KAUPUNGINJOHTAJAN ALKUSANAT
Rovaniemelle luonteenomainen piirre on kansainvälisyys. Kansainvälisyys näyttäytyy erityisesti
elinkeinotoiminnan kautta. Noin kaksi kolmasosaa rekisteröidyistä yöpymisistä on ulkomaalaisten.
Rovaniemen tuotannollinen toiminta on hyvin vientivetoista. Samoin konsultti- ja palveluyritykset
ulottavat entistä enemmän markkinansa ulkomaille. Naapurimaat Ruotsi, Norja ja Venäjä tuovat
omat vaikutuksensa Rovaniemelle arktisena pääkaupunkina. Rovaniemen väestöstä ulkomaan
kansalaisia on noin 2,5 %. Eri kansallisuuksia kaupungissa on noin 90. Rovaniemi on vastaanottanut pakolaisia jo 1980-luvun lopulta saakka. Tämä on mahdollistanut hyvän kotouttamisen
osaamisen ja toimivan verkoston, jossa vapaaehtoisjärjestöjen rooli on vahva.
Rovaniemen kaupunginhallitus nimesi kaupungin syrjinnästä vapaaksi alueeksi elokuussa 2017.
Hallitus myös antoi eri yksiköille esityksen asian edistämisestä. Päätös edellyttää eri toimijoiden
ja yksiköiden sitoutumista kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän karsimiseen pois
tiloistaan ja toiminnastaan.
Rovaniemi haluaa olla kansainvälinen, suvaitsevainen ja monikulttuurinen kaupunki tulevaisuudessa. Rovaniemen kaupunkistrategissa on valittu arvoiksi turvallisuus, luotettavuus, inhimillisyys
ja luovuus. Näitä kaikkia arvoja voidaan soveltaa hyvin myös kotouttamistoimenpiteissä.
Kotouttaminen on monimuotoinen tehtävä osana kaupungin kehittämistyötä. Maahanmuuttajien
haasteet ovat kielessä, paikallisessa kulttuurissa, ystävyys- ja turvaverkostoissa, opiskelussa
sekä työllistymisessä. Näissä kaikissa asioissa kotouttamistyötä on tehtävä osaavalla monialaisella ammattilaisverkostolla.
Osaltani haluan kiittää kotouttamisohjelman
laatijoita hyvästä valmisteluprosessista. Ohjelman tehtävä on kuvata selkeästi kotouttamisen
tavoitteet, työnjako, välineet, toimintamallit
ja resurssit. Kaupungin puolesta toivon, että
kaupunkilaiset voisivat omalta osaltaan olla
mukana tukemassa toimivaa kotouttamispolitiikkaa ja näin luomassa entistä elinvoimaisempaa
ja turvallisempaa Rovaniemeä.
Esko Lotvonen
kaupunginjohtaja

SISÄLLYS
JOHDANTO4
2 TAUSTATIEDOT
2.1 Rovaniemen kotouttamisohjelmaan liittyvät strategiat ja ohjelmat
2.2 Kotouttamislain perusteet ja tarkoitus
2.3 Kotouttamisen toteuttaminen ja kohdentaminen
2.4 Maahanmuuttajat Rovaniemellä

5
5
5
6
7

3. KOTOUTTAMISTYÖ ROVANIEMELLÄ
3.1 Kunnan kotouttamistyö
3.1.1 Alkuvaiheen palvelut					
3.1.2 Alkuvaiheen jälkeiset sosiaali- ja terveyspalvelut
3.1.3 Varhaiskasvatus ja koulutus 
3.1.4 Eduro
3.1.5 Työllisyys
3.2 TE-palvelut
3.3 Kolmas sektori
3.4 Muu koulutus
3.5 Tieto- , neuvonta- ja ohjauspalvelut

10
11
11
12
12
13
14
15
18
18
18

4. OSALLISUUS JA VUOROVAIKUTUS
4.1 Ääni kuuluviin
4.2 Kehittämistarpeet

20
20
22

5. KOTOUTTAMISTYÖN SEURANTA
5.1 Koordinointi ja kotouttamistyön kehittämisryhmä
5.2 Ohjelmakauden kehittämistarpeita ja tavoitteita

24
24
26

LIITTEET28

JOHDANTO

2 TAUSTATIEDOT

Rovaniemelle hyvät etniset suhteet ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja ja
Lapin maahanmuuttostrategiaa mukaillen Rovaniemi on monikulttuurinen ja
moniarvoinen kaupunki, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja
edellytykset elää, asua ja tehdä työtä. Rovaniemen kaupunkistrategian kuvauksen mukaan Rovaniemen kaupunkikonserni on vahva kansainvälinen toimija ja
kansainvälisyys näkyy poikkihallinnollisesti kaupungin toiminnassa. Kansainvälisyyden lisääntymisen rinnalla myös kaupunkiin muuttavat uudet ihmiset
halutaan saada mukaan osaksi tätä kansainvälistä kaupunkia ja tähän tavoitteeseen pyritään laadukkaan kotouttamistyön avulla.
Rovaniemellä kotouttamistyöllä on pitkät perinteet. Vuonna 1989 Rovaniemi
vastaanotti ensimmäiset pakolaiset humanitaarisin perustein, ja silloin alkaneen
kotouttamistyön seurauksena Rovaniemelle on kehittynyt laaja, monipuolinen
ja ammattitaitoinen valtion ja kunnan viranomaisista sekä 3. sektorin toimijoista
koostuva verkosto. Moniammatillisen verkoston ansiosta kotouttamistyötä tehdään Rovaniemellä laajalla rintamalla ja maahanmuuttajat pyritään ottamaan
kaikilla eri yhteiskunnan sektoreilla huomioon.
Kotoutuminen, asettuminen ja yhteiskuntaan mukautuminen koskevat
kaikkia vieraaseen paikkaan muuttavia ihmisiä. Muuttamiselle on lukuisia eri
syitä ja muuttajat voivat kohdata erilaisia haasteita kotoutumiseen liittyen iästä,
sukupuolesta tai kansalaisuudesta riippumatta. Vaikka eri ihmiset kotoutuvat
eri tavoin, on ihmisillä samat perustarpeet; mahdollisuus tuntea olonsa turvalliseksi ja tuntea olevansa osa ympäröivää yhteiskuntaa. Paikallisen kielen
hallitseminen helpottaa kommunikointia ja vuorovaikutusta, mutta kotoutuminen on paljon muutakin. Opiskeleminen, töiden tekeminen, harrastaminen,
vaikuttaminen, yhteisöihin kuuluminen, yhdessä tekeminen ja kanssakäyminen
muiden ihmisten kanssa lisäävät hyvinvointia ja onnellisuutta, ja sitä kautta
ihminen viihtyy, asettuu ja kotoutuu.
Tässä ohjelmassa Rovaniemellä tehtävä kotouttamistyö
on pyritty tuomaan esille mahdollisimman selkeässä
muodossa, jotta jokaisella lukijalla olisi mahdollisuus hahmottaa Rovaniemellä tehtävän
kotouttamistyön vastuutahot ja kehittämislinjaukset. Tulevalla kotouttamisohjelman
... tavoitteena ylläpitää
ohjelmakaudella tavoitteena on tehostaa
laadukasta yhteistyötä
Rovaniemellä tapahtuvan kotouttamistoimijoiden välillä ja koordityön kokonaiskoordinointia ja ylläpitää
noida Rovaniemellä tapahlaadukasta yhteistyötä toimijoiden välillä
tuvaa kotouttamistyötä.
muun muassa kotouttamistyön kehittämisryhmän kautta tämän ohjelman kehittämisehdotuksia hyödyntäen.

