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1. Kotouttamisohjelman valmistelu ja 
lähtökohdat 

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011, minkä myötä 

kotouttamisohjelmat ovat kunnille lakisääteisiä.  Laki velvoittaa, että kunnan tai useamman kunnan 

yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi 

kotoutumisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan 

vähintään kerran neljässä vuodessa. Vakka-Suomen sosiaalijohto päätti 19.12.2013, että Vakka-

Suomen alueelle laaditaan seudullinen kotouttamisohjelma. Tuolloin päätettiin, että ohjelman 

laatimisesta vastaa työryhmä, johon valittiin edustajat kaikista alueen kunnista (Uusikaupunki, 

Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo ja Kustavi). Mukaan ohjelman laadintaan kutsuttiin edustajat 

Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimistosta Uudestakaupungista ja Laitilasta.   

Kunnat ovat erilaisten haasteiden edessä riippuen maahanmuuttajien määrästä ja myös siitä, millä 

perusteella maahanmuuttajat ovat tulleet kuntaan (pakolaisena, aviopuolisona, työhön, opiskelija). 

Tilastojen mukaan maahanmuuttajien määrät ovat kasvussa, joten kuntien tulee varautua 

kehittämään palvelujaan. Seudullinen kotouttamisohjelma toimii kunnille maahanmuuttajatyön 

runkona. Se selkiyttää kuntien välistä yhteistyötä ja työnjakoa, yhtenäistää kuntien käytäntöjä 

maahanmuuttajatyössä sekä antaa mahdollisuuden tiettyjen palvelujen seudulliseen 

toteuttamiseen ja sitä kautta säästää kustannuksia. 

Kotouttamisohjelma on kunnassa toteutettavan pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kannalta 

keskeinen ohjelma-asiakirja.  Ohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, 

voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa.  Kotouttamisohjelma sisältää 

myös konkreettiset toimenpiteet siitä, miten hyviä etnisiä suhteita kunnan alueella edistetään ja 

seurataan. 

 

1.1 Laki kotoutumisen edistämisestä 
 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011. Lain piirissä ovat henkilöt, 

joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa.  Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka 

oleskeluoikeus on rekisteröity, tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Lain 

tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta ottaa osaa 

aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.  Tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.  Uudella lailla 

halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta; jokaiselle jaetaan tietoa 

suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Lain 

uudistuksen tavoitteena on myös kotoutumisen kaksisuuntaisuuden edistäminen; kotoutuminen 
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edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa.  Uusi laki 

velvoittaa kuntia järjestämään kotouttamispalvelut kaikille maahanmuuttajille.  Kunnilla on 

alkukartoituksen järjestämisvelvollisuus yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kanssa. 

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut 

kotoutumisvalmiudet, sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja 

palvelujen tarpeet. Kotoutumispalveluiden järjestämistä ja toteutumista seurataan ja arvioidaan 

entistä tiiviimmin.  Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään.  Maahanmuuttajien 

osallisuutta lisätään ja pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista vahvistetaan. (Laki kotoutumisen 

edistämisestä 1386/2010) 

Maahanmuuttoasioita ohjaa kotouttamislain lisäksi myös Ulkomaalaislaki (301/2004).  

Ulkomaalaislain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa 

ulkomaalaisasioissa, sekä edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista 

ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen ja ottaen huomioon Suomea velvoittavat 

kansainväliset sopimukset.  Ulkomaalaislakia sovelletaan ulkomaalaisen maahantuloon, 

maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa.   

Kunnassa kotouttamisen tavoitteena on turvata maahanmuuttajalle perustiedot suomalaisen 

yhteiskunnan toiminnasta, perusoikeuksista, velvollisuuksista ja työelämästä.  Lisäksi 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 edistää hyviä etnisiä suhteita ja 

kulttuurien välistä vuoropuhelua ja maahanmuuttajaryhmien osallisuutta, sekä tukea 

mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. (Kotouttamislaki 2010, 29 §) 

 

1.2. Valtion kotouttamisohjelma ja kotouttamisen osaamiskeskus 
 

Valtioneuvosto hyväksyi 7.6.2012 valtion kotouttamisohjelman vuosille 2012 – 2015. Valtion 

kotouttamisohjelma tehostaa kotouttamistoimenpiteiden valtakunnallisen tason suunnittelua, 

toimeenpanoa ja seurantaa. Ohjelman yleisenä tavoitteena on maahanmuuttajien osallisuuden 

tukeminen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Samalla halutaan vahvistaa eri väestöryhmien välistä 

vuorovaikutusta ja hyviä etnisiä suhteita. Erityisiksi painopisteiksi ohjelmassa on nostettu 

maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen ja maahanmuuttajalasten ja –nuorten sekä 

perheiden ja naisten tukeminen. 

Valtion kotouttamisohjelma korostaa sitä, että maahanmuuttajien asettumista kuntalaiseksi on 

kotoutumisen olennainen perusta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää tukea varhaiskasvatusta, 

koulutusta sekä kehittää kunnallisia peruspalveluja. Ohjelmassa myös nostetaan esiin 

maahanmuuttajien, järjestöjen ja viranomaisten välinen vuoropuhelu hyvien etnisten suhteiden 

edistämiseksi. Kansalaisjärjestöjen ja ylipäätään kolmannen sektorin merkitys korostuu. 

