MAAHANMUUTTAJIEN
KOTOUTTAMISOHJELMA

Jalasjärven kunta
2012

2

MAAHANMUUTTAJIEN
KOTOUTTAMISOHJELMA
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO .........................................................................................................................3
KOTOUTTAMISLAKI ...........................................................................................................3
MAAHANMUUTTAJAT ........................................................................................................4
Käsitteitä ..........................................................................................................................4
Maahanmuuttajat Jalasjärvellä.........................................................................................4
Kotouttamisohjelma .............................................................................................................4
Kuntaan osoittaminen ..........................................................................................................5
Maahanmuuttajien alkukartoitus.......................................................................................5
Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma............................................................................5
KUNNAN TEHTÄVÄT ..........................................................................................................7
Jalasjärven toimintamalli......................................................................................................8
Sosiaali- ja terveystoimi....................................................................................................8
Asuminen .........................................................................................................................9
Tekniset palvelut ..............................................................................................................9
Päivähoito ja koulut ..........................................................................................................9
Vapaa-ajan palvelut .......................................................................................................10
MUIDEN VIRASTOJEN PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE..........................................10
Kansaneläkelaitos ..........................................................................................................11
TE -toimisto ....................................................................................................................11
Pohjanmaan tulkkikeskus...............................................................................................11
Jalasjärven seurakunta ..................................................................................................11
TIEDOTTAMINEN .............................................................................................................12
ETNISEN SYRJINNÄN JA RASISMIN VASTUSTAMINEN ...............................................12
JATKOTOIMENPITEET JA SEURANTA ...........................................................................12
LIITTEET ...........................................................................................................................12

3

JOHDANTO
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnan
tehtäviin kuuluu kotouttamisohjelman ja kotouttamissuunnitelmien laatiminen työvoimaan
kuuluville ja työvoiman ulkopuolella oleville yhdessä työvoimatoimiston kanssa. Kunta
vastaa niistä kotoutumista edistävistä toimenpiteistä, jotka eivät ole työvoimapoliittisia
toimenpiteitä. Kunta myös vastaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kotouttamislain
nojalla järjestettävien työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastettavien toimenpiteiden
tuottamisesta (kotouttamislaki 10§:n 3 momentti).
Tämä kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista
sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisohjelma sisältää
hallintokuntakohtaiset esitykset siitä, miten maahanmuuttajan tarvitsemat palvelut on
järjestetty ja miten eri viranomaiset tekevät maahanmuuttajien asioissa tarpeellista
yhteistyötä.
Kotoutuminen on prosessi. Kotouttaminen on mahdollisuuksien kartoittamista ja uusien
toimintatapojen etsimistä ja rohkeaa kokeilua myös maahanmuuttajan kanssa
työskenteleville. Maahanmuuttajan kanssa yhteistyössä olevat viranomaiset, järjestöt ja
muut tahot auttavat ja tukevat yksilöllisten ja kotoutumista edistävien reittien valinnassa.
Tämä kotouttamisohjelma on parhaimmillaankin vain runko ja viitekehys maahanmuuttajan
kanssa työskentelevälle. Kotouttamisohjelmaa on toimenpiteiden ja tavoitteiden osalta
tarkistettava määräajoin.

KOTOUTTAMISLAKI
Lain kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, tuli voimaan voimaan 1.9.2011. Laki kumosi
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1.5.1999
annetun lain.
Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta
osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri
väestöryhmien kesken.
Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa
oleva oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on
rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.
Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia
peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä
toimenpiteinä.
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MAAHANMUUTTAJAT
Käsitteitä
Maahanmuuttaja on Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta kuin
matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka
oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti;
Kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka
tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja
ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin
ylläpitämiseen;
Kotouttamisella kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja
muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla;
Syrjäytyminen määritellään sosiaalipolitiikassa yleensä huono-osaisuuden
kasautumiseksi. Tällä tarkoitetaan erityisesti syrjäytymistä koulutuksesta, tuotannosta,
kulutuksesta ja sosiaalisesta yhteisöstä. Maahanmuuttajan syrjäytyminen tarkoittaa
integroitumisen vastakohtaa ja tarkoittaa toisaalta maahanmuuttajan jäämistä
valtayhteisön elämän ulkopuolelle ja toisaalta vieraantumista omasta kulttuuristaan.