Tämä kotouttamisohjelma on laadittu Rovaniemen
kaupungin strategisen hallinnon elinvoimapalveluiden koordinoimana. Kotouttamisohjelman päivitysprosessiin on osallistunut kunnan ja valtion viranomaisia eri toimialoilta sekä 3. sektorin toimijoita.
Kotouttamisohjelman päivitystyön pohjaksi on
kerätty näkökulmia, ideoita ja ajatuksia maahanmuuttajilta sekä maahanmuuttajien kanssa työskenteleviltä. Valmisteluvaiheessa on pidetty työpajoja,
infoja ja kuulemisia, jotta mahdollisimman moni on
päässyt tuomaan esille niin hyviä käytäntöjä kuin
kehittämiskohteitakin. Saadun informaation avulla
on kehitetty tämän ohjelman kehittämisosio, jonka
tavoitteena on mahdollistaa kehittämistavoitteiden
seuranta ohjelmakauden aikana. Kotouttamistyön
kehittämistä varten perustetaan kotouttamistyön
kehittämisryhmä. Osallisuutta ja vaikuttamista
tullaan ylläpitämään myös ohjelman valmistumisen
jälkeen ja saatua informaatiota tullaan hyödyntämään kehittämisryhmässä, joka kokoontuu vuosittain 1-4 kertaa. Ryhmässä käsitellään kaikki toimialat huomioiden eri kohderyhmien tarpeita, jonka
pohjalta yhteistyötä toimialojen välillä voidaan
kehittää entisestään.
Kotouttamisohjelman
kirjallisesta osuudesta ovat vastanneet:
Joni Mäkitalo
Eveliina Yrjänheikki
Kaisa Salmela
Irmeli Vähäaho
Sirpa Tuokko
Kotouttamisohjelma on hyväksytty Rovaniemen kaupunginvaltuustossa 18.6.2018
Kotouttamisohjelman toteutumista seurataan vuosittain Rovaniemen kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä.

2.1 Rovaniemen kotouttamisohjelmaan
liittyvät strategiat ja ohjelmat
Kuntien kotouttamisohjelmat laaditaan valtion
kotouttamisohjelman antamia raameja noudattaen.
Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on tuoda
maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet
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vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä, tehostaa
kotouttamista poikkihallinnollisesti, lisätä valtion
ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa sekä kannustaa
avoimeen keskustelukulttuuriin maahanmuuttopolitiikan osalta.
Alueellisella tasolla kotouttamisohjelmassa
otetaan myös huomioon Lapin maahanmuuttostrategia, jonka vision mukaan Lappi on moniarvoinen
ja monikulttuurinen maakunta, jossa kaikilla on
yhdenvertaiset mahdollisuudet ja edellytykset elää,
asua ja tehdä työtä. Strategian teemoissa korostetaan
maahanmuuttajien osallisuuden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä kaikilla elämänalueilla.
Lapin kansainvälisen toiminnan strategiassa
korostetaan maakunnan kansainvälisyyttä. Strategia
painottaa kansainvälisen toiminnan laaja-alaisuutta
sekä sen tuottamaa hyvinvointia. Strategian mukaan
Lappia voidaan pitää yhtenä arktisen alueen johtavista toimintaympäristöistä, missä ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle lisäarvoa tuovana tekijänä
on elinkeinoelämän kansainvälinen toiminta ja
kanssakäyminen. Strategia tähtää Lapin taloudellisen
kilpailukyvyn lisäämiseen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lappilaisten yritysten menestymistä
viennissä ja kansainvälisillä kotimaan markkinoilla,
Lapin kehittymistä kansainvälisenä matkailukohteena sekä kansainvälisten investointien lisääntymistä Lapissa. Strategia tuo esille osaamisen ja
toimivien prosessien osalta Lapissa toimivan yliopiston ja ammattikorkeakoulun, joilla on suuri merkitys
kansainvälisessä toiminnassa tarvittavan tiedon,
osaamisen ja yrittäjäelämän valmiuksien välittämisessä.
Rovaniemen kaupunkistrategiassa kansainvälisyys tuodaan esille yhtenä alueen elinvoimaisuutta
lisäävänä tekijänä. Strategian tavoitteissa on tuotu
esille Rovaniemi monikulttuurisena ja avoimena
yhteisönä.

2.2 Kotouttamislain perusteet ja tarkoitus
Perustuslaissa (731/1999, 6 §) on säädetty yhdenvertaisuudesta. Lain mukaan kaikki ihmiset ovat
yhdenvertaisia. Maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja saavuttamiseksi on säädetty
laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Maahanmuuttajien tulee olla yhdenvertaisia muuhun
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Laki
kotoutumisen
edistämisestä
(1386/2010)

väestöön nähden oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. Lain tarkoituksena on
edistää tasa-arvoa ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.
Kotouttamisen edistämisestä annetun lain 32 §:n mukaan kunta on vastuussa kotouttamisohjelman tekemisestä ja ohjelma otetaan huomioon
kunnan talousarviota laadittaessa sekä ohjelma tarkistetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että
kunnan palvelut sopivat myös maahanmuuttajille ja kotouttamisohjelma
on väline näiden palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun sekä seurantaan. Kotouttamalla kunnat, työ- ja elinkeinotoimistot sekä erilaiset järjestöt
tähtäävät maahanmuuttajan ja yhteiskunnan kahdensuuntaiseen vuorovaikutukseen, jonka kautta maahanmuuttaja saa yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittavia tietoja ja taitoja samalla, kun hänen mahdollisuuksiaan oman kielen
ja kulttuurin ylläpitämiseen tuetaan.
Tämän kotouttamisohjelman yhtenä tavoitteena on tukea kaikkien toimijoiden yhteistyön ylläpitoa. Kotouttamisohjelmalla pyritään toimijoiden aktivoimiseen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi myös jatkossa.

2.3 Kotouttamisen toteuttaminen ja kohdentaminen
Kotouttamislain mukaan kotouttamiseen ovat oikeutettuja kaikki maahanmuuttajat. Kotouttamislakia sovelletaan henkilöihin, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on
rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.
Kunta yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa kantaa päävastuun kotouttamislain mukaisista kotouttamistoimenpiteistä. Kolmannen sektorin toimijat
ovat kuitenkin merkittävässä roolissa kotouttamiseen liittyvän palvelutarjonnan
täydentämisessä. Viranomaisten ja eri järjestöjen välinen yhteistyö on tärkeää
niin kotouttamiseen liittyvien palveluiden suunnitteluvaiheessa kuin myös
kotouttamisen toteuttamisvaiheessa.
Kotouttamisella tähdätään kotoutumisen monialaiseen edistämiseen ja tukemiseen viranomaisten ja muiden tahojen toimesta. Kotouttamisen tarkoituksena
on edistää maahanmuuttajien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä maahanmuuttajien ja paikallisten välistä kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Kotouttamisen
tavoitteena on turvata kaikille maahanmuuttajille edellytykset tarvetta tai omaa
tasoa vastaavaan Suomen kielen ja kulttuurin opiskeluun sekä mahdollisuus
työelämään sijoittumiselle. Koska kotoutuminen on kaksisuuntaista, on tärkeää,
että maahanmuuttajalla säilyy mahdollisuus myös oman kielen ja kulttuurin
säilyttämiseen.
Kaikille maahanmuuttajille on maahanmuuttoprosessin alkuvaiheessa
tarjottava perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä ohjausta ja neuvontaa
kotouttamisesta maahantuloperusteesta riippumatta. Kotouttamiseen liittyviä
erilaisia palveluja ja toimenpiteitä voidaan kuitenkin kohdentaa maahantuloperusteen mukaan.
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2.4 Maahanmuuttajat Rovaniemellä
Vuoden 2017 lopussa Rovaniemellä asui yhteensä 1 541 ulkomaan kansalaista, mikä vastaa 2,5 % rovaniemeläisistä. Vuodesta 2010 lähtien ulkomaan
kansalaisten määrä on noussut verrattuna kaikkiin rovaniemeläisiin, mutta
viime vuosina kasvu on ollut melko vähäistä. Suomeen ja Lappiin muuttavista
maahanmuuttajista suurin osa muuttaa perheen, opiskelujen ja töiden vuoksi.
Pakolaistaustaisia maahanmuuttajia osuus Rovaniemen kaikista ulkomaalaisista
on noin 20%.

