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1. Johdanto
Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä säädetyn lain (1386/2010)
mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi kotouttamisohjelma,
joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran
neljässä vuodessa. Kotoutumisen edistämistä koskevan 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.
Kotoutuminen on moniulotteinen käsite. Kotoutuminen on maahan muuttaneen
yksilöllinen prosessi, joka edistää hänen arjen kansalaisuuttaan ja
yhdenvertaista asemaansa yhteiskunnassa. Toisaalta se voidaan kokea hyvin
etäiseksi silloin, kun käsitteen kanssa ei olla jatkuvasti tekemisissä. Toisaalta
se voidaan kokea hyvinkin arkipäiväisesti silloin, kun asiat koskettavat jollakin
tavalla maahanmuuttajia. Ihminen on kokonaisuus, ja kaikki ihmiselämän osaalueet koskettavat meistä jokaista. Kotoutuminen on laaja-alaista, ja siihen
sisältyy kielitaidon lisäksi työllistyminen, asuminen ja vapaa-aika, osallisuus,
syrjimättömyys ja hyvät väestösuhteet, oikeus koulutukseen sekä sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista
viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla.
Laki
kotoutumisen
edistämisestä
(33
§)
määrittelee
kunnan
kotouttamisohjelman sisällön. Kunnan kotouttamisohjelman laatiminen on
kotoutumista edistävän lain mukaan kuntien lakisääteinen velvollisuus. 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 tulee myös ottaa huomioon kunnan talousarviota
ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Kunnan kotouttamisohjelma voi kotoutumislain mukaan sisältää seuraavia
asiakokonaisuuksia:









selvitys siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen
suunnitteluun ja seurantaan,
suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut
järjestetään maahanmuuttaneille soveltuvina ja miten
kotoutumista edistävät toimenpiteet järjestetään,
tieto siitä, kuka vastaa kunnassa kotoutumisen
edistämisen yhteensovittamisesta ja eri toimenpiteistä,
suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen sekä
sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä,
suunnitelma työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien
kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä,
monivuotinen
suunnitelma
pakolaisten
kuntaan
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä,
suunnitelma hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien
välisen vuoropuhelun edistämisestä,
suunnitelma kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja
ajan tasalla pitämisestä.

Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa muun väestön
kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin
velvollisuuksienkin osalta. Kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat kielitaito
ja työllistyminen. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä maahanmuuttajan
omista tarpeista ja perehdyttää tarvittaessa myös arkielämän taitoihin.
Maahanmuuttaja on aina yksilö. Hän on myös perheen, erilaisten yhteisöjen ja
suomalaisen yhteiskunnan jäsen. Yksilölle määrittyy Suomen lainsäädännön
kautta sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Yksilön oikeudet on määritelty
Suomen perustuslain 2 luvussa, ja niitä ovat muun muassa yhdenvertaisuus,
oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen,
liikkumisvapaus, yksityiselämän suoja, uskonnon ja omantunnon vapaus,
oikeus sivistykseen ja omaan kieleen ja kulttuuriin, oikeus työhön ja
sosiaaliturvaan sekä oikeusturva. Yksilön velvollisuuksista merkittävin ja
yleistasoisin on velvollisuus kunnioittaa ja noudattaa Suomen lakeja, kun hän
asuu tai oleskelee Suomessa. Yksilöityjä velvollisuuksia ovat esimerkiksi 7-18vuotiaiden oppivelvollisuus, veronmaksuvelvollisuus sekä vanhempien
velvollisuus huolehtia lapsistaan.
Kotoutumista edistävä laki ja Suomen lainsäädäntö antaa kotoutujalle sekä
oikeuksia että velvollisuuksia, samalla, kun kotoutujalta edellytetään aktiivista
toimijuutta. Kotoutujan tehtävä on aktiivisesti edistää omaa kotoutumistaan:

suomen tai ruotsin kielen taitoa, muita yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittavia tietoja ja taitoja sekä osallistumista yhteiskunnan toimintaan.
Toivakan kuntastrategian visiona on, että yhdessä toimiva Toivakka tuntuu
kodilta. Kuntastrategian mukaisesti tavoitteena on avoin kuntayhteisö, avoin
päätöksenteko ja avoimuus sekä uskallus tehdä rohkeita ratkaisuja. Kehittyvää
Toivakkaa rakentavat tavoitteen mukaisesti oppiva kuntalainen, kuntayhteisö ja
kuntaorganisaatio yhdessä. Ihmisen elämä on pienessä kunnassa hallittavissa
ja hahmotettavissa. Kylämäinen sosiaalinen ja fyysinen ympäristö luovat
turvallisuudentunnetta, jota suuret taajamat eivät voi tarjota. Arki sujuu helposti
ja turvallisesti.
Yhdessä toimiva, kodilta tuntuva, Toivakka toimii perustana myös kotoutumisen
edistämisessä Toivakassa. Tarvittaessa kunnan palvelut soveltuvat yhtä lailla
myös maahanmuuttajien tarpeisiin.
Tämä kotouttamisohjelma on päivitetty vuonna 2016 hyväksytystä versiosta.
Ohjelmaa on päivitetty yhteistyössä kunnan kaikkien toimialojen kesken.

1.1.

Kotoutumisen sanastoa

Sujuvan ja tuloksellisen kotoutumisen tukena on palveluita ja prosesseja, joita
oikea-aikaisesti toteuttamalla maahan muuttavia voidaan ohjata asettumaan,
työllistymään ja luomaan hyvinvoiva elämä kunnassa. Tähän sanalistaan on
koottu olennaisimpia määritelmiä ja kuvauksia termeistä, jotka erityisesti
liittyvät kotouttamistyöhön.
Edustaja
Henkilö, jolla on lakien määrittelemien
toimintamallien mukainen oikeus käyttää
huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa alaikäisen
turvapaikanhakijan tai maahanmuuttajan
puolesta, joka on tullut maahan ilman
huoltajaa. Alaikäiselle turvapaikanhakijalle,
oleskeluluvan pakolaiskiintiössä saaneelle
lapselle sekä tilapäistä suojelua saavalle
ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle
määrätään edustaja, jos lapsi on
Suomessa ilman huoltajaa tai muuta
laillista edustajaa. Myös muulle
oleskeluluvan saaneelle lapselle, joka on
Suomessa ilman huoltajaa tai muuta
laillista edustajaa, voidaan määrätä
edustaja.

Kansainvälistä suojelua saava
Henkilö, joka on saanut pakolaisaseman tai
oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai
humanitaarisen suojelun perusteella.
Kiintiöpakolainen
YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR)
pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on
myönnetty maahantulolupa Suomeen
pakolaiskiintiön puitteissa.
Kotouttaminen
Kotoutumisen monialainen edistäminen ja
tukeminen. Tähän pyritään viranomaisten
ja muiden tahojen tarjoamien kotoutumista
edistävien ja tukevien toimintojen ja
palveluiden avulla.

Kotouttamisaika
Kotoutumissuunnitelman kesto on
pääsääntöisesti kolme vuotta ensimmäisen
suunnitelman allekirjoittamisesta tai
tapauskohtaisesti enintään viisi vuotta.
Kotoutuminen
Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan
vuorovaikutteista kehitystä, jonka
päämääränä on, että maahanmuuttaja
tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja
täysivaltainen jäsen. Tavoitteena on, että
maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa
ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
Samalla kun hän tutustuu uuden
asuinmaansa kielelliseen ja kulttuuriseen
ympäristöön, tuetaan hänen
mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin
ylläpitämiseen. Vastavuoroisesti
vastaanottava yhteiskunta saa uusia
vaikutteita ja monimuotoistuu.
Kotoutumisen edistäminen
Kotoutumisen tukeminen tarjoamalla
tarpeenmukaisia palveluja ja edistämällä
yhteiskunnan vastaanottavuutta
Kulttuuritietoisuus
Viranomainen osaa huomioida mm.
viestinnässä ja asiakaskontaktissa
kulttuurin vaikutuksen sekä asiakkaassa
että itsessään
Maahanmuuttaja
Ulkomailla syntynyt henkilö, joka ei ole
Suomen kansalainen, mutta asuu
Suomessa ja on saanut oleskeluoikeuden
Monialainen yhteistyö
Eri toimialojen viranomaisten ja muiden
tahojen tekemä yhteistyö.
Monimuotoisuus, monikulttuurisuus
Tarkoittaa kaikkia niitä ominaisuuksia ja
piirteitä, jotka organisaatiossa tai
yhteiskunnassa erottavat ihmiset toisistaan.
Erottavia tekijöitä ovat muun muassa ikä,
sukupuoli, etninen tausta, kulttuuri,
uskonto, koulutus, siviilisääty, seksuaalinen
suuntaus, asenteet ja arvot,
persoonallisuus sekä poliittinen ja
taloudellinen asema.

