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KOTI KOKKOLASSA

Sisällöltään sana koti on jokaiselle niin merkityksellinen, että se asettaa kotouttamisohjelmalle suuren tehtävän.

Jokaisella tulee olla oíkeus siíhen, että hän on tervetullut koti¡n. Kokkolan kaupunki toivottaa kaikki uudet

asukkaansa tervetulleeksi kotiin Kokkolaan.

Kaupungin kehittyvä kansainvälis¡ys, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys luovat edellytykset hyvËille ja turvalliselle

elämälle kaupungíssa. Näitä arvoia ¡a asenteíta haluamme edelleen vahvistaa. Se on tärkeää myös sen vuoksi,

että ulkomaalaisten ja vieraskielisten määrä on Kokkolassa parin viíme vuosiÇmmenen aíkana tasaisesti kasvanut,

Työ, opiskelu ja humanitaariset syyt ovat tuoneet kaupunkíin uusía asukkaita.

S¡ryskuussa 2O11 voímaan tullut laki kotouttamisen edistämísestä koskee kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä

maahantulon perusteesta riippumatta. Lain keskeiset tavoítteet ovat velvoittavia ia niiden mukaan tulee:

- parantaa alkuvaiheen ohiausta ia antaa tietoa Suomen yhteiskunnasta

- tukea maahan muuttaj ien aktiivista osallisu utta

- tunnistaa ja auttaa haavoittuviÍn ryhmíin kuuluvia maahanmuuttaiia, esimerkkinä vammaiset, ikäihmiset ja

vaikeassa tilanteessa elävät naíset ja lapset.

Laki korostaa kunnan ja muiden paikallisviranomaísten yhteistyöt¿i alueensa kansainvälis¡,yden, yhdenvertaisuuden

ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämisessä eri väestöryhmien kanssa.

L¿kí velvoittaa kunnan laatimaan ohjelman suunnittelun välíneeKi. Kåisillä oleva ohjelma on laadittu monialaisena

yhteisÇönä erí toimijoÍden kesken. Siinä linjataan kaupungin tasolla maahanmuuttajíen kotouttamiseen liittyvät

kehittämistarpeet sekä hyvien tulosten saavuttamiseksi välttämätön yhteístyö eri tahojen kanssa. Ohjelman

toteuttamisessa tärkeä tehtävä on er¡ toimiioísta nimettävällä kotouttamisohjelman seurantaryhmällä, laadíntavaiheen

yhteistyöståi kiiüäen toivotan sille parhaínta menestystä ohlelman toteuttamisessakin.

Antti lsotalus

Kaupunginjohtaja
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l. Johdanto / t¡rust¡¡
Kokkolan kaupungin aikaisempi kotouttam¡sohjelrna on laadittu
vuonna 2OO4 ia se on päivitetty vuonna 2007. Ohielma keskittyi
pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottamiseen. Uuden kotout-
tamisohielman laadinta tuli ajankohtaiseksi, kun aiemmin toimintaa
ohjannut laki maahanmuuttajien kotouttamísesta ia tu rvapaikanha-
kijoiden vastaanottamisesta kumottiín ja voimaan tulivat laki koto-
utumisen edistämisestä (1386/2010) ja Lakí kansainvälistä suojelua
hakevien vastaanotosta (J46/20111 1.9.2011. Uuden lain lähtökohtana

on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtu-
neisiin muutoksiin. Suomessa asuva ulkomaalaisväestö lähes
kaksinkertaistui 2OOO{uvulla ollen 31.12,11 4,8 9o väestöstä.

Laki kotoutumisen edistämisestä

Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan 1.9.2O11. Lain piirissä on kaikki Suomeen muuttaneet
ulkomaalaiset Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktíiv¡sta osallisuutta suomalaisessa yhteískunnassa sekä

edistäåi heidän kotoutumistaan. Oíkeus kotoutumistoimenpiteisiin pohjautuu tarpeeseen, ei esimerkiksi
maa hantuloperusteeseen.

Uuden kotoutumislain pääkohdat ovat:

. Alkuvaiheen ohjausta parannetaan

Kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustíetoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan
oleskeluluvan tai rekísteröidessään oleskeluoikeutensa. Kotoutumislaín voimaantulon yhteydessä on iulkaístu
uusi Perustíetoa Suomesta -opas, jota jaetaan poliisin ja maistraattíen toimipisteissä sekä ulkoministeriön
edustustoíssa. Opas löytyy myös verkosta www.llfelnlTnland.fi. Opas sisältäåi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta,

maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa mahdollisuukslsta kotoutumista edistävíin tolmenpitelsíin.

. Kotoutumisen kakslsuuntalsuutta edlstetään

Kotoutuminen mahdollistuu vain vuorovaíkutuksessa maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken. Kunnan ja

muiden paikallisten víranomaisten vastuulla on edistää alueellaan kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta sekä
myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kanssa.

. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevlen asemaa parannetaan

Ulkopuolisuuden ja syrjinnän kohteeksi joutumisen kokemukset voivat leimata ihmisen elämäiåi koko eliniän.
Siksi eritylsesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäis¡,yn on kiinnitettävä huomiota.

Muita erltyisessä elämäntilanteessa elävíä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, esim. puolisoina

Suomeen muuttaneet henkilöt vammaiset ja ikäihmiset.

Kotoutumisen edistäm¡sen tarkoitus
Kotoutumísen edistämisen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle mahdollísimman pian maahantulon

jälkeen suomalaísen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Onnistuneessa
kotoutumisessa maahanmuuttaia saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa ja kotikunnassaan niin oikeuksien
kuin velvollisuuksien osalta unohtamâtta kuitenkaan oman kielen ja kulttuurin säílyttämistä. Kotoutumisen
tärkeimmät edellytykset ovat maahanmuuttajabaromelrin 2012 mukaan kielitaito ja työllistyminen.

r
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¡
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Suomen klell,
kulttuuri la
osalllsuus

Terveyspa lvelut, perusterveyden h uolto
Terveyspalvelut erikoissairaanhoito
Keskushallinto

ylrs¡lötlincn
lroüouurminon

Oma klclcn
fa kufüuurln
såilyttäminen

rläclËmliån
osallistumlnen

Kuvlo 1. Maahanmuuttajan kotoutumiseen vaikuttavat tekijät.

Kotoutuminen on aina yksilöllinen prosessi ja lähtee maahanmuuttajan omista tarpeista. Kotoutumisen haasteet
liittyvät paitsi kielitaitoon ia työllistymiseen usein myös arjessa tarvittaviin taitoíhin ia yhteisön ja yhteiskunnan

toimintatapoihin. Kotoutuminen tapahtuu helpoiten erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa kantaväestön
kanssa.

Kotoutumisen eri kohderyhmät

Suomeen muutetaan useista eri syistä. Pääperusteina suuruuslärjestyksessä ovat perhesiteel opiskelu, työ,
humanitääriset syyt sekä paluumuutto. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät samoja perus- ja

erityispalveluja kuin muutkin kuntalaiset.

Kotouttamistoimet koskevat kaikkia maahanmuuttajia maahantuloperusteesta riippumatta. Eri kohderyhmille
suunnataan erilaisia palveluja heidän tarpeittensa mukaisesti, Humanitäärisin perustein tulevien maahanmuuttajien
kotoutumínen poikkeaa muista maahanmuuttajista siten, että he taruitsevat alkuvaiheessa runsaasti eri viranomaisten

palveluja. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat näiden maahanmuuttalien vastaanottopalveluista
ensimmäisten kuukausien ja vuosien ajan. Kts luku 12 Suunnitelma pakolaisten vastaanottamisesta. Alkuvaiheen
vastaanottopalveluiden jälkeen pakolaiset käyttävät tarvitsemiaan kaikille kuntalaisille tarkoiteüuja palveluja.

Kokkolan kaupun gin kotouttamisohjelma

Laissa säädetään, että kunnalla on yleis - la yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen
suunnittelusta, kehittämisestä la seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että

. kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajalle

' maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen toimenpiteet ja palvelutlärjestetään sisällöltään
ja laajuudeltaan siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää

. ku n na n hen kilöstön osaamista keh itetään kotoutum iseen liittyvissä kysymyksissä.

Erityisesti kunnan velvoite on tukea niiden maahanmuuttajien kotoutumista, lotka eivät ole työmarkkinoiden
käytettävissä.

Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kehítettävä
kotoutumista monialaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysiohtaja Jussi Salminen nimesi kotouttamisohjelman
laadin nan ohjausryhmään seuraavat tahot:

Sosiaalipalvelut Seppo Mattila, lnkeri Koivu,

Otto Salo ja Pirkko Kivistö

llkka Luoma

Raija Kiljunen
llkka Kangas



Tekninen toimi/asuminen
TE-toimisto

Kela

Opetus-, kasvatus-, nuoriso-,

kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Ev.lut. seurakunta
Poliisi

Jä{estöt
Sosia a li- ja terveyslauta kunta

Maahanmuuttajien

edustus

RiWa Ollila
Noonna Väliharju / Vuokko Ekdahl

Esa Rahja

Mika Sarkkinen

Kai Kytölaakso

Ronnie Djupsund

Martti Nykänen
Mikael Bråinnkärr

Tamara Turpeinen

Roy Sabel

Zubeida Laun

Song Bo

Jose Flore Vargas

Työryhmä voi kutsua ohiausryhmään myös muita tarvittav¡a tahoia.
Kotouttamisohjelman laadinnasta vastasi Liisa Ahonen.

Maahanmuuttajatyöt¿i tekeville järjestettiin 19.2.2014 Hyvien k¿iytäntöien dialogi, jonka tuloksena saatiin selville

maahan m uuttaiatyön nykytíla ja kehittämistarpeet.

Ohjausryhmä hyväksyi kotouttamisohjelman 21.3.2014. Ohjelmasta pyydettiin lausuntoja yhteensä 17

yhteistyötaholta ia niitä annettiin 9 kpl.

Kotouttamisohjelman teon yhteydessä kartoitettiin myös kaupunkilaisten mielipiteitåi ja asenteita maahanmuuttaiia

kohtaa. Kyselyn toteutti Centria ammattikorkeakoulun opiskeliiaryhmä. Tiivistelmä kyselyn tuloksista on liitteenä

2.

Kokkolan kaupungin toimintaympäristö

Keski-Pohjanmaalla on ulkomaan kansalaisia noín 1255, joka on noin 1,8 Vo väestöstä. Ulkomaalaisten määrä

on viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut ja viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana

nelinkertaistunut Kokkolassa ulkomaan kansalaisia on 99O, joka on noi,n 2,1 o/o väestöstä. Ulkomaalaisía opiskelijoita

on noin 500-600. Kansalaisuuksia Kokkolassa on noin 80. flilastokeskus 31.12.2012)
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Kuvio 2. Ulkomaan kansalaísten o/o-osuus Suomessa, Keskí-Pohjanmaalla ja Kokkolassa. Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 3. Suurimmat kansalaísuusryhmät Keski-Pohjanmaalla 20'11. Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 4. Ulkomaalaistaustaiset maanosittain Keski-Pohjanmaalla 2012 Lähde: Tilastokeskus
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2. Kotouttamisohjelman
kytke¡nyminen stftilegiseen suunniüeIuu n

2.1. Suomen maahanmuuttoasioiden hallinto

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (13.6.2013) Maahanmuuton tulevaisuus 2O20-strategian mukaan Suomen

maahanmuuttopolitiikalle on määritelty seuraavat kglme suuntaviivaa

1. Suomi on turvallisesti avoin

2. Jokainen löytää paikkansa

3. Moninaisuus on arkea

Strategian mukaan maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Tavoitteena on

suvaitsevaisen, turvallisen la moniarvoisen Suomen rakentaminen ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn
lisåäminen.

Maahanmuuttokysymykset kuuluvat useille hallinnonaloille ja viranomaisille sekä valtakunnallisesti, alueellisesti

että paikallisesti. Poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan sekä ministeriöiden tasolla ettå alueellisestija paikallisesti.

Sisäasianmlnisteriö vastaa maahanmuuttopoliüikan sekä maahanmuuttoa iô kansalaisuutta koskevan lainsäädåinnön

valmistelusta. (www.intermin.fi)

Maahanmuuttovlrasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvaÇ ktisittelee turvapaikkahakemukset ohjaa vastaanot-

tokeskusten toimíntaa, päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta, vastaa kansalaisuushakemusten käsittelystä
ja muukalaispassien myöntämisestä. Maahanmuuttovirasto toimií sisäasíanministeriön alaisuudessa. (www.migri.fi)

Työ- ja elinkeinomlnlsterlö vastaa kotouttamísasioiden johtamisesta. yhdessä sísäasiainministeriön kanssa tyti
ja elínkeínoministeriö seuraa työvoiman maahanmuuton määriä ja rakennetta ja kehittää seurantavälíneitä.

