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JOHDANTO 

Pirkkala on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosina 1993–2003 yhteensä noin 130 henkilöä ja 
vuosina 2004–2014 aikana 100 henkilöä. Pirkkalan kunta varautuu Pirkanmaan Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa vuonna 2014 tehdyn sopimuksen 
mukaisesti vastaanottamaan noin 150 pakolaista vuosien 2015–2024 aikana. Vastaanottoon 
kuuluu asumisen, sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kulttuuripalveluiden sekä 
toimeentuloturvan järjestäminen. 

Pirkkalan aiemmin vastaanottamat pakolaiset ovat tulleet Bosnia-Hertsegovinasta ja muualta 
entisen Jugoslavian alueelta, Iranista, Irakista, Somaliasta, Afganistanista, Kongon 
Demokraattisesta tasavallasta ja Kamerunista.  

Pirkkalan kunnan aiempi kotouttamisohjelma on tehty vuonna 2010. Kotouttamisohjelma on 
tarkoitettu konkreettiseksi työvälineeksi kaikille Pirkkalassa maahanmuuttajien kanssa 
työskenteleville. 

Kotouttamisen tärkein haaste on toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä. 
Kotouttamisohjelman toivotaan lisäävän moniammatillista yhteistyötä ja tuovan selkeyttä 
työnjakoon ja vastuukysymyksiin. Laki kotouttamisen edistämisestä (1386/20110) velvoittaa 
kuntaa luomaan toimivan yhteistyöverkoston eri viranomaisten, maahanmuuttajien, 
kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kesken. Yli hallintorajojen ulottuva yhteistyö tähtää 
maahanmuuttajien oma-aloitteisuuden ja osallistumisen lisäämiseen. 

Kotouttamisohjelma nojaa Pirkkalan kuntastrategian ydinarvoihin, joita ovat välittäminen, 
vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus. Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä 
huolehtimista. Kotouttamistyössä pyritään rakentamaan hyvän elämän edellytyksiä 
Pirkkalassa. Vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista, jotta 
kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia. Yhteisöllisyys on yhteisöön 
kuulumista ja välittämistä. Kotouttamisella tuetaan maahanmuuttajien ja kantaväestön 
vuorovaikutusta sekä luottamuksen syntymistä. Luovuus on uutta ajattelua ja rohkeutta luopua 
vanhoista toimintatavoista. 

Kotouttamisohjelman laatimisen yhteydessä järjestettiin yhteensä 12 neuvottelua 
varhaiskasvatuksen, koulutoimen, kirjaston, kulttuuritoimen, työllisyyspalveluiden, 
terveystoimen, seurakunnan, Ely-keskuksen, Pirkkalan suurimpien vuokranantajien ja 
pakolaisavun kanssa. Myös asiakkaita kuultiin kotouttamisohjelmaa laadittaessa. Puhelimitse 
ja sähköpostitse yhteistyötä tehtiin vanhusten palveluiden, neuvolan sekä MLL:n kanssa. 
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1 KOTOUTTAMISTA OHJAAVA TOIMINTA 

1.1 Valtion kotouttamisohjelma 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut valtion kotouttamisohjelman, jossa on määritelty 
hallituksen painopisteet vuosille 2012–2015. Suomeen ulkomailta suuntautuva muutto on 
viime vuosina monipuolistunut ja kasvanut huomattavasti.  Monikulttuurisuus ja -kielisyys 
tulevat yhä suuremmassa määrin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajien 
työttömyysaste on kolminkertainen kantaväestöön verrattuna ja maahanmuuttajanuorten 
syrjäytymisriski viisinkertainen kantaväestön nuoriin nähden. Maahanmuuton kasvu asettaa 
kehittämistarpeita julkisille palveluille samalla kuin erityisten kotouttamistoimenpiteiden 
merkitys kasvaa. Ohjelman yleisenä tavoitteena on maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen 
yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Ohjelman erityisiä painopisteitä ovat maahanmuuttajien 
työllistymisen edistäminen sekä maahanmuuttajalasten ja –nuorten, perheiden ja naisten tuki.  

1.2 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ohjaa kotoutumista  

Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011. 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. Tätä lakia sovelletaan henkilöön, 
jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. 

Lain mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen 
kehittämisestä sekä 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 myös oman henkilöstönsä osaamisen kehittymisestä kotouttamisessa 
mm. järjestämällä koulutusta. Tavoitteena on myös vahvistaa viranomaisten yhteistä 
strategista suunnittelua ja monialaista yhteistyötä. 

Maahanmuuttajien kotouttamisen yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus sekä seuranta 
kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan. Kotouttamisasioista vastaavana ministerinä 
toimii työministeri. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on keskeinen tehtävä 
maahanmuuttajien kotouttamisessa. Ely-keskus huolehtii kotouttamislain toimeenpanon ja sen 
toteutumisen seurannasta alueellisesti sekä kotouttamistoimenpiteiden alueellisesta 
yhteensovittamisesta valtakunnallisten linjausten mukaisesti. 
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Käytännössä yhteistyö Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa toimii mutkattomasti. Yhteistyötä 
tehdään mm. pakolaisten kuntaan valikoitumisprosessin aikana. Ely-keskus toimii myös eri 
organisaatioiden informaation välittäjänä. Ely- keskus järjestää maahanmuuttaja-asioissa 
koulutusta ja muita tapahtumia.  

Kotouttamispolitiikan painopisteitä ovat muun muassa maahanmuuttajien yhteiskunnallisen 
yhteenkuuluvuuden ja kotoutumisen kaksisuuntaisuuden tukeminen, 
maahanmuuttajaperheiden tukeminen sekä aikuisten maahanmuuttajien työllistymisen 
edistäminen erityisesti suomen ja ruotsin kielen opetusta kehittämällä. 

1.3 Mitä kotouttaminen on?  

Kotoutumislaki koskee kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia, joilla on ulkomaalaislaissa 
tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille on 
myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Kotoutumislakia sovelletaan henkilöön 
riippumatta siitä, millä perusteella hän on Suomeen muuttanut. 

Kaikilla maahanmuuttajilla on oikeus saada perustietoa Suomesta sekä alkuvaiheen ohjausta ja 
neuvontaa, mutta yksilölliset kotoutumistoimet ja – palvelut määritellään yhteistyössä 
maahanmuuttajan ja hänen perheensä tarpeisiin perustuen. Laissa painotetaan maahanmuuton 
alkuvaiheen tiedottamista ja maahanmuuttajan neuvontaa ja ohjausta. 

Maahanmuuttajille suunnatuista kotouttamistoimenpiteistä ja – palveluista muodostetaan 
selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus. Alkukartoituksessa selvitetään henkilön kielitaitoa, 
koulutus- ja työhistoriaa, sekä elämäntilannetta. Kotouttamispalvelujen tarjonnan lähtökohtana 
on maahanmuuttajan yksilöllinen palveluntarve ja perheen tilanne. 

Kotoutumislaissa halutaan korostaa maahanmuuttajien omaa roolia ja osuutta kotoutumisessa. 
Tämä tavoite näkyy myös siinä, että kotouttamisen sijaan laissa puhutaan kotoutumisesta. 
Kotoutuminen on luonteeltaan pitkäkestoista ja jatkuvaa. Varsinainen kotoutuminen tapahtuu 
vuorovaikutuksessa suomalaisen yhteiskunnan kanssa, keskeisimmin arkipäivän tilanteissa ja 
lähiyhteisöissä, kuten päiväkodeissa, kouluissa, harrastuksissa ja työpaikoilla. 

1.4 TE-toimiston alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumistuki  

Kotoutumislain mukaan työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneellä henkilöllä tai muuten 
kuin tilapäisesti toimeentulotukea saavalla maahanmuuttajalla on aina oikeus kunnan ja TE-
toimiston kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan (12 §). Mikäli asiakas ei kuulu TE-
toimiston palveluiden piiriin, alkukartoitus tehdään sosiaalitoimistossa. 
Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös maahanmuuttajalle, jonka on alkukartoituksen 
perusteella arvioitu tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi, kuten opiskelijalle, 
työssä olevalle tai kotona lapsiaan hoitavalle henkilölle. 
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Ennen kotoutumissuunnitelman tekemistä maahanmuuttajalla on oikeus alkukartoitukseen. 
Alkukartoitus pirkkalalaisille tehdään Pirkanmaan TE-toimistossa Tampereella. Siinä 
arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymiseen, opiskeluun ja kotoutumiseen liittyviä 
valmiuksia: 

 Luku- ja kirjoitustaito 
 Suomen kielen taito 
 Opiskelutaidot ja – valmiudet 
 Aikaisempi koulutus ja työkokemus 
 Erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet 
 Omat työllistymis- ja koulutustoiveet 
 Elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet 

Kotoutumissuunnitelman laadintaan osallistuu asiakas itse, TE-toimiston edustaja, 
sosiaalitoimen perhetyöntekijä sekä tulkki. Kotoutumissuunnitelmassa täydennetään 
alkukartoituksessa kartoitettuja asioita ja selvitetään asiakkaan kotoutumiseen sisältyviä 
mahdollisuuksia. Kotoutumissuunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan palveluntarve ja tehdään 
suunnitelma kielikoulutukseen hakemisesta. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan TE-toimiston 
käytännöistä eli työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista; näistä asioista löytyy myös eri 
kielille käännettyä materiaalia. Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen ja se vaihtelee 
yleisimmin vuoden ja kolmen vuoden välillä.  Erityisistä syistä kotoutumisaikaa voidaan 
pidentää enintään viiteen vuoteen.  

Kotoutumissuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmaa tarkistetaan esimerkiksi 
kurssin tai harjoittelujakson päättyessä. Pirkkalan maahanmuuttajat käyvät kielikurssilla 
Tampereella. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen ammattiopisto Tredu, 
Onnenkieli ja Spring House Oy järjestävät suomen kielen opetusta. Lisää erilaisista suomen 
kielen kursseista löytyy internet sivulta; http://www.finnishcourses.fi/. Sivustolle on koottu 
Tampereen ja Helsingin seudun kielikurssit ja niiden yhteystiedot. 

Kotoutumistuki on kotoutumissuunnitelman ajaksi tarkoitettu taloudellinen tuki, jonka 
avulla pyritään parantamaan työelämään ja jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä. 
Kotoutumistuki muodostuu Kelan myöntämästä työmarkkinatuesta tai sosiaalitoimiston 
myöntämästä toimeentulotuesta. Maahanmuuttajilla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen 
ensimmäisen kolmen vuoden aikana muutoin kuin kotoutumistukena. 

Kotoutumiskoulutus järjestetään pääosin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. 
Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että kotoutuvalla on toimiva peruskielitaso 
(käytännössä B1.1.) Vuonna 2013 käynnistyi ensimmäinen kotoutumiskoulutus 
verkkomuotoisena. Kokemukset ovat hyviä ja tätä opiskelumuotoa toteutetaan tarvittaessa 
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myös jatkossa. Kotouttamisvaiheen jälkeen maahanmuuttajien palvelusta vastaavat TE-
toimiston palvelulinjat. 

3   KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄN LAIN 1386/2010 MUKAISTEN    
KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN KUNNALLE  

Kunnalla on nykyisen lainsäädännön ja ohjeistuksen nojalla mahdollisuus saada ELY-
keskukselta korvauksia, joita maksetaan laskennallisen perusteen tai todellisten kustannusten 
mukaan. 

Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle, jonka kunnassa asumisen perusteella 
korvaus maksetaan, on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään. 

Jos henkilöllä ei ole oleskelulupaa maahan tullessaan eikä hän voi oleskeluluvan saatuaan 
saada kotikuntalain (201/1994) mukaista kotikuntaa, korvausta maksetaan siitä alkaen, kun 
hänelle on myönnetty oleskelulupa. 

Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotouttamisohjelman ja 
tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen vastaanotosta. Valtion korvauksista säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (VNA 571/2011). 

Laskennallinen korvaus kuntaan osoitetuista henkilöistä 

Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 2 §:n 2 tai 3 momentissa 
tarkoitetun henkilön ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan 
järjestämisestä. Korvausten piiriin kuuluvan 7 vuotta täyttäneen henkilön osalta korvaus on 
2300 € vuodessa ja alle 7-vuotiaan lapsen osalta 6845 € vuodessa (vuonna 2015). 

Korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä. 
Pakolaiskiintiössä Suomeen otetusta henkilöstä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin 
neljän vuoden ajalta. 

Korvaus kunnan maksamasta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta 

Kunnalle korvataan valtion varoista maksetusta kotoutumistuesta sekä toimeentulotuesta 
annetun lain aiheutuneet kustannukset enintään kolmen vuoden ajalta. 

Korvaus paluumuuttoavustuksesta 

Kunnalle korvataan 85 §:ssä tarkoitetun paluumuuton tukemisesta aiheutuneet kustannukset. 
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Korvaus tulkitsemisen järjestämisestä 

Kunnalle korvataan 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille järjestetystä 
tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset. 

Korvaus erityiskustannuksista 

Kunnalle korvataan 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden osalta: 

1) ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta 28 §:n mukaiseen perheryhmäkotiin tai 
muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun 
palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kustannukset siihen saakka 
kunnes nuori täyttää 21 vuotta; 

2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
kunnalle aiheutuneet huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai hoidon 
tarpeessa Suomeen saapuessaan; 

3) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset. 

Korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että siitä on erikseen sovittu ELY-keskuksen ja kunnan 
kesken. 

Erityiskustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta. 

Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä 

Kunnalle maksetaan laskennallista korvausta 9 §:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä 
aiheutuneista kustannuksista. 

Korvauksen maksaminen 

Kunnan on haettava korvausta ELY-keskukselle osoitetulla hakemuksella viimeistään kahden 
vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta toiminnasta 
korvausta haetaan. 

4 MAAHANMUUTTAJAT PIRKKALASSA 

Vuonna 2013 Pirkkalassa asui ulkomaan kansalaisia 353 henkilöä. Ulkomaalaisten osuus 
Pirkkalan väkiluvusta on 1,9 % (18 369) 31.12.2013. 

Suurimmat muiden maiden kansalaisuusryhmät muodostuvat bosnia-hertsegovinalaisista, 
virolaisista, venäläisistä, irakilaisista, iranilaisista, saksalaisista, ruotsalaisista, kiinalaisista 
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sekä afganistanilaisista. Äidinkielenään maahanmuuttajat puhuvat mm. bosniaa, serbokroatiaa, 
arabiaa, kurdia, persiaa, venäjää, viroa sekä saksaa.  

Pakolaiset tulevat Pirkkalaan joko kiintiöpakolaisina suoraan kotimaastaan (tai kolmannesta 
maasta, jossa ovat odottaneet pääsyä maahan) tai vastaanottokeskuksesta myönteisen 
turvapaikkapäätöksen saatuaan.  

4.1 Maahanmuuttajien kuuleminen kotouttamisohjelman laadinnassa  

Pirkkalan maahanmuuttajille järjestettiin kesäjuhlat 4.6.2014. Juhlassa oli paikalla myös mm. 
pormestari, kunnanvaltuuston ja – hallituksen jäseniä sekä muita luottamushenkilöitä.  Juhlan 
tavoitteena oli tarjota mahdollisuus maahanmuuttajien kuulemiseen heidän omalla 
äidinkielellään, joten erikielisiä tulkkeja oli paikalla (arabia, farsi, dari, kurdi, somalia).  

Maahanmuuttajat toivoivat Pirkkalan yhteisten vapaa-ajan palveluiden lisäämistä, mm. 
uimahallin rakentamista. He toivat esiin yhteisten kokoontumistilojen puutteita sekä toiveita 
saada Kelan toimisto ja TE-toimisto jälleen kuntaan. Osa Pirkkalan vuokra-asuntojen tasosta 
koettiin heikoksi, sillä asunnot ovat peruskorjauksen tarpeessa. Pirkkalan luonnonläheisyyttä 
arvostettiin ja Pirkkala koettiin turvalliseksi asuinympäristöksi. Palveluiden tavoitettavuutta 
pidettiin hyvänä kunnan pienuuden vuoksi. Terveyspalveluihin, koulujen ja päivähoidon 
palveluihin oltiin tyytyväisiä.  Juhlassa oli mukana kaikkiaan noin 100 henkilöä. 

Lisäksi maahanmuuttajien kuulemiseksi järjestettiin kotoutumisajalla oleville 
maahanmuuttajille haastatteluja. Haastatteluihin osallistui kuusi ruokakuntaa. Haastatteluissa 
käsiteltiin: 

1. Maahanmuuttajien kokemuksia oman äidinkielen ja kulttuurin säilymisestä 
2. Etnisestä syrjinnästä sekä  
3. Sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan 

1. Oma äidinkieli ja kulttuuri 

Mikäli maahanmuuttaja tulee maahan aikuisena, oman kulttuurin ja kielen koettiin säilyvän 
erittäin hyvin, sillä aikuinen pystyy vaikuttamaan elämänsä sisältöön. Lapset omaksuvat 
helpommin valtakulttuurin eivätkä muista menneisyydestä välttämättä paljoa. Omaa kieltä on 
ylläpidetty esimerkiksi lukemalla internetistä lehtiä, katsomalla elokuvia ja lukemalla 
kirjallisuutta. Kirjastoa käytetään jonkin verran. Internetin käytön lisääntyminen edistää oman 
kielen ja kulttuurin ylläpitämistä. Maahanmuuttajat kertoivat käyttävänsä myös seutukunnissa 
olevia yhteisöjä sekä palveluja. Maahanmuuttajat viettävät aikaa paljon omaa äidinkieltä 
puhuvien parissa. Haastatteluissa ei noussut esille erityistä tarvetta ystävystyä suomen kieltä 
puhuvien kanssa. Suomen kieli nähtiin tarpeellisena asioiden hoitamisen näkökulmasta. 
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2. Etninen syrjintä 

Etnistä syrjintää maahanmuuttajat eivät olleet kokeneet. He kokivat elävänsä kohteliaissa ja 
hyvissä väleissä suomalaisten naapureiden kanssa eikä ongelmia ole ollut. Muita kieltä puhuvia 
ystäviä tai tuttavia on vain vähän.  Koulun kautta nuoremmat maahanmuuttajat olivat saaneet 
ystäviä muistakin kuin omaa äidinkieltä puhuvista koulukavereista.  

3. Sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan 

Suurimpana haasteena Suomeen ja Pirkkalaan tultua maahanmuuttajat kokivat ilmaston 
kylmyyden ja ympäristön rauhallisuuden. Hiljaisuus oli joskus jopa pelottavaa. 
Rauhallisuuteen kuitenkin on tottunut vuosien aikana eikä Pirkkalasta ole enää halua muuttaa 
vilkkaammalle paikkakunnalle. 