Kotouttamisen osaamiskeskus aloitti toimintansa työ- ja elinkeinoministeriössä 21.3.2014. 
Osaamiskeskuksen tehtävänä on maahanmuuttoon ja erityisesti maahanmuuttajien kotoutumiseen 
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liittyvän tiedon, tilastoinnin ja tutkimuksen kehittäminen ja seuranta kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla.  
 
Maahanmuutto- ja kotouttamishallinnon haasteena ja samalla etuna on se, että se kuuluu monille 
eri toimijoille. Kotoutumista koskevan tiedon tuotanto, seuranta ja levittäminen on ollut hajanaista. 
Maahanmuuttajat ovat monimuotoinen väestöryhmä, ja elinolot eri puolilla Suomea vaihtelevat, 
joten tietotarpeet osaamisen kehittämiseksi ovat erilaisia riippuen toimintaympäristöstä.  
 
www.kotouttaminen.fi -sivusto on keskeinen väline osaamiskeskuksen työssä. Sivusto on suunnattu 
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville. Sivusto tarjoaa tietoa muun muassa kotoutumislaista ja 
sen soveltamisesta ja pakolaisten vastaanotosta, sekä kokoaa kansainvälistä muuttoliikettä ja 
kotoutumista kuvaavaa tilasto- ja tutkimustietoa Suomesta ja muista maista. 

 

1.3. Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 
 

Seudullisen kotouttamisohjelman taustalla on paitsi uusi kotouttamislaki myös jo aiemmin laadittu 

vuoteen 2015 asti ulottuva Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Seudullinen 

kotouttamisohjelma kytkeytyy maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan. 

Varsinais-Suomen Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa on esitetty kuusi toimintalinjaa: 

1. Työperusteista maahanmuuttoa halutaan edistää, ja ohjelmassa esitetään toimenpiteitä 

maahanmuuttajien rekrytoinnin kehittämiseksi ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 

2. Maahanmuuttajien työllistäminen ja heidän oman osaamisensa hyödyntäminen. Tavoitteena on 

kehittää työvoimatoimistojen, oppilaitosten, työmarkkinajärjestöjen ja 

maahanmuuttajayhdistysten välistä yhteistyötä. 

3. Halutaan edistää maahanmuuttajien kotoutumista, ja erityisesti kehittää kotouttamistoiminnan 

koordinointia sekä panostaa perheisiin, lapsiin ja nuoriin. 

4. Humanitaarisen maahanmuuton kehittäminen ja kuntien vastaanottovalmiuksien parantaminen 

5. Varsinais-Suomen vetovoimaisuuden lisääminen muun muassa yhdyskuntasuunnittelun ja 

asuntopolitiikan kehittämisen kautta 

6. Yleisten maahanmuuttopolitiikkaa tukevien rakenteiden vahvistaminen. 

 

1.4  Käsitteitä 
 

Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja 

muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. Kotoutumisella tarkoitetaan 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. 

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen
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Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen 

oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. 

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi.  

Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. 

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan 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.  Toisen sukupolven 

maahanmuuttaja on Suomessa syntynyt maahanmuuttajien lapsi. 

Muunkielinen on henkilö, joka puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamen 

kieltä. 

Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja 

nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten 

inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, 

mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia. 

Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, 

uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 

mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR 

toteaa olevan pakolainen. Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa valtion 

budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. 

Turvapaikanhakija on henkilö joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Saa 

pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole pakolainen. 

Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain 

muulla perusteella. 

 

Maahanmuuttajat Vakka-Suomessa 

 
Tilastokeskuksen mukaan Varsinais-Suomessa oli v. 2013 kaikkiaan ulkomaan kansalaisia 17 084 
henkilöä.  
 
Työnvälitystilaston (vuositilasto 2013) mukaan ulkomaalaisia työnhakijoita Varsinais-Suomessa oli 
kaikkiaan 7157 henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan v. 2013 Vakka-Suomessa ulkomaankansalaisia oli 
yhteensä 534 henkilöä eri kuntien alueella seuraavasti:  
 
Uusikaupunki 170  
Laitila   241 
Vehmaa  28 
Pyhäranta  17                                                     
Taivassalo  60 
Kustavi  18 
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Vakka-Suomeen maahanmuuttajat saapuvat pääasiassa avio-/avoliiton kautta tai työperusteisesti. 
Valtaosa työperusteisesti saapuneista maahanmuuttajista työskentelee sesonkiluonteisesti 
vihannes- ja maataloustyössä. Kansalaisuuksista eniten edustettuina Vakka-Suomen kunnissa ovat 
virolaiset, ruotsalaiset, venäläiset, thaimaalaiset, turkkilaiset ja saksalaiset. Vakka-Suomen kunnat 
eivät toistaiseksi ota vastaan kiintiöpakolaisia.  
 
 

3. Seudullisen kotouttamisohjelman 
tavoitteet 

 

1) Laaditaan seudun kunnille yhteinen seudullinen kotouttamisohjelma 

2) Selkeytetään kuntien välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä siihen liittyvien kustannusten 

jakautumista kuntien välillä 

3) Kartoitetaan kotouttamistyön toimijat ja vahvistetaan niiden välistä yhteistyötä 

4) Pyritään kehittämään olemassa olevia palveluja kunnissa niin, että palveluissa huomioidaan 

maahanmuuttajat. Pyritään kehittämään maahanmuuttajan palvelua niin, että toimijataho, joka 

kohtaa maahanmuuttajan, osaisi ohjata mahdollisimman laajasti muidenkin palveluiden piiriin.  