(www.tem.fi)

Ulkoaslainmlnisteriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viisumeita ja vastaanottavat

kansalaisuusilmoituksia Ja oleskelulupahakemuksia . (www.formin.fi)

Toimialakohtaiset ministeriöt vastaavat omaan toimialaan kuuluvista kotouttamistoímista.

2.2. Kokkolan kaupung¡n muut
strateg¡at ja niiden kytkeytym¡nen
kotouttamisohjelmaan

Kokkolan kaupungln strateg¡a 2013-2017

lGupung invaltuusto on hyväksynyt Kokkolan kaupungin
strategían 28. 1 O.2013. Strate gía n joh dannon m ukaan
"Strategia on elävä, kun se näkyy päätöksenteossâ,

erillisissä poikkihallinnollisissa ohjelmissa, toimiala- ja
yksikkökohtaisissa suun nitelmissa ja tulki nnoissa. Kau-
pungilla on yksi strategia, ¡ota toteuttavat erilliset ohjelmat

ia suunnítelmat sekä taloussuunnitelmal'

ID



Kokkolan visio 2015

KOKKOLASSA PARASTA AI KAA
Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa

asukaslähtöiset palvelut ja viihtyisän elinympäristön,

Kaupungin menestys perustuu kansainvälisyyteen, korkealuokkaiseen osaamiseen, kulttuuriin,
logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan - kärkenään kemia.

Kokkolan kaupungin yhdenverta¡suussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yhdenveftaisuussuunnitelman'l 6.5.20'l 1

l(okkolan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiksi on kirjattu:

. !hdenvertaisuus henkilöstöpoliüikassa

. lhdenvertaisuus toimialojen ja

työyhteisöjen osaamisvaatimuksissa
. )/hdenvertaisuus viestinnässä ja yhteydenpidossa
. Osallisuuden kehittäminen
. Viranomaisten tavoitettavuuden parantaminen
. Moninaisuuden huomioimínen
. Seurannan monipuolistaminen
. Esteettöm)yden varmistamín en

Keski-Pohjanmaan kansainvåilis¡ysselvitys

Keski-Pohjanmaan liitossa on yhteistyössä alueen keskeisten organisaatioiden kanssa koottu em. selvitys tausta-
aineistoksi keväällä 2014 iulkaistavaa kansainvälis¡ysstrategiaa varten.

http://www.keski-pohjan m aa.fi /tiedostoUKV_lop ullinen. pdf

Työperälsen maahanmuuton strategla
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksíannosta Bothnia Work- hankkeessa on tehty
selvitys 117.4.20131 työperäisestä maahanmuutosta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Selvityksessä
tarkastellaan alueen työvoimansaantinäkymíä 3 - 5 vuotta eteenpäin työperäísen maahanmuuton näkökulmasta.

Strategiassa on koottu tietoa työperäísen maahanmuuton parissa toimívien tahojen ja työnântajíen käyttöön.

http://www.bothniawork.fi I media I 427 _StrateglaJ ulkalsu_D_low.pdf

Eri kieli- ja kulttuurityhm¡en kasvatus ja opetus Kokkolassa

https://www.kokkola.filopetusJa_koulutus/maahanmuuttajaopetus/fi_Fllmaahanmuuttajaopetus/

.4, -#



3. Alkuvaiheen ohjaus ia neuyont¡r
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunnan, työ- la elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten

on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista neuvontaa ja ohiausta kotoutumista edistävistä palveluista ja

toimenpiteistä.

Ohiauksen ja neuvonnan tarve on erityisen suuri maahantulon alkuvaiheessa riippumatta siitä millä perusteella

maahan tullaan. Perustietoa Suomesta -opas annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen

saamisen ta¡ väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Oppaan tarkoituksena on auttaa Suomeen asettumisen

alkuvaiheessa antamalla perustietoa mm. asumisesta ia työnteosta sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Opas on saatavilla sekä verkossa www.lifeinfìnland.fi että painettuna oppaana.

Suomeen ja kuntaan asettumisen alkuvaiheessa on hoidettava seuraavat viranomaisasiat:

Rekisteröinti Suomen vä eto-

iär¡estelmään (oleskelulupa ja matkususasiakiria)

Henkilötunnuksen saaminen

EUI maan kansalaísten
rekisteröintí Suomessa asuvaksi

Ajokortln voimassaolo Suomessa

. Kela-kortin hakeminen

Kofil osoittaa olkeuden Suomen sosiaaliürrvaan

. Verokortin hakemlnen

Tarvitaan palkkaa tai muíta tuloia varten

. Rekisteröintl työnhaküaksi

. Alkukartoltus

. l(otoutumissuunnltelma

. Kotoutumiskoulutus

Asuminen

Lasten päivähoito

Losten koulunktiynti

Terveyspalvelut

Soslaalltyö

Alkukartoitus Ja kotoutumíssuunnitelma asíakkaillg
jotka eivät ole T imlstossa työnhôkiioina

Kuvio 5. Alkuvaiheen asiointiyhteydet

Maahanmuuttajan lähtömaa la tausta vaikuttavat siihen kuinka haastavaksi viranomaisasiointi koetaan. /hteinen
kokemus on, että asiointi viranomaisissa on hankalaa. Kun Suomen palvelujärjestelmä on vieras eikä ole tietoa

millaisia palveluja ylipäätään on saatavilla ia keihin viranomaisiin tulee olla yhteydessä míssäkin asiassa, on vaikea

ohjautua tarvitsemaansa palveluun. Lisäksi viranomaislomakkeet ovat vaikeaselkoisia täytettäviä suomalaisellekin.

Asiointía vaikeuttavat ongelmat ymmärtämisessä puolin ja toisin. Väärinkäsitykset johtavat helposti vääriin

tulkintoihin, mikä saattaa johtaa asiakkaan vetäytymiseen, uusiin ongelmiin ja mm. etuuksien menettämiseen.

(Ð



Suomalainen palvelujärjestelmä edellyttää asiakkallta omatoimisuutta asíoittensa hoitamisessa. Maahanmuuttajat
toivovat ja tarvitsevat auttâvaisempaa asennetta asioinnissa. Niukkojen resurssien koetaan rajoittavan yksllölllsempåiä

ohjausta ja joskus palveluasenteessakin voi olla puutteíta.

Mm. seuraavista verkkomateriaaleista löytyy yleistietoa suomalaisesta palvelujäriestelmästä:

www.lifelnflnland.fl - Perustietoa Suomesta 11 eri kíelellä mm. asumisesta ia työnteosta sekä suomala¡sesta
yhteiskunnasta la kulttuu rlsta, }lläpitäjänä sisäasiainministeriö.

www.infopankk¡.fl - Perustietoa maahanmuuttaiille 15 eri kielellä yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista
Suomessa. flläpitäjänä kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa.

http://oviauklkokkolaan.wordpress.com/ - Tietoa maahanmuuttajille Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueelta.

3.1. Tulkkipalvelut

Kotoutumisen edíståi mhestä annetun lain mukaan viranomaisen

on huolehdíttava tulkitsemisesta ta¡ kääntäm¡sestä, jos maa-
hanmuuttaja ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai
ruotsín kieftä. Tulkkauspalvelula on kËiytettävä erþisesti sifloin,

kun víranomaísessa on päätettävä maahanmuuttajan oikeu ksista,

etuuksista tai velvollisuuksista. Viranomainen tulkkauksen
tilaajana maksaa tulkin käytöstä aiheutuneet kustannukset.

Kunnan järiestämät pakolaisten vâstâânoton tulkkÍpalvelujen
kustannukset korvataan kunnalle valtion varoista. KustannuKet korvataan, kun tulkki- ja käännöspalvelut liittln¡ät

. pakolaiselle j¿iriestetyn sosiaali- ia terveydenhuollon palveluihin

. pakolaisen kotoutumissuunn¡telman laatimiseen

. pakolaisen maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään kotoutumista edistävien palvelujen käytön perehdyttämiseen

kunnassa, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön

Pakolaisten vastaanottoon kuuluvien tulkkipalvelujen järjestämíselle fa kustannusten korvaamíselle ei ole asetettu

aikarajaa. Suomen kansalaisuuden saanut ei kuulu pakolaisten vastaanoton piiriin eikËi hÈinelle jåirjestettyjen

tulkkipalveluien kustannuksia voida korvata ku nnalle valtion varoista.
Muiden maahanmuuttajien kotoutumíssuunnitelmien laatimisesta ia tarkistamisesta aíheutwista tulkkikustannuKista
vastaa TE-toimisto.

Viranomaisen velvollisuudesta huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämÍsestä säädetäåin hallintolaissa (434l2OO3).

Víranomaisen on järlestettËivä ja kustannettava tulkki tai huolehdittava kustannuksellaan kääntämisestä myös

asiassa, loka voi tulla vireílle viranomaisen aloi$eesta. Tulkitsemisesta säädetään myös laissa potilaan asemasta
ja oikeuksísta 1785/19921sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 1812./2OOO.

Tilaajalla on tulkkia tílatessaan vastuu laadukkaiden ja ammatillisten palvelujen käytöstä, Víranomaisen ei tule
käyttää tulkkina asiakkaan lähísukulaisia, ystäviä tai lapsia. Tulkkien tulee noudattaa työssään asíoimistulkin
ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita.

Tulkkaukset vo¡daan järjestää joko läsnäolotulkkauksena, jossâ kaikk¡ keskusteluun osallistuvat ovat samassa
tilassa tai etätulkkauksena, joka voidaan toteuttôa ioko videoneuvottelu- tai puhelinlaitteiden välityksellä.

Suomessa asuvalla vammaisella maahanmuuttajalla on oikeus Kansaneläkelaitoksen järjestämään tulkkauspalveluun,

kun kyseessä on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma.



Suomessa on kahdeksan alueellista (kunnallista) tulkkipafvelukeskusta, joista lähimmät Vaasassa ia Oulussa

sekä valtakunnallisesti toimivat Semantix ja Professional.

/hteystiedot:
Semantix, puh. 010 346 7520 tai tulkkipalvelu@semantix.fi, http://www.semantix.se/fil
Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Oy, puh. 0404 1414 79 http://www.tulkkauspalvelu.fil
Pohjois-Suomen tulkkipalvelu, puh. 08 5584 1856 tai tulkkipalvelu@ouka.fi, http://www.ouka.filoulu/tulkkipalvelu
Pohjanmaan tulkkikeskus, puh. 06 325 2941

Kehittämisvastuu:
Koto-ryhmä

Sosiaali- ja terveystoimen johto

Ohjausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet

4. TE-toimiston palvelut
Työ- ja elinke¡notoimisto vastaa työikäisten .17-65 

-vuotiaiden maahanmuuttajien työllistymistä ia kotoutumista

edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä. Kotoutumispalvelut sisältyvät työvoimahallinnon

2. palvelulinjaan, osaamisen kehittämispalvelut. Kotoutumisajan päätyttyä maahanmuuttaja ohjataan asioimaan

palvelutarpeensa mukaiselle palvelulinjalle.

4.1. Alkukartoitus

Työ- ja oleskeluluvan omaava maahanmuuttaja rekisteröityy työnhakiiaksi TE-toimistoon.

Kokkolassa TE-toimiston asiakasvirtojen ohjaaja toimittaa maahanmuuttajan tiedot ao. palvelulinjalle tai

kotoutumispalvefuihin. Kotoutumispalveluissa tehdään asiakkaalle alkukartoitus. Alkukartoitus käynnistetään

)

Keh¡tetään olemassa olevia kaupungin asiakaspalvelun ja sosiaalineuvonnan

sekä TE-toimiston asiakasneuvonnan valmiuksia vastata myös

maahanmuuüaja-asÍakkaiden ohjauksesta

Tehostetaan asiakastiedottamista ja otetaan huomioon erikieliset asukkaat.

Hyödynnetään www.ínfopankki.fi materiaalia viestinnässä maahanmuuttajille.

lnformoidaan tulkkipalvelujen käyttöä asiakaspalvelu- ja hoitohenkilöstölle

KGh¡ttlm¡iohdotulsct:

Kehitetä¿in Welcome Office - tlyppistä ohjaus- ja

neuvontapistettä yhteistyössä eri toimijoíden kanssa



v¡imeistään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Alkukartoitus sisältää haastattelun, jossa

arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja rnuut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen tarve.

Tässä tarkoituksessa selvitetään mm. kielitaito, aikaisempi koulutus- ¡a työkokemus, omat työllistymis- ia
koulutustoiveet sekä elämäntilanne la siitä johtuvat palvelutarpeet. Alkukartoituksen perusteella maahanmuuttaia

ohiataan hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen.

Kunta järjestää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka ei ole työnhakíjana ja saa toimeentulotukea pitkäkestoisesü.

TE-toimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän

arvioidaan sitä tarvitsevan.