ULKOMAAN KANSALAISET ROVANIEMELLÄ VUONNA 2017
Venäjä 180
Muut ulkomaan
kansalaiset 419
Kiina 121

Ruotsi 102

Espanja 21
Bangladesh 22
Somalia 23
Yhdysvallat 27

Irak 81

Vietnam 78

Ranska 29
Ukraina 36

Syyria 71

Iso-Britannia 45
Saksa 49
Myanmar 54

Afganistan 59 Thaimaa 61

Viro 63

Vuonna 2017 Rovaniemellä asuvista ulkomaan kansalaisista suurin osa oli
venäläisiä. Seuraavaksi eniten Rovaniemellä oli kiinalaisia, ruotsalaisia ja irakilaisia. Vuonna 2017 ulkomaalaisia työnhakijoita oli Rovaniemellä 487, joista
189 oli työttömiä työnhakijoita. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaisesta
työvoimasta oli 28%.
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Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvien eli vieraskielisten määrä on
kasvanut Rovaniemellä ulkomaan kansalaisten määrää enemmän. Vuonna 2017
vieraskielisiä oli yhteensä 2 048.

ROVANIEMELLÄ PUHUTUT VIERAAT KIELET VUONNA 2017
Muut vieraat kielet,
15 %

venäjä, 20 %

unkari, 1 %
puola, 1 %
italia, 1 %
hollanti, 1 %
bengali, 1 %
portugali, 2 %
turkki, 2 %
ranska, 2 %
somali, 2 %

arabia, 10 %

espanja, 2 %
kurdi, 3 %
englanti, 7 %

viro, 4 %
thai, 4 %
saksa, 4 %

kiina, 7 %
persia, 5 %

vietnam, 5 %

Tilastokeskus

Vieraskielisten suurempi määrä ulkomaan kansalaisten määrään verrattuna johtuu ulkomaan kansalaisille myönnetyistä Suomen kansalaisuuksista. Suomessa
riittävän pitkään asunut ja riittävän suomen kielen taidon hankkinut ulkomaan
kansalainen voi anoa ja saada Suomen kansalaisuuden. Suomen valtio ei vaadi
toisesta kansalaisuudesta luopumista vaan Suomen kansalaisuutta hakeva
ulkomaan kansalainen saa kaksoiskansalaisuuden. Tilastoissa kaksoiskansalaisuuden saaneet ulkomaan kansalaiset, joiden toinen kansalaisuus on Suomen,
lasketaan Suomen kansalaisiksi. Kyseisen kaksoiskansalaisuuden omaavat
ulkomaan kansalaiset näkyvät kuitenkin vieraskielisten tilastossa, jos he pitävät
oman äidinkielensä.
Vieraskielisten suurempi määrä ulkomaan kansalaisten määrään verrattuna
johtuu myös Suomessa syntyneiden ulkomaan kansalaisten lapsien eli niin
sanottujen toisen sukupolven maahanmuuttajien määrästä. Toisen sukupolven
maahanmuuttaja voi olla tilastoissa Suomen kansalainen, jolloin hän ei näy
ulkomaan kansalaisten rekisterissä. Hänen äidinkielensä voi kuitenkin olla
sama kuin omilla vanhemmilla, eli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame,
jolloin hänet tilastoidaan vieraskieliseksi. Suurimman kieliryhmän muodostivat
venäjää puhuvat ihmiset. Seuraavaksi puhutuimmat kielet olivat arabia, englanti ja kiina.
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3. KOTOUTTAMISTYÖ
ROVANIEMELLÄ
Kansainvälistyminen, maahanmuuttajatyö ja
kotoutumisen tukeminen edellyttävät kunnan eri
toimialojen, 3. sektorin ja TE-palveluiden sekä
kaikkien maahanmuuton parissa työskentelevien
tiivistä yhteistyötä. Kotouttamistyötä tehdään kaikkien maahanmuuttajien kanssa, mutta esimerkiksi
pakolaisten kotoutuminen poikkeaa usein muista
maahanmuuttajista siten, että he tarvitsevat alkuvaiheeseen runsaasti eri viranomaisten palveluita.
Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka koskee
kaikkia eri perustein maasta toiseen asumaan muuttaneita henkilöitä.
Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty
turvapaikka jostain valtiosta. Pakolainen on saanut
pakolaisaseman Suomessa, jos hänelle on myönnetty Suomesta turvapaikka, hänet on otettu pakolaiskiintiössä tai hän on saanut oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn
perusteella. Rovaniemellä on Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kanssa voimassa oleva sopimus 50 pakolaisen vastaanottamisesta vuosittain.
Pakolainen voi olla joko kiintiöpakolainen tai
myönteisen oleskeluvan saanut turvapaikanhakija.
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Vuonna 2017 Rovaniemelle jääneistä pakolaisista 8
oli kiintiöpakolaista, 38 oli oleskeluluvan saaneita
turvapaikanhakijoita, 8 itsenäisesti Rovaniemelle
muuttaneita oleskeluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja 9 perheenyhdistämisen kautta muuttaneita.
Vuonna 2017 Rovaniemelle vastaanotettujen pakolaisten määrä oli yhteensä 63. Koko Lapissa pakolaisia vastaanotettiin kaiken kaikkiaan 290.
Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ulkomaalaista, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta
vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija ei siten ole
pakolainen, jollei hänelle ole myönnetty pakolaisen asemaa tai oleskelulupaa suojelun tarpeen
tai jonkun muun perusteen mukaan. Maailmalla
vallinneen pakolaiskriisin myötä Suomeen saapui
vuonna 2015 yhteensä 32 476 turvapaikanhakijaa.
Ennen kriisiä turvapaikanhakijamäärät Suomessa
ovat 2000-luvulla vaihdelleet noin 1 500 ja 6 000
hakijan välillä. Turvapaikanhakijoiden kaikista
palveluista Rovaniemellä vastaa Suomen punaisen
ristin ylläpitämä Rovaniemen vastaanottokeskus,
jossa on yhteensä 318 asiakaspaikkaa. Turvapaikanhakijat eivät turvapaikanhakuprosessin aikana
kuulu kunnan kotouttamistyön piiriin, mutta heidän
kotoutumisen edistämisessä auttavat eri järjestöt,
yhdistykset sekä vapaaehtoistyöntekijät.

3.1 Kunnan kotouttamistyö
3.1.1 Alkuvaiheen palvelut

Maahanmuuttajaso-

Maahanmuuttajasosiaalityö kuuluu Aikuisten ja työikäissiaalityö on lakisääteistä
ten palveluihin ja sen tehtäväalue on tarkoitettu maa(lakikotoutumisen
edistämihanmuuttajille, jotka tarvitsevat tukea maahanmuuton
sestä 1386/2010) kotouttamisalkuvaiheeseen. Ensisijaisesti palvelu on tarkoitettu
työtä, jonka tehtävänä on tukea
Rovaniemelle saapuneille kiintiöpakolaisille ja myönmaahanmuuttajan kotouteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
tumista suomalaiseen
Palvelua voivat kuitenkin käyttää myös muut maahanmuuttajat, myös niin sanotut paperittomat asiakkaat,
yhteiskuntaan..
joilla ei ole oleskelulupaa eikä näin ollen myöskään asumisoikeutta Suomessa, jos he tarvitsevat tilapäisesti neuvontaa kotoutumiseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Jos niin
sanotut paperittomat asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluiden
piiriin, tulee heidät ohjata maahanmuuttajasosiaalityöhön.
Maahanmuuttajasosiaalityö on lakisääteistä (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) kotouttamistyötä, jonka tehtävänä on tukea maahanmuuttajan
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Työn tavoitteina on tukea maahanmuuttajan itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä, osallisuutta ja ehkäistä
syrjäytymistä. Palvelu sisältää perustiedon antamisen asiakkaalle suomalaisesta
yhteiskunnasta, palvelujärjestelmästä, työelämästä sekä yksilön oikeuksista ja
velvollisuuksista. Lisäksi asiakkaalle annetaan neuvontaa ja ohjausta kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sisältäen alkuhaastattelun ja
palvelutarpeen arvioinnin sekä alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman
laatimisen joko kunnassa tai TE-toimistoissa. Työ sisältää myös talouteen liittyvän ohjauksen ja sekä täydentävien ja ehkäisevien toimeentulotukipäätösten
tekemisen.
Maahanmuuttajasosiaalityö vastaa kokonaisuudessaan ulkomailta Rovaniemelle muuttavien kiintiöpakolaisten vastaanoton koordinoinnista, ja se sisältää
vastaanottoon liittyvät järjestelytehtävät ennen kiintiöpakolaisten maahantuloa
ja sen jälkeen. Maahanmuuttajatyössä annetaan myös tietoa ja konsultoidaan
yhteistyöverkostoja maahanmuuton ja kotoutumisen erityiskysymyksissä,
sekä koordinoidaan viranomaisille ja muille toimijoille tulkkauspalveluita eri
pakolaiskielissä. Maahanmuuttajasosiaalityön tehtävänä on myös koordinoida
valtiolta kunnalle maksettavien korvausten hakemista ja seurantaa.
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3.1.2 Alkuvaiheen jälkeiset
sosiaali- ja terveyspalvelut
Maahanmuuton alkuvaiheen palvelujen jälkeen
maahanmuuttajat siirtyvät käyttämään kaupungin
sosiaali- ja terveyspalveluja kuten muutkin kaupunkilaiset. Erillisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ei maahanmuuttajille ole, vaan maahanmuuttajat integroituvat käyttämään kaupungin peruspalveluita.
Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut muodostuvat lähipalveluista sekä paikallisesti tai alueellisesti keskitetyistä palveluista. Sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu eri osa-alueisiin ja ikäryhmiin
vastaamaan paremmin ihmisten yksilöllisiä palvelutarpeita. Peruspalvelut jakautuvat perheiden palveluihin, työikäisten palveluihin, ikäihmisten palveluihin, erityistä tukea tarvitseviin maahanmuuttajiin ja
terveyspalveluihin.
Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä niin, että maahanmuuttaja saa niissä riittävää
ohjausta ja neuvontaa, jotta hän saa tarvitsemansa
palvelut. Maahanmuuttajille järjestettävien sosiaalija terveyspalvelujen osalta on huomioitava mahdolliset kulttuurierot, kommunikaation toimivuus ja
kiireettömyys.