Opiskelupaikan saaminen on ollut peruskouluikäisinä maahan tulleille helppoa. 
Maahanmuuttajat haluaisivat kuitenkin lopulta tehdä työtä. Työpaikan saaminen on vaikeaa, 
mutta sen nähtiin olevan vaikeaa myös kantaväestölle. Maahanmuuttajien arvio itsenäisestä 
selviytymisestä kotoutumisajan jälkeen vaihteli oman kielitaidon perusteella. 
Maahanmuuttajat, jotka olivat saaneet riittävän kielitaidon, uskoivat pärjäävänsä viiden 
vuoden kuluttua hyvin omillaan ilman yhteiskunnan vahvaa tukea. Suomen kielitaidon ollessa 
puutteellinen työpaikan saamista pidettiin epätodennäköisenä. Kielitaidon puute vaikutti myös 
arjessa selviytymiseen ja sosiaalisten suhteiden syntymiseen kantaväestön kanssa. 

Suurimpana ongelmana koettiin ensimmäisen tarjotun kielikurssin liian korkea lähtötaso, mikä 
vaikutti suomen kielen omaksumiseen myöhemminkin ja mahdollisuuksiin kehittää taitojaan. 
Maahanmuuttajien mukaan yksilölliset kielen oppimisen taidot sekä ikä tulisi huomioida 
entistä paremmin kielen opetuksessa. Kielimuurin ylipääsy nähtiin oleellisimpana 
kotoutumisen onnistumisessa. Myös muiden aineiden opiskelu suomen kielellä (esimerkiksi 
matematiikka) nähtiin haasteellisena. 

5 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 

5.1 Neuvolat  

Pirkkalan lasten- ja äitiysneuvolassa maahanmuuttajaperheisiin sovelletaan normaalia 
tarkastuksista saatua ohjeistoa perheen kulttuuriset taustat kuitenkin huomioiden. 
Ensimmäisellä käyntikerralla tarkistetaan, että maahanmuuttajille on tehty maahantulo-
terveystarkastus. 

Neuvolassa käytetään tulkkia, jos kumpikaan vanhemmista ei puhu riittävän hyvin suomen tai 
muuta kieltä, jota työntekijät osaavat.  On taattava, että perhe voi kommunikoida 
ymmärtämällään kielellä. Tulkkia varattaessa tarkistetaan toiveet tulkin sukupuolesta. Yleensä 
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tulkkaus tapahtuu paikan päällä, mutta puhelintulkkaustakin on tarvittaessa käytetty. Lasta ei 
koskaan käytetä tulkkina. 

Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentely vie keskimääräistä enemmän aikaa. 
Vastaanoton valmistelu on hidasta; tulkin, lääkärin ja terveydenhoitajan aikojen sovittelu ei 
ole aina helppoa. Rokotusohjelman suunnittelu riittävän rokotussuojan saamiseksi vie usein 
aikaa, samoin terveystilanteen kartoitus, koska terveystiedot voivat olla puutteellisia tai jopa 
puuttua kokonaan. Ylimääräisiä vastaanottokäyntejä joudutaan varaamaan, jotta saadaan 
esimerkiksi puuttuvat rokotukset annettua. 

Ravintoneuvonnassa huomioidaan perheen kulttuuriset ravintotottumukset yleisiä 
ravintosuosituksia unohtamatta. Terveellisen ruokavalion noudattaminen voi tuottaa 
vaikeuksia, jos lapsi tulee niukkaravinteisista olosuhteista. 

5.2 Varhaiskasvatus 

Pirkkalan varhaiskasvatuksessa toteutetaan ”Kaikkien lasten päiväkoti”- periaatetta. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että monikulttuurisille lapsille järjestetään tuki siihen 
päiväkotiryhmään, mihin hänet on sijoitettu. Kun lapsi saa hoitopaikan, lapsiryhmää 
pienennetään yhdellä paikalla ensimmäiseksi puoleksi vuodeksi. Tarvittaessa lapsiryhmän 
pienennystä voidaan jatkaa. 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monikulttuuristen lasten suomen kielen oppimista Moniku-
käsikirjan mukaisesti (Pirkkalan kunnan Moniku-käsikirja löytyy Intrasta varhaisen tuen 
osiosta). Suomen kieltä harjoitellaan arjen erilaisissa tilanteissa ja tarvittaessa pienryhmissä. 
Suomen kielen oppimisen perustana on lapsen oman äidinkielen vahva hallinta, joten perheille 
painotetaan oman äidinkielen puhumisen tärkeyttä. 

Varhaiskasvatuksessa tehdään kaikille lapsille varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä 
huoltajien ja tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi 
erityisopettaja, puheterapeutti, psykologi ja sosiaalitoimen edustaja. Monikulttuuristen 
perheiden osalta myös tulkki kutsutaan tarvittaessa varhaiskasvatussuunnitelmapalaveriin. 
Kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta esikouluun, pidetään tarvittaessa tiedonsiirtopalaveri. 

Päiväkotien lisäksi lapset voivat osallistua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan, jota 
järjestetään Suupan Tenavatuvassa osoitteessa Suupankuja 8-10 ja Kreetankujan 
Muksutuvassa osoitteessa Kreetankuja 4. 
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5.3 Esiopetus, peruskoulu ja lukio  

Kunta järjestää yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille. Lapsi aloittaa esiopetuksen 
sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla 
lapsilla on oikeus esiopetukseen viisivuotiaina. Ilmaista esikoulua käydään viitenä päivänä 
viikossa, 20 h/viikko. Maahanmuuttajalapset menevät oman asuinalueensa esikouluun.  

Pirkkalassa on viisi alakoulua. Suurin osa Pirkkalan pakolaislapsista on Naistenmatkan 
koulussa. Maahanmuuttajaoppilaiden kanssa toimitaan saman käytännön mukaan kuin 
muidenkin eli lapsi menee asuinalueensa lähikouluun. Pirkkalassa on yksi yläkoulu, jossa 
kaikki yläasteikäiset opiskelevat.  

Maahanmuuttajaoppilailla on oikeus S2–opetukseen (suomi toisena kielenä) ja lisäopetukseen 
tarpeen mukaan. Äidinkielenopettaja arvioi, onko lapsen suomen kielen taso äidinkielen vai 
S2:n tasolla ja lapsi suorittaa jommankumman näistä oppimääristä. Ruotsin kielestä 
maahanmuuttajaoppilaalle voidaan tarvittaessa antaa vapautus. 

Huoltajien toiveiden mukaan maahanmuuttajaoppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, 
jos samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Tällä hetkellä Pirkkalassa 
annetaan mm. islamin opetusta. Maahanmuuttajalapset osallistuvat elämänkatsomustiedon 
opetukseen, jos oman uskonnon opetuksen ryhmää ei muodostu. Oman äidinkielen opetusta 
voi myös saada, jos ryhmään tulee vähintään neljä oppilasta. Oman äidinkielen opetukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista. Maahanmuuttajalapset voivat halutessaan käydä oman 
uskonnon tai äidinkielen opetuksessa myös Tampereella.  

Opettajat toivovat tapaavansa maahanmuuttajalapsen vanhemmat tulkin kanssa ainakin kerran 
lukuvuoden aikana. Tarvittaessa tulkkeja varataan vanhempainiltoihin. Opettaja voi tilata 
tulkin koululle. Kirjallisten viestien välittäminen tai Wilman käyttö vanhemmille tuottaa 
toisinaan vaikeuksia; viestiä ei aina ymmärretä tai se ymmärretään väärin. Usein myös 
palautettavaksi tarkoitetut paperit jäävät palautumatta. Yläkoulussa yhteistyötä vanhempien 
kanssa tekevät pääsääntöisesti luokanvalvojat.  

Pirkkalassa on myös lukio. Lukiossa opiskelee muutamia maahanmuuttajia. 

Kontaktit suomalaisiin ovat maahanmuuttajalapsen oppimisen kannalta hyvin tärkeitä. 
Suomalaisten kavereiden kanssa touhutessa ja harrastaessa kieli kehittyy paljon nopeammin 
kuin vain kouluopetuksella. Lapsen oppimiseen vaikuttavat myös lapsen koulutustausta 
omassa maassaan, vanhempien koulutustausta ja kiinnostus lapsen koulunkäyntiä kohtaan. 
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5.4 Perusopetukseen valmistava opetus 

Kaikki peruskouluikäiset vieraskieliset tai paluumuuttajaoppilaat, joiden suomen kielen taito 
ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, voivat osallistua perusopetukeen valmistavaan 
opetukseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin 
sekä opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja 
oppimisvalmiuksien kehittäminen perusopetukseen riittäviksi. Suomen kielen lisäksi opetetaan 
oppilaan ikä- ja taitotasoon soveltuen koulun muita oppiaineita uskonnon opetusta lukuun 
ottamatta.  

Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Valmistavan opetuksen ryhmissä on yleensä 
alle 10 oppilasta. Suomen kielen taidon karttuessa oppilas voi osallistua perusopetuksen 
oppitunneille ns. integraatiotunneilla.  

Oppitunteja on viikossa 20–30 oppilaan iästä riippuen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma 
opinto-ohjelma. Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisvalmiudet ja 
erityistarpeet. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden, mutta ajasta voi joustaa yksilöllisten 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan 
vastaava luokka-aste. Valmistavasta opetuksesta siirrytään yleisopetukseen yleensä lomien 
jälkeen tai lukuvuoden vaihtuessa. Mahdollisuuksien mukaan opettaja ” saattaen vaihtaa” 
oppilaan uuteen kouluun ja luokkaan. Siirtopalaverissa käydään läpi oppilaan opinto-ohjelma, 
joka siirtyy oppilaan mukana uuteen kouluun. Yleisopetuksessa opinto-ohjelma korvaa 
pedagogisen arvion tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa varten.   