4.2. Kotoutumissuunnitelma

Kotouturníssuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllÍnen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden

tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä

muita yhteiskunnassa ia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoia. Tavoitteena on myös edistää hänen mahdollisuuksiaan

osallistua yhdenvertaisena iäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Mikäli asiakas on ulkomaalaistoimiston as¡akas,

laaditaan kotoutumissuunnitelma yhte¡styössä maahanmuuttalan, TE-toimíston ia ulkomaalaistoimiston kanssa.

Kotoutumissuunnitelman laatiminen käynnístetään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Ensimmäinen

kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua oleskeluluvan myöntämisestä ja se

laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi. Kotoutumissuunnítelma-aika voi kestää maksimissaan kolme vuotta ja

erityísistä syistä s¡t¿i voidaan jatkaa kaksÍ vuotta. Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle

laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä, jos

perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Viimeksi mainituíssa vastuuviranomainen on kunta.

Kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumisen aikana maahanmuuttajalle maksetaan

kotoutumistukea.

Tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsisi sovehuvaan koulutukseen mahdollísímman pian kotoutumissuunn¡telman

laatimisen iälkeen.

4.3. Kotoutumiskoulutus

TE-toimisto tarioaa aikuisille maahanmuuttaiille kotoutumiskoulutusta, jonka hankkii El|-keskus kilpeilutuksen
perusteella. Kotoutumiskoulutus järjestetËiän pääsääntöisestí työvoimakoulutuksena. Myös omaehtoinen opiskelu

voidaa n hyvä ksyä kotoutumistukeen oikeuttavaksi.

TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajan alkukartoituksen perusteella hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen, joka

voi olla kotoutumiskoulutusta, luku- ja kirloitustaidon opetusta tai omaehtoista koulutusta. Kotoutumiskoulutukseen

voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamísta sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta.

Kts. kohta 5.5. Aikuiskoulutus

4.4. Muut TE-toimiston palvelut

TE-toimíston yleisenä tehtävänä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen turvaamalla osaavan työvoiman

saatavuus ja tarioamalla työtä hakeville mahdollisuus saada työtä. Toisena isona kokonaisuutena on aloittavan
yrittäjyyden vahvistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen.



Asiakkaat ohiataan henkilökohtaisen palvelutarpeen perusteefla jollekin kolmesta palvelulinjasta:
. työnvälitys ja yrityspalvelut
. osaamisen kehittämispalvelut
. tuetun työllistymisen palvelut

KaÍkki julkiset tyovoimapalvelut ovat kaikkien palvelulinjojen henkilöasiakkaiden käytössä. Muita palveluja ovat
esimerkiksi ammatínvalinta- ja uraohjaus, työnhakuvalmennus, starttiraha, yrittäjävalmluksien ja yritystoiminnan

edellytysten arviointi.

TE-toimistossa saa myös neuvontaa ja ohjausta ulkomaalaisten tutkintojen rinnastamisesta. Opetushallitus
pääftää ulkomailla suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan tai tehtävään muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta.

KGh ¡ttöm ¡ sGhrl otul¡s ot :

Al kukartoituksen systemaatti nen hyödyntäminen

kotoutumisen edistämiseksi

Kielikoulutuksen kehittäminen vastaamaan erilaisia valmiuksia

omaavien asiakkaíden kielen oppimista

Kielikoulutuksen määrän fisääminen ja hakuprosessin

kehíttäminen joustavammaksi

lhtenäisten kielitestien käytäminen, joiden perusteella

ohiaus oikeaan kíelikoulutukseen

Säännölllnen yhtelstyö erl kouluttallen kesken

Kehíttämisvastuu:
TE-hallinto

5. Oppiminen ja koulutus
Muuttuvassa maailmassa pärjääminen edellyttää elinikäisen oppimisen

avaintaitoja, joita tarvitaan mm. arjen uusien tilanteiden haltuunottoon ja

työelämän muuttuviin olosuhteisiin. Oppiminen alkaa lo varhaiskasvatuksessa

la jatkuu koko eliniän. Suomeen muuttaneilla tulee olla samat mahdollísuudet
elinikäiseen oppimiseen kuin täällä syntyneillä. Kielen oppiminen on avain

uuteen maahan kotoutumisessa.

5.1. Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kokkolassa varhaiskasvatuksessa on syksyllä 2013 yhteensä noin 100 eri kieli- ja kulttuuritaustaista lasta.

Varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille kokkolalaisille lapsille. Päivähoitopaikka pyritään

:'.fr','



jËirjestämään lähipäivÉikodista. Huoltajien kanssa yhteistyössä laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtainen
varhaiskasvatus-suunnitelma. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen
ja osallisuuteen.

Työntekijöiden tueksi on laadíttu "muistilista" Kun päiväkotlln saapuu maahanmuuttaialapsi. Huoltajien on
tärkeää saada perustietoa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteísta ja sisällöistä. Lapsen huoltajia kannustetaan
myös ylläpitämään lapsen omaa äidinkieltä ja säilyttämään perheen oma kulttuuri. Hyvä oman äidinkielen
osaaminen luo pohjan toisen kielen oppimiselle.

Varhaískasvatuksessa on laadittu Suomi toisena kielenä 52 - opetuksen suunnitelma 2OlO. Suunnitelma
antaa välineitä kielellisen tason havainnoimíseen ja arvíoimiseen la se liitetään osaksi lapsen henkilökohtaista
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suomi toisena kielenä -opetustuokioita pidetä¿in toistuvina ja muuhun toimíntaan
sisältyvinä.

Varhaiskasvatuksessa oman äídinkielen opetukeen ei luuri ole mahdollisuuksía mutta esiopetuksessa pyritään

mahdollisuuksien mukaan sitä järjestämään. Varhaiskasvatuksessa on yksi maahanmuuttajataustainen työntekijä,
joka toimii koko va rhaiskasvatuksen monlkulttuu risuustyön yhtenä asiantuntijana.
Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset ohjautuvat konsultoiville erityislastentarhanopettajalle samoin perustein kuin
muutkin lapset.

Erl kieli- ja kulttuuritaustaiset esÍopetusikäiset lapset siioittuvat pääsääntöisesti oman asuinalueensa päiväkodin

esiopetusryhmään. Pienryhmä- ja yksilöopetuksella vahvistetaan lapsen oppimisvalmiuKia esiopetuksen aikana.

Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä huoltajien kanssa täytetään "Saattaen vaihdettava"- lomake, joka

toimii tiedon siirtona perusopetuksen puolelle. Mahdollinen valmistavan opetuksen tarve arvioldaan aina
yksilöllisesti. Arviointiin osallistuvat konsultoivat erityislastentarhanopettajat ja valmistavien luokkien opettajat.
Vanhempien kanssa asioitaessa käytetää n ta rvittaessa tulkkipalveluita.

5.2. Perusopetus

Kokkolassa perusopetuksessa on syksyllä 2013 yhteensä n. 2OO eri kieli- ja kulttuuritaustaista oppilasta.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa keskeistä on suomen tai ruotsin kíelen osaamisen kehittäminen

niin, että oppilaalla on hyvät edellytykset hakeutua jatko-opintoihin ja menestyä niíssä, Oppilaan omaa äidinkieltä

la kulttuuria pyritään ylläpitämään ja kehittämään perusopetuksen aikana, mikä tukee oppilaan tasapainoista
kehitystä. Opetusjärjestelyissä pyrítään otbamaan huomíoon oppilaan lähtökohdat, mm. kíeli-, koulu- ja kulttuuritaustat

Oppilas, jolla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, aloittaa
opiskelun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa joko omassa ryhmässään tai perusopetusluokassa oman
opinto-ohjelmansa mukaisestí. Valmístavan opetuksen ryhmät ovat alakoulussa Hollíhaan ja Koivuhaan kouluissa

sekä yläkoulun osalta Kiviniityn koulussa. Valmistavassa ryhmässä opiskellaan oppilaalle laadittavan oman opinto-
ohjelman mukaan, joka kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Oppilas integroidaan jo alkuvaíheen aikana
sopivissa oppiaineissa, erityisesti taito- ja taídeaineissa ikä- ja taitotasonsa mukaiseen perusopetusryhmään.

Siirtyminen perusopetusryhmään tapahtuu vähítellen oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti.

Kieli- ja kulttuuríryhmíin kuuluvat oppilaat ovat tarvíttaessa oikeutettuja oppimisen tukeen Oppilaan tuen ja
oppilashuollon käsikirian perusteiden mukaisesti.

Erítyisesti myöhään maahan tulleiden nuorten perusopetus voídaan järjestää KiviniiÇn yläkoulussa ns. joustavana

perusopetuksena UOPO), jolloin opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.
Suomi toisena kielenä opetusta annetaan Hollihaan, Koivuhaan ja Kiviniityn kouluissa kaikilla luokka-asteilla.

Oppilaalla tulisi olla oikeus opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä oppimäärän mukaisesti, mikäli hänen
kielitaitonsa ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla.



Oppilaan ornan äidinkielen ja ylläpitokielen opetusta annetaan lukuvuonna 2013-2014 kahdeksalla eri kielellä.

Valtionavustukseen oikeutùavassa opetusryhmässä tulee olla vähintään 4 perusopetusoppilasta. Opetus ¡äriestet¿iän
kouluilla, joissa on eniten ko. kieltä puhuvia oppilaita.

Oppilaan omana uskontona opetetaan islamia, buddhalaisuutta sekä ortodoksiuskontoa.

ilaahanm uunaf aoppllaan po lku pcrusopetuksessa
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Kuvio 6. Kokkolan maahanmuuttajaoppilaan polku.

5.3. Lukiokoulutus

Kokkolassa on kolme suomenkielistä ja yksí ruotsinkielinen lukio sekä suomenkielinen aikuislukio. Lukio-
opiskelijoista keväällåi 2014 on 22 eri kieli- tai kulttuuritaustaista nuorta. Lukioihin haetaan yhteishaun kautta ja

pääsyedellytyksenä on perusopetuksen oppimäärä.

Lukio-opintoihin hakeutuu suhteellisesti vähän maahanmuuttajataustaisiâ opiskeliio¡ta

Kiviniityn lukiossa alkaa lukuvuonna 2014-2015 lukioon valmistava koulutus, mikäli koulutukseen on riittävä



määrä hakiioita. Lukioon valmistavan koulutuksen tehtävänä on lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten
mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen sekä edesauttaa heidän mahdollisuuksiaan lukio-opinnoissa menes-
tymisessä. Koulutukseen voi hakea maahanmuuttafa tai vieraskielinen, joka on suorittanut perusopetuksen tai
muuten omaa sitä vastaavat tiedot, eikä htinellä ole r¡inäviä kíelellisiä valmiuksia lukio-opinnoíssa menestymiseen.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Koulutus on yhden lukuvuoden mitta¡nen ja siihen haetaan
yhteishaun lisähaussa kesän aikana. Tarkemmat sisällöt ¡a tavoitteet löytyvät lukioon valmistavan opetuksen
opetussuunnitelmasta.

5.4. Nuorten ammatllllnen koulutus

Keski-Pohianmaan koulutusyhtymän alaisuudessa toimii kaksÍ koulutusyksikköä. Nuorten koulutus tapahtuu Keski-
Pohjanmaan ammattiopistossa. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta vastaa Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus,
Lisäksi Kokkolassa toímii Keski-Pohja nmaa n konservatorio.

Keski-PohJanmaan ammattiopisto tarjoaa nuorille ammatillista koulutusta 26 ammatilliseen perustutkintoon
yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Lisäksi ammattiopisto tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavia

ia valmistavia opintoja mm. maahanmuuttajanuorille. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille paremmat kielellíset ja muut tarvittavat valmiudet
ammatillisiin opintoihin hakemista ia niíssä selviytymistä varten. Valmistavassa koulutuksessa perehdytään myös
eri ammatteihín la oppilaitoksiin ja ohjataan oman koulutuspaikan löytäm¡sessä yhteístyössä eri kumppaneíden
kanssa. Valmistaviin koulutuksiin haetaan valtakunnallisessa valmistavien koulutusten haussa osoitteessa
www.opintopolku.fi.

Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen ia lukiokoulutuksen
yhteishaussa osoitteessa www.oplntopolku.fi. Mikäli hakijalla ei ole Suomessa suoritetun peruskoulun päättötodÍstusta,

hän hakee yhteishaun harkíntaan perustuvassa valinnassa. Perusteluna suositellaan käytettävän koulutodistusten
vertailuvaikeuksia. Ulkomaisella tutkinnolla hakevilta ei þsytä arvosanatietoja. ulkomaisen todistuksen kopio ja

käännös on toimitettava oppilaitokseen. Mikäli hakijalla ei ole mitään koulutusta kotimaastaan, hakemukseen
liitetään suomalaisen viranomaisen allekirloittama selvitys tai lausunto asiasta. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin
suomi, valinnan edellytyksenä on lísäksi hyväksytÇ kielikoetulos taiyleÍnen kielÍtutkinto lKl suoritettuna vähintään
taitotasolla 3.