5) Yhtenäistetään kuntien käytäntöjä maahanmuuttajatyössä 

6) Edistetään kunnissa kantaväestön ja maahanmuuttajien kanssakäymistä ja lisätään 

monikulttuurisuustietoutta ja ehkäistään syrjintää 

7) Pyritään tuomaan esiin kansainvälistymisen mukanaan tuomat haasteet 

 

Tavoitteena on, että kuntien peruspalveluissa voidaan antaa tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa 

maahanmuuttajille. Työntekijöiden valmiuksia parannetaan järjestämällä työntekijöille 

monikulttuurisuuskoulutusta ja asiakkaan kohtaamiseen liittyvää koulutusta sekä järjestämällä eri 

ammattialojen työntekijöiden seudullisia verkostotapaamisia. 
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4. Kotouttamista tukevat toimet 

 

4.1.  Alkuinfo, ohjaus ja neuvonta 
 

Kotouttamislaki korostaa maahantulon alkuvaiheen palveluja liittyen maahanmuuttajalle 

annettavaan ohjaukseen, neuvontaan ja tiedon saantiin suomalaisesta yhteiskunnasta, palveluista, 

maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Maahanmuuttajalle tulee antaa tietoa hänen 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa sekä tietoa 

palvelujärjestelmästä ja kotoutumistoimenpiteistä. Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen 

muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon yhteydessä. 

Valtion viranomaiset vastaavat osaltaan valtakunnallisen perustietoaineiston sisällön tuottamisesta 

ja ajan tasalla pitämisestä. Sisäasiainministeriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, 

kääntämisestä ja jakelusta. Aineistoa jaetaan mm. poliisin ja maistraatin toimipisteistä. Aineisto 

käännetään 10:lle Suomessa yleisimmälle maahanmuuttajien kielelle. Perustietoaineisto ja eri 

kieliversiot löytyvät sähköisenä osoitteesta: www.lifeinfinland.fi 

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.  

Lisää tärkeää tietoa Suomessa asumisesta ja elämisestä löytyy osoitteesta 

http://www.infopankki.fi/. Infopankki on Helsingin kaupungin ylläpitämä monikielinen verkkosivusto 

Suomeen muuttoa suunnitteleville tai tänne jo muuttaneille. Sivustolle on koottu runsaasti tietoa 

elämisestä ja asumisesta Suomessa sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Infopankki 

palvelee kaikkiaan 14 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, viro, ranska, venäjä, somali, turkki, arabia, 

persia, kiina, albania, espanja ja kurdi. Infopankissa olevien linkkien kautta on saatavissa tietoa eri 

viranomaisten ja järjestöjen palveluista. Sivustosta on hyötyä niin maahanmuuttajille kuin heidän 

kanssaan työskenteleville. Palvelu sisältää myös tietoa Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kela ja 

Infopankki ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun mm. kattavan koostesivun Suomen 

sosiaaliturvasta. 

TE-palveluista tietoa uudelle maahanmuuttaja-asiakkaalle löytyy verkosta te-info.fi -sivulta 

viidellätoista eri kielellä. Lisäksi sivulta löytyy videoesittely aiheesta 6 eri kielellä. 

 

4.2.  Alkukartoitukset 
 

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut 

kotoutumisvalmiudet. Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia 

toimenpiteitä. Alkuhaastattelu sisältää luku- ja kirjoitustaidon, suomen ja ruotsin kielen taidon, 

http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta
http://www.infopankki.fi/
http://www.te-info.fi/
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opiskelutaitojen, aikaisempien koulutusten ja työkokemusten selvittämisen sekä elämäntilanteen ja 

siitä johtuvien palvelutarpeiden selvittämisen. 

TE- toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity 

työnhakijaksi TE- toimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa säädetyllä tavalla. Tämä 

siis koskee maahanmuuttajia, joilla on Ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva 

oleskelulupa, oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelulupakortti Suomessa. Vakka-Suomessa TE-

toimisto ohjaa tarvittaessa maahanmuuttaja-asiakkaan ns. kielelliseen alkukartoitukseen, josta 

asiakas ja TE-toimisto saavat kirjallisen palautteen. Palautteessa on arvioitu mm. asiakkaan 

kielitaitotaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan sekä annettu koulutussuositus. Vakka-

Suomessa asiakkaat ohjataan pääasiassa Turkuun kielelliseen kartoitukseen, mutta mikäli lyhyellä 

aikavälillä rekisteröityy useampia maahanmuuttaja-asiakkaita, jotka tarvitsevat kielellisen 

alkukartoituksen, voidaan kartoitus sopia tehtäväksi Uudessakaupungissa. TE-toimisto hankkii 

palvelun ulkopuoliselta taholta.  

Kunta järjestää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti 

toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea, esimerkiksi vanhukset tai kotona 

lasten kanssa oleva vanhempi. TE -toimisto tai kunta voi myös käynnistää alkukartoituksen sitä 

pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus 

käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta 

pyynnöstä. 

TE- toimisto tai kunta, joka on järjestänyt alkukartoituksen, ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa 

saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita. Alkukartoituksen perusteella TE- 

toimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman. 

