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Kotouttamistyön käsitteitä 

Järvenpään kotouttamisohjelmassa käytetään käsitettä kotouttamistyö kuvaamassa kotoutumista 

edistävien toimenpiteiden järjestämistä. Alla on maahanmuuttoon ja  kotouttamistyöhön liittyviä kä-

sitteitä Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen -sivustolta (www.kotouttami-

nen.fi) ja Suomen Pakolaisavun -sivustolta (www.pakolaisapu.fi). 

 
Alkukartoitus 
Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan 

alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet. Kartoituksesta vastaa kunta tai TE-

toimisto. Pohjautuu kotoutumislakiin (9–10 §). 

Alkuvaiheen palvelut 
Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunni-

telma. 

 Dublin-asetus 

Vuonna 1990 allekirjoitetulle Dublinin sopimukselle perustuva järjestelmä määrittelee, mikä EU:n jä-

senvaltio on vastuussa unionin alueella jätetyn turvapaikkahakemuksen tutkimisesta. Asetuksen mu-

kaan vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä kuuluu sille jäsenvaltiolle, josta EU:n ulkopuolelta 

tuleva henkilö on ensimmäiseksi hakenut turvapaikkaa. Järjestelmän määrittelemien kriteerien perus-

teella jäsenvaltiot voivat pyytää toista valtiota ottamaan takaisin turvapaikanhakijan, jonka hakemuksen 

tutkiminen kuuluu tämän toisen valtion vastuulle. Turvapaikanhakijalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta 

hakea turvapaikkaa ensimmäisestä EU-maasta, johon hän saapuu. Dublin-asetuksen uudistamista val-

mistellaan. Tällä hetkellä Dublin-palautuksia ei tehdä Kreikkaan ja Unkariin. 

 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. 

 EU-Turkki -sopimus   

EU-Turkki -sopimus on 18.3.2016 solmittu EU:n ja Turkin välinen julkilausuma. Sen tarkoituksena on 

vähentää Turkista Kreikan saarille tulevien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrää. Välimeren 

ylityksissä on kuollut tuhansia turvaa etsiviä siirtolaisia. Sopimuksen mukaan Turkista Kreikkaan tul-

leet siirtolaiset ja turvapaikanhakijat palautetaan Turkkiin. Jokaista Kreikasta Turkkiin palautettua syy-

rialaista kohden EU ottaa alueelleen yhden syyrialaisen Turkista. 

 EU:n turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot  

Kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön siirto jäsenmaasta, joka on vastuussa hakemusten käsitte-

lystä toiseen EU-maahan. Tällä hetkellä turvapaikanhakijoita siirretään EU:n sisällä Kreikasta ja Itali-

asta muihin jäsenvaltioihin. Sisäisillä siirroilla pyritään tasaamaan turvapaikkahakemusten käsittelypai-

netta EU-jäsenvaltioiden kesken. 

 Geneven pakolaissopimus 

Geneven pakolaissopimuksen on allekirjoittanut 138 maata. Sopimuksessa määritellään pakolaisuuden 

edellytykset ja pakolaisille kuuluvat oikeudet. Sopimus tehtiin toisen maailmansodan päättymisen jäl-

keen vuonna 1951 alun perin Euroopassa oleskelevien pakolaisten auttamiseksi. Tuolloin sopimus 

koski ennen 1.1.1951 vainoa paenneita henkilöitä. Vuonna 1965 maantieteellinen ja alueellinen rajaus 

poistettiin sopimuksesta ja sopimus ulotettiin koskemaan kaikkia pakolaisia maailmanlaajuisesti. Suomi 

allekirjoitti Geneven sopimuksen lokakuussa 1968 ja se astui voimaan 8.1.1969. 

 Kansainvälinen suojelu 

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan toisen valtion tarjoamaa suojaa ihmiselle, jonka kotimaa ei suo-

jelua tarjoa. Suomessa kansainvälistä suojelua tarvitseville voidaan myöntää turvapaikka tai oleskelu-

lupa toissijaisen suojelun perusteella. Näiden lisäksi Suomeen otetaan pakolaisstatuksen maailmalla 

saaneita henkilöitä osana Suomen pakolaiskiintiötä. Kaikki kansainvälistä suojelua saavat henkilöt eivät 

siis automaattisesti ole pakolaisia. Turvapaikanhakijoiden kohdalla Maahanmuuttovirasto tekee päätök-

sen suojelun myöntämisestä turvapaikkahakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

 Karkottaminen 

Karkottamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomessa oleskellut ulkomaalainen määrätään poistumaan 

Suomesta oleskeluluvan tai viisumin umpeutumisen nojalla tai siksi, että häntä pidetään kykenemättö-

mänä huolehtimaan itsestään. Toistuva rikoksiin syyllistyminen, vakaviin rikoksiin syyllistyminen ja 

http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2
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vaarallisuus valtiolle tai muille ihmisille ovat perusteita karkotukselle silloinkin, kun henkilön oleskelu-

lupa on voimassa. 

Kiintiöpakolainen 

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa 

Suomeen pakolaiskiintiön puitteissa. 

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. 

Kotouttamisohjelma 
Kunnan (tai kuntien yhdessä) laatima, kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvista-

miseksi kunnanvaltuustossa hyväksyttävä ohjelma. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanval-

tuustossa ja se tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kunnan ta-

lousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Sen laadintaan, toteutukseen ja seurantaan osallistuvat alueel-

liset ja paikalliset viranomaiset sekä muut keskeiset toimijat. Pohjautuu kotoutumislakiin (32–33 §). 

Valtion kotouttamisohjelma on valtioneuvoston hyväksymä ohjelma, jossa on määritelty hallituskau-

delle kotouttamisen tavoitteet ja toimenpiteet. 

Kotoutuminen 
Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka päämääränä on, että maahanmuut-

taja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen jäsen. Tavoitteena on, että maahanmuut-

taja omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Samalla kun hän tutustuu uu-

den asuinmaansa kielelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kie-

len ja kulttuurin ylläpitämiseen. Vastavuoroisesti vastaanottava yhteiskunta saa uusia vaikutteita ja mo-

nimuotoistuu. 

Kotoutumisen edistäminen 
Maahanmuuttajan kotoutumisprosessin tukeminen viranomaisten tai muiden toimijoiden toimenpiteillä. 

Kotoutumiskoulutus 
Sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulu-

tukseen pääsyä sekä muita yhteiskunnallisia valmiuksia. Tarvittaessa kotoutumiskoulutus sisältää luku- 

ja kirjoitustaidon opetusta. Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Ko-

toutumissuunnitelmaan 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 työ-

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena 

jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös alaikäiselle ja tarvitta-

essa perheelle. Pohjautuu kotoutumislakiin (11–18 §). 

Kotoutumislaki, laki kotoutumisen edistämisestä 

1386/2010, voimaantulo 1.9.2011. 

Kulttuuritietoisuus 
Viranomainen osaa huomioida mm. viestinnässä ja asiakaskontaktissa kulttuurin vaikutuksen sekä asi-

akkaassa että itsessään. 

 Käännyttäminen 

Käännyttämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ulkomaan kansalainen määrätään poistumaan Suomesta 

maahantuloluvan puuttumisen, passintarkastuksessa annettujen puuttuvien tai virheellisten tietojen, va-

rattomuuden tai kielteisen turvapaikkapäätöksen nojalla. Käännyttäminen on mahdollista myös silloin, 

kun ulkomaalaisen epäillään todennäköisesti syyllistyvän vakaviin rikoksiin tai olevan vaaraksi valtion 

turvallisuudelle.  

Laittomasti maassa oleskeleva 

Laittomasti maassa oleskelevilla henkilöillä tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita hen-

kilöitä, joita ei pystytä palauttamaan kotimaahansa, eivätkä he poistu maasta itsenäisesti ja jotka katoa-

vat tai poistetaan vastaanottojärjestelmän piiristä. Tällöin ulkomaalaisella ei ole laillista oikeutta oles-

kella Suomessa. 

Maahanmuuttaja  

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, jonka tarkoituksena on asua maassa 

pidempi aika, yleensä vähintään vuosi. Maahanmuuttajia ovat siis kaikkien maiden kansalaiset, jotka 

muuttavat Suomeen.  Eniten maahanmuuttajia Suomessa on Virosta, Venäjältä ja Ruotsista. 

Maahanmuuttovirasto (Migri) 

http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turvapaikan_hakeminen/paatos/kaannyttaminen
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Maahanmuuttovirasto on Suomen sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maa-

hantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.  

Ohjaus ja neuvonta 
Kunnan, TE-toimiston ja muiden viranomaisten antamaa opastusta, ohjausta ja neuvontaa kotoutumista 

edistävistä toimenpiteistä, palveluista ja työelämästä. 

 Oleskelulupa  

Oleskeluluvalla tarkoitetaan valtion jollekin tietylle henkilölle myöntämää määräaikaista tai pysyvää 

lupaa asua valtionsa alueella. Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan turvapaikan tai toissijaisen 

suojelun tarpeen perusteella. Aiemmin Suomi myönsi oleskelulupia myös humanitaarisin perustein. 

Lisätietoa turvapaikkapäätöksistä Maahanmuuttoviraston sivulta. 

 Oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella   

Turvapaikanhakijan on ollut aikaisemmin mahdollista saada Suomessa oleskelulupa humanitaarisen 

suojelun perusteella, mikäli edellytykset turvapaikalle tai toissijaiselle suojelulle eivät ole täyttyneet. 

Humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saamisen edellytyksenä on ollut, ettei henkilön ole 

mahdollista palata kotimaahansa esimerkiksi maansa heikon turvallisuustilanteen tai ympäristökatastro-

fin vuoksi. Oleskeluluvan myöntäminen turvapaikanhakijalle humanitaarisen suojelun perusteella lak-

kautettiin Suomessa 16.5.2016. 

 Oleskelulupa toissijaisen suojeluntarpeen perusteella  

Turvapaikkaa hakeneelle myönnetään oleskelulupa toissijaisen suojeluntarpeen perusteella, jos häntä 

uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai 

ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 

 Oleskelulupa yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella   

Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan Suomessa yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella eli mi-

käli kielteinen turvapaikkapäätös olisi kohtuuton turvapaikanhakijan terveydentilan, Suomeen syntynei-

den siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn takia. Kyseessä ei ole varsinainen suojelun tarpee-

seen perustuva oleskelulupa, joten esimerkiksi perheenyhdistämisoikeus on rajoitetumpi. 

 Pakolainen   

Pakolainen on henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen 

asema ja joka on paennut saamaan suojelua oman kotimaansa ulkopuolelle. Hänellä on perusteltua ai-

hetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunta-

luokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta ja on sen vuoksi kykenemätön tai sellaisen pe-

lon johdosta haluton turvautumaan kotimaansa suojaan. Pakolainen voi olla myös henkilö joka olematta 

minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä mainittujen 

seikkojen tähden on kykenemätön tai edellä mainittuihin perusteluihin perustuvan pelon vuoksi haluton 

palaamaan asuinmaahansa. Pakolaisen määritelmä ja oikeudet määritellään  YK:n Geneven pakolaisso-

pimuksessa. Oman kotimaansa alueella oleskelevaa pakolaista kutsutaan maansisäiseksi pakolaiseksi eli 

evakoksi. 

