) Työelämän suomea –koulutuksissa on tarjottu koulutetuille maahanmuuttajille tehostettua 

suomea työn tai työharjoittelun yhteydessä. Työpaikalle siirretyn kotoutumiskoulutuksen 
malli, jossa rooli on myös työnantajalla, on jo siirtynyt osaksi kotoutumiskoulutusta. Toteut-
taja on ollut Savon ammatti- ja aikuisopisto.  

 
3) Kotoa mukaan –kurssit on suunnattu kotiin jääneille vanhemmille, seniori-ikäisille ja henki-

löille, joiden oppiminen on haasteellista. Kurssien avulla on löydetty tapoja rohkaista kotona 
olevia maahanmuuttajia mukaan toimintaan ja opiskelemaan. Seniorien ja lapsiperheiden 
ryhmässä on tutustuttu heille suunnattuihin yleisiin palveluihin ja luotu kontakteja suomalai-
siin perheisiin. Toteuttaja on ollut Kuopion kansalaisopisto.  

 
4) Nuorten polku ammatillisiin opintoihin on keskittynyt niihin oppivelvollisuusiän ylittäneisiin 

maahanmuuttajanuoriin (17-20v), joiden kielitaito ja/tai opiskeluvalmiudet eivät riitä amma-
tillisiin/koulutuksiin yleensä. Peruskouluopintojen lisäksi nuoret ovat saaneet opastusta käy-
tännön arkielämään ja aikuistumiseen liittyvissä asioissa. Toteuttaja on ollut Savon ammat-
ti- ja aikuisopisto.  

 
 
Kaikki kokeiluhankkeen kurssit ja koulutukset ovat onnistuneet hyvin ja kysyntää on osin ol-
lut enemmän kuin paikkoja. Haasteena on saada mallit käytäntöön ja jatkumaan.  
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Toimijoiden yhteistyötä 2012 – vieraskielisten työnhakijoiden ja 
työnantajien kohtaamistilaisuudet  
 
Syyskuussa 2012 on aloittanut ESR-osarahoitteinen INTOA – hanke, jonka tavoite on tukea maa-
hanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat työllistymis-
palveluja tuottavat toimijat, ja Kuopion kaupunki on hankkeen osatoteuttaja. 
 
Kuopiossa on kokeiltu yritysten ja kansainvälisten osaajien kuten opiskelijoiden uusimuotoisia 
kohtaamistilaisuuksia vuonna 2012. Kuopiossa on runsaasti ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-
opiskelijoita sekä vieraskielisiä koulutettuja työnhakijoita. Maaliskuussa 2012 järjestettiin Pohjois-
Savon Elyn, Kuopion TE-toimiston, Kuopion kauppakamarin, Uusyrityskeskuksen, Savon yrittäjien, 
Kuopion kaupungin ja alueen oppilaitosten kanssa info- ja kohtaamisbrunssi. Paikalla oli yhteensä 
lähes 100 osallistujaa, valtaosin vieraskielisiä työnhakijoita sekä 10 yritystä. Tulokset olivat rohkai-
sevat ja tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa.  

Syyskuussa 2012 toteutettiin venäläisille osaajille suunnattu matkailuyrityspainotteinen kohtaamis-
tilaisuus Kuopion Technopoliksessa. Järjestämisvastuuta kantoivat samat tahot kuin maaliskuun 
tilaisuudessa, päävastuussa oli Elyn Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön –hanke. Paikalle 
saapui kymmeniä työtehtävistä kiinnostuneita sekä parisen kymmentä pohjoissavolaista yritystä. 
Vastaanotto oli positiivinen ja toimintamallia on tarkoitus kehittää edelleen saatujen kokemusta 
pohjalta.  

Kuva 9: Maaliskuussa 2012 kansainväliset osaajat ja yritykset kohtasivat Kuopiossa. Kuva on 
yritysten työpajasta.  

 
Kuva 10: ”Talent Russia” – tapahtuman venäläisten osaajien ja yritysten keskusteluja syyskuussa 
2012 Kuopiossa  
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Kuopion kaupungin työnantajavastuu, harjoittelumahdollisuuksien 
kehittäminen vieraskielisille työnhakijoille  
Kuopion kaupunki on alueensa suurimpia työnantajia. Monissa kaupungin tehtävissä kohdataan 
maahanmuuttajataustaisia asiakkaita ja heidän tarpeiden ja näkökulmien ymmärtäminen on hyö-
dyksi. Maahanmuuttajataustaiset työntekijät ja harjoittelijat, joita Kuopion kaupunginkin palveluk-
sessa jo pidempään on ollut, antavat uusia näkökulmia palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämi-
seen. Lukumääriä ei ole tilastoitu.  

Vuosina 2008–2010 Pohjois-Savossa toimi ESR-osarahoitteinen Int’l Practicum –hanke, joka auttoi  
noin sataa alueen ulkomaista opiskelijaa opintoihin liittyvän harjoittelupaikan löytämisessä. Myös 
Kuopion kaupunki osallistui hankkeeseen.  

Tarve toimintamallin edelleen kehittämiselle on edelleen olemassa. Kehitetään vieraskielisille 
työnhakijoille, kuten Kuopiossa opiskeleville ulkomaalaisille opiskelijoille soveltuvia harjoittelumah-
dollisuuksia Kuopion kaupungin organisaatiossa.  

 

5.3.  Riittävä suomen kielen opetus 
 

Suomen kielen kursseja Kuopiossa antavat 2012 tilanteessa seuraavat toimijat: 
 Itä-Suomen yliopisto, Kielikeskus 
 Kuopion aikuislukio 
 Kuopion Kansalaisopisto 
 Kuopion kesäyliopisto 
 Monikulttuurikeskus Kompassi 
 Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky) 
 Kotoutumiskoulutukset: Kuopion työ- ja elinkeinotoimisto. 

 

Koska toteuttajatahoja on useita, on kokonaistarkastelua tarpeen jatkuvasti tehdä niin, että se 
mahdollisimman hyvin vastaa asiakkaiden tarpeita. Tieto saatavilla olevasta, kaikille avoimesta 
suomen kielen koulutuksesta tulisi myös olla helposti löydettävissä ja saatavissa niissä pisteissä, 
joissa asiakkaita palvellaan. 
 