Maahanmuuttajat Jalasjärvellä
Vuodenvaihteessa 31.12.2011 mukaan Jalasjärvellä asui 61 ulkomaan
kansalaista, 34 miestä ja 27 naista. Maahanmuuttajia oli 16 eri maasta. Suurin ryhmä
virolaiset 23 henkilöä. Maahanmuuttajia Jalasjärvellä on siis varsin vähän (0,7%
väestöstä) ja tarve heille suunnattuihin erityispalveluihin vähäistä.

Kotouttamisohjelma
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja
monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin
kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja suunnitelmaa laadittaessa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston,
Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan
aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja
toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja
työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua
kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan.
Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja
kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot.
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Kuntaan osoittaminen
Kunta voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sopimuksen 2 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.
Sopimus on monivuotinen ja sitä tarkistetaan vuosittain.
Tehtyään sopimuksen kunta laatii yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa monivuotisen
suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen kuntaan osoitettavien henkilöiden
kotoutumisen edistämisestä osana kotouttamisohjelmaa.
Suunnitelmassa otetaan huomioon 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden
erityistarpeiden tunnistaminen sekä heidän tarvitsemiensa toimenpiteiden ja palvelujen
järjestäminen kunnassa.

Maahanmuuttajien alkukartoitus
Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut
kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien
toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten
tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito
sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.
Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja
rekisteröity työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta
annetussa laissa (1295/2002) säädetyllä tavalla. Kunta käynnistää alkukartoituksen
maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain
(1412/1997) mukaista toimeentulotukea. Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta voi käynnistää
alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan
sitä tarvitsevan. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden
alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä.
Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta, joka on järjestänyt alkukartoituksen, ohjaa
maahanmuuttajan tarvittaessa saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän
palveluita. Ohjaamisessa on tehtävä yhteistyötä palvelujen järjestäjän kanssa.
Alkukartoituksen perusteella työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko
maahanmuuttaja lain 11 §:ssä tarkoitetun kotoutumissuunnitelman.
Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, tarvitseeko
maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita tässä luvussa
tarkoitettuja toimenpiteitä kotoutumisensa tueksi.
Kunnalle maksetaan laskennallista korvausta alkukartoituksen järjestämisestä
aiheutuneista kustannuksista.

Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma
Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä
ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia
riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua
yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.
Suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia
maahanmuuttajan oman äidinkielen opetuksesta, yhteiskuntaan perehdyttävästä
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opetuksesta, luku- ja kirjoitustaidon sekä perusopetusta täydentävästä opetuksesta,
kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista yksilöllisesti edistävistä toimenpiteistä.
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on työtön ja rekisteröity
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa
säädetyllä tavalla tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain
mukaista toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle
maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan
suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi.
Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua
ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden
rekisteröimisestä. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään yhden vuoden
ajaksi.
Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy yksilöllisesti hänen omien
tavoitteidensa, työ- ja koulutushistoriansa sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen
toimenpiteiden perusteella. Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on
kuitenkin kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoittamisesta.
Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä
maahanmuuttajan kanssa. Perustellusta syystä kunta ja maahanmuuttaja tai työ- ja
elinkeinotoimisto ja maahanmuuttaja voivat kuitenkin laatia kotoutumissuunnitelman
keskenään.
Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen perusteella
kotoutumissuunnitelman laatimisen viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun
maahanmuuttajalle on tehty alkukartoitus.
Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan omat
kotoutumista edistävät tavoitteet. Kotoutumissuunnitelma ja maahanmuuttajalle laaditut
muut asiaan liittyvät suunnitelmat on sovitettava yhteen. Kotoutumissuunnitelman
mukaiset toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa monialaisena yhteistyönä.
Työ- ja elinkeinotoimisto sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa
koulutuksesta, työnhausta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä
edistävistä toimenpiteistä ja palveluista.
Kunta sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa kotoutumista ja
työllistymistä edistävistä kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttaja
ei terveydentilansa, ikänsä, perhesyiden taikka näihin rinnastettavien syiden vuoksi voi
osallistua kotoutumista tukeviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.
Maahanmuuttaja ohjataan hakeutumaan yksilöllistä tarvettaan vastaavaan koulutukseen
tai muuhun kotoutumista ja työllistymistä edistävään toimenpiteeseen kuukauden kuluessa
kotoutumissuunnitelman laatimisesta.
Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta,
sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun
toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan kotoutumistukena maksettavaan etuuteen voidaan
rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään tai alentaa siten kuin
toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.
Kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston on seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista.
Kunnan on tarkistettava kotoutumissuunnitelma maahanmuuttajan palvelutarpeen
mukaisesti tai vähintään kerran vuodessa.
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KUNNAN TEHTÄVÄT
Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on
tukea paikallisesti tai seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä
edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tavoitteena on lisäksi
edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja
maahanmuuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin
säilyttämiseen.
Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon
kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja
seurannassa.
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen
kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.
Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille.
Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut
toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa
esiintyvä tarve edellyttää.
Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.
Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien
välisenä yhteistyönä.
Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä.
Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi sekä kotoutumista
edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt.
Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-,
yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon
kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan.
Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien
toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta.
Ne voivat lisäksi laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja
palvelujen järjestämisestä alueellaan.
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Jalasjärven toimintamalli
Kuntaan muodostetaan moniammatillinen ryhmä, joka toimii kotouttamisasioissa
koordinoivana elimenä ja tekee kotouttamislain mukaisen alkukartoituksen.
Ryhmään nimetään koulutoimen, päivähoidon, sosiaalitoimen, vapaa-aikatoimen, JIK:n,
TE -toimiston, kunnan keskushallinnon/asumispalvelujen ja seurakunnan edustus.
Ryhmän kokoukseen kutsutaan tarvittaessa ELY -keskuksen, Kelan, Poliisin tai muiden
sidosryhmien edustajia ja tarvittaessa tulkki. Ryhmän tulee kokoontua tarvittaessa.
Yhdyshenkilönä kunnan puolelta toimii hallintosihteeri Tuula Kalmari. Hän on myös
ryhmän sihteeri ja koollekutsuja.
Työryhmä kutsuu ainakin kerran vuodessa kunnassa asuvat ulkomaalaiset informaatio- ja
keskustelutilaisuuteen.
Työryhmä koordinoi myös syrjäytymisen estämisen toimenpiteitä. Tällä varmistetaan
kotouttamistoimien integraatio kunnan muuhun toimintaan.

Sosiaali- ja terveystoimi
Kunnassa asuvilla maahanmuuttajilla on oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluja samoin
perustein kuin muutkin kunnan asukkaat.
Sosiaalihuoltolain 1 §:n mukaan sosiaalihuollon toimintojen tarkoituksena on edistää ja
ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista
turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalitoimenpalveluiden tavoitteet ovat yhteneväisiä
kotouttamisen tavoitteiden kanssa.
Terveystoimen tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon palveluja.
Voimavarat:
Sosiaalitoimen tarjoamat palvelut maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin
hyödyntäen olemassa olevia palveluja. Terveystoimen tarjoamat palvelut
maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin normaalin potilas-/asiakastyön
puitteissa.
Toimenpiteet:
Maahanmuuttajan tilanne kartoitetaan sosiaalitoimen palvelujen tarpeen osalta.
Maahanmuuttaja ohjataan tarpeen mukaan muiden palvelujen piiriin. Yksilökohtainen
suunnitelma laaditaan maahanmuuttajan tilanteen ja tarpeiden perusteella.
Terveyspalvelujen tuottajana on JIK –peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Palvelut
tuotetaan lähipalveluperiaatteella. Akuutti sairaanhoito järjestetään Jalasjärven
terveyskeskuksessa.
Kotoutumissuunnitelma toteutetaan asiakkaan, perheen ja eri viranomaisten kanssa siten
kuin asiakkaan tarpeet sen vaativat.
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Asuminen
Kunnassa asuvilla maahanmuuttajilla on oikeus saada vuokra-asunto samoin perustein
kuin muillakin kuntalaisilla. Asukkaiden valinnan perusteena aravavuokra-asuntoihin on
sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja asunnonhakijan asuntotarve. Valtioneuvosto
vahvistaa tarkemmat asukkaiden valintaperusteet sekä perusteet, joiden nojalla voidaan
erityisestä syystä tilapäisesti poiketa valintaperusteista.
Kunnan omistamia vuokra-asuntoja välittää Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot. Kunnan
omistamien asunto-osakkeiden vuokrauksesta huolehtii hallinto- ja talousosasto.
Toimenpiteet:
Asuntohakemuksia saa kunnanvirastolta. Tarvittaessa maahanmuuttajaa tuetaan asunnon
hankinnassa.