5.5. Aikuiskoulutus

Kotoutumiskoulutus
El/-keskus hankkii kotoutumiskoulutukset kilpailutuksen perusteella. Tällä hetkellä Kokkolan seudun opisto

iärjestää työvoimakoulutukena vuosittaÍn kaKi 1O kuukauden mittaísta kotoutumiskoulutuksen alkuopetuskoulutusta.
Koulutus järjestetään opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuKen opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti. Kotoutumiskoulutus sisält¿iä suomen kielen opetusta, yhtelskunta- ia kulttuuritietoa,
arkielämän taitoia sekä työelämään liittyvää ohiausta ja työharjoittelua työpaikoílla. Koulutuksen yhteydessä
opiskelijat osallistuvat lKl kielitaitostestaukseen tavoítteena keskitason testin suorittaminen, ioka on edellytyksenä
kansalaisuuden saamiseen.

Lisäksi op¡sto järiestää mm. opetushallituksen erilaisilla projektirahoituksilla koulutuksia. Esimerkiksí vuonna
2014 iärjestetään viiden kuukauden lisäkoulutus maahanmuuttajanuorille suomen kielen taitotason parantamiseksi.

Kokkolan seudun opisto järjestää myös eritasoista suomen kielen opetusta íltaopetuksena.



Luku- ja kirjoitustaidon opetus

TE-toimisto voi ohjata maahanmuuttajan luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen, mikäli alkukartoituksessa käy
esille maahanmuuttajan puutteellinen luku- ja kÍrjoitustaito. Tarvittaessa koulutus järjestetään opetushallituksen
aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelman perusteíden mukaisesti. Tavoitteena on
toimiva alkeiskielitaitotaso ß 1 .3).

Muu aikuiskoulutus

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Aikuiskoulutus järjestää

maahanmuuttajille suomen kielen koulutuksia päivä- ja iltakoulutuksina sekä ammatilliseen koulutukseen ja

työelä mään siirtymistä ed istäviä koulutuksia.

Aikuiskoulutuksen oppilaitoksissa maahanmuuttajia opiskelee erí alojen ammatillisissa koulutusryhmissä.
Maahanmuuttajaopiskelijaryhmille järjestetään myös omía ammatillísia koulutuksia, mm. puhdistuspalvelualalle.

Ammatillisissa koulutuksissa opiskeleville maahanmuuttajille färjestetåän tarpeen mukaan suomen kielen opetusta
ja muuta tukiopetusta.

Kälviällä toimiva Keski-Pohianmaan kansanopísto, joka on osa Keski-Pohjanmaan aíkuiskoulutusta, järjestää

myös maahanmuuttajakoulutusta. Kansanopiston Suomi ia työelämä -koulutukset ovat lukuvuoden mittaisia ja

niiden tavoitteena on parêntaa maahanmuuttaiaopiskelüan suomen kielen taitoja ja edistää hänen ammatíllíseen
koulutukseen tai työelämään pääsyä.

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus kehittåiä aktiívisesti maahanmuuttajien koulutus- ja ohjauspalveluita myös
projektirahoitteisesti. Esr-rahoítteisessa Tsemppiä-projektíssa on mm. koottu verkkoon maahanmuuttajien tieto-
ja ohjaussivut www.oviaukikokkolaan.wordpress.com.

Keski-Pohlanmaan aikuiskoulutus on ollut tuottamassa aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opískeluun
verkko-opiskelumateriaalia, ioka löytyy osoitteesta www.kotisuomessa.fi.

5.6. Korkeakoulutus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimií Jyväsþlän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteisenä yliopistokeskuksena
ja sen painopisteenä on aikuiskoulutus. Tieteenaloista ovat edustettuina kasvatustieteet, yhteiskuntâtieteet,
informaatioteknologia, kauppatíeteet, terveystieteet ja soveltava kemía.
Opinnot ovat pääosin tarkoitettu työssäkäyville opiskeliloille. Chydeniuksessa

on vuosittain alle 1O kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. lJseat kansainvälisistä

tutkinto-opiskeliloista ovat jo töissä käyviä taf mukana yliopiston projeKeissa.

Useimmissa maisteriopinnoissa ei tarjota vieraskielistä opetusta, joten
opiskelu edellyttåiä opiskelíjalta hyvää suomen kielen taitoa. Erillisíä tukipafueluja

eijärjestetä.

Centria ammattikorkeakoulussa voi opiskella níin nuorena kuin aikuisena
tekniikkaa, liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa, kulttuurialaa sekä humanistista
ja kasvatusalaa. Ammattikorkeakoulussa on seitsemän en gla nninkielistä
koulutusohjelmaa, joissa suomenkieliset la ulkomaalaiset muodostavat
yhteisiä opiskeluryhmiä. Vuosittain Centriassa on noín 600 ulkomaista
tutkinto-opiskelijaa ja noin 80 vaihto-opiskelijaa noin 40 eri maasta.

Centrialla on lukuisia työelämäyhteyksiä ia yhteistyömuotoja sisältäen
projekteia ja työryhmiä sekä yhteydenottoja yrityksíltä, iotka tarjoavat
harioittelu- ja työpaíkkoja. Näitä ylläpidetään oppimisympäristön sivuilla ja
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informoidaan opiskelijoita suoraan. Opiskelijoille järjestetään myös yritysesittelyjä ia yritysvierailuja. Opintosuun-
nitelmissa on Career Planning-kurssi sekä valinnaisena Suomen kulttuuriin la yhteiskuntaan liittyv¿it kurssit Getting

Local and Global sekä Finrrish Society ja Culture, jotka tukevat yhteiskuntaan la paikallisuuteen integrcitumista.
Kaikissa englanninkielisissä ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutusohjelmissa on mahdollista suorittaa
suomen kielen opintoja 12 op, näistä pakollisena on koulutusohjelmasta riippuen 6-12 op.

Centrian opiskelilakunta COPSA kouluttaa vuosittain omat opiskelijatutorit jokaiselle aloittavalle ryhmälle sekä
vaihto-opiskelijoille. Englanninkielisiin koulutusohjelmiin koulutettavat tutorit valmistellaan erityisesti kohtaamaan
eri kulttuuritaustaisia opískelijoita la olemaan heidän tukenaan niin opiskeluun kuin vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Kokkolan avoimissa korkeakouluissa opintoja voi suorittaa suomeks¡, ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat kaikille
avoimia koulutustaustasta riippumatta ja maksullísia.

Kehittämisvastuu
Sivistystoimen johto

Centria ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen johto
Keski-Poh jan maan koulutusyhtymä

Z Sosiaal¡- ja terueyspalvelut
Kotikuntalain mukaan jokaisella pysyvästi Suomessa asuvalla on

oikeus kunnan järjestäm iin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisten
palvelujen käytön edellytyksenä on, että Kansaneläkelaitos on myöntänyt
henkilölle sairausvakuutuskortin (Kela-kortti).

Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhdenvertaisina kaikille
kuntalaisille. Asiakkaan oikeuksien tukena ovat laki potilaan asemasta
ja oikeuksísta (.785/ 1 9921 sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemastâ
ja oikeuksista ß12/2OOù. Näiden lakien hengen mukaan asiakkaalla

on oikeus tarpeensa mukaisiin käytettävissä oleviin palveluihin ilman syrlintää. Laeissa säädetään myös asiakkaan

oikeudesta tulkkaukseen. Lapsia ei tule käyttää asioimisessa tulkkina.

Tutkimusten mukaan muuhun Suomen väestöön verrattuna maahanmuuttajien ikärakenne on nuorempi, koulutus
puuttuu useammin, työttömyysaste on suurempi ja tulot ovat pienemmät. Nämä kaikki ovat riskitekijöitä hyvinvoinnille
ja terveydelle. Lis¿iksi on todettu, että maahanmuuttajat hakeutuvat tarpeeseensa ja sairastavuutensa nähden

yhteistyön kehittäm Ínen varhaiskasvatuksen Ja opetuksen n ivelvaiheissa

Suomi toisena kielenä opetuksen kehittäminen

Nuorten maahanmuuttajien tukeminen urasuunnitteluun ja ammatílllseen koulutukseen

OpettajÍen ja koulutusorganisaatioiden suunnitelmallinen

yhteístyö koulutuksissa / Koulutuspalvelujen koordinointl

Klelen opetus kotläldellle puolísona maahan tulleille ja ikäihmlsllle,

jotka eivät TE-toimiston asiakkuudessa

Suomen kielen jatkokoulutusten tarJonnan varmistaminen
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harvemmin hoítoon tai sôattavat jäädä kokonaan llman hoitoa useammin kuin kantaväestö. Hoitohenkilökunnan

asenteet ja kulttuurisen tietämyksen puutteet haastavat eri etnisiä taustola, sosiaaliluokkia ja sukupuolta edustavien

asiakkaiden tasavertaisen palvelun ja hoidon saannin.

Palvelujen käytön näkökulmasta haavoittuviin ryhmiin kuuluvat mm kotona lapsia hoitavat äidit ja puolisoina

Suomeen muuttaneet naiset, jotka helposti jäävät kaikkien kotoutumispalvelujen ulkopuolelle ja siten syrjäytyvät

suomalaisesta yhteiskunnasta, usein vielä suomen kieltä taitamattomina- Muita haavoittuvassa elämäntilanteessa

olevia ryhmiä ovat ikääntyneet maahanmuuttajat sekä pitkäaikaissairaat ja vammaiset, iotka ovat iääneet TE-

toimiston palvelujen ulkopuolelle ja ilman kotoutumiskoulutusta ja suomen kielen taitoa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tuleekín lisätä henkilökunnan osaamista maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden

kohtaamiseen ja kykyä tunnistaa heidän terveyttä ia hyvinvointia vaarantavat tekijä1. Koti ja perhe muodostavat
ihmisen tárkeimmän lähiverkoston ja perheen merkitys kotoutumisen edistymisessä on keskeinen. Tämän vuoksi

on erittäin tärkeä tukea vanhempien roolia lasten kasvattajina ja samalla antaa vanhemmille tietoa ja neuvontaa
perheille suunnatuista palveluista sekä perheitri koskevasta lainsäädännöstä ja palveluista. Siten esimerkiksi

neuvolapalvelut ovat avainasemassa lapsiperheiden kotoutumisen edistämisessä.

Kehittämisvastuu
Sosiaali- ia terveyspalveluiden johto

8. Asumisen palvelut
Asuminen on tärkeä osa kotoutumista. Hyvä asumisen ohjaus ja neuvonta helpottavat uuteen asumiskulttuuriin

sopeutumista. Asuinympäristöllä ja sen sosíaalisella verkostolla on iso merkitys asumisviihtyvyyteen.

Kokkolassa on yhteensä n. 5300 vuokra-asuntoa, joista osa on suunnaüu opiskelijoille ja osa vanhuksille. Suurin
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Palvelutoiminnassa huomioidaan ja tunnistetaan aiempaa paremmin haavoittuviin ryhmiin

kuuluvat maahanmuuttaja-aslakkaat fa Jãrlestetään palvelut mahdollisimman räätälöidystl

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan moniammatillisesti aslakkaan kanssa

Aikuissoslaalltyössä laadltâan alkukartoitus ja kotouttamlssuunnltelma sllhen oikeutetuille

maahanmuuttajille

ïedotetaan ja perehdytetää n henkilöstöåi tu lkki pa lvelujen käytöstd

Henkilöstön tietotaitoa kohdata maahanmuuttaja-asiakkaita

parannetaan titydennyskoulutuksen ja perehdyttilmisen avulla

Maahanmuuttaja-asiakkallle varataan mahdollisuuksien mukaan tupla-aika vastaanotoille

Päätöksissä ja asiakirioissa käytetään selkokieltä

Hyödyn n etää n ku ntouttava a työtoim I ntaa nykyistä en emm ä n

maahanmuuttajien työllistymlsen edistämiseksi

Lasten ja nuorten hyvi nvolntlsu u n nitelmassa otetaan

huomioon maahanmuuttajalapset, -nuoret ja -perheet
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vuokranantaja on Kokkolan Vuokra Asunnot Oy. Maahanmuuttajat

hakevat asuntoja samoin perustein kuin kantaväestö ja sijoittuvat
asumaan eri puolille kaupunkia.

Vuokra-asuntoja on eri puolilla kaupunkía, mutta eniten vuokra-

asuntoja on Koivuhaan kaupunginosassa, Kotoutumisen edistämistä
koskevan lain perusteissa todetaan, että kuntien tulee ehkäistä

maahanmuuttajien eriytymistä omille asuinalueille sekä edistää

myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Toisaalta asumisen

keskittyminen helpottaa sosiaalisia kontakteja sekä mahdollistaa
tarvittavien palvelulen la tukiverkoston syntymisen. Koivuhaassa

sijaitsee Koivutupa, joka on kaikenikäisten kokkolalaisten kohtaa-

mispaikka ja olohuone. Myös seurakunnan maahanmuuttalatyö on

keskittynyt Koivuhaan alueelle.

