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1 JOHDANTO
Suomi ja Sievi sen mukana kansainvälistyvät. Ihmiset liikkuvat kylästä, kunnasta ja maasta
toiseen. Nykyään suurimmat syyt maasta toiseen muuttamiseen ovat parisuhde, työ ja opiskelu.
Vuoden 2016 lopussa syntyperältään vieraskielisiä Sievissä asui 87 mikä on 1,6% väestöstä.
Venäjänkielisiä on 40, turkinkielisiä 13 ja puolankielisiä 12. Naisia v.2016 oli 50 ja miehiä 37.
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Lähde: Tilastokeskus

Kotouttamisohjelma on kunnan tai kuntien yhteisesti tekemä ohjelma, jossa määritellään
maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja yhteistyökysymykset.
Sievin kunta on tehnyt kotouttamisohjelman vuonna 1999 (päivitykset 2000 ja 2009, Kallion
kuntien yhteinen kotouttamissuunnitelma 2011). Vuonna 2011 Kallion kunnat laativat yhteisen
kotouttamissuunnitelman. Kotouttamissuunnitelman laatimista on ohjannut monialainen
ohjausryhmä, jossa on ollut edustus viranhaltijoista, luottamushenkilöstöstä,
peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta ja seurakunnasta.
Tämä Sievin kunnan Kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2018-2021 ja kotouttamisohjelman
toteutumista seurataan ja se päivitetään vähintään neljän vuoden välein valtuustokausittain. Tämä
Sievin kotouttamissuunnitelman päivitys on tehty virkamiestyönä.
Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386) velvoittaa kunnan laatimaan kotoutumista ja
monialaista ja monialaista yhteistyötä koskevan kotouttamisohjelman. Kotouttamisohjelma ohjaa
kotouttamista kunnassa ja siinä määritellään kunnan kotoutumista ja maahanmuuttajia koskevat
tavoitteet. Samalla sillä viedään eteenpäin esimerkiksi kuntastrategiassa ja valtion
kotouttamisohjelmassa esiin nostettuja tärkeitä teemoja kuntatasolla. (Kotouttamisohjelma-työ ja
elinkeinoministeriö.) Kunta vastaa ohjelman toimeenpanosta ja kehittämisestä sekä ohjelman
toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. Toimenpiteet ja palvelut suunnitellaan siten, että niiden
avulla voidaan mahdollisimman hyvin edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista.
Kunnassa kotouttamisen tavoitteena on turvata maahanmuuttajalle perustiedot suomalaisen
yhteiskunnan toiminnasta, perusoikeuksista, velvollisuuksista ja työelämästä.
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Lisäksi kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on
tukea paikallisesti tai seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää
myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tavoitteena on edistää hyviä etnisiä suhteita
ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä maahanmuuttajaryhmien osallisuutta ja tukea
mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. (laki kotoutumisen
editämisestä1386/2010)
Maahanmuuttoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvä lainsäädäntö ja sen kehitystyö pohjautuvat
Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöön sekä Suomea
sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen, kidutuksen
vastaiseen yleissopimukseen, lapsen oikeuksien sopimukseen ja Geneven pakolaissopimukseen.
Maahanmuuttajat ovat kuntalaisina oikeutettuja kunnan palveluihin, ja että eri palveluita koskee
erillinen lainsäädäntö (esim. päivähoito ja varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaalihuolto,
terveydenhuolto, asuminen). Kun kotouttamistyötä toteutetaan, tämä palvelukohtainen
lainsäädäntö tulee ottaa huomioon. (http://kotouttaminen.fi/lainsaadanto)

2 KESKEISET (MAAHANMUUTTAJATYÖHÖN LIITTYVÄT) KÄSITTEET
Alkukartoitus
Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa
arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet. Kartoituksesta vastaa
kunta tai TE-toimisto, ja se ohjautuu kotoutumislakiin (9–10 §).
Alkuvaiheen palvelut
Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja
kotoutumissuunnitelma.
Etninen tausta
Kuuluminen etniseen ryhmään. Etninen ryhmä on ihmisjoukko, jonka katsotaan olevan toisista
erottuva kulttuuriperintönsä, uskontonsa, kielensä tai alkuperänsä takia.
Etniset suhteet
Eri etnisten ryhmien suhtautuminen toisiinsa. Tavoitteena on hyvät etniset suhteet, eli kunnioittava
asenneilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus eri väestöryhmien välillä riippumatta mahdollisista
näkemyseroista.
Erityisiä toimenpiteitä tarvitseva maahanmuuttaja
Maahanmuuttaja, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden,
vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja
kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. lisäys!
Kansainvälistä suojelua saava
Henkilö, joka on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai humanitaarisen
suojelun perusteella.
Kiintiöpakolainen
YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa
Suomeen pakolaiskiintiön puitteissa.
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Kotouttaminen
Kotoutumisen monialainen edistäminen ja tukeminen. Tähän pyritään viranomaisten ja muiden
tahojen tarjoamien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palveluiden avulla. Nämä
määritellään henkilökohtaisessa kotoutumissuunnitelmassa.
Kotoutuminen
Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka päämääränä on, että
maahanmuuttaja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen jäsen. Tavoitteena on,
että maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Samalla
kun hän tutustuu uuden asuinmaansa kielelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, tuetaan hänen
mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Vastavuoroisesti vastaanottava
yhteiskunta saa uusia vaikutteita ja monimuotoistuu.
Kotoutumisen edistäminen
Maahanmuuttajan kotoutumisprosessin tukeminen viranomaisten tai muiden toimijoiden
toimenpiteillä.
Kotoutumiskoulutus
Sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja
jatkokoulutukseen pääsyä sekä muita yhteiskunnallisia valmiuksia. Tarvittaessa
kotoutumiskoulutus sisältää luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Kotoutumiskoulutus järjestetään
pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Kotoutumissuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös
omaehtoista opiskelua yleissivistävässä koulutuksessa. Tällöin opiskelua voidaan tukea
työttömyysetuudella.
Kotoutumissuunnitelma
Maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena
on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan
osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelma voidaan
laatia myös alaikäiselle ja tarvittaessa perheelle. Kotouttamissuunnitelma pohjautuu lakiin
kotoutumisen edistämisestä 2010/1386, 11§.’
Kulttuuritietoisuus
Viranomainen osaa huomioida mm. viestinnässä ja asiakaskontaktissa kulttuurin vaikutuksen sekä
asiakkaassa että itsessään. lisäys!
Maahanmuuttaja
Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia
henkilöitä.
Monialainen yhteistyö
Eri toimialojen viranomaisten ja muiden tahojen tekemä yhteistyö.
Oleskelulupa
Lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Myönnetään ulkomaalaiselle muuta kuin
matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten.
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Tilapäinen oleskelulupa: Myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen
pysyvästi. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. Tilapäiseen oleskelulupaan merkitään
kirjaintunnus B.
Jatkuva oleskelulupa: Myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä
maahanmuuttotarkoituksessa. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. Jatkuvaan oleskelulupaan
merkitään kirjaintunnus A.
Pysyvä oleskelulupa: Myönnetään henkilölle, joka on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti
jatkuvalla oleskeluluvalla neljä vuotta. Oleskelun syy tai muut erityiset syyt voivat aiheuttaa
poikkeuksia oleskeluaikaan. Lupa myönnetään toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia. Pysyvään
oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P.
Pakolainen
Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon,
kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.
Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö
(UNHCR) katsoo olevan pakolainen.
Siirtolainen
Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. Siirtolainen voi
olla joko maastamuuttaja tai maahanmuuttaja.
Sosiaalinen vahvistaminen
Koostuu maahanmuuttajalle suunnatuista toimenpiteistä, joiden avulla pyritään edistämään tämän
elämäntaitojen parantamista ja ehkäisemään syrjäytymistä.
Turvapaikanhakija
Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä
oleskelulupaa Suomessa.
Yhdenvertaisuus
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai
kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan,
mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta
henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten
syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada
työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille.
Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan
entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin
henkilöihin, kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat
suomalaisia kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan.
Ulkomaalainen
Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen
Keskeiset termit:
https://kotouttaminen.fi/keskeiset-kasitteet
Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21, voimaantulo 1.2.2004
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
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3 MAAHANMUUTON TOIMIJAT JA VASTUUT
Sisäministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan
lainsäädännön valmistelusta. Ministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja yhteensovittaa
maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa eri hallinnonalojen välillä. Sisäministeriö edustaa Suomea
maahanmuuttoasioissa Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat, käsittelee turvapaikkahakemukset,
ohjaa vastaanottokeskusten toimintaa, päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta, vastaa
kansalaisuushakemusten käsittelystä ja muukalaispassien myöntämisestä. Maahanmuuttovirasto
toimii sisäministeriön alaisuudessa.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville ulkomaalaisille kuten opiskelijoille, työntekijöille,
elinkeinonharjoittajille, paluumuuttajille ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten
perheenjäsenille
käsittelee turvapaikkahakemukset puhuttelusta päätöksentekoon
ohjaa ja tukee turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa ja siihen liittyvää alkuvaiheen
kotouttamista ja kuntiin sijoittamista
järjestää vastaanottotoimintaa valtion vastaanottokeskuksissa Oulussa ja Joutsenossa
myöntää muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja
päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta
vastaa kansalaisuushakemuksista ja –ilmoituksista sekä kansalaisuusaseman
määrittämisestä
vastaa ulkomaalaisrekisterin ylläpidosta
tuottaa tietopalveluita niin kansainvälisiin tarpeisiin kuin kotimaan päättäjille ja
viranomaisille
osallistuu omaa toiminta-aluettaan koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön
ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton
käytännön toimintaa. http://www.migri.fi

Poliisi valvoo ulkomaalaislain noudattamista ja ottaa vastaan ulkomaalaisten lupahakemuksia.
Lisäksi poliisi hoitaa maastapoistamispäätösten tiedoksiannot ja vastaa palautuksista.
Rajavartiolaitos valvoo maahantuloa ja maasta lähtemistä, tarkastaa passit ja tekee tarvittaessa
viisumipäätöksiä rajalla.
Maahanmuuton toimijat sisäasiainhallinnon ulkopuolella
Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edustustot myöntävät
viisumeita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia sekä oleskelulupahakemuksia.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö
seuraa ja kehittää työvoiman maahanmuuttoa yhdessä sisäministeriön kanssa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat laajamittaiseen
maahantuloon varautumisesta alueellisesti yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten sekä
järjestöjen kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää maahanmuuttajien koulutusta eri koulutusasteilla.
Opetusministeriön toimialaan kuuluvat myös maahanmuuttajien kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä
sekä uskontoa koskevat asiat.
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Opetushallitus vastaa maahanmuuttajien koulutusasioista ja ulkomaalaisten tutkintojen
tunnustamisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on edistää maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia.
STM:lle kuuluvat maahanmuuttajien toimeentuloon liittyvät kysymykset.
Kunnat tarjoavat kunnassa vakituisesti asuville maahanmuuttajille kunnan peruspalvelut, kuten
muillekin kuntalaisille. Kunnat myös päättävät itsenäisesti kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan
saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta kuntaansa.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.
Kansalaisjärjestöt tuottavat erilaisia palveluja ja antavat apua ja neuvontaa maahanmuuttajille
sekä tekevät osaltaan kotouttamistyötä. Kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta
maahanmuuttoasioissa tarvitaan lainvalmistelun ja maahanmuuttopolitiikan kehittämisessä.
http://intermin.fi/maahanmuutto/toimijat-ja -vastuut

4 KOTOUTTAMISTA OHJAAVAT STRATEGISET LINJAUKSET
Valtakunnalliset strategiat ja alueelliset ohjelmat ohjaavat kotouttamista Suomessa. Strategiat
pohjautuvat lakiin kotoutumisen edistämisestä. Kuntakohtainen linjaus ohjaa kunnan sisäistä
toimintaa.