Pirkkalan maahanmuuttajaoppilaat käyvät valmistavassa opetuksessa Tampereella 
seutusopimuksen perusteella. Valmistavaa opetusta järjestetään Tampereella Hervannan, 
Tesomajärven, Juhannuskylän, Hatanpään sekä Peltolammin koulussa.  Tampereen kaupungin 
kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijan kanssa sovitaan, mihin kouluun 
pirkkalalaiset oppilaat menevät. Pirkkalan kunnan oppilaat ohjataan pääasiassa Peltolammin, 
Juhannuskylän tai Etelä-Hervannan kouluun, mikäli niissä on tilaa. Pirkkalan kunta järjestää 
oppilaiden koulukuljetukset. Valmistavan opetuksen koulut tekevät tarpeen mukaan 
yhteistyötä pirkkalalaisten oppilaiden asioissa sosiaalitoimen perhetyöntekijän kanssa.  

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät Pirkkalaan oman asuinalueensa kouluun 
omaa ikätasoaan vastaavalle tai yhtä vuotta alemmalle vuosiluokalle. Tavallisesti oppilaat 
tarvitsevat valmistavan opetuksen jälkeen vielä paljon kielellistä tukea. Eri oppiaineiden 
soveltuvat sisällöt, tavoitteet ja arviointi tulee suunnitella hyvin oppimissuunnitelmassa, jonka 
tekemiseen osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Oppimissuunnitelma tulee 
tarkistaa säännöllisesti. Vähitellen kehittyvä kielitaito huomioidaan opetuksessa ja 
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arvioinnissa päättöarviointia lukuun ottamatta. Valmistavan opetuksen aikana tehdään paljon 
yhteistyötä vanhempien kanssa.  

Vanhemmille järjestetään kouluilla tapaamisia ja erilaisia tilaisuuksia. Perheet tarvitsevat 
omalla kielellään tietoa koulusta, arvioinnista ja jatko-opintomahdollisuuksista.   

5.5 Iltapäivätoiminta  

Pirkkalan kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille, johon 
myös maahanmuuttajalapset voivat osallistua. Toimintaa järjestetään koulupäivinä 
pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Se on osallistujille vapaaehtoista, mutta maksullista. 
Toiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa, jos vanhemmat ovat töissä ja lapsen 
koulupäivä on lyhyt. Iltapäivätoiminta voi sisältää mm. liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia, 
pelaamista, leipomista sekä läksyjen tekemistä.  

5.6 Nuorisotoimi  

Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle Pirkkalassa. 
Nuorisotoimi järjestää vuosittaisten retkien ja leirien lisäksi säännöllistä ryhmätoimintaa, 
kouluyhteistyötä, nuorisotilatoimintaa, yksilöohjausta ja tapahtumia lapsille ja nuorille. 
Näiden lisäksi Pirkkalan kunnassa toimii etsivä nuorisotyöntekijä ja nuorisovaltuusto. 
Pirkkalan kunnan palvelukseen on tullut vuoden 2015 alkupuolella erityisnuorisotyöntekijä. 

Nuorisotila Nasta tarjoaa toimintaa lapsille ja nuorille kolmannesta luokasta alkaen aina täysi-
ikäiseksi saakka. Nuorisotilassa voi pelata, lukea lehtiä, jutella, katsella TV:tä, videoita ja 
elokuvia, kuunnella musiikkia ja juoda kahvia.   Nasta on päihteetön ja savuton nuorisotila. 

5.7 Muu vapaa-ajan toiminta  

Pirkkalaan tulleet maahanmuuttajat ovat osallistuneet eri urheiluseurojen toimintaan, varsinkin 
jalkapallo on ollut kiinnostava laji. Osa nuorista on käynyt harrastamassa jalkapalloa myös 
naapurikunnissa. Myös koripallosta ja uimisesta harrastuksena on pidetty. 

Liikuntatoimen palveluista pakolaiset ovat käyttäneet ainakin lasten uimakoulua Vähäjärvellä 
ja liikuntakaravaania kesäisin. Liikuntakaravaanissa lapsi tutustuu kunnassa urheilukenttiin ja 
siellä ohjaaja järjestää muutaman tunnin ajan ohjattua liikunnallista toimintaa. Nuorisotoimi 
on opastanut kuntaan muuttaneita pakolaisnuoria Nastan tarjoamasta toiminnasta. 

Helmikuussa 2015 Pirkkalan liikuntatoimi järjestää hiihtolomaviikolla maahanmuuttajalapsille 
suunnatun uimakoulun Ylöjärven uimahallissa. Monet maahanmuuttajat ovat vailla uimataitoa 
ja sen vuoksi on tärkeää kehittää erityisesti lasten uimataitoa. 
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6 AIKUISTEN PALVELUT 

6.1 Kunnan työllistävät palvelut  

Pirkkalan kunnan työllisyyspalvelut järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa, palkkatuettua työtä 
sekä työkokeiluja kuntalaisille. Maahanmuuttaja ohjautuu usein työllisyyspalveluihin vasta 
kotoutumisajan päätyttyä. Työllistämisyksikkö on aloittanut joulukuussa 2014 
maahanmuuttajille suunnatun kuntouttavan työtoiminnan ryhmän.  Opiskelu- ja työpaikan 
saamisen esteenä on useimmiten kielitaidon puute. Suomen kieltä vaaditaan lähes kaikissa 
tehtävissä. Esimerkiksi siivouksessa ja koneiden käyttämisessä kielitaitoa tarvitaan 
työturvallisuuden varmistamiseksi. Työllistymisen vaikeudet aiheuttavat turhautumista ja 
pettymyksiä. Heikko työllisyystilanne koko maassa heijastuu myös maahanmuuttajien 
työllistymiseen. 

Pirkkalan työpaja toimii paikkana, jossa voi valmentautua työelämää. Ammatillisten taitojen 
lisäksi työpaja tarjoaa paikan, jossa voi pohtia elämänsä suuntaa, löytää polkunsa, saada 
rohkaisua ja tukea. Työpajalta on saatu kuljetus- ja muuttopalvelua tarvittaessa 
sosiaalitoimelle kotouttamisen järjestämiseksi. Työpajassa toimiva kierrätyskeskus on lisäksi 
antanut huonekaluja, vaatteita ja kodin tarvikkeita maahanmuuttajille. 

Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP) on Pirkanmaan TE-toimiston, 
kuntien ja Kelan yhteistyöorganisaatio, jonka tehtävänä on auttaa työnhakijoita palkkatyöhön 
avoimille työmarkkinoille. Asiakkaat ohjautuvat Pirkkalan toimipisteeseen pääsääntöisesti TE-
toimiston tai sosiaalitoimiston kautta. Asiakkaat voivat myös ottaa suoraan yhteyttä 
urasuunnittelijoihin. Työllistymistä kohden edetään pienin askelin, yksilöllisten 
välitavoitteiden avulla. 

7 IKÄIHMISTEN PALVELUT 

Ulkomaan kansalaisten ikärakenne poikkeaa selvästi valtaväestön ikärakenteesta. Lasten osuus 
on jonkin verran pienempi, työikäisten selvästi suurempi ja vanhusten osuus on hyvin pieni.  
Kaikki Pirkkalan ikäihmisille tarkoitetut palvelut ovat avoimia myös maahanmuuttajille. 
Vanhustyönkeskus Pirkankoivussa on kokemuksia muutamista ikääntyneistä 
maahanmuuttajista. Yksittäisiä maahanmuuttajia on ollut pitkäaikaishoidossa hoivaosastolla 
sekä joitakin henkilöitä asiakkaina kotihoidon palvelujen piirissä. 

Ikääntyvien maahanmuuttajien perheet ja sukulaiset osallistuvat paljon läheistensä hoitoon. 
Perheiden hoitoon osallistumista tuetaan palveluohjauksella ja ottamalla läheiset mukaan 
hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, jotta ikääntyvän maahanmuuttajan kulttuurin 
ominaispiirteet tulevat huomioiduksi. 
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7.1 Ikäpiste 

Pirkkalan senioritalon kiinteistössä sijaitsee ikääntyville pirkkalalaisille tarkoitettu 
palveluohjaus- ja neuvontapalvelupiste. Ikäpiste tarjoaa palveluohjausta ja neuvontaa 
ikäihmisille, heidän läheisilleen ja/tai muille kiinnostuneille. Ikäpisteestä saa tietoa kaikista 
kunnan ikääntyneille tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista ikääntyneille 
suunnatuista palveluista, kuten erilaisista harrastusmahdollisuuksista. Ikäpisteestä saa tietoa 
myös eri yhdistysten toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä. 

8 KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISET PALVELUT 

8.1 Sosiaalipalvelut  

Sosiaalityön tehtävänä on järjestää sosiaalityön palvelut tarvittaessa kaikille 
maahanmuuttajille. Tähän saakka Pirkkalan sosiaalitoimistossa työn painopiste on ollut 
pakolaisten kotouttamisessa, mutta jatkossa perhetyöntekijän työpanosta suunnataan 
aktiivisesti myös muihin maahanmuuttajaryhmiin. Pirkkalan sosiaalitoimistossa työskentelee 
maahanmuuttajatyössä osalla työajastaan yksi sosiaalityöntekijä sekä yksi perhetyöntekijä, 
joka työskentelee maahanmuuttajien kanssa kokoaikaisesti. Vastuualueeksi on pääasiallisesti 
määritetty pakolaisten vastaanotto sekä kotouttamispalvelujen tarjoaminen heille kolmen 
ensimmäisen vuoden aikana.  

