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Johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski, puh. 040 16 16 380, sonja.sulkakoski(at)vaasa.fi

Laki kotoutumisen edistämisestä vuodelta 2010 edellyttää pykälässä 32, että jokainen   
kunta laatii vähintään joka neljäs vuosi yhteistyössä eri tahojen kanssa 
kotouttamisohjelman. Edellinen Vaasan alueen kotouttamisohjelma on päättynyt vuonna
2017.

Kotouttamisohjelman laadinta on monialaisen yhteistyön tulos, jossa 
maahanmuuttajaneuvostolla on keskeinen asema olla aloitteellinen ja tehdä esityksiä 
maahanmuuttajia koskevissa asioissa.

Tulosaluejohtaja EP

Kotouttamisohjelman periaatteista, keskeisistä painopistealueista ja 
kotouttamisohjelman rakenteesta käydään keskustelua.

Päätös Pienryhmätyöskentelyn avulla käytiin monipuolista keskustelua, joka luo 
jatkotyöskentelylle hyvän pohjan. Pienryhmien ajatukset kirjattiin ylös.

-------------------------------------------
Maahanmuuttajaneuvosto 1.11.2018

Johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski, puh. 040 161 6380, sonja.sulkakoski(at)vaasa.fi

Kotouttamisohjelman laadinta aloitettiin maahanmuuttajaneuvoston 31.5.2018 
pitämässä kokouksessa. Kotouttamisohjelmaa on työstetty kahdeksassa pienryhmässä 
sekä maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä kootussa pienryhmässä kesän ja syksyn 
aikana. Tuloksena on luonnosehdotus Vaasan kaupungin kotouttamisohjelmaksi vuosille
2019-2022.
Kotouttamisohjelmaluonnos liitteinä (Liitteet 1 ja 2)

Tulosaluejohtaja EP

Kotouttamisohjelman sisällöstä ja ulkoasusta käydään keskustelua ja esitetään 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle;
1) hyväksyttäväksi Vaasan kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2019-2022. 
Kotouttamisohjelman luonnos lähetetään eri hallintokunnille lausuntoa varten ennen 
kaupunginhallituksen käsittelyä.
2) Edellisen kotouttamisohjelman voimassaoloa jatketaan siihen asti, kunnes uusi 
ohjelma on hyväksytty.
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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin esittelijän esittämällä muutosehdotuksella; 
"Kotouttamisohjelman luonnos lähetetään kokouksessa tehtyjen tarkennusten jälkeen eri
hallintokunnille lausuntoa varten, ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.”

--------------------------------------------
Maahanmuuttajaneuvosto 31.1.2019

Johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski, puh. 040 161 6380, sonja.sulkakoski(at)vaasa.fi

Liite Tiivistelmä lautakuntien lausunnoista kotouttamisohjelmaluonnokseen 2019-2022
Muutosehdotukset kotouttamisohjelmaluonnokseen ja lisäselvitykseen 2019-2022

Kotouttamisohjelman laadinta aloitettiin maahanmuuttajaneuvoston 31.5.2018 
pitämässä kokouksessa. Vuoden 2018 aikana ohjelmaa työstettiin eri toimijoiden 
kanssa. Kotouttamisohjelmaluonnos vuosille 2019-2022 käsiteltiin 
maahanmuuttajaneuvoston kokouksessa 1.11.2018, jolloin se hyväksyttiin tietyin 
muutoksin ja lisäyksin. 

Lausuntopyyntö on lähetetty 20.11.2018 koulutuslautakunnalle, kasvatus- ja 
opetuslautakunnalle, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle
sekä tekniselle lautakunnalle. Määräaikaan 19.12.2018 mennessä oli saapunut teknisen 
lautakunnan sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunnot. Lisäksi 
koulutuslautakunta ja kasvatuslautakunta ovat toimittaneet lautakunnissa tammi-
helmikuussa käsiteltävät lausuntoesitysluonnokset ennen maahanmuuttajaneuvosto 
kokousta.  

Lautakunnat lausunnoissaan toteavat kotouttamisohjelman vuosille 2019-2022 olevan 
monilta osin kattava ja selkeä. Useat ohjelmassa esiin nostetut tavoitteet koetiin 
tärkeiksi ja tavoiteltaviksi. Joiltain osin toivottiin, että olemassa olevia palveluita ja 
toimintaa kuvattaisiin kotouttamisohjelmassa. Laadinta- ja työstämisprosessia kohtaan 
esitetiin kritiikkiä, koska koettiin ettei osallistavaa työskentelyä ole ollut kaikilta osin 
riittävästi. 

Lautakunnista esiin nousseiden lausuntojen pohjalta kotouttamisohjelmaan ja sen 
lisäselvitysosaluonnokseen on tehty uudelleen muotoiluja.   

Tuloaluejohtaja EP

Kotouttamisohjelmaluonnoksesta saatujen lausuntojen sisällöistä ja lausumista sekä 
uudelleen muotoiluehdotuksista käydään keskustelua. Maahanmuuttajaneuvosto 
hyväksyy esitetyt muutosehdotukset ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Vaasan kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 
2019-2022.