3.1.3 Varhaiskasvatus ja koulutus
Kotoutumisen tukeminen alkaa lapsen aloittaessa
varhaiskasvatuksen. Perheen kotoutumista tuetaan
myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluilla.
Perusopetuslain mukaisia palveluita ovat esiopetus;
perusopetukseen valmistava opetus, valmistavan
opetuksen jälkeinen perusopetus, suomi toisena
kielenä ja oman kielen opetus sekä aikuisten perusopetus.
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito
ei riitä suomen kielellä opiskelemiseen. Opetusta
järjestetään inklusiivisesti lapsen omassa esiope-

12

tusryhmässä tai oppilaan lähikoulussa. Tarvittaessa
opetus voidaan järjestää erillisessä valmistavan opetuksen ryhmässä. Ryhmämuotoisessa valmistavassa
opetuksessa integrointi perusopetuksen ryhmiin
aloitetaan heti. Näin tuetaan kotoutumista, suomen
kielen kehittymistä ja eri oppiaineiden sisältöjen
omaksumista.
Perusopetuspalvelut ovat kaikille oppivelvollisille saatavilla ja ne räätälöidään yksilön tarpeiden
mukaan. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat
jatkavat perusopetuksessa pääsääntöisesti ikäänsä
vastaavalla vuosiluokalla. Tarvittaessa opetusta
voidaan järjestää vuosiluokkiin sitoutumattomasti
oman opinto-ohjelman mukaan. Opetuksessa huomioidaan kehittyvä suomen kielen taito eriyttämällä
opetusta ja arviointia.
Suomi toisena kielenä sekä oppilaan oman
kielen opetuksella voidaan tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä varhaiskasvatuksesta
lukio-opintoihin saakka. Oman kielen oppiminen
tukee kototutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Oppilaalla on mahdollista saada tukiopetusta eri
oppiaineissa myös omalla kielellään. Kouluihin,
joissa on paljon monikielisiä oppilaita, suunnataan
Kota-opetustunteja vahvistamaan oppimista ja
yhteistyötä kotien kanssa.
Oppivelvollisuusiän täyttyminen ja aikuisten perusopetus. Peruskoulun päättövaiheessa ja
oppivelvollisuusiän täyttyessä korostuu opintoohjauksen merkitys. Oppilas voi jatkaa perusopetuksen opintojaan uudistuvassa aikuisten perusopetuksessa. Vasta maahan tulleet oppivelvollisuusiän
ylittäneet nuoret voivat hakeutua aikuisten
perusopetuksen alkuvaiheeseen ja lukutaitovaiheeseen. Lukutaitovaiheen opintoja voi suorittaa
Rovaniemellä myös vapaan sivistystyön opintoina
Rovala-Opistossa.

3.1.4 Eduro
Eduro tarjoaa asiakkailleen ohjausta ja tukea hyvinvointiin ja työllistymiseen.
Maahanmuuttajille palvelu voi olla esimerkiksi palvelutarpeen kartoitusta, kuntoutusta sekä koulutus- tai työhönvalmennusta. Palveluissa keinoina hyödynnetään palvelusta riippuen eri valmennuskeinoja: yksilö-, ryhmä- ja työvalmennusta. Maahanmuuttaja-asiakkailla on mahdollisuus vahvistaa suomen kielen
osaamistaan työelämälähtöisesti säätiön työ- ja oppimisympäristöissä. Lisäksi
Eduro osallistuu aktiivisesti maahanmuuttajien kotouttamistyön kehittämishankkeisiin.
Palvelutarpeen kartoituksessa pyritään selvittämään maahanmuuttaja-asiakkaan nykytilanne ja laatimaan reitti kohti työllistymistä. Kartoitus voidaan
toteuttaa joko haastatteluna tai toiminnassa työjaksona eri työ- ja oppimisympäristöissä, tarvittaessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.
Kuntoutuspalveluissa tarkoituksena on parantaa asiakkaan hyvinvointia
sekä mahdollistaa koulutukseen tai työelämään siirtyminen. Toiminta sisältää
yksilöohjausta, työjaksoja säätiön työ- ja oppimisympäristöissä sekä tarvittaessa
ryhmämuotoisesti toteutettua toimintaa.
Koulutusvalmennus voi olla yksilöllistä ohjausta ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun tai erilaisten opintojen eteenpäin saattamista koulutusvalmentajan tuella. Valmennukseen voi sisältyä osaamisen vahvistamista säätiön työ- ja
oppimisympäristöissä tai muun työnantajan palveluksessa.
Työhönvalmennuksessa maahanmuuttaja-asiakasta autetaan työn etsimisessä, oman osaamisen markkinoinnissa, työnhaun asiakirjojen laadinnassa
sekä työnhaun ja työllistymisen käytännön asioiden hoitamisessa. Valmennukseen voi koulutusvalmennuksen tavoin sisältyä osaamisen vahvistamista
säätiön työ- ja oppimisympäristöissä tai muun työnantajan palveluksessa.
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3.2 TE-palvelut

3.1.5 Työllisyys
Työn tekeminen on monille avain kotoutumiseen.
Työn avulla ihminen voi kokea itsensä merkitykselliseksi ja tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa. Monet maahanmuuttajat sanovat, että työtä tekemällä he voivat
maksaa takaisin saamaansa hyvää kohtelua ja veroja
maksamalla he voivat auttaa valtiota ja kuntaa
tukemaan uusia tulijoita. Rovaniemen kansainvälistymisstrategian mukaan maahanmuuttajat mukaan
lukien kansainväliset opiskelijat ovat mahdollisuus
ja voimavara muun muassa tulevaisuuden työvoimapulaan. Esimerkiksi korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osaamista tullaan
tulevaisuudessa tarvitsemaan myös Rovaniemellä,
jonka vuoksi ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Viime vuosina lisääntynyt matkailu on tuonut
Rovaniemelle eri kulttuurien edustajia ja asenteiden
on koettu muuttuneen avoimemmiksi. Kohentu-
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neen taloustilanteen myötä myös työvoimalle on
Rovaniemellä kysyntää ja jatkossa yhä useampien
maahanmuuttajien toivotaan löytävän tiensä työelämään. Jotta yhä useampi maahanmuuttaja työllistyisi tulevaisuudessa Lapissa ja Rovaniemellä, on
yhteistyötä hankkeiden, viranomaisten, 3. sektorin,
oppilaitosten, koulutusten järjestäjien ja työnantajien kanssa tiivistettävä. Rovaniemen kaupungin
työllisyyspalvelut koordinoi maahanmuuttajien
työllisyysasioiden kehittämistä ja tulee kokoamaan
maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen työryhmän kehittämään muun muassa työnantajayhteistyötä. Maahanmuuttajien työllistymisen esteiden
saaminen näkyväksi vaatii työnantajien tarpeiden
sekä maahanmuuttajien mahdollisten osaamisvajeiden selvittämistä. Yhteistyökumppaneita
työllistymisen edistämisessä ovat muun muassa
TE-palvelut, oppilaitokset, yritysjärjestöt, hankkeet,
maahanmuuttajayhdistykset ja rekrytointiyritykset.