Pakolaisten osalta ELY-keskus toimittaa listat kiintiöpakolaisaseman saaneista ja 
kuntapaikkaa vailla olevista perheistä tai henkilöistä sosiaalitoimeen, joiden perusteella 
kuntaan tulijat valitaan. Listauksessa on kerrottu lyhyesti ainoastaan perheen rakenne ja 
perheenjäsenten ikä sekä lyhyesti aikaisempi työhistoria, koulutus, kielitaito ja terveydentila. 

Vastaanottoprosessi on erilainen riippuen siitä, tulevatko pakolaiset pakolaisleiriltä vai muista 
asumisoloista siitä maasta, jossa he odottaneet pääsyä uuteen kotimaahan vai tulevatko he 
turvapaikanhakijoina jostakin vastaanottokeskuksesta. Vastaanottokeskuksesta tullessaan he 
ovat jo jonkin verran tottuneet suomalaisiin oloihin, heillä voi olla hankittuna huonekaluja ja 
muita tarpeellisia tavaroita ja he voivat osata jo jonkin verran suomen kieltä. Myös 
terveystarkastukset on jo tehty. 

Kotoutumisajan päätyttyä kiintiöpakolaiset ja kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat siirtyvät 
tarvittaessa aikuissosiaalityön asiakkaiksi siten, että asiakkaan tai perheen kanssa järjestetään 
siirtoneuvottelu perheen aikuisten ja aikuissosiaalityöntekijän kanssa. 

Seutukunnallisesti sosiaali- ja perhetyöntekijät kokoontuvat muutaman kerran vuodessa 
seudullisiin tapaamisiin.  Ely-keskuksen edustaja on osallistunut tapaamisiin silloin tällöin. 
Näiden tapaamisten tarkoituksena on vaihtaa työkuulumisia, jokainen on kertonut mm. oman 
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työnsä sisällöstä ja haasteista. Seudulliset tapaamiset koetaan tärkeinä, jotta työntekijät saavat 
tukea monikulttuurisen työn tekemiseen, jota kunnissa tehdään usein yksin. 

8.1.1 Perhetyöntekijän tehtävistä 

Perhetyöntekijä sopii maahantulomuodollisuuksista ja on tulijoita vastassa lento- tai muulla 
asemalla. Asunnot on vuokrattu etukäteen ja niihin on hankittu SPR:n ohjeiden mukaan 
peruskalusteet eli sängyt patjoineen sekä pöytä ja tuolit keittiöön. Lisäksi on hankittu 
ruokapaketti, jossa on perusruokatarpeita sekä varustepaketti, johon kuuluu mm. lakanoita, 
pyyhkeitä, siivoustarvikkeita ja astioita. 

Pakolaisille varataan toimeentulotukea varten tulkkiaika sosiaalitoimistoon kuntaan 
saapumista seuraaville päiville. Ensimmäisten päivien aikana tulkki on paljon mukana 
työskentelyssä. Sisä-Suomen maistraatin Tampereen yksikössä käydään mm. tekemässä 
kotikuntaan rekisteröinti ja tehdään muuttoilmoitus. Sosiaalitoimi avustaa passi- ja 
oleskelulupa-asioissa. 

Tulijoista ilmoitetaan aina terveyskeskukseen ja terveydenhoitajan kanssa sovitaan 
terveystarkastusajat.  

Perheen lapset ilmoitetaan kouluun, yleensä puutteellisen suomen kielen vuoksi valmistavaan 
opetukseen Tampereelle, sekä huolehditaan koulukyytien järjestämisestä. 

Yli 17-vuotiaat käyvät ilmoittautumassa työvoimatoimistoon työttömiksi työnhakijoiksi ja 
heille laaditaan kotoutumissuunnitelmat. Työvoiman ulkopuolelle jääville, kuten kotiäideille, 
pitkäaikaissairaille ja vanhuksille, laaditaan kotoutumissuunnitelma sosiaalitoimistossa.  

Kotoutumislain piiriin kuuluvia autetaan hakemaan Kelan tukia, kuten lapsilisiä ja 
asumistukea. Hankitaan myös Kela-kortit. Perhetyöntekijä auttaa avaamaan pankkitilit ja 
opastaa laskunmaksussa. Halukkaille hankitaan kirjastokortit. Myöhemmin opastetaan lasten 
päivähoitopaikkojen haussa ja autetaan sopivien harrastusten löytämisessä.     

Perhetyöntekijä tapaa perhettä säännöllisesti ja myöhemmin harvenevalla tahdilla asiakkaiden 
omatoimisuuden kasvaessa. Sosiaalityöntekijän asiakkaat tapaavat tarvittaessa tulkkiajalla. 

8.2 Asuminen  

Pirkkalan kunnalla ei ole omia vuokra-asuntoja. Asunnot vuokrataan SVK:lta, YH-kodeilta, 
VVO:lta tai TA-yhtiöltä. Näitä vuokranvälittäjiä on tavattu kotoutumissuunnitelmaa 
päivitettäessä ja heidän kanssaan on sovittu asunnon vuokraamisen menettelytavoista.  
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Perhetyöntekijä tekee asuntohakemuksen ennen pakolaisten saapumista. Tarvittaessa voidaan 
olla asuntohakemuksesta vielä yhteydessä vuokra-asuntoja tarjoaviin yrityksiin sähköpostitse 
tai puhelimitse. Maahanmuuttaja-asiakkaat pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan 
ympäri kuntaa. Vuokranantajat pyrkivät järjestämään asunnon mahdollisimman pian, mutta 
varsinkin suurempien asuntojen saaminen on haasteellista.  

Pirkkalan hyvät palvelut ja Tampereen läheisyys tekevät Pirkkalasta kiinnostavan kunnan 
asuntoa tarvitseville. Ely-keskuksen kanssa on sovittu, että asuntoja voi pitää kohtuullisen 
ajan, esimerkiksi kaksi kuukautta, tyhjillään odottamassa kiintiöpakolaisten saapumista. Kunta 
saa korvaukset valtiolta näistä odotusajan menoista. Vuokranantajat tekevät tapauskohtaisesti 
joko määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. 

Isännöitsijän kanssa sovitaan tapaaminen asunnolle pakolaisten saapumisen jälkeen. Tässä 
tapaamisessa on paikalla ainakin kyseisen talon huoltomies, sosiaalitoimen perhetyöntekijä, 
tulkki sekä asiakas.  

Vuokranantaja lähettää asumiseen liittyvät tiedotteet normaalisti pakolaisten kotiin, vaikka 
tiedotteet ovatkin suomen kielellä. Sosiaalitoimen perhetyöntekijä käy heidän kanssaan postit 
läpi ja tarvittaessa tilaa tulkin kääntämään. Vuokranantajat voivat aina olla epäselvissä asioissa 
yhteydessä sosiaalitoimeen. 

8.3 Terveyspalvelut 

8.3.1 Alkuvaiheen terveystarkastukset  

Sosiaalitoimesta ilmoitetaan terveyskeskukseen pakolaisten saapumisesta; henkilötiedot, 
perherakenne, äidinkieli ja huomiot terveydentilasta. Pirkkalan terveyskeskuksessa nimetyt 
sairaanhoitajat ja terveydenhoitaja huolehtivat alkuvaiheen terveystarkastuksista. Tarkastusten 
jälkeen pakolaisperheet ohjataan lääkäri/hoitaja työparille. Jokainen työpari vastaanottaa 
vuorollaan pakolaisperheen ja perheet ovat sitten pysyvästi kyseisen työparin asiakkaita. Jos 
asiakkaat tulevat vastaanottokeskuksesta, on heille yleensä tehty alkuvaiheen 
terveystarkastukset ja tiedot näistä tarkastuksista menevät suoraan Pirkkalan 
terveyskeskukseen. Päivähoitoa, koulua tai kielikurssia ei voi aloittaa ennen kuin 
terveystarkastus on tehty. Terveystarkastuksissa käytetään tulkkia. Pakolaisasiakkailta 
pyydetään kirjallinen lupa terveystietojen luovuttamiseen esim. sosiaalitoimelle. 

Alkutarkastuksessa mukana ollut sairaanhoitaja toimittaa lasten terveystiedot neuvolaan ja 
neuvolat varaavat asiakkailleen aikoja. Samoin koululaisten terveystiedot siirtyvät 
kouluterveydenhoitajille. 

Pirkkalan terveyskeskus on käännättänyt ajanvarauspohjia eri kielille ja lähettää varatut ajat 
pakolaisille suoraan kotiin. Maahanmuuttaja-asiakkaille pyritään varaamaan pidempi 
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vastaanottoaika, koska tulkin käyttö hidastaa toimintaa. Tarvittaessa kontrolliajat annetaan 
käynnin aikana suoraan asiakkaalle. Ajanvarauksessa on ollut jonkin verran ongelmia kielen 
takia, varsinkin puhelimessa. Usein maahanmuuttaja-asiakkaat menevät päivystykseen paikan 
päälle.  

Pirkkalan terveyskeskuksessa pyritään toteuttamaan pakolaisten toivetta lääkärin sukupuolesta 
mahdollisuuksien mukaan. Ulkopuolelta palvelua ei osteta vain lääkärin sukupuolen takia. 

8.3.2 Mielenterveyspalvelut  

Pirkkalan kunnan psykiatrisesta hoidosta vastaa Helaakallion klinikka, joka sijaitsee vielä 
toistaiseksi Tampereella. Helaakallion klinikka on psykiatrinen avohoitoyksikkö, jonka 
tehtävänä on tarjota erikoissairaanhoitotasoisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja 
asiakkaille, joille terveyskeskuksen tarjoamat hoitomuodot eivät enää ole riittäviä tai 
tarkoituksenmukaisia. Tutkimukseen tai hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Klinikalla 
toimii poliklinikka ja kuusipaikkainen päiväosasto.  

