
 
 

 

 

 

 

 

KOTOUTTAMISOHJELMA  

Kunnanhallitus 16.5.2016 
Valtuusto 13.6.2016 

TOUHKIRS
Konekirjoitusteksti
Liite Kh 32

TOUHKIRS
Konekirjoitusteksti

TOUHKIRS
Konekirjoitusteksti

TOUHKIRS
Konekirjoitusteksti



2 

 

Sisällys 
JOHDANTO ......................................................................................................................................... 3 
1. KOTOUTTAMISTA OHJAAVA TOIMINTA .................................................................................. 5 
1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta ..................................................... 5 
1.2 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ohjaa kotoutumista .................................................................................. 5 
2. KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET ........................................................................ 6 
2.1 Perustietoa Suomesta ..................................................................................................................................................... 6 
2.2 Ohjaus ja neuvonta ........................................................................................................................................................ 7 
2.3 Kielipalvelut .................................................................................................................................................................... 7 
2.4 Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma .................................................................................................................... 8 
2.5 Kotoutumiskoulutus ..................................................................................................................................................... 10 
2.6 Taloudellinen tuki kotoutumisaikana ......................................................................................................................... 10 
2.7 Muut kotoutumista tukevat toimenpiteet ................................................................................................................... 10 
3. KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISET PALVELUT .................................................................... 11 
3.1 Sosiaalipalvelut ............................................................................................................................................................. 11 
3.2 Terveyspalvelut ............................................................................................................................................................ 11 
3.3 Asuminen ...................................................................................................................................................................... 12 
3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ................................................................................................................................ 13 

Liikuntaharrastus................................................................................................................................................................. 13 
Kulttuuri .............................................................................................................................................................................. 13 
Kirjasto................................................................................................................................................................................ 13 

4. LASTEN JA NUORTEN PALVELUT ......................................................................................... 14 
4.1 Neuvolat ja kouluterveydenhuolto .............................................................................................................................. 14 
4.2 Varhaiskasvatus ........................................................................................................................................................... 15 
4.3 Esiopetus ....................................................................................................................................................................... 16 
4.4 Perusopetukseen valmistava opetus ............................................................................................................................ 16 
4.5 Perusopetus ................................................................................................................................................................... 17 
4.6 Iltapäivätoiminta .......................................................................................................................................................... 19 
4.7 Perusopetuksen jälkeinen opetus ................................................................................................................................ 19 
4.8 Nuorisotyö ..................................................................................................................................................................... 19 
5. AIKUISTEN PALVELUT ............................................................................................................ 19 
5.1 Työvoimapalvelut ja kotouttamiskoulutus................................................................................................................. 19 
5.2 Kangasalan kunnan työllisyyspalvelut ....................................................................................................................... 20 
6. IKÄIHMISTEN PALVELUT ........................................................................................................ 20 
7. YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN JA SEURAKUNNAN KANSSA .................................................. 21 
7.1 Suomen Punaisen Ristin Kangasalan osasto .............................................................................................................. 21 
7.2 Seurakunnat ................................................................................................................................................................. 21 
7.3 Muut .............................................................................................................................................................................. 22 
8. SEUTUKUNNALLISET JA VALTION PALVELUT .................................................................... 23 
8.1 Tampereen palvelut ..................................................................................................................................................... 23 
8.2 Maistraatti .................................................................................................................................................................... 23 
8.3 Poliisi ............................................................................................................................................................................. 24 
8.4 Maahanmuuttovirasto eli Migri .................................................................................................................................. 24 
8.5 Kela eli Kansaneläkelaitos ........................................................................................................................................... 25 
9. MAAHANMUUTTAJATYÖN KEHITTÄMISALUEET JA IDEAT ................................................ 25 
10. LIITTEET ................................................................................................................................... 26 
Liite 1: Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä....................................................................................................................... 26 
Liite 2: Maahanmuuton tilastoja Kangasalla ...................................................................................................................... 27 
Liite 3: Ohje tulkin kanssa työskentelystä ........................................................................................................................... 30 
Liite 4: Humanitaarisen maahanmuuton kustannusten korvaaminen kunnalle ............................................................. 31 
11. LINKKEJÄ, JOISTA SAA LISÄÄ TIETOA ................................................................................ 33 
 



3 

 

JOHDANTO 

Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 eli 

4,2 % oli vieraskielisiä. Pirkanmaalla asuu noin 6,5 % kaikista Suomen vieraskielisistä. 

Valtaosa heistä (vuoden 2015 lopussa 15 266 henkilöä) asuu Tampereella, jossa vie-

raskielisten osuus koko väestöstä on hieman alle 7 %. Koska osa maahanmuuttajista 

on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien 

määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus. Yleisimmät Pirkanmaalla puhutut vie-

raat kielet ovat venäjä, viro, arabia, persia ja englanti. 

Tilastokeskuksen mukaan vieraskielisten kuntalaisten osuus Kangasalan väestöstä 

31.12.2015 oli 1,9 %. Vieraskielisiä kuntalaisia oli tuolloin Kangasalla 585. Ulkomaan 

kansalaisuus heistä oli 389 kunnan asukkaalla. Kangasalla asuu yli 50 eri kansalai-

suuden edustajia kaikista maanosista. Suurimmat muiden maiden kansalaisuusryh-

mät (v. 2014) muodostuvat venäläisistä, virolaisista, ruotsalaisista, saksalaisista ja 

thaimaalaisista. Äidinkielenään (v. 2014) maahanmuuttajat puhuvat eniten venäjää, 

viroa, arabiaa, englantia ja saksaa.   

Kangasala vastaanotti kiintiöpakolaisia vuosina 1992–1998 yhteensä 76 henkilöä pää-

asiassa Irakista. Kangasalan kunta varautuu Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa vuonna 2016 tehtävällä sopimuksella vas-

taanottamaan pakolaisia vuosien 2016–2021 aikana kulloinkin erikseen sovittava 

määrä ilman erityistä kiintiötä. Vastaanottoon kuuluu asumisen, sosiaali- ja terveyden-

huollon, opetus- ja kulttuuripalveluiden sekä toimeentuloturvan järjestäminen. 

Kangasalan kunnan edellinen kotouttamisohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 

17.1.2000 § 44. Kotouttamisohjelma on tarkoitettu työvälineeksi ja oppaaksi kaikille 

Kangasalla maahanmuuttajien kanssa työskenteleville sekä huomioitavaksi kunnan 

muissa ohjelmissa.  