4.1 Laki kotoutumisen edistämisestä
Tämä kotouttamisohjelma vastaa 1.9.2011 voimaan tulleen lain kotoutumisen edistämisestä
(1386/2010) sisältöä. Lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja
edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen
yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. (Laki kotouttamisen edistämiseksi
2010/1386, 1. §.)
Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva
oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai
jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Lain 5. luvun säännöksiä kuntaan
osoittamisesta ja 6 luvun 45.–49. §:n säännöksiä kustannusten korvaamisesta sovelletaan
henkilöön:
1) joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua kansainvälistä suojelua
2) jolle on hänen haettuaan kansainvälistä suojelua myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51, 52
tai 89 §:n perusteella
3) joka on otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden
täyttämiseksi ulkomaalaislain 93 §:n perusteella ja
4) jolle on myönnetty jatkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 52a §:n 2. momentin tai 54 §:n 5.
momentin perusteella.
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Tämän lain 5. luvun ja 6. luvun 45–49 §:n säännöksiä sovelletaan lisäksi 2. momentissa tarkoitetun
henkilön perheenjäseneen tai muuhun omaiseen, jos tällä on ollut perheside 2. momentissa
tarkoitettuun henkilöön ennen tämän Suomeen tuloa. (Kotouttamislaki 2.§)
Laki kotouttamisen edistämisestä myöhempine muutossäädöksineen on luettavissa osoitteessa:
www.finlex.fi
Kotoutumislakia ollaan uudistamassa. Uusi kotoutumislaki vastaa maakunta-, sote- ja
kasvupalvelu-uudistukseen tiivistäen yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Luonnos hallituksen
esityksestä uudeksi kotoutumislaiksi lähti lausuntokierrokselle 5.5.2017. Uuden lain tarkoituksena
on edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistetään jatkossa osana
maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina.

4.2 Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kuulunut Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia
on valmistunut vuonna 2013. Siinä arvioidaan Suomeen kohdistuvaa muuttoliikettä sekä
liikkuvuuden merkitystä yhteiskunnalle, jossa eläköityvien ikäluokkien määrä kasvaa merkittävästi.
Strategiassa keskeiseen rooliin on nostettu maahanmuuttajien työllistyminen. Suomi ei tarvitse
vain maahanmuuttajien työpanosta vaan myös heidän mukanaan tuomia uusia innovaatioita ja
kansainvälisiä verkostoja. Jotta tässä onnistuttaisiin, maahanmuuttajia tulee kohdella
ihmisarvoisesti ja kunnioittavasti.
Strategiassa linjataan, että maahanmuuttajat on saatava ja otettava mukaan rakentamaan maan
yhteistä tulevaisuutta osallisina ja aktiivisina toimijoina, ei vain palvelujen ja toimenpiteiden
kohteena. Strategian toteuttamiseksi laaditaan toimeenpano-ohjelma.
https://kotouttaminen.fi/maahanmuuton-tulevaisuus-2020-strategia

4.3 Valtion kotouttamisohjelma
Valtion uusi kotouttamisohjelma vuosille 2016 - 2019 (VALKO II) valmistui syyskuussa 2016.
TEM:n johdolla valmisteltu ohjelma on toteutettu yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.
Ohjelmaan sisältää Sipilän hallituskauden kotouttamisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet,
vastuut ja julkisen talouden suunnitelmassa 2016 - 2019 määritellyt kotoutumisen edistämisen
resurssit. Ohjelman neljä tavoitealuetta ovat:
1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen
innovaatiokykyä;
2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti;
3. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien
vastaanotossa;
4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita.
http://tem.fi/documents/1410877/2132296/Valtion_kotouttamisohjelma_vuosille_20162019.pdf/70415e54-52cd-4acb-bd76-d411f0dc5b94
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Valtion kotouttamisohjelman (VALKO) kanssa samanaikaisesti valmisteltu kotouttamisen
kumppanuusohjelma julkaistiin 28.4.2016 pidetyssä pyöreä pöytä -tilaisuudessa.
Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä edistäviä
yhteistyömahdollisuuksia valtion, kunnan, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden välillä.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-107-4
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päivittämässä uutta maahanmuuttostrategiaa. Tämä tullaan
huomioimaan ohjelmassa seuraavaa päivitystä tehtäessä.

4.4 Sievin kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman strategiset linjaukset
Kotouttamisohjelma kytkeytyy Sievin kunnan strategiseen suunnitteluun ja tavoitteena on
kotouttamistoimintojen saattaminen osaksi tavanomaisia palveluja. Kotouttamistyön tavoitteen on
saada maahanmuuttaja käyttämään yleisiä palveluja, joita ovat kunnan palvelut sekä
peruspalvelukuntayhtymä Kallion järjestämät sote- palvelut. Jokaiselle maahanmuuttajalla
turvataan perusoikeudet ja oikeus hyviin yhteiskuntasuhteisiin. Kotouttamislain 2. luvun 6.
momentissa onkin säädetty ‟Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana
kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista
edistävinä toimenpiteinä” (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 § 6).
Yhteistyö ja etnisten suhteiden edistäminen
Kunnalla on kotouttamislain mukaisesti yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien
kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Tätä
toimintaa tukevat valtakunnalliset, alueelliset ja kunnan sisäiset yhteistyöverkostot.
Neuvonta, ohjaus, alkuvaihe
Vuonna 2011 uudistettu kotouttamislaki korostaa maahantulon alkuvaiheen palveluja, etenkin
liittyen uudelle asukkaalle annettavaan ohjaukseen, neuvontaan ja tiedon saantiin suomalaisesta
yhteiskunnasta, palveluista sekä oikeuksista ja velvollisuuksista. Muuttajalle tulee antaa tietoa
hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa sekä
tietoa palvelujärjestelmästä ja kotoutumispalveluista.
Nykyisen tarjonnan rungon muodostaa 10 yleisimmällä kielellä tarjottava perustietoaineisto
(www.lifeinfinland.fi), joka annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen
tiedoksiannon tai oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä. Perustietoaineiston sisällön
tuottamisesta ja ajantasaisuudesta vastaavat valtion viranomaiset.
Perustietoaineistoa täydentää Helsingin kaupungin hallinnoima valtakunnallinen Infopankki
(www.infopankki.fi), jonka internetsivuilla on 15 kielellä tietoa asumisesta ja elämisestä Suomessa.
Paikallisempaa neuvontaa Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttajille on saatavissa Oulun ja
Pudasjärven kaupunkien ylläpitämästä maksuttomasta Info-Lango puhelinneuvonnasta (www.infolango.fi).
Palvelua on tällä hetkellä saatavissa englannin, venäjän, thain, ranskan ja suahilin kielillä, mutta
kielivalikoimaa tullaan laajentamaan. Vuosina 2016–2018 toteutettavassa Hyvä alku PohjoisPohjanmaalla -hankkeessa kehitetään kotoutumista edistäviä toimintamalleja (https://www.infolango.fi/fi/tietoa-hankkeesta).
Kotouttaminen.fi -sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton toimijoille. Sivustoa ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskus. Kattavan tiedon saa kotoutumislain verkkokäsikirjasta, johon on koottu tietoa
kotoutumisen ja kotouttamisen eri vaiheista lähinnä työntekijän näkökulmasta.
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Lisätietoja:
http://kotouttaminen.fi/kotoutumislain-kasikirja
www.lifeinfinland.fi
www.infopankki.fi

5 HYVIEN VÄESTÖSUHTEIDEN EDISTÄMINEN SEKÄ SYRJINNÄN
EHKÄISY
Sievin kunta edesauttaa kansainvälisyyden lisääntymistä ihmisten, kylien, yritysten ja kolmannen
sektorin toimijoiden välillä. Kasvu kansainvälisyyteen tarkoittaa moniarvoisuuden hyväksymistä ja
suvaitsevaisuutta muista kansoista olevien ihmisten kanssa toimittaessa. Sievin kunta ei hyväksy
rasismia muita ihmisiä kohtaan ja puolustaa ihmisten välisessä toiminnassa oikeudenmukaisuutta
ja rehellisyyttä. Jos rasistisia ongelmia kunnan toiminnassa esiintyy, niihin puututaan ja a asiat
käsitellään toimialalla, jonka alaisuuteen tapahtuma kuuluu.
Viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisen on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen
toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita,
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvollisuus suunnitelman laatimiseen ei koske
evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä julkista hallintotehtävää hoitavaa sellaista
yksityistä, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähemmän kuin 30 henkilöä. (Yhdenvertaisuuslaki
1325/2014, 5§.)
Maahanmuuttoasiat koskevat kaikkia kunnan palvelusektoreita ja sen vuoksi eri hallintokuntien
välinen yhteistyö on maahanmuuttajien asioissa erittäin tärkeää. Riittävän selkeä ohjeistus
tulkkaus- ja muiden tukipalvelujen käytöstä on tarpeen, jotta maahanmuuttaja saa riittävästi tietoa,
jonka pohjalta toimia yhteiskunnassa. Hyvät etniset suhteet ja syrjimättömyys ovat keskeisessä
osassa onnistunutta kotoutumista. Tämän vuoksi on eri hallintokunnissa ohjeistettava henkilöstöä
huomaamaan syrjiviä käytäntöjä ja puuttumaan tilanteisiin, jossa rasismia syntyy. Ohjeistaminen
tapahtuu työpaikalla sekä tässä kotouttamisohjelmassa.

5.1 Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma
Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut
kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja
palvelujen tarpeet. Tätä varten alkukartoituksessa selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi
koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat
seikat.
TE-toimisto tekee alkukartoituksen työttömälle työnhakijaksi rekisteröityneelle maahanmuuttajalle.
peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikuissosiaalityö käynnistää alkukartoituksen tarvittaessa muille
maahanmuuttajille.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaalityö tai työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää
alkukartoituksen perusteella kotoutumissuunnitelman laatimisen viimeistään kahden viikon kuluttua
siitä, kun maahanmuuttajalle on tehty alkukartoitus
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Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettu työtön työnhakija tai jos hän saa muuten kuin
tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma
voidaan laatia myös muulle maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella
tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi. (Laki kotoutumisen edistämisestä
2010/1386, 2§,28.12.2012/919).
Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja
palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä
suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja
taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan
toimintaan. Suunnitelmassa huomioidaan maahanmuuttajan omat kotoutumista edistävät
tavoitteet. Kotoutumissuunnitelma ja muut maahanmuuttajalle laaditut asiakirjat on sovitettava
yhteen. (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386. 11. §, 13. §) Kotoutumissuunnitelma
laaditaan alkukartoituksen jälkeen ja siinä sovitaan kotoutumiskoulutuksesta ja muista
työllistymiseen tähtäävistä toimista. TE -toimisto laatii kotoutumissuunnitelman työnhakijaksi
rekisteröityneelle maahanmuuttajalle ja kunta huolehtii suunnitelman laatimisesta työvoiman
ulkopuolisille maahanmuuttajille.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaalityö ja työ- ja elinkeinotoimisto laativat
kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttajan kanssa. Perustellusta syystä sosiaalitoimi ja
maahanmuuttaja tai työ- ja elinkeinotoimisto ja maahanmuuttaja voivat kuitenkin laatia
kotoutumissuunnitelman keskenään.
Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan omat kotoutumista
edistävät tavoitteet. Kotoutumissuunnitelma ja maahanmuuttajalle laaditut muut asiaan liittyvät
suunnitelmat on sovitettava yhteen. Kotoutumissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan
tarvittaessa monialaisena yhteistyönä.( Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386, 13§.)
Ilman työpaikkaa oleva maahanmuuttaja tekee kotoutumissuunnitelman joko TE-toimistossa tai
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaalityöntekijän kanssa. Syksyllä 2011 voimaantulevan lain
mukaan kaikilla maahanmuuttajilla on oikeus kotoutumissuunnitelman tekoon. Kallio huolehtii myös
maahanmuuttajan mahdollisesti tarvitsemista terveys-, sosiaali-, vanhus- ja vammaispalveluista.
Sievin kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen
kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä ja tukevia
toimenpiteitä ja palveluja yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa, esimerkiksi Ppky Kallion ja
koulutuskuntayhtymän kautta. Työ- ja elinkeinotoimistot (TE -toimistot) huolehtivat yhdessä ELY keskuksen kanssa tarvittavien työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä työvoimapalvelujen
järjestämisestä.