Jos kunta tekee alkukartoituksen, valtio korvaa kunnalle kustannukset laskennallisena korvauksena. 

Alkukartoitus voidaan myös hankkia ostopalveluna. Alkukartoituksen laajuus on yksilöllinen ja 

riippuu maahanmuuttajan tilanteesta. 

Lain edellyttämää alkukartoitusta on tehty TE- toimistoissa työvoiman piirissä oleville asiakkaille. 

Kuntien vastuulla olevien osalta ei ole ollut tarvetta toteuttaa alkukartoitusta johtuen kuntien 

pienistä maahanmuuttajamääräistä. Kunnilla ei myöskään ole valmiuksia toteuttaa alkukartoitusta 

omana toimintana. Turussa on aloittanut Turun työväenopiston Luuppi alkukartoitusten tekemisen 

syksyllä 2010. Kuntien näkemys on, että alkukartoitus hankitaan tarvittaessa Turun työväenopiston 

Luupista. 

 

4.3.  Kotoutumissuunnitelma 
 

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on maahanmuuttajalla, jos hänen on katsottu alkukartoituksen 

perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisensa edistämiseksi jos hän on työtön ja 

rekisteröitynyt työnhakijaksi julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa säädetyllä tavalla tai jos 

hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. 
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Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
ensimmäisen oleskeluluvan tms. myöntämisestä ja se laaditaan enintään vuodeksi. 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. Vakka-Suomessa 
kotoutumissuunnitelma laaditaan pääasiassa jommankumman tahon- kunnan tai TE-toimiston 
kanssa.  

Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, jos siihen on alaikäisen 

yksilöllisistä olosuhteista johtuva tarve. Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan 

saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen 

tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajan kanssa. 

Kunta laatii perheen kotoutumissuunnitelman, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. 

Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen 

yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja perheenjäsenille laadittujen muiden asiaan liittyvien 

suunnitelmien kanssa. 

 

4.4.  Tulkkaus 
 

Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa 

kielilain (423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei 

vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille 

viranomaisen aloitteesta. 

Kunta päättää tulkkauspalveluiden hankkimisesta joko hankintalainsäädännön mukaan 

kilpailuttamalla tai kunnan omien hankintasäädösten perusteella. 

Turun seudun tulkkikeskus tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja kymmenillä eri kielillä.  

TE-toimisto tilaa tulkin tarvittaessa käyttöönsä Turun tulkkikeskuksesta maahanmuuttajalle, joka on 

työtön ja rekisteröity työnhakijaksi TE- toimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa 

säädetyllä tavalla. Tulkki tilataan ensimmäisen kotoutumissuunnitelman laadintatilaisuuteen, jossa 

käydään laajasti läpi asiakkaalle soveltuvat TE-palvelut ja työttömyysturva. Mikäli maahanmuuttaja 

tarvitsee tulkkia jatkossa asioidakseen TE-toimistossa, tulee asiakkaan itse järjestää tulkki ja hoitaa 

myös tulkkauksen kustannukset itse. Usein asiakkaan perhe- tai tuttavapiiristä kuitenkin löytyy joku, 

joka auttaa asioinnissa alkuun.  
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5. Peruspalvelut 

 

5.1.  Varhaiskasvatus ja perusopetus  
 

Kunnassa asuvilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon. Päivähoidon tavoitteena on 

tukea lapsen kasvua ja kehitystä tiiviissä yhteistyössä kodin kanssa. Päivähoitoa annetaan perheen 

tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja erillisissä 

esiopetusryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan lasten omaa kieli- ja 

kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvoja. Kunnissa olevat maahanmuuttajalapset ohjataan 

päivähoidon piiriin. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä vaihtelee eri kunnissa.  

Oman äidinkielen oppimista voidaan tukea hankkimalla erikielistä materiaalia esim. kotiäideille 

kirjastoihin VASKI-yhteistyönä. Kotoutumista voidaan myös tukea avoimen päiväkotitoiminnan 

kehittämisellä. Myös lasten sijoittamisella kunnan päiväkoteihin (keskittää tai hajauttaa) voidaan 

vaikuttaa maahanmuuttajan kotoutumiseen. 

Kunnat ovat luoneet varhaiskasvatukseen hyviä käytäntöjä, joita pyritään levittämään kuntiin. 

Tällöin pyritään edistämään yhtenäisiä kotouttamistoimenpiteitä. 

Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä (7–16-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on 

oikeus samaan peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta samalla otetaan huomioon oppilaiden 

mahdollisesti erilaiset lähtökohdat, erityisesti äidinkieli ja kulttuuri. 

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat sijoitetaan pääsääntöisesti ikäänsä sekä tietojaan ja taitojaan 

vastaavalle luokalle. Tarvittaessa hänen on mahdollista saada suomen tai ruotsin opetusta erityisen 

maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaan (suomi/ruotsi toisena kielenä) sekä oppilaan 

oman äidinkielen opetusta. Mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajaoppilaille voidaan järjestää 

myös tukiopetusta eri oppiaineissa. Oppilaalla on lisäksi oikeus saada oman uskontokuntansa 

mukaista opetusta, jos kyseiseen uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja 

vanhemmat pyytävät opetuksen järjestämistä. Oppivelvollisuusikäisille ja esiopetusikäisille 

maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan antaa perusopetukseen valmistavaa opetusta. Suomi ja 

ruotsi toisena kielenä –opetus. Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan 

suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -

oppimäärän sijaan. Opetuksen laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa. Tavoitteena on, että 

oppilas saavuttaisi perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen (ruotsin) 

kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Oppilaan tulisi kyetä opiskelemaan täysipainoisesti 

kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja hänellä tulisi olla valmiudet jatkaa opintojaan perusopetuksen 

jälkeen.  