Kotouttamislain 32 §:n mukaan ”Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava 

kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisoh-

jelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähin-

tään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talous-

arviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläke-

laitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta 

osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeen-

panon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantaja-

järjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotout-

tamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan.” 
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Kotouttamisen tärkein haaste on toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kotouttamis-

ohjelman toivotaan lisäävän moniammatillista yhteistyötä ja tuovan selkeyttä työnja-

koon ja vastuukysymyksiin. Laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) velvoittaa 

kuntaa luomaan toimivan yhteistyöverkoston eri viranomaisten, maahanmuuttajien, 

kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kesken. Yli hallintorajojen ulottuva yhteistyö 

tähtää maahanmuuttajien oma-aloitteisuuden ja osallistumisen lisäämiseen. 

Kotouttamisohjelman lähtökohtana on huomioida kaikki maahanmuuttajat erottele-

matta, onko kyse perheen, työn, opiskelun tai humanitaarisin syin kuntaan muutta-

neista. Kotouttamisohjelma nojaa Kangasalan onnistumissuunnitelma - kuntastrategia 

2020 arvoihin, joita ovat yhteisöllisyys, avoimuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.  

Tässä ohjelmassa ei määritellä sitä, kuinka paljon maahanmuuttajia tai pakolaisia kun-

nan palvelurakenne kykenee palvelemaan vuosittain, vaan muutto Kangasalla on läh-

tökohtaisesti henkilön oma päätös asettua paikkakunnalle.  

Kotouttamisohjelman laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen työryhmä yhdessä 

ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikön sekä Kotona Suomessa -hankkeen Pirkan-

maan ja Keski-Suomen aluekoordinaattorin kanssa. Yhteistyötahoja on kuultu valmis-

telun aikana. Ohjelman toteutumisen seuranta on asiakirjan valmistelusta vastan-

neella työryhmällä.   

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tervehdys 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella kotouttamisohjelman 

on keväällä 2016 laatinut ja päivittänyt 15 Pirkanmaan kuntaa nykyisen kotoutumista 

edistävän lain (1386/ 2010) mukaisesti. Lisäksi Pirkanmaan kuudessa kunnassa ko-

touttamisohjelman päivitystyö on käynnissä. Pirkanmaan ELY-keskus kiittää Kangas-

alan kuntaa yhteistyöstä tämän kotouttamisohjelman päivittämistyössä.  

Vieraskielisten kuntalaisten määrä Pirkanmaalla vuonna 2015 kasvoi 971 henkilöllä ja 

Kangasalla 40 henkilöllä. Suurin osa ihmisistä saapuu Suomeen ja muuttaa paikka-

kunnalta toiselle perheen, työn tai opiskelun vuoksi. 

Pakolaisleireiltä Suomen vuosittaiseen kiintiöön valikoituja kiintiöpakolaisia sijoitettiin 

vuonna 2015 Pirkanmaalle kahdeksaan kuntaan yhteensä 96 henkilöä. Turvapaikan-

hakuprosessin kautta saapuneita oleskeluluvan saaneita henkilöitä sijoitettiin kuntaan 

141. Suuri osa turvapaikkaprosessin kautta saapuneista ihmisistä muuttaa kuntiin it-

senäisesti oleskeluluvan saatuaan. Kuntapaikkasijoitus koskee erityisen tuen tar-

peessa tai haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. 

Vuonna 2015 saapui Suomeen noin 32 500 turvapaikanhakijaa, joista Pirkanmaalle 

sijoitettiin vastaanottokeskuksiin tai hätämajoitusyksiköihin yli 2100 ihmistä sekä ryh-

mäkoteihin alaikäisiä ilman huoltajaa saapuneita lapsia ja nuoria noin 180. Kangasalle 
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sijoitettiin yli 300 turvapakanhakijaa hätämajoitukseen Kaivannon sairaalaan ja ala-

ikäisiä ilman huoltajaa Suomeen saapuneita noin 38 Ahokoti Oy:n ryhmäkotiin. 

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan noin 35-45 % vuonna 2015 yli 32 000 turvapai-

kanhakijasta tullee saamaan oleskeluvan ja heistä arviolta noin 600 jäisi pysyvästi 

asumaan Pirkanmaalle. Pirkanmaan 22 kunnasta 11 on tehnyt sopimuksen kansain-

välistä suojelua saavien sekä kiintiöpakolaisten että turvapaikanhakijoiden kuntaan 

osoittamisesta. 

Tulevina vuosina oletetaan kaikista eri syistä maahan muuttavien määrän kasvavan 

koko maassa ja tämä antaa myös mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön yli kun-

tarajojen. Pirkanmaan TE- toimiston ja ELY-keskuksen palveluita ja yhteistyötä kehi-

tetään tukemaan kuntia kunnassa asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllis-

tymisen edistämiseksi.    

 

1. KOTOUTTAMISTA OHJAAVA TOIMINTA 

1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020 -
strategiasta 

Vuonna 2013 julkaistu Suomen maahanmuuttostrategia määrittää pitkäjänteisiä lin-

jauksia maahanmuuttopolitiikalle. Strategian keskeinen viesti on, että Suomeen muut-

tavat ja asettuvat ihmiset on otettava mukaan rakentamaan maan tulevaisuutta. Hei-

dät tulee nähdä osallisina ja aktiivisina toimijoita, ei vain palvelujen ja toimenpiteiden 

kohteena.  

1.2 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ohjaa kotoutumista  

Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011. Lain tarkoituksena on tukea 

ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suo-

malaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Tätä 

lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa 

oleva oleskelulupa Suomessa. 

Lain mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotout-

tamisen kehittämisestä sekä suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on 

huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille, jotka ovat 

kuntalaisia siinä missä muutkin. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahan-

muuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja 

laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huoleh-
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dittava myös oman henkilöstönsä osaamisen kehittymisestä kotouttamisessa mm. jär-

jestämällä koulutusta. Tavoitteena on myös vahvistaa viranomaisten yhteistä strate-

gista suunnittelua ja monialaista yhteistyötä. 

Maahanmuuttajien kotouttamisen yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus sekä seu-

ranta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan. Kotouttamisasioista vastaavana 

ministerinä toimii oikeus- ja työministeri. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on keskeinen tehtävä maa-

hanmuuttajien kotouttamisessa. Ely-keskus huolehtii kotouttamislain toimeenpanon ja 

sen toteutumisen seurannasta alueellisesti sekä kotouttamistoimenpiteiden alueelli-

sesta yhteensovittamisesta valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Kunnan ja Pirkan-

maan Ely-keskuksen yhteistyö toimii mutkattomasti. Yhteistyötä tehdään mm. pako-

laisten kuntaan valikoitumisprosessin aikana. Ely-keskus toimii myös eri organisaatioi-

den informaation välittäjänä. Ely-keskus sekä Kotona Suomessa -hanke järjestävät 

maahanmuuttaja-asioissa koulutusta ja muita tapahtumia. 