Päätös Saatujen lausuntojen pohjalta tehdyt muutosehdotukset hyväksyttiin. Uudelleen 
muotoilusta kotouttamisohjelmaluonnoksesta ja lisäselvitysosasta pyydetään lausunto 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

------------------------------------------- 
Maahanmuuttajaneuvosto 4.4.2019

Johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski, puh. 040 161 6380, sonja.sulkakoski(at)vaasa.fi
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Liite koulutuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnot

Maahanmuuttajaneuvosto on 31.5.2018 kokouksessa pykälässä 15§ on päättänyt aloittaa
Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2019-2022 laadinnan. 
Kotouttamisohjelmaluonnosta on työstetty syksyn 2018 aikana erilaisissa pienryhmissä. 
Kotouttamisohjelmaluonnosta on käsitelty Maahanmuuttajaneuvoston kokouksessa 
1.11.2019 pykälässä 31§, jonka jälkeen Kotouttamisohjelmaluonnos on lähetetty 
lautakuntiin lausuntokierrokselle. Määräaikaan mennessä lausuntonsa olivat antaneet 
tekninen lautakunta sekä kulttuuri-ja liikuntalautakunta. 

Maahanmuuttajaneuvoston kokouksessa 31.1.2019 pykälässä 2§ käsiteltiin edellä 
mainittujen ja määräaikaan mennessä lausuntonsa antaneiden lisäksi myös 
kasvatuslautakunnan sekä koulutuslautakunnan lausuntoluonnoksien sekä Welcome 
Officen antaman lausunnon pohjalta tehdyt Kotouttamisohjelman muutosehdotukset. 
Muutosehdotukset hyväksyttiin ja Kotouttamisohjelmaluonnos lähetettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle käsiteltäväksi.

Koulutuslautakunta oli 6.2.2019 pykälässä 9§ käsitellyt lausuntoluonnoksen. Käsittelyn 
tuloksena koulutuslautakunta päätti muuttaa päätösehdotusta. Päätöksessä 
koulutuslautakunta esittää Kotouttamisohjelmaan lisättäväksi suomenkielisen 
lukiokoulutuksen valmentavan koulutuksen järjestämismahdollisuuden selvittämisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 26.3.2019 kokouksessaan pykälässä 37 § keskustellut 
Kotouttamisohjelmaluonnoksesta. Keskustelun pohjalta sosiaali- ja terveyslautakunta 
esittää, että kotouttamisohjelma julkaistaan myös muillakin kielillä kuin suomi, ruotsi ja
englanti ja vihanpuheen ehkäiseminen pitää nostaa tavoitteeksi ohjelmaan.  

Tuloaluejohtaja EP

Kotouttamisohjelmaluonnoksesta saatujen lausuntojen sisällöistä ja lausumista sekä 
uudelleen muotoiluehdotuksista käydään keskustelua. Maahanmuuttajaneuvosto hy-
väksyy esitetyt muutosehdotukset ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle hyväksyttäväksi Vaasan kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 
2019-2022.

Päätös Maahanmuuttajaneuvosto hyväksyi lausuntojen pohjalta tehdyt muutosehdotukset ja 
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Vaasan
kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2019-2022.

------------------------------------
Kaupunginhallitus 13.5.2019

Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola, puh. 040 487 9194, marjo.maki-krekola(at)vaasa.fi

Liitteet Vaasan kotouttamisohjelma 2019-2022
Vaasan kotouttamisohjelman 2019-2022 selvitysosa

Maahanmuuttajaneuvosto on laatinut Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 
2019-2022. Kotouttamisohjelman tarkoituksena on edistää yksilöiden ja perheiden 
hyvinvointia, vahvistaa työllistymisen edellytyksiä, tukea sosiaalisten verkostojen 
luomisessa sekä luoda puitteita, jolla Vaasasta tulisi kotoutujalle kotikaupunki. 
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Kotouttamisohjelman toimenpiteet kattavat sekä turvapaikanhakijat että työperäiset 
maahanmuuttajat. Toimenpiteet on ajastettu ohjelmakaudelle 2019-2022. 
Kotoutumisohjelmaan kuuluu lisäksi selvitysosa, jossa kotouttamisohjelman 
toimenpiteet kuvataan tarkemmin ja määritellään ohjelman seuranta ja arviointi. 

Ohjelmaa on työstetty syksyn 2018 aikana erilaisissa pienryhmissä. 
Kotouttamisohjelmasta on pyydetty lautakuntien lausunnot, joista saatu evästys on 
ohjelmatyössä otettu huomioon. Maahanmuuttajaneuvosto esittää 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Vaasan 
kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2019-2022.  

Toimialajohtaja JK

Kaupunginhallitus päättää 

1. hyväksyä liitteenä olevan Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman 2019–2022 ja

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Vaasan kaupungin 
kotouttamisohjelman 2019–2022.

Päätös Hyväksyttiin.

-------------------------------------
Kaupunginvaltuusto 10.6.2019

Liitteet Vaasan kotouttamisohjelma 2019-2022
Vaasan kotouttamisohjelman 2019-2022 selvitysosa

KH Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman 2019–2022.

Päätös