Kotoutumislain lähtökohtana on, että laissa säädetyillä toimenpiteillä ja palveluilla edistetään maahanmuuttajien mahdollisuutta saavuttaa muun väestön
kanssa yhdenvertainen asema yhteiskunnassa sekä oikeuksien että velvollisuuksien osalta. Kotoutumislain mukaisesti Lapin TE-toimisto osallistuu
kotouttamisen kehittämiseen monialaisena yhteistyönä alueen viranomaisten ja
eri toimijoiden kanssa. TE-toimisto vastaa maahanmuuttajien työllistymistä ja
kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille maahanmuuttajille räätälöiden palveluita
siten, että ne soveltuvat maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien toimenpiteistä
merkittävimmät ovat alkukartoitus, maahanmuuttajan kanssa laadittava
kotoutumissuunnitelma sekä kotoutumiskoulutus. Maahanmuuttajapalvelut on
integroitu osaksi normaalia TE-toimiston palvelua huomioiden kuitenkin maahanmuuttajien erityistarpeet. Päätoimisia maahanmuuttajien työllistymiseen
erikoistuneita asiantuntijoita on Lapissa neljä ja he sijoittuvat tuetun työllistymisen palveluihin. Muilla palvelulinjoilla osalla asiantuntijoista tehtävänkuvaan
kuuluvat myös maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelut kotoutumisajan jälkeen.
Kotoutumisen koordinaatio on keskitetty tuetun työllistymisen palveluihin,
joissa palveluista vastaa palvelujohtajan ja palveluesimiehen lisäksi neljä asiantuntijaa. Kotoutumiskoulutuksen vastuu on Lapin TE- toimistossa osaamisen
kehittämisen palveluissa palvelujohtajalla.
Alkukartoituksella tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla
arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut
kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien
palveluiden ja toimenpiteiden tarve. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavat tiedot maahanmuuttajan aikaisemmasta koulutuksesta,
työhistoriasta, kielitaidosta ja muusta työllistymiseen sekä kotoutumiseen
vaikuttavista seikoista.
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TE-toimisto hankkii alkukartoituksen ostopalveluna ja käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi.
Kunta puolestaan käynnistää alkukartoituksen silloin, kun maahanmuuttaja saa
muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea. Kunta tai TE-toimisto voi käynnistää alkukartoituksen sitä pyytäneelle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan
sitä tarvitsevan. Kartoitus tulee käynnistää kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä tai asiakkuuden alkamisesta. Alkukartoituspalvelun laajuus ja kesto vaihtelevat maahanmuuttajatilanteen mukaan. Alkukartoituksen tulos toimitetaan
tarvittaessa tiedoksi kunnan sosiaalitoimistoon. Alkukartoituksen perusteella
TE-toimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman. Mikäli kotoutumissuunnitelma tehdään, on se laadittava viimeistään
kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä tai oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Ensimmäinen suunnitelma
laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi. Suunnitelmaan on oikeus enintään
kolmen vuoden ajan, ja tarvittaessa pidentämispäätöksellä voidaan aikaa pidentää kahdella vuodella.
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Kotoutumissuunnitelma on yksilöllinen suunnitelma
toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on
Kotoutumissuuntukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riitnitelma laaditaan
tävä suomen kielen taito sekä muita yhteiskunnassa
yhdessä
TE-toimiston,
ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää
kunnan ja maahanhänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena
muuttajan kanssa.
jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia myös maahanmuuttajan
oman äidinkielen opetuksesta, yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta, luku- ja kirjoitustaidon sekä perusopetusta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskoulutuksesta ja
muista kotoutumista yksilöllisesti edistävistä toimenpiteistä.
Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä TE-toimiston, kunnan ja maahanmuuttajan kanssa. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös maahanmuuttajan ja kunnan tai maahanmuuttajan ja TE-toimiston kesken. TE-toimisto
vastaa omien asiakkaidensa suunnitelmista ja kunta vastaa suunnitelman
tekemisestä niille asiakkaille, jotka eivät ole suuntaamassa TE-palveluihin ja
työmarkkinoille. Suunnitelman laadinta on aloitettava viimeistään kahden
viikon sisällä alkukartoituksesta. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon
maahanmuuttajan omat kotoutumista edistävät tavoitteet. Suunnitelmassa
TE-toimisto sopii maahanmuuttajan kanssa koulutuksesta, työnhausta ja sen
tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä
ja palveluista. Kunta sopii suunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa kotoutumista ja työllistymistä edistävistä kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä,
jos maahanmuuttaja ei muun muassa terveydentilansa, ikänsä tai perhesyiden
vuoksi voi osallistua kotoutumista tukeviin työvoimapoliittisiin palveluihin.
Suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.
Työvoimakoulutuksena toteutettavasta kotoutumiskoulutuksesta vastaa
Lapin TE-toimisto. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena, mutta sitä voidaan järjestää myös kotoutumislain perusteella
omaehtoisena koulutuksena. Kotoutumiskoulutuksena oppivelvollisuusiän
ylittäneille maahanmuuttajille järjestetään suomen kielen opetuista ja tarvittaessa muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä
yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutuksen kielellisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa
suomen kielessä toimivan peruskielitaidon.
Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös omaehtoisena opiskeluna
kotoutumislain mukaisesti. Omaehtoisena koulutuksena järjestetään koulutuksia, joita ei työvoimakoulutuksena ole tarjolla, kuten esimerkiksi aikuisten
peruskouluopintoja. Kotoutumislain mukaan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksenä on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen, ja opiskelu
tukee kotoutumista ja työllistymistä.
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3.3 Kolmas sektori
Rovaniemellä toimii useita eri järjestöjä ja yhteisöjä,
joiden toiminta tukee maahanmuuttajan kotoutumista. Kolmannen sektorin toiminta myös täydentää
omalta osaltaan viranomaisten tuottamia kotouttamispalveluita. Kolmannella sektorilla tuotetaan sekä
palveluita suoraan kotoutumisen tukemiseksi, että
kaikille avointa toimintaa, jotka edistävät epäsuorasti kaksisuuntaista kotoutumista ja eri kulttuurien
kohtaamista. Osallistuminen kolmannen sektorin
tuottamaan harrastus- ja seuratoimintaan on myös
erittäin hyvä tapa tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan, tutustua paikallisiin ihmisiin ja kehittää
esimerkiksi suomen kielen taitoa. Tulevalla ohjelmakaudella pyritään kehittämään 3. sektorin palveluiden hyödyntämistä viestinnän ja palvelutarjottimen
kehittämisellä, jotta yhä useampi maahanmuuttaja
löytäisi laajasta tarjonnasta heille sopivia palveluita.
Kotouttamistyön kehittämisryhmässä eri toimialojen
edustajat tuovat 3. sektorin ääntä kuuluviin oman
toimialansa kautta, jonka lisäksi kehittämisryhmään
valitaan 3. sektorin edustaja. Edustajan tehtävänä
on tuoda koko kolmannen sektorin ääntä kuuluviin
sekä tukea toimialoittain tapahtuvaa yhteystyötä
kunnan toimijoiden ja 3. sektorin välillä.