5.2 Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty
riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai
oletukseen. (Yhdenvertaisuuslaki 2014/1325, 8§)
Työpaikalla syrjinnästä on raportoitava esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai
työsuojeluviranomaisille. (Sievin kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2014)
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän,
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä
on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja
riippumaton viranomainen. (https://www.syrjinta.fi)

6 SUOMEEN SAAPUMINEN
EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei tarvitse oleskelulupaa
Suomeen. EU:n ulkopuolelta saapuvat joutuvat hakemaan etukäteen oleskelulupaa (pois lukien
matkailijat). Pysyvästi maahan asettuvien pitää myös rekisteröityä maistraatissa. Maistraatti tekee
kotikunta-merkinnän, joka oikeuttaa maahanmuuttajan samoihin etuihin kuin kantasuomalaiset.
Poliisille ja maistraattiin pitää rekisteröityä mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen.
Saatuaan henkilötunnuksen maahanmuuttaja voi mennä Kelaan ja täyttää hakemuksen
suomalaisen sosiaaliturvan piiriin pääsemiseksi. Saatuaan kotikuntamerkinnän maistraatista ja
haettuaan suomalaisen sosiaaliturvan piiriin kuulumista maahanmuuttaja pääsee täysimääräisesti
TE-toimiston kotoutumispalvelujen piiriin ja voi tarvittaessa hakea kotikunnan sosiaalipalveluja.
Kotikuntamerkinnän ja sosiaaliturvatunnuksen saamisen jälkeen maahanmuuttaja saa myös samat
hyvinvointi- ja terveyspalvelut kuin kantasuomalaiset. Käytännössä lain mukaan maahanmuuttaja
voi rekisteröityä työnhakijaksi jo ennen näitä toimenpiteitä (jos hänellä on oleskelulupa tai hän on
EU-kansalainen), mutta käytännössä hänen tulisi ollut käydä sekä maistraatissa että Kelalla ennen
kuin hän voi täysimääräisesti päästä palvelujen piiriin.

6.1 Työperäinen maahanmuutto
ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja
tekevät osapäätöksiä elinkeinonharjoittajien oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen
perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja verkkopalvelusta.
Oleskeluluvat: Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus
joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston
palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.
Osapäätös: Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin
osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon
riittävyys. Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen
ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen.
Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä
työnantajan edellytysten selvittämisen. Päätös oleskeluluvasta: Kun osapäätös on valmis,
Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.
Elinkeinonharjoittajan oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty
Uudenmaan ELY-keskukselle. Silloin kun elinkeinotoimintaa harjoitetaan muualla kuin Uudenmaan
ELY-keskuksen alueella, osapäätöstä edeltävän arvion antaa alueellinen ELY-keskus.
Työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Uudenmaan, Pirkanmaan ja
Kaakkois-Suomen TE-toimistoille.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa päätöksen alueellisesta työlupalinjauksesta, jonka
tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten
työmarkkina-alueiden erityispiirteistä käsin. Alueellisen linjauksen tarkoituksena on turvata
osaavan työvoiman saatavuus ja mahdollistaa työnantajille vaihtoehtoja niissä tilanteissa, joissa
kotimaista työvoimaa ei ole saatavilla.
Maahanmuutto: ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin
etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä. ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat muun
muassa:maahanmuuttajien kotouttamistyön suunnittelu ja ohjaus, kuntien ohjaus ja neuvonta
pakolaisten vastaanottoon liittyvissä asioissa sekä sopimukset kuntien kanssa pakolaisten kuntiin
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien
työlupalinjausten antaminen, etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen. Työ- ja
elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttoasioiden toiminnallisesta ohjauksesta.
Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien hallinnollinen koordinointi on koottu
seitsemään ELY-keskukseen. Kaikkien viidentoista ELY-keskuksen maahanmuuttoyhdyshenkilöt
palvelevat oman alueensa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita maahanmuuttoasioissa. Työ- ja
elinkeinotoimistot vastaavat työnhakijoiksi rekisteröityneiden maahanmuuttajien kotoutumista
edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä. http://www.ely-keskus.fi
Puhelinvaihde: 0295 038 000
Työskentelyyn Suomessa, tarvitaan yleensä Suomen myöntämä oleskelulupa työn perusteella. Jos
aikoo harjoittaa itsenäistä elinkeinoa tai ammattia Suomessa, tarvitaan Suomen myöntämä
elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. Työskentely Suomessa toisen maan luvalla ei ole yleensä
mahdollista, ei etenkään jos työ kestää yli 90 päivää. Joissakin tapauksissa riittää, että on jonkun
toisen Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi tai oleskellaan Suomessa
viisumivapaasti. Tällöin työnteko-oikeus koskee rajattuja töitä ja enintään 90 päivän aikaa tai
viisumin voimassaoloaikaa.
Jos on Suomen myöntämä muu oleskelulupa, siihen saattaa liittyä työnteko-oikeus, jolloin ei
tarvitse erikseen muuta oleskelulupaa työskentelyä varten. Oleskeluluvasta ja
oleskelulupapäätöksestä voi tarkistaa, onko työnteko-oikeus Suomessa. Jos oleskelulupa on
myönnetty sillä perusteella, että on ihmiskaupan uhri, on oikeus työskennellä Suomessa vapaasti.
Jos on suorittanut Suomessa tutkinnon ja on työpaikka, oleskelulupaa haetaan Suomessa
tutkinnon suorittaneena. EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei
tarvitse oleskelulupaa Suomeen.
Turvapaikanhakija saat tehdä ansiotyötä (työtä, josta maksetaan palkkaa) joko kolmen tai kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun on hakenut turvapaikkaa. Raja on kolme kuukautta, jos hakija on
esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle
silloin, kun on tehnyt turvapaikkahakemuksen. Raja on kuusi kuukautta, jos matkustusasiakirjaa ei
esitetä.
Oikeus tehdä työtä perustuu lakiin ja työnteko-oikeutta ei tarvitse hakea erikseen. Jos työnteko on
jatkuvaa, oleskelulupaa voi hakea työnteon perusteella.
Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän
oleskelulupa tai hän ei tarvitse oleskelulupaa. Kun työnantaja haluaa palkata turvapaikanhakijan,
ensisijainen tapa selvittää työnteko-oikeus on kysyä siitä hakijalta. Työnteko-oikeus on
varmuudella alkanut, kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on vähintään puoli vuotta, jos
hakemusta ei ole jo lainvoimaisesti ratkaistu.
Lyhyen aikaa maassa olleiden kohdalla työnantajan kannattaa varmistaa työnteko-oikeuden
voimassaolo Maahanmuuttovirastosta.
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Työnantaja, joka haluaa työllistää Suomessa oleskelevan turvapaikanhakijan, voi tarkistaa
puhelimitse, onko henkilöllä oikeus tehdä ansiotyötä: Puhelinnumero 0295 433 155 palvelee
työnantajia maanantaista perjantaihin kello 9–12. Työnantaja, soittaessasi sinun on tiedettävä
työntekijäsi nimi sekä asiakasnumero Maahanmuuttovirastossa.
Maahanmuuttovirasto ei enää anna kirjallisia todistuksia siitä, onko yksittäisellä
turvapaikanhakijalla oikeus tehdä Suomessa ansiotyötä. Kun työnantaja tarkistaa työntekijän
työnteko-oikeuden puhelimitse, siitä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Tarkistus voidaan siis
todentaa tarvittaessa, esimerkiksi jos työnantajaa epäillään varmistusvelvollisuuden rikkomisesta.
Turvapaikanhakijana työnteko-oikeutesi on voimassa, kunnes turvapaikkahakemukseesi annettu
päätös on lainvoimainen. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeus tai korkein hallintooikeus on antanut asiassa ratkaisunsa tai korkein hallinto-oikeus ei myönnä
valituslupaa.(http:www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/tyonteko-oikeus)
Mahdollisista kuntaa muuttavista turvapaikanhakijoista ja turvapaikan hakemisesta lisäteitoja saa:
Turvapaikan hakeminen Suomesta www.migri.fi , maahanmuutto ja maahanmuuttopolitiikka
Suomessa www.intermin.fi
Työperäistä maahanmuuttoa helpottamaan Helsingissä kokeillaan viranomaisten yhteisestä
palvelupistettä, International House Helsinki (IHH). IHH:n keskeneräinen nettisivu toimii myös
koontina viranomaispalveluista https://www.ihhelsinki.fi/. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös
welcomeguide.fi, joka ohjaa kaikissa niissä asioissa, joita tulee huomioida, kun suunnittelee
Suomeen muuttoa. Edellä mainitut on julkaistu vain englanniksi.

6.2 Opiskelijan maahanmuutto ’
Oleskelulupaa haetaan, kun tulee Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi, viisumia, jos
opinnot kestävät alle 90 päivää. 90 päivää voi opiskella ilman viisumia tai oleskelulupaa, jos on
viisumivapaan maan kansalainen. Lupaa kannattaa hakea sähköisesti. EU-valtion, Islannin,
Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei tarvitse oleskelulupaa Suomeen.
Opiskelijan oleskeluluvalla on oikeus tehdä työtä, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai
lopputyön tekemistä. Muuta työtä voi tehdä keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana.
Tuntimäärää ei ole rajoitettu viikkotasolla, vaan voit jaksottaa työsi lukukauden aikana tilanteesi
mukaan siten, että työskentelet keskimäärin 25 tuntia viikossa. Vapaasti voi työskennellä silloin,
kun oppilaitoksessa ei järjestetä opetusta eli kesä- ja joululomilla.
http://www.migri.fi/opiskelu_suomessa

6.3 Maahanmuuttajille suunnattu koulutus alueella
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU antaa opetusta maahanmuuttajalle. Maahanmuuttajan
opintopolku JEDUssa voi koostua joko valmentavasta koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta
tai molemmista. Koska riittävä suomen kielen taito (taitotaso B.1.) on yhtenä pääsyvaatimuksena
ammatilliseen koulutukseen, moni aloittaa opiskelun valmentavasta koulutuksesta.
Haapaveden Opisto järjestää nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille kotoutumiskoulutukseen
rinnastettavaa (omaehtoista) eri osaamistasoilta lähtevää suomen kielen ja kulttuurin koulutusta.
www.haapop.fi
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Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU, Haapaveden ammattiopisto järjestää alueella
ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä ammatillista koulutusta
maahanmuuttajille. www.jedu.fi
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto järjestää alueella työvoimapoliittisena koulutuksena
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.
Lisätietoja: www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/
https://www.jedu.fi/hakijalle/opiskelijalle/maahanmuuttajalle
Tietoa muista maahanmuuttajien koulutuksista saa opintopolusta
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien -koulutus/

6.4 Pakolaisuus ja turvapaikanhaku
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaissopimus määrittelee pakolaiseksi henkilön, jolla on perusteltu
syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa tai
poliittisen käsityksensä takia tai sen takia, että hän kuuluu tiettyyn yhteiskuntaryhmään, ja joka
oleskelee sen maan ulkopuolella, jonka kansalainen hän on, ja joka mainitun uhan vuoksi ei voi tai
halua palata takaisin kotimaahansa. (Pakolaisten oikeusasemaa koskeva YLEISSOPIMUS
77/1098) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14. artiklan mukaan jokaisella vainon
kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. Palautuskiellon
mukaan pakolaista ei saa palauttaa sellaisten alueiden rajoille, jossa hänen henkeään tai
vapauttaan uhataan rodun, uskonnon, kansalaisuuden ja tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään
kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. (http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/ )
Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella ihmisellä on YK:n ihmisoikeussopimuksen takaama oikeus
hakea kansainvälistä suojelua toisesta maasta, mikäli hänen kotimaansa ei kykene suojaa
tarjoamaan. Turvapaikanhakija saapuu Suomeen itsenäisesti ja hakee turvapaikkaa
kansainvälisen suojelun perusteella. Turvapaikkahakemusta ei voi tehdä Suomen rajojen
ulkopuolelta tai Suomen edustustoista. Päästäkseen Suomeen EU:n ulkopuolelta tulijalla on
yleensä oltava passi ja viisumi. Viisumeita ei kuitenkaan myönnetä henkilöille, joiden oletetaan
hakevan turvapaikkaa. Tämä ajaa ihmisiä turvautumaan salakuljettajiin ja väärennettyihin
passeihin. Geneven pakolaissopimuksen mukaan turvapaikkaa hakeva ihminen ei oleskele
laittomasti maassa, huolimatta siitä, miten hän on maahan matkustanut. Turvapaikanhakijoiden
palveluista säädetään vastaanottolaissa ja päätöksen turvapaikan myöntämisestä Suomessa tekee
maahanmuuttovirasto. Ennen turvapaikkahakemuksen käsittelyä maahanmuuttovirasto tutkii, onko
jokin toinen valtio vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä Dublin-sopimuksen mukaisesti.
Kansainvälisen suojelun tarve myös tutkitaan.
Kansainvälisten sopimusten nojalla Suomea sitoo palautuskielto, joka tarkoittaa, ettei ketään saa
käännyttää tai karkottaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon
tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Säännökset turvapaikan tai oleskeluluvan
myöntämisestä perustuvat Geneven pakolaissopimukseen, Euroopan ihmissoikeussopimukseen
sekä YK:n kidutuksen vastaiseen sopimukseen.
Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa turvapaikanhakijoiden määrät ovat kasvaneet vuonna
2015 nopeasti. Kasvun taustalla on useita tekijöitä. Pääasiallisena syynä on pakolaisten määrän
kasvaminen maailmassa ennätyksellisen nopeasti pitkittyneiden konfliktien vuoksi. Vuoden 2014
aikana pakolaisten määrä kasvoi 8,3 miljoonalla ihmisellä, ja samaan aikaan vain 126 800 ihmistä
kykeni palaamaan takaisin kotimaahansa.