Oleskelulupa
lupa, jonka perusteella muulla kuin
Pohjoismaiden, Euroopan unionin,
Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisella on
oikeus oleskella Suomessa muuta kuin
matkailua tai siihen verrattavaa
lyhytaikaista oleskelua varten.
Oleskelulupa on joko määräaikainen tai
pysyvä. Se voidaan myöntää esimerkiksi
työnteon, elinkeinonharjoittamisen,
opiskelun, kansainvälisen suojelun tai
perhesiteen perusteella.
Osallisuus
Tunne kuulumisesta suurempaan
yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen. Halu
osallistua sen toimintaan sosiaalisesti,
taloudellisesti ja/tai poliittisesti.
Pakolainen
Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta
pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän,
uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn
yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai
poliittisen mielipiteen vuoksi.
Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin
valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n
pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan
pakolainen.
Perustieto
Oleskeluluvan myöntämisen tai viimeistään
kotikunta- ja väestörekisteröinnin
yhteydessä annettava perustieto
oikeuksista, velvollisuuksista
yhteiskunnassa ja työelämässä sekä tieto
mahdollisuuksista kotoutumista edistäviin
palveluihin.
Sosiaalinen vahvistaminen
Koostuu maahanmuuttajalle suunnatuista
toimenpiteistä, joiden avulla pyritään
edistämään tämän elämäntaitojen
parantamista ja ehkäisemään
syrjäytymistä.
Turvapaikanhakija
Henkilö, joka hakee suojelua ja
oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta.
Henkilöllä ei ole vielä oleskelulupaa
Suomessa.

Ulkomaalainen
Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.
Valmistava opetus
Tavoitteena antaa
maahanmuuttajaoppilaille tarvittavat
valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja
tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen
tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä
edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä
ja kotoutumista suomalaiseen
yhteiskuntaan, tukea oppilaiden oman
äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin
tuntemusta.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen
suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon
muodostamaa kokonaisuutta, jossa
painottuu erityisesti pedagogiikka. Se
kattaa ikävuodet 0–6 eli lapsen elämän
ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun
aloittamiseen.

Vieraskielinen
Suomessa asuva henkilö, joka on
rekisteröinyt äidinkielekseen jonkin muun
kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen.
Yhdenvertaisuus
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
riippumatta heidän sukupuolestaan,
iästään, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästään, kansalaisuudestaan,
kielestään, uskonnostaan ja
vakaumuksestaan, mielipiteestään,
vammastaan, terveydentilastaan,
seksuaalisesta suuntautumisestaan tai
muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa
henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä
tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten
mahdollisuuksiin päästä koulutukseen,
saada työtä ja erilaisia palveluja perusoikeudet kuuluvat kaikille.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö,
kotouttaminen.fi (kotouttaminen.fi/keskeisetkasitteet) Opetushallitus,
www.oph.fi/fi/koulutusjatutkinnot/varhaiskasvatus

2. Maahanmuuton tilanteesta yleisesti
Maahanmuuttaneiden määrä Suomessa on kasvanut huomattavasti etenkin
2000-luvulla. Suomessa asui vuoden 2020 lopussa yli 279 000 ulkomaan
kansalaista ja yli 444 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä.
Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on kasvanut nopeasti: vuonna 1990
ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli vajaa prosentti, mutta osuus oli
noussut lähes kahdeksaan prosenttiin vuonna 2020. Suomeen on 2010-luvulla
muuttanut vuosittain keskimäärin 23 000 ulkomaan kansalaista. Suomeen
muutetaan monesta syystä. Maahanmuuton yleisimmät perusteet ovat
kuitenkin työ ja perhe. Seuraavaksi eniten muutetaan opiskelun ja
kansainvälisen suojelun perusteella. Noin joka neljäs ulkomaalainen muuttaja
tulee toisesta EU-maasta.