Kokkolan kaupungin sosiaalitoimella ja Kokkolan Talohoidolla on

asumisneuvoja, joka opastaa asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä

kysymyksissä sekä toimii yhteistyössä asukkaiden, kiínteistöyhtiön ja eri víranomaisten välillä. Lisäksi Koivuhaassa

Lum¡konkorttelissa toimií yhteisötalonmies, joka tavanomaísten talonmiehen tehtävien lisäksi auttaa asukkaita

erilaisissa asumisen arkeen liittyvissä asioissa ja erilaisín toimín edistää alueen yhteisöllisyyttä.

Kaupungissa on työn alla Kokkolan maankäytön ja asuntopolitiikan toteuttamisohjelman laatimínen vuosille

2014-2018.

Kehittämisvastuu:
Teknisen palvelukeskuksen johto

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy

9. Vapaa-aian palvelut
Maahanmuuttajien mahdollisuus kotoutua Suomeen edellyttää kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaíkutusta

ja kohtaamisia arjessa. Vapaa-ajan palvelut ovat keskeinen maahanmuuttajien oman identiteetin ia kulttuuriin

vaalimisen kuin myös aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden kannalta.

9. 1. Kulttuuripalvelut

Kokkolan kaupungin kulttuuripolíittiseksi visioksi on määritelty: "Kokkola on Keski-Pohianmaan alueen

monikulttuurinen keskus, ioka antaa tilaa kaikille kulttuureille ja kannustaa kaikkia asukasryhmiään kulttuuritoimintaan".

Kokkolan historia kaksikielisenä satama- ja kauppakaupunkina on antanut myös kulttuurille oman leimansa.

Kokkolan kaupungin sekä järjestöjen, yhdistysten ia seurojen järjestämä kulttuuritarjonta on aktiivista ja monipuolista
ja se on kaikille avointa. Useat tapahtumat ovat maksulhsra.

Kokkolassa on monia pieniä etnisiä ryhmiä, joiden kulttuuriset tarpeet ia erot voivat vahvastikin poiketa toisistaan

ei aÍnoastaan kansallisuuden vaan myös maahanmuuton perusteiden mukaisesti. Tällöin tärkeàä on tukea ja

Asukasneuvonnan ja yhteisölllsyyden vahvistamínen niillä

asuinaluellla ja taloyhtÍöissá, joissa asuu tavalllsta enemmän maahanmuuttajia
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luoda edelly[yksiä omaehtoísen kulttuurin tekemiselle la kokemiselle,
m ikä en na ltaeh käisee eristäytymistä ja ma hdoll istaa yhteisöl I isyyden

niin omaan kulttuuriin kuin valtakulttuuriin. Kulttuurito¡mintaan osal-
listumisella on tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia ihmisen

elämänlaatuun, hyvinvointiin ja terveyteen,

Kulttuurisilla toimilla voidaan erilaisuutta tuoda esiin myönteisessä
valossa ja näin lieventää kielteisiä asenteita ia lisätä suvaitsevaisuutta.
Elävä monikulttuurisuus luo edellytyksiä ryhmien kohtaamiselle ja

kulttu urienväliselle vuorovaikutukselle.

>

Kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunta voi tukea taloudellisesti
maahanmuuttajien omaehtoista kulttuuritoimintaa sekä maahanmuuttajien

kotoutumiseen tähtäävää kulttuurityötä Avustus- fa yhteistyömahdol-
lisuuksista antêô lisätietoa Kokkolan kaupungin kulttuuripalvelutoimisto.
Kokkolan tapahtumat ia muut kulttuuripalvelut löytyvät parhaiten

kau p u n g in nettisivu ílta (www.kokkola.fi) ia Facebookista (Kulttuuri-

Kokkola).

9.2. Kirjastopalvelut

Kirjastolain mukaan yleisten klrjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on mm. edistää väestön yhtäläisiä

mahdollisuuksia sivistykseen, tietojen, taitojen la kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä

elinikäiseen oppimiseen.

Kirjasto on yksi tärkeimmistä julkisista palveluista. Kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Kirjastokorlin saa jokainen, jolla on pysyvä osoite Suomessa. Parhaimmillaan kirjasto voi olla yhteinen olohuone
ja kohtaamispaikka, mikä tukee kunnan asukkaiden yhteisöllisyyden rakentumista ja ehkäisee tiedollista la
sosiaalista syrjäytymistä.

Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 - julkaisu nostaa esiin myös lisääntyvät maahanmuuttajien palvelutarpeet

sekä kirjaston mahdollísuudet järjestää maahanmuuttalien kotoutumista tukevia palveluja ja edistää monikulttuurisuutta.

Kotoutuminen nopeutuu, kun kirlasto tarioaa kosketuspintaa asuinpaikan yhteisöihin ja kulttuuríin.

Kirjaston neuvonta- ja tietopalvelulla on merkittävä ja kasvava rooli opastaa kaikkia kuntalaisia aineistoh¿ussa,

medialukutaidossa sekä tiedonhankinta- ja hallintataidoissa. Kirjastossa

on asiakkaiden käytössä maksuton internet-yhteys. Asiakkaat voivat käyttää

kirjaston päätteitä tai omaa päätelaitettaan. Kirjastossa on käytössä avoin

langaton verkko.

Kokkolan kaupunginkirjastolla on pääkirjasto kaupungin keskustassa.

Lähíkirjastot ovat Koivuhaassa, Kälviällä, Lohtajalla sekä Ullavan kirkonkylällä

ja Rahkosessa. Lisäksi kaupunkia kiertää kirjastoauto. Keski-Pohjanmaan

keskussairaalassa on kirjasto potilaille la henkilökunnalle.

Kirjastossa on vieraskielistä kaunokirjallisuutta paríllakymmenellä eri

kielellä. Kirjastoon tulee n. 70 vieraskielistä sanoma- tai aikakauslehden

vuosikertaa lähes 200 kotimaisen lisäksi. Helsingin pääkirjastossa toimii
Mon ikielínen kirjasto, I on ka kautta ha nkitaan ki rjastojen yhteiskäyttöön

aineistoa harvínaisemmilla kielillä. Monipuolisen kirjaston kokoelma on

tarkoitettu tukemaan kuntien kirjastopalveluja, ja tätä tehtävää täytetään

kaukolainaa malla kirjoja muih in Suomen kirjastoihin.
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Kiriastosta voi lainata kielikursseja suomen kielen opiskeluun. Lisäksi kirlastossa on suomenkielisiä helppolukuisia
ja selkokielisiä aineistoja, jotka palvelevat maahanmuuttajia suomen kielen oppimisessa.

Kirjasto järlestää ympäri vuoden näyttelyitÈ|, joihin on vapaa pääsy. Myös erilaisia tapahtumia ja teematilaisuuksia

¡äriestetään ympäri vuoden. Esimerkiksi joulun alla 2012 luettiin Mauri Kunnaksen Joulupukkikirjaa 10 eri kielellä.

Kirjasto järjestää p¡,ynnöstä erilaisia opastuksia ryhmille, ryhmän tarpeen mukaan.

9.3. Nuorisopalvelut

Kokkolan nuorisopalvelujen strategian mukaan nuorisopalvelut tukevat nuorten kasvua sekä edistävät nuorten

elinoloja, hyvinvointía ja aktiivÍsta kansalaisuutta luomalla edellytyksiä ja tarjoamalla turvallista vällttävËiä läsnäoloa.

Nuorisopalvelut ovat tarkoltetut kaikille kaupungin nuorille. Nuorisotoimi iärjestää monenlaisia vapaa-alan toimintoja

sekä on tukena nuorten erílaisíssa elämäntilanteissa. Nuorisotoimen yhtenä perusarvona on yhdenvertaisuus

eli toiminnan lähtökohtana on jo monikulüuurisuus ja syrjinnän vastainen toiminta. Nuoften osallisuus ja kuuleminen

kuuluvat nuorisotyön ytimeen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, se on pääosin maksutonta ja s¡tä toteuttavat

amm attitaitoiset työntekíjät.

Nuorisotíloja on kaupungin alueella yhteensä seitsemän. Nuorisotílatyössä kiinnitetään erítyistä huomiota
sukupuolisensítiivísyyteen, monikulttuurisuuteen ja toiminnan pitämisená avoimena kaikille. Tilan kautta tapahtuvaa

toimintaa siirretään myös lähialueille ja talon ulkopuolelle. Esimerkkinä alueellisesta nuorísotyöstä on lähikouluilla

tehtävä kouluyhteistyö. Er¡tyisest¡ rnainittakoon Kiviniityn koulussa toímivan JOPO-ryhmän (joustava perusopetus)

kanssa tehtävä yhteistyö, fohon nuorisoto¡mesta on nimetty oma työntek¡jä.

Etsivä nuorisotyö auttaa .15-28 -vuotíaita nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn fa toimeentulon tueksi.

Etsívät auttavat Kokkolassa asuvia nuoria heídän elämäntilanteen selvittelyssä, käytännön asioiden hoidossa,

virastokäynneillä sekä antavat henkilökohtaista ohjausta nuoren toíveen mukaan.

Nuorisopalvelut järjestävät myös kohdennettua nuorisotyötä ia pienryhmätoimintaa, johon osallistuiat valitaan

moniammatillisesti mm. oppilashuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Nuorten kesätyölliståimisessä nuorisopalvelut
toteuttavat Työtreeni-toimintaa, jossa nuoret pääsevät tutustumaan eri aloien kesätöihin, harjoittelemaan työelämän
pelisääntöjä, työelämään líittyviä elämänhallíntataito¡a sekä parantamaan valmiuks¡a löytää kesätyötä tulevina

vuosina. Työtreeniin nuoret valitaan mm. lastensuojelun ja oppilashuollon suosituksista.

Nuorten tieto- ja neuvontapiste Hubissa voi saada tietoa muun muassa kansainvälistymisestä, opiskelusta,

työelämästä, terveydestä, harrastusmahdollisuuksista ja asumisesta. Hubissa toimii myös etsívä nuor¡sotyö.

KENUTI-tietopalvelu tarjoaa Keski-Pohjanmaan alueella asuville nuorille ajankohtaista tietoa nuorten elämään

liittyvistä aiheissa. Pulmakulmaan voijättää myös kysymyksiä. www.kenuti.lT

Kokkolan nuorisopalvelut löytyvät kaupungin nettisivuilta www.kokkola.fi ja facebookista.

9.4. Liikuntapalvelut

Kokkolan liikuntapalvelut vastaavat liikunnan edístämistyöstä kehittämällä terveyttä edistävää liíkuntaa, tukemalla

kansalaistoimintaa, tarioamalla liikuntapalkkoja sekä j¿irjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Tavoitteena on tarjota tasa-arvoisia liikuntâmahdollisuuksia elinikäiseen liikunnan harrastamíseen sekä edistää

kuntala isten terveyttä f a hyvinvointia líiku nnan avulla.

Kokkolassa on monipuolinen liikuntapaikkaverkosto ja kaupungissa toimii lähes 90 urheiluseuraa, jotka aKiivisella

toiminnallaan liikuttavat kaupunkilaisia. Liikunnan avulla voidaan hyvin edesauttaa kotoutumista. Liikunta avaa

maahanmuuttalalle yhteyden suomalaiseen kulttuuriin ja kantaväestöön. Liikuntaryhmään on helppo tulla mukaan

sen non-verbaalisuuden vuoksi.



Liikuntapalvelujen Tuu mukaan-kehittämishankkeen päätavoite on edistää maahanmuuttajien kotoutumista
liikunnan keinoin. Liikuntapalvelut haluavat kehittää kaikille avointa liikuntakulttuuria la parantaa liikuntapalvelujen

saatavuutta sekä näin lisätä maahanmuuttajien osallisuutta. Pyrkimyksenä, että yhdessä liikkuen ennakkoluulot

vähentyvät ja suvaitsevaisuus lisääntyy.

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaiset henkilöt liikkuvatvähemmän kuin kantasuomalaiset. Vähäisen

liikkumisen syynä voi olla kulttuuriset erot, mutta myös rahanpuute, suomen kieli, perheen tarpeet, talvi ja

puutteellinen tieto terveyttä edistävästä líikunnasta. Kokkolan liikuntapalvelut kiinnittävät erityistä huomiota naisten
ja tyttöjen liikuntamahdollisuuksiin ja tarjoavat säännöllisesti esimerkiksi naisten uintivuoroa Uintikeskus VesiVeilarissa.

Perheille järjestetään maksutonta Perhetemmellystä iô yhdessä liikkumisen iloa pari kertaa kuukaudessa Hollihaan

líikuntahallissa. Keskeisillä liikuntapaikoilla (esim. Kipparihalli ja Best-Hall Areena) on useita avoimia vuoroja

viikossa. lkäihmisille lôytyy vesijumppa-, jumppa- , kävely- sekä kuntosaliryhmiä.