P:\SUUNNITELMAT\Kotouttamisohjelma_2018_2021.doc

17
Pitkittyneiden konfliktien vuoksi myös kriisimaiden naapurimaiden kantokyky alkaa ylittyä, sillä yli
86 prosenttia maailman pakolaisista on kehitysmaissa. Kun kotiin palaamisen mahdollisuus ei
näytä todennäköiseltä, osa ihmisistä on alkanut siirtyä vähitellen Etelä-Eurooppaan ja enenevissä
määrin myös Pohjois-Euroopan maihin. (http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/pakolaisuus-ssuomessa/)
Perheen yhdistämineisestä on mahdollista saada lisätietojawww.migri.fi
(http://www.migri.fi/perheenjasenen_luokse_suomeen)

7 VIRANOMAISPALVELUT
Maahanmuuttajat joutuvat Suomeen saapuessaan asioimaan paljon eri alojen viranomaistahojen
kanssa.
Maahanmuuttajalla on oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään. Maahanmuuttajalla on oikeus
saada tulkkipalveluita viranomaisten kanssa asioidessaan. Lapsilla tai muilla omaisilla ei ole
velvollisuutta toimia tulkkina maahanmuuttajalle. Tulkkipalvelut voidaan järjestää pyytämällä tulkki
paikanpäälle tai sopimalla puhelintulkkausaika. Tulkkauspalveluja saa monetra
tulkkauspalvelusta www.monetra.fi
Sievin kunta on tehnyt yhteispalvelusopimukset Kelan, maistraatin, poliisilaitoksen ja usean
paikallisen järjestön kanssa. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset, joilla ei ole Sievissä
palvelupistettä, voivat kuitenkin tarjota palvelujaan soveltuvin osin myös Sievissä. Tällöin asiakkaat
saavat palvelut paikkakunnallaan.
Yhteispalvelusopimukset päivitetään vuoden 2018 alussa.

7.1 Kansaneläkelaitos
Maahanmuuttajien neuvonta kokonaisuutena on avattu infopankissa www.infopankki.fi, josta löytyy
mm. Maahanmuuttajan muistilista. Siinä on listattuna ne asiat, jotka maahan tullessa pitää hoitaa
mm. eri viranomaisten kanssa. Infopankin pikaoppaissa on listaukset erilaisten asiakasryhmien
näkökulmista (Työntekijä tai yrittäjä; Opiskelija; Pakolainen; Turvapaikanhakija; Perheenjäsen).
Infopankista löytyy ohjeita myös sen mukaan, onko maahanmuuttaja tulossa EU-alueelta vai sen
ulkopuolelta jne., ja ohjeet löytyvät useilla eri kielillä.
Kelan myöntämistä etuuksista löytyy kattavasti tietoa Kela.fi-sivustolta. Kela.fi-sivuilla
maahanmuuttoon liittyvät asiat löytyvät www.kela.fi/kansainvaliset-tilanteet. Turvapaikanhakijoille
kotisivuilta löytyy heille suunnattuja asiointioppaita (video ja esitteitä eri kielillä) Kela-asiointiin.
Kela.fi-sivuilla on myös oma sivunsa perustoimeentulotuesta kansainvälisille asiakkaille. Kelan
kotisivuilla olevilla laskureilla voi tehdä arvioin oikeudesta Kelan etuuksiin, ja hakemusten
lähettämisessä ensisijainen on verkkoasiointipalvelu. Sen kautta näkee myös hakemuksen
käsittelytilanteen. Etuuksien maksupäivät voi tarkistaa osoitteesta http://www.kela.fi/maksupaivat.
Jos Kelan etuuksien hakeminen verkossa ei ole mahdollista, etuuksia voi hakea myös suullisesti
puhelinpalvelussa tai toimistossa.
Kelan etuuksiin ja niiden hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi esittää Kysy Kelasta -palstalla. Kelan
palveluneuvojat vastaavat kysymyksiin arkisin, joko samana tai viimeistään seuraavana päivänä.
Palveluun pääsee tietokoneella, älypuhelimella ja tabletilla, eikä sinne välttämättä tarvitse kirjautua.
Palvelua tarjotaan suomen- ja ruotsinkielisillä kela.fi-sivuilla.
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Henkilökohtaista neuvontaa etuusasioissa maahanmuuttajat saavat puhelinpalvelusta ja Kelan
toimistoista yksilöllisen tilanteen mukaan. Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen
puhelinpalvelu neuvoo etuuksista kansainvälisissä tilanteissa.
Jos kotoutumisprosessissa olevalla asiakkaalla on tarvetta selvitellä tarkemmin/laajemmin Kelaasioitaan, tätä varten kannattaa varata aika. Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan
tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä
kieltä Kelan toimihenkilön kanssa. Tulkkina voi toimia kyseistä kieltä osaava Kelan virkailija tai
ulkopuolinen ammattitulkki. Yleisluonteisissa asioissa, joilla ei ole merkitystä asiakkaan
oikeusturvan kannalta, tulkkina voi toimia myös asiakkaan sukulainen tai ystävä. Alle 18-vuotiaat
eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina. Kela.fi-sivuilla on ohjeet myös tulkkauksen tilaamiseen.
Kelan palveluista Sievissä hoituvat erilaiset avustavat asiakaspalvelutehtävät:
•
•
•
•
•
•

Yleinen neuvonta asiakkaan opastamiseksi ja ohjaus tarvittaessa eteenpäin.
Hakemusten vastaanottaminen, tällöin palautuspäivä yhteispalvelupisteeseen on virallinen
hakemuksen vastaanottopäivä.
Opastus Kelan verkkopalvelujen käyttöön ja avustaminen niiden käyttämisessä (esimerkiksi
omien tietojen katsominen, erilaisten laskureiden käyttö)
Ajanvaraukset Kelan työntekijöiden tapaamiseen tai puhelinajanvarauspalveluun,
valmistellaan ajanvarauksella tulevan asiakkaan palvelutilanne
Etätulkkauksen valmistelut ja yhteydenotot
Asiakaspalautteen kirjaaminen

Sievin kunnantalolla on asiakaspääte, jota asiakkaat voivat käyttää asioidensa hoitamiseen verkon
kautta. Tarpeen vaatiessa yhteispalvelupisteen henkilökunta voi siirtyä asiakkaan kanssa erilliseen
huoneeseen, jossa asiakasta voidaan tarkemmin neuvoa.
Kelan lähin toimisto sijaitsee Ylivieskassa, osoitteessa Kyöstintie 8. Kelan palveluja saa myös
puhelimitse ja internetsivujen kautta. Internet-sivujen kielivaihtoehtoina ovat suomi, ruotsi ja
englanti. Ylivieskan toimistossa palvelua saa suomeksi ja englanniksi tai tarpeen vaatiessa
tulkkipalveluja käyttämällä myös muilla kielillä. Tähän tarvitaan etukäteen varattu aika. Ajanvaraus
tapahtuu soittamalla valtakunnalliseen puhelinpalveluun (puhelinnumerot löytyvät internet-sivuilta
www.kela.fi) ja pyytämällä yhteydenottoa toimistosta. Puhelinpalvelusta soittopyyntö ohjataan
Ylivieskan toimistoon ja sieltä otetaan yhteyttä asiakkaaseen yleensä parin työpäivän aikana.
Suoraan Kelan Ylivieskan toimistoon ei voi soittaa.
Kelassa asioidessa maahanmuuttajan kannattaa ottaa valmiiksi mukaan passi, oleskelulupa sekä
työ- ja palkkatodistukset. Asioinnin voi hoitaa myös verkossa tai puhelimitse. Jos saatu päätös tai
muu viesti askarruttavat, voidaan toimistossa tai puhelinpalvelussa auttaa ja neuvoa
henkilökohtaisesti.
Kela palvelee Maasta- ja maahanmuutto asioissa puh. 020 634 0200 (numerossa palvellaan klo 9–
16)

7.2 Maistraatti
Pysyvässä tarkoituksessa Suomeen muuttavan henkilön tulee käydä rekisteröitymässä
maistraatissa. Kotikunnan saanut henkilö on oikeutettu kuntalaisille suunnattuihin palveluihin
Suomen kansalaisten tavoin. Kotikuntamerkintä vaikuttaa esimerkiksi Kelan palveluihin ja
oikeuteen kotoutumissuunnitelman tekemiseen.
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Pohjois-Pohjanmaan maistraatin palveluista Sievin yhteispalvelupisteeseen on mahdollista
jättää esimerkiksi seuraavat hakemukset ja rekisteröinti-ilmoitukset liitteineen:
-

Aviovarallisuussuhteiden rekisteröinti (avioehtosopimuksen ja osituskirjan rekisteröinti)
Holhousoikeudellinen lupa-hakemus
Todistus holhousasioiden rekisteristä
Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta
Tietopalvelua koskevan tilauslomakkeen jättäminen maistraattiin toimitettavaksi
Hakemus perukirjan osakasluettelon vahvistamiseksi

Yhteystiedot: Valtakatu 4, 3 kerros, 84100 Ylivieska. Asiointisähköpostiosoite: info.pohjoissuomi(at)maistraatti.fi, avoinna: ma-pe 09.00-16.15.. Ajanvaraus etukäteen
ajanvarausjärjestelmästä tai puhelimitse suorista asiakaspalvelunumeroista, keskus p. 029
5539641.

7.3 Poliisi
Oulun poliisin ulkomaalaistutkinta on mukana maahanmuuttajien kotoutumisessa tekemällä
yhteistyötä muiden viranomaisten, sidosryhmien, kirkon ja maahanmuuttajayhteisöjen kanssa,
poliisin toimialaan liittyvissä asioissa. Yksittäisten asiakkaiden kotoutumista edistetään muun
muassa pitämällä laillisuuskasvatusta vastaanottokeskuksissa ja kouluissa.Poliisilla on edustaja
esimerkiksi alueellisessa maahanmuuttoasioiden toimikunnassa, mutta myös muissa
maahanmuuttajien kotouttamista edistävissä työryhmissä. Yhteystiedot:
Oulun poliisilaitos PL 45, 90101 OULU p. 029 546 5840. Paikalliset yhteystiedot: Poliisin
palvelupäivystys, ma - pe 8 - 16.15 puh. 0295 416 409 Katajaojankatu 4, Ylivieska.
Maahanmuuttajille on tietoa poliisin internet-sivuilla www.poliisi.fi ja maahanmuuttoviraston sivuilla
www.migri.fi.