 

2. KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET 

Kotoutumislaki koskee kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia, joilla on ulkomaa-

laislaissa tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, oleskeluoikeus on rekis-

teröity tai joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Kotoutumisla-

kia sovelletaan henkilöön riippumatta siitä, millä perusteella hän on Suomeen muutta-

nut. 

2.1 Perustietoa Suomesta 

Kaikilla maahanmuuttajilla on oikeus saada perustietoa Suomesta sekä alkuvaiheen 

ohjausta ja neuvontaa, mutta yksilölliset kotoutumistoimet ja -palvelut määritellään yh-

teistyössä maahanmuuttajan ja hänen perheensä tarpeisiin perustuen. Laissa paino-

tetaan maahanmuuton alkuvaiheen tiedottamista ja maahanmuuttajan neuvontaa ja 

ohjausta. 

Viranomaiset ovat velvollisia antamaan maahanmuuttajalle tietoa suomalaisesta pal-

velujärjestelmästä sekä hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa ja 

työelämässä. Kaikille Suomeen muuttaville tulisi antaa Perustietoa Suomesta -ai-

neisto oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleske-

lukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Suo-

men ulkomaiset edustustot, poliisi ja maistraatti voivat tilata oppaan painettua versiota. 

Opas löytyy kuitenkin myös internetistä suomen, ruotsin, englannin, venäjän, espan-

jan, ranskan, kiinan, arabian, persian, somalin sekä thain kielellä osoitteesta 



7 

 

https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta. Halutes-

saan kunta voi tilata sivulle ohjaavan bannerin kotisivuilleen Kotouttamisen osaamis-

keskuksesta osoitteesta kotouttaminen[at]tem.fi. 

Perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suo-

messa löytyy 12 eri kielellä myös Infopankin sivuilta. Infopankin yhteydessä toimii säh-

köinen Finnishcourses.fi -kurssihakupalvelu, josta löytyvät Pirkanmaalla järjestettävät 

kaikille avoimet suomen kielen kurssit. Kursseja voi hakea suomeksi, englanniksi ja 

venäjäksi sekä kurssipaikan että kurssitason mukaan. Finnishcourses.fi:stä löytyvät 

kurssien kurssipaikka ja -aika, tasovaatimukset, hinta ja ilmoittautumisohjeet. Kurs-

seille ilmoittaudutaan kunkin koulutuksenjärjestäjän oman ilmoittautumisjärjestelmän 

kautta. Myös lisätiedot kursseista kysytään suoraan koulutuksenjärjestäjiltä. Koulutuk-

senjärjestäjissä on muiden muassa alueen työväen- ja kansalaisopistoja, järjestöjä 

sekä seurakuntia. Työvoimakoulutuksina järjestettävistä suomen kielen kursseista tie-

dottavat jatkossakin paikalliset TE-toimistot.  

Pirkanmaan TE-toimiston kotisivuilla on maahanmuuttajille tietoa ja hyödyllisiä link-

kejä. Informaatiota, opastusta ja ohjausta antavat myös valtakunnallinen Työlinja ja 

Pirkanmaan TE-toimiston cc-palvelu. TE-toimistosta on saatavissa myös kotoutumi-

seen liittyvää kirjallista materiaalia. 

Kangasalan kunnan kotisivuilta löytyy tietoa oman kunnan palveluista suomen ja eng-

lannin kielellä. 

2.2 Ohjaus ja neuvonta 

Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja muiden viranomaisten on annettava maahan-

muuttajille asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpi-

teistä ja palveluista sekä työelämästä.  

Maahanmuuttajainfo Mainiosta (Tuomiokirkonkatu 12, 33100 Tampere, puh. 040 806 

2526) saa opastusta esimerkiksi asumiseen, työhön, koulutukseen, oleskelulupiin 

sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaita palvellaan 16 

eri kielellä. Kaikki neuvojat palvelevat asiakkaita myös suomeksi. Palvelu on maksu-

tonta ja avointa kaikille taustasta ja maahantulosyystä riippumatta. Neuvonta toimii 

ilman ajanvarausta. Kunta voi myös hankkia Mainiosta ostopalveluna omakielistä neu-

vontaa. 

2.3 Kielipalvelut 

Kielipalveluilla tarkoitetaan käännös- ja tulkkipalveluja. Viranomaisen on aina käytet-

tävä ammattitulkkia viranomaisasioinnissa eikä koskaan lasta, lähiomaista tai tutta-

vaa. 

https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta
http://www.infopankki.fi/
http://www.finnishcourses.fi/
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/maahanmuuttajat/mainio.html
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Kotoutumista edistävässä laissa (1386/2010) sekä hallintolaissa (434/2003) sääde-

tään, että viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka 

voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos asianosainen ei osaa käytettävää suo-

men tai ruotsin kieltä; tai asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi 

tulla ymmärretyksi. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosai-

sen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Viranomaisen vel-

vollisuus huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä ei koske aineistoa, joka ei vaikuta 

asian käsittelyyn. 

Ulkomaalaislaki (301/2004) lupahallintoasioista säätää myös tulkitsemisesta. Kielipal-

veluja tulee käyttää erityisesti maahantulon alkuvaiheessa sekä silloin, kun on päätet-

tävä maahanmuuttajan oikeuksista, etuuksista ja velvollisuuksista tai kun asian selvit-

täminen sitä muuten vaatii. Maahanmuuttaja-asiakkaiden tulkkipalvelut korvataan 

kunnille kotoutumista edistävän lain mukaisesti (kts. liite 4). 

Kangasalan kunta käyttää Pirkanmaan tulkkikeskuksen palveluja tarvitessaan tulk-

kaus- tai käännöspalveluja asiakastyössä. Pirkanmaan tulkkikeskuksen kielipalvelut 

on ensisijaisesti tarkoitettu Tampereen kaupungin ja Tampereen lähikuntien viran-

omaisille. Suurin osa tulkkauksesta tapahtuu lähitulkkauksena, mutta myös etätulk-

kaus on mahdollinen. Etätulkkaus järjestetään puhelimitse. Tulkit ovat ammattitaitoi-

sia, toimivat puolueettomasti ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tulkin varaa se työnte-

kijä, joka tulkkia tarvitsee, ei maahanmuuttaja itse. Tulkkivälitys: puhelin 03 5657 7314, 

ma - to klo 8 - 15.45 ja pe klo 8 - 15.15. Pirkanmaan tulkkikeskus järjestää koulutusta 

viranomaisille myös tulkin kanssa toimimisesta ja monikulttuurisesta viestinnästä. 