Kuopion kaupungin ajankohtainen erityispiirre on suuri ja kasvussa oleva ulkomaalaisten opiskeli-
joiden määrä. Jotta kansainväliset opiskelijat voisivat hakea opintojen aikana harjoittelu- ym. 
tehtäviä sekä mahdollisesti harkita työnhakua Suomesta opintojen päätyttyä, on suomen kielen 
taito erityisen tärkeässä osassa. Suomen kielen erityyppisen opetustarjonnan tarkastelua tarvitaan 
erityisesti Kuopion voimakkaasti kehittyvällä kampusalueella Savilahdessa.  
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5.4. Asumispalvelut 
 
Kuopioon muuttavien maahanmuuttajien käytettävissä ovat samat yksityiset ja julkiset asumispal-
velujen tarjoajat kuin kantaväestöllekin. On tarpeen kiinnittää huomiota vieraskieliseen verkkotie-
dottamiseen asiassa, koska asumispalveluja selvitetään hyvin varhaisessa vaiheessa, kun muuttoa 
harkitaan. Tieto eri vaihtoehdoista tulisi löytyä jo verkosta mahdollisimman vaivattomasti. 
 
Pakolaisten vastaanottotoiminnan ja vuokrataloyhtiöiden kesken tarkastellaan jatkuvasti yhteistyö-
muotoja, jotta asiakastarpeet tulisivat huomioiduiksi.  
 
Kuopio on aktiivisesti mukana valtakunnallisissa asunnottomuuden torjuntahankkeissa. Kuopion 
asunnottomien joukossa ei ole tavattu maahanmuuttajia.  

 

 
5.5. Osallisuuden vahvistaminen sekä kunnan ja kansalaisyhteis-
kunnan väliset yhteistyömuodot 

 
Maahanmuuttajien osallisuusasioista vastaa hyvinvoinnin palvelualue, jossa maahanmuuttajat 
huomioidaan asukasryhmänä.  

Etninen yhdenvertaisuus sisältyy Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelmaan (2008), jota konsernipal-
velu seuraa. Tietoa Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelmasta on liiteaineistossa. 

 

5.6. Suunnitelma hyvien etnisten suhteiden sekä kulttuurien välisen 
vuoropuhelun edistämisestä 

 
Kuopion Setlementti Puijola ry:n Kompassi on jo vuosien ajan tarjonnut kaupungin ydinkeskustas-
sa monikulttuuriseen kohtauspaikan maahanmuuttajille ja kantaväestölle sekä järjestänyt monipuo-
lista toimintaa ryhmille ja yksilöille.  
 
Vastaavaa monikulttuurista toimintaa järjestävät myös Kuopion kansalaisopisto sekä lukuisat 
seurat ja yhteisöt.  
 
Tietoa tapahtumista on tarpeen yhä aktiivisemmin levittää monien kanavien ja medioiden kautta. 
Toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, työnjakoa ja tapahtumien koordinaatiota on paikallaan edel-
leen kehittää.  
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5.7. Työyhteisöjen henkilöstön osaamisen vahvistaminen  
 

Kuopion kaupungin henkilöstökoulutus on vuosien ajan järjestänyt säännöllisesti täydennyskoulu-
tusta maahanmuuttajatyöstä ja kansainvälistymisasioista. Kuopiolla on ollut oma ulkomaisen 
työssä oppimisen ohjelma vuodesta 2005 ja siihen on mahdollista hakea jatkuvasti. Kansainvä-
lisyyskoulutusta on myös vieraskielisten harjoittelijoiden vastaan ottaminen työyhteisöön. Osaami-
nen kasvaa myös toimijoiden keskinäisen verkottumisen ja yhteistyön kautta, mikä tapahtuu ole-
vissa asiantuntijatyöryhmissä. Lakimuutokset ja muutokset asiakasryhmissä edellyttävät kuitenkin 
jatkuvaa seurantaa ja valmiuksien päivittämistä erityisesti asiakaspalvelun näkökulmasta. Venä-
jänkielisen väestön osuuden kasvaessa koko Suomessa ja myös Kuopiossa, on venäjän kielen ja 
kulttuurin tuntemusta paikallaan lisätä. 
 
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrän kasvaessa tulee huolehtia myös työnantajan vas-
tuulla olevasta työyhteisöjen vastaanottovalmiuksien vahvistamisesta (selkokielinen ja riittävä 
opastus työtehtäviin, työntekijän yhdenvertaiset oikeudet jne.).  
 
Lähettävän ja vastaanottavan tahon yhteistyö eli saattaen vaihtaminen on tärkeää erityisesti silloin, 
kun maahanmuuttaja-asiakas (esimerkiksi pakolainen) siirtyy pakolaisten vastaanottotoiminnan 
asiakkuudesta normaalijärjestelmän piiriin. Peruspalvelujen valmiuksia vastaanottaa maahanmuut-
taja-asiakkaita tulee systemaattisesti vahvistaa.  
 
Tulee hyödyntää monenlaisia tapoja osaamisen vahvistamisessa kuten koulutus, työkierto ja 
yhteistyö paikkakunnan maahanmuuttajatoimijoiden kesken sekä kehittämällä uusia koulutusmuo-
toja kuten tutustuminen toisen työhön, benchmarking jne. 
 
Henkilöstön täydennyskoulutusasioissa on tarpeen tarkastella myös maakunnallisen yhteistyön 
mahdollisuuksia (mm. Ylä-Savon kuntien kehittämistarpeet pakolaisten vastaanoton käynnistyessä 
2012 - 2013). 

 
Taulukko 12:  
Tekstiin liittyvät toimenpiteet 2012 - 2015. Lisätietoja on taulukossa 3. 

5. Sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta järjestöjen ja yhteisöjen kanssa maahanmuuttajien alkuvai-
heen opastuksessa, tiedotuksessa sekä asiakkaiden arjen tukemisessa  

6. Uuden lain mukaisen alkukartoitusmallin vakiinnuttaminen   

7. Selvitetään asiointitulkkauksen kehittämistarpeet, järjestämismallit, hankinta ja koulutusasiat  

8. Kartoitetaan maahanmuuttajien käytettävissä olevat vapaaehtoiset palvelut ja yhteisöt ja tieto 
niistä on helposti löydettävissä. 

9. Työelämäpolun kehittäminen, riittävän pitkät yrittäjäkurssit maahanmuuttajille, osuuskuntayrittä-
jyys, puolisoiden työllistymisen tukeminen, nivelvaiheesta huolehtiminen työelämään siirryttäessä.  