Tekniset palvelut
Tekninen toimi vastaa kunnan hallinnassa olevan tiestön ylläpidosta, turvallisuudesta ja
vesi- ja jätevesihuoltoon sekä muuhun yhteiskuntatekniseen huoltoon liittyvistä asioista.
Tekninen toimi valvoo rakennustoimintaa sekä toimii kunnallisena
ympäristönsuojeluviranomaisena.
Teknisen toimen palvelut maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin hyödyntäen
olemassa olevia palveluja kuten muillekin kuntalaisille.
Toimenpiteet:
Varsinkin asuntoasioissa yhteistyötä tehdään sosiaalitoimen ja asuntoasioista vastaavan
tahon kanssa jatkuvasti. Toimitila-asioissa tehdään yhteistyötä elinkeinopalveluista
vastaavien kanssa.

Päivähoito ja koulut
Lasten päivähoito on sivistystoimen alaista toimintaa. Lapsella on oikeus päivähoitoon.
Lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan päivähoito toteutetaan joko perhe- tai
ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa.
Oppivelvollisuusikäisten perusopetus toteutetaan lain ja asetusten mukaisesti kunnan
perusopetusta antavissa yksiköissä. Tarvittaessa lapselle tarjotaan tukiopetusta.
Perusopetusta antavat yksiköt ovat: kirkonkylän koulukeskus sekä Keskikylän, Metsolan,
Koskuen ja Luopajärven ala-asteet. Lukio on myös koulukeskuksessa.
Toimenpiteet:
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisesti tarvitsemaa
perusopetusta toteuttaa lähin maahanmuuttajakoulutusta antava yksikkö. Kunnan
koulutoimi ja työvoimatoimisto sopivat tapauskohtaisesti tarvittavan koulutuksen
toteuttamisesta.
TE -toimisto ja kunnan koulutoimisto antavat tietoa koulutusmahdollisuuksista ja ohjaavat
jatkokoulutukseen.

10

Vapaa-ajan palvelut
Vapaa-ajan palvelut ovat kunnassa osa sivistystoimen kokonaisuutta. Vapaa-ajan
palvelujen vastaa vapaa-ajan lautakunta. Vapaa-ajan palveluita ovat kirjasto-, kulttuuri,
liikunta- ja nuorisopalvelut.
Toimenpiteet:
Kulttuuritoimi jakaa nykyisillä resursseillaan normaalin asiakaspalvelutoiminnan puitteissa
tietoa kulttuuripalveluista ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksista ja luo edellytyksiä
järjestöjen kulttuuritoiminnalle.
Liikunta- ja nuorisotoimen tarjoamat palvelut maahanmuuttajalle toteutetaan nykyisin
voimavaroin normaalin toiminnan yhteydessä.
Kunnassa asuvilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus osallistua liikunta- ja nuorisotoimen
kaikkiin palveluihin samoin kuin muilla kunnan asukkailla.
Kansalaisopisto tarjoaa myös maahanmuuttajalle monipuolisia mahdollisuuksia itsensä
kehittämiseen ja sosiaaliseen yhdessäoloon.
Kunnassa toimii erittäin vireä musiikkikoulu, joka on myös maahanmuuttajien
käytettävissä.
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MUIDEN VIRASTOJEN PALVELUT
MAAHANMUUTTAJILLE
Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot huolehtivat kotikuntalain mukaan kotikunnan
saaneiden maahanmuuttajien ja muiden kotouttamislaissa mainittujen henkilöiden
erilaisista sosiaaliturvaetuuksista kuten kotouttamistuesta.
Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa.
Sen asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen
sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.
Kela tarjoaa maahanmuuttajille samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille.
Kelan etuuksien piiriin pääseminen edellyttää ilmoittautumista väestötietojärjestelmään ja
hakemusta Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Hakemus tehdään Kelalle.
Myönteisen päätöksen jälkeen maahanmuuttaja on Suomen sosiaaliturvan piirissä siinä
laajuudessa kuin lainsäädännössä ja sopimuksissa on säädetty.
Jalasjärven kunnassa Kelan palvelut ovat saatavissa tiettyinä aikoina myös Jalasjärven
kunnanvirastolta.