3.4 Muu koulutus
Maahanmuuttajia koskevan koulutuksen kenttä
on hyvin laaja ja eri vastuutahoja on Rovaniemellä
useita. Varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja
lukio-opetuksesta vastaa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ja koulutuspalvelut. Työvoimakoulutuksena järjestettävästä kotoutumiskoulutuksesta
vastaa TE-toimisto. Näiden lisäksi koulutusta
järjestävät Koulutuskeskus Redu, Rovala-opisto,
kansalaisopistot ja Rovaniemen korkeakoulut.
Koulutuskeskus Redu tarjoaa maahanmuuttajille
koulutusta muun muassa hankkeiden ja yksittäisten
työvoimakoulutusten kautta. Lisäksi ammatilliseen
koulutukseen valmentavassa VALMA-koulutuksessa on maahanmuuttajia erityisesti tukevia sisältöjä. VALMA-koulutuksessa oli lukuvuonna 2017–
2018 15 maahanmuuttajaopiskelijaa. Ammatillisessa
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perustutkinnossa on noin 40 maahanmuuttajaopiskelijaa 2250 opiskelijasta lukuvuonna 2017-2018.
Rovala-Opisto on aikuisoppilaitos, jossa järjestetään erilaisia lyhyitä ja pitkiä koulutuksia sekä
annetaan yleissivistävää opetusta, ammatillista
koulutusta ja avointa yliopisto-opetusta.
Kansalaisopistoissa maahanmuuttajille on tarjolla muun muassa kielten, taideaineiden tai liikunnan opintoja. Erityisesti maahanmuuttajille tarjolla
on myös luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä
suomen kielen ja viestintätaitojen opetusta.
Korkeakoulut. Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu pyrkivät edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja integroitumista Lapin alueelle. Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu
toteuttavat yhdessä ja erikseen erilaisia hankkeita
ja toimintoja maahanmuuttajien opiskelujen tukemiseksi. Molemmat korkeakoulut tarjoavat tieto-,
neuvonta ja ohjauspalveluja korkeakouluopintoja
suunnitteleville ja kouluihin hakeutuville. Lapin
yliopistossa järjestetään myös Suomen kielen
opetusta maahanmuuttajille ja avoimen yliopiston
sekä ammattikorkeakoulun puolella on mahdollista
opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja pohjakoulutuksesta riippumatta.
Maahanmuuttajien lisäksi Rovaniemellä opiskelee myös ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita,
joita vuonna 2016 oli korkeakouluissa yhteensä 341.
Tutkinto-opiskelijat suorittavat koko tutkinnon Suomessa, mutta heidän oleskelulupansa Suomessa ei
välttämättä jatku valmistumisen jälkeen. Lapin yliopistossa oli vuonna 2016 147 ulkomaan kansalaista
tutkinto-opiskelijana ja ammattikorkeakoulussa 194.
Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Rovaniemen korkeakouluissa opiskelee vuosittain myös ulkomaan
kansalaisia vaihto-opiskelijoina, jotka suorittavat
opinnoistaan täällä vain osan. (Tilastokeskus 2018.)

3.5 Tieto- , neuvonta- ja ohjauspalvelut
Maahanmuuttajien tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita) tarjoaa Rovaniemellä neljä
eri tahoa. Kaikki tahot toimivat tiiviissä yhteistyössä
keskenään ja jokaisella on selkeät vastuualueet päällekkäisen työn välttämiseksi.

Maahanmuuttajasosiaalityö antaa neuvontaa ja ohjausta kotoutumista edistävistä palveluista ja toimenpiteistä sekä perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä maahanmuuttajille. Maahanmuuttajasosiaalityössä annetaan myös yhteistyöverkostoille tietoa maahanmuuton ja
kotoutumisen erityiskysymyksissä, ja koordinoidaan viranomaisille tulkkauspalveluita eri pakolaiskielissä.
MoniNet on Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämä Monikulttuurisen tiedon
ja toiminnan keskus, joka pyrkii toiminnassaan maahanmuuttajien voimavaraistumisen ja osallisuuden tukemiseen, maahanmuuttajien ja suomalaisten
kohtaamisen edistämiseen sekä kotoutumisen tukemiseen. Moninet on matalan
kynnyksen kohtaamispaikka, jossa maahanmuuttajat voivat saada ohjausta- ja
neuvontaa arkiasioiden hoitamiseen aukioloaikojen puitteissa.
TE-toimisto antaa asiakkailleen tietoa, neuvontaa ja ohjausta muun muassa
kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyen.
Nuorten Ohjaamo palvelee myös maahanmuuttajia. Ohjaamo on monialaisen verkostotyön tieto-, neuvonta- ja ohjauskeskus kaikille 15-29-vuoitaille.
Ohjaamo palvelee niin asiakkaita kuin toimijoita.
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4. OSALLISUUS JA VUOROVAIKUTUS
Osallisuus ja vuorovaikutus ovat tämän ohjelman kantavia
teemoja ja suurimpia kehittämiskohteita tulevalla ohjelmakaudella. Väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen
lisääminen kuuluu sekä kotoutumislain että valtion
kotouttamisohjelman tavoitteisiin ja kaksisuuntaisen
kotoutumisen kehittäminen nähdään myös Rovaniemellä tärkeäksi. Osallisuuden ja vuorovaikutuksen
kehittämisessä halutaan kiinnittää huomiota maahanmuuttajien ja rovaniemeläisten keskinäiseen vuorovaikutuksen sekä maahanmuuttajien omaan vaikuttamiseen
heitä koskevissa asioissa. Myös maahanmuuttajien kanssa
toimivien keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat kehittämistyön keskiössä.

Väestöryhmien
välisen vuorovaikutuksen lisääminen kuuluu
sekä kotoutumislain että valtion
kotouttamisohjelman tavoitteisiin
ja kaksisuuntaisen kotoutumisen
kehittäminen nähdään myös
Rovaniemellä tärkeäksi.

4.1 Ääni kuuluviin
Jotta osallisuutta ja vuorovaikutusta voidaan lisätä, on ihmisten ääni saatava
kuuluviin. Kaikenlainen palaute, niin negatiivinen kuin positiivinen on tärkeää,
sillä sitä kautta toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen saadaan näkökulmia,
jotka kehittämistyössä on otettava huomioon. Maahanmuuttajien sekä maahanmuuttajien kanssa työskentelevien mielipiteitä on kerätty muun muassa työpajojen ja kyselyiden kautta. Kuulemisia tullaan tekemään säännöllisesti myös
tulevalla ohjelmakaudella. Saatuja palautteita hyödynnetään kotouttamistyön
kehittämisryhmässä.
Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka pitää sisällään kaikki eri perustein
Suomeen muuttaneet henkilöt. Erilaisia maahanmuuttajia on siten yhtä paljon
kuin tulijoitakin, eikä kenenkään mielipide tai näkemys edusta kaikkia maahanmuuttajia. Tässä vaiheessa kuulemisia on tehty kotoutumisopinnoissa oleville ja
kyselyihin on vastannut 27 maahanmuuttajaa. Tulevalla ohjelmakaudella kuulemisia tullaan tekemään laajemmin myös muille eri kohderyhmille. Kerättyä
aineistoa on hyödynnetty tämän ohjelman työstämisessä, jonka lisäksi aineistoa
tullaan jakamaan yleiseen käyttöön sekä kehittämisryhmään.
Maahanmuuttajille tehdyissä kyselyissä nousi esiin paljon positiivista palautetta hyvin toimivasta kotouttamistyöstä ja maahanmuuttajien keskuudessa
oltiin erityisen tyytyväisiä paikallisiin ihmisiin, turvallisuuteen ja rauhallisuuteen Rovaniemellä. Päiväkodit, kouluttautumismahdollisuudet ja palveluiden
toimiminen keräsivät myös kiitosta. Kehittämistä tai parannusta kyselyihin vastanneet maahanmuuttajat toivoivat erityisesti työn saamisen suhteen ja tiedon
kulkuun. Lisäksi vastanneet toivoivat enemmän kohtaamismahdollisuuksia
paikallisten kanssa sekä heidän kanssaan yhdessä harrastamista.
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Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ääni.
Rovaniemellä on toimiva ja laaja verkosto maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä ihmisiä.
Valmisteluvaiheen työpajat olivat kaikille avoimia
ja kutsujen levikki oli laaja. Työpajoihin osallistui
muun muassa kunnan ja valtion viranomaisia sekä
järjestöjen, oppilaitosten, yhdistysten ja seurankunnan toimijoita. Työpajojen tavoitteena oli kerätä
toimijoita yhteen verkostoitumaan ja tuomaan
kotouttamistyön eri näkökulmia esille. Työpajoja
pidettiin kolme joissa jokaisessa oli 20–30 osallistujaa. Työpajoista kerättyä tietoa on hyödynnetty
tämän ohjelman kirjoittamisessa, ja työpajojen
koonnit on toimitettu toimijaverkoston käyttöön.
Lisäksi materiaaleja käytetään kehittämisryhmän
kehittämistyössä.
Työpajoissa nousi esiin, että yhteistyö eri toimijoiden välillä on Rovaniemellä hyvää ja perustat