10. Tervetuloa Suomeen –kurssin,  joka on ollut osa OSKU-kokeilua 2011-2013, järjestämisen 
rahoitukseen vaikuttaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen  

11. Kaupungin työnantajavastuu ja monikulttuuristen harjoittelijoiden ja työntekijöiden vastaanotto-
valmiudet 
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12. Erilaisten maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin vastaavan joustavan suomen kielen opetustarjon-
nan kehittäminen ja ylläpito.  

13. Yhteistyön kehittäminen asuntoyhtiöiden kanssa mm. tiedotuksessa, tietoa asuinmahdollisuuk-
sista mahdollisimman helposti löydettäväksi verkkosivuille. Tavoitteena joustavat vuokraukset.  

14. Isojen asuntojen tarpeeseen vastaaminen. 

15. Osana yleistä osallisuuden kehittämistä. maahanmuuttajia kutsutaan asukasfoorumeihin, joita 
kootaan tarpeen mukaan. Vertaisohjaussivuston kokoaminen. Maahanmuuttajien erityistarpeiden 
huomioiminen erilaista ryhmätoimintaa järjestettäessä esim. naisten liikuntaryhmät sekä järjestöyh-
teistyö osallisuuden vahvistamisessa 

16. Monikulttuuristen tapahtumien koordinoitu kehittäminen, järjestöyhteistyön kehittäminen, mm. 
ystävyysseurat yhdessä kansalaisopiston ja kulttuurisuunnittelun kanssa. 

17. Yleinen suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.  Näkökulma pitäisi ottaa esiin ja 
arvioida monissa asioissa. 

18. Henkilöstön ajantasaisista valmiuksista huolehtiminen järjestämällä räätälöityä koulutusta 
(Kuopion maahanmuuttajaväestöstä, palveluperiaatteista, muista palvelujen tarjoajista, tulkin 
käytöstä ja kulttuurien erityispiirteistä) sekä kehittämällä uusia koulutusmuotoja kuten tutustuminen 
toisen työhön, benchmarking jne. 

______________________________________________________________________________ 
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6. Tukea tarvitsevat maahanmuuttajaryhmät   
 

6.1. Suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen 
vahvistamisen edistämisestä  

Kuopiossa on 2012 tilanteessa  
 alle kouluikäisiä (0-6 v.): 150 
 alakouluikäisiä (7-12 v.): 100 
 yläkouluikäisiä: 50. 

Kouluissa on edustettuna noin 30 kansalaisuutta (noin 30 eri äidinkieltä puhuvaa oppilasta). 
 
 
Päivähoito 
 
 
Päivähoidossa ei ole erityispalveluja maahanmuuttajille, vaan normaalipalvelu ottaa huomioon 
myös maahanmuuttajat. 
 
Kuopiossa on 2012 tilanteessa kuusi konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa, jotka työskentele-
vät kukin omalla alueellaan, ja jokaisen perustehtävään kuuluu maahanmuuttajalasten huomioimi-
nen siinä tuessa, jota konsultoiva erityislastentarhanopettaja antaa tavallisille lapsiryhmille; tuki on 
mm. suomenkielen oppimiseen liittyvää nk. sanasäkkiohjausta ym.  
 
Varhaiskasvatuksen näkökulmasta kotikielen opetus on syytä suunnitella. Kotikielen osaamista ei 
voi jättää yksin perheiden vastuulle. Perheet puhuvat lapselle äidinkieltä, perheen käyttämää 
kotikieltä kotona ja varhaiskasvatushenkilöstö huolehtii suomi toisena kielenä opetuksen suunnitte-
lusta ja seurannasta varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa tehostetaan kielen opettamista, 
jotta lapsi oppisi riittävän kielitaidon ja voisi aloittaa koulun lähikoulussa. Tärkeää on huolehtia 
myös nivelvaiheesta lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.  
 
Nivelvaiheiden toimivuutta tarkastelevat varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja ja kasvun ja 
oppimisen tuen johtaja.  
 
 
 
Neuvolapalvelut 
 
Neuvolapalvelut vastaavat nykyisellään maahanmuuttajien tarpeisiin melko hyvin. Hankaluutta 
aiheuttavat ajoittain kielikysymykset ja tulkin käyttö, kun huoltaja ei kykene keskustelemaan eng-
lannin tai suomen kielellä. Asiakkaat käyttävät oman asuinalueensa neuvolapalveluja, niin kuin 
muutkin neuvolan asiakkaat. Heitä varten ei ole erillistä neuvolavastaanottoa. Kokeneelta pakolais-
terveydenhoitajalta saatu apu erilaisissa pulmatilanteissa on ensiarvoisen tärkeää.  
 
Neuvoloiden toimivat moniammatilliset hoitopolkukäytännöt ovat erinomainen apu myös maahan-
muuttajien kanssa työskennellessä ja helpottavat terveydenhoitajien arkityötä. 
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Perusopetus  
 
Kalevalan koulussa järjestetään keskitetysti Kuopion peruskouluikäisten maahanmuuttajaopetus.  
Koulussa annetaan suomi toisena kielenä – opetusta sekä omakielistä opetusta. Koulu toimii 
tiiviissä yhteistyössä mm. pakolaisia vastaanottavan maahanmuuttajapalvelujen yksikön, päivähoi-
don, nuorisotoimen, terveydenhoidon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.  
14 % oppilaista (2012) on maahanmuuttajia. Koulun painopistealueita ovat kansainvälisyys ja 
suvaitsevaisuus. Kalevalan koulussa pyritään kiinnittämään erityisesti huomiota toimivaan koulun 
ja kodin väliseen yhteistyöhön 

Maahanmuuttajataustaisia oppilaita on kaikilla kouluilla. Vuonna 2012 on valmistunut maahan-
muuttajaopetuksen opetussuunnitelma. Yhteistyö Kalevalan koulun ja sieltä oppilaita vastaanotta-
vien lähikoulujen kanssa on tärkeä kehittämiskohde. 

Väliinputoajia Kuopiossakin ovat yli oppivelvollisuusiän ja ilman peruskoulun käyntiä tulleet maa-
hanmuuttajanuoret. He ovat olleet myös Osku Osallisena Kuopiossa –kokeiluhankkeen kohderyh-
mänä  2011-2012. 