 Pakolaisasema 

Pakolaisaseman saa Suomessa kolmessa eri tapauksessa. Pakolaisasema myönnetään turvapaikan Suo-

mesta saaneille ja pakolaiskiintiön kautta maahan tulleille sekä heidän perheenjäsenilleen, jotka tulevat 

maahan perheenyhdistämisen kautta. Pakolaisasema on vahvin kansainvälisen suojelun kategoria. 

 Paluumuuttaja  

Henkilö, joka on asunut pitemmän tai lyhyemmän ajanjakson synnyinmaansa rajojen ulkopuolella ja 

palaa takaisin synnyinmaahansa. Suomessa paluumuuttaja -käsitettä käytetään entisistä ja nykyisistä 

Suomen kansalaisista sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä eli inkerinsuo-

malaisista, joilla on suomalainen syntyperä. 

 Paperiton 

Paperiton on henkilö, joka elää Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. Paperittoman oleskelu ei ole 

virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Paperittomaan maassa oleskeluun voi päätyä esimerkiksi 

sen jälkeen, kun on saanut kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen, viisumi tai oleskelulupa 

on umpeutunut tai henkilö ei ole hakenut lainkaan oleskelulupaa. Pelkkä passin tai muun henkilölli-

syystodistuksen puuttuminen ei tee ihmisestä paperitonta. Turvapaikanhakijat eivät ole paperittomia, 

sillä heillä on lupa oleskella maassa. Paperittomat ovat pitkälti yhteiskunnan peruspalvelujen ulkopuo-

lella. 

 Perheenyhdistäminen 

Kansainvälisen suojelun perusteella Suomessa oleskelevilla on ihmisoikeuksien takaama oikeus saada 

viettää perhe-elämää. Suomea sitoo myös EU-direktiivi oikeudesta perheenyhdistämiseen. Suomessa 

oikeus koskee oleskeluluvan saaneen puolisoa ja alle 18-vuotiaita lapsia, tai lapsen tapauksessa van-

hempia ja alaikäisiä sisaruksia. Käytännössä perheenyhdistäminen on hyvin hankalaa. Oleskelulupaha-

http://www.migri.fi/
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turvapaikan_hakeminen/paatos/turvapaikka_ja_kansainv%C3%A4linen_suojelu
http://www.unhcr.org/
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2


Järvenpään kotouttamisohjelma 2018 - 2021 

6 

kemuksen perhesiteen perusteella voi panna vireille ainoastaan ulkomailla asuva hakija itse. Perheenyh-

distämistä on haettava henkilökohtaisesti lähimmästä Suomen suurlähetystöstä, joten hakijan on 

yleensä matkustettava toiseen maahan. Perheenyhdistämisen ehtoja tiukennettiin vuonna 2016 siten, 

että Suomessa oleskelevan perheenkokoajan on täytettävä kuukausittaiset toimeentuloedellytykset. 

Rasismi 

Aate tai toiminta, jossa ihmisten eriarvoinen kohtelu (syrjintä) oikeutetaan heidän ”rotunsa” ja siihen 

liitettävien fyysisten ja henkisten piireiden mukaan. Ajattelutapaan yhdistyy paitsi stereotyyppiset käsi-

tykset ”roduista” ja etnisistä ryhmistä, usein myös ajatus jonkun ryhmän paremmuudesta ja ylivallasta. 

Rotu-käsite on nykytieteessä vahvasti kyseenalaistettu. Myös eriarvoisuuteen johtavia yhteiskunnallisia 

rakenteita tai toimintatapoja voidaan kutsua rasistisiksi. 

 Siirtolainen  

Siirtolainen on henkilö, joka siirtyy toiseen maahan töiden, koulutuksen, perheenyhdistämisen tai esi-

merkiksi kotimaassaan tapahtuneen luonnonkatastrofin vuoksi. Toisin kuin pakolaisen, siirtolaisen on 

mahdollista palata kotimaahansa. Siirtolainen voi yhtä lailla olla myös henkilö, joka siirtyy oman 

maansa sisällä toisaalle.  Siirtolaisuus voi siis olla vapaaehtoista tai perustua taloudellisen ahdingon tai 

muun asettamaan pakkoon. Siirtolaisia ovat esimerkiksi väliaikaiset siirtotyöläiset sekä korkeasti koulu-

tetut työn perässä muuttaneet työntekijät. 

 Siirtotyöntekijä  

Siirtotyöntekijä on henkilö, joka siirtolaisen tavoin hakeutuu toimeentulon hankkiakseen toiseen maa-

han, mutta ei asetu sinne kuitenkaan pysyvästi. 

 Tilapäinen oleskelulupa   

Turvapaikkaa Suomesta hakeneelle on voitu myöntää tilapäinen oleskelulupa, mikäli hakijaa ei tilapäi-

sestä terveydellisestä syystä johtuen ole voitu palauttaa hänen kotimaahansa tai jos hänen maasta pois-

tamisensa ei ole ollut käytännössä mahdollista. Tilapäisen oleskeluluvan saaneiden oikeudet ovat olleet 

hyvin rajalliset. Lupa on voimassa vuoden kerrallaan, ja se voidaan uusia vain kerran. Mikäli kahden 

vuoden oleskelun jälkeen olosuhteet, joiden perusteella tilapäinen oleskelulupa on myönnetty, ovat 

edelleen voimassa, on henkilölle myönnetty jatkuva oleskelulupa. Tilapäistä oleskelulupaa ei ole myön-

netty heinäkuun 2015 jälkeen. 

Turvapaikanhakija  

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Turvapaikan hakeminen on ihmis-

oikeus. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen 

pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voi saada oleske-

luluvan toissijaisen suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaassa). Lisä-

tietoa turvapaikan hakemisesta Suomesta Maahanmuuttoviraston sivuilta. 

 Turvapaikka  

Valtion myöntämä suoja sen alueelle paenneelle ulkomaalaiselle. Ihmisoikeussopimus velvoittaa valti-

oita tarjoamaan turvapaikan sellaisille ihmisille, jotka eivät voi vainon vuoksi asua kotimaassaan. Jokai-

sella on niin ikään ihmisoikeuksien takaama oikeus hakea turvapaikkaa toisesta maasta. 

 Ulkomaalainen  

Suomessa ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. 

 Vapaaehtoinen paluu 

Jos hakijan turvapaikkahakemus hylätään eikä hänelle myönnetä oleskelulupaa myöskään toissijaisen 

suojelun perusteella, hänet käännytetään eli määrätään poistumaan maasta. Mikäli hakijalle ei määrätä 

maahantulokieltoa, hän saa vähintään seitsemän ja enintään kolmekymmentä päivää aikaa poistua 

maasta vapaaehtoisesti. Vapaaehtoinen paluu määrätään myös silloin, jos maassa oleskellut ulkomaalai-

nen karkotetaan maasta mutta hänelle ei määrätä maahantulokieltoa. Monissa tapauksissa on kuitenkin 

ongelmallista puhua vapaaehtoisesta paluusta. Esimerkiksi kaikki valtiot eivät suostu vastaanottamaan 

kansalaisiaan tai eivät tunnusta kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa kansalaisekseen. Va-

paaehtoisesta paluusta tulisikin puhua vain silloin, kun hakija on tehnyt tietoisen päätöksen palata va-

paaehtoisesti kotimaahansa ilman ulkoista painostusta. Vapaaehtoisesti kotimaahansa palaavan on mah-

dollista saada tukea paluuseensa, eli Suomi voi maksaa matkan kustannukset ja tukea taloudellisesti 

elämää kotimaassa. Vapaaehtoisesta paluusta vastaavat Maahanmuuttovirasto ja vastaanottokeskukset. 

Paluut toteutetaan yhdessä Kasainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:in kanssa. 

 Vastaanottokeskus  

Vastaanottokeskus on paikka, joka tarjoaa asuinpaikan turvapaikkaa Suomesta hakeville. Vastaanotto-

keskus voi olla joko valtion, kunnan, järjestön tai yrityksen ylläpitämä. Vastaanottokeskuksessa asumi-

nen on turvapaikanhakijalle ilmaista ja asumisen on tarkoitus kestää siihen saakka, kunnes hakijan tur-

vapaikkahakemus on ratkaistu. Turvapaikanhakija voi myös asua vastaanottokeskuksen ulkopuolella, 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turvapaikan_hakeminen
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turvapaikan_hakeminen
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turvapaikan_hakeminen/paatos/turvapaikka_ja_kansainv%C3%A4linen_suojelu
http://iom.fi/
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jolloin majoitus on järjestettävä itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta hakija on silti tietyn vastaanottokes-

kuksen palveluiden piirissä. Vastaanottokeskukset tarjoavat turvapaikanhakijoille lakisääteiset vastaan-

ottopalvelut. 

Yhdenvertaisuus 

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansalli-

sesta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/vastaanottotoiminta/vastaanoton_palvelut
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/vastaanottotoiminta/vastaanoton_palvelut
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1  Kohti kotoutumista  

 Johdanto  

Järvenpään kaupungin tavoitteena on mahdollistaa sujuva arki yhdessä asukkaiden kanssa ja luoda 

edellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, sivistykselle, itsensä kehittämiselle sekä aktiiviselle toi-

minnalle. 

 

Kotouttamisohjelman tavoitteena on varmistaa, että maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kan-

taväestön kanssa yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä. Erityisryhmien varhainen palvelutar-

peiden tunnistaminen kaikissa palveluissa muodostuu yhä vakiintuneemmaksi tavaksi toimia. Pro-

sessimaisen toimintatavan myötä asiakas yhä useammin saa tarvitsemansa avun ja tuen peruspal-

veluiden piirissä. Kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). 

Ohjelma on kuvaus tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla pyritään paikallisesti edistämään kotoutu-

mista. 

 

Kun maahanmuuttaja voi osallistua ja vaikuttaa kuten kuka tahansa kuntalainen, edistää se parhai-

ten kotoutumista. Maahanmuuttajien kotoutumiseen tukemiseen voi viranomaistahojen lisäksi 

osallistua kuntalaiset yksin omalla toiminnallaan tai yhdistysten toiminnan kautta. Järvenpään 

kaupungin tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä asukkaille, yhdistyksille, yhteisöille 

ja yrityksille kaupungin kehittämiseen ja toimintaan. Kaupungilla on mahdollistava rooli kansa-

laistoiminnan tukena sekä paikallisten yhteisöllisyyden vahvistamisessa.  