7.4 Työ- ja elinkeinotoimisto
Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön
työnhakija. Alkukartoitus ja ensimmäinen kotoutumissuunnitelma laaditaan useimmiten samalla
kertaa. Kutsu kartoitukseen ja suunnitelmaan lähetetään kahden kuukauden kuluessa TEasiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. Käytännössä TE-toimisto pyrkii
lähettämään ajanvarauskutsun noin kahden viikon kuluessa rekisteröitymisestä TE-toimiston
asiakkaaksi (tulkkitilanteesta riippuen). Rekisteröityminen työttömäksi työnhakijaksi tapahtuu
verkossa. Henkilöasiakkaan sähköiseen asiointiin pääset helpoiten TE-toimiston sivulla Oma
asiointi –palvelun kautta. Mikäli se ei ole mahdollista, voi rekisteröityä käymällä lähimmässä TEtoimiston yksikössä, jossa asiakas täyttää ilmoittautumislomakkeen ja liittää mukaan kopion
oleskeluluvasta ja passista. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa alkukartoitukset ja
kotoutumissuunnitelmat laaditaan keskitetysti Oulussa.
Asiakastapaamiseen kutsutaan tarpeen mukaan sosiaalityöntekijä ja tulkki ja asiakastapaaminen
on mahdollista järjestää etäyhteyden välityksellä.
Alkukartoituksessa selvitetään seuraavia työllistymiseen, opiskeluun ja kotoutumiseen liittyviä
valmiuksia:
-luku- ja kirjoitustaito
-suomen kielen taito
-opiskelutaidot ja -valmiudet
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-aikaisempi koulutus ja työkokemus
-erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet
-omat työllistymis- ja koulutustoiveet
-elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet
Alkukartoituksen yhteydessä TE-toimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja
kotoutumissuunnitelman. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tekee kotoutumissuunnitelman
henkilölle, joka on työtön työnhakija. Kunnan sosiaalitoimi laatii kotoutumissuunnitelman
maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea (tämä voi vaihdella
kuntakohtaisesti, kunta päättää).
Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota, tarvitseeko maahanmuuttaja
kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita toimenpiteitä kotoutumisen tueksi.
Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös maahanmuuttajalle, jonka on alkukartoituksen
perusteella arvioitu tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi, kuten opiskelijalle,
työssä olevalle tai kotona lapsiaan hoitavalle henkilölle.
Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja
palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä
suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja
taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan
toimintaan.
Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua
ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä ja se laaditaan enintään yhden
vuoden ajaksi. Kotouttamissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta.
Kotoutumissuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmaa tarkistetaan esimerkiksi
kurssin tai harjoittelujakson päättyessä ja vähintään kerran vuodessa.
Asiakas saa kotoutumisaikana normaalia työttömyysetuutta, jos etuuden saamisen
työvoimapoliittiset edellytykset täyttyvät.
Palvelujen, kuten kotoutumiskoulutuksen aikana on mahdollisuus saada lisäksi verotonta
kulukorvausta 9€/päivä sekä palvelun sisältyessä kotoutumissuunnitelmaan, mahdollista
korotusosaa. Etuudet maksaa Kela tai joissain tapauksissa työttömyyskassat."
Kotoutumiskoulutuksessa voit opiskella suomen tai ruotsin kieltä, tarvittaessa saa myös luku- ja
kirjoitustaidon opetusta. Kotoutumiskoulutus tarjoaa työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä
edistäviä valmiuksia. Saadaksesi työttömyysetuutta on osallistuttava alkukartoitukseen ja
opiskeltava kotoutumiskoulutuksessa. Velvollisuus osallistua koulutukseen koskee sekä
työvoimakoulutusta että työttömyysetuudella tuettua omaehtoista koulutusta. Kotoutumiskoulutus
tarjoaa myös yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja muita Suomeen kotoutumista edistäviä valmiuksia.
Yhteystiedot: http://ww.te-palvelut.fi
Yhteystiedot: TE-toimisto Ylivieskan asiointipaikka os. Valtakatu 4, 84100 Ylivieska
Sähköposti: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa [a] te-toimisto.fi. TE-puhelinpalvelut henkilöasiakkaille
arkisin: suomeksi: 0295 025 500, ruotsiksi: 0295 025 51
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8 KOULUTOIMI- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT
MAAHANMUUTTAJILLE
Sievissä on 7 alakoulua (1-6 luokat). Lauri Haikolan koulussa toimivat koko kunnan yhteiset
pienryhmät sekä 4-5 esiopetusryhmää. Vuosiluokat 7-9 opiskelevat koulukeskuksessa
Jussinpekan yläkoulussa. Myös lukio toimii koulukeskuksessa.
Sievin koulutoimen yhteistyö kotien kanssa tarkoittaa ennen muuta yhteistä
kasvatustavoitetta. Pyrkimyksenä on kasvattaa oppilaista myönteisiä ja yhteistyökykyisiä
kansalaisia. Koululaitos tarjoaa oppilaille perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-opintoja varten.
Oppimisen ohessa edistetään persoonallisuuden kasvua järjestämällä siihen tarvittavaa
opetusta, kasvatuksellista ohjausta ja riittäviä oppilashuollollisia palveluja.
Maahanmuuttajaoppilaalla tai -lapsella tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa
syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Sieviin maahanmuuttajaoppilaat ovat tulleet
joko vanhempien työperäisen maahanmuuton tai adoption kautta. Suomessa vakinaisesti asuvat
lapset, myös ulkomaan kansalaiset, ovat oppivelvollisia.
Alle kouluikäisillä maahanmuuttajalapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja
esiopetukseen, jotta lapsi alkaisi oppia suomen kieltä. Tämä oikeus lapsella pitäisi olla siitä
huolimatta, onko vanhempi töissä tai opiskelemassa.
Maahanmuuttajien opetuksen erityistavoitteena on tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen
että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.
Perusopetuksella pyritään turvamaan oppilaan mahdollisuudet selviytyä jatko-opinnoista ja
työelämässä Suomessa. Lisäksi tarkoituksena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia
tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kouluikäisinä Sieviin saapuneille oppilaille annetaan tarvittaessa perusopetukseen valmistavaa
opetusta. Sievissä valmistavan opetuksen (valo) luokka on Lauri Haikolan koulussa. Valmistavan
opetuksen kesto on yleensä yksi vuosi. Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan
kotoutumista sekä antaa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten. Kun oppilas on
saavuttanut riittävät kouluvalmiudet, hän siirtyy perusopetukseen.
Oppilaan luokkatason valinnassa on otettava huomioon oppilaan kielitaito ja sosiaaliset valmiudet.
Tavallisesti oppilas sijoitetaan yhtä vuosiluokkaa alemmas kuin hänen ikänsä määräisi. Täten
pyritään varmistamaan, että oppivelvollisuus on mahdollista suorittaa ennen oppivelvollisuusiän
päättymistä. Tavoitteena on, että oppilas pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia
perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen
jälkeen.
Opetuksen järjestäjä on oikeutettu erilliseen valtionavustukseen vieraskielisten oppilaiden
opetuksessa, jos oppilas on kotouttamisen piirissä (neljä vuotta maahantulosta). Lisäksi niiden
oppilaiden, joiden opiskelun aloittamisesta on kulunut enintään kuusi vuotta, tukiopetuksesta eri
oppiaineissa ja S2-opetuksesta voidaan anoa jälkikäteen erillistä valtionavustusta annetun
opetuksen perusteella.
S2-oppilaan opetuksen lähtökohtana on kielitaito. Suomi toisena kielenä -opetus voidaan järjestää
erillisessä S2-ryhmässä joko kokonaan tai osittain tai integroituna suomi äidinkielenä opetukseen.
Vaikka oppilas opiskelee osana äidinkielen ryhmää, hänen opetuksessaan on siis edettävä s2oppimäärän mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa suurin osa kielestä opitaan arjessa, mutta suomen
kieltä opetellaan myös S2- toimintatuokioissa/-ryhmissä.
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Jokaisella maahanmuuttajalapsella ja nuorella on oikeus koulunkäyntiin. Sievissä
maahanmuuttajalasten ja -nuorten koulutus on keskitetty Kirkonkylän koulukeskukseen, jossa
toimii Lauri Haikolan koulu (1-6 luokat) ja Jussinpekan koulu (7.-9 luokat).
Maahanmuuttajan tilanne käydään läpi henkilökohtaisesti. Jokaisen opetus muovataan
vastaamaan hänen tarpeitaan. Suomen kielen lähtötaso ja aikaisempien opintojen tilanne ovat
jokaisella maahanmuuttajalla erilaiset. Tarvittaessa maahanmuuttaja käy vuoden ajan valmistavaa
opetusta, jossa keskitytään suomen kielen opiskeluun. Samalla tutustutaan suomalaiseen kouluun.
Jokaisella lapsella on kotiluokka, jonka mukana lapsi käy suorittamassa taitoaineita (käsityöt,
musiikki, kuvaamataito, liikunta), joissa kielitaito ei ole niin olennaista.
Reaaliaineita (historia, biologia ja maantieto ym.) lapsi opiskelee kotiluokkansa kanssa vasta, kun
kielitaito on vaatimuksia vastaavalla tasolla. Mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttaja voi saada
valmistavan opetuksen jälkeen tukiopetusta tarvitsemissaan aineissa omalla äidinkielellään.
Oppilaalla on oikeus saada oman uskontonsa opetusta (asiasta neuvotellaan vanhempien kanssa)
ja kouluruokailussa otetaan huomioon uskontoon liittyvät ruokavaliot.
Lisätietoja Sievin kunnan nettisivuilta www.sievi.fi ja https://peda.net/sievi/ops-2016/ol
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää, se edistää suomalaisen
yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta.
Varhaiskasvatus on tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksessa
opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.
Lapsella tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta,
synty-perästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee
luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle
kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön
vuorovaikutuksessa. Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin
ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä
kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja
perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi .
Sievin kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen
monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin,
perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten
perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä
arvokkaaksi.
Varhaiskasvatus on osa Sievin kunnan koulutoimea ja kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään
päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetus järjestetään perusopetuksessa ja
esiopetusikäisten aamu- ja iltapäivähoito varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusta annetaan
hoitoaikaperusteisesti ja kaikilla lapsilla on tasavertainen oikeus 20-tuntiseen varhaiskasvatukseen
viikossa. Sievissä kolme päiväkotia Tuulihattu, Kakaravaara ja Lystilä, joka toimii jatketulla
aukioloajalla, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito Epelit, VAKA
ryhmä ja VAKA kerho, sekä useita perhepäivähoitajia jotka hoitavat lapsia omassa kodissaan.
Varhaiskasvatuspalveluiden palveluohjaus: Päivähoitotoimisto Sievin kunnantalo os.Haikolantie
16, puh. 0444883350 tai 0444883351. Palvelukielinä suomi ja englanti, tarvittaessa voidaan
käyttää tulkkipalveluja. Päivähoitopaikan hakeminen edellyttää päivähoitohakemuksen täyttämistä.
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Päivähoitohakemuksia on saatavissa päivähoitotoimistolta tai Sievin kunnan kotisivuilta
http://www.sievi.fi
Päivähoidon aloitusvaiheessa käydään tutustumassa lapseen ja hänen perheeseensä heidän
kotonaan. Sen lisäksi vanhemmat käyvät sovittuina ajankohtina tutustumassa lapsen kanssa
päivähoitopaikkaan mielellään useita kertoja ennen hoidon alkamista. Lasten vanhemmat ovat
lämpimästi tervetulleita päivähoidon järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa on mahdollista
tutustua muihin vanhempiin ja luoda ystävyyssuhteita uudella asuinpaikallaan. Päivähoidossa
lapselle tarjotaan hänen hoitoaikaansa ajoittuvat ravitsevat ja monipuoliset ateriat, jotka ovat
kokopäivähoidossa olevalla lapsella tavallisimmin aamupala, lounas ja välipala. Vanhemmat tuovat
lapselle hoitopäivää varten ulkoiluun sopivat vaatteet, varavaatteet ja pienen lapsen tarvitsemat
vaipat.
On tärkeää, että lapsi oppii suomen kielen ja sitä kautta saisi muodostettua omanikäisiä
ystävyyssuhteita kantaväestön kanssa. Lasta rohkaistaan ja kannustetaan osallistumaan
sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa. Ensisijainen tuki maahanmuuttaja lapselle
on Suomi toisena kielenä S2-suunnitelma, joka tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Suomi
toisena kielenä - opetus (S2) toteutetaan kasvatus- ja ohjaustoiminnan sisällöissä
suunnitelmallisena kokonaisuutena. Yhteistyössä vanhempien kanssa laaditaan S2-kielen
opetuksen tavoitteet ja lapsen yksilöllinen oppimissuunnitelma. Kielen opettamisessa käytetään
monia toimintatapoja ja kuvat, lorut, laulut ja leikki ovat tärkeitä suomen kielen oppimisessa.
Esimerkiksi kuvitettu päiväjärjestys tukee kielen kehitystä. Lasta tuetaan kahteen kulttuuriin
kasvamisessa yhteistyössä perheen kanssa. Yhteistyön tueksi käytetään tarvittaessa
tulkkauspalvelua. Varhaiskasvatuksen toiminnan esittelyssä ja arjen kommunikoinnissa
vanhempien kanssa voidaan käyttää myös kuvia.
Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä
huoltajan kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet.
Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat
tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmassa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet kiinnostuksen
kohteet ja yksilölliset tarpeet sekä mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki. Vastuut ja työnjako
sovitaan eri toimijoiden kesken varhaiskasvatussuunnitelmapalaverissa. Sievin
kunnan kotisivuilta löytyy lisätietoa sekä linkki varhaiskasvatussuunnitelmaan
http://www.sievi.fi/koulutoimivarhaiskasvatus2/varhaiskasvatus
Lisätietoja: Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma:
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf

9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Alueen kuntien ja kaupunkien sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut järjestää
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali -ja terveyspalveluja annetaan eri tilanteissa
maahanmuuttajille samoilla perusteilla kuin muillekin kuntalaisille.
Kielilain (423/2003) mukaan maahanmuuttajalla on oikeus tulkkaukseen ja asiakirjojen käännöksiin
häntä koskevissa asioissa. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosaisen
voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Perheenjäsenten käyttämistä tulkkina
tulee välttää. Ammattitulkin palveluita voidaan käyttää puhelintulkkauksena.
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9.1 Sosiaalipalvelut
Sievin kunnan sosiaalipalvelut järjestää Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaalipalveluja
annetaan eri tilanteissa maahanmuuttajille samoilla perusteilla kuin muillekin kuntalaisille.
Sosiaalipalvelut antavat käytännön apua eri tilanteissa maahanmuuttajille samoilla perusteilla kuin
muillekin asiakkaille. Apua ja neuvoja saa toimeentuloasioissa, elämänhallinnassa, lasten
hyvinvoinnissa, vammaisten palveluissa ja elämän kriisitilanteissa. Sosiaalipalveluissa
järjestetään myös kuntouttavaa työtoimintaa ja työpajatoimintaa. Sievissä sosiaalipalvelut
järjestää Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Sievissä sosiaalipalvelujen toimisto on kunnantalolla, osoitteessa Haikolantie 16. Toimistolla
voidaan palvella suomeksi ja englanniksi tai tarvittaessa hankitaan tulkkipalvelua.
Tapaamiseen täytyy varata aika, toimiston puhelintunti on arkipäivisin kello 12-13. Tapaamisaika
pyritään saamaan muutaman päivän sisällä yhteydenotosta. Tarkemmat tiedot ja puhelinnumerot
saa peruspalvelukuntayhtymä Kallion internet-sivuilta www.kalliopp.fi ja puhelinluettelosta.
Lastensuojelun virka-ajan (8–16) päivystysnro 08 419 5709.
Aikuissosiaalityö: on yksilön tai perheen kanssa tehtävää lakisääteistä asiakastyötä, jonka
tavoitteena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy.
Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä,
taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.
Aikuissosiaalityöhön sisältyy sosiaaliturvatyötä, päihde- ja mielenterveystyötä, ennaltaehkäisevää
lastensuojelutyötä sekä työllistymistä, kouluttautumista, asumista ja kuntoutumista tukevaa
toimintaa sekä yleiseen sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Aikuissosiaalityön välineinä
ovat asiakastapaamiset, palvelu- ja hoitosuunnitelmat, verkostotyö, välitystilipalvelut, kuntouttava
työtoiminta, eläkeselvittelyt sekä harkinnanvarainen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.
Maahanmuuttajilla
on
oikeus
sosiaalihuoltolain
mukaiseen
toimeentuloturvaan
ja
sosiaalipalveluihin. Ennen sosiaalihuollon toimeentuloturvaa hakijan tulee ilmoittautua
työnhakijaksi, hakea kansaneläkelaitokselta työttömyyspäivärahaa, asumistukea, eläkettä jne.
Sosiaalitoimiston virkailijat neuvovat ja opastavat hakijaa tukien haussa. Sosiaalityön tehtävä
maahanmuuttajien kotoutumisessa on ohjaus ja neuvonta. Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa
mukana perhekohtaisen alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisessa.
Lastensuojelu, perhetyö ja perheneuvola: Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan
kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.
Lapselle tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen
vanhempiensa välillä. Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla, kuten perhetyö (perheohjaus) ja
lapsiperheiden kotipalvelu, tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja
vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät
edellytä asiakkuutta lastensuojelussa. Sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin pääsee ottamalla
yhteyttä perheohjaajiin tai perhe- ja sosiaalipalveluiden sosiaaliohjaajiin.
Kaikissa sosiaalipalveluissa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat
kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Lastensuojelupalveluissa tukea tarjotaan ensisijaisesti
avohuoltona ja tuki suunnataan lapsen tai nuoren kasvuympäristöön. Tuki voi olla tiivistä, kuten
tehostettu perhetyö. Silloin, kun lapsen arki vakavasti vaarantuu, on lapselle taattava
mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Lapsen vanhempia autetaan parempaan
elämänhallintaan, jotta lapsi voisi palata mahdollisimman pian kotiinsa. Lastensuojelutyö on
yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen,
terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Avun tarpeessa olevan lapsen tai perheen
asiasta on oikeus ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin.
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Perheneuvola palvelee lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä
perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa. Perheneuvolassa työskentelevät psykologit ja
sosiaalityöntekijät sekä konsultoivat lastenpsykiatrian erikoislääkärit. Työtä tehdään yhdessä
lapsen ja perheen sekä perheelle tärkeiden tahojen kanssa.
Vammaispalvelut: Vammaisten palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena sekä ehkäistä ja poistaa
vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään
kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, henkilökohtainen apu,
tulkkipalvelut sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammasta tai sairaudesta
johtuvista syistä voidaan korvata asunnon muutostöitä sekä asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita.
Kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille henkilöille järjestetään palveluasuminen, kun henkilö
tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista.
Vanhuspalvelut: Peruspalvelukuntayhtymä Kallion vanhuspalveluiden ensisijaisena tavoitteena on
mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen ennaltaehkäisevin ja kuntouttavin palveluin, joita
toteutetaan yhteistyössä ikäihmisen itsensä ja hänen lähiyhteisönsä kanssa. Ikäihminen osallistuu
omien voimiensa mukaan oman arjen askareisiinsa. Tarvittaessa ikäihmiselle järjestetään kotiin
hänen tarvitsemansa kunnalliset palvelut. Tähän tavoitteeseen vastataan kotihoitopalveluilla, joihin
kuuluvat: palveluneuvonta, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille ja pyynnöstä
75-vuotiaille, omaishoidon tuki, palvelutarpeen arviointi ja tarvittaessa ohjaus palveluiden piiriin,
gerontologinen sosiaalityö, päivätoiminta, tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, joka kattaa sekä
kotipalvelun että kotisairaanhoidon.
Silloin kun kotona asuminen on uhattuna toimintakyvyn alentumisen vuoksi, ikäihmiselle voidaan
järjestää päivähoitoa tai kuntouttavaa tilapäishoitoa joko perhehoidossa tai
palveluasumisyksikössä. Silloin kun kotona asuminen ei ole turvallista kaikista tukitoimista
huolimatta, ikäihmisen on mahdollista siirtyä tehostetun palveluasumisen yksikköön oman kodin
ulkopuolelle. Palvelutarpeen arviointi- ja palveluohjausyksikkö koordinoi asiakkaiden sijoittumista
eri palvelumuotoihin. Maahanmuuttajavanhukset käyttävät samoja ikäihmisten palveluja kuin
muutkin. Yhteystiedot Puhelinaika arkisin 12–14 Asiakasohjaaja p. 044 419 5541

9.2 Terveyspalvelut
Alueen terveyspalvelut tuottaa peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Alueen terveyskeskukset tarjoavat
maahanmuuttajille heidän tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, kuten muillekin
kuntalaisille. Maahanmuuttaja voidaan ohjata terveyspalveluiden piiriin kotoutumissuunnitelman
teon yhteydessä maahanmuuttajan ikä ja terveydentila huomioon ottaen. Jokaisessa
peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kunnassa tarjotaan lääkärien ja hoitajien vastaanotto-,
laboratorionäytteenotto- sekä hammashoitopalvelua.
Lisätietoa terveyspalveluista saa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion internet-sivuilta www.kalliopp.fi.
Kiireetön ajanvaraus ja päivystys: Kiireellisessä sairaustapauksessa lääkäripäivystys ja
hoidontarpeen arviointi toimivat arkisin kello 8-16 terveyskeskuksissa. Muina aikoina päivystys on
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksessä, puh. (08) 429 7840.
Lääkäreiden vastaanotolle, laboratorioon, röntgeniin, erikoislääkäreiden ja diabetes-, sydän-,
reuma-, astma-, muisti-, syöpä- ja ravitsemushoitajien vastaanotolle voi varata aikoja kiireettömän
ajanvarauksen numeroista arkisin klo 9 -16.
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Sievin terveyskeskus on osoitteessa Haikolantie 38 ja avoinna arkisin. Sievin terveysasemalla on
lastenneuvolat, laboratorion, puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin, diabetes- ja
astmahoitajan sekä työterveyshuollon palvelut. Sydän- ja reumahoitajan vastaanotot ovat tarpeen
mukaan Sievissä. Terveysasemalla ei ole päivystysvastaanottoa. Lääkäriin, päivystävälle
sairaanhoitajalle ja neuvoloihin pääsee vain ajanvarauksella. Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse 08
4196100 ja puhelimeen vastaava hoitaja arvioi hoidon tarpeen. Laboratorio ja terapeuttipalvelut
vaativat lähetteen, jonka saa lääkäriltä tai hoitajalta vastaanotolla. Tarpeen vaatiessa potilas
ohjataan eteenpäin Nivalan tai Ylivieskan terveyskeskukseen, Kokkolan keskussairaalan tai Oulun
yliopistollisen sairaalan palveluihin.
Maahanmuuttajille ei ole erikseen suunnattuja palveluja. Sievin terveysasemalla on mahdollista
saada palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tai tulkkipalvelut hoidetaan tarpeen vaatiessa
puhelintulkkauksena. Esitteitä voi saada eri kielillä tarpeen mukaan.
Lääkäripäivystys Nivalan terveyskeskus arkisin klo 8.00–16.00 ja Ylivieskan terveyskeskus arkisin
klo 8.00–16.00Muina aikoina välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvitseville päivystys Oulaskankaan
sairaalan yhteispäivystyksessä Oulaisissa. Potilaita pyydetään aina ensin soittamaan
terveysneuvontaan, jossa hoitaja tekee hoidon tarpeen kiireellisyyden arvion. Terveysneuvonta ei
sijaitse Oulaskankaalla.
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelun käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä
käynniltä kalenterivuoden aikana (yli 18-vuotiaat) 20,90e, Hoitajien vastaanoton käyntimaksu
(sairaanhoidollinen käynti, päivystävän sairaanhoitajan ja kansantautihoitajien vastaanotoilla
käynnit) peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (yli 18 vuotiaat) 11,50e.
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyskäynneistä arkisin klo 8:00–20:00 peritään lääkäripalvelun
käyntimaksu Kallion laskuttamana 20,90e. Oulaskankaan sairaala perii yhteispäivystyskäynneistä
arkisin klo 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä poliklinikkamaksun kaikilta 18
vuotta täyttäneiltä 41,70e. Lääkärin vastaanottomaksu peritään yli 18-vuotiailta. Vuosimaksu on
27,40 euroa ja kertakäyntimaksu 13,70 euroa. Neuvolapalvelut ovat maksuttomia.
Neuvola : Neuvolapalveluissa lähtökohtana on yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu, jossa
perheen arjessa selviytymistä, hyvinvointia ja vanhemmuutta tuetaan tarpeen mukaan.
Äitiysneuvolassa huolehditaan odottavan äidin ja sikiön terveydentilasta sekä valmennetaan äitiä,
isää ja koko perhettä lapsen syntymään. Kun raskaus on todettu, varataan ensimmäinen
vastaanottoaika terveydenhoitajalle. Perhesuunnittelun avulla pyritään varmistamaan, että lapsi on
toivottu. Perhesuunnitteluun kuuluu esimerkiksi sopivan ehkäisymenetelmän valinta.
Lastenneuvolassa lapsi käy 2 viikon iästä aina kouluikään saakka. Lastenneuvolassa turvataan
mahdollisimman terve lapsuus ja edistetään koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa huolehditaan
myös koululais- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluista.
Äitiysneuvola ajanvaraus Sievi ma–pe klo 12–13puh. 08 419 6004 ja 08 419 6007. Lastenneuvola
Sievi ma–pe klo 12–13puh. 08 419 6004,08 419 6005 ,08 419 6007 tai 08 419 6030.
Perhesuunnitteluneuvola Sievi ma–pe klo 12–13 puh. 08 419 6004
Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollon tehtävänä on tarjota suun
terveydenhoitopalveluita yksilöllisen hoidontarpeen mukaisesti sekä edistää suun terveyttä ja
vähentää tulevaa hoidon tarvetta ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Peruspalvelukuntayhtymä
Kalliossa suun terveydenhuollon palvelut toimivat lähipalveluina jokaisessa jäsenkunnassa
terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.
Suun alueen terveyspalvelut eli hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotot ovat Sievin
kunnantalolla Haikolantie 16. Hammaslääkäripäivystys ja ajanvaraus puh. 08 419 6070.
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Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Terapiakeskus vastaa kuntayhtymän väestön avopsykiatriasta
ja A-klinikkatyöstä. Mielenterveystyön tehtävänä on vakavampien mielenterveyshäiriöiden hoito,
erilaiset terapiat, psykologin testaukset, työkyvyn arviointitutkimukset, lääkehoidot ja
ryhmätoiminnat. A-klinikka on avohoitopaikka erilaisten päihteiden kanssa vaikeuksiin joutuneille ja
heidän läheisilleen. A-klinikalta saa tietoa ja ohjausta muista avo- ja laitoshoitopaikoista. A-klinikka
tekee polikliinista, sosiaalityön ja terveydenhuollon menetelmin tapahtuvaa päihdetyötä
avohoidossa.