2.4 Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma 

Kunnan sosiaalipalvelut käynnistävät alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on so-

siaalitoimen asiakas ja saa muuta taloudellista tukea kuin tilapäistä toimeentulotukea. 

Alkukartoitus voidaan tehdä myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tä-

män arvioidaan sitä tarvitsevan (työssä käyvät, kotiäidit, opiskelijat, eläkeläiset, tms.). 

Kunnat laskuttavat Pirkanmaan ELY-keskukselta 700 euroa kutakin kunnan tekemää 

alkukartoitusta kohti. Kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisen edellytyk-

senä on, että kunta järjestänyt ainakin alkuhaastattelun. Maahanmuuttajainfo Mainio 

tekee alkukartoitukset niille asiakkaille, jotka eivät ole sosiaalitoimen tai TE-keskuksen 

asiakkaita. Palvelusta voidaan tehdä ostopalvelusopimus. 

Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työ-

tön työnhakija. Alkukartoitus ja ensimmäinen kotoutumisuunnitelma laaditaan useim-

miten samalla kertaa. Kutsu kartoitukseen ja suunnitelmaan lähetetään kahden kuu-

kauden kuluessa TE-asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyyn-

nöstä. Käytännössä TE-toimisto pyrkii lähettämään ajanvarauskutsun noin kahden vii-

kon kuluessa rekisteröitymisestä TE-toimiston asiakkaaksi (tulkkitilanteesta riippuen). 

Rekisteröityminen työttömäksi työnhakijaksi tapahtuu verkossa. Mikäli se ei ole mah-

dollista, voi rekisteröityä käymällä lähimmässä TE-palvelussa, jossa asiakas täyttää 

http://www.tampere.fi/tulkkikeskus
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ilmoittautumislomakkeen ja liittää mukaan kopion oleskeluluvasta ja passista. Pirkan-

maan TE-toimistossa alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat laaditaan Tampe-

reen toimipaikassa (Pellavatehtaankatu 25). Asiakastapaamiseen kutsutaan tarpeen 

mukaan sosiaalityöntekijä ja tulkki.  

Alkukartoituksessa selvitetään seuraavia työllistymiseen, opiskeluun ja kotoutumiseen 

liittyviä valmiuksia:  

 luku- ja kirjoitustaito 

 suomen kielen taito  

 opiskelutaidot ja -valmiudet  

 aikaisempi koulutus ja työkokemus  

 erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet  

 omat työllistymis- ja koulutustoiveet 

 elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet  

Alkukartoituksen yhteydessä TE-toimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja 

kotoutumissuunnitelman. Pirkanmaan TE-toimisto tekee kotoutumissuunnitelman 

henkilölle, joka on työtön työnhakija. Sosiaalitoimi laatii kotoutumissuunnitelman maa-

hanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea.  

Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota, tarvitseeko maa-

hanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita toimenpiteitä ko-

toutumisen tueksi. Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös maahanmuuttajalle, 

jonka on alkukartoituksen perusteella arvioitu tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen 

edistämiseksi, kuten opiskelijalle, työssä olevalle tai kotona lapsiaan hoitavalle henki-

lölle. 

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpi-

teistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia 

hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelä-

mässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yh-

denvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. 

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kulut-

tua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä ja se laaditaan enin-

tään yhden vuoden ajaksi. Kotouttamissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on 

kolme vuotta. 

Kotoutumissuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmaa tarkistetaan esi-

merkiksi kurssin tai harjoittelujakson päättyessä ja vähintään kerran vuodessa. 
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2.5 Kotoutumiskoulutus 

Kototutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena, mutta sitä 

voidaan järjestää myös omaehtoisena opiskeluna. Työvoimakoulutuksena toteutetta-

vat kotoutumiskoulutukset hankitaan julkisella tarjouskilpailulla. Vuonna 2016 toteut-

tajia ovat Tredu, TAKK, Onnenkieli Oy ja Spring House Oy. 2017 vuoden loppuun 

saakka luku- ja kirjoitustaidon koulutus on TE-toimiston järjestämisvastuulla (TEM). 

Vuoden 2018 alusta luku- ja kirjoitustaidon koulutus sekä aikuisten perusopetus siirty-

vät OKM:n järjestämisvastuulle. 

Ennen kotoutumiskoulutukseen ohjaamista TE-toimisto selvittää asiakkaan opiskelu-

valmiudet lähettämällä asiakkaan suomen kielen lähtötason arviointiin. Lähtötason ar-

viointi toteutetaan ulkopuolelta ostettuna palveluna ja testaaja hyödyntää valtakunnal-

lista aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon testaukseen kehitettyä yhtenäistä toimin-

tamallia (Testipiste). 

Omaehtoisista suomen kielen koulutuksista löytyy tietoa www. finnishcourses.fi- si-

vuilta. 

2.6 Taloudellinen tuki kotoutumisaikana 

Asiakas saa kotoutumisaikana normaalia työttömyysetuutta, jos etuuden saamisen 

työvoimapoliittiset edellytykset täyttyvät. Palvelujen, kuten kotoutumiskoulutuksen ai-

kana on mahdollisuus saada lisäksi verotonta kulukorvausta 9€/päivä sekä palvelun 

sisältyessä kotoutumissuunnitelmaan, mahdollista korotusosaa. Etuudet maksaa Kela 

tai joissain tapauksissa työttömyyskassat. 

2.7 Muut kotoutumista tukevat toimenpiteet 

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia perus-

palveluja ja TE-hallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. 

Kotoutumislaissa säädetään muista kotoutumista tukevista ja edistävistä toimenpi-

teistä ja palveluista, jotka tulee huomioida sekä kotouttamisohjelmia että kotoutumis-

suunnitelmia tehtäessä ja toteutettaessa. 

Toimenpiteet kirjataan kotoutumissuunnitelmaan maahanmuuttajan henkilökohtaisen 

tarpeen mukaisesti. Muita kotoutumista tukevia toimenpiteitä ja palveluja voivat olla 

esimerkiksi: 

 maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kotoutumista edistäviä toimenpiteet ja palve-
lut 

 alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun 
jälkihuollon toimenpiteet ja palvelut 

 erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palvelut ja tukitoimet 

 muut toimenpiteet ja palvelut, jotka kannustavat maahanmuuttajaa hankkimaan 
omatoimisesti yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. 
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Kunnan eri toimialojen lisäksi näitä toimenpiteitä ja palveluja voivat järjestää myös 

muut tahot, kuten kansalaisjärjestöt. 