 

Maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät valmiudet ja palveluntarpeet poikkeavat toisistaan pal-

jon. Pakolaiset tarvitsevat laaja-alaista tukea kotoutumiseensa, kun taas monet työhön ja opiskele-

maan tulevat tarvitsevat lähinnä neuvontaa ja ohjausta kaupungin peruspalvelujen käyttöön. Maa-

hanmuuton alkuvaiheessa kaikki tarvitsevat suomen kielen opiskelumahdollisuuksia ja suomalai-

seen kulttuuriin perehtymistä.  

 

Kotoutumista edistäviä palvelujen tavoitteena on 

 tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvointia 

 tukea yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

 tukea kunnan elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä 

 edistää hyviä väestösuhteita 

 tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen 

 

Tulevaisuudessa kotoutumista edistäviä palveluja tullaan järjestämään osana maakunnan järjestä-

misvastuulla olevia kasvu-, sosiaali- ja terveyspalveluja, kunnallisia peruspalveluita sekä muina 

kotoutumista edistävinä palveluina.  

 

Kunnan on huolehdittava siitä, että kotoutumista edistäviä palveluita järjestetään laajuudeltaan sel-

laisina kuin kunnassa esiintyvä palveluntarve edellyttää. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamis-

vastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kotoutumi-

sen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen on otettava huomioon kuntalain 37 §:ssä tarkoitettua 

kuntastrategiaa sekä kuntalain 110 §:ssä tarkoitettua kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa. Kun-

nan on arvioitava ennakkoon ja otettava huomion päätösten ennakkovaikutukset eri maahanmuut-

tajaryhmiin. 

 

Kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä 

vuodessa. Tämä kotouttamisohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12 2017. 
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 Maahanmuuttajat Järvenpäässä  

 

Vuoden 2016 lopussa Tilastokeskuksen tilastoinnin mukaan Järvenpäässä asui 1428 ulkomaan kan-

salaista, joka on noin 3,4 % Järvenpään väestöstä. Äidinkielen perusteella tehdyssä tilastossa Järven-

päässä on 2105 henkilöä (5,1 % väestöstä), joilla on äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 

Suomen lisäksi Järvenpäässä puhutaan yli 70 eri kieltä.  Kansalaisuuksia on noin 90. Suurimmat kie-

liryhmät suomen jälkeen ovat viro (484), venäjä (318), vietnam (137), englanti (124), arabia (110), 

somali (90), thai (81). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kuva 1 

 

 

 Maahanmuuttajataustaisen kuntalaisen ajatuksia kotoutumisesta 

Versossa kerätään asiakastilanteissa palautetta kotouttamistoimenpiteistä sekä ajatuksia Suomessa 

ja Järvenpäässä elämisestä. Syksyllä 2017 Versossa otettiin käyttöön sähköinen asiakaspalautejär-

jestelmä, jossa voi antaa palautetta Versossa tapahtuvista palveluista suomeksi, englanniksi, arabi-

aksi ja dariksi. 

 

Asiakkailta on saatu myönteistä palautetta maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen keskittämi-

sestä yhteen paikkaan. Heikolla suomen kielen taidolla on vaikea hankkia tietoa, löytää palveluja, 

varata asiakasaikoja jne. Versoon voi tulla myös ilman ajanvarausta. Järvenpäässä viranomaisver-

kosto, kaupungin alueen toimijat ja vapaaehtoiset ohjaavat asiakkaita Verson palvelujen piiriin. 

Palvelujen saatavuudessa maahanmuuttajilla on samoja haasteita kuin valtaväestöllä esimerkiksi 

lääkäriaikoja joutuu odottamaan kauan. Erilaisten hakemusten täyttäminen on haasteellista. Asi-

oita käsittelevät useat tahot, mikä tuntuu byrokraattiselta ja hitaalta. 

 

Vuoden 2016 lopussa kerättiin palautetta yhdistyksiltä ja kuntalaisilta Yhdenvertaisuusohjelman 

laadinnan yhteydessä. Useissa lausunnoissa kiiteltiin kaupunkia etenkin eri väestöryhmien kuule-

misesta ja mukaan ottamisesta päätöksentekoon. Yhdistykset olivat myös keskimäärin hyvin tyy-

tyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Lausunnoissa nousi esiin myös huolenaiheita ja teki-

jöitä, joiden koetaan haittaavan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tosiasiallista toteutumista. Kove-

nevat asenteet maahanmuuttajia kohtaan toistuivat useassa lausunnossa ja herättävät huolta niin 

maahanmuuttajien kuin muiden väestöryhmien keskuudessa. Negatiiviset asenteet yhdistetään 

usein helposti johonkin itsestä poikkeavaan ominaisuuteen ja ryhmään. Kaupungin palveluissa 

Järvenpäässä asuvat, vierasta kieltä puhuvat iän mukaan 31.12.2013 ja 31.12.2016 

 
vuosi yht. 0-4 v 5-14 v 15–24 v 25–34 v 35–44 v 45–54 v 55–64 v  65-v 

 
2013 1648 108 176 203 411 325 235 124 66 

 
2016 2105 138 252 273 475 435 306 151 75 
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kohdatut asenteet koettiin pääosin positiivisiksi, mutta toivomisen varaa on sekä kadulla että kau-

pungin asenneilmapiirissä yleisemmin. Viimeisen kahden vuoden aikana esillä ollut pakolaiskriisi 

ja kohonneet turvapaikanhakijamäärät ovat saaneet rasismin nostamaan päätään. Jokaisella tuntuu 

olevan tietoa ja oikeus sanoa tänne tulleiden ihmisten luonteesta, ominaisuuksista ja aikomuksista 

mitä tahansa, mikä ei voi olla vaikuttamatta yleiseen ilmapiiriin. (Järvenpään Tasa-arvo ja yhden-

vertaisuussuunnitelma 2017-2020).  

 

Tällä hetkellä oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden tilanteeseen epävarmuutta ja ahdistusta 

luo jatko-oleskelulupahakemusten pitkät käsittelyajat. Oleskeluluvan myöntämisen perusteet luodaan 

valitsevan yhteiskuntatilanteen mukaan. Usealla Järvenpäähän vastaanotetulla turvapaikanhakijalla 

on vain vuoden oleskelupa. Jatkolupia haetaan jatkuvasti, mutta uhkana on kielteisen päätöksen saa-

minen. Kielteisen päätöksen jälkeen asiasta voi vielä valittaa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hal-

linto-oikeuteen. Kun kielteinen ratkaisu on saanut lainvoiman tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen 

päätös maasta poistamiseksi, turvapaikanhakijan oleskelu muuttuu laittomaksi Suomessa.  

 

Järvenpään kaupungin alueella liikkuu ja mahdollisesti asuu laittomasti maassa oleskelevia  

henkilöitä. Henkilöiden on oikeus saada akuuttitilanteissa sosiaali- ja terveyspalveluja kunnasta. 

Palvelutarpeen arviointi tehdään  terveyspalvelujen osalta JUST:ssa ja sosiaalityön osalta Versossa. 

Paperittomilta voidaan yrittää periä kiireellisestä hoidosta sen tosiasialliset kustannukset ja lääkityk-

sestä täysi hinta. Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole oikeutta ilmoittaa viranomaisille laittomasta 

maassa oleskelusta. 

 

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus. Ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta edistetään tarjoamalla kai-

kille välttämättömät palvelut. Järvenpäässä nk. paperittomien terveydenhuolto järjestetään niin, että 

tarjotaan kaikkien aikuisten kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja neuvolaikäisille 

lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan 

kuin järvenpääläisille. 

 

 

Maahanmuuttajien hyvänä kokemia asioita Maahanmuuttajien vaikeana kokemia asioita 

 rauhan tuntuminen, rauhallinen ja turvallinen maa 

 odotuksia tulevaisuudelle: opiskelu, koti, perhe, lap-

set 

 kun pääsee opiskelemaan nopeasti suomen kieltä 

 hyvä kun saa apua 

 jotkut suomalaiset ovat hyvin auttavaisia 

 harrastusmahdollisuudet: kirjasto, uimahalli 

 uskonnonvapaus, mielen vapaus, demokratia 

 ilmainen kouluruoka 

 asunnot ja koulut ovat lämpimiä 

 sosiaaliturva, kotoutumisaika 

 

 kielen oppiminen on vaikeaa 

 kielikurssien odottaminen 

 elämä Suomessa on erilaista; säännöt, lait ovat tärkeitä 

 kuinka pääsen eteenpäin esimerkiksi työhön 

 työn saaminen on vaikeaa, pitää odottaa pitkään 

 asunnon saaminen  

 kaikki on uutta ja opittavaa on paljon 

 miten tutustun suomalaisiin? Suomalaiset eivät tule 

keskustelemaan tai eivät edes istu samaan pöytään 

 kaikki suomalaiset eivät halua maahanmuuttajia Suo-

meen 

 oppikirjoja ja materiaaleja suomen kielen ja kulttuurin 

opetukseen on huonosti saatavilla 

 kulkuyhteydet, talvi, Suomen sää 

 yksinäisyys 

 epävarmuus, epätietoisuus mm. oleskeluluvista 
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 Kotouttamistyön linjaukset  

 

Kotoutumisen tukemiseksi ja edistämiseksi Järvenpäässä  
 

 Maahanmuuttajaväestön tarpeet otetaan huomioon yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seu-

rannassa.  

 

 Kaupungin palvelut ovat yhteisiä kaikille kuntalaisille. Kunnan tulee huolehtia siitä, että palvelut 

soveltuvat myös maahanmuuttajille. 

 

 Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kuin kaupungissa esiin-

tyvä tarve edellyttää. Maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia tuetaan erityistoimenpitein. 

 

 Työelämän ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien (ikääntyneet, toimintarajoitteiset, koti-äidit) 

kotoutumisen tukea kehitetään ja järjestetään tarvetta vastaavasti. 

 

 Järvenpään kaupunki vastaanottaa vuosittain 15 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa tai 

kiintiöpakolaista. 

 

 Nk. paperittomille raskaana oleville ja neuvolaikäisille lapsille annetaan laajat terveydenhuollon 

palvelut, sekä neuvola- että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin järvenpääläisille. 

 

 Järvenpää on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Kaupungin toiminnassa sitoudutaan ra-

sismin nollatoleranssiin ja edistetään myönteisiä väestösuhteita.  
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 Maahanmuuttotyön strategiset tavoitteet ohjelmakaudella

Kotouttamisohjelma 

2018-2021 

Kehittämisen näkökulmat Ohjelmakauden tavoitteet 

Maahanmuuttajataus-

taisten kuntalaisten 

hyvinvoinnin ja osalli-

suuden kehittäminen 

 

 

 

Hyvien väestösuhtei-

den edistäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut  Maahan ja kuntaan muuton alkuvaiheessa maahanmuuttaja ja hänen kotoutumistaan tukevat tahot saavat tarvitsemaansa tietoa, ohjeita ja neuvontaa 

 Ohjaus, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma toimivat kotoutumisen edistäjinä 

Peruspalvelut kotoutujan tukena  Maahanmuuttajataustainen kuntalainen saa tarvitsemiaan palveluita kotoutumisaikana keskitetysti maahanmuuttajatoimisto Versosta 

 Jokainen (lapsi, nuori, aikuinen) pääsee koulutuksella eteenpäin  

 Maahanmuuttajien työllisyysaste nousee 

 Maahanmuuttajien osallistuminen ja vaikuttaminen lisääntyvät 

 Terveydentilan parantaminen ja terveyserojen kaventaminen omaa ja viranomaistoimintaa vahvistaen.  