Maahanmuuton kasvu edellyttää, että maahanmuuttajaväestön tarpeet otetaan
huomioon, kun järjestetään julkisia palveluja. Lisäksi tarvitaan erillisiä
kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja. Lisääntyvä maahanmuutto
tekee monikielisyydestä sekä arvojen ja tapojen monimuotoisuudesta yhä
keskeisemmän osan suomalaista yhteiskuntaa. Kotoutuminen on jatkuva ja
yksilöllinen prosessi, joka edellyttää sitoutumista niin maahanmuuttaneilta
itseltään kuin vastaanottavalta yhteiskunnalta.
Hyvät etniset suhteet ja kulttuurien välinen vuoropuhelu tekevät viihtyisän ja
turvallisen ympäristön mahdolliseksi kaikille asukkaille. Tähän tarvitaan
yhteistyötä viranomaisten lisäksi myös muiden tahojen kanssa.
Erityisen tärkeää on panostaa alkuvaiheen ohjaukseen. Maahanmuuttajan on
tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, maahanmuuttajan
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa kotoutumista edistävistä palveluista.
Maahantulon alkuvaiheessa on tärkeää saada tietoa myös kielikoulutuksesta ja
työnhausta. Laissa kiinnitetään huomiota myös haavoittuvien ryhmien
syrjäytymisen ehkäisemiseen. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat muun muassa
vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on kunnille
vapaaehtoista ja edellyttää kunnan virallista päätöstä vastaanotosta. Valtio
korvaa kunnille kotoutumislain mukaisesti vastaanotosta aiheutuvia
kustannuksia. Korvausten saamiseksi kunnassa tulee olla ajantasainen
kotouttamisohjelma ja sopimus ELY-keskuksen kanssa (kunnanvaltuusto
30.5.2016 §40). Toivakan kunta on tehnyt syksyllä 2021 päätöksen, että se ei
tällä hetkellä tarjoa kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluvan saaneille
turvapaikanhakijoille. Tällä hetkellä Suomeen saapuville ukrainalaisille pyritään
tekemään tilapäisen suojelun päätös ja myös Toivakalla on valmius
vastaanottaa avuntarvitsijoita.

3. Viranomaisten tehtävät kotouttamisessa
Kotouttamislain toimeenpano kuuluu yhteistyössä kunnille ja viranomaisille.
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien
kotouttamisessa. Maahanmuuttajien kotouttamisen yleinen kehittäminen,
suunnittelu, ohjaus, seuranta ja yhteensovittaminen kuuluvat alueellisesti ELYkeskuksille.

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja
hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.
ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat muun muassa:






maahanmuuttajien kotoutumistyön suunnittelu ja ohjaus
kuntien ohjaus ja neuvonta pakolaisten vastaanottoon liittyvissä
asioissa sekä sopimukset kuntien kanssa pakolaisten kuntiin
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien työlupalinjausten
antaminen
etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttoasioiden toiminnallisesta
ohjauksesta. (Lähde: ELY-keskus)
Työ- ja elinkeinotoimistot vastaavat työnhakijoiksi rekisteröityneiden
maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja
palvelujen järjestämisestä. Vielä ei ole varmuutta siitä, miten toiminnot
hoidetaan vuonna 2024 tulevan työllisyysuudistuksen jälkeen ja muuttuuko
kuntien rooli tuolloin kotouttamisen osalta entistä suuremmaksi.
Maahanmuuttajien kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa koskeva tieto on
koottu pääasiassa kotoutuminen.fi-sivustolle, jota ylläpitää työ- ja
elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.
Toivakan kunnassa ikääntyvien määrä nousee ja syntyvyys laskee. Kunnassa
suhtaudutaan
avoimesti
hallittuun
maahanmuuttoon
ja
väestön
monimuotoisuuden tukemiseen.
Keski-Suomen liiton strategian mukaan koulutus- ja työperäistä
maahanmuuttoa pyritään lisäämään alueella. Työperusteinen maahanmuutto
voi tulevaisuudessa olla yksi mahdollinen ratkaisu työvoimapulaan ja
kohtaanto—ongelmaan Toivakassa. Parhaiten tämän kaltainen maahanmuutto
toteutuu, kun se on suunnitelmallista ja toteutetaan yhteistyössä työnantajien,
kunnan ja eri toimijoiden kanssa. Tällä varmistetaan, että työperäisen
maahanmuuton yhteydessä tarvittava muu tuki on oikea-aikaista ja tarpeen
mukaista. Tavoitteena on myös, että mahdollinen Suomeen saapuva muu
perhe/lähipiiri saa kotouttamispalveluita, jolla varmistetaan kotoutuminen.