 

3. KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISET PALVELUT  

3.1 Sosiaalipalvelut  

Oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat ovat kuntalaisia siinä missä muutkin ja heillä 

on siten oikeus saada asuinkunnastaan samoja sosiaalipalveluja kuin muillakin kun-

nassa vakituisesti asuvilla. Kangasalan ja Pälkäneen kunta muodostavat sosiaali- ja 

terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala vastaa myös Pälkäneen sosi-

aalipalveluista. 

Sosiaali- ja perhepalvelut sisältävät Aikuisten (Aikuissosiaalityö) ja Lapsiperheiden so-

siaalipalvelut (Lapsiperheiden sosiaalityö, Lastensuojelu, Lapsiperheiden kotipalvelu, 

Perhetyö, Perheneuvola), Kehitysvammahuollon ja Vammaispalvelut. Sosiaalipalve-

luja ovat myös vanhuspalvelut, kuten kotihoito ja laitoshoito.  

Maahanmuuttajille ei ole nimetty omaa sosiaalityöntekijää, vaan heitä palvelee alku-

vaiheessa sosiaalikeskuksen lapsiperheiden sosiaalityö tai aikuissosiaalityö riippuen 

perhetilanteesta. Sosiaalipalveluissa tehdään asiakkaalle palvelutarpeen arviointi ja 

asiakassuunnitelma ja otetaan mukaan muita yhteistyötahoja tarpeen mukaan. Lapsi-

perheiden kotipalvelu, kotihoito ja perhetyö ovat tarvittaessa käytännön apuna. 

Mikäli maahanmuuttaja ei ole työtön työnhakija ja saa muutoin kuin tilapäisesti toi-

meentulotukea, on maahanmuuttajalla oikeus kotouttamissuunnitelmaan, jonka laati-

misesta vastaa sosiaalitoimi. Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan 

saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. 

3.2 Terveyspalvelut 

Kangasalan ja Pälkäneen kunta muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoi-

minta-alueen, jossa Kangasala vastaa myös Pälkäneen terveyspalveluista. 

Maahanmuuttajaväestön maahantulotarkastus toteutetaan omalla terveysasemalla 

normaalina terveystarkastuksena. Rokotusten tarkistaminen ja täydentäminen sekä 

tarttuvien tautien ehkäiseminen edellyttää maahanmuuttajien hakeutumista palvelui-

den piiriin. Työssä olevien maahanmuuttajien kuuluminen työterveyshuollon piiriin tu-

lee varmistaa. Yleinen terveysneuvonta, palveluohjaus ja erilaisen tuen piiriin ohjaa-

minen ovat osana kaikissa kunnan palvelutilanteissa. Varhaisen tuen periaatetta nou-

datetaan kaikissa terveyspalveluissa. Maahanmuuttajien kielitaidon puuttuessa aute-

taan tarvittaessa ajanvarauksissa. 
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Kangasalla maahanmuuttajien terveys- ja sairaanhoitopalvelut tarjotaan väestövastui-

sen OmaAsema-mallin mukaisesti kuudella eri OmaAsemalla. Asunto-osoitteen pe-

rusteella ohjataan oikeaan OmaAsema-yksikköön. Kullakin asemalla työskentelee 2-

3 lääkäriä, aikuisneuvonnan terveydenhoitaja, sairaanhoitaja ja terveyskeskusavus-

taja. OmaAsemalle saa yhteyden päivittäin. Terveysasemalla hoitaja tekee hoidon tar-

peen arvioinnin ja ohjaa asian perusteella oikealle ammattilaiselle, joka voi olla hoitaja 

tai lääkäri. 

Päivystysvastaanotto toimii Kangasalan Keskusterveysasemalla arkipäivisin ja viikon-

loppuisin Valkeakosken aluesairaalan yhteispäivystyksessä, jonne hakeutumisen pe-

rusteet ohjataan maahanmuuttajille samoin kun kantaväestölle. Päivystysvastaan-

otolle hakeudutaan vain henkeä uhkaavissa tilanteissa, joissa hoidon aloittaminen ei 

voi odottaa. 

Suositeltavaa on olla yhteydessä päivystysvastaanotolle ensin puhelimitse. 

Päihde- ja mielenterveyspaleluja on Kangasalan terveyskeskuksessa tarjolla matalan 

kynnyksen päihde-ja mielenterveysyksikkö Pilkkeessä tai psykiatrin poliklinikalla. Pilk-

keeseen voi hakeutua ilman lähetettä psykiatrisen sairaanhoitajan tai psykologin vas-

taanotolle. Maahanmuuttajille varataan tarvittaessa ao. yksikköön, jos muun asioinnin 

yhteydessä havaitaan palvelun tarve. Aikoja Pilkkeeseen on saatavana lyhyelläkin va-

roitusajalla. Haastavimmissa mielenterveysasioissa hoito käynnistyy omalla hoitavalla 

lääkärillä, jonka arvion perusteella tarvittaessa laaditaan lähete psykiatrian poliklini-

kalle tai erikoissairaanhoitoon. 

Laboratorio-, röntgen-, fysioterapia- ja erikoislääkäripalvelujen käyttö edellyttää lähe-

tettä.  

Kangasalan keskusterveysasemalla toimii kaksi sairaalan vuodeosastoa. 

Terveyspalveluihin ohjatessa huomioidaan maahanmuuttajien kieliongelmat ja varau-

dutaan riittävän pitkiin vastaanottoaikoihin ja tulkkipalvelujen käyttöön. Tulkin tilaus 

tapahtuu ennakkoon virallisilta tulkkipalveluyrityksiltä vastaanottoaikaa varattaessa 

Turvapaikanhakijoina tuleville maahanmuuttajille tehdään tulovaiheessa maahantulo-

tarkastus vastaanottokeskuksessa, jossa toteutetaan rokotukset ja perustarkastus. 

Oleskeluluvan saatuaan maahanmuuttaja siirtyy kunnallisten palveluiden käyttäjäksi. 

3.3 Asuminen  

Kangasalan kunnalla on suorassa omistuksessa ja vuokrataloyhtiön kautta asuntoja 

yli 1000 kappaletta. Asuntojen täyttöaste on noin 97 %. Maahanmuuttaja voi hakea 

asumaan kunnan asuntoon. Asukkaat valitaan ara:n asukasvalintaohjeiden mukai-

sesti.  
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Tampereen kaupunki kehittää parhaillaan välivuokrausmallia, joka onnistuessaan 

edesauttaisi asuntojen löytymistä. 

Yhteistyötä tehdään tarvittaessa sosiaalityöntekijän kanssa asuntotarpeessa.  