Helaakallion klinikalla maahanmuuttajien kanssa työskennellessä psykiatrisessa hoidossa 
voidaan varata aina sama tulkki pidempiaikaiselle asiakkaalle. Pakolaisten traumaattisten 
kokemusten käsittelemiseen pitää panostaa, koska näiden asioiden läpikäymättömyys 
hidastaa kotoutumista. 

Nuorisopsykiatrian sairaanhoitaja vastaa Pirkkalan kunnan 13–18 -vuotiaista nuorista, joilla 
on erilaisia elämänhallintaan tai itsenäistymiseen liittyviä ongelmia. Sairaanhoitajan 
vastaanotolle hakeudutaan lähetteellä tai yhteistyötahojen ohjaamina.  

8.4 Kulttuuripalvelut      

Pirkkalan kulttuuripalvelujen tehtävänä on vastata musiikki-, tanssi-, ja teatteritoiminnan sekä 
kuvataiteen ja käden taitoihin perustuvien alueiden kehittämisestä. Lisäksi kulttuuripalvelut 
huolehtivat museon toiminnasta. Kulttuuripalvelujen yleinen tavoite on tarjota 
kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain useita 
tapahtumia. 

Kulttuuripalvelujen kokemukset työstä maahanmuuttajien kanssa ovat melko vähäisiä. 
Maahanmuuttajat ovat esittäneet toiveita vuokrattavista tiloista. He haluaisivat järjestää omia 
tapahtumiaan ja juhlia. Tilakysymyksessä yritetään tiivistää yhteistyötä vapaa-aikapalvelujen 
ja maahanmuuttajien välillä. Kaikkiaan Pirkkalassa on haasteita löytää edullisia juhlatiloja, 
joita voi vuokrata. 
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8.4.1 Kirjastopalvelut 

Maahanmuuttajille suunnattuja palveluja on järjestetty Pirkkalan kirjastossa jo 1990-luvun 
alusta, jolloin Pirkkala vastaanotti ensimmäiset pakolaiset. Perustyötä on ollut kirjojen ja 
muun materiaalin tilaaminen suomen kielen opiskelua varten sekä omakielisen kirjallisuuden 
tilaaminen Ulkomaalaiskirjastosta. Jonkin verran Pirkkalan kirjastoon on myös ostettu 
sanakirjoja ja lasten kirjoja.  

Maahanmuuttajat löytävät kirjaston hyvin nopeasti ilmaisen internetyhteyden ansiosta. 
Uudessa kirjastorakennuksessa on tietokoneet, joissa on monipuolinen varustus, mm. skype-
puheluita varten on erilliset kopit.  

Kirjaston kanssa on sovittu, että sosiaalitoimi ilmoittaa heille jo etukäteen saapuvien 
pakolaisten äidinkielen. Tämä helpottaa kirjastoa suunnittelemaan mm. kirjaostoja. Osana 
alkuvaiheen vastaanottoa on järjestetty kirjastoinfoja Pirkkalaan saapuneille pakolaisille. 
Tilaisuudessa on kerrottu kirjaston palveluista, hankittu tulokkaille kirjastokortit sekä ohjattu 
internetin käytössä. Infossa on ollut tulkki paikalla.  

9 SEURAKUNTA JA JÄRJESTÖT 

9.1 Seurakunta 

Pirkkalan seurakunta järjestää monenlaista toimintaa sekä aikuisille ja lapsille erikseen että 
perheille. Maahanmuuttajat ovat osallistuneet mm. perhekerhoon, yhdessäolon iltapäivään ja 
viljelypalstan hoitamiseen Pappilassa sekä leiripäiviin. He ovat ottaneet myös yhteyttä 
seurakunnan työntekijään keskustellakseen elämäntilanteestaan.  

Erikseen maahanmuuttajille suunnattua toimintaa on järjestetty vaihtelevasti tilanteen ja 
tarpeen mukaan. Seurakunta on myös aloittanut ystäväperhetoimintakokeilun. 

9.2 Elokolo  

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. ylläpitää Pirkkalassa ns. pirkkalalaisten olohuonetta eli 
Elokoloa. Toiminnan tarkoituksena on syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy. 
Elokolossa voi mm. lukea päivän lehden, juoda kahvia, keskustella ja seurustella muiden 
kanssa. Elokolossa järjestetään myös yhteislaulutilaisuuksia, retkiä ja siellä vierailee eri alojen 
asiantuntijoita. Elokolon tiloja voi myös vuokrata. Elokolon asiakkaana käy jonkin verran 
maahanmuuttajia. Maahanmuuttajia on ollut Elokolossa myös työhön tutustumisjaksoilla. 
Elokolosta maahanmuuttajat ovat saaneet apua moniin käytännön asioihin. 

Pirkkalan kunta on järjestänyt yhteistyössä EHYT ry:n ja Pirkkalan seurakunnan kanssa 
monikulttuurikahvilaa Elokolossa. Tarkoituksena oli edistää maahanmuuttajien suomen kielen 
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oppimista keskusteluryhmän avulla ja samalla tarjota suomalaisille mahdollisuus tutustua 
kunnan monikulttuurisiin asukkaisiin. Kevätkaudella 2014 kahvila toimi virkeästi, mutta 
syksyllä 2014 tapaamisia on ollut kolme. 

9.3 Suomen Pakolaisapu  

Suomen Pakolaisapu pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistumista 
suomalaiseen arkeen. 

Pakolaisapu tarjoaa myös apua maahanmuuttajille yhdistysasioissa. Järjestöhautomo antaa 
tietoa ja tukea yhdistyksen perustamiseen, talouteen, hallintoon, varainhankintaan ja 
avustushakemusten laatimiseen liittyen. Järjestöhautomo tarjoaa koulutusta, jonka avulla se 
voi valmentaa yhdistyksiä toimimaan mm. palvelujen tarjoajina. 

Järjestöhautomo tukee monikulttuurisia yhdistyksiä sekä maahanmuuttajayhdistyksiä 
toimimaan aktiivisesti ja itsenäisesti suomalaisessa järjestökentässä. Järjestöhautomo on ainoa 
organisaatio Suomessa, joka on erikoistunut vähemmistöryhmien yhdistysten kouluttamiseen 
ja tukemiseen.  

Järjestöhautomolla on Tampereella työntekijä, joka neuvoo ja kouluttaa järjestöjä. Toimistolle 
sijaitsee Kumppanuustalo Arttelissa (Salhojankatu 42 3.krs). 

9.4 Naapurisovittelun keskus 

Naapurisovittelun keskus jatkaa Kotiloprojektin aikana kehitettyä toimintaa Tampereella.  

Monivuotinen Kotilo-projekti, jossa kehitettiin vastauksia ja ratkaisuja maahan muuttaneiden 
ihmisten asumiskysymyksiin, päättyi 31.12.2014. Vuoden 2015 alusta alkoi toimia 
Naapurisovittelun keskus.  

Keskuksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ja sovitella asumiseen ja naapuruuteen liittyviä 
konflikteja sekä edistää hyviä naapuruussuhteita. Toimintamuotoja ovat: 

naapuruussovittelu, jolla puututaan häiriöihin, hankalaksi koettuihin tilanteisiin ja 
ristiriitoihin (esim. häiritsevä käyttäytyminen, yhteisten tilojen väärinkäyttö ja kahden tai 
useamman naapurin väliset konfliktit, asukastoimikuntien yhteistyön ongelmat, isännöitsijän 
ja asukkaiden välinen epäluottamus) 

osallistavat työpajat, joilla edistetään hyviä naapuruussuhteita sekä asumisen turvallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta (esimerkiksi kun paikkakunnille muuttaa uusia ihmisiä ulkomailta tai kun 
ilmenee tarve edistää hyviä suhteita väestöryhmien välillä tai puuttua etnisiin/kulttuurisiin 
konflikteihin)  
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konsultointi puhelimitse isännöitsijöille, asumisneuvojille ja muille liittyen 
konfliktinratkaisuun, sovitteluun ja monikulttuurisuuteen  

koulutukset sovitteluun, monimuotoisuuteen, monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen 
liittyen.   

Naapuruussovittelun keskus toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Pirkanmaalla.  

9.5 MLL Mannerheimin lastensuojeluliitto  

Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto ja Pirkkalan yhdistys tarjoavat 
mahdollisuuden osallistua monikulttuuriseen ystävätoimintaan. Toiminnalla pyritään 
edistämään maahanmuuttajaäitien kotoutumista Suomeen. Vapaaehtoisuuteen perustuvan 
naisystävätoiminnan kautta vahvistetaan suomen kielen taitoa, madalletaan 
osallistumiskynnystä ja lisätään kulttuurien välistä tietoisuutta. 

Naisystävätoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin kulttuureihin ja toiminnan kautta 
saa uusia ystäviä. MLL tarjoaa vapaaehtoisille perehdytyksen. Toimintaan osallistuvat saavat 
tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta Laivapuiston perhetalolla. Lisäksi toiminnan puitteissa 
järjestetään yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi monikulttuurisia teemailtoja. Ystävyyssuhteen 
alussa ystävykset saavat yhteisen opastuksen toiminnan tavoitteisiin. Tämän jälkeen ystäväpari 
sopii keskenään tapaamisajankohdat ja – paikat. 