Kuntalaisten osallisuus liíkuntapalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää, Haluamme tavoittaa ja

kuulla minkälaisia toiveita ja tarpeita maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on liikuntatoiminnan suhteen ja

teemme tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden sekä kolmannen seKorin kanssa. Kohde- ja erityisavustusten

kautta liikuntapalvelut voí myöntää tukea uusille ryhmille tai esim. urheiluseurassa liikkuvien henkilöiden
liikuntaharrastuksen lisenssi-, kausi- la varustemaksuihin.

Liikuntapalvelut tarjoaa myös liikuntaneuvontaa ja Kokkolan kirjastoista on mahdollista lainata liikuntavälineitä

kirjastokortilla.

Kokkolan liikuntapalvelut löytyvät kaupungin nettisivuilta www.kokkola.fi ia facebookista

Kehittämísvastuu:
Sivistystoimen johto

lO. Järiestöjen ja yhteisöjen palyelut
Järiestöjen ja yhteisöjen edustajat toimivat sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Paikallistasolla toiminta on

käytännönläheistä suoraa toimintaa yhdessä asiakasryhmien kanssa. Tässä on koottuna niitä järjestöiä ¡a yhteisöiä,

joilla on kohdennettua toimintaa maahanmuuttajille. Monilla tässä mainitsemattomilla järjestöillä ja uskonnollisilla
yhteisöillä on maahanmuuttajia mukana toiminnassaan.

Kehitetään tiedottamísta palveluista tapahtumista sekä monipuolistetaan tiedotuskanavia

Järjestettiän ja ollaan mukana tapahtum¡en ja tilaisuuksien järjestËimisessä,

jossa vuorovaikutus kantaväestön ja maahanmuuttajíen kesken mahdollistuu

Tiivistetään monialaista ja -ammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Tuetaan monikulttuurista omaehtoísta vapaa-aiantoimintaa

Koh ¡ttðm isohdotul¡ot:



Kokkolan seurakuntayhtymä
Kokkolan seurakuntayhtymällä on ollut noin 15 vuoden ajan maahanmuuttajatyöntekiiä ia omaa toimintaa

maahanmuuttajille. Maahanmuuttajatyö toimii yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Seurakunta ia kunta

järjestävät yhdessä uusille pakolaisryhmille tervetulo- ia infotilaisuuden, iossa kerrotaan seurakunnan maahan-

muuttajatyöstä sekä esitellä¿in työntekiiät fa vapaaehtoiset. Seurakunta iäriestää myös lähes vuosittain vaate- ja

tavarakeräyksen uusille kuntaan tuleville pakolaisille. Seurakunta toimii kristilliseltä arvopohjalta, mutta kysymys

ei ole "käännyttämisestä", vaan jokainen saa pitää oman uskonsa ja maailmankatsomuksensa. Toiminta pyrkii

ekumeeniseen työtapaan.

Toimintoina maahanmuuttajatyö järiestää viikoittain erilaista ryhmätoimintaa lapsille, nuorille, naisille la miehille.

Leiri- ja retkitoiminta järjestetään erityisesti kesäaikaan lapsille, nuorille ja perheille. Lapsille ia nuorille on ohjattua

musiikkitoimintaa. Lísäksi seurakunta järjestää maa- la kielíkohtaisia kokoontumisia. Seurakunnan järjestämä

toiminta on avointa ja yhteistyötä tehdään seurakuntien muun toiminnan kanssa ja muíden toimiioiden kanssa.

Maaha n mu uttajatyö ntekijä llä on vastan otto kerra n vi ikossa Koívu ristissä.

Lisäksi seurakunnalla on vapaaehtoisia, jotka toimivat mm. ystäväpalvelussa.

lhteystiedot maahanmuuttajatyöntekijä Natalia Haponen, natalía,haponen(a0evl.fi

fhteisöklubi Silta

on Keski-Pohlanmaan alueen yhdístys- ja vapaaehtoistoiminnan kohtaamispaikka, jonka taustajärjestönä on

KOSTI ry. lhteisöklubi Sílta tarioaa neuvontapisteen, iosta yhdistykset yhtelsöt ja yksityiset henkilöt voivat hakea

neuvoja, tietoja ja tukea toimintaansa.

/hteisöklubi järjestää monenlaista avointa toimintaa perhekahvilasta seniorikahvilaan. Suomeen muuttaneille
ja kantasuomalaisille tarkoltettu kansalnvälinen klubi kokoontuu kerran víikossa. Tolminnasta ovat vuorotellen

vastuussa /hteisöklubin itsensä lisäksi seurakunta, SPR, Unicef, Manat ja Keski-PohJanmaan aikuískoulutuksen

maahan muuttajaUönteküät.

/hteystiedot: Antti Chydeniuksenkatu 49, ô71O0 Kokkola, puh. O5O 382 6196.

Suomen Punainen Risü

organisoi ia ohlaa ystäväto¡mintaa sekä tekee erilaista avustustoímintaa. SPR on mukana kansainvälisen klubin
järjestelyissä. Punainen risti on julkaissut Kotoutumisen tukena - vapaaehtoisen opas, joka sisältää tietoa, ohjeita
ja selkeitä toimintamalleja osastoille kotoutumista tukevan toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Opas

on lueftavissa osoitteessa http://rednetpunainenrlstl.ft/kotoutumlsen-tukena-vapaaehtolsen-opas

lhteystiedot: Vaunumiehenkatu 4 B, 671OO Kokkola, kokkolan.osasto@gmail.com,
ystävätoiminta puh. O4OO 442 953

Mannerheim¡n Lastensuojeluliitto

Kokkolan paikallisosaston alaisuudessa toimíi useita vapaaeh-

toisvoimin kokoontuvia perhekahviloita ja erilaisia vanhempi-
lapsiryhmiä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi MLL järjestää erilaisia

tapahtumia lapsille ja on mukana kummilapsitoiminassa, maa-

hanm uuttajatyössä ja tu kioppilastoiminnassa.

lhteystiedot: sihteeri Minttu Nikula, mi nttumau (a)gmail,com

Martat / Kirjavat Maftat
Martat järjeståivät kodin asioihin ja arkeen, ruokaan, ravitsemukseen

ja kodin ho¡toon liittyvää kaikille avointô koulutusta ja muuta



to¡mintaa. Kirjavat Martat ry harioaa monenkiriavaa ja míelenkiintoista toimintaa yli kulttuurirajojen. yhdistyksen

tavoítteena on ennakkoluulojen karsiminen, maahanmuuttajien suomen kielen ja yhteiskuntataitojen tukeminen

sekä vuorovaikutuksen lisäämÍnen eri kulttuurien välillËi

Martoilla on lisäksi mm. lasten iltapäivätoímintaa alakouluilla.

/hteystiedot: Vingen katu 1 6 Au Kiriavat Martat: wiik.h elina(aOsuomi24.fi

Unicef
Kokkolan paikallisryhmä toimii maailman lasten hyväksi mm.

keräái mËi llä var qa, järjesttimällä tem pauksía ja tiedottam alla

lasten oikeuksista. Kokkolan Unicef-ryhmä on mukana maa-
hanmuuttajien kotoutumisen lärjestelyissä.
yhteystiedot merja.seppala(aDcentría.fi

4 H-liitto
4 H liitto järjesttiä mm. lltapäiväkerhoja, kesäkerhoja ja toimintapäiviä, joissa on mukana maahanmuuttajalapsia,

Ajokorttityöelämään - koulutusta 4 H liito on järjestËinyt esim, ammattiopistolla maahanmuuttajien valmentavalle

koulutukselle ja Klviniltyn maahanmuuttajaluokalle.

|hteystiedot: toÍmisto(aù4H.kokkola.fi

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
on valtakunnatlinen lastensuolelujäriestö, jolla on ollut toimintaa Kokkolassa vuodesta 201t lähtien. EHJÄ ry
järjestää maahanmuuttaianuorille tukihenkílötoimintaa, Jonka tavo¡tteeno on edistää nuorten kotoutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisätä heidän itsenäistä selviytymistliän arjessa. Tukimuotoja ovat mm. opintojen
tukeminen, asunnon ia työpaikan etsiminen, ohjaus raha-asioissa ja arjen ta¡doissa. Nuoret ohlautuvat tukeen
sosiaalitoimen kautta.

lhteystiedot: www.ehja.fl vastaava ohjaaja/Kokkola O45 132 9323

Kokkolanseudun maahanmuuttajat ry. KOHO
Poli¡tt¡sesti ja uskonnollisesti s¡toutumaton yhdistys on perustettu vuonna 2007. /hdistys toimii eri kulttuureista

Kokkolanseudulle muuttaneiden henkílöiden tukemiseksija kotoutumisen edistämiseKi. lhdistys pyrkiiedistämään
jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja kannustamaan jäseniään toimimaan yhdístyksessä yhteiseksi hyväksi.

Toimintamuotoina on neuvonta, ohjaus, virkistys-, koulutus- ja vaikuttamistoiminta.

lhteystiedot kaarina.níemi4(a0gmail.com, puh. O50 3 399 5 15

Monikulttuur¡nen Pohjanmaa, MoPo ry
Poliittisestija uskonnollisesti s¡toutumaton yhdistys on perustettu keväällä 2013. yhdistyksen tavoitteena on

tukea maahanmuuttajien kotoutumista alueellaan la siten edistää heídän hyvinvoíntiaan. Erityisesti halutaan tukea

naisten ia tyttöjen hyvinvointia, Lisäksi yhdlstys edistää eri kulttuurien ja uskontojen välistä tuntemlsta ja

vuoropuhelua. Toim¡ntamuotoina on kurssien, koulutusten ja tapahtumien järjestäminen.

lhteystiedot: MoPo_ry(aÐhotmail.fi



Kehítetään yhteistyötä kaupungin ja viranomaistolmíjoíden kanssa ja sovitaan työnjaosta ja

mahdollisista ostopalveluista

Kehitetään kaksisuuntaista kansalais-, kerho-, ystävä-, vertaistuki- Ja vapaaehtoistoimintaa
yksllöllle, perheille ja ryhmllle

yhdistykset informoivat omasta toiminnastôan tavo¡tteena saada myös maahanmuuttajia mukaan

toimintaan

Järjestettiän monikulttuurisuustapahtumia yhdessä eri ryhmien, yhdistysten ja kaupungin kanssa

Haetaan hankerahoitusta maahanmuuttajíen kotoutum¡sta tukevaan toimintaan

}/lläpidetään monikulttuurista kohtaamispaikkaa

Íoh ¡ttðmi¡chrtotulfsct

Kehitetään ja tiivistetää n järjestöi en välistä yhteistyötä

Kehittämísvastuu : Järjestö¡en ja yhteisöien toimijat

ll. Osallisuus ja henkilöstön osaamisen yahy¡stam¡nen

Osallisuus käsitteenä kuvaa yksilön kiinnittymistä yhteisöön ta¡ mukanaoloon yhteisöllisesti tärkeissä asioissa.

Osallisuudessa on kysymys kuulumisesta johonkin. lhminen kokee olevansa osallisena omassa yhteisössään ja

suomalaisessa yhteiskunnassa, kun tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa. Osallisuus voi merkitä myös

omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottam¡sta seurauksista.

Osallisuus voidaan nähdä syrjäytymisen vastavoimana. lhmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on

vahva yhteys heidän kokemaansa hyvinvointiin ia terveyteen,

Maahanmuuttalien osallisuuden kokemiseen vaikuttavat mm. erilaiset sosiaalisen osallistumisen mahdollisuudet,

kielen oppiminen, kuulluksi tuleminen asioissaan la vuorovaikutus kantaväestön kanssa. Vastaavasti osattomuuden

kokemukset syntyvät ihmisen kohdatessa asenteellisuutta ¡a syrjiviä käytäntöjä (rasismia),

Tämän vuoksi maahanmuuttalataustaisten kanssa työtä tekevien tulee toiminnallaan mahdollistaa ja edistää

kulttuurien välisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta. Myös yleisen asenneilmapiirin myönteisyyteen vaikuttamínen

on tärkeää maahanmuuttajien osallisu uden mahdollistam iseksi.

Monikulttuurisuuden kohtaaminen työyhteisöissä ei ole aivan jokapäÍväistä. MonikulttuurÍsuus osana ammatillista

opetusta on edelleen aika vähäistä. Em. syistä asiakaspalvelutehtävissä olevat työntekijät kokevat maahanmuut-

taiataustaisen asiakkaan kohtaamisessa epävarmuutta, mikä johtuu mm. kommunikoinnin pulmista tai vieraasta

kulttuurista. Kohtaamisen hankaluus voi ilmetä asiakkaalle kokemuksena syrlivästä suhtautumisesta ia "pompottelusta".