Uskontojen opetus. Perusopetuslain mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee järjestää oman 

uskonnon opetusta, kun vähintään kolmen oppilaan huoltajat sitä vaativat. Lukiossa 18 vuoden 

ikäisenä aloittava voi valita uskonnon tai elämänkatsomustiedon. 
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5.2.  Perusopetuksen jälkeinen koulutus ja aikuisväestön koulutus 
 

Kotouttamislaki lähtee siitä, että myös työelämän ulkopuolella olevien, kotouttaminen ja kielen 

oppiminen tulee taata. Työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajille kuten esim. kotiäideille 

on mahdollista opiskella suomen kieltä Vakka-Suomen kansalaisopistossa Uudessakaupungissa. 

Opiskelua on kerran viikossa 1,5 h ajan. Sama opiskelumahdollisuus on järjestetty Vakka-Suomen 

kansalaisopistossa myös työssä oleville, jolloin kieltä voi opiskella illalla, järjestelyissä on huomioitu 

myös vuorotyössä olevat.  

Maahanmuuttajat, jotka ovat asuneet vasta lyhyen ajan Suomessa tai joilla ei ole riittävää suomen 

tai ruotsin kielen taitoa jatko-opintoihin hakeutuakseen tarvitsevat erityistä voimakasta ohjausta ja 

opastusta. Tärkeää tukea tarjoavat koulujen opinto-ohjaajat, TE- toimistot, kunnan eri toimijat mm. 

sosiaalitoimisto, nuorisotoimi, terveydenhuolto, oppilaitokset, etsivä nuorisotyö, sekä yhteistyö 

järjestöjen kanssa.  

 

Lukio 

Jatkossa on mahdollista hakea myös lukioon valmistavaan koulutukseen, ensimmäisiä tällaisia 

koulutuksia on jo järjestetty pääkaupunkiseudulla. Opetushallitus on asettanut tavoitteeksi, että 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus lukioiden opiskelijoista nousee selvästi nykyisestä. 

Vakka-Suomessa toimii kaksi lukiota Uudessakaupungissa ja Laitilassa.  

 

Ammatillinen peruskoulutus 

Ammatillisessa perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä tulee 

todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa myös Vakka-Suomessa. Silloin on keskeistä suomi tai 

ruotsi toisena kielenä –opetuksen järjestäminen. Ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia 

Vakka-Suomen alueella on kaksi. Uudessakaupungissa toimii Ammatti- ja aikuisopisto Novida, joka 

on osa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää. Laitilassa ammatillista koulutusta tarjoaa WinNova 

Länsirannikon Koulutus Oy.  

 

5.3.  Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja suomen kielen koulutus 
 

Päävastuu aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta on työ- ja elinkeinotoimistolla. 

Aikuisten kotoutumiskoulutus järjestetään pääasiassa työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. 

Koulutus rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista. Koulutukset hankitaan 

kilpailutusten perusteella (ELY-keskukset) oppilaitoksilta. Koulutus noudattaa pääosin 

Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien suositusta kotoutumiskoulutuksen 

opetussuunnitelman perusteista. Koulutukseen sisältyy kielikoulutusta, yhteiskuntaan liittyvää 
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koulutusta sekä työharjoittelua. Koulutuksen aikana maahanmuuttajan toimeentulo turvataan 

kotoutumistuen avulla.  

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on antaa aikuiselle maahanmuuttajalle kielelliset, 

yhteiskunnalliset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet toimia tasavertaisena yhteiskunnan 

jäsenenä Suomessa. Kotoutumiskoulutus on erittäin tärkeä kotouttamisen väline. Olennainen osa 

kotoutumisprosessissa on suomen kielen opiskelu. Maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä 

voidaan tukea myös omaehtoisissa opinnoissa kotoutumistuella. Em. opiskelu edellyttää, että kyse 

on suomen tai ruotsin kielen opiskelusta taikka opiskelu tapahtuu pääasiassa suomen tai ruotsin 

kielellä. Kotoutumistuella voidaan tukea myös luku- ja kirjoitustaidon opiskelua. Vakka-Suomessa 

TE–toimiston asiakkaana olevat maahanmuuttajat ohjataan pääasiassa työvoimakoulutuksena 

toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen, koska alueella ei ole mahdollista opiskella suomen kieltä 

omaehtoisina opintoina kotoutumistuella tuettuna.  

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetus- ja kehittymissuunnitelma. Vakka-

Suomessa kotoutumiskoulutuksia TE-toimiston toimesta toteutetaan n. 2-4 koulutusta vuodessa 

riippuen maahanmuuttaja-/kotoutuja-asiakkaiden määristä ja koulutustarpeesta. Koulutukset 

järjestetään Uudessakaupungissa ja yksi koulutus kestää n. 100 opiskelupäivää. Kotoutujien määrä 

alueella on melko vähäinen, joten koulutukset ovat tasoa ”peruskoulutus” ja ”jatkokoulutus”. Koska 

maahanmuuttajia tai kotoutujia on alueella pienehkö määrä, on myös pidempään maassa 

oleskelleille mahdollista päästä mukaan koulutukseen. Suuremmissa kaupungeissa tämä ei 

välttämättä ole mahdollista vaan koulutukset voivat olla tiukkaan rajattu ainoastaan kotoutujille. 