Pakolaisten vastaanotto  Järvenpää vastaanottaa vuosittain kuntapaikoille kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä  

 Vastaanottotoiminta ja alkuvaiheen ohjaus ja palvelut toimivat / resursoidaan tarvetta vastaavasti 

Monialainen viranomaisyhteistyö Maahanmuuttajien erityistarpeet ja maahanmuuton vaikutukset tunnistetaan palveluissa ja asiakasohjaus toimii palvelujen välillä 

 Oppilaitosyhteistyö: maahanmuuttajille kohdennetun koulutuksen järjestäminen 

 Kiinteä viranomaisyhteistyö: ELY, TE-toimisto, Kela, Poliisi 

Osallisuus, vapaa-aika ja harrasta-

minen 

 Järvenpää on kaikille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö 

 Jokaisella on mahdollisuus toimia haluamissaan yhteisöissä 

 Verkostoyhteistyö ja kumppanuudet monipuolistuvat ja vahvistuvat 

Hyvät väestösuhteet ja kotoutumisen 

edistäminen verkostoyhteistyönä 
 Syrjinnästä vapaa kaupunki 

 Tukea ja tekoja -verkosto toimii yhteistyötä koordinoivana tahona; kumppanuuslupaukset hyvien väestösuhteiden tukemiseksi ja kotoutumisen edis-

tämiseksi 

 Kaksisuuntainen kotoutuminen lisääntyy 

Maahanmuuttajatyön hallinnointi ja 

koordinointi 
 Kotouttamistyön johtoryhmä vastaa kaupungin johtoryhmän alaisuudessa kotouttamistyön valvonnasta ja toimeenpanosta 

 Poikkihallinnollinen, moniammatillinen maahanmuuttajatoimisto Verso vastaa keskitetysti maahanmuuton alkuvaiheen palveluista  

 Kotouttamistyön vaikutuksia seurataan  (vaikuttavuus, kustannukset, korvaukset)  

Kaupungin arvot 
Asukaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus ja Tuloksellisuus 

Kaupungin toiminta-ajatus 

Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa 
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 Pakolaisten vastaanotto Järvenpäässä  

Järvenpään kaupungin valtuuston päätöksellä (Kh. 2.5.2017 § 89) tehtiin toistaiseksi voimassa oleva 

sopimus (2.6.2016) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa 

kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 2§:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitettujen henki-

löiden kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistämisestä ja palveluiden järjestämisestä sekä saata-

vista korvauksista. Sopimuksen mukaan Järvenpään sitoutuu vuonna 2017 antamaan 15 kuntapaik-

kaa. Ohjelmakaudella 2018 - 2021 kuntapaikkoja annetaan vuosittain 15 ELY:n osoittamille henki-

löille.  Tilannetta voidaan arvioida Suomen pakolaistilanteen mukaan uudelleen. 

 

Järvenpää kohdentaa kaupungin pakolaiskiintiötä nuoriin yksin alaikäisinä Suomeen tulleisiin oles-

keluluvan saanteisiin turvapaikanhakijoihin, joita hakeutuu opiskelemaan seudun oppilaitoksiin, 

etenkin Seurakuntaopistolle. Oppilaitosten kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä kotoutumisen tuke-

miseksi. Alaikäisenä yksintulleet nuoret ovat haavoittuvassa asemassa. Nuorille järjestetään tarvitta-

essa kunnalle korvattavia lastensuojelulain jälkihuoltoon rinnastettavia tukipalveluita. Tilanteen mu-

kaan kuntapaikkoja voidaan antaa myös muille oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai kiin-

tiöpakolaisille. 

 

ELY-keskus ja kaupunki arvioivat vuosittain kuntaan osoitettujen ja sijoittuneiden henkilöiden alku-

vaiheen palveluihin, asumiseen sekä muihin kotoutumis- ja peruspalveluiden käyttöön kohdistuvat 

tarpeet. Pakolaisten vastaanotto hoidetaan keskitetysti maahanmuuttajatoimisto Verson kautta yhteis-

työssä eri palvelualueiden kanssa. Vuonna 2016 Järvenpää vastaanotti 98 oleskeluluvan saanutta tur-

vapaikanhakijaa. Nämä henkilöt ovat edelleen uudella ohjelmakaudella kotouttamispalvelujen pii-

rissä ja tarvitsevat laaja-alaisesta tukea kotoutumiseensa. 

 

Valtio maksaa kaupungille laskennallisia korvauksia sopimukseen piiriin kuuluvista henkilöistä. Las-

kennallisten korvausten avulla Järvenpäässä järjestetään kotoutumista tukevia palveluja, esimerkiksi 

maahanmuuttajatoimisto Verson toimintaa. Lisäksi kunnalle korvataan sopimukseen kuuluvien hen-

kilöiden toimeentulotuesta aiheutuneita kustannuksia sekä erityiskustannuskorvauksia esim. tervey-

teen ja lastensuojeluun liittyvistä kustannuksia.  

 

Pakolaisten vastaanotosta tehdyn sopimuksen mukaan kaupungin tulee järjestää asunnot henkilöille, 

joille annetaan kuntapaikat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (=ARA) ohjeistuksen mu-

kaan pakolaisaseman sekä toissijaisen suojelun ja humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan 

Suomessa saaneet henkilöt voivat hakea asuntoa myös arava- ja korkotukiasuntokannasta. Heitä saa-

puu Järvenpäähän myös itsenäisinä muuttajina. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n asuntoa hakeva pa-

kolaistaustainen henkilö on samassa asemassa muiden asunnontarvitsijoiden rinnalla. Kuntapaikka-

laiset ja myös muut maahanmuuttajat tarvitsevat asumisneuvontaa. Versossa tapahtuvassa kotoutu-

misajan ohjauksessa annetaan asumiseen liittyvää tietoa ja sosiaaliohjausta, johon kuuluu myös asu-

miseen liittyviä asioita. Nuorten asumisneuvontahankkeen (Nasu) puitteissa haetaan asumisneuvojaa 

sekä kehitetään asumisohjausta yhteistyössä kaupungin, Mestariasuntojen ja M2-kotien kanssa. Kau-

punki tekee yhteistyötä Järvenpäässä sijaitsevien vuokra-asuntoja omistavien yhteisöjen ja yksityis-

ten henkilöiden kanssa vuokra-asuntojen saamiseksi Järvenpään pakolaiskiintiössä kuntapaikalle tu-

leville.   
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Pakolaisten vastaanotto - Tavoitteet ohjelmakaudella  

 

Kehittämisen näkö-

kulmat 

Tavoitteet Toimenpiteet  

Pakolaisten vastaan-

otto Järvenpäässä 

Vastaanoton alkuvaiheen 

palvelut toimivat tarvetta 

vastaavasti 

 

 

 

 

 

Tarvittavien asuntojen jär-

jestäminen ja asumisen 

ohjauksen kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoutumisen tukeminen 

 Vuonna 2016 kuntapaikoille vastaanotetun suuren 

henkilömäärän kotoutumisen tukeminen ks. muu oh-

jelma 

 Toimintaprosessi viidentoista (15) henkilön vuosittai-

selle vastaanotolle 

 Tarvittava henkilöstö ja osaaminen 

 

 Valtion tukeman vuokra-asuntokannan lisääminen / 

asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelma (MAL-aie-

sopimuksen 2016-2019 mukaisesti) 

 Aktiivinen ja aloitteellinen toiminta yksityisten vuok-

ranantajien sekä yleishyödyllisten vuokra-asuntotaho-

jen kanssa 

 Asumisneuvontamallin kehittäminen 

 Asumistaitokurssien järjestäminen osana alkuvaiheen 

kotoutumisohjausta 

 

 ELY:n kanssa neuvoteltujen sopimusten mukaisesti 

kotoutumisen tuen palvelujen järjestäminen esim. yk-

sin alaikäisenä Suomeen tulleiden oleskeluluvan saa-

neiden turvapaikanhakijoiden tukitoimet 

 Kiinteä viranomaisyhteistyö TE-toimiston, Kelan, Po-

liisin ja oppilaitosten kanssa 

 Kiinteä verkostoyhteistyö seurakuntien, järjestöjen, 

yhteisöjen, yhdistysten kanssa; Tukea ja tekoja -ver-

koston toiminta 

Mittarit 

 Annetut kuntapaikat 

 Valtion kehitteillä olevat kotoutumisen mittarit 

TA-muutokset  

 Laskennalliset korvaukset (191,67€/kk yli 7-vuotias, 570,42€/kk alle 7-vuotias) 4 vuotta pakolaiskiinti-

össä tulevista ja 3 vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulevista ensimmäisestä kuntaan rekisteröitymi-

sestä. Korvaukset saadaan sekä kuntapaikkalaisista että itsenäisesti kuntaan muuttavista kohderyhmään 

kuuluvista henkilöistä. Korvausten piirissä olevien määrää kasvaa.  

 Tulkkauksesta ja käännöksistä muodostuvat kustannukset lisääntyvät. Korvaukset ilman aikarajaa 

 Harkinnan varaisen toimeentulotuen todelliset kustannukset ja niistä saatavat korvaukset 3 vuotta 

 Erityiskustannukset ja niistä saatavat korvaukset. Sopimus ELY:n kanssa. 

 Henkilöstö- ja toimitilakustannukset  

 Mahdolliset hankehaut ja niiden kautta tulevat rahoitukset  

 Riittävän henkilöstön palkkaaminen vuoden 2018 jälkeen 

 Asumistaitokoulutukset kuntapaikkalaisille 
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 Monialainen viranomaisyhteistyö 

Maahanmuuttaja ohjautuu TE-toimiston kautta alkukartoitukseen, jonka jälkeen hänelle tehdään ko-

toutumissuunnitelma, johon kirjataan työvoimahallinnon kotouttamistoimenpiteet kuten suunnitellut 

koulutukset. Kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttaja oppii suomen tai ruotsin kieltä ja viestintä-

taitoja, omaksuu yhteiskunta- ja työelämätaitoja ja saa henkilökohtaisen ammatillisen suunnitelman. 

Maahanmuuttaja voi työvoimakoulutuksena opiskella myös peruskoulu- tai lukio-opintoja, jos opis-

kelu auttaa häntä pääsemään työelämään ja jatkokoulutukseen.  

 

Kun maahanmuuttajalla on oleskelulupa ja hän asuu vakinaisesti Suomessa, kuuluu hän Kelan hoi-

taman sosiaaliturvan piiriin. Kelan myöntämät tuet ja palvelut ovat yhdenvertaisia kaikille kuntalai-

sille. Verso tekee asiakasohjausta TE-toimiston ja Kelan palveluihin.  