Epävarmuutta, osaamisvajetta ja ennakkoluuloja on myös tulkin käytöstä asiakastilanteissa. Selkokielen käyttöön

ei ole myöskään harjaannuttu. Henkilöstön koulutustarvetta on sekä maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamiseen

että tulkkipalvelun käyttämiseen. Koulutustarve koskee myös ¡ärjestöjen vapaaehtoistyöntekijöitä, Tämä on tärkeä

osa yleisen suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä omissa työyhteisöissä ja yhteiskunnassa yleisesti.

Monikulttuurinen työyhteisö-hankkeen verkkosivuilla on t¡etoa ja koulutusmateriaalia työyhteisöjen tarpeisiin

http://estudio.edupoli.filmoty/.



t(oh¡ttlmlrolrdotuk3ot

Huolehdltaan henkllöstön valmluKlsta kohdata monikulttuurlsia asiakkalta: lärlestetålän täyden-

nyskoulutusta monikulttuurisuudesta, rasismin ehkåiisystä ia selkokielestä

Edistetään monikulttuuristen harjoittelijoiden fa työntekiiöiden vastaanottamfsta työyhteisöihin

Teetetäåin opinnåiytetyö maahanmuuttajien kotoutumisesta Kokkolaan ja heidän työllistymisestään

Kehittämisvastuu:
Henkilöstöhallinto

Sosiaali- ia terueystoimen iohto

12. Suunn¡telma pal(olaisten yastaanottamisesta

Kokkolan kaupunki on vuoden 1993 alussa ottanutvastaan ensimmäisen pakolaisryhmän, ioka tuli entisen

Jugoslavian alueelta. Vuodesta 1998 alkaen on noudatettu valtuuston päätöstä, jonka mukaan Kokkola vastaanottaa

30 pakolaista joka toinen vuosi. 1 .5.2OO1 alkaen päätöstä tarkistettiin siten, että lyhyen oleskelun lälkeen
poismuuttaneiden pakolaisten tilalle voidaan vastaanottaa uusia pakolaisia kalenterivuosittain. Sopimus Pohjanmaan

työvoíma- ja elinkeinokeskuksen kanssa on allekirjoítettu 21.5.2O01. Kokkola vastaanotti vuosina 1993-2OO0
yhteensä 2.14 pakolaisia. Alla pakolaisten vastaanotto vuoden 200O íälkeen,

Taulukko l. Kokkolan kaupungín vastaanottamat pakolaiset 2OOO - 2013
Lä h de; Pohjanmaan El!-keskus la Kokko lan ul komaalaistoi m isto.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2Q07

2008
2009

Afganistan

Afganistan, Burma

/hteensä

lrak

332

15

40

28
29

1

36

28

15

39
10

34

15

28
14



12. 1. Ulkomaalaistoimisto

Ulkomaalaistoimiston tehtäviÍnä on tukea Kokkolaan saapuvia pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen
yhteiskuntaan yhteistyössä muiden viranomaisten ia järiestöien kanssa. Asiakkuudessa ovat kaupungin vastaânottamat

kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakilat perheen yhdistämisen kautta saapuneet ja itsenäisesti

Kokkolaan muuttaneet alle kolme vuotta Suomessa olleet pakolaiset sekä inkerinsuomalaiset paluumuuttajat.

Asiakkuus kestää noin kolme vuotta, jonka lälkeen asiointi

tapahtuu peruspalveluissa. Ulkomaalaistoimistossa työs-
kentelee toiminnanohjaala, palveluneuvola la perhetyönteküä.

Ulkomaalaistoimiston palveluihin kuuluvat em. ryhmíen
vastaanotojärjestelyt, sosiaal¡työn ja terveydenhuollon palvelut

sekä alkuvaiheen opastus ja neuvonta yhteistyössä monialaísen

verkoston ka nssa. Toimeentu lotukipalvelu on keskein en osa

sosíaalityön palvelua. Uu den ryhmän saapuessa terveyden-
h uolto jä rjestää pa kola isten terveystarkastu ksia va rten oma n

terveydenhoitajan, joka koordinoi tulovaiheen terveyden-
huollon palvelut.

12.2. Kustannusten korvaaminen kunnalle
kotoutu misen ed¡stämisen toimenp¡te¡stä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus korvaa kunnalle valtion talousarvion rajoissa kotoutumisen edistämisestä

annetun lain mukaisten toimenpiteiden kustannuksia, Korvaukset on tarkoitettu pakolaisten ohiaukseen ia
neuvontaan sekä muuhun heidän kotoutumista tukevaan toímintaan. Edellytyksenä korvausten maksulle on

kunnanvaltuuston hyväksymä kotouttamisohjelma sekä El!-keskuksen ja kunnan välinen sopimus kuntaan

osoittam¡sesta ja kotoutumisen edistämísestä. Suomen kansalaisuuden saanut henkilö ei ole oikeutettu koryaukseen,

paitsi jos kyseessä on ihmiskaupan uhri.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut Ohjeen kotoutumisen edlstämistä koskevan Iain mukaisten kustannusten

korvaamisesta kunnille (JEM/2332/OO.O3.O5.O2/2O13). Alla korvaukset on esitetty pääpiirteittäin.

Taulukko 2. Valtion korvaukset kunnille pakolaisten vastaanotosta

Korvaus Koruaus-
peruste

Korvauksen
kohde

Korvausaika Koryauksen
meksafa fa saala

Lasken-
nallinen
kolvaus

7-vuotiaat ja

sitä vanhemmat

23OO elv

Alle 7-vuotiaat

6845 e/v
(vuonna 2014

712O elvl

Neuvonta ja ohjaus sekä

kotoutumista edistävien ja

tukevíen palvelujen
järjestäminen ja kehittämínen.

Kolme vuotta turva-
paikkamenettelyn

kautta tulleille

Neljä vuotta pakolais-

kiintiössä tulleille sekä

heidän perheenjäse-

nilleen

EL/-keskus

maksaa hakemuksen

perusteella kunnalle

Kotoutu-
mistukija
to¡meen-
tulotuki

Toteutuneiden

kustannusten

mukaan

Kohderyhmään kuuluvalle

maksettu kotoutumistuki ja

toimeentulotuki

Kolme vuotta EL!-keskus maksaa

hakemuksen
perusteella kunnalle



Korvaus

Tulkki-
palvelut

Korvaus-
peruste

Toteutuneiden
kustannusten

mukaan

Korvauksen
kohde

Kohderyhmään kuuluvalle
järjestetty tulkkipalvelu, joka

liittyy sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluihin, kotoutumis-

suunnitelman laatimiseen,
perehdyttämiseen kunnassa

sekä koulun tai päiväkodin ia
kodin väliseen yhteistyöhön

Koruausalka

Ei määräaikaa

Korvauksen
maksaja ja saaja

EL!-keskus maksaa

hakemuksen
perusteella kunnalle
palvelun tuottajan

esittämän laskutuKen

mukaisesti

Sosiaali- ja

tervey-
denhuol-
lon erityis-
kustan-
nukset

Toteutuneiden

kustannusten

mukaan

Vamman tai sairauden edellyt-
tämän pitkäaikaisen sosiaali- ja

terveyd enhuollon järjestämin en

Erityisistä syistä muut kunnalle

aiheutuneet kustannukset (esi-

merkiksi lastensuojelu)

llman huoltajaa maassa asuvien

lasten ia nuorten palvelut

Enintään 1O vuotta

Erityiskustan nusten tu-

lee ylíttää yli 7-

vuotiaan laskennalli-

sen korvauksen tason
(23OO e/vuosi)

llman huoltalaa asuvi-

en lasten ja nuorten
palveluista aiheutuvia

kuluja korvataan sii-

hen saakka, kunnes

nuori täyttää 2lvuotta

EL!-keskus maksaa

korvaukset kunnallle

hakemuKen ia toteu-

tuneiden kustannus-

ten perusteella. Kor-

vaus perustuu

sopimukseen, jonka

kunta ja EL/-keskus

ovat tehneet ao. hen-

kilöä koskevista erity¡-

sistä kustannuksista

Paluu-

muutto-
avustus

Toteutuneiden

kustannusten

mukaan

Matka- ja muutto-
kustannukset koti- tai

lähtömaahansa palaavalle.

2-4 kuukauden

toimeentulotukí

Eí määräaikaa

Kertaluonteinen

avustus lähtö-

maahansa pysyvästi

palaavalle

EL!-keskus

maksaa hakemuksen
perusteella kunnalle

Alku-
kartoituk-
sen kus-
tannukset

700 euroa

alkukartoituk-

seen osallistunut

täys¡-ikäinen.

Sisältää myös

tulkkikulut

Alku kartoituksessa arvioidaa n

henkilön kotoutumisen

valmiudet: kielitaito, opinnot
työllistyminen sekä tarpeet
niiden saavuttamiseen.

Alkukartoituksen tekee joko

TE-toimisto tai kunta,

Kertaluonteinen

Kunta käynn¡stää

alkukartoituksen

toimeentulotukea
saavalle henkilölle

2 kuukauden

kuluessa asiakkuuden

alkamisesta tai

asiakkaan sitä

pyytäessä

EL!-keskus maksaa

hakemuksen
perusteella kunnalle,
jos kartoituksen

tekee kunta.

Ei edellytä erillistä

sopimusta.



Lisäksi kunnan on mahdollista saada konrauksia entisen Neuvostoliiton alueelta peräisín olevien, suomalaisen

syntyperän omaavien henkilöiden toimeentulotuen kustannuksista kuusi kuukautta tai eläkkeen puuttumísen

vuoksi maksettavan toimeentulotuen kustannukset viiden vuoden alalta. Sairauden tai vamman edellyttämät

terveyspalveluien huomattavat kustannukset korvataan viiden vuoden aialta. Suomen sodissa vuosina .l 939-1945
vapaaehtoisina palvelleiden entisen Neuvostoliiton alueelta olevien henkilöiden ja heidän puolisoidensa sosiaali-

ja terveyspalvelujen palvelujen kustannukset korvataan

Kunnalle korvataan myös kuntaan osoitetun ihmiskaupan uhrin aseman saaneen henkilön palveluien ja tukitoimien

kustannukset.

Taulukko 3. Kokkolan saamat korvaukset vuosina 2OO9-2O13

Kehittämisvastuu:
Aikuissosiaalítyön iohto

Laskennallinen

korvaus 178 463 234 724 221 585 158 157187 854

131 062Toimeenh.¡lotuki 168 553 127 413 193 468 133 953

51 114 37 713Tulkkipalvelut 55 482 50 638 47 039

Erityiskustannukset 69 644 43 451 8 414 40 474

367 405þteensä 411 889 426 158 518 686 415 066

Toimltacn sâattaên valhtaon -porloeteells ælakkoan sllrtyessð ulkomaalalstolmlston

âslrkkuudeota pÇru$palvelulhln

.Laadltaan prossss¡mâlllnnus rlr!Ëhânmuutsja-aslakkaan palvclulsta

Ulkomaalaístolmfsto tolmli kokoonkutsuJana maehanmuutalatyön vedcoston kokoontumlslsst

Iolrlttlrlrolrl etrlrots



13. Kotoutt¡¡misohielman seurant¡r
ia aian t¡rsalla pitäminen

Kotouttamisohjelman koordinaatiovastuu on sosiaali- ia terveyspalvelujen toimialan sosiaali- ja vammaispalveluien

tulosalueen palvelujohtajalla. /hteen sov¡ttavana koko kaupungin tasoisena yhteístyöelimenä ia linkkinä

päätöksentekoon toímii kaupunginjohtajan nimeämä kotouttamisohjelman ohiausryhmä (KOTO-ryhmä), joka

kokoontuu palvelujohtajan koollekutsumana vähintään kerran

vuodessa.

Maahanmuuttajatyön verkosto kokoontuu kerran vuodessa ul-

komaalaistoimiston koollekutsumana. Verkosto vastaa maahan-

m uuttajatyön ylisektoraalísesta kehittämisestä fa tekee esityksiä

KOTO-ryhmän käsiteltävä ksi.

Kukin toimiala/toimialan johtaja vastaa oman palvelualueensa

palvelujen toimivuudesta ottaen huomioon palvelujen soveltuwuden

maahanmuuttajille. Opetus- ia kasvatustoimessa toimi¡ erillinen
Maahanmu uttaJaopetuksen erityisosaamls- la ohjausryhmä.

Työnantafat

Kouluttalat

Jäfrectöt
fa yftteisöt

Hankkcet

Kuvio 7. Maahanmuuttajien palvelut monialaisena yhteistyönä.

Lähde : Mu kaillen Työperäisen maahan mu uton strategia (Bothn ia lnteg ration)

Kotoutbamisohjelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa valtuustokausittain. Tämä suunnitelma on

tarkistettava vuonna 201 8.

,?

j



Kclrlttåmlcvastuu:
PollÍttiset päättäjät

KeskuSralllnto

Kukln halllntokunta/toimlla vcstaa toimintoiensa

kehittämlsestå omello tolmialueella sekð yhtelstytstit

mulden toimljolden kesken.