Toisaalta Vakka-Suomessa opiskelijaryhmät ovat kouluttajalle haastavia, sillä koulutuksessa voi olla 

hyvinkin kielellisesti eritasoisia opiskelijoita.   

 

5.4.  Sosiaali- ja terveyspalvelut  
 

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelut järjestetään maahanmuuttajille saman sisältöisinä ja 

laajuisina kuin kunnan muille asukkaille ottaen kuitenkin huomioon, mitä kotouttamislaissa 

(1386/2010) säädetään kunnan tehtävistä ja maahanmuuttajan oikeudesta 

kotouttamissuunnitelmaan ja kotoutumistukeen. Mikäli maahanmuuttajalla ja viranomaisella ei ole 

yhteistä kieltä hankitaan asioimistilanteisiin tulkkipalvelua. 

 

5.5.  Työllistäminen 
 

Päävastuu maahanmuuttajien työllistämisessä on TE-toimistolla. TE-toimistosta maahanmuuttaja 

saa tietoa avoimista työpaikoista, työvoimakoulutuksesta, ammattivalinnasta, yrittäjyydestä, 

työttömyysturvasta ym. työelämään liittyvistä asioista. TE- toimistossa maahanmuuttaja saa 

henkilökohtaista opastusta työnhaussa ja tietoa työmarkkinoista. TE- toimistossa työnhakijaksi 

rekisteröidyllä maahanmuuttajalla on oikeus kotouttamissuunnitelmaan. Maahanmuuttajan tarve 

saada kotouttamissuunnitelma määräytyy alkukartoituksen perusteella. TE- toimisto ohjaa myös 

maahanmuuttajan suomenkielen kurssille, ammatti- ja valmentavaan opetukseen ja 
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työharjoitteluun. TE- toimisto voi hankkia tulkkipalveluja kunnes maahanmuuttajalla on riittävä 

suomen- tai ruotsinkielen kielitaito.  

Vakka-Suomen alueella TE-toimistoissa ei ole erikseen kotouttamispalveluyksikköä. Kotoutuja-

asiakkaan palvelua on tarjolla Uudenkaupungin ja Laitilan toimipaikoissa erikseen nimettyjen 

virkailijoiden toimesta. Laitilan toimipaikka lakkautetaan 1.11.2014 alkaen ja sen jälkeen kotoutuja-

asiakkaan palvelua TE-toimiston osalta on tarjolla Vakka-Suomessa vain Uudessakaupungissa.  

Kotouttamispalveluun erikoistuneet asiantuntijat laativat asiakkaan kanssa 

kotoutumissuunnitelman, jossa sovitaan kotoutumista tukevista TE-palveluista ja mahdollisesti 

muista palveluista, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista.  

Asiakkaan kannalta tärkein palvelu kotoutumisen alussa on mahdollisimman nopeasti aloitettu 

suomen kielen opiskelu ja kotouttaminen koulutuksessa. Kielitaidon kehittämisen lisäksi kotoutuja-

asiakkaalle saa koulutuksessa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä, 

ammateista ja työelämän vaatimuksista.  

TE-toimisto ehdottaa kotoutumiskoulutuksen hankkimista ELY-keskukselle, joka hankkii koulutusta 

asiakasmäärien ja tarpeen mukaan toteutettavaksi Vakka-Suomessa. Koulutus toteutetaan 

Uudessakaupungissa. Kun päätös koulutuksen hankkimisesta on tehty, hoidetaan kaikki 

koulutukseen liittyvät käytännön seikat markkinoinnista haku- ja valintaprosessiin TE-toimistossa. 

TE-toimiston asiantuntijat ovat tiiviissä yhteistyössä koulutuksen tuottajan kanssa koko koulutuksen 

ajan ja saavat näin arvokasta tietoa opiskelijoiden etenemisestä ja muista mahdollisista tilanteista. 

Vakka-Suomessa suomen kielen koulutus pyritään järjestämään niin, että asiakas ohjautuu 

kielitason mukaan joko peruskoulutukseen tai jatkokoulutukseen. Peruskoulutuksen jälkeen 

pyritään mahdollisimman nopeasti järjestämään jatkokoulutus, jotta asiakas saisi valmiudet pyrkiä 

jatko-opiskelemaan ammattiin tai siirtymään työmarkkinoille. Mikäli asiakkaan kielitaitoarvion 

mukaan aloitus tapahtuu jatkokoulutustasolla, siirtyminen ammatillisiin opintoihin tai 

työmarkkinoille tapahtuu nopeammin. Käytännössä kotokoulutusta tarjotaan n. vuoden ajaksi 

(peruskoulutus + jatkokoulutus), jonka jälkeen asiakkaan valmiuksia ja suunnitelmaa tarkennetaan.  