kotouttamistyölle ovat kunnossa. Yhteistyö on
monialaista ja eri yhteistyökumppaneita löytyy
laajasti eri prosessien eri vaiheista. Kehittämistä
kaivattiin erityisesti yhteistyön ylläpitämiseen,
viestintään ja tiedon kulkuun sekä kotouttamistyön
kokonaiskoordinointiin. Asiakastyötä tekevät nostivat esiin myös huolen harrastustilojen ja harrastusryhmien puutteesta Rovaniemellä. Kantaväestön ja
maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävä ”suvaitsevaisuuskasvatus” koettiin myös erityisen tärkeäksi,
jotta ilmapiiri kaksisuuntaiselle kotoutumiselle olisi
suotuisa.
Yleiskyselyä Rovaniemellä asuville ei ole tehty
ennen ohjelman valmistumista, mutta tulevalla
ohjelmakaudella kuulemisia tullaan levittämään
laajemmalle, jotta yhä useammalla Rovaniemellä
asuvalla on mahdollisuus vaikuttaa kotouttamistyön
kehittämiseen.
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4.2 Kehittämistarpeet
Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, joka koskee niin uusia tulijoita
kuin kantaväestöä. Hyvin onnistunut kotoutuminen tuo turvallisuuden tunnetta sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle ja onnistuneella maahanmuuttotyöllä edesautetaan kantaväestön ja maahanmuuttajien positiivista
suhtautumista toisiinsa. Tulevalla ohjelmakaudella tullaan kiinnittämään
erityistä huomiota kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen ja luonnollisten
kohtaamismahdollisuuksien luomiseen.Kotouttamistyön kehittämisryhmässä
tämä teema näkyy erityisesti kaikkien toimialojen voimavarojen yhdistämisenä
ja yhdessä tehtävänä kehitystyönä muun muassa toimintojen ja tapahtumien
suunnittelussa.
Maahanmuuttajien ja kantaväestön välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi,
on kotouttamistyössä keskityttävä entistä enemmän lisäämään tilaisuuksia ja
mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle. Iästä, sukupuolesta tai kansallisuudesta riippumatta ihmisiä yhdistää yhteiset kiinnostuksen kohteet. Esimerkiksi
musiikki, jalkapallo, ruoka, taide ja liikunta tuovat ihmisiä yhteen ja edesauttavat ihmisiä kohtaamaan toisiaan ja yhteisten kiinnostusten kohteiden kautta
kynnys tutustua uusiin ihmisiin madaltuu. Tällä hetkellä Rovaniemellä harrastustoimintaa tapahtuu paljon eri kulttuuriryhmien keskinäisenä tekemisenä,
mutta maahanmuuttajat toivovat kohtaavansa myös paikallisia ihmisiä yhteisten kiinnostuksen kohteiden parissa. Eri kulttuurien ja kantaväestön kohtaamiseen on tulevalla ohjelmakaudella luotava uusia ja jatkuvia toimintamuotoja.

Konkreettisia vaihtoehtoja osallisuuden lisäämiseen
Toimenpide

Mahdollinen toteuttaja/ kehittäjä

Kohderyhmien kuuleminen

Kotouttamistyön kehittämisryhmä

Tervetuloa uuteen kuntaan-tilaisuus

Kunnan eri toimijat, 3. sektorin toimijat

Vapaa-ajan toimijoiden tukeminen

Vapaa-ajan palvelut, 3. sektorin toimijat

Kohtaamisen lisääminen harrastusten kautta: liikunta,
kulttuuri, harrastustoiminta

Kotouttamistyön kehittämisryhmä, vapaa-ajan palvelut,
3.sektorin toimijat

Tiloja kohtaamiselle: kohtaamispaikat, harrastusmahdollisuudet, tapahtumat, avustukset

Kunta

Säännöllinen yhdessä ideointi, suunnittelu ja järjestäminen

Kunta, 3. sektorin toimijat, paikalliset yrittäjät, maahanmuuttajat, paikalliset ihmiset. Vastuutahona kotouttamistyön kehittämisryhmä

Koonti tulevista tapahtumista, harrastusmahdollisuuksista
jne.

Vapaa-ajan palvelut, viestintäpalvelut, 3. sektori

Eri kielet mukaan tiedottamiseen ja tulkkien hyödyntäminen suunnittelutyössä

Kotouttamistyön kehittämisryhmä, maahanmuuttajasosiaalityö

Harrastustoiminnan tuki: paljon kilpatoimintaa verrattuna
harrasteryhmiin

Kotouttamistyön kehittämisryhmä, vapaa-ajan palvelut,
3.sektorin toimijat

Globaalikasvatus: tietoa kulttuureista, maahanmuuton
syistä. Ennakkoluulojen murtaminen

Kotouttamistyön kehittämisryhmä

Positiivinen viestintä: hyvien kokemusten jakaminen

Kotouttamistyön kehittämisryhmä

Osallistujien tavoittaminen vapaa-ajan toimintaan

Vapaa-ajan palvelut, viestintäpalvelut, 3. sektori

Äänestäminen ja vaikuttaminen. Tiedotus oikeudesta,
kannustus vaikuttamaan

Kotouttamistyön kehittämisryhmä

Vapaaehtoistyön lisääminen. Paikallisten ja maahanmuuttajien saaminen mukaan

Kotouttamistyön kehittämisryhmä

Tapahtumien monikulttuurisuutta ei tarvitse erikseen nostaa esille. Tapahtumia kaikille

Kotouttamistyön kehittämisryhmä

Konkreettisia vaihtoehtoja voi mikä tahansa toimija lähteä toteuttamaan omatoimisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yllä mainittuja toimenpiteitä
ja niiden toteuttamista pohditaan myös kotouttamistyön kehittämisryhmässä.
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5. KOTOUTTAMISTYÖN SEURANTA
Kehittämisryhmässä
kokoonnutaan mm. kehittämään toimialojen välistä
yhteistyötä, tehdään työnjakoa
toimialoittain ja valvotaan
toimenpiteiden seurantaa.

5.1 Koordinointi ja kotouttamistyön
kehittämisryhmä

Kotouttamistyön kokonaiskoordinointi on erittäin tärkeää
tehokkaan kotouttamistyön kannalta, sillä yhteistyön ylläpitäminen ja koko verkoston hyödyntäminen vähentää päällekkäisen työn määrää ja edesauttaa resurssien tehokasta käyttöä.
Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden erityissuunnittelija on toiminut kotouttamisohjelman päivitystyön koordinaattorina ja kehittämisryhmän koollekutsujana. Kokonaiskoordinaatiota
tullaan tarvitsemaan myös ohjelman valmistumisen jälkeen, jotta ohjelman
tavoitteiden toteuttamisen koordinointi ja kotouttamisen laaja-alainen kehittäminen jatkuu. Monissa Rovaniemen kokoisissa kunnissa toimii täysipäiväinen
maahanmuuttotyön koordinaattori, jonka pääasiallisena tehtävänä on koordinoida kotouttamistyötä ja toimeenpanna kotouttamisohjelmaa sekä varmistaa, että ohjelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet etenevät suunnitellusti.
Kotouttamistyön kehittämisryhmä selvittää kokonaiskoordinaation vaatimaa
työpanosta Rovaniemellä ja tuo kaupungin johtoryhmän linjattavaksi kotouttamistyön koordinaattorin/suunnittelijan työnkuvan tulevaisuudessa.
Tulevalla ohjelmakaudella perustetaan kotouttamistyön koordinoinnin
tueksi kotouttamistyön kehittämisryhmä, jonka kautta ylläpidetään ja kehitetään saumattomia yhteistyökäytäntöjä kunnan eri toimialojen ja alan toimijoiden välille. Kehittämisryhmä on koottu siten, että kaikki kunnan edustamat
toimialat tulevat edustetuiksi ja kotouttamistyön koordinointivastuuta voidaan
jakaa kunnan eri viranomaisille. Yhteistyö muun muassa valtion viranomaisiin
tapahtuu toimialojen edustajien kautta. Toimialoittain jaettuun koordinointirooliin kuuluu kehittämistyö ja toimenpiteiden seuranta sekä tarvittaessa
edustajan on koottava oman toimialan toimijoista työryhmä ja ylläpitää ryhmän
yhteistyötä. Kehittämisryhmässä kokoonnutaan muun muassa kehittämään
toimialojen välistä yhteistyötä, tehdään työnjakoa toimialoittain ja valvotaan
toimenpiteiden seurantaa. Ryhmässä käydään läpi myös kotouttamistyöhön
liittyviä henkilöstön koulutustarpeita ja pyritään mahdollisuuksien mukaan
yhdistämään tarvittavia koulutushankintoja.