TE-toimisto
TE -toimisto järjestää työvoimapalvelulain ja työllisyyslain mukaisia työvoimapalveluja ja
työllistämistä edistäviä toimenpiteitä maahanmuuttajille sekä päättää näihin
rinnastettavista toimenpiteistä osana kotoutumissuunnitelmaa.
TE -toimisto antaa kotoutumistuen myöntämistä koskevat sitovat työvoimapoliittiset
lausunnot kansaneläkelaitokselle.
TE -toimisto toimii jatkuvassa yhteistyössä kuntien maahanmuuttaja- ja sosiaalipalvelujen,
KELAn, kouluttajien ja oppilaitosten sekä erilaisten järjestöjen kanssa.

Pohjanmaan tulkkikeskus
Tulkkaus- ja käännöspalvelut antavat maahanmuuttajalle mahdollisuuden tasavertaiseen
asioimiseen ja varmistavat sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvan toteutumisen.
Tulkkauspalveluja voidaan tilata esim. Pohjanmaan tulkkikeskukselta, joka palvelee
asiakkaita ensisijaisesti Pohjanmaan alueella. Maksullisia valtakunnallisia tulkkipalveluita
tarjoaa esim. Semantix, josta saa puhelintulkkausta ympäri vuorokauden.

Jalasjärven seurakunta
Seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan eri toimialojen ja eri järjestöjen kanssa.
Maahanmuuttajilla on oikeus osallistua kaikkeen seurakunnan toimintaan.
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TIEDOTTAMINEN
Tehokas tiedottaminen on tärkeää kotoutumisen onnistumisen kannalta.
Kunnan etusivuille laitetaan linkki ”International Pages”, joka ohjaa kunnan kansainvälisten
asioiden sivuille. Sieltä kävijä löytää maahanmuuttajayhdyshenkilön yhteystiedot sekä
tarvittavat ensitiedot kuntaan asettumiseksi. Kunnan kotisivuilla ei ylläpidetä muiden
viranomaisten sääntöjä tai tietoja koskien maahanmuuttajia (oleskelu, lupa-asiat, KELAn
korvaukset, jne) vaan kunnan kotisivuilta luodaan linkkejä näiden organisaatioiden
kotisivuille: mm. KELA, Sisäasiainministeriö, E, www.infopankki.fi.
Kunnan palveluista suomen kielellä tehdystä esitteestä tehdään lyhyempi
englanninkielinen kappale. Molemmat dokumentit ovat ladattavissa kunnan kotisivuilta
myös sähköisessä muodossa.
Sisäisellä tiedottamisella pyritään varmistamaan tiedonkulku kunnan eri toimijoiden välillä
sekä vaikuttamaan positiivisesti kunnan palveluksessa olevien asenteisiin
maahanmuuttajia kohtaan.

ETNISEN SYRJINNÄN JA RASISMIN VASTUSTAMINEN
Suomen valtio on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on syrjintään sisältyviä
normeja. Myös Suomen lainsäädännössä on syrjinnän kieltäviä normeja mm.
perustuslaissa, rikoslaissa ja työsopimuslaissa.
Suvaitsevaisuus on erilaisten kulttuurien, tapojen ja arvomaailmoiden ymmärrystä.
Suvaitsevaisuuden edistämisen perusedellytys on mm. se, että henkilön alkuperään
perustuviin rasistisiin ja syrjiviin käytäntöihin puututaan.
Kunta edistää yleistä suvaitsevaisuutta siten, että eri kulttuureista tulevat kunnassa
pysyvästi asuvat maahanmuuttajat ovat suomalaisten tavoin tasavertaisia ja että heillä on
yhtäläiset oikeudet kunnan palveluihin. Kunnan eri yksiköiden tulee kaikissa
toiminnoissaan edistää suvaitsevaisuutta ja ehkäistä aktiivisesti syrjintää.