TE-palveluissa on hyvä valikoima erilaisia tukitoimia maahanmuuttaja-asiakkaan auttamiseksi 

koulutukseen tai työelämään. Palveluita ovat työkokeilu, henkilökohtaisesti annettava 

työhönvalmennus, uravalmennus, työvoimakoulutus, omaehtoiset opinnot kotoutumistuella-

/työttömyysetuudella ja palkkatuki. Lisäksi koulutuskokeilun avulla voidaan selvittää kykyä ja 

motivaatiota opiskella tiettyä alaa.  

Työllistyminen on maahanmuuttaja-asiakkaalle usein kielitaidon puutteen vuoksi pitkän tien takana. 

Ensin täytyy oppia kieli ja perehtyä suomalaiseen yhteiskuntaan, jonka jälkeen tulee pyrkiä 

siirtymään työelämään. Erityisesti työpaikan etsiminen voi olla maahanmuuttajalle vaikeaa ja tämän 

vuoksi TE-toimisto pyrkii hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan esim. työhönvalmentajaa tai 

uravalmennusta.  Myös ELY-keskuksen rahoittamat työllisyyspoliittiset hankkeet tukevat 

maahanmuuttaja-asiakkaan työllistymistä, sillä hanketyöntekijä toimii myös eräänlaisena 

”rinnallakulkijana” ja työnhaun tukena maahanmuuttajalle. Kun asiakkaan kotoutumisaika päättyy, 

asiakkaalle määritellään hänen osaamistaan ja tarpeitaan vastaava palvelulinja, jossa asiakas jatkaa 

työnhakua ja asiointia.  
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TE-toimisto tekee yhteistyötä tehdään kuntien kotoutumisasioita hoitavien tahojen, yhdistysten, 

muiden viranomaisten, oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Kunnalla on mahdollisuus järjestää 

maahanmuuttajille kuntouttavaa työtoimintaa (nuorisopaja ja työttömien pajat), 

työkokeilumahdollisuuksia, yrittäjyysneuvontaa, suomen kielen opetusta jne. Etsivän nuorisotyön ja 

nuorten ohjauksen avulla autetaan nuorten hakeutumista opiskeluun ja sitä kautta edistetään 

työllistymistä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Suomen kielen taidon oppiminen edistää 

maahanmuuttajan työllistymistä. 

 

5.6. Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut 
 

Kuntien liikunta- ja nuorisotoimen palvelut on suunnattu kaikille kuntalaisille eikä Vakka-Suomen 

alueella ole erikseen räätälöityä toimintaa maahanmuuttaja-asukkaille. Yhteiset palvelut 

parhaimmillaan edistävät maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta ja auttaa 

kotoutumisessa. Kirjaston toiminnassa sen sijaan on huomioitu maahanmuuttaja erikseen. VASKI-

kirjastot tuottavat erikielisiä materiaaleja keskitetysti ja järjestävät erilaisia tapahtumia. VASKI-

kirjastot ovat varsinaissuomalaisten kirjastojen yhteenliittymä. VASKI-kirjastoilla on yhteinen 

verkkokirjasto, kirjastokortti, käyttösäännöt ja kuljetuspalvelu. VASKI-kirjastot tarjoavat asiakkaille 

koko VASKI-alueen aineiston ja ammattitaidon. VASKI:in kuuluu 42 kirjastoa ja 5 kirjastoautoa.  

 

5.7. Muiden viranomaisten palvelut 
 

Poliisi 

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan myöntää maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttoviraston 

myöntämä ensimmäinen määräaikainen oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi 

vuodeksi. Tämän jälkeen maahanmuuttajan oman asuinpaikan poliisi myöntää uuden määräaikaisen 

oleskeluluvan eli jatkoluvan. Vakka-Suomen alueen kuntien oleskelulupa-asiat hoidetaan toistaiseksi 

Uudenkaupungin poliisiasemalla lupapalveluissa. Turun pääpoliisiasemalla on erillinen 

ulkomaalaisasioiden asiakaspalvelu. 

Uutta määräaikaista oleskelulupaa eli jatkolupaa pitää hakea ennen edellisen oleskeluluvan 

voimassaoloajan päättymistä. Lupahakemus on jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti ja 

hakemus pitää myös maksaa jätettäessä. 

Poliisi myöntää uuden määräaikaisen oleskeluluvan, jos edellytykset, joiden perusteella 

ulkomaalaiselle myönnettiin edellinen määräaikainen oleskelulupa, ovat edelleen olemassa. 

Uusi määräaikainen oleskelulupa on voimassa enintään neljä vuotta. Ulkomaalainen saa laillisesti 

oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, tai on tehty 

täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta poistamiseksi. 

 



15 

Maistraatti 

Kun maahanmuuttaja muuttaa kuntaan, hänen tulee käydä maistraatissa ilmoittautumassa Suomen 
väestörekisterijärjestelmään ja tehdä muuttoilmoitus. Rekisteröinnin jälkeen maahanmuuttaja saa 
henkilötunnuksen postissa. Lounais-Suomen maistraatti sulki Uudenkaupungin yksikön heinäkuussa 
2012. Maistraatin tehtävät Kustavin, Laitilan, Mynämäen, Pyhärannan, Taivassalon, 
Uudenkaupungin ja Vehmaan kuntien osalta siirrettiin pääosin maistraatin Rauman yksikön 
hoidettaviksi.  

Kela 

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa. Suomen 

sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla 

Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. 