3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut  

Liikuntaharrastus 

Liikuntapalvelut organisoi ja valvoo kunnan sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen käyttöä. 

Säännöllistä, ohjattua toimintaa järjestetään ensisijaisesti vain erityisryhmille ja ikäih-

misille. Kesäaikana järjestetään lasten ranta-uimakoulut ja kuntalaisille mm. eri tee-

maliikuntatuokioita. 

Liikunnassa tehdään paljon yhteistyötä urheiluseurojen kanssa, jotka pääasiallisesti 

hoitavat kunnassa lasten ja nuorten sekä aikuisten liikuttamisen. Seuratoiminnassa on 

mukana myös maahanmuuttajia. 

Eri ikäisille maahanmuuttajaryhmille on tarjottu mahdollisuuksien mukaan omia sali- 

ja ulkokenttävuoroja.  

Kulttuuri 

Kulttuuripalvelut huolehtii paikallisen kulttuuritoiminnan ja taiteen perusopetuksen 

edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä. Tehtävää toteutetaan yhteistyössä kun-

nan eri hallintokuntien, kulttuurijärjestöjen ja -yhteisöjen, yritysten sekä eri kuntien ja 

toimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut ylläpitää myös Kangasalan kunnan tapahtuma-

kalenteria. 

Valkeakoski-opisto järjestää aikuisille suunnattua monipuolista kurssi- ja harrastetoi-

mintaa, johon maahanmuuttajataustainen opiskelija on oikeutettu saamaan opinto-

setelin, joka alentaa kurssimaksua. Lisätietoja www.valkeakoski.fi. Pirkanmaalla jär-

jestettävät suomen kielen kurssit löytyvät sähköisestä Finnishcourses.fi-kurssihaku-

palvelusta. Palveluun on kerätty yhteen seudulla tarjolla olevat aikuisten kaikille avoi-

met suomen kielen kurssit.  

Kirjasto 

Kirjastopalvelut tarjoaa maksuttoman pääsyn internetiin, sähköiseen asiointiin sekä 

digitaalisiin sisältöihin kuten ulkomaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Kirjaston kokoel-

massa on jonkin verran vieraskielistä kirjallisuutta, sanakirjoja sekä suomen kielen op-

pikirjoja. Tilaamme vieraskielistä aineistoa kaukopalveluna Monikielisestä kirjastosta. 

Kirjastopalveluita esitellään etukäteen sovittaessa ryhmille. Kirjastossa voi myös skan-

nata ja tulostaa. 

http://www.kangasala.fi/kuntien-tapahtumakalenteri/
http://www.kangasala.fi/kuntien-tapahtumakalenteri/
http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/opetus_ja_koulutus/valkeakoski-opisto/
http://www.finnishcourses.fi/
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4. LASTEN JA NUORTEN PALVELUT 

4.1 Neuvolat ja kouluterveydenhuolto  

Turvapaikanhakijoina tuleville maahanmuuttajille tehdään tulovaiheessa maahantulo-

tarkastus vastaanottokeskuksessa. Tarkastukseen kuuluvat rokotukset ja perustar-

kastus. Oleskeluluvan saatuaan maahanmuuttaja siirtyy kunnallisten palveluiden käyt-

täjäksi. 

Kaikki maahanmuuttajaperheet kuuluvat normaalien neuvola-ja kouluterveydenhuol-

lon palvelujen piiriin kuten muukin kunnan väestö Kangasalla. Palvelujen toteuttamista 

ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja ohjeistus. 

Neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalvelut on tarkoitettu terveyden edistämisen ja yllä-

pitämisen tueksi. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut ovat käyttäjille maksut-

tomia, mutta edellyttävät asiakkaitten sitoutumista suunniteltuihin vastaanottoaikoihin 

ja ennakkoon ajanvarauksen perumista esteen ilmaantuessa. 

Kangasalla maahanmuuttajien neuvola- ja vastaanottopalvelut tuotetaan oman alueen 

väestövastuisen OmaAsema -mallin mukaisesti alueen terveysasemalla. Koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollon palvelut toteutetaan kussakin oppilaitoksessa terveyskes-

kuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon henkilökunnan toteuttamana. 

Kaikissa palveluissa turvataan maahanmuuttajille oikeus kommunikoida ymmärtämäl-

lään kielellä. Palvelutilanteissa käytetään apuna tulkkia jos maahanmuuttaja ei puhu 

riittävän hyvää suomea, eikä muuta yhteistä asiointikieltä työntekijöiden kanssa ole. 

Lapsia tulkkaustehtävissä ei käytetä. 

Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentely ja tilanteen valmistelu vie keskimää-

räistä enemmän aikaa. Tulkin, lääkärin ja terveydenhoitajan ajanvaraukset tulee tehdä 

hyvissä ajoin etukäteen ja vastaanotolle varataan riittävästi aikaa.  

Vastaanotolla toteutetaan ikäkausitarkastuksia valtakunnallisen ohjelman mukaisesti.  

Rokotusohjelma tarkistetaan huolellisesti. Rokotusohjelman suunnittelu riittävän roko-

tussuojan saamiseksi turvataan perusteellisella esitietokyselyllä. Ellei riittävää roko-

tusanamneesitietoa saada, noudatetaan THL:n ohjeistusta maahanmuuttajien ja tur-

vapaikanhakijoiden poikkeavista rokotussuosituksista. Tarttuvien tautien riskiin kiinni-

tetään erityistä huomioita ja noudatetaan sekä kansallisia että PSHP:n ohjeistuksia 

mm. tuberkuloosiseulonnasta. 

Terveysneuvonnassa ja kasvatusohjannassa huomioidaan kulttuuriset erot. Neuvola-

käynnillä huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet. Tarvittaessa heille 

tarjotaan yksilöllisiä lisäkäyntejä ja muita kunnassa tarjolla olevia tukipalveluita (Per-

heesi Parhaaksi -toimintamalli, perhetyön palvelut) 
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Ravitsemusneuvonnassa huomioidaan perheen kulttuuriset ravintotottumukset ja kan-

salliset ravitsemussuositukset ja kiinnitetään huomiota mahdollisiin ravitsemuksellisiin 

puutteisiin. Tarvittaessa konsultoidaan ravitsemusterapeuttia tai ohjataan hänen vas-

taanotolleen aliravitsemustilanteessa.  

Vastaanotolla ohjataan myös suun päivittäiseen hoitoon ja suun terveydenhuollon pal-

veluihin. Perheen liikuntatottumuksia tuetaan ja kodin ulkopuolelle suuntaavaan liikun-

taan yhdessä kantaväestön kanssa kannustetaan. 

