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Kunnan tilanne: Kunnassa on n. 30 ulkomaalaista asukasta.. Osa heistä on naapurikunnista ,naapurimaista
muuttaneita. Kunnassa ei ole tällä hetkellä pakolaisia.

Kunta on solminut TE- keskuksen kanssa sopimuksen jonka mukaan te-keskus korvaa kuntaan
omaehtoisesti muuttavien pakolaisten osalta sovitut kustannukset. (sopimus 6/2002)

Maahanmuutto on Enontekiöllä pääosin työperäistä tai perhesuhteista johtuvaa. Kunnan elinvoimaisuuden
edistämisen ja työvoimatarpeen vuoksi maahanmuutto Enontekiölle on tervetullutta. Kunnassa oleskelee
määräaikaisesti harjoittelun tai määräaikaisen työn vuoksi ulkomaalaisia, jotka eivät ole Kotikuntalain
mukaan henkikirjoitettuna Enontekiöllä. Kotouttaminen ei koske heitä.

1.Kunnanhallitus nimeää kuntaan maahanmuuttovastaavan. Maahanmuuttovastaava toimii yhdyshenkilönä
maahanmuuttoa koskevissa asioissa ja huolehtii siitä että maahanmuuttoon liittyvät asiat tulevat kunnassa
hoidettua.

2.Yksittäisen henkilön kotouttamissuunnitelmasta vastaavat:

a) Työikäiset työssä olevat , jotka haluavat kotouttamissuunnitelman tehtäväksi; maahanm uuttovastaava.

b) Työttömien ja toimeentulotukea saavien sekä aikuisten erityistä tukea tarvitsevien osalta Enontekiön
sosiaalitoimi / Annikki Kallioniemi puh. 040- 120 3617.Sosiaalitoimi vastaa myös kuntaan omaehtoisesti
hakeutuneiden pakolaisten kotoutumissuunnitelmista.

c) Päivähoitoikäisten osalta varhaiskasvatus / laina Ketola puh. 040- 5694 114

d) Kouluikäisten osalta Laila Palkinen puh. 040- 5474938.

Työttömien osalta a lkukartoituksen tekee Te-toimisto • tarvittaessa yhteistyössä maahanmuuttovastaava n
tai sosiaalitoimen kanssa. Työssäolevien ja työelämän ulkopuolisten osalta alkukartoituksen tekee
kotouttamissuunnitelmasta vastaava.

Kotoutumissuunnitelmista vastaavat huolehtivat myös yleisen kunnan elinolosuhteita ja palveluja koskevan
tiedotuksen järjestämisestä kohderyhmälleen ja kotoutujille.

3. Vastuuhenkilöt sopivat tarvittaessa työnjaosta , yhteensovittamisesta ja yhteistyöstä
kotouttamissuunnitelmissa.

4. Asumisen ja kodinhoidon suhteen opastus järjestetään kotipalvelun avulla. Hakemus asiasta pitää tehdä
vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalolle. Vastuuhenkillöt huolehtivat että tarvittaessa hakemus
tehdään. Kotouttamistarkoituksena annetusta kodinhoitoapua annettaessa kotipalvelumaksua ei peritä.

5. Kielenopetusta ulkomaalaisille paikkakunnalle järjestää Revontuliopisto. Työttömät henkilöt ohjataan
TE-keskuksen kursseille. Ohjataan omatoimiseen opiskeluun etäopetuksena , tarvittaessa kunnan Virtu
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pisteen avulla , tai internetissä saatavilla olevien kurssien avulla, mikäli opetusryhmää ei saada
paikkakunnalle.

6. Tulkkausapua käytetään aina kun käytettävissä ei ole yhteistä kieltä, jota molemmat osanottajat puhuvat
sujuvasti. Jos työntekijä tai maahanmuuttaja kokee, että tulkkausta tulisi käyttää, tulkkaus järjestetään.
Käytetään aina puhelintulkkausta ellei erityisestä syystä ole välttämätöntä saada tulkkia paikanpäälle..
Tulkkaus tilataan Pohjois-Suomen tulkkikeskuksesta puh 08 -558 41856. Tulkkaus on tilattava hyvissä ajoin.

7. Palvelujen kustannuksista vastaa palvelujen antaja. Pakolaisten osalta kunnan sosiaalitoimi voi hakea
erinäisiin kustannuksiin korvausta TE-keskuksesta joten pakolaisten palvelujen kustannuksista on sovittava
sosiaalitoimiston kanssa.

8. Jos maahanmuuttovastaava katsoo aiheelliseksi, järjestetään maaliskuussa, kansanvälisen naisten
päivän tienoilla järjestetään kehittämiskahvila. Kunta kutsuu maahanmuuttajat kunnanvirastolle iltapäivä-,
tai iltatilaisuuteen. Kunta esittelee toimintaansa ja kotouttamissuunnitelmaa. Maahanmuuttajilla on

Q
tilaisuus esittää tarpeita ja kehittämisideoita, jotka pyritään toteuttamaan. Tilaisuuden ohjelmasta ja
emännöinnistä sopivat kotouttamisvastaavat maahanmuuttovastaavan kanssa.

8. Kotuttamissuunnitelman toimivuutta arvioidaan kunnan toimintakertomuksen yhteydessä vuosittain.
Kunna nhallitus tarkastelee vuosittain kunkin vuoden ensim mäisessä kokouksessa onko
kotouttamissuunnitelman täydentämiseen, muuttamiseen tai uusimiseen aihetta.

Kotouttamissuunnitelmaa voidaan tarkastella kesken vuodenkin maahanmuuttovastaavan tai
kunnanhallituksen aloitteesta mikäli maahanmuuttajien määrä, tai tarpeet, sitä edellyttävät.

9. Kotouttamissuunnitelmaan liittyviä esityksiä voivat tehdä maahanmuuttajat, kuntalaiset ja muut
kiinnostuneet maahanmuuttovastaavalle, mieluiten sähköpostitse

Lainsäädäntöä ja käsitteitä

Laki kotoutumisen ed istämisestä 30.12.2010/1386

32

Kunnan 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.
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Mikä kotouttaminen?

Lain tarkoitus

Tämän 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.

Soveltamisala

Tätä 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.
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Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) 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;

2) kotouttamisella kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen
toimenpiteillä ja palveluilla;

3) maahanmuuftajalla Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai
siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity
taikka jolle on myönnetty oleskelukortti;

4) sosiaalisella vahvistamisella maa hanm uuttajalle suunnattuja toimenpiteitä hänen elämä ntaitojensa
parantamiseksi ja syrjäytymisensä ehkäisemiseksi;

5) monialaisella yhteistyöllä eri toimialojen viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä;

6) erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja
kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn,
iän, perhetilanteen, luku-ja kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.
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