 

Kuopiossa on mahdollisuus opiskella kaksikielisellä koulupolulla sekä englannin että saksankielel-
lä. Tämä palvelu tukee mm. Kuopioon ulkomailta perheenjäsenen työn tai opiskelun takia muutta-
via perheitä. Rajalan koulussa kaksikielistä opetusta (englanti) on 1-6 opetusluokilla. Rajalan 
koulussa kaksikielisessä opetuksessa olleet oppilaat voivat jatkaa ilman valintatestiä Hatsalan 
klassillisen koulun englanninkielisellä 7. luokalla. Myös muut kuin Rajalan koulun englanninkielisen 
luokan oppilaat voivat hakea Hatsalan klassilliseen kouluun kaksikieliseen opetukseen. Oppilaat 
otetaan kouluun kielitestin perusteella. Lukuvuoden 2017–2018 alusta kaikki Hatsalan klassillisen 
koulun englanninkieliselle luokalle hakijat testataan kielitestillä.  

Pohjantien koulussa kaksikielistä opetusta (saksa) on 1-4 opetusluokilla. Ryhmään voidaan ottaa 
lisää oppilaita 3. luokalla. Kielen opetus jatkuu yläluokilla Kalevalan koulussa. 

 

Lukio-opetus, varautuminen maahanmuuttajien lukioon valmistavan koulutuk-
sen aloitukseen  

Hallitusohjelmassa sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on linjaus lukiokou-
lutukseen tulevasta valmistavasta vuodesta. Maahanmuuttajien edellytyksiä lukio-opintoihin paran-
netaan sisällyttämällä lainsäädäntöön maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta koskevat sään-
nökset. Koulutuksen laajuus on vuosi. Uudistus toimeenpannaan syyslukukauden 2014 alusta 
lukien. Kuopiossa on alustavasti linjattu, että vastuutahot ovat lukiokoulutuksen yksikkö sekä 
Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio. 
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Kuva 11: Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on lähes kaksinkertaistunut Kuopion perusopetuksessa 
2006–2011. 

 

Kuva 12: Kuopion perusopetuksessa on 2012 oppilaita noin kolmesta kymmenestä eri kansallisuudesta 

 

MAAHANMUUTTAJAOPETUS/
MONIKULTTUURINEN OPETUS
Perusopetus
Kansalaisuus 16.4.2012
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Kuva 13: Kuopion perusopetuksen oppilaat edustivat 28 eri äidinkieltä keväällä 2012 

 

Koulujen kansainvälisyyskasvatus  

Kansainvälisyyskasvatus näkyy Kuopion perusopetuksessa takavuosina valmistellun koulutuspal-
velujen kansainvälistymisstrategian pohjalta.  
   
Painopisteitä ovat  

• kansainvälisyyden ja vieraiden kulttuurien tuntemisen edistäminen ja saaminen osaksi kou-
lujen normaalia opetustoimintaa 

•  monipuolinen kieliohjelma 

•  vieraskielisen opetuksen järjestäminen jatkumona esiopetuksesta lukiokoulutukseen 

•  oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääminen 

•  henkilöstön kansainvälisyyteen liittyvän osaamisen kehittäminen 

•  kansainvälisten yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja kehittäminen 

•  tiedottamisen tehostaminen kansainvälisissä asioissa 

Toteuttaminen tapahtuu mm. seuraavasti:  

• Kansainvälistyminen ja kansainvälisyyskasvatus ovat osa koulujen opetussuunnitelmaa.  

• Opetuksen tavoitteena on oppilaiden/opiskelijoiden kasvaminen monikulttuurisuuteen ja 
kansainvälisyyteen sekä suvaitsevaisuuden edistäminen.  

• Monipuolinen kieliohjelma puolestaan antaa oppilaille/opiskelijoille välineet kommunikointiin 
eri kulttuureista tulevien kanssa.  

• Muiden kulttuurien edustajien tunteminen ja tapaaminen kasvattaa suvaitsevaisuuteen ja 
lisää ymmärrystä kohdata erilaisia ihmisiä ja toimintatapoja. 
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Maahanmuuttajatyö Kuopion nuorisopalveluissa 
 
Vuonna 2012 Kuopiossa on 16 – 18 -vuotiaita maahanmuuttajanuoria noin 50. Opiskeluikäisiä (19–
24 v) on 150. Ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka eivät tilastoidu väestötilastoihin kattavasti on noin 
600 – 800. 
 

Tavoitteena on saada maahanmuuttajataustaisia nuoria toimintoihin mukaan. Nuorisopäällikkö 
toimii nuorten kotoutumisasioiden kehittämisen parissa.  

Kuopiossa työskentelee myös maahanmuuttajatyöhön erikoistunut nuoriso-ohjaaja. Hänen tehtä-
viinsä on kuulunut yhteydenpito maahanmuuttajille perusopetusta järjestävään kouluun ja siten 
välittää tietoa vapaa-ajantoiminnoista kuten kerhoista, leireistä, matkoista. Hän on ollut yhteyshen-
kilö myös nuoriso- ja liikuntajärjestöihin päin maahanmuuttajanuoriin liittyvissä asioissa. Lisäksi 
hän on toiminut kulttuuritulkkina maahanmuuttajalasten vanhempien suuntaan kertoen, mitä paikal-
linen nuorisotoiminta oikeasti on ja kuinka esim. leireillä mahdolliset kulttuuriset erot otetaan huo-
mioon. Suurin osa nuorisonohjaajista on kurssitettu monikulttuuriseen nuorisotyöhön. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella nuorisopalveluilla on kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. 
Heidän työpanos on osoitettu eteläiseen Kuopioon (Petonen) toimeksiannossa on erikseen mainit-
tu maahanmuuttajanuoriin (ei koulutuksessa tai töissä) kohdistuva etsivä työ. Toistaiseksi tavoitet-
tuja on vähän. Etsivä nuorisotyö liittyy valtakunnalliseen nuorisotakuuseen.  

Nuorisopalvelujen päällikkö vetää myös nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa, joka voi käsitellä 
myös maahanmuuttajanuorten asioita.  

Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston monialainen työryhmä ei ole vielä 
tarkasti sopinut, mitä asioita erityisen tarkasti seurataan, mutta maahanmuuttajien sijoittuminen 
työhön ja koulutukseen on yksi keskeinen seurattava (heillä riski pudota on verrattain suuri). 

Siirtymävaiheen asiat, kun oppilaat siirtyvät perusopetuksesta II asteelle, liittyvät Kuopion kaupun-
gin kasvun ja oppimisen tuen johtajan tehtäväkenttään.  