Naisten ja lasten asema perheessä kartoitetaan ja mahdollinen lähisuhdeväkivalta 

seulotaan valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Tarvittaessa ohjataan Suomen 

lain mukaiseen toimintaan sekä tehdään lastensuojeluilmoitus. Perhetyön yhteistyötä 

toteutetaan tarvittaessa ja tuetaan perheen osallistumista kunnan ja järjestöjen lapsi-

perheille tarkoitettuun toimintaan. Tarvittaessa ohjataan myös sosiaalitoimen palvelui-

den piiriin. Varhaiskasvatuksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteistyö varhais-

kasvatuksen kanssa on erityisen tärkeää maahanmuuttajalasten kohdalla kotoutumi-

nen tukemiseksi ja onnistumiseksi. 

Psykososiaalisen tuen tarpeen kartoitus kuuluu vastaanottotilanteisiin kaikille maa-

hanmuuttajaperheille. 

4.2 Varhaiskasvatus 

Monikulttuurisuus rikastuttaa osaltaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa 

ja toimintaympäristöjä. Lasten kulttuurinen tausta otetaan huomioon varhaiskasvatuk-

sen arkipäivässä kehittämällä eri hoito-, kasvatus- ja opetustilanteisiin sopivia ja tar-

koituksenmukaisia toimintatapoja. Varhaiskasvatuksella on merkittävä asema maa-

hanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumisessa ja heidän elämänlaatunsa ja tule-

vaisuutensa rakentumisessa, sillä varhaiskasvatus on usein ensimmäisiä mahdolli-

suuksia tutustua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.  

Vanhempia kannustetaan huolehtimaan lapsen oman äidinkielen kehittymisestä ja 

oman kulttuurisen perinteen välittymisestä lapselle. Tarkoituksena on vahvistaa lap-

sen identiteettiä kasvattamalla häntä arvostamaan omaa kulttuuriaan ja integroitu-

maan ympäröivään yhteiskuntaan. Monikielisten lasten sosiaalista osallisuutta tuetaan 

ja vahvistetaan suomen kielen opetuksella. Varhaiskasvatuksessa tuetaan monikult-

tuurisen lapsen suomen kielen oppimista Monikulttuuriset lapset päivähoidossa Kan-

gasalla -asiakirjan (Monikupakin) mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa perheen uskon-

nolliset erityispiirteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 

Kangasalan varhaiskasvatuksessa monikulttuurisille lapsille järjestetään tuki siihen 

varhaiskasvatusryhmään, johon hänet on sijoitettu. Alueen varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettaja ja lapsen ryhmän opettaja/opettajat arvioivat tuen tarpeet ensimmäisen 

hoitokuukauden aikana.  

http://m-kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/e53cd1c5fb72a949483edfe2d23c5486/1460014686/application/pdf/2789156/MONIKUPAKKI2013PAINO.pdf
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Kasvatuskumppanuuden rakentuminen alkaa perheen ensimmäisestä kohtaamisesta. 

Lapsen varhaiskasvatusryhmän kasvatushenkilöstöstä nimetään henkilö, joka pereh-

tyy lapsen ja perheen asioihin. Ennen kuin lapsen säännöllinen varhaiskasvatus alkaa, 

vanhemmille varataan aloituskeskusteluaika, jolloin heillä on tilaisuus tutustua var-

haiskasvatuspaikkaan ja henkilökuntaan ilman lasta. Tällöin perhe ja päivähoidon 

henkilökunta sopivat yhteisistä käytänteistä ja molemmat osapuolet saavat lapsen 

kasvuun ja kehitykseen liittyvää tietoa. Tarvittaessa tutustumiskäynneille kutsutaan 

perheen asioita hoitavia yhteistyötahoja. Henkilökunnan on tärkeää tiedostaa omien 

asenteidensa heijastumista lapseen ja hänen perheeseensä. Kangasalan kunnan Var-

haiskasvatussuunnitelman mukaisesti vastuu perheen kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

on työntekijällä. 

Varhaiskasvatuksessa tehdään kaikille lapsille varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 

yhdessä huoltajien ja tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoja voivat olla 

esimerkiksi erityisopettaja, puheterapeutti, psykologi ja sosiaalitoimen edustaja. Tulkki 

kutsutaan tarvittaessa varhaiskasvatussuunnitelmapalaveriin. 

Suomi toisena kielenä opetusta tarjotaan Kangasalla 27 alle esiopetusikäiselle toimin-

tavuonna 2015-2016. Vieraskielisiä lapsia on yhteensä 30. 

4.3 Esiopetus 

Kunta järjestää yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille. Lapsi aloittaa esiope-

tuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 

kuuluvilla lapsilla on oikeus esiopetukseen viisivuotiaina. Ilmaista esikoulua käydään 

viitenä päivänä viikossa, 20 h/viikko. Maahanmuuttajalasten kohdalla Kangasalla to-

teutetaan esiopetuksessa lähikouluperiaatetta.  

Esiopetusvuonna kielen kehittymistä ja kielen tasoa arvioidaan Kangasalan esiope-

tuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetussuunnitelman laadinnassa kiinnite-

tään erityisesti huomioita S2- kielen opetussuunnitelmaan. ”Esiopetuksen tiedote kou-

lutulokkaasta” -lomakkeessa siirretään oppimisen kannalta välttämättömät tiedot lap-

sen tulevaan kouluun.  

Toimintavuonna 2015-2016 S2-opetusta tarjotaan 10 esiopetuksessa olevalle lap-

selle. 

4.4 Perusopetukseen valmistava opetus 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella esiopetus- ja peruskouluikäisellä lapsella on 

oikeus saada maksutonta esi- ja perusopetusta, vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa 

tai kunta ei ole hänen kotikuntansa. On tärkeää, että maahanmuuttajat pääsevät mah-

dollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen koulutuspalvelujen piiriin, jotta kotou-

tuminen käynnistyy heti. 
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Kaikki peruskouluikäiset vieraskieliset tai paluumuuttajaoppilaat, joiden suomen kielen 

taito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, osallistuvat perusopetukseen valmista-

vaan opetukseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun 

ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon 

ja oppimisvalmiuksien kehittäminen perusopetukseen riittäviksi. Suomen kielen lisäksi 

opetetaan oppilaan ikä- ja taitotasoon soveltuen koulun muita oppiaineita uskonnon 

opetusta lukuun ottamatta.  

Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Suomen kielen taidon karttuessa op-

pilas voi osallistua perusopetuksen oppitunneille ns. integraatiotunneilla.  