10 SEUTUKUNNALLISET JA VALTION PALVELUT 

10.1 Tulkitsemispalvelut   

Kotoutumista edistävässä laissa (1386/2010) sekä hallintolaissa (434/2003) säädetään, että 
viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka voi tulla vireille 
viranomaisen aloitteesta, jos asianosainen ei osaa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä; tai 
asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi tulla ymmärretyksi. Asia voidaan 
tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun nähden 
riittävästi ymmärtävän. Viranomaisen velvollisuus huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä 
ei koske aineistoa, joka ei vaikuta asian käsittelyyn. 

Ulkomaalaislaki (301/2004) lupahallintoasioista säätää myös tulkitsemisesta. Kielipalveluja 
tulee käyttää erityisesti maahantulon alkuvaiheessa sekä silloin, kun on päätettävä 
maahanmuuttajan oikeuksista, etuuksista ja velvollisuuksista tai kun asian selvittäminen sitä 
muuten vaatii. Maahanmuuttaja-asiakkaiden tulkkipalvelut korvataan kunnille kotoutumista 
edistävän lain mukaisesti. 
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Pirkkalan kunta käyttää Pirkanmaan tulkkikeskuksen palveluja tarvitessaan tulkkaus- tai 
käännöspalveluja asiakastyössä. Pirkanmaan tulkkikeskuksen kielipalvelut on ensisijaisesti 
tarkoitettu Tampereen kaupungin ja Tampereen lähikuntien viranomaisille. Tulkkikeskuksen 
kielivalikoimaan kuuluu kymmeniä eri kieliä. Kysytyimpiä ovat persia, arabia, venäjä, kurdi ja 
somali. Suurin osa tulkkauksesta tapahtuu lähitulkkauksena, mutta myös etätulkkaus on 
mahdollinen. Etätulkkaus järjestetään puhelimen ja videoneuvottelulaitteen välityksellä. Tulkit 
ovat ammattitaitoisia, toimivat puolueettomasti ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tulkki 
kannattaa varata hyvissä ajoin ja tulkin varaa se työntekijä, joka tulkkia tarvitsee, ei 
maahanmuuttaja itse.  

10.2 Tampereen palvelut 

Pirkkalalaisia maahanmuuttajaperheitä on ohjattu myös Tampereen palvelujen piiriin, koska 
siellä on enemmän palveluja maahanmuuttajille, esimerkiksi kotoutumisen kielikurssit 
järjestetään Tampereella. Tampereen palveluiden käyttäminen on helpottunut, kun Tampereen 
kaupungin liikennelaitos alkoi liikennöidä Pirkkalaan kesällä 2014.  Kuukausikortin hinta 
laski, Pirkkalan keskustasta pääsee helposti ja vaivattomasti Tampereelle useamman kerran 
tunnissa ja tämän lisäksi äidit pääsevät lastenvaunujen kanssa bussiin ilmaiseksi. Toimiva 
bussiyhteys on erittäin tärkeä asia monelle maahanmuuttajalle, sillä useimmilla ei ole autoa.  

Tampereella toimii maahanmuuttajien info Mainio, Tuomikirkonkatu 12. 
Maahanmuuttajainfosta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, työhön, koulutukseen, 
oleskelulupiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaita 
palvellaan 15 eri kielellä. Kaikki neuvojat palvelevat asiakkaita myös suomeksi. Palvelu on 
maksutonta ja avointa kaikille taustasta ja maahantulosyystä riippumatta. Neuvonta toimii 
ilman ajanvarausta. 

Metsossa ja Hervannan kirjastossa järjestetään kielikahvila, suomen kielen keskusteluryhmiä. 
Maahanmuuttajia on kannustettu osallistumaan niihin puhutun suomen kielen parantamiseksi. 
Kielikahvila on Hervannassa tiistaisin 17–18 ja Metsossa torstaisin 15–16. Osallistuminen on 
maksutonta. 

Kansainvälinen naisten tapaamispaikka Naistari toimii Hervannassa, Tampereella. Naistarissa 
voi mm. opiskella suomen kieltä, tutustua uusiin ihmisiin, saada neuvoja, käydä internetissä 
sekä osallistua liikuntaan. Lapset voi ottaa Naistariin mukaan ja sieltä löytyy myös 
lastenhoitoapua. 

Hervannan uimahallissa on jo pitkään järjestetty maahanmuuttajannaisille oma uimahallivuoro 
maanantaisin 17.30–19.45. 
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10.3 Maistraatti  

Pirkkalan asukkaat asioivat Sisä-Suomen maistraatin Tampereen yksikössä, Hatanpäänvaltatie 
24, PL 682, 33101 Tampere. 

Vakinaisesti Suomeen muuttaville rekisteröidään maistraatissa kotikunta ja he saavat 
suomalaisen henkilötunnuksen. Suomessa asuvista henkilöistä merkitään perustiedot 
väestötietojärjestelmään. Rekisteröitäviä tietoja ovat mm. nimi, syntymäaika, kansalaisuus, 
perhesuhdetiedot ja osoite. 

Rekisteröityäkseen henkilön on henkilökohtaisesti käytävä asuinpaikkansa maistraatissa. 
Mukana on oltava passi ja voimassa oleva oleskelulupa. Pohjoismaiden kansalaiset eivät 
tarvitse oleskelulupaa. EU-kansalaisen, joka aikoo jäädä Suomeen yli kolmeksi kuukaudeksi, 
on rekisteröitävä oleskelunsa poliisilla ennen rekisteröitymistään maistraattiin. Muita 
rekisteröitymisessä tarvittavia asiakirjoja ovat mahdolliset avioliittotodistukset, ero-, ja 
kuolintodistukset ja lasten syntymätodistukset. Rekisteröityvän henkilön tulee täyttää ja 
henkilökohtaisesti allekirjoittaa maistraatissa ulkomaalaisen rekisteröintilomake sekä 
muuttoilmoitus väestötietojärjestelmään. 

10.4 Poliisi  

Pirkkalan asukkaat kuuluvat Sisä-Suomen poliisilaitoksen piiriin. Se toimii Pirkanmaan ja 
Keski-Suomen alueella, hallinnollinen ja johdollinen keskus sijaitsee Tampereella. 

Osoite on Tampereen pääpoliisiasema / lupapalvelut, Hatanpään valtatie 16, PL 147, 33101 
Tampere. 

Sisä-Suomen poliisin internetsivuilta, ulkomaalaisluvista löytyy lisätietoa oleskeluluvan 
hakemiseen. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän avulla on mahdollista varata aika etukäteen. 
Oleskelulupahakemus tulee jättää henkilökohtaisesti Tampereen poliisiaseman 
lupapalveluihin. Lupa pitää maksaa hakemusta jätettäessä. Poliisin numerosta 0295 414 934 
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@poliisi.fi saa neuvoa ja 
ohjausta ulkomaalaislupiin. 

10.5 Maahanmuuttovirasto eli Migri 

Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee 
maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä 
asioita. Toimintansa virasto aloitti nimellä Ulkomaalaisvirasto 1.3.1995. Nimi vaihtui 
Maahanmuuttovirastoksi 1.1.2008. 
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Maahanmuuttoviraston tehtäviä 

 myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville ulkomaalaisille kuten opiskelijoille, 
työntekijöille, elinkeinonharjoittajille, paluumuuttajille ja Suomessa asuvien 
ulkomaalaisten perheenjäsenille 

 käsittelee turvapaikkahakemukset puhuttelusta päätöksentekoon 
 ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton 

käytännön toimintaa 
 myöntää muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja 
 päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta 
 vastaa kansalaisuushakemuksista, -ilmoituksista ja -selvityksistä 
 vastaa ulkomaalaisrekisterin ylläpidosta 
 tuottaa tietopalveluita niin kansainvälisiin tarpeisiin kuin kotimaan päättäjille ja 

viranomaisille 
 osallistuu omaa toiminta-aluettaan koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön 

10.6 Kela 

Pirkkalassa ei ole ollut Kelan toimihenkilöä 1.9.2014 jälkeen. Kunnan yhteispalvelupisteestä 
saa lomakkeita ja valmiiksi maksettuja palautuskuoria.  Asiakkaita varten on myös pääte ja 
kopiointimahdollisuus.  

Pirkkalaa lähinnä olevat Kelan palvelupisteet ovat Tampereen keskustassa (Aleksis Kiven katu 
18), avoinna ma – pe 9-16, ajanvarauksella ma 16–17  ja Nokialla (Pirkkalaistori 10), avoinna 
ma-pe 9-12 ja 13–16. Etuudet ja liitteet www.kela.fi/asiointi ja ajanvarauksella puhelimitse ja 
toimistossa www.kela.fi/ajanvaraus.  

Pirkkalan kunnan maahanmuuttotyö auttaa maahanmuuttajia laittamaan hakemuksia vireille 
heidän kotoutumisaikanaan. Maahanmuuttotyö auttaa hakemaan Suomen sosiaaliturvaa, 
asumistukea, lapsilisää, kotoutumistukea ym. ja tarvittaessa maahanmuuttajan kanssa 
asioidaan henkilökohtaisesti Kelassa. 

Mikäli henkilö muuttaa Suomeen vakinaisesti, hän kuuluu yleensä Suomen sosiaaliturvaan 
muuttohetkestä lähtien ja voi saada Kelan etuuksia. Kela arvioi muuton vakinaisuutta. 
Arvioinnissa huomioidaan kokonaistilanne ja lisäksi oleskeluluvan tulee olla myönnetty 
vähintään vuodeksi, jos on velvollinen oleskeluluvan toimittamaan. Oleskeluluvan myöntää 
maahanmuuttovirasto. Hakemuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta voi tehdä Kelan 
sivuilla verkossa tai hakea lomakkeella Y77. 