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Osallisena Kuopiossa –kokeiluhanke on sisältänyt nuorten 
osahankkeen. Nuorten polku ammatillisiin opintoihin on keskittynyt niihin oppivelvollisuusiän ylittä-
neisiin maahanmuuttajanuoriin (17-20v), joiden kielitaito ja/tai opiskeluvalmiudet eivät riitä ammatil-
lisiin/koulutuksiin yleensä. Peruskouluopintojen lisäksi nuoret ovat saaneet opastusta käytännön 
arkielämään ja aikuistumiseen liittyvissä asioissa. Toteuttaja on ollut Savon ammatti- ja aikuisopis-
to. Koulutukset ovat onnistuneet hyvin ja kysyntää on ollut enemmän kuin paikkoja. Haasteena on 
saada mallit käytäntöön ja jatkumaan. Jatkovaiheiden työstäminen on käynnissä. 

Keväällä 2012 koolla ollut Kuopion laajennettu maahanmuuttaja-asioiden foorumi on ehdottanut, 
että kotoutumispalveluissa vuonna 2013 painopisteenä on maahanmuuttajanuorten kysymys 
osana nuorten yhteiskuntatakuuta.  
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Taulukko 13:  
Tekstiin liittyvät toimenpiteet 2012 - 2015. Lisätietoja on taulukossa 3. 

19.  Valmistavan perusopetuksen ja lähikoulujen yhteistyön kehittäminen. Varautuminen lukiokou-
lutukseen tulossa olevaan valmistavan koulutuksen jaksoon.  

20. Maahanmuuttajaperheiden tukeminen 

21. Kaksikielisen opetuksen ja  maahanmuuttajaopetuksen kehittäminen  

22. Kotikielen opetuksen suunnittelu varhaiskasvatuksen näkökulmasta  

23. Nivelvaiheiden kehittäminen eli siirtymiset esiopetuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle 
asteelle  

24. Maahanmuuttajanuorille suunnatun nuorisotyön kehittäminen  

25. Kuopiossa tulee vahvistumaan nuorten yhteiskuntatakuun hoitamiseen liittyvät tehtävät. (Osal-
lisena Kuopiossa -kokeilun 2011-2013 jatkovaiheet) sisältäen maahanmuuttajanuoret 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

6.2. Suunnitelma työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutu-
misen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä 

 
Vuoden 2012 tilanteessa Kuopiossa on yli 65-vuotiaita ulkomaan kansalaisia noin 50 henkilöä. 
Ryhmä, joka myös tulee huomioida, on aviopuolisoina alueelle muuttaneet henkilöt, jotka eivät 
välttämättä tunnista oikeuksiaan työelämään ja koulutukseen.  
 
Maahanmuuttajien työttömyys on Kuopion seutukunnalla noin 27 % (Lähde Pohjois-Savon Ely ja 
Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön –hanke 2011).   
 
Kuopion seudulla on keskustelua herättänyt myös vieraskielisten akateemisten pitkäaikaistyöttömi-
en suuri määrä. Haasteena on mm. maahanmuuttajille soveltuvien yrittäjyyspolkujen ja harjoittelu-
mahdollisuuksien edelleen kehittäminen.  

Jos henkilö on työikäinen, häntä ohjataan kohti työelämää tai opintoja, ellei hänellä ole elämänti-
lanteeseen liittyviä esteitä. Tällöin se seikka, että henkilö on esim. omalla äidinkielellä luku- ja 
kirjoitustaidoton tai että valmius oppia suomen kieltä on vaatimaton, ei poista oletusta työnteosta. 
Tuolloin voidaan selvittää tuetun työllistymisen mahdollisuuksia.  Muutoin Kuopiossa sellaiset 
organisaatiot kuin Kompassi ja kansalaisopisto voivat varautua palvelemaan ko. ryhmiä.  

 
Kuopio on 2011 – 2013 uuden kotoutumislain kokeilupaikkakunta. Työ- ja elinkeinoministeriö 
rahoittaa neljää osaprojektia joista yksi on Kotoa mukaan –koulutus. Kotoa mukaan –kurssit on 
suunnattu kotiin jääneille vanhemmille, seniori-ikäisille ja henkilöille, joiden oppiminen on haasteel-
lista.  
 
Kurssien avulla on löydetty tapoja rohkaista kotona olevia maahanmuuttajia mukaan toimintaan ja 
opiskelemaan. Seniorien ja lapsiperheiden ryhmässä on tutustuttu heille suunnattuihin yleisiin 
palveluihin ja luotu kontakteja suomalaisiin perheisiin. Toteuttaja on ollut Kuopion kansalaisopisto.  
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Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Toiminnan jatkuvuutta yli kokeilukauden selvitetään ja suunnitel-
laan.  

Taulukko 14:  
Tekstiin liittyvät toimenpiteet 2012 - 2015. Lisätietoja on taulukossa 3. 

26.  Osallisena Kuopiossa -kokeilun 2011-2013 jatkovaiheet kotona olevien vanhempien ja 
senioreiden osalta 
 
27. Työelämän ulkopuolelle salpautuneiden kuten akateemisten, heikosti suomea hallitse-
vien työnhakijoiden kysymys 
 
28. Ryhmien osallisuuden kehittäminen, vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen järjestöjen 
kautta sekä ohjaamalla oleviin ryhmiin myös maahanmuuttajia 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

6.3. Monivuotinen suunnitelma pakolaisten vastaanottotoiminnasta 
 
 
Kuopiossa asuvien pakolaisten määrä 2012 tilanteessa on noin 300 henkilöä. Osuus vastaa 1/5 
kaikista Kuopion ulkomaalaisista. Vastaanottotoiminnalla on Kuopiossa kahden kymmenen vuoden 
perinteet.   
  
Pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottoa hoitaa perusturvan palvelualueella toimiva maahan-
muuttopalvelut. Lisäksi terveydenhuollon palvelualueella toimii pakolaisterveydenhoitaja. Perhe-
työntekijät tukevat muuttavien pakolaisperheiden kotoutumista.  
 
 
Tukea antaa tarvittaessa myös Kuopion psykiatrian keskus ja Kuopiossa toimiva Kriisikeskus. 
Myös vammaispalveluissa huomioidaan palvelutarpeet ja yhteistyö pakolaisia vastaanottavan 
maahanmuuttajapalvelujen kanssa toimii hyvin. Terveyspalveluissa maahanmuuttaja-asiakkaat 
palvellaan normaalin järjestelmän piirissä. Suomen kieltä osaamattomien pakolaistaustaisten 
asiakkaiden kohdalla pakolaisterveydenhoitaja toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä. Yhteistyö lupa-
viranomaisten ja oppilaitosten ja järjestöjen kuin myös kaupungin palvelualueiden kesken on hyvin 
kiinteää.  
 