 

Lähipoliisin toiminta on suunnitelmallista poliisin, sidosryhmien ja kansalaisten yhteistyötä, jolla yl-

läpidetään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Lähipoliisitoiminnan tavoitteena on yhteistyössä viran-

omaisten, asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa ehkäistä rikollisuuden syitä. Yhteistyö pe-

rustuu kunnan turvallisuussuunnitelmaan. Poliisi on turvallisuusasioiden asiantuntija ja ennalta eh-

käisevän toiminnan aloitteentekijä. Verso suunnittelee yhteistyössä poliisin kanssa maahanmuutta-

jille kohdennettuja tiedotustilaisuuksia. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ulkomaalaispoliisi toimii 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa palvelupisteessä. Verso asioi tarvittaessa ulkomaalais-

poliisin kanssa esimerkiksi paperittomien turvapaikanhakijoiden asioissa. 

 

 Maahanmuuttotyön hallinnointi ja koordinointi  

Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen kuuluu osaksi kaikkia palveluja. Hallinnollisesti kotout-

tamistyö sijoittuu Koulutus- ja ohjauspalveluihin. Päävastuu prosessista kuuluu koulutusjohtajalle. 

Hänen apunaan toimii maahanmuuttajatyön erityisasiantuntija. 

 

Kotouttamisohjelmaa käytetään kotouttamistyön ohjausvälineenä, jossa on määriteltynä ohjelmakau-

delle 

 Järvenpään kotouttamistyön linjaukset sekä 

 kotouttamistyön tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla voidaan seurata ohjelman to-

teutumista. 

Kotouttamistyön valvonta- ja toimeenpanovastuu on kotouttamistyön johtoryhmällä kaupungin joh-

toryhmän alaisuudessa. Jäseninä toimii keskeisten avainalueiden asiakkuusjohtajia tai palvelupäälli-

köitä. Jäsenille nimetään varajäsenet. Lisäksi työryhmään pyydetään asiantuntijajäseneksi Tukea ja 

tekoja- verkoston edustaja.  
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2  Maahanmuuttaja kunnan palveluissa 

 Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut 

Järvenpään maahanmuuttajatoimisto Verso antaa matalan kynnyksen neuvontapalveluja sekä kotou-

tumisajan peruspalveluita maahanmuuttajille, viranomaisille ja verkostoyhteistyökumppaneille. 

Myös valtaväestöön kuuluvat kuntalaiset voivat saada sieltä tietoa maahanmuutosta ja Järvenpäässä 

järjestettävistä kotoutumista tukevista palveluista. Verson toiminta jatkuu uudella ohjelmakaudella. 

Henkilöstöresurssia tarkastellaan kehittyvän tilanteen mu-

kaan. Nykyisen resursoinnin tukena ovat Uudenmaan ELY:n 

kanssa tehdyt sopimukset. 

 

Versossa työskentelee työntekijöitä Koulutus- ja ohjauspalve-

luista, Erityisryhmien sosiaalityöstä, Terveyden edistämisestä 

sekä Sairauden hoidosta. Muiden palvelualueiden työntekijät 

osallistuvat tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Ko-

toutumista tukevat palvelut ja toimenpiteet suunnitellaan ja 

toteutetaan monialaisena verkostoyhteistyönä. Keskitetystä 

palvelusta on saatu hyvää palautetta niin asiakkailta kuin verkostoltakin. 

 

Maahanmuuton alkuvaiheessa maahanmuuttajalle tehdään TE-toimistossa tai Versossa alkukartoitus, 

jossa selvitetään kotoutumisen valmiuksia. Kartoituksen pohjalta laaditaan tarvittaessa henkilökoh-

tainen kotoutumissuunnitelma, johon suunnitellaan kotoutumista tukevia toimenpiteitä. Kotoutumista 

tukevaa toimintaa järjestää laaja toimijaverkosto. Kotoutumiskoulutuksiin ohjautuminen tapahtuu 

pääasiassa TE-toimiston kautta. Kotoutumiskoulutukseksi voidaan hyväksyä myös omaehtoista 

koulutusta, jota järjestävät eri oppilaitokset. Näiden rinnalle tarvitaan kielikursseja, joita on tarjolla 

esimerkiksi Järvenpään Opistossa. Eri järjestöt, kuten Setlementti Louhela tarjoavat 

kielikerhotoimintaa vapaaehtoistoimintana tai ulkopuolisen rahoituksen turvin. Uudella 

ohjelmakaudella selvitetään järjestötoiminnan mahdollisuutta osallistua yhä vahvemmin 

maahanmuuton alkuvaiheen ohjaukseen yhdessä Verson kanssa. 
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Maahanmuuton alkuvaiheen palvelut - Ohjelmakauden tavoitteet  

 

 

Kehittämisen näkö-

kulmat 

Tavoitteet Toimenpiteet  

Ohjaus, neuvonta ja 

tiedottaminen maa-

hanmuuton alkuvai-

heessa 

 

Kotoutumisajan pe-

ruspalvelut 

 

Maahanmuuttaja saa tarvit-

semaansa tietoa ja neuvon-

taa. 

 

Maahanmuuttaja saa tarvit-

semiaan ja kotoutumista tu-

kevia palveluja. 

 

Maahanmuuttajien kotoutu-

mistaan tukevat tahot saavat 

tarvitsemaansa tietoa palve-

lujen kehittämiseen. 

 

Kansalaisyhteiskunta osal-

listuu maahanmuuttajien ko-

toutumiseen eri tavoin. 

 

Järvenpään kaupungin hen-

kilöstön ja yhteistyöverkos-

ton monikulttuurisuusosaa-

minen lisääntyy 

 

 Maahanmuuttajatoimisto Verso antaa moniammatil-

lista ohjausta ja neuvontaa 

 matalan kynnyksen asiakaspalvelu  

 puhelinpalvelu, infotapahtumat, esitteet 

 tiedottaminen: www-sivut ja sosiaalinen media 

 Maahanmuuttajatoimisto Verso on eri palvelualuei-

den yhteistoimintapiste kotoutumisajalla oleville 

maahanmuuttajille. Versossa hoidetaan keskitetysti 

 alkukartoitukset, palvelutarpeen arvioinnit, ko-

toutumissuunnitelmat, suunnitelmallinen sosi-

aalityö 

 kuntapaikoille tulevien vastaanottotyö 

 paperittomien palvelutarpeen arviointi 

 Tukea ja tekoja -verkoston toiminta 

 Monimuotoinen yhteistyö kansalaisyhteiskunnan 

kanssa. 

 Koulutukset 

 koko henkilöstölle suunnatut ja 

 substanssiosaamista lisäävät koulutukset esim. 

terveydenhoito, perusopetus 

Mittarit 

 Asiakaspalautejärjestelmän kautta saadut asiakaspalautteet  

 Verson asiakasmäärät 

TA-muutokset 

 Valtion korvausten hakeminen ja kohdentaminen kotouttamista edistävään toimintaan 

 Tulkkaus- ja käännöskustannukset 
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 Terveys 

Maahanmuuton alkuvaiheessa terveydenhoitaja tekee kaikille kuntapaikoille vastaanotetuille maa-

hanmuuttajille terveystarkastuksen, jota varten tilataan vastaanottovaiheen mahdolliset terveystiedot. 

Terveystarkastuksessa kartoitetaan terveyden ja hyvinvoinnin tila haastattelemalla asiakas tulkin 

avulla. Tarkastuksessa aloitetaan tai tehostetaan rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja tarkistetaan 

THL:n ohjeiden mukaiset seulontatutkimukset. Alkutarkastuksen jälkeen maahanmuuttaja ohjataan 

iän ja tarpeen mukaan kunnallisen terveydenhuollon piiriin terveyskeskuslääkärin arvion mukaan. 

Terveystarkastuksessa huomioidaan ja kirjataan jo olemassa olevat vammat ja sairaudet. Näiden 

osalta hoito aloitetaan tai sitä jatketaan perus- ja/tai erikoissairaanhoidossa. Jos terveystarkastuksessa 

todetaan psyykkisen tuen tarve, asiakkaalle varataan aika maahanmuuttotyön psykiatriselta sairaan-

hoitajalta. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii yhdessä Mielenterveys- ja päihdeyksikön psykiatrin 

kanssa. 

 

Kotoutumisaikana terveydenhoitaja huolehtii alkuun maahanmuuttajien terveysasioiden koordinoin-

nista yksilöllisesti sekä ohjaa ja tukee vähitellen itsenäiseen toimimiseen terveyspalveluissa. Tervey-

denhoitaja neuvoo vastuulliseen oman terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä sairauksien en-

nalta ehkäisemiseen. Ohjaus toteutetaan yksilö ja ryhmämuotoisena. Terveydenhoitaja ja psykiatri-

nen sairaanhoitaja toimivat poikkihallinnollisesti maahanmuuttajien rinnalla kotoutumisvaiheen eri 

vaiheissa terveydenhuollon edustajina ja asiantuntijoina. Monikulttuurinen osaaminen jalkautetaan 

kaikkiin perusterveydenhuollon yksiköihin.   

 

Terveys - Ohjelmakauden tavoitteet  

 

Kehittämisen näkökulmat Tavoitteet Toimenpiteet  

Terveys Terveyden edistämi-

nen ja terveyserojen 

kaventaminen omaa 

ja viranomaistoimin-

taa vahvistaen 

 

Oikeus terveyteen 

toteutuu kaikille Jär-

venpään alueella 

oleskeleville 

 Terveystarkastukset kaikille kuntapaikoille vastaanote-

tuille henkilöille  

 Maahanmuuttajien ohjaus heidän tarvitsemiinsa perus-

palveluihin ja muihin heille osoitettuihin palveluihin 

 Sotatraumatisoituneiden hoitopolkujen kehittäminen 

 Ns. paperittomille raskaana oleville ja neuvolaikäisille 

lapsille tarjotaan laajat terveydenhuollon palvelut, sekä 

neuvola- että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin 

järvenpääläisille 

Mittarit 

 Maahanmuuttajatyön terveydenhoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan asiakasmäärä 

 Asiakaspalautejärjestelmän kautta saadut palautteet 

TA-muutokset 

 Psykiatrisen sairaanhoitajan henkilöresurssi on sovittu ELY:n kanssa vuoden 2018 loppuun. Tehtävän jatko 

suunnitellaan ohjelmakauden aikana 

 Tulkkaus- ja käännöskustannukset lisääntyvät 
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 Sosiaalipalvelut 

Kotoutumisajan sosiaalityöntekijä vastaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten, perheiden sekä ala-

ikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden suunni-

telmallisesta sosiaalityöstä, viranomaistyöstä sekä asiakkaan palveluverkoston organisoinnista. So-

siaalityöntekijän vastuulla on suunnitelmallisen jälkihuollon ja/tai sosiaalityön prosessin suunnittelu 

ja toteuttaminen, seuranta sekä viranomaistyö ja päätöksenteko.  