JATKOTOIMENPITEET JA SEURANTA
Kotouttamisohjelman toimivuutta seurataan. Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran
vuodessa. Kunnan maahanmuuttajayhdyshenkilö toimii seurantaryhmän koollekutsujana.

LIITTEET
Kotouttamissuunnitelmapohja
Tärkeitä yhteystietoja
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Liite: Kotouttamissuunnitelmapohja

1. PERUSTIEDOT
Nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:
Puh.nro:
Kansalaisuus:
Äidinkieli:
Maahantulopäivä:
Väestötietojärjestelmään merkintäpäivä:
Passin voimassaoloaika:
Oleskeluluvan myöntäminen:
Status:
Ammatti ja työpaikka:
Puolison nimi ja henkilötunnus:

Puolison ammatti ja työpaikka:

Alaikäisten lapset:
Nimi ja henkilötunnus
kotona

koulussa

päivähoidossa

Tulot:
Asumisolosuhteet:
Terveydentila:
Kielitaito:

(välttävä-tyydyttävä-hyvä)
suullinen
V

T

kirjallinen
H

V

T

H

suomi:

-

-

-

-

ruotsi:

-

-

-

-

englanti:

-

-

-

-

muu(t):

-

-

-

-
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2. KOULUTUS
Peruskoulutus:
Ammatillinen koulutus:
Korkeakouluopinnot:
Suomessa suoritetut kurssit ja muut opinnot:
3. TYÖKOKEMUS
Aikaisemmat työsuhteet kotimaassa:
1.
2.
3.
Työsuhteet Suomessa:
1.
2.
3.
Harjoittelupaikat Suomessa:
1.
2.
3.
4. MUU OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOT

5. HARRASTUKSET

6. TAVOITTEET

Kielikoulutus:
Ammatillinen koulutus:
Muu opiskelu ha harjoittelu:
Työllistymissuunnitelma:

7. TARVITTAVA TUKI JA OHJAUS

8. SOVITUT TOIMENPITEET

9. SEURANTA/KOTOUTUMISSUUNNITELMAN TARKISTUS

15
10. YHTEYSHENKILÖ

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
____/_____ 2012

______________________

_______________________ __________________________

Kunta

TE-toimisto

Maahanmuuttaja
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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA
Jalasjärven kunta
Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi
06 4580 111
www.jalasjarvi.fi
Organisaatio/henkilö

Yhteyshenkilöt

Osoite ja puhelin

Maahanmuuttajayhdyshenkilö

Hallintosihteeri Tuula Kalmari

040 7721654

TE –toimisto

010 194059

ELY –keskus

020 6360030

KELA

020 692207

Maistraatti

06 4201300

Poliisi

071 8747406
Nuoriso- ja liikuntasihteeri

Koulutoimisto

Helena Lampinen

044 5502765

Nuoriso- ja liikuntasihteeri

Nuoriso-ohjaaja Anna Kaski

040 5903963

Nuoriso-ohjaaja

Liikunnanohjaajat Antti Annala

040 5723296

Liikunnanohjaaja

ja Annikki Kantola

Terveysasema/JIK
Sosiaalitoimisto

06 4580555
Eija Hautamäki

Seurakunta

044 5501879
06 4569000

Musiikkiopisto

Auli Tuohimäki

0400 915638

Kansalaisopisto

Aino Nevala

0400 7721652

Vapaa-aikatoimi

Helena Lampinen

040 5903963

SPR

Leena Tuomisto

0400 761952

Jalasjärven Yrittäjät

Katja Kuusisto

0500 166133

Nuorisotalo Wilhola

Anna Kaski

040 5723296

KOY Jalasjärven Vuokratalot

Elise Simola

040 5583015