Haasteena edelleen on aluepalvelujen vastaanottovalmiuksien vahvistaminen, kun pakolaiset 
siirtyvät maahanmuuttajapalvelujen asiakkuudesta tuetun kotoutumisajan jälkeen aluepalvelujen 
asiakkaiksi.  
 
Taulukossa 15 kuvataan pakolaisten vastaanottotoimintaa viime vuosina. 
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Taulukko 15: Pakolaisten vastaanotto Kuopioon 1991 – (Lähde: Kuopion perusturvan maahan-
muuttoyksikkö 2011) 

 
 
 

Kuopioon vastaanotetut pakolaiset vaativat paljon tukea terveytensä kohentamisessa. Sen vuoksi 
kaupunkiin ei voida ottaa vakiintuneita määriä isompaa henkilömäärää.  

Pakolaisten vastaanottoon liittyvää voimassa olevaa linjausta (vuosittainen enimmäismäärä on 65 
henkilöä) ei muuteta eikä supisteta (kaupunginhallituksen suunnittelukokous 22.12.2011). 
 
Käytännössä nykyiset resurssit mahdollistavat noin 40 – 50 henkilön vastaanottamisen vuosittain, 
minkä lisäksi huomioidaan tulevat hätäsijoitukset. Tavoitteena on vastaanottaa sellaisia ryhmiä, 
joista on jo muodostunut yhteisöjä Kuopioon.  
 
Jatketaan linjaa, jonka mukaan asuntoja osoitetaan eri puolilta kaupunkia. Mikäli resurssit vahvis-
tuvat, vuosittain vastaanotettavien henkilöiden määrä voi olla lukua 40 – 50 isompi. 
 
 

Kuopioon saapuneet maahanmuuttajaryhmät kansalaisuuksittain
lähtömaan mukaan

Lähtömaa

Vuosi Somalia Irak Myanmar Sudan
Ex-

Jugoslavia Muut yht.* Yhteensä
1991 12 0 12
1992 72 38 66 1 177
1993 87 26 4 117
1994 41 0 41
1995 3 28 1 0 32
1996 2 75 1 0 78
1997 1 46 1 48
1998 22 4 0 26
1999 1 24 1 0 26
2000 14 37 0 51
2001 1 1 0 2
2002 2 2 4
2003 4 7 11
2004 1 50 1 52
2005 1 37 0 38
2006 8 4 12
2007 28 0 28
2008 6 25 14 45
2009 14 13 0 27
2010 24 16 0 40
2011 20 11 0 31

Yhteensä 233 340 131 87 73 34 898

Muut yhteensä sisältää mm. kansalaisuudet:Iran, Ruanda, Eritrea, Liberia
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Tavoitteena on myös vaikuttaa siihen, että valtakunnallinen työnjako suurkaupunkien kesken olisi 
jäsentyneempää ja erityispalvelujen saatavuuden mukaan tarkoituksenmukaisempaa pakolaisten 
vastaanottotoiminnassa.  
 
 
Taulukko 16:  
Tekstiin liittyvät toimenpiteet 2012 - 2015. Lisätietoja on taulukossa 3. 

 
26.  Osallisena Kuopiossa -kokeilun 2011-2013 jatkovaiheet kotona olevien vanhempien ja se-
nioreiden osalta 
 
27. Työelämän ulkopuolelle salpautuneiden kuten akateemisten, heikosti suomea hallitsevien 
työnhakijoiden kysymys 
 
28. Ryhmien osallisuuden kehittäminen, vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen järjestöjen kautta 
sekä ohjaamalla oleviin ryhmiin myös maahanmuuttajia 
 
29. Palvelujen tuotekuvaus ja resurssien tarkastelu. Pakolaistyön ja aluepalvelujen yhteistyön 
tarkastelu.  Haasteena on aluepalvelujen vastaanottovalmiuksien vahvistaminen. 
 
30. Ikääntyvien pakolaistaustaisten maahanmuuttajien huomioiminen kunnan peruspalveluissa, 
mm.  terveyspalvelujen kehittämisessä. Pakolaisterveydenhoitaja toimii tukena.  
 
31. Vaikuttaminen valtakunnalliseen työnjakoon pakolaisten vastaanottotoiminnassa  
 
32. Ylikunnallinen yhteistyö pakolaisten vastaanottopalvelujen kehittämisessä 
_______________________________________________________________________ 
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LIITE  1:  
LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. ANNETTU 2010. TULI VOIMAAN 
1.9.2011. OTTEITA KESKEISISTÄ KOHDISTA.  

30 § 

Kunnan tehtävät 

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä 
sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. 

Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi 
kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palve-
lut järjestetään sisällöltään 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 elinkeinotoimisto ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja 
palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. 

Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten 
suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan. 

Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpi-
teiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. Ne voivat lisäksi 
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 kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuus-
tossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kunta-
lain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja 
muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimi-
alansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maa-
hanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvit-
tavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon 
seurantaan. 
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33 § 
 
Kunnan kotouttamisohjelman sisältö 
 
Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää: 
 
1) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan; 
 
2) suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina 
sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä; 
 
3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimen-
piteistä vastaavista tahoista; 
 
4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä; 
 
5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistami-
sen edistämisestä; 
 
6) monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoitta-
misesta 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. 
 
 

7 § 

Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta 

Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa 
työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujärjestelmästä 
ja tämän luvun mukaisista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. 

Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, 
oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekis-
teröinnin yhteydessä. 

Kukin tätä lakia soveltava viranomainen vastaa osaltaan perustietoaineiston sisällön tuottamisesta 
ja ajan tasalla pitämisestä. Sisäasiainministeriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, 
kääntämisestä ja jakelusta. 
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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 kotou-
tumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelu-
jen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maa-
hanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja 
kotoutumiseen vaikuttavat seikat. 

Alkukartoituksesta ja sen järjestämisestä säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

10 § 

Alkukartoituksen järjestäminen 

Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekiste-
röity 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 asiakkuuden 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 perusteella työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja 
11 §:ssä tarkoitetun kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinni-
tetään huomiota siihen, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua 
tai muita tässä luvussa tarkoitettuja toimenpiteitä kotoutumisensa tueksi. 
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LIITE 2: KUOPION YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2008, 
TIIVISTELMÄ  
 
Kuopion kaupunginjohtaja asetti helmikuussa 2008 työryhmän valmistelemaan Kuopion kaupungin 
yhdenvertaisuussuunnitelman marraskuun 2008 loppuun mennessä. 
 