Asiasta löytyy lisätietoa Kelan sivuilta, kohdasta maasta - tai maahanmuutto. 
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11 MAAHANMUUTTAJATYÖN KEHITTÄMISALUEET JA IDEAT 

Pirkkalan kunta on päättänyt ottaa kiintiöpakolaisia vuosina 2015–2024 enintään 15 
henkilöä/vuosi, mikä sisältää myös perheenyhdistämisen kautta muuttavat henkilöt. 
Perusturvalautakunnalle raportoidaan vuosittain kotouttamisen toteutumisesta. Kotoutumista 
seurataan kielitaidon, terveyden, koulutuksen ja työllistymisen näkökulmista. 

Maahanmuuttajan kotoutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti suomen kielen oppiminen. 
Kotoutumiseen vaikuttaa myös se, miten paljon maahanmuuttaja pystyy omaksumaan 
suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoja ja hahmottamaan enenevässä määrin 
monimutkaistuvaa ja teknillistyvää yhteiskuntaa. 

Puhutun suomen kielen harjoittelun tukemiseksi vuonna 2014 Pirkkalan maahanmuuttajatyö 
on yhdessä Ehyt ry:n ja seurakunnan kanssa pitänyt monikulttuurikahvilaa Elokolon tilassa. 
Kevätkaudella 2014 kahvilassa kävi maahanmuuttajia ja suomalaisia, keskusteluja syntyi 
erilaisten aiheiden ympärille. Kevätkausi päättyi ennen juhannusta juhlaan Vähäjärven 
rannalla. Syksyllä 2014 kahvila ei osoittautunut yhtä suosituksi, mutta syyskausi päättyi 
joulujuhlaan, jossa oli erittäin runsas osanotto. Vuonna 2015 maahanmuuttajille voisi olla 
järkevää tarjota kahdet juhlat, kesällä ja joulun alla, koska nämä osoittautuivat erittäin 
suosituiksi ja niitä toivottiin lisää. 

Asuntojen saaminen Pirkkalassa on ollut hankalaa. Kotouttamisohjelmaa valmisteltaessa on 
tavattu suurimpia vuokranantajia Pirkkalassa ja heidän kanssaan on sovittu toimintatavoista, 
miten varsinkin uusille maahantulijoille saadaan järjestettyä asuntoja. Toimintamallista 
sopiminen ei tietenkään poista sitä asiaa, että Pirkkalassa on vähän tarjolla suuria vuokra-
asuntoja eikä kunnalla ole omia vuokra-asuntoja. 

Heikko taloudellinen tilanne heijastuu myös maahanmuuttajiin. Pirkkalan työllistämisyksikkö 
aloitti jo pitempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille kuntouttavan työtoiminnan jakson 
9.12.2014, tapaamisia on kaikkiaan 12 kertaa. Jakson tarkoituksena on katkaista 
työttömyysjakso ja auttaa maahanmuuttajia aloittamaan opinnot tai etenemään työllistymisen 
suuntaan. 

Tulevaisuudessa kirjaston esittelyn yhteyteen olisi tarkoituksenmukaista pyytää myös 
kulttuuritoimea esittelemään omaa toimintaansa maahanmuuttajaperheille. Näin 
maahanmuuttajat saisivat laajemman kuvan kunnassa tapahtuvasta kulttuuritoiminnasta. 
Lisäksi nuorille maahanmuuttajille voisi olla hyödyllistä järjestää tutustumisia 
nuorisotoimeen. Nuorisotoimeen tutustuminen on hyödyllistä järjestää nuoren siirtyessä 
valmistavasta opetuksesta normaaliin opetukseen Pirkkalan kouluun. Suomen kieli on silloin 
riittävällä tasolla muiden nuorten kanssa kommunikoimiseksi.  Näin nuorella olisi 
mahdollisuus tutustua oman kunnan nuoriin ja saada ystäviä. 
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12 MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ, WWW.MIGRI.FI 
 
 
 

Maahanmuuttaja Yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita 
henkilöitä. 

Ulkomaalainen Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 
Siirtolainen  Henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan 

hankkiakseen sieltä toimeentulon. 
Pakolainen Henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta 

pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, 
kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai 
poliittisen mielipiteen johdosta (YK:n pakolaisen oikeusasemaa koskevan 
yleissopimuksen mukaan). Pakolaisiksi kutsutaan Suomessa yleensä myös 
henkilöitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan suojelun tarpeen vuoksi tai 
humanitaarisista syistä. 

Turvapaikanhakija Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskelulupaa vieraasta maasta. Hakijalla on 
oikeus oleskella vastaanottokeskuksessa hakemuksen käsittelyn ajan. 
Työnteko-oikeus 3-6 kk hakemuksen jättämisestä. 

Kiintiöpakolainen henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun myöntämä pakolaisen 
asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittain valtion tulo- ja 
menoarvion yhteydessä päätettävän pakolaiskiintiön puitteissa. Suomen 
vuosittainen kiintiö on 750. 

Paluumuuttaja Ulkosuomalainen, joka on pidemmän tai lyhyemmän ajanjakson asunut 
Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa Suomeen. Suomessa 
paluumuuttajakäsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin 
sekä entisen neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten 
inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. 

Kotouttaminen Viranomaisten ja muiden tahojen järjestämät toimenpiteet, joilla edistetään 
ja tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista. 

Kotoutuminen Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat 
ja liittyvät yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. 
Kotoutumisprosessi on ylisukupolvinen prosessi, jolla tarkoitetaan sitä, että 
maahanmuuttajan oma kulttuuritausta vaikuttaa myös seuraaviin 
sukupolviin, vaikka he olisivatkin syntyneet ja kasvaneet uuden kulttuurin 
keskellä. perheenjäsenten kotoutuminen on usein myös eriaikaista. 
Minkälaista ohjausta tarvitaan ja kuinka pitkän ajan, riippuu kotoutujan 
taustasta (kotimaa ja maan tilanne, koulutustausta, elämänkokemukset) 
iästä, omista tavoitteista ja maahanmuuton syistä. 
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Ihmisen perustarpeisiin kuuluvat kulttuurista riippumatta yhteisöön 
kuulumisen ja hyväksytyksi tulemisen tarve. Fyysisten perustarpeiden 
(asuminen, ruoka, vaatteet) tyydyttämisen lisäksi maahanmuuttaja tarvitsee 
tukea sosiaalisen yhteisön löytämiseen ja siinä hyväksytyksi tulemiseen. 
Tärkeä elementti kotoutumisprosessissa on oman etnisen identiteetin, kielen 
ja kulttuurin säilyttäminen ja harjoittaminen 

Yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat samaa asiaa eli tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien varmistamista kaikille sukupuolesta, etnisestä taustasta, 
kielestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisuudesta, suuntautumisesta, 
uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä 
huolimatta 
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LINKKEJÄ, JOISTA SAA LISÄÄ TIETOA 

 www.kotouttaminen.fi 
 www.yhdenvertaisuus.fi 
 Infopankki, tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta 15 eri kielellä 
 www.infopankki.fi 
 Pirkkalan kunnan kotisivuilta löytyy tietoa oman kunnan palveluista suomen ja 

englannin kielellä. 
 www.pirkkala.fi 
 Mainio, maahanamuuttajainfosta Tampere, Tuomiokirkonkatu 12 saa opastusta 15 eri 

kielellä. 
 http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/neuvonta.html 
 Maahanmuuttovirastosta saa tietoa oleskeluluvista, turvapaikasta Suomessa ja 

kansalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 
 www.migri.fi 
 Sisä-Suomen poliisilaitokselta saa lisätietoa oleskelulupaan, työlupaan, 

kansalaisuuteen ja turvapaikka-asioihin. Poliisin lupapalvelu palvelee Tampereella 
pääsääntöisesti ajanvarauksella. 

 www.poliisi.fi/sisa-suomi 
 Kela palvelee ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Kela määrittelee mm. suomen 

sosiaaliturvan piiriin kuuluvat. Pirkkalan yhteispalvelupisteessä voit laittaa hakemukset 
vireille, kysyä neuvoa hakemusten täyttämisestä ja verkkopalveluista. Mahdollisuus 
myös kopiointipalveluun. 

 www.kela.fi 
 Maistraatti vastaa mm. alueensa väestötietojärjestelmästä. Maistraatti hoitaa 

henkilötunnuksen, henkilön ja avioliiton rekisteröinnin. Pirkkalaan muuttaneet asioivat 
Tampereen maistraatissa, mieluiten ajanvarauksella. 

 www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/Lansi-Suomen-laani/Sisa-Suomen-
maistraatti/Tampereen-yksikko/ 

 TE-toimistot tarjoavat työnvälitys- ja työvoimapalveluita. Pirkkalan 
yhteispalvelupisteessä on mahdollista saada verkkoneuvojien palvelua ilman 
ajanvarausta, yhteispalvelupisteen aukioloaikoina. Pirkkalan asukkaat asioivat 
Pirkanmaan TE-toimistossa Tampereella aloittaessaan asiakassuhteen. Lisäksi 
kunnassa on oma työllisyyspalveluiden yksikkö, jonka kautta organisoidaan 
työnhakija-asiakkaille aktiivitoimia yhteistyössä kunnan muiden yksiköiden kanssa. 

 http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkkala 
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 http://www.pirkkala.fi/kunta_ja_hallinto/tyollisyyspalvelut/ 
 Suomen kielen kursseista löytyy tietoa  
 http://www.finnishcourses.fi 
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