Kotoutumisajan sosiaaliohjaaja tukee asiakkaita arjen ja elämänhallinnan asioissa sekä niissä kysy-

myksissä, jotka liittyvät aikuiseksi kasvamiseen ja oman paikan löytämiseen uudessa yhteiskun-

nassa ja kulttuurissa. Sosiaaliohjaajan rooli on erityisen suuri ilman perhettä kasvavien nuorien jäl-

kihuoltotyössä. Sosiaaliohjaajan työ sisältää myös sosiaaliturvaetuuksien selvittämistä ja täydentä-

vän ja ehkäisevän toimeentulotuen viranhaltijapäätösten teon. 

Asiakkaan siirtyminen kotoutumisen palveluista aikuissosiaalityöhön tai peruspalvelujen piiriin teh-

dään suunnitelmallisesti ja asiakasta tukien. 

 

Sosiaalipalvelut - tavoitteet ohjelmakaudelle 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämisen näkökulmat Tavoitteet Toimenpiteet  

Aikuisten sosiaalipalvelut, 

erityisryhmien sosiaalityö 

Asiakas saa kotoutumistaan 

tukevat sosiaalipalvelut 

 

 Suunnitelmallisen sosiaalityön ja tavoitteelli-

sen sosiaaliohjauksen järjestäminen, seu-

ranta, päätöksenteko ja viranomaistyö 

Mittarit 

 Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärät  

 Kunnan tekemät alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat 

TA-muutokset 

 Lastensuojelun jälkihuoltoon rinnastettava sosiaalityö: 2 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa, ELY:n 

sopimus rahoituksesta vuoden 2018 loppuun. Jatko suunnitellaan ohjelmakaudella. 

 Tulkkaus- ja käännöskustannukset lisääntyvät 
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 Lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen 

Varhaiskasvatus  

Varhaiskasvatuksessa vuoden 2017 alussa oli noin 2200 lasta, joista noin 200 lapsella äidinkieli on 

joku muu kuin suomi tai ruotsi. Maahanmuuttajaperheitä ohjataan hakemaan varhaiskasvatuspaik-

kaa lapsen suomen kielitaidon kehittämisen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumisen edistämiseksi.  

Suomi toisena kielenä (S2) -lastentarhanopettaja on tarvittaessa mukana, kun maahanmuuttajalap-

selle suunnitellaan varhaiskasvatuspaikkaa. Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa lapselle voidaan 

myöntää kahdenpaikkaisuus kolmeksi kuukaudeksi. Kolmen kuukauden aikana S2-lastentarhan-

opettaja arvioi lapsen tuen tarpeen jatkossa. S2-opetusta annetaan päiväkotien lapsiryhmissä. S2-

lastentarhanopettaja tukee henkilöstöä opetustyössä. Hän antaa tarvittaessa yksilö- tai pienryhmä-

opetusta suomen kielen oppimisen edistämiseksi. Kotouttamisohjelmakaudella 2014–2017 kehitet-

tiin radanvarsikuntien kanssa yhteistyössä yhteistä toimintatapaa ja välineitä lapsen tuen tarpeiden 

tunnistamiseen ja S2-opetuksen sekä monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. 

 

Syksyllä 2017 tulee voimaan velvoittava varhaiskasvatussuunnitelma, jonka mukaan kieli- ja kult-

tuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskas-

vatuksen kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kult-

tuuri-identiteettien kasvua sekä opettaa lapsia arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja. 

 

Ohjelmakaudelle 2018–2021 kehittämiseksi nostetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja perhei-

den osallisuuden vahvistaminen valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukai-

sesti. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ottaa huomioon maahanmuuttajataustaisten lasten kehi-

tyksen ja oppimisen tuen tarpeet. Esimerkiksi kaikille monikielisille lapsille tehdään kielikartoitus 

ja suomen kielen osaamisen arviointi.   

 

Varhaiskasvatus -Tavoitteet ohjelmakaudelle  

 

Kehittämisen näkökul-

mat 

Tavoitteet Toimenpiteet  

Varhaiskasvatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten ja perheiden 

osallisuuden vahvis-

taminen 

 

Lapset saavat kotou-

tumisen alkuvai-

heessa tarvitse-

maansa tukea 

 

 

Lapsiperheet saavat 

kotoutumisen alku-

vaiheessa tarvitse-

maansa tukea ja oh-

jausta peruspalvelu-

jen piiriin 

 Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoimin-

nan tavoitteista, sisällöstä ja menetelmistä 

 Tulkkia käytetään tasavertaisen vuorovaikutuksen turvaa-

miseksi vanhempien kanssa käydyissä varhaiskasvatus-

keskusteluissa 

 Maahanmuuttajataustaisia vanhempia rohkaistaan osallis-

tumaan varhaiskasvatuksen arkeen ja yhteistapahtumiin.  

 Pyritään tunnistamaan syrjäytymisvaarassa olevia van-

hempia ja ohjataan heitä Verson palvelujen piiriin  

 Lapsen suomen kielen taitotaso kartoitetaan ja S2-opetus 

suunnitellaan ryhmässä havaintojen ja kartoitusten poh-

jalta 
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Perusopetusikäisen lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen 

Perusopetus 

Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä lapsella on oikeus päästä kouluun.  Kunnan tulee järjestää perus-

opetusta ja esiopetusta kaikille sen alueella oleskeleville lapsille (Perusopetuslaki 1998/628). Laki ei 

edellytä, että lapsella olisi kotikunta tai kunnassa asuminen olisi pysyvää. Ainoastaan oppivelvolli-

suus on rajattu koskemaan kunnassa vakituisesti asuvia. Myös ns. paperittomilla on oikeus maksut-

tomaan perusopetukseen.  

 

Järvenpään peruskouluissa opiskelee noin 4300 oppilasta, joista maahanmuuttajataustaisia on noin 

150 oppilasta. Heistä noin 100 on suomi toisena kielenä (S2) ja oman äidinkielen opetuksessa. Jär-

venpäässä lapsi voi aloittaa koulunkäynnin perusopetukseen valmistavalla luokalla. Kun suomen kie-

len taidot ovat riittävät, hän siirtyy yleisopetukseen lähikouluunsa. Valmistavan opetuksen luokkia 

on kaksi Kartanon koulussa. Opetushallituksen suosittelema valmistavan opetuksen luokan ryhmä-

koko on 8-10 oppilasta.  Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Kielitai-

doiltaan erilaisia oppilaita on lähes kaikissa kouluissa ja luokissa. S2-opettamisesta vastaa vuosi-

luokilla 1-3 ja yläkouluissa omat opettajat ja vuosiluokilla 4-6 pääsääntöisesti monikulttuurisuusopet-

taja. Monikulttuurisuusopettaja voi toimia myös samanaikaisopettajana yläkoulujen luokissa S2-ope-

tuksessa. 

  Lapsen palvelupolkujen rakentaminen. Esimerkiksi so-

tatrauman kokeneen lapsen tukeminen ja hoitoon ohjaa-

minen yhteistyössä muiden peruspalvelujen kanssa. 

 Varhaiskasvatuksessa toimii suomi toisena kielenä (S2)-

lastentarhanopettaja. Hän ohjaa pienryhmiä ja yksittäisiä 

lapsia, konsultoi ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henki-

löstöä. Ohjelmakaudella palkataan toinen S2-lastentar-

hanopettaja 

 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen 

Mittarit 

 Monikielisten lasten lukumäärä varhaiskasvatuksessa 

 S2 -opetukseen osallistuvien lasten lukumäärä 

 Henkilöstöresurssi S2 -opetuksessa 

 Henkilöstölle järjestettyjen koulutusten lukumäärä 

TA-muutokset 

 S2 -lastentarhanopettajan palkkaus 

 Henkilöstön koulutuskustannukset 

 Tulkkaus- ja käännöskustannukset lisääntyvät 

 Varhaiserityiskasvatuksen kustannukset lisääntyvät - Erityiskustannuskorvauksista sovitaan ELY:n kanssa. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistui vuonna 2016 ja uusina käsitteinä opetussuunnitelmassa 

ovat käsitteet kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. Kielen oppiminen ja uuteen kulttuuriin kas-

vaminen ovat osa kaikkea koulussa tapahtuvaa opetusta. Opetussuunnitelman uudistamisen yhtey-

dessä Järvenpäässä kehitetään oppilaan mahdollisuutta saada lisää kielellistä ja muuta tukea omassa 

luokassa. Valmistavan opetuksen järjestämisessä voidaan vaihtoehtona käyttää inklusiivista valmis-

tavaa opetusta, jossa oppilas on lähikoulussa tai esiopetuksessa päiväkodissa valmistavan oppilaan 

statuksella. Oppilas suorittaa opintoja valmistavan opetussuunnitelman mukaisesti henkilökohtaisen 

oppimissuunnitelman mukaan.  

 

Vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen tai hänen kotonaan puhuman muun kielen opetukseen, 

saamen ja romanikielen opetukseen sekä ulkomailta hankitun kielitaidon ylläpitämiseksi voidaan jär-

jestää oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Vanhemmilta kysytään kouluun ilmoit-

tautumisen yhteydessä halukkuutta osallistua oman äidinkielen opetukseen. Opetusryhmän muodos-

tamiseksi täytyy olla vähintään neljä oppilasta lukuvuoden alussa tai kurssimuotoisen opetuksen al-

kaessa (OKM:n asetus 1777/2009).  

 

Nuorisotyö 

Nuorisotyön yhteisten kokoontumispaikkojen ja aktiviteettien kautta voidaan paitsi vahvistaa nuorten 

kiinnittymistä ja osallisuutta yhteiskuntaan, myös edistää eri ryhmien välistä kanssakäymistä ja hyviä 

etnisiä suhteita. Nuorisotilassa on aloitettu esimerkiksi K16 -toiminta, joka on tarkoitettu kaikille 16 

vuotta täyttäneille nuorille. Toimintaan ohjataan myös maahanmuuttajanuoria. Nuorisotyö pyrkii jat-

kuvasti kehittämään toimintaansa nuorten ja nuoria ympäröivän yhteisön tarpeiden mukaan. 

 

Järvenpään nuorisotila on julistautunut syrjinnästä ja vihapuheesta vapaaksi alueeksi. Vihapuheen 

tunnistaminen ja siihen puuttuminen edistävät turvallista ilmapiiriä ja yhdenvertaisuutta.  

Nuorisotyössä pyritään kulttuurisensitiiviseen työhön, joka edellyttää työntekijältä muiden kulttuu-

rien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista ja omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriit-

tistä tarkastelua sekä oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistamista ja reflektoimista.  

Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät löydä tarpeeksi vaikuttamisen mahdollisuuksia 

ja palveluita. Ohjelmakaudella haetaan uudenlaisia keinoja saada maahanmuuttajanuoria mukaan 

nuorten toimintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Järvenpään kotouttamisohjelma 2018 - 2021 

23 

 

Perusopetus ja nuorisotyö - Ohjelmakauden tavoitteet 

 

Kehittämi-

sen näkökul-

mat 

Tavoitteet Toimenpiteet  

Perusopetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotyö 

Tuetaan perusopetuksen 

suorittamista ja vahviste-

taan nuorten edellytyksiä 

jatko-opintoihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuetaan maahanmuuttaja-

taustaisia nuoria osallistu-

maan nuorten toimintaan 

 Opetussuunnitelma: Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus lähesty-

mistapana  

 Oman äidinkielen todistusten uudistaminen  

 Monikulttuurisuusopettajan tuki lähikouluille 

 Siirtymävaiheiden huomioiminen esiopetuksesta valmistavaan / yleisope-

tukseen, valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen (alakoulu / yläkoulu), 

perusopetuksesta toiselle asteelle  

 S2-opetusjärjestelyt: vuosiluokkien 1-3 ja yläkoulujen S2- opetusta anta-

vat koulujen omat opettajat, monikulttuurisuusopettaja vastaa pääsääntöi-

sesti vuosiluokkien 4-6 opetuksesta. Monikulttuurisuusopettaja voi toi-

mia myös samanaikaisopettajana yläkoulujen luokissa S2-opetuksessa. 

 Kerho- ja iltapäivätoiminta osana kotoutumista 

 OKM:n rahoittaman TASSU -hankkeen tuki alueille, joissa on paljon 

maahanmuuttajataustaisia perheitä 

 Tuetaan perhetyön toteutumista maahanmuuttajaperheiden kanssa 

 Tiedonvälitysmateriaalien kehittäminen  

 Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ja toimintamallien säännöllinen ja-

kaminen. Huomioidaan erityisesti henkilöstön kouluttaminen traumape-

räisten oppilaiden kohtaamiseen 

 Seudullinen yhteistyö 

 Suomeen perusopetuksen loppuvaiheessa muuttavien nuorten opetukseen 

liittyvän toimintamallin luominen 

 

 Nuorten ohjaaminen ja osallistaminen nuorisotyön tiloihin ja tapahtumiin 

yhteistyössä Verson ja perusopetuksen kanssa. 

Mittarit  

 Suomi toisena kielenä, Oman äidinkielen, Perusopetukseen valmistavan, Inklusiivinen valmistavan ja Maahanmuutta-

jatukiopetuksen opetuksen oppilasmäärät ja opetustunnit 

 Hankkeen tuottamat toimintamallit ja materiaalit 

 Seudullisen yhteistyön kautta saatava palaute maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta 

TA -muutokset 

 Monikulttuurisuusopettajan palkkaus  

 Tulkkaus- ja käännöskustannukset lisääntyvät 

 Oman äidinkielen opettajien palkkaus ja valmistavien luokkien opettajien ja ohjaajien palkkaus 

 OKM:n Koulutuksellisen tasa-arvon hankerahoituksen (TASSU-hanke) kautta palkatun opettajan ja ohjaajien palk-

kaus (omavastuu 30 %) 

 Valtionosuus / Kotikuntakorvaus, Kunnan peruspalvelujen valtionosuus lisääntyy 

 Valmistavan opetuksen oppilaista järjestäjä saa valtionosuuden, joka on perusopetuksen yksikköhinta kaksinkertai-

sena 

 Valtionavustus S2- ja oman äidinkielen opetuksesta  

 Nuorisotyön työntekijöiden monikulttuurisuuskoulutus 
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Perheiden palvelut 

Perheiden palvelut ovat kaikkien lasten ja perheiden käytettävissä.   Lähtökotaisesti maahanmuutta-

jataustaiset lapset ja perheet asioivat palveluissa kuten muutkin kuntalaiset. Vaativat maahanmuut-

tajien ja turvapaikanhakijoiden palvelut kootaan asiakaskohtaisesti viranomaisverkoston yhteis-

työnä. Tarvittaessa asiakas saatetaan palveluista toiseen. Neuvolan toiminnan kautta tavoitetaan eri-

taustoilla Suomeen saapuneita maahanmuuttajia. Avioliiton ja perhesiteiden kautta tulevat äidit ei-

vät aina löydä kotoutumista tukevien palvelujen piiriin. Ohjelmakaudella lisätään tiedottamista ja 

tehostetaan asiakkaan ohjausta eri palvelujen välillä. 

 

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat 

nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yh-

teen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Parhaillaan rakennetaan maakunnal-

lista perhekeskustoimintamallia, joka sovittaa nykyiset hajanaiset palvelut yhteen, toimivaksi lapsi- 

ja perhelähtöiseksi lähipalvelujen kokonaisuudeksi. Perhekeskusmallin tavoitteena ovat tasa-arvoi-

set, terveet ja toimintakykyiset lapset ja nuoret. Malli viedään käytäntöön tulevassa maakunnassa 

osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Ohjelmakaudella perhekeskustoimintamallia työs-

tetään myös maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelutarpeen näkökulmasta. 

 

Asiakkaan palvelupolun rakentaminen lähtee liikkeelle asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista. 

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tehdään tarvittaessa.  Kun kysessä on asiakas, 

jolla ei ole suomen kielen taitoa eikä tuntemusta suomalaisesta kulttuurista, viranomaisen on 

järjestettävä hänelle tai ohjattava hänet  tarvittavien palvelujen piiriin. Palveluohjauksen 

toteumiseksi viranomaisten tulee konsultoida toisiaan ja koota yhdessä kokonaiskuvaa asiakkaan 

tilanteesta. Kansainvälistä suojelua tarvitsevien palveluprosessista kotoutumisajalla on vastuussa 

maahanmuuttajatyön sosiaalityöntekijä. 
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Kuva 2 Kuvaus lapsi  - ja perhepalveluiden rakenteesta. THL, www.thl.fi 

 

Kehittämisen näkökulmat Tavoitteet Toimenpiteet  

Perheiden palvelut 

 Sosiaalihuoltolain mukainen 

palvelutarpeen arviointi tarvit-

taessa 

 Avoin varhaiskasvatus 

 Lapsiperheiden kotipalvelu 

 Perhetyö  

 Koulu- ja opiskelijaterveyden-

huolto 

 Lasten ja nuorten kuntoutus  

 Äitiys- ja lastenneuvola 

 Perheneuvola 

 Lastensuojelu 

 Perheoikeudellinen yksikkö 

 Sosiaalipäivystys 

 

Lapsiperheet saavat erityisesti 

kotoutumisen alkuvaiheessa 

tarvitsemaansa tukea ja oh-

jausta  

 

 

Tuetaan vanhemmuutta ja lap-

sen kehitystä uudessa kulttuu-

rissa 

 

 

Vahva asiakasohjaus palvelujen välillä 

kotoutumisen alkuvaiheessa 

 

 

 

Konsultoiva työote; viranomaiset raken-

tavat palvelupolkua asiakkaalle hänen 

lähtökohdistaan ja tarpeistaan riippuen 

konsultoiden eri palveluja 

 

Kotoutumisajalla kansainvälistä suojelua 

saavien lasten ja perheiden monialainen 

verkostoyhteistyö tehdään yhdessä Ver-

son kanssa  

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Mittarit 

 Henkilöstölle järjestettyjen koulutusten lukumäärä 

 Asiakaspalautteet 

TA-muutos 

 Henkilöstön koulutuskustannukset 

 Käännös- ja tulkkauskustannukset lisääntyvät 
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 Aikuisten kouluttautuminen ja työllistyminen 

Aikuisten koulutus 

Kotouttamislain mukaan oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään kotoutu-

miskoulutuksena suomen tai ruotsin kielen opetusta, luku- ja kirjoitustaidon opetusta, aikuisten pe-

rusopetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteis-

kunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia (1386/2010). Opetus järjestetään 

pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena, jolloin siitä vastaa paikallistasolla TE-toimisto. Koulutusta 

järjestetään myös omaehtoisena koulutuksena TE-hallinnon hyväksymänä oppilaitoksissa kuten 

Keudalla, Seurakuntaopistolla ja Keravan aikuislukiossa.  Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon ja pe-

rusopetuksen järjestämistä koordinoi Keski-Uudellamaalla Keuda. Järvenpään kaupunki arvioi yh-

dessä oppilaitosten kanssa erilaisten koulutusten järjestämisen tarvetta. Koulutuksia pyritään toteut-

tamaan tarvetta vastaavasti. Järvenpäässä suomen kielen kursseja järjestää Järvenpään Opisto. Kera-

van aikuislukion kurssipaikkoja on mahdollista hakea, mutta ensisijaisesti niihin opiskelemaan ote-

taan keravalaisia. Kerhotoimintaa kielen oppimisen ja kotoutumisen tukemiseksi järjestävät eri yh-

distykset ja järjestöt, kuten Setlementti Louhela.  

 

Aikuisten koulutus - Ohjelmakauden tavoitteet 

 

Kehittämisen 

näkökulmat 

Tavoitteet Toimenpiteet  

Koulutus ja 

työllistyminen 

Jokainen 

pääsee kou-

lutuksella 

eteenpäin 

Tarvetta vastaavien koulutusten järjestäminen ja verkostoyhteistyö 

 Järvenpään Opisto: S2-kurssit 

 Seurakuntaopisto: maahanmuuttajille kohdennetut koulutukset 

 Keuda: maahanmuuttajille kohdennetut koulutukset 

 Setlementti Louhela: Kerhotoiminta kielen ja kulttuurin oppimisen tukena 

 Vahvistetaan maahanmuuttajien koulutusverkostoa yhteistyössä Keski-Uuden-

maan koulutuksen järjestäjien kanssa   

Asiakasohjaus 

 huolehditaan asiakkaan siirtymisestä palvelusta toiseen viranomaistyönä asia-

kasta tukien 

 Maahanmuuttajatoimisto Versossa työskentelee työvalmentaja 

 Ohjaamo Järvenpäässä tapahtuva ohjaus 

Mittarit 

 Koulutusta on järjestetty tarvetta vastaavasti 

 Aikuisten koulutuspolut toimivat 

 Työelämän ulkopuolella olevien kielitestaus on järjestetty 

TA-muutos 

 Tulkkaus- ja käännöskustannukset lisääntyvät 

 Kielitestaus 
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Työllistymisen tukeminen 

Työllistämistoimenpiteiden toimintaperiaatteet ovat yhdenvertaiset valtaväestön kanssa. Maahan-

muuttajaa tuetaan vahvemmalla asiakasohjauksella ja työvalmennuksella. Kotoutumisen alkuvai-

heessa maahanmuuttaja saa kieli- ja kulttuuriopintoja kotoutumiskoulutuksena. Sen jälkeen hän jat-

kaa eri koulutuksissa, saa työpaikan tai osallistuu työllistämistoimenpiteisiin.  Maahanmuuttajien 

kouluttautumisen ja työllistymisen edistämiseksi kaupungin palvelut (Verso, Työllisyysyksikkö, Oh-

jaamo Järvenpää, Nuorisokeskus) tekevät kiinteää yhteistyötä TE-toimiston, eri ammattioppilaitosten 

sekä kolmannen sektorin kanssa. Eri paikallisjärjestöt ja yritykset työllistävät maahanmuuttajia ja 

tarjoavat kuntouttavaa työtoimintaa, työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja. 