 
Taustaa 
 
Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunni-
telmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertai-
suuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti 
muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Etnisen yhdenvertaisuu-
den edistämiseksi viranomaisten tulee laatia suunnitelma (yhdenvertaisuussuunnitelma) siinä 
laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii (laki 9.11.2007/978). 
 
 
Suunnitelman keskeinen sisältö 
 
Kuopion kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma edellyttää, että työyhteisöissä pohditaan yhden-
vertaisuuden toteutumista sekä kehittämisehdotuksia omalla toimialalla ja laatutyössä. Yhdenver-
taisuutta on käsiteltävä työpaikkakokouksissa ja työyhteisöjen tilaisuuksissa. 
 
Erityisryhmien tarpeet tulee tunnistaa ja huomioida. Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma on 
pohja toimialojen tarkennetuille yhdenvertaisuussuunnitelmille ja muulle toiminnan suunnittelulle. 
Yhdenvertaisuus haastaa nk. normitarkastelun, ja se tavoittelee hyvää kohtaamista asiakaspalve-
lutilanteissa ja dialogisen vuorovaikutuksen sisällyttämistä asiakastyöhön. 
 
 
Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelman keskeiset vaatimukset ovat 
 

 Yhdenvertaisuus tulee huomioida henkilöstöpolitiikassa 
 Yhdenvertaisuus tulee sisällyttää toimialojen ja työyhteisöjen 

osaamisvaatimuksiin 
 Yhdenvertaisuutta tulee käsitellä täydennyskoulutuksessa 
 Yhdenvertaisuus tulee huomioida viestinnässä ja yhteydenpidossa 

asiakkaisiin 
 Palveluneuvonnan ja – ohjauksen näkökulma tulee sisällyttää 

perustehtäviin. 
 
 
Vastuut ja seuranta 
 
Keskitetty seurannan tekovastuu sisältyy henkilöstön kehittämispäällikön tehtäviin. Toimialat täs-
mentävät yhdenvertaisuussuunnitelmaa oman toiminnan suunnittelussaan ja laatutyössään osana 
hyvän toiminnan käsikirjaa. Yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain pitämällä yhteyt-
tä eri asiakasryhmiä edustaviin tahoihin. Toteutumisen tilanne raportoidaan tilinpäätöksen yhtey-
dessä. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään valtuustokausittain. 
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LIITE 3: Maahanmuuttajapalveluja Kuopiossa. Palveluissa on vuo-
sittain muutoksia. Ajantasaiset tiedot löytyvät palvelujen tuottajien 
verkkosivuilta. 

Organisaatio Tuotteet ja palvelut 

Perusturva Maahanmuuttajapalvelut  

 

 kotoutumistuki, kotosuunnitelmat, perusturvapalve-
lut pakolaisille ja paluumuuttajille 

 uuden kotolain mukainen alkukartoitus muille kuin 
te-toimiston asiakkaille 

Savon ammatti- 

ja aikuisopisto (Sakky) 

 

 kotoutumiskoulutukset  
 ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus  
 erityisopetus  
 luku- ja kirjoitustaidon opetus  
 ammatillinen koulutus + eri aloille ohjaavat koulu-

tukset  
 yksilölliset osaamiskartoitukset  

Kansalaisopisto 

 

 Kotoutumiskoulutuksena toteutettavat räätälöidyt 
suomen kielen modulit, omaehtoiset suomen kie-
len iltakurssit (valtionosuuskurssit) sekä hanketoi-
minta.  

 Kaikki opiston kurssit tukevat maahanmuuttajien 
kotoutumista ja yhteistyön rakentamista heidän ja 
kantaväestön välillä. 

  
Kuopion TE-toimisto 

 

 

 

 työnvälitys 
 kotoutumissuunnitelma 
 työvoimakoulutus 
 työharjoittelu 
 työelämävalmennus 
 palkkatuki 
 ammatinvalinta - ja urasuunnittelu 
 koulutus- ja ammattitietopalvelu 

 
Kuopion Setlementti Puijola ry:n 
monikulttuurikeskus Kompassi 

 

 Ohjaus- ja neuvontapalvelut, tiedotus ja kontaktit 
maahanmuuttajiin ja heidän ryhmiinsä 

 Tilapalvelut monikulttuuristen ryhmien kokoontumi-
sille 

 non-stop suomen kielen kurssit 
 Monikulttuurisuus- ja kehityskasvatuskoulutus 
 Vapaa-ajan- ja vertaisryhmätoiminta 
 Vapaaehtoistyön koulutus, tuki ja ohjaus 

”Kimppa”-hanke yhteistyössä työelä-
mään – ohjaava hanke / Puijola ry 

 

 TE-toimiston osoittamien vieraskielisten työnhaki-
joiden räätälöity ohjaaminen yritysten harjoittelu- ja 
työtehtäviin erilaisia tukimuotoja hyödyntäen 

Kuopion kaupungin asiakaspalvelu ja 
muuttajapalvelu  

 

 Muuttajaneuvojan palvelut Kuopiossa. Tiedot 
palvelujen yhteyshenkilöistä sekä ohjaus ja neu-
vonta kaupungin tarjoamiin palveluihin. 

 postitukset muuttajille, vieraskieliset verkkosivut ja 
kaupungin esitteet 

 kaupungin tilaisuudet muuttajille ja ulkomaisille 
opiskelijoille 
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Kuopion kaupunki  

 Kasvun ja oppimisen palvelualue 
 Hyvinvoinnin edistämisen palvelu-

alue 
 

 perusopetus ja lukio/ kaikki koulut sekä erityisesti 
Kalevalan koulu maahanmuuttajille, kaksikielinen 
perusopetus Rajalan ja Hatsalan koulut; IB-lukio 
(Lyseon lukio) 

 päiväkodit (ml. saksalainen ja englantilainen) 
 vapaa-ajan palvelut, liikunta ja nuorisotyö 
 kulttuuripalvelut, kirjastot jne. 

Kuopion kaupunki/ 

Terveydenhuollon palvelualue 

pakolaisterveydenhoitaja  

 pakolaisten maahantulotarkastukset 
 terveydenhuollon järjestäminen, yhteyshenkilö 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vä-
lillä 

 tarvittaessa kotosuunnitelmiin osallistuminen, 
hoitokokoukset 

 henkilökohtaiset vastaanotot erityistapauksissa, 
synnytyksissä tukihenkilönä, saattohoito  

Kela  

 

 

 

 huolehtii siitä, että maahan muuttavat henkilöt 
tulevat vakuutetuksi Suomen sosiaaliturvaan heti, 
kun se on mahdollista  

 Apu asioinnissa ja asioiden hoitamisessa, Kela-
asioiden hoitamiseen liittyvien toimintatapojen, 
vastuiden ja oikeuksien selvittäminen. 