Kotouttamistyön kehittämisryhmän edustajat:
Kunnan yksiköt:
• Viestintäpalvelut
• Elinkeinot ja kansainvälinen yhteistyö
• Talous ja kehittämispalvelut
• Lapsiperheiden palvelut
• Aikuisten ja työikäisten palvelut
• Ikäihmisten palvelut
• Terveydenhuollon palvelut
• Varhaiskasvatuspalvelut
• Koulutuspalvelut
• Työllisyyspalvelut
• Vapaa-ajan palvelut

Muut toimijat
• ELY-keskus
• TE-palvelut
• 3. sektorin edustaja
• Maahanmuuttajaedustaja
• Kunnanvaltuuston edustaja
• Kela
• Koulutuksen järjestäjien edustaja(t)

Kotouttamistyön kehittämisryhmän tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ylläpitää monialaista verkostoyhteistyötä
Kehittää viestintää ja tiedon kulkua
Kehittää henkilöstön kouluttamista
Edistää etnisten suhteiden kehitystä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
Edistää kaksisuuntaisen kotoutumisen huomioimista kaikessa toiminnassa
Selkiyttää maahanmuuttoasioiden kokonaiskoordinointia
Vastaa kotouttamistyön piiriin kuuluvien palveluiden suunnittelusta ja järjestämisestä
Arvioi jatkuvasti kotouttamisen painopisteiden toteutumista ja kehittämistarpeita.
Laatii mallin, jolla kotouttamisen tulot ja menot tulevat näkyviin
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5.2 Ohjelmakauden kehittämistarpeita ja tavoitteita
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Kehittämistarve

Vastuutaho

Perustetaan kehittämisryhmä vastaamaan kaupungin
osalta kotouttamistyön toteutumisesta

Työllisyyspalveluiden erityissuunnittelija

Kotouttamistyön koordinaattorin vakanssi: kotouttamistyön kokonaiskoordinointi

Kehittämisryhmä

Tiedon välitys kotouttamisohjelman päivitysprosessista

Työllisyyspalvelut

Työelämään siirtymisen haasteet

Työllisyyspalvelut: työllisyystiimi

Työnantaja yhteistyön kehittäminen

Työllisyyspalvelut: työllisyystiimi

Nuorten maahanmuuttajien tukeminen urasuunnittelussa

Työllisyyspalvelut

Maahanmuuttajien työkokeilu kunnan yksiköissä

Työllisyyspalvelut

Edistetään monikulttuuristen harjoittelijoiden ja työntekijöiden vastaanottamista työyhteisöihin

Työllisyyspalvelut

Syrjäytyneiden maahanmuuttajien tavoittaminen

Kehittämisryhmä

Vuorovaikutuksen lisääminen maahanmuuttajien ja rovaniemeläisten välillä

Kehittämisryhmä

Koulutukset:
• Henkilöstön tietotaitoa kohdata
maahanmuuttaja-asiakkaita
• Koulutusten hyödyntäminen kaikilla toimialoilla
• Uusien koulutusten hankinta

Kehittämisryhmä

Kehitetään tiedottamista palveluista tapahtumista sekä
monipuolistetaan tiedotuskanavia.

Kehittämisryhmä

Järjestetään yhdessä tapahtuma ja tilaisuuksia,
jossa vuorovaikutus kantaväestön ja maahanmuuttajien
kesken mahdollistuu

Kehittämisryhmä: kaikki toimialat, 3. sektori

Maahanmuuttajien harrastustoiminta

Kehittämisryhmä: kaikki toimialat, 3. sektori

Kehitetään kaksisuuntaista kansalais-, kerho-, ystävä-,
vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa

Kehittämisryhmä: kaikki toimialat, 3. sektori

Laaditaan maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluista prosessikuvauksia

Kehittämisryhmä: kaikki toimialat, 3. sektori

Palvelutarjottimen kehittäminen

Kehittämisryhmä: kaikki toimialat, 3. sektori

Laaditaan malli, jolla kotouttamisen tulot ja menot
saadaan näkyviin.

Kehittämisryhmä, talouspalvelut

Pakolaisten laskennallisia korvauksia käytetään kotouttamisen painopisteiden mukaisiin toimiin. Luodaan oma
kotouttamistyön kustannuspaikka.

Kehittämisryhmä, talouspalvelut

Tavoitteiden seuranta ja raportointi eteenpäin

Kehittämisryhmä

Kotouttamisohjelman kehittäminen ja uudistaminen,
toimenpiteiden laadinta

Kehittämisryhmä
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LIITTEET
Liite 1: Lapin ELY-keskuksen kuntiin osoittamat pakolaiset vuonna 2017
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Liite 2: Kotoutumista tukevat palvelut maahanmuuttajasosiaalityössä
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Liite 3: Maahanmuutto- ja kotouttamistoimijoiden verkosto

Liite 4: Maahanmuuttajan viranomaisasiointi
Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto myöntää maahanmuuttajalle oleskeluluvan ja matkustusasiakirjan.

Lapin maistraatti
Rovaniemen yksikkö
Maistraatissa maahanmuuttaja rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään. Rekisteröinnin
seurauksena maahanmuuttaja saa kotikuntamerkinnän sekä henkilötunnuksen.

Lapin poliisilaitos
Rovaniemen pääpoliisiasema
Poliisilaitoksella EU/ETA -maan kansalainen rekisteröidään Suomessa asuvaksi. Poliisilaitokselta
maahanmuuttaja hakee myös ulkomaalaisen henkilökortin. Poliisi määrittää/päättää myös ajokortin
voimassaolon Suomessa.

Kansaneläkelaitos KELA
Rovaniemen toimisto
Kansaneläkelaitokselta haetaan ensiksi asumisperusteinen sosiaaliturva ja sen jälkee Kela-kortti.
Kansaneläkelaitokselta voi hakea myös muita etuuksia. Kela-kortilla maahanmuuttaja osoittaa oikeuden
Suomen sosiaaliturvaan.

Lapin verotoimisto
Rovaniemen toimipiste
Verotoimistosta maahanmuuttaja hakee verokortin. Maahanmuuttaja tarvitsee verokorttia palkkaa tai
muita tuloja varten.

Lapin TE-toimisto
Rovaniemen toimipiste
TE-toimistossa maahanmuutaja rekisteröidään työnhakijaksi ja hänelle tehdään alkukartoitus ja
kotoutumissuunnitelma. TE-toimisto vastaa myös maahanmuuttajan kotoutumiskoulutuksesta.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunki vastaa maahanmuuttajan asumisesta, lasten päivähoidosta ja koulunkäynnistä,
terveyspalveluista sekä sosiaalityöstä. Kaupunki on vastuussa myös alkukartoituksesta ja
kotoutumissuunnitelmasta niiden maahanmuuttajien osalta, jotka eivät ole TE-toimistossa työnhakijoina.
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Rovaniemen kaupunki
PL 8216
96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovakatu 1-2
Keskus: 016 3221
Fax: 016 322 6450
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