4. Paikallinen kotoutumistyö on poikkihallinnollista
Kunta on avainasemassa kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumisen
edistäminen sijoittuu kunnissa erityisesti peruspalveluihin. Maahanmuuttaneet
tarvitsevat kasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja muiden
kuntalaisten tavoin. Myös asumisen ja vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä
kotoutujalle.
Kaikki kunnan palvelut suunnitellaan jo lähtökohtaisesti niin, että ne
soveltuisivat
myös
maahanmuuttajille.
Ulkomaalaisväestön
erityiset
palvelutarpeet huomioidaan tilannekohtaisesti riittävän ohjauksen ja neuvonnan
tai esimerkiksi tulkkauksen osalta.

a. Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus
Toivakan kunnalla on valmius järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta, jotka
soveltuvat niille maahanmuuttajalapsille, jotka eivät ole oppivelvollisuusiässä.
Perusopetus järjestetään oppivelvollisuusikäisille lapsille (Perusopetukseen
valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2015) paikallisen
valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilasmäärästä
riippuen joko integroituna tai erillisenä valmistavan opetuksen ryhmänä.
Valmistavan opetuksen oppilaille laaditaan oma opinto-ohjelma, koska
valmistavaa opetusta ei koske perusopetuksen tuntijako eikä oppiaineiden
oppimäärät.

b. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
Toivakan kunnan sosiaalihuollon palvelut järjestetään yhdenmukaisesti kaikille
kuntalaisille. Henkilökunnan on asiakastyössään otettava huomioon
asiakkaiden kieli- ja kulttuurierot sekä ohjattava ja neuvottava
palvelujärjestelmän käytössä. Yhdenvertaisen palvelun takaamiseksi
asiakastilanteissa käytetään tarvittaessa tulkkia. Maahanmuuttajille tämä on
etenkin alkuvaiheessa tärkeää, jotta asiakkaalle selviää hänen etuutensa,
oikeutensa ja velvollisuutensa.
Toivakan kunnassa terveydenhuollon tuottamisesta ja tuotetun palvelun
soveltuvuudesta
maahanmuuttajataustaisille
henkilöille
vastaa

Seututerveyskeskus. Toivakan kunta edellyttää palvelun järjestäjänä, että
palvelut soveltuvat yhdenvertaisesti kaikille kuntalaisille.
Sosiaalitoimi vastaa pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien
vastaanotosta kunnassa. Tiivis yhteistyö terveydenhuollon, opetuksen,
varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja liikuntatoimen, työhallinnon sekä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa vahvistaa kotoutumisen aloitusvaiheen
onnistumista.
Jokaisen pakolaisena kuntaan saapuneen palvelutarve selvitetään yksilöllisesti.
Pakolaisia kohtaavan ammattilaisen on tärkeä tuntea maahanmuuttoon ja
pakolaisuuteen liittyviä prosesseja ja taustatekijöitä, jotta pakolaiset pystytään
ohjaamaan heidän tilanteeseensa sopivien palvelujen ja toiminnan pariin.

c. Asuminen
Toivakan kunnassa on tarjolla vuokra-asuntoja sekä yksityisiltä
vuokranantajalta
(tarjonta
vaihtelee)
että
kunnan
omistamalta
vuokrataloyhtiöltä. Asunto voidaan järjestää vapautuvasta vuokraasuntokannasta
hakemuksen
perusteella,
toki
hätämajoitus
tms.
poikkeustilanteet huomioiden. Lisätietoja.

d. Vapaa-aika ja kulttuuri
Toivakan kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuri-, nuorisoja liikuntatoimi sekä lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta.
Vapaa-aikapalvelut tuottavat hyvinvointia, lisäävät kuntalaisten terveyttä,
tukevat nuorten kasvua ja kehitystä, mahdollistavat omatoimista harrastamista
ja tukevat yhteiskuntaan sopeutumista. Vapaa-ajan palvelut ovat kaikkien
kuntalaisten, myös maahanmuuttajien käytössä.
Toivakan kunnassa toimii aktiivisia seuroja ja järjestöjä,
järjestöyhdyshenkilönä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri.