Kansaneläkelaitos vastaa kotouttamistukena maksettavan työmarkkinatuen maksamisesta 

maahanmuuttajille. Kaikille maahanmuuttajille, joille on tehty kotouttamissuunnitelma, maksetaan 

työttömyysajan tuet kotouttamistukena kolmen ensimmäisen maassaolovuoden aikana.  

Kelan  palvelupisteet Vakka-Suomessa ovat Uudessakaupungissa ja Laitilassa.  

Kansainvälinen olohuone 

Kansainvälinen olohuone aloitti toimintansa Uudessakaupungissa huhtikuussa 2012. Toiminta lähti 

liikkeelle Virpi Vasama-Babatunden aloitteesta yhdessä Israelin lähetin Sari-Johanna Kuittolon 

kanssa. Ajatus olohuoneesta syntyi henkilökohtaisesta kokemuksesta. Vasama-Babatunde palasi 

kotikaupunkiinsa Uuteenkaupunkiin työskenneltyään Venäjällä muutaman. Hän oli avioitunut 

afrikkalaisen miehen kanssa. Vaikka Vasama-Babatunden puoliso sai nopeasti insinöörin 

koulutustaan vastaavaa työtä, oli ystäväverkoston luominen vaikeaa. Silloin he päättivät kutsua 

koolle Uudessakaupungissa asuvia maahanmuuttajia ja aloittaa tapaamiset. Olohuone on nyt 

kokoontunut kerran kuukaudessa Moniosaajat ry:n tiloissa. Moniosaajat ry:ssä työllisyyspoliittisen 

hankkeen ”Yhteisvoimin työuralle yhdistyksistä” hankevastaava Marja Simojoki on mukana 

kansainvälisen olohuoneen toiminnassa. Yhdistys ylläpitää ja järjestää maahanmuuttajille mm. 

keskustelupiirejä. Aktiivijäsenenä yhdistyksen kansainvälisessä olohuoneessa toimii 

vapaaehtoispohjalta Virpi Vasama.  

Kansainvälisen olohuoneen tapaamisiin on osallistunut kaikenikäisiä maahanmuuttajia. Myös 

kansalaisuuksia on verrattain paljon (17). Edustettuna ovat mm. Ruotsi, Norja, Ranska, Viro, Latvia, 

Unkari, Venäjä, Saksa, Hollanti, Itävalta, Yhdysvallat, Kenia, Nigeria, Tunisia, Turkki, Afganistan ja 

Australia. Tapaamisissa on vaihtelevia teemoja keskustelun pohjaksi ja satunnaisia vierailijoita 

aiheisiin liittyen. Esimerkiksi perheterapeutti on käynyt kertomassa elämästä kahden eri maan 

kansalaisen arjesta saman katon alla. Maahanmuuttajat ovat toivoneet keskustelupiiriin myös 

suomenkielistä keskustelupiiriä. Toiveen mukaisesti kerran viikossa Anssi Simonen vetää 

maahanmuuttajille suomenkielistä keskustelupiiriä. Kansainvälinen olohuone on monelle 

maahanmuuttajalle ”henkireikä”, jossa voi keskustella tunteistaan ja tilanteistaan muiden 

maahanmuuttajien kanssa. Toiminnan vakiinnuttamiseksi on tavoitteena ollut oman yhdistyksen 

perustaminen. Yhdistyksen ideana olisi edistää mm. suomalaisten ja maahanmuuttajien 
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yhteistoimintaa Vakka-Suomessa, tukea maahanmuuttajien omaa kieltä ja kulttuuria samalla kuin 

tukea maahanmuuttajien kotoutumista alueella. Vakka-Suomen seudullisen kotouttamisohjelman 

laatimisaikaan mennessä ei vielä kuitenkaan ole yhdistystoiminta toteutunut, mutta kansainvälinen 

olohuone jatkaa toimintaa edelleen tapaamisten merkeissä.  

 

6. Kehittämistoimenpiteet 

Asiakkailta on tullut toiveita ns. ”yhden luukun palvelusta”, jossa voisi hoitaa useita 

maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviä asioita samanaikaisesti eikä tarvitsisi asioida monessa 

eri virastossa. Tätä on kuitenkin mahdotonta toteuttaa, koska lakisääteisiä toimijoita on useita. 

Maahanmuuttaja-asiakkaan palveluita voidaan kuitenkin kehittää alueella eri toimijatahojen tiiviillä 

yhteistyöllä sekä käytäntöjen yhtenäistämisellä.  

Maahanmuuttajien asioinnin helpottamiseksi ja palvelujen löytämiseksi eri toimijatahot voivat 

hyödyntää esimerkiksi Väestöliiton kehittämää ”Kotoutujan Kompassi”-lomaketta. Lomakkeeseen 

voidaan merkitä muiden yhteistyötahojen yhteystietoja/yhteyshenkilöitä, aukioloaikoja yms.  

 

 

7. Kotoutumisen seuranta 

 

Seudulliseen kotouttamisohjelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen vaatii, että 

kotouttamisprosessia kunnissa seurataan ja sen vaikutukset dokumentoidaan. Ohjelman 

seurannasta ja päivittämisestä vastaa seudullinen ohjausryhmä. Vakka-Suomen alueella 

ohjausryhmänä toimii Vakka-Suomen sosiaalijohto, joka kerran vuodessa tarkistaa ja seuraa alueen 

seudullisen kotouttamisohjelman toteutumista.  