10 VAPAA-AIKA PALVELUT
Sievin kunnan vapaa-aikatoimen palveluihin kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja
työllisyyspalvelut
Vapaa-aikapalvelut: Sievin kunnan vapaa-aikatoimen palvelut koostuvat useasta osa-alueesta.
Vapaa-aikatoimen palveluihin kuuluvat liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- kirjasto- ja työllisyyspalvelut.
Lisäksi kunnan ehkäisevä päihdetyön toteutusvastuu on vapaa-aikatoimella. Näiden
kunnallisten palvelujen lisäksi alueella toimii useita seuroja, kerhoja ja yhdistyksiä, jotka toimivat
vapaa-aikasektorilla.
Liikuntapalvelut : Liikuntapalveluja on tarjolla kuntalaisille kunnan keskustassa sekä kylillä.
Keskustaajamassa on monitoimihalli (liikuntasali, kuntosali), kaukalot, jalkapallokenttä,
tenniskenttä, pesäpallokenttä, yleisurheilukenttä sekä pururata/valaistu latu. Monitoimihallin
palveluista, kuntosalin käyttöehdoista ja varattavista vuoroista saa lisätietoja monitoimihallin
vahtimestarilta hallin aukioloaikoina ja Sievin kunnan internet-sivuilta. Kylien urheilukentät,
hiihtoladut ja pururadat ovat yleensä koulujen yhteydessä. Tarkemmat osoitteet ja palvelut
löytyvät Sievin kunnan internet-sivuilta. Yhteystiedot: vapaa-aika sihteeri p. 044 4883 310
vapaa-aikatoiminnanohjaaja p. 044 488 3495, urheilualueiden hoitaja p. 044 488 3214
Kulttuuripalvelut : Osana Sievin kunnan vapaa-aikatoimea on kulttuurityö. Vapaa-aikatoimen
tehtävänä on huolehtia kunnan kulttuuritoiminnasta, sen kehittämisestä ja tukemisesta sekä
tarjota kuntalaisille monipuolisesti mahdollisuuksia elämysten kokemiseen. Kulttuuripalvelut
järjestää vuoden mittaan erilaisia kulttuuritapahtumia yksin sekä yhteistyössä muiden alueen
kulttuuritoimijoiden kanssa. Vuonna 2018 järjestetään mm. useampi teatteriretki, tarjoamme
konsertteja sekä kuukausittain on mahdollisuus päästä elokuviin Vääräjokisalin
muuntautuessa elokuvateatteriksi. Kulttuurityö organisoi heinäkuussa pidettävät Sievi-viikot,
joiden päätapahtuma on Muttimarkkinat heinäkuun kolmantena lauantaina.
Kulttuuripalvelut tuottavat kulttuurielämyksiä kaikille kuntalaisille. Kulttuuritoimi järjestää
kulttuuritapahtumia ja tukee vapaaehtoista kulttuuritoimintaa avustuksin. Erilaisista tapahtumista,
konserteista, näyttelyistä ja retkistä ilmoitetaan Sievin kunnan internet-sivuilla, paikallislehti
Sieviläisessä, kunnan tiedotelehdessä sekä ilmoitustauluilla. Kuntalaisten tekemää kulttuurityötä
tuetaan kulttuuritoimen avustuksin. Lisätietoja avustuksista löydät kunnan www- sivuilta.
Kulttuurityön kehittämisestä ja toteuttamisesta Sievin kunnassa vastaa vapaa-aikatoiminnan
ohjaaja Hänen työpisteensä on kunnantalon toisessa kerroksessa vapaa-aikatoimistossa.
Yhteystiedot: Vapaa-aikatoiminnan ohjaaja p. 044 4883 491. Vapaa-aikatoimisto on
kunnantalolla, osoitteessa Haikolantie 16.
Kulttuuripalveluiden toimialaan kuuluvat myös kotiseutumuseo Aarreaitta kirkon vieressä,
kotiseutuarkisto kunnantalon alakerrassa sekä näyttelytila Taidelaari kirjaston alakerrassa.
Nuorisopalvelut: Sievin kunnan vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa ympäri vuoden. Yhtenä
vapaa-aikatoimen osa-alueena on nuorisotyö.
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Nuorisotoiminnan tarkoituksena on tavoittaa kaikki kohderyhmään kuuluvat kuntalaiset.
Nuorisolain mukaan nuorisoksi luetaan kaikki alle 29-vuotiaat. Toiminta koostuu viikottain
toteutuvista Klubi-illoista, pitkin vuotta tapahtuvista retkistä, leireistä ja tapahtumista.
Viikoittainen nuorisotoiminta järjestetään Nuorisotalo Miitin tiloissa. Kesäaikana tarjotaan
koululaisten loma-ajalle niin puuhapäiviä, leirejä kuin liikuntatapahtumia. Ala- ja
yläkouluikäisille suunnattujen Klubi-iltojen aikataulut löytyy Nuorisotalo Miitin välilehdeltä.
Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.
Jelppiverkko: Jelppiverkko on seinätön työpaja, joka toimintamalli tukee alle 29-vuotiaiden
erityistä tukea tarvitsevien koulutusta ja työelämään siirtymistä. Tavoitteena oli myös vahvistaa
nuorten elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja, sekä tiivistää viranomaisyhteistyötä ja verkostotyötä.
Seutukunnan alueella toimiva palvelu sai yhteisen logon sekä nimen Jelppiverkko- nuorten
aktivointipalvelu keväällä 2009. Palvelua hallinnoi Oulaisten kaupunki.
Seinättömän työpajan arjessa työntekijöinä toimivat yksilövalmentaja sekä seutukunnallinen
työhönvalmentaja. Jelppiverkon seinättömän työpajan palvelua täydentää etsivä nuorisotyö.
Jelppiverkkoon ohjatun nuoren kanssa tehdään alkukartoitus ja ohjataan tarvittavien palvelujen
piiriin. Jelppiverkon työntekijöillä on mahdollisuus jalkautua kentälle ja yksilövalmentaja kulkee
nuoren rinnalla käytännön tasolla: esimerkiksi voi lähteä mukaan virastokäynnille tai tutustumaan
oppilaitokseen.
Etsivä nuorisotyö: Etsivän nuorisotyön yhteyshenkilönä Sievin kunnassa on vapaaaikasihteeri ja kunnassa työskentelee etsivä nuorisotyöntekijä.
Vapaa-aikatoiminnan ohjaajan löydät vapaa-aikatoimistosta kunnantalon toisesta kerroksesta.
Jelppiverkon yksilövalmentajan ja etsivän nuorisotyöntekijän työpisteet sijaitsevat
ensisijaisesti nuorisotalo Miitillä, mutta toisinaan he ovat myös kunnantalolla. Heidät tavoitat
varmimmin soittamalla tai viestein.
Yhteystiedot: vapaa-aikasihteeri 044 4883 310, vapaa-aikatoiminnan ohjaaja/ nuoriso- ja
kulttuurityö 044 4883 491
Jelppiverkko yksilövalmentaja, Sievi/Alavieska 044 4883 243, Jelppiverkko etsivä
nuorisotyöntekijä, Sievi/Alavieska/Ylivieska 044 4883 321
Lisätietoja Nuorisopalveluista mm. Nuorisotalo Miitin toiminnasta, Jelppiverkosta,
harrastustoiminnasta, kerhoista leireistä ja kansainvälisyydestä löytyy www.sievi.fi
Työllisyyspalvelut: Sievin työllisyyspalvelujen toiminta on Sievin kunnan tarjoamaa
maksutonta, luottamuksellista, yksilöllistä ja joustavaa ohjaus- ja neuvontapalvelua niin
Sieviläisille työnhakijoille kuin lähialueen yrityksille ja yhdistyksille. Toiminnan tarkoituksena
on löytää työnhakijoille sopivia palvelu- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Myös kunta työllistää pitkään työttömänä olleita kunnan eri toimipisteisiin tai
Työkolmiolle. Työkolmion kautta on mahdollista työllistyä mm. pienimuotoisen rakentamisen,
siivouksen, urheilukenttien hoidon tai palveluiden, kuten vanhusten kauppapalvelun,
lumitöiden ja ympäristön hoidon pariin.
Yhteystiedot: Työllisyyskoordinaattori p. 044 4883 322, Työtoiminnan ohjaaja p. 044 4883 320
Työkolmio: Työkolmiolle on myös mahdollista työllistyä mm. palkkatuella ja päästä
työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.
Sievin Työkolmion pajalta saat edullisesti erilaisia tuotteita ja palveluita. Meillä on valmistettu
mm. aitaelementtejä, puunkantotelineitä, hiekkalaatikoita, leikkimökkejä, katiskoita,
roskakatoksia, postilaatikkotelineitä, saunajakkaroita, talon numerokylttejä yms.
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Jos on jokin tarve, niin soita ja kysy tarjous! Työkolmiolta saa myös polttopuita säkeittäin.
Tarvittaessa kotiin kuljetettuna. Sievin Työkolmio suorittaa myös erilaisia työsuorituksia, kuten
maalausurakoita, piha- ja lumitöitä, puunkaatoa ja -pilkkomista, siivousta yms.
Lisätietoja Vastaava ohjaaja p. 0444883472, Projektiohjaaja, Pitstoppi -hanke p. 044 4883487
Lisätietoja www.sievi.fi
Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään sievissä työtoimintana ja
ryhmätoimintana. Osalle asiakkaista kuntouttavan työtoiminnan sisältö voi olla totuttautumista
säännönmukaiseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan. Toisille kuntouttava työtoiminta voi
sisältää selkeitä, jopa vastuullisia työtehtäviä. Sisältö määrittyy asiakaskohtaisesti.
Kuntouttava työtoiminta on mahdollista suunnitella vaiheittaisena prosessina siten, että
palvelun painopiste muuttuu asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa. Tällä tavoin tehdään
mahdolliseksi toiminnan sisällön räätälöinti yksilökohtaisesti ja tavoitteellisesti. Tavoitteena on
asiakkaan kuntoutumisen edistäminen ja polun avaaminen työvoimahallinnon ensisijaisiin
työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön. Tarvittaessa kuntouttavan
työtoiminnan rinnalle tai jatkoksi sisällytetään myös muita palveluja ja selvitellään myös
eläkemahdollisuuksia.
Kuntouttavan työtoiminnan paikka on kunnalla, peruspalvelukuntayhtymä Kalliolla tai
sellaisella yhdistyksellä, säätiöllä, valtion virastolla tai uskonnollisella yhdyskunnalla, jonka
kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä on tehty sopimus. Yritys ei voi toimia
kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä eikä kuntouttavalla työtoiminnalla saa korvata
palkallista työtä. Kesto: 1-4 pv/vko, 4-8h/pv. Minimikesto 3kk. Maksimikesto 230pv/vuosi.
Lisätietoja: kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja p. 04404883320
Pistoppi -hanke: Sievissä toimii 1.2.2017 – 31.1.2020 välisenä aikana, Sievin kunnan
hallinnoimana ESR-rahoitteinen Pitstoppi -hanke. Hanke on suunnattu sieviläisille henkilöille,
joiden työttömyys on pitkittynyt. Työllistymistä saattaa vaikeuttaa esim. jokin vamma tai
sairaus, koulutuksen tai kielitaidon puute. Hankkeen toimintaan voi osallistua, vaikka työelämä
ei olisikaan tällä hetkellä ajankohtaista esim. pitkän sairasloman takia.
Hankkeen tavoitteena on osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn
ylläpitäminen ja vahvistaminen henkilökohtaisen ohjauksen sekä ryhmätoiminnan keinoin.
Autamme eri palveluihin pääsemisessä ja ohjaamme sähköisessä asioinnissa. Hankkeen
aikana kehitetään niin sanottua PopUp -pajatoimintaa sekä keskustaan, että sivukylille.
PopUp -pajatoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja toimintaan voi osallistua omien
voimavarojen mukaan. Toiminnan sisältöä kehitetään osallistujien kiinnostuksen ja tarpeiden
mukaan.
Lisätietoja: Projektipäällikkö p. 044 4883 322 Projektiohjaaja p. 044 4883 320 Projektiohjaaja p.
044 4883 487
Kirjasto: Sievin kirjasto on keskustassa, osoitteessa Haikolantie 19, Sievi. Tarjolla on lainattavia
kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia, nuotteja ja multimedialevyjä. Kirjastossa on myös tietokoneita,
joilla pääset internettiin. Kirjasto kuuluu Tiekkö-kirjastoihin, joten asiakas voi käyttää myös
Alavieskan, Nivalan, Kalajoen, Ylivieskan, Oulaisten ja Merijärven kirjastopalveluja. Myös
kirjastoauto kulkee.
Kirjaston käyttöön tarvitset kirjastokortin. Kortin saa kirjastosta täyttämällä kaavakkeen. Kortti on
ilmainen. Kortti pitää esittää aina aineistoa lainattaessa ja internet-aikaa varattaessa. Lainattu
aineisto pitää palauttaa kuitissa mainittuun päivämäärään mennessä. Myöhästymisestä seuraa
sakkomaksu, jonka määrä riippuu siitä, onko lainattu kirjoja vai elokuvia.
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Kaukolaina tarkoittaa, että voit hakea internetin kautta toisten kirjastojen kokoelmista haluamasi
kirjoja ja ne toimitetaan lähimpään kirjastoon, josta teoksen voi noutaa. Kaukolainaus on
maksullista. Asiakaspalvelu 044 4883 238, sievinkirjasto(at)sievi.fi
Kansalaisopisto, musiikkiopisto ja käsityökeskus Sievi kuuluu Ylivieskan seudun
kansalaisopistoon. Lisäksi täällä toimii Ylivieskan musiikkiopisto, toimipiste kirjastolla ja opetusta
järjestetään myös Jussinpekan koululla. Lisäksi Sievissä toimii Taito Keski-Pohjanmaan
Käsityökeskus.
Ylivieskan kansalaisopisto järjestää kursseja Sievissä. Kursseista ilmoitetaan paikallislehti
Sieviläisessä sekä syksyisin ja keväisin jaettavassa kurssilehdessä. Kurssit näkee myös
kansalaisopiston Internet-sivuilta. Useimmille kursseille pitää ilmoittautua etukäteen. Kursseista
peritään yleensä opetusmaksu, tarvittaessa myös tarvikemaksu. Opiskelijat ja työttömät saavat
alennusta kurssimaksuista.
Painettu esite jaetaan joka talouteen Ylivieska-Alavieska-Sievi alueella
Lisätietoja: http://www.ylivieska.fi/kansalaisopisto
http://www.ylivieska.fi/musiikkiopisto
http://taitokeskipohjanmaa.fi
Muut vapaa-ajan aktiviteetit: Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää
luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen
jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien
käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan
jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Lisätietoja: Jokamiehenoikeudet-Luontoon.fi
Sieviläisille vapaa-ajantoimintaa järjestävät monet tahot. Näitä ovat esimerkiksi :
Sievin 4H-yhdistys
www.sievi.4h.fi
Sievin metsästysseura
www.sievinms.fi
Sievi-Seura
www kotiseutuliitto.fi/jasenet/jasenyhteisot/sievi-seura.
Sievin Sisu Ry (urheiluseura)
https://sievinsisu.sporttisaitti.com/
Sievin kennelkerho
www.sievinkennelkerho.fi
Sievin Samoojat
https://fi.scoutwiki.org/Sievin_Samoojat
Sievinkylän Nuorisoseura ry
www.seurantalot.fi/talot/1697-sievinkylän-nuorisoseura-ry-1695
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Sievin yhdistys ry
https://www.mll.fi/yhdistykset/mannerheimin-lastensuojeluliiton-sievin-yhdistys-ry
Suomen Punainen Risti (SPR) Rednet Sievi https://rednet.punainenristi.fi/sievi
Sievin perhepalvelukeskus ry. tarkoituksena on tukea lapsiperheiden arjessa jaksamista ja antaa
vertaistukea. Yhteystiedot Sievin perhepalvelukeskus ry, Jussinmäentie 3 85410 Sievi, puh. 0449723240, 044-2400492 sievin.perhepalvelukeskus@gmail.com;
sievinperhepalvelukeskus.yhdistysavain.fi.https://www.facebook.com/Sievinperhepalvelu