 

Järvenpään kaupungilla on syyskuussa 2017 n. 2300 työntekijää. Maahanmuuttajataustaisia työnte-

kijöitä on sekä määräaikaisissa että vakituisissa työsuhteissa. Lisäksi sijaisvälitysyksikkö Resinan 

kautta työllistyy lyhytaikaisia sijaisia kaupungin eri yksiköihin. Syksyllä 2017 Resinan listoilla on 

noin 10-15 maahanmuuttajataustaista sijaista. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden yleistymi-

nen on oletettavaa ja suotavaa seuraavien vuosien aikana. Tavoitteena on, että kaupungin työnteki-

jöistä olisi työsuhteessa maahanmuuttajataustaisia yhtä paljon kuin maahanmuuttajia on prosentuaa-

lisesti suhteessa väestöön. Maahanmuuttajien työllistymistä kuntaan edistetään yksilöllisesti, heille 

räätälöidyin toimenpitein, yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa mm. järjestämällä työharjoittelu-

paikkoja kaupungin eri toimipisteissä.  

 

Työllistymisen tukeminen - Ohjelmakauden tavoitteet 

Kehittämisen 

näkökulmat 

Tavoitteet Toimenpiteet  

Työllistyminen Maahanmuuttajien 

työllisyysaste nousee 

 

 

Maahanmuuttajien 

osallisuus, yhdenver-

taisuus ja ammatillinen 

osaaminen vahvistuvat 

 

 Maahanmuuttajien asiakasohjaus ja työvalmennus 

 Maahanmuuttajien suhteellinen osuus kasvaa kaupungin työnteki-

jöissä (vrt. maahanmuuttajien määrää väestössä) 

 Opintojen aikaisten työharjoittelupaikkojen lisääminen 

 Työkokeilupaikkojen luominen verkostoyhteistyönä 

 Oppisopimustyöpaikkojen löytyminen 

 Työllistymistä tukevien pienkorttikoulutusten järjestäminen; hygie-

niapassi, työturvallisuuskortti 

Mittarit 

 Arvioidaan maahanmuuttajataustaisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevan asiakaspalveluprosessin 

toimivuus  

 Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä työllistymistä edistävissä toimenpiteissä Järvenpäässä lisääntyy 

 Kaupungin työllistämien maahanmuuttajien prosentuaalinen määrä suhteessa Järvenpään vieraskieliseen väestöön 

TA-muutos 

 Tulkkaus- ja käännöskustannukset lisääntyvät 

 Maahanmuuttajien työvalmennuksen/työpaikkaohjauksen resursointi osana muita työllistämisen toimenpiteitä  
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3  Osallisuus ja hyvät väestösuhteet 
 

 Osallisuus, vapaa-aika, harrastaminen  

Yksi Järvenpään kaupungin perusarvoista on asukaslähtöisyys, jota toteutetaan edistämällä asukkai-

den tiedonsaantia ja osallistumista. Asukkaita rohkaistaan vaikuttamaan eri tavoin. Aktiivinen kansa-

laistoiminta synnyttää uusia vuorovaikutteisia toimintamalleja, jonka tuloksena kolmannen sektorin 

toimijat, yritykset ja elinkeinoelämä sekä kunnan palvelut muodostavat vahvan yhteisön. Sen myötä 

kuntalaisten mahdollisuudet olla osallisina ja aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa parantuvat riip-

pumatta henkilön sen hetkisestä työtilanteesta ja toimeentulosta. Maahanmuuttajatyössä toimenpi-

teitä kohdistetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin esimerkiksi kotiäitiin, ikääntynei-

siin ja Suomeen yksin alaikäisenä tulleisiin oleskeluluvan saaneisiin turvapaikanhakijoihin. 

 

Osallisuus ja yhteisöllisyys nivoutuvat usein yhteen. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa järjes-

töissä, harrastuksissa tai omalla asuinalueella luo pohjaa osallisuudelle ja maahanmuuttajien kotou-

tumiselle. Järvenpääläisiä yhdistyksiä ja yhteisöjä rohkaistaan kutsumaan maahanmuuttajia mukaan 

toimintaansa ja madaltamaan osallistumisen kynnystä eri keinoin. Järvenpään kaupunki tekee aktii-

vista yhteistyötä kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa. 

 

 Järvenpään Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupiste  

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupiste jakaa tietoa Järvenpään Opiston ja liikuntapalveluiden 

palveluista. Palvelupiste tekee yhteistyötä Verson kanssa maahanmuuttajien ohjaamiseksi yhä enem-

män kaupungin palvelujen piiriin. Palvelupiste hallinnoi yhdistysrekisteriä, joka auttaa myös maa-

hanmuuttajia harrastusten hakemisessa ja on myös apuna ohjaustyötä tekeville. Monikulttuurisuus-

työn parissa työskenteleviä yhdistyksiä ohjataan laittamaan tietonsa rekisteriin. 

 

 Liikuntapalvelut  

Liikuntapalvelujen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien yhdenvertaista osallistumista kaikille 

avoimeen ja yhteiseen liikuntaan inkluusioperiaatteen mukaisesti.  Liikuntapalvelujen järjestämässä 

toiminnassa maahanmuuttaja saa tietoa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja sekä tutustuu 

valtaväestöön. Tavoitteen saavuttamiseksi on saatu Opetushallituksen hankerahaa toimintakausille 

2014-2015 ja 2016-2017. Hankkeen avulla edistetään ja lisätään erityisesti maahanmuuttajalasten ja 

- naisten omaehtoista liikkumista. Hankkeen aikana on voitu lisätä liikuntaneuvontaa sekä edistetty 

aikuisten ja lasten uimataitoa maahanmuuttajille suunnattujen uimakoulujen avulla. Hankkeen hy-

väksi todettuja käytäntöjä jatketaan osana liikuntapalvelujen toimintaa. 
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 Järvenpään Opisto 

Opisto järjestää eritasoisia ja eri aikoihin alkavia suomi toisena kielenä -kursseja. Opiskelijan on 

mahdollista edetä niissä taitotasonsa mukaan. Haasteena on opiskelijapaikkojen riittävyys alemmilla 

peruskursseilla ja toisaalta jatkokurssien epätasainen kysyntä. Opiskelijoiden taitotasot ja opiskelu-

valmiudet ovat myös hyvin erilaiset. Opisto hakee vuosittain opintosetelityyppistä avustusta Opetus-

hallitukselta. Osa avustuksesta käytetään maahanmuuttajien koulutuksen tukemiseen. Opisto suun-

nittelee lukukausiohjelmaan kulttuurien välistä vuoropuhelua edistäviä kursseja.  

 

 Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, museo- ja kirjastopalvelut  

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen tehtävänä on mahdollistaa tapahtumia ja elämyksiä. Ohjelmakau-

della toteutetaan myös tapahtumia, jotka tuovat esiin järvenpääläisiä etnisiä- ja kieliryhmiä. 

Museopalvelut on lisännyt maahanmuuttajille kohdennettua materiaalia ja toimintaa. Museopalve-

luissa sovelletaan museopedagogiikkaa kotoutumisen tukena. Museopalvelut edistävät osaltaan tai-

teen ja kulttuurin keinoin suomen kielen oppimista. Taidemuseossa on saatavilla selkokielisiä opas-

tuksia näyttelyihin ja englanninkielistä materiaalia esimerkiksi Tuusulanjärven taiteilijayhteisöstä 

sekä selkokielinen keskustelukorttivihkonen ”Eero, Venny ja me”. ”Eeron opissa”-grafiikan työpaja 

soveltuu hyvin maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Aholassa on mahdollisuus selkokielisiin 

opastuksiin sekä tarjolla on suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kieliset selkeät audio-opastimet 

perusnäyttelyyn. Aholassa on mahdollisuus myös ”Vennyn taidekoulussa”- muotokuva- tai oma-

kuva pajaan. Järvenpään julkiset veistokset -kävelykierroksia voidaan toteuttaa selkokielisinä. Kä-

velyllä tutustutaan ja kuullaan tarinoita teosten synnystä ja niiden vaiheista.  

 

Kirjastopalveluiden aineistohankinnassa huomioidaan suurimmat kieliryhmät paikkakunnalla. Pyy-

dettäessä hankitaan Helsingin kaupunginkirjaston Monikielisestä kirjastosta vieraskielistä aineistoa 

siirtokokoelmana Järvenpään kaupunginkirjaston asiakkaiden käyttöön. Kirjasto tarjoaa kirjaston-

käytön opastusta myös maahanmuuttajaryhmille. 
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 Kumppanuuslupaukset kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi 

Järvenpään toiminta-ajatuksena on turvata perusedellytykset asukkaiden hyvälle elämälle, edistää 

yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoin-

nista yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hyvien väestösuhteiden muodostumiseksi tarvitaan hyväk-

syvän asenneilmapiirin vaalimista.  Hyväksyvä ilmapiiri lisää kuntalaisten hyvinvointia ja turvalli-

suuden tunnetta. Rasismin vastainen työ eri muodoissaan on tärkeää.  

Hyvien väestösuhteiden luominen on yhteinen tehtävämme. Järvenpäässä eri järjestöt, yhdistykset, 

yhteisöt ja seurakunnat järjestävät tahoillaan kotoutumista edistävää toimintaa ja luovat kaikille kun-

talaisille osallistumisen mahdollisuuksia. Yhteistyön koordinoimiseksi Järven-

päässä toimii Tukea ja tekoja -verkosto. Verkostossa käydään jatkuvaa keskus-

telua maahanmuuttajatyön ajankohtaisista asioista. Yhteistyössä suunnitellaan 

tarvetta vastaavaa toimintaa ja ohjauksen keinoja. Tavoitteena on, että maahan-

muuttajan osallistuminen haluamaansa vapaa-ajan toimintaan helpottuu. Va-

paaehtoistyön kautta kaikille halukkaille pyritään etsimään kantaväestöstä tai 

jo kotoutuneista maahanmuuttajista tukihenkilö tai kummiperhe. 

Ohjelmakauden verkostoyhteistyötä kuvataan kumppanuuslupauksina. Järjes-

töt, yhdistyksen, yhteisöt ja seurakunnat ovat esittäneet omia tavoitteita ja toi-

menpiteitä hyvien väestösuhteiden ja kotoutumisen edistämiseen. Tukea ja tekoja -verkostoon ovat 

tervetulleita kaikki Järvenpäässä toimivat tahot. Uusia toimijoita otetaan jatkuvasti mukaan toimin-

taan. Lupauksia voi antaa pitkin ohjelmakautta. 

 

Hyvien väestösuhteiden ja kotoutumisen tukeminen verkostoyhteistyönä - Ohjelmakauden ta-

voitteet 
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