Käsitemäärittelyä Liite 1

Ensimmäisen sukupolven suomalainen
. Suomeen muuttaneen henkilön täällä asuva jälkeläinen.

Etninen ryhmä
. Etninen ryhmä eroaa vahaväestöstä syntyperält¿iËin, kieleltään, uskonnoltaan tâi perinteiltään

Etninen ryhmä asuu yleensä vähemmistönä valtaväestön keskuudessa.

Etninen syrJlntä
. Jonkin henkilön taí ryhmän asettamista muita huonompaan

asemaan hänen/heidän etnisen taustansa vuoksi

Kansainvällstä suolelua saava
. Henkilö, joka on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan toissijaisen

suojelun tâi humanitaarisen suojelun perusteella.

Kansalaisuus
. Jonkin maan kansalaisena oleminen. /eensä kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan

vaihtaa muutettaessa toiseen maahan asumaan. Henkílöllä voí olla myös useamman maan kansalaisuus.

Kansallisuus
. Kuuluminen tiettyyn kansa(kunta)an tai etniseen ryhmään.

Kansalaisyhteiskunta
. Vapaaehtoisesti lärjestäytynyt inhimillinen toiminta ia instítuuutioç jotka eivät kuulu julkíseen

sektoriin, esímerkiksi kansalaisjärjestö! urheiluseurat, uskonnolliset yhteisöt ja vapaa sivistystyö.

Kilntlöpakolainen
. Henkilö, jolla on IJNHCR:n myöntämä pakolaisen asema ja iolle on myönnetty

maahantulolupa Suomeen vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa.

Kotoutumlnen
- Maahanmuuttaian ja yhteiskunnan vuorovaikutteinen kehitys, jonka tavoitteenô on antaa maahanmuuttaialle

yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tieto¡a ja taitoja samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen.

Kotouttaminen
. Viranomaisten järiestämät kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet,

jotka määritellään henkilökohtaisessa kotoutum issu unnitelmassa.

Kotouttamisohjelma
. Kunnanvaltuuston hwäksymä ohlelma kotoutumisen edistämiseksi ia monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi

Kunta vastaa ohjelman laatímisesta yhteistyössä te-toímiston, kelan, paikallisten iåiriestöien,

yhteisölen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.



Kotoutu missuunnitelma
. /lailöllinen tai perheen suunnitelma toimenpiteistä ja palveluista, joilla tuetaan mahdollisuutta hankkia

riittävä suomen tai ruotsín kielen taito sekä muita tarvittavía taitoja. Suunnitelma volmassa

pÉiäsääntöisesti 3 v.

Kotoutumiskoulutus
. Sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirioitustaidon opetusta sekä muuta

opetusta, joka edistää työelämään ia iatkokoulutukseen pääsyä sekä mu¡ta yhteiskunnallisia ia

elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.

. Toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuKena. Kotoutumiskoulutusta voidaan

iärjestää myös omaehtoisena opiskeluna, iosta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa.

Kotoutumistukl
. Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulon turvaamiseksi tarkoltettu tukí, joka rnaksetaan

joko tytimarkkinatukena tai toimeentulotukena. Maksetaan 3V tarvittaessa voidaan pidentðä 2v'

Maahanmuuttaja
. Maasta toiseen muuttava henkilö, Joka aikoo asua maassa vähíntään vuoden. Yleiskäsite,

ioka koskee kaikkia eri perustein muuttav¡a henkilöitåi.

Monlkufüuurinen, monietninen
. Monikulttuurisella tarkoitetaan eri kulBuurien tasa-arvoista rinnakkaíseloa. painottaa eri etnisten ryhmien,

eri kulttuuriryhmíen muodostamaa yhteiskuntaa. Monikulüuurisen rinnalla käytetään käsitteitä monietninen

ja monikansallinen.

Oleskelulupa
. Ulkomaalaisen tarvitsema lupa voidakseen oleskella Suomessa yli kolme kuukautta. Oleskeluluvan

perusteena voí olla opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto, humanitaariset syyt tai

perhesiteet Pohjoismaíden kansalaiset sekä EU la EIA-iäsenmaiden kansalaiset eiv¿it tarvitse oleskelulupaa.

Oleskeluluvan osoitukseksi annetaan oleskelukortti.
. Tilapäínen oleskelulupa B; määräaikainen, ei ole tarkoitus iäädä pysyvästi Suomeen.

fleensä 1v kerrallaan.

. Jatkuva oleskelulupa A; määräaikainen, tarkoitus iäädä pysyvåisti Suomeen.

lleensä 4 v kerrallaan

. Pysyvä oleskelulupa P; toistaiseksi voimassa oleva, taustalla A-lupa ja 4 vuotta oleskelua

Paluumuuttaja
. Henkilö, joka palaa lähtömaahansa. Paluumuuttajalla tarkoitetaan Suomessa entisiä ta¡ nykyisiä

Suomen kansalaisia tai heidåin jälkeläisiään. Myös inkeriläiset on otettu vastaan peluumuuttaiína.

Pakolainen
. Ulkomaalainen, iolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden,

tíettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen míelipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa

henkilö, jolle jokin valtlo antaa turyapa¡kan tai jonka UNHCR katsoo olevan pakolaínen. Sota, luonnonkatastrofi

tai köyhyys eivät ole !K:n määritelmän mukaisia pôkolaisuuden syitä.



Peruspalvelut
. Kaikki lakisääteiset kuntien jÈirjestämis- ja rahoitusvastuulla olevat palvelut, etenkin sosiaali- ia

terveydenh uol lon sekä opetus- ia kulttuuritoimen palvelut.

Positlivinen erþiskohtelu (positiivinen syrjintä)
. Menettelytapa, iossa syrlinnälle alttiiden ihmlsryhmlen (esim. etniset ryhmåiD asemaa ja olosuhteita

voidaan tukea erityistoimin, jotka tähtäävät tosiasialliseen yhdenvertâisuuteen,

Rasismi
. ldeologia, jossa kielteiseksi määritellyt ominaisuudet kohdistetaan tiettyyn 'rotuun'tai tiettyyn ryhmään

ihmísiä. Kuvitellaan, että jokin ihmisryhmä on toistâ ryhmää moraalisesti, älyllisestiJa kulttuurisesti

ylivoimaisempi ja jonka ylivoimaiset ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle.

Siirtolainen
. Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän.

Siído laísel la tarko itetaan sekä maasta muuttajaa että maa h a nmuuttajaa.

Suvaltsevaisuus
. Ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta yhdistyneenä terveeseen itsetuntoon ia oman kulttuurin tuntemiseen

sekä kyky sarnanaikaisesti omaksua uutta la vierasta sekä suhtautua siihen myös kriittisestí.

Se on myös muiden mielipiteiden ja tapojen kunnioittamista.

Syriäfiminen
. Huono-osaisuuden kasautumista. Syr¡äytymísen perusulottuvuuksia ovatsyrjäytyminen koulutuksesta,

tuotannosta, kulutuksesta la sosiaalisesta yhteisristä. Maahanmuuttajan syrjäytyminen tarkoittaa integroitumisen

vastakohtaa ja tarkoittaa toisaalta maahanmuuttajan vieraantumista omasta kulttuuristaan ia toisaalta

jäämistä valtayhteisön elämän ulkopuolelle.

Turvapaikanhakija
. Henkilö, loka hakee suolelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä

oleskelulupaa Suomessa. Kun turvapaikan hakijan hakemus hyväksytään, hänestä tulee pakolainen

tllkomaalainen
. Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Usein kuitenkin kaikkia ulkomaalaisperäísíä maahanmuuttajia

kutsutaan ulkomaalaisiksi riippumatta siitä ovatko he saaneet Suomen kansalaisuuden.

Vieraskielinen
. Suomessa asuva henkilö, ionka äidinkíeli on jokin muu kuin suomí, ruotsi tai saame



Kotina Kokkola-lryselyn ti iústelmä Liite 2

Kyselyllä kartoitettiin kokkolalaisten mielipiteitä ja asente¡ta maahanmuuttajia kohtaan. Kysely toteutettiin

yhteistyössåi Centria ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaryhmän NSOS 11 K kanssa. Opiskeliiat ialkautuivat

eri puolille kaupunkikeskustaa haastattelemaan kuntalaisía, lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn

kaupungin nettisivuilla. Vastauksía saatiin yhteensä 1 369, joista netin kautta saatiin noin 50O ja opiskeliioiden

haastattelemina n. 8OO vastausta. Kolmannes vastaaiista oli 1O-18 vuotiaita ja yli 65-vuotiaita oli 5o/o. Vastaaiista

naisia oli ylí puolet.

Suurin osa vastaajista piti maahanmuuttajíen määrää Kokkolassa sopivana. Kyselyyn vas[anneista 3O-49-vuotiaista

miehiståi 410/o kokee kuitenkin, että maahanmuuttaiia on Kokkolassa liikaa.

Maahanmuuttajia kohdataan selvästi eniten kaupoissa^ Muita kohtaamispaikkoja ovat työ ia opiskelu. Pieni osa

vastaaiista ei kohtaa maahanmuuttaiia missään. Kokkolaa pidetään kaupunkina pääasiassa maahanmuuttaiays-

tävällisenä ja monikulttuurisena. Kuitenkin 19-49-vuotiaat naíset kokevat Kokkolan olevan rasisÜnen ja suvaitsematon

huomattavasti muíta ikäluokkia enemmän.

Suurin osa vastaajista ei ole nähnyt tai kohdannut rasisrnia Kokkolassa. Kohdattu rasismi tulee esille Kokkolassa

pääasiassa kaupungilla ja vapaa-ajan vietoíssa, esim. baareissa. Myös media nousee yhdeksi suurimmista rasismin

kohtaamispaikoista. Noin puolet 1O-29-vuotiaista vastaajista on kohdannut tai nähnyt rasismia Kokkolassa, tästä

vanhemmat eivät ole kohdanneet tai nähneet rasismia niin paljoa. Sukupuolella ei ollut vaikutusta tässä kohdassa.

Eniten rasismia kohdataan vastausten mukaan kouluissa, kadulla ia baareissa.

Maahanmuuttajat koetaan ystävtillisinä, mielenkíintoisina ja yleensäkin positiivisena asiana. Osa vastaaiista näkee

maahanmuuttajat myös neutraalina. Pieni määrä kokee kuitenkin maahanmuutta¡at esimerkíksi rasitteena

yhteiskunnalle, pelottavina ja laiskoina. Vastauksissa tuli esille myös, että jokaínen yksilö pitäisi nähdä omana

yksilönään, "tavallisia ihmisiä aivan kuín sinä ja minäkin, jokainen omanlaisensa yKflö, joka edustaa omaa itseään,

ei mitään etnistä ryhmää tai víelä vähemmän maahanmuuttajia". Naispuolisten vastaajien (1O-49-vuotiaat)

keskuudessa maahanmuuttaiat koettiin myös jonkin verran pelottavina. Miespuoliset vastaaiat (30-49-vuot¡aat)

puolestâan kokivat maahanmuuttajat eniten laiskoina.

Hyvä peruste maahanmuutolle vastauksien perusteella on opiskelu, t¡i la humanitääriset syyt. Noin sadan

vastaajan joukko vastasi, ettei mikään syy ole hyväksyttåtvä maahanmuuttoon. Noin puolet vastaaiista ei osannut

sânoa, onko maahanmuutto lisännyt Kokkolan monikulttuurisuutta. Vastaai¡sta 35o/o kokee maahanmuuton

lisänneen monikulttuurisuutta, joka näkyy eniten katukuvassa, yleísessä ilmapiirissä ja esimerkiksi etnísinä

ravintoloina. Suvaítsevaisuuden todettiin lisääntyneen erityisesti lasten päivähoidon ja koulun myötävaikutuksella,

"Lapset oppivat heti, että ihonvärillä ei ole mitään merkitystä".

Maahanmuuttajien Kokkolaan kotoutumista ed¡stäisi vastaaiien mukaan eniten suomen kielen oppiminen,

työllistyminen ja opiskelu. lhteinen tekeminen, tapahtumiin la harrastustoimintaan osallistuminen yhdessä

kantaväestön kanssa koettiin myös hyvänä keinona kotoutumiselle. Jonkin verran esiin nousi myös suomalaisen

kulttuurin oppiminen sekä maahanmuuttajien asuttaminen eri puolille Kokkolaa. Tukihenkilö ja ystäväperhetoiminta

mainittiin tärkeinä kotouttamista edistävinä keínoina. Vieraista kulttuureista haluttaisiin tietoa pääasiassa eri

tapahtumien ja median kautta niin, että maahanmuuttajat ovat itse kertomassa kulttuuristaan ia tavoistaan.

Konkreettisina ehdotuksina olivat mm. monikulttuuriset kaupunkifestarit ja monikulttuurisuuskeskus. Luonnollisia

kohtaamisia pidettiin kuitenkin parhai mpina.
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