11 ASUMINEN SIEVISSÄ
Valtaosan Sievin kunnan vuokra-asunnoista omistaa kiinteistöosakeyhtiö Sievin Jussi. Asuntoja
haetaan asuntohakemuslomakkeella, joita saa Sievin kunnan nettisivuilta sekä asuntotoimistosta.
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Toimistolla palvellaan suomeksi ja englanniksi tai tarvittaessa tulkkipalvelut saa
puhelintulkkauksena. Hakemuslomakkeet ovat suomenkielisiä. Asuntotoimiston aukioloajat ovat
samat kuin kunnantalon ja ne löytyvät Sievin kunnan internetsivuilta www.sievi.fi.
Asuntohakemuksen liitteeksi on oltava oleskelulupa. Määräaikaiselle työntekijälle voidaan tehdä
määräaikainen vuokrasopimus. Asunnonhakijan luottotiedot tarkistetaan asuntohakemuksen
käsittelyn yhteydessä. Asunnon vakuusmaksu on yhden kuukauden vuokran määrän.
Maksuhäiriömerkinnän saanut asunnonhakija joutuu maksamaan kahden kuukauden vuokraa
vastaavan vuokravakuuden tai hankkimaan maksusitoumuksen Kelalta tai sosiaalitoimelta. Kelalta
haettaville maksusitoumuksille vakuuden määrä on kaksi kuukautta.
Asunnon vuokrasopimuksen liitteenä annetaan asuntoyhtiön järjestyssäännöt ja järjestyssäännöt
käydään allekirjoituksen yhteydessä läpi. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä.
Vuokralaisen vastuulla on asunnon puhtaanapito. Vuokran maksamatta jättämisestä tai
järjestyssääntöjen rikkomisesta voi seurata häätö asunnosta.
Asuntojen jaossa käytetään tarveharkintaa. Asunnon saaminen riippuu asunnon tarpeesta,
maksukyvystä, varallisuudesta ja siitä, onko hakijalla jo asunto jossain muualla. Jos hakijalla on
vuokrarästejä edellisestä vuokrasuhteesta yhtiölle, ei häntä oteta vuokralaiseksi ennen kuin vanhat
saatavat on maksettu kokonaisuudessaan.

12 USKONTOKUNTIEN PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE
Sievin seurakunta: Seurakunnan toiminta on avointa kaikille, vakaumukseen ja kirkkoon
kuulumiseen katsomatta. Seurakunta on kristillinen evankelis-luterilainen ja se kuuluu Kalajoen
rovastikuntaan yhdessä Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan,
Oulaisten, Reisjärven, Pyhäjoen ja Ylivieskan (kappeliseurakunta Merijärvi) kanssa. Kirkon
palveluita ovat jumalanpalvelukset, diakoniatyö, lapsi- ja nuorisotyö, lähetystyö ja musiikkityö.
Sievin seurakunnan osoite on Kirkkotie 7, Sievi. Toimintaa on myös muissa toimipisteissä.
Kanttorila on osoitteessa Kirkkotie 9, Väentupa on samassa pihapiirissä kirkkoherranviraston
kanssa (Kirkkotie 7). Seurakuntakoti ja kirkko ovat osoitteessa Haikolantie 44. Louetin leirimaja on
Louetin järven rannalla, Neitsytniemessä. Opastus on Kokkola-Kajaanitieltä ja Toholammintieltä.
Seurakunnan internet-sivut ovat osoitteessa www.evl.fi/srk/sievi.
Sievin seurakunnalla ei ole erillistä maahanmuuttajatyötä, vaan maahanmuuttajat voivat osallistua
kaikkeen seurakunnan toimintaan, mukaan lukien jumalanpalvelukset, kirpputori, kerhot ja
diakonia-apu.
Seurakuntaan liittyminen ei ole pakollista. Halutessaan maahanmuuttaja voi liittyä seurakuntaan.
Kristilliseen kirkkoon kuuluneet voivat liittyä seurakuntaan, kun he tunnustavat uskonsa saatuaan
kristillistä opetusta. Muut pitää kastaa ennen kuin he voivat liittyä seurakuntaan. Lisätietoja saa
seurakunnasta tai www.liitykirkkoon.fi.
Kirkko tarjoaa turvapaikan maasta karkotettaville kristillisen lähimmäisenrakkauden velvoittamana
tapauksissa, joissa karkotettavan henki on vaarassa. Tällaisissa tapauksissa otetaan yhteyttä
kirkkoherraan tai muuhun seurakunnan työntekijään. Sievin seurakunta Kirkkotie 7 85410 Sievi
puh. 08 480015
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sievi.seurakunta(at)evl.fi Kirkkoherranviraston aukioloajat: ma 9-14, ti 13-16.30, Ke 9-12
Muut uskontokunnat ja niiden kokoontumistilat:
Jehovan Todistajien valtakunnansali on osoitteessa Ruuttilantie 2, Sievi
Helluntaiseurakunta, Haikolantie, Sievi.
Ortodoksinen seurakunta, Kiuruveden ortodoksinen seurakunta, rukoushuone Kristuksen
kirkastumisen kirkko, Nivala.
Vapaakirkko, Pidisjärventie 8, Nivala.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, Hakalahdenkatu 100, Kokkola.
Katolinen seurakunta, Liisantie 2, Oulu.
Zen-ryhmä (Buddhalaisuus) Nokelantie 4 B 39, Oulu.
Lähin muslimien moskeija Kajaaninkatu 36, Oulu.
Adventtikirkko, Teollisuuskatu 1, Kokkola
Linkkejä maahanmuuttoon kotoutumiseen ja kotouttamiseen:
www.ely-keskus.fi (Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus)
www.kela.fi (Kansaneläkelaitos)
www.kotouttaminen.fi (Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia
kohtaaville, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille.)
www.maistraatti.fi
www.migri.fi (Maahanmuuttovirasto)
www.te-palvelut.fi
www.sievi.fi
Lomakkeet maahanmuuttajan kotoutumiseen mm. alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi
kunnassa löytyvät https://.kotouttaminen.fi
Kotoutumissuunnitelma löytyy http://www.te-palvelut.fi
Alkukartoituksen avuksi: Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 11/2012. Työ ja yrittäjyys.
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