joiden

Toivakan kunnan kirjasto palvelee ja on hyvinvoinnin keskus kaikille kuntalaisille
ja maahanmuuttajille. Kirjastossa jaetaan tietoa, järjestetään toimintaa ja
mahdollistetaan mm. tietokoneen käyttö ja esimerkiksi e-lehtien lukeminen.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta ja apua pohdiskeluihin sekä arkeen että
opiskelu- ja työelämään liittyvissä asioissa.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuoltoa koskevat samat
periaatteet ja oppilaita samat oikeudet kuin perusopetuksen oppilaillekin
annettavassa oppilashuollossa.
Valmistavassa opetuksessa edistetään oppilaiden hyviä etnisiä suhteita sekä
kartutetaan
kaikkien
perusopetuksen
oppilaiden
kulttuurienvälistä
toimintakykyä, noudatetaan
tasa-arvosuunnitelman
sekä
yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteita.

e. Työllisyyspalvelut
Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) vastaa työnhakijana olevien
maahanmuuttaneiden työllistymisestä ja kotoutumista tukevista työvoima- ja
yrityspalveluista. TE-toimisto myös huolehtii palvelujen soveltumisesta
maahanmuuttaneille. TE-toimisto vastaa työnhakijoiksi rekisteröityneiden
asiakkaidensa
alkukartoitusten
tekemisestä,
kotoutumissuunnitelmien
tekemisestä ja kotoutumiskoulutukseen ohjaamisesta.
Alkukartoituksella selvitetään tulijan osaaminen sekä valmiudet työhön ja
opiskeluun. Tämän jälkeen henkilö ohjataan hänen tarvitsemiinsa palveluihin.
Kotoutumissuunnitelman avulla tuetaan maahanmuuttaneen pääsyä
yhteiskunnan
yhdenvertaiseksi
jäseneksi
erityisesti
kotoutumisen
alkuvaiheessa. Kyseessä on yksilöllinen kotoutumista tukeva suunnitelma,
jonka maahanmuuttanut laatii yhteistyössä paikallisviranomaisten (kunta ja/tai
TE-palvelut) kanssa. Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan palvelut ja
toimenpiteet, jotka edistävät maahanmuuttaneen suomen tai ruotsin kielen
taidon oppimista sekä tarjoavat muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia
tietoja ja taitoja. Suunnitelma tehdään vuodeksi kerrallaan ja enintään kolmen
vuoden ajalle. Maahanmuuttaneelle voidaan maksaa kotoutumissuunnitelman
ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea.

f. Sosiaaliturva
Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien tai Suomessa
työskentelevien sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Kela myöntää
esimerkiksi lapsiperheiden tukia, kansaneläkkeitä, sairastamiseen ja
asumisen liittyviä tukia ja työttömyys- ja opintotukea. Vakituisesti

Suomessa asuvat henkilöt ovat oikeutettuja Kelan etuuksiin. Hakijoiden
elämäntilanteita
käsitellään
yksilöllisesti,
ja
Kela
selvittää
tapauskohtaisesti, täyttyvätkö etuuden saamisen ehdot. Kela myöntää
työttömille maahanmuuttajille työttömyyskorvausta, kun he ovat
ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi TE-toimistoon.

g. Työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumisen
edistäminen
Muiden kuin työmarkkinoille suuntautuville alkukartoitus tehdään kunnassa.
Toivakassa alkukartoituksesta huolehtii sosiaalityö.
Kunta laatii kotoutumissuunnitelman niille maahanmuuttaneille, jotka eivät
ole välittömästi elämäntilanteensa vuoksi suuntautumassa työelämään. Jos
maahanmuuttanut ei iän, terveys- tai perhesyiden tai muiden vastaavien syiden
vuoksi ilmoittaudu TE-palveluihin työnhakijaksi eikä osallistu TE-palveluiden
kotoutumista edistäviin palveluihin, sopii kunta hänen kanssaan
kotoutumissuunnitelmassa kotoutumista edistävistä kunnan palveluista tai
muista palveluista ja toimenpiteistä. Kun kotoutumissuunnitelma tehdään
kunnassa, on tärkeää, että suunnitelman tiedot yhdistetään muihin kunnassa
tehtäviin palvelusuunnitelmiin (esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus,
lastensuojelu ja vammaispalvelut). Kotoutumissuunnitelman toteuttaminen
vaatii usein monialaista yhteistyötä. Kotoutumissuunnitelman laatimisesta
Toivakan kunnassa vastaa työllisyyspalvelut.
Erilaiset kunnassa järjestettävät ryhmätoiminnat ovat avoinna myös
maahanmuuttajille. Tarpeen mukaan myös työllisyyspalveluiden räätälöinti on
mahdollista. Työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumisessa ja sosiaalisessa
vahvistamisessa myös seurakunnilla sekä Toivakan kunnassa toimivilla
järjestöillä on merkittävä rooli.
Toivakan kunnassa työ- ja toimintakyvyn arviointia tehdään moniammatillisessa
tiimissä, johon kuuluu seututerveyskeskuksen lääkäri, palveluohjaaja sekä
Toivakan
kunnan
sosiaalityöntekijä
ja
työkykykoordinaattori
työllisyyspalveluista. Tiimiin voidaan kutsua tarvittavia asiantuntijoita kuten
fysioterapeutti ja mielenterveys- ja päihdetyöntekijä. Seututerveyskeskuksen
palveluohjaaja ohjaa ja neuvoo kunnan asukkaita laaja-alaisesti.

5. Suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen
edistämisestä
Oleskeluluvan saaneiden lasten asioissa tehdään monialaista yhteistyötä
sivistystoimen, perusturvan sekä kolmannen sektorin kesken: varhaiskasvatus, opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen edustajat sekä kolmas sektori.
Järjestöillä ja seurakunnilla on merkittävä rooli Toivakan kunnassa hyvinvoinnin
edistäjinä myös maahanmuuttajien osalta. Koulunkäynti, harrastukset ja muu
vapaa-ajan toiminta tukevat lasten kotoutumista.
Lasten ja nuorten kotoutumista ja sosiaalista vahvistamista käsitellään
Toivakan perhevakka- työryhmässä, jossa on edustettuna perusturva ja
sivistyspalvelut sekä kolmannen sektorin edustus. Perhevakka käsittelee
kotoutumisasioita tarvittaessa, mutta vähintään vuosittain kotoutumisohjelmaa
tarkasteltaessa.
Koti ja perhe muodostavat tärkeän lähiverkoston. Kodin ja perheen merkitys
kotoutumisessa on keskeinen. Lasten ja nuorten kotoutumisessa tehdään
tiivistä ja kokonaisvaltaista yhteistyötä perheen ja verkostojen kanssa.
Kotoutumislain mukaan ilman huoltajaa olevan oleskeluluvan saaneen lapsen
ja nuoren hoiva, kasvatus sekä huolenpito järjestetään tämän tarpeita
vastaavalla tavalla.

6. Kotouttamisohjelman tavoitteet ja seuranta
Kotouttamisohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista
yhteistyötä
kaikkien
kunnan
alueella
asuvien
maahanmuuttajien
kohdalla. Ohjelman tavoitteet yhdistyvät Toivakan strategisiin painopisteisiin.
Yhdessä toimiva Toivakka. Hyvinvointi rakennetaan
arjessa yhdessä.
 Palvelumme skaalautuvat erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja yhteistyöllä
autamme kotoutumisessa, ottaen vahvasti mukaan myös kolmannen
sektorin sekä seurakunnat.

Uuden ajan maalaisidylli Luomme edellytykset
hyvälle arjelle.
 Toivakassa turvaamme hyvän arjen ja turvallisen elinympäristön.
Toivakka tuntuu ja tunnetaan. Viestintämme on vaikuttavaa ja meidät
tunnetaan myös muualla.
 Olemme avoimia ja palvelumme ovat helposti saavutettavissa.
Kotouttamisohjelma päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa. Ohjelmaa
seurataan tarpeen mukaisesti kerran vuodessa.

7. Hyödyllisiä linkkejä
www.kotoutuminen.fi
www.infofinland.fi
https://tem.fi/tervetuloa-suomeen
www.migri.fi
http://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut
Opetushallitus (2015) Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2015
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
Miten käsitellä sodan aiheuttamia tunteita, pelkoja ja huolia?