Maistraatti  

 

 

 ulkomaalaisen rekisteröinti/henkilötunnuksen 
antaminen 

 henkilö- ja kotipaikkatietojen ylläpitäminen 
 asiakirjojen laillistamiset ja muut julkisen notaarin 

tehtävät 
 avioliittoasiat 

Poliisi  

Maahanmuuttotoimisto  

 

Ulkomaalaispoliisi  

 

 

 

Suomessa oleskeluun liittyvät lupa-asiat,  

kansalaisuusasiat 

 

Maasta poistamisjärjestelyt, ulkomaalaislakiin  

perustuva tutkinta 

Evankelisluterilainen seurakunta-
yhtymä  

 Jumalanpalvelukset, retket, leirit ja piirit. Kristinopin 
opetus, esim. rippikoulu. Sielunhoito. Taloudellinen 
avustaminen. 

Ortodoksinen seurakunta  

 

 Jumalanpalvelukset sekä lisäksi lapsi- ja nuoriso-
kuoro, kirkkokuoro, katekeettakerho, lapsi- ja nuo-
risokerho 

SPR monikulttuurinen ystävätoiminta /  

 

 ystävätoiminta ja sen kautta suomalaisuuteen 
perehdyttäminen ja kotoutumisen tukeminen 

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 

Opiskelijoiden ohjaus  

 

 Tuki opiskelija-asunnon hankinnassa (yhteistyö 
Kuopaksen kanssa) 

 Tuki ja neuvonta liittyen viisumiin ja oleskelulupaan 
 Tuki, neuvonta ja ohjaus liittyen opiskelijan saa-

pumiseen ja opiskeluun kampuksellamme sekä 
yleensä oleskeluun Kuopiossa 
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Savonia AMK 

Opiskelijoiden ohjaus, KISA ry 

 

 Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden 
asiat 

Kesäyliopisto   suomen kielen kurssit ulkomaalaisille 
 opinto-ohjaus 

Kriisikeskus   Kriisikeskuksen palvelut myös maahanmuuttaja-
taustaisille asiakkaille tarvittaessa 

KYS  

 

 somaattiset ja psyykkiset erikoissairaanhoidon 
palvelut, mitkä jakaantuvat konservatiivisiin, opera-
tiivisiin, diagnostisiin ja psykiatrisiin palveluihin 

Suomi-Venäjä-seura   Toimittaa (2012) ja julkaisee venäläisille maahan-
muuttajille suunnattua kaksikielistä Mosaiikki-
lehteä  

 Järjestää erilaisia Venäjään liittyviä kulttuuritapah-
tumia, (elokuvailtoja, elokuvafestivaaleja, konsert-
teja, kirjallisuustapahtumia, juhlia, reissuja, fooru-
meja, seminaareja, luentoja ja koulutusta). 
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LIITE 4: PALVELUESIMERKKI (2012 TILANTEEN MUKAAN): 
 
 
 
MAAHANMUUTTAJAPALVELUT KUOPION TYÖ- JA 
ELINKEINOTOIMISTOSSA  
 

Kansainvälinen yksikkö, 2. krs,  

Puhelin 010 19 4359 

 

Asiointi kansainvälisessä yksikössä ma-pe  

Vuoronumerolla klo 9-11. Ajanvarauksella klo 12.30–15.45  
   
Työlinja 010 19 4904 klo 8 – 18.  
 
Venäjänkielinen puhelinpalvelu 0295 020 715 klo 12–17. 
 
 
 
Työ- ja elinkeinotoimisto palvelee kun etsit:  

työtä, työharjoittelua, ammatillista koulutusta, suomen kielen koulutusta. 
   

Kotoutumissuunnitelma  
 
Ajanvarauksella teemme yhdessä kotoutumissuunnitelmasi. Suunnitelmassa sovitaan jatkotoimen-
piteistä. Lisäksi kerromme sinulle  

 työ- ja elinkeinotoimiston palveluista  
 työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista  
 etuuksistasi kotoutumisaikana.  

   
Kuopion työ- ja elinkeinotoimisto  
Asemakatu 38 – 40 A, PL 62, 70101 KUOPIO  
www.mol.fi/kuopio  
kuopio@te-toimisto.fi 
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LIITE 5:  KÄYTETYT LÄHTEET  
 
 
Kuopion kaupunki: Kuopion strategia 2020 

Kuopion kaupunki: Kuopion kansainvälisyysohjelma vuoteen 2012 (2008) 

Kuopion kaupunki: Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelma (2008 ja 2010) 

Kuopion kaupunki: Selvitys muuttuneen kotoutumislain tehtävien hoitamisesta Kuopion kaupungis-

sa (2012) 

Kuopion kaupunki: Kotouttamisohjelma (2000) 

Itä-Suomen Ely-keskukset: Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 (2012) 

Pohjois-Savon Ely-keskus: Tilastot vieraskielisistä työnhakijoista (2011) 

Kuopion kaupunki: Vastaanottava Pohjois-Savo –hankkeen (ESR) loppuraportti (2011) 

Laki kotoutumisen edistämisestä, annettu 2010 ja tuli voimaan 2011. 

TEM: Osallisena Suomessa –lain kokeiluhankkeen 2011-2013 aineistot sekä Kuopiossa toteutetta-

va Osallisena Kuopiossa –kokeiluhanke ja sen aineistot 2011-2013 

Kuopion kaupungin asiantuntijatyöryhmien sekä erityisesti maahanmuuttoasioita käsittelevien 

työryhmien aineistot sekä lukuisat muut asiantuntijat kuten Kuopion setlementti Puijolan Monikult-

tuurikeskus Kompassi 

Kuopion kaupunki: Kysely kansainvälisille kohderyhmille, opiskelijaharjoittelija Tamara Heidenhofer 

(2010) 

Hanna Cederberg: Kansainvälisten opiskelijoiden käsitykset Kuopiosta, opinnäytetyö, AMK (2011) 

Kuopion kaupunki: Väestötilastot, konsernipalvelu, talous- ja strategiapalvelun tietopalvelu 

Kuopion kaupunki: Perusturvan maahanmuuttopalvelujen aineistot ja tilastot pakolaisten vastaan-

ottotoiminnasta 

 

RAPORTIN KUVAT: Kuopion kaupunki.  
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