Oppitunteja on viikossa 20–30 oppilaan iästä riippuen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan 

oma opinto-ohjelma. Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisval-

miudet ja erityistarpeet. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden, mutta ajasta voi 

joustaa yksilöllisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuk-

siaan vastaava luokka-aste. Valmistavasta opetuksesta siirrytään yleisopetukseen 

yleensä lomien jälkeen tai lukuvuoden vaihtuessa. Siirtopalaverissa käydään läpi op-

pilaan opinto-ohjelma, joka siirtyy oppilaan mukana uuteen kouluun. Yleisopetuksessa 

opinto-ohjelma korvaa pedagogisen arvion tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa var-

ten.   

Kangasalan maahanmuuttajaoppilaat käyvät valmistavassa opetuksessa Tampe-

reella seutusopimuksen perusteella. Mikäli maahanmuuttajaoppilaita muuttaa kuntaan 

kerralla suurempi määrä (tällä hetkellä vähintään viisi oppilasta), Kangasala järjestää 

valmistavan opetuksen itse. Tampereella valmistavaa opetusta järjestetään Hervan-

nan, Tesomajärven, Juhannuskylän, Hatanpään sekä Peltolammin koulussa. Tampe-

reen kaupungin kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijan kanssa sovitaan, mi-

hin kouluun kangasalaiset oppilaat menevät.  

Ahokodit Oy aloitti toimintansa Kangasalla joulukuussa 2015. Ahokodit Oy:ssä asuu 

tällä hetkellä noin 40 alaikäistä turvapaikanhakijaa. 1.7.2016 alkaen tukiasumisyksi-

kössä on iältään 16-17 -vuotiaita. Kangasalan kunta järjestää yläkouluikäisille nuorille 

valmistavaa opetusta Pikkolan koulun alaisuudessa. Oppivelvollisuusiän ylittäneille 

alaikäisille nuorille valmistavan opetuksen järjestää Tredu. 

4.5 Perusopetus 

Maahanmuuttajaoppilaat käyvät koulua asuinalueellaan ikätasoaan vastaavalla 

luokka-asteella. Mikäli oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta suoraan yläkouluun, 

luokkasijoitukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta oppilaalla on realistiset 

mahdollisuudet saada peruskoulun päättötodistus ja hakeutua jatko-opintoihin. Taval-

lisesti oppilaat tarvitsevat valmistavan opetuksen jälkeen vielä paljon kielellistä tukea. 
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Eri oppiaineiden soveltuvat sisällöt, tavoitteet ja arviointi tulee suunnitella hyvin oppi-

missuunnitelmassa, jonka tekemiseen osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

Oppimissuunnitelma tulee tarkistaa säännöllisesti. Vähitellen kehittyvä kielitaito huo-

mioidaan opetuksessa ja arvioinnissa päättöarviointia lukuun ottamatta.  

Maahanmuuttajaoppilailla on oikeus S2–opetukseen (suomi toisena kielenä) ja lisä-

opetukseen tarpeen mukaan. Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppi-

määrään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Suomi toisena kielenä on 

yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Oppimäärä on tarkoitettu sellai-

sille maahanmuuttajaoppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen 

kaikilla kielen osa-alueilla. Kriteerinä tulee käyttää ainoastaan kielitaidon tasoa eikä 

esimerkiksi synnyinmaata, kansalaisuutta, väestörekisteriin merkittyä äidinkieltä tai 

Suomessa oloaikaa. Suomen kielen oppiminen tukee osaltaan kotoutumista suoma-

laiseen yhteiskuntaan. Ruotsin kielestä maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle voi-

daan tarvittaessa antaa vapautus. Vapautettavan aineen tilalla annetaan suomen kie-

len opetusta.  

Oppilaan äidinkielen määrittelevät maahanmuuttajaoppilaan vanhemmat. 

Huoltajien toiveiden mukaan maahanmuuttajaoppilaille järjestetään oman uskonnon 

opetusta, jos samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Maa-

hanmuuttajalapset osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen, jos oman uskon-

non opetuksen ryhmää ei muodostu. Maahanmuuttajalapset voivat halutessaan käydä 

oman uskonnon tai äidinkielen opetuksessa myös Tampereella.  

Kodin ja koulun välinen yhteistyö vaatii erityistä panostusta maahanmuuttajaoppilai-

den kohdalla. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluja. 

Kontaktit suomalaisten lasten ja nuorten kanssa ovat tärkeitä maahanmuuttajalapsen 

ja –nuoren kotoutumisessa. Lasta ja nuorta kannustetaan harrastuksiin ja erilaisiin va-

paa-ajantoimintoihin yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Koulun on puu-

tuttava kaikkiin rasismin muotoihin, esim. maahanmuuttajalapsen/-nuoren kiusaami-

seen, syrjintään, ryhmästä poissulkemiseen, haukkumiseen ja nimittelyyn. Koulu pitää 

esillä monikulttuurisuutta ja edistää kansainvälisyyttä monin eri tavoin, esim. Kansain-

välinen helmikuu -tapahtumalla. Kangasalan kunnalla on oma kansainvälisyys- ja glo-

baalikasvatussuunnitelma. https://kangasala-fi-d.aldone.fi/lapset_ja_nuoret/kou-

lut/kansainvalisyys/ 

Lapsen oppimiseen vaikuttavat myös lapsen koulutustausta omassa maassaan, van-

hempien koulutustausta ja kiinnostus lapsen koulunkäyntiä kohtaan. 

Kangasalla on lv. 2015-2016 vieraskielisiä oppilaita perusopetuksessa 74. Suomi toi-

sena kielenä opetusta annetaan 50 perusopetuksen oppilaalle.  

https://kangasala-fi-d.aldone.fi/lapset_ja_nuoret/koulut/kansainvalisyys/
https://kangasala-fi-d.aldone.fi/lapset_ja_nuoret/koulut/kansainvalisyys/
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4.6 Iltapäivätoiminta  

Kangasalan kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille, 

johon myös maahanmuuttajalapset voivat osallistua. Toimintaa järjestetään koulupäi-

vinä pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Se on osallistujille vapaaehtoista, mutta mak-

sullista. Toiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa, jos vanhemmat ovat 

töissä ja lapsen koulupäivä on lyhyt. Iltapäivätoiminta voi sisältää mm. liikuntaa, kä-

dentaitoja, musiikkia, pelaamista, leipomista sekä läksyjen tekemistä.  

4.7 Perusopetuksen jälkeinen opetus 

Tredu järjestää oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille ammatillista valmis-

tavaa opetusta (Valma). Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on mahdollisuus hakeu-

tua toisen asteen koulutukseen normaalin hakumenettelyn kautta (lukio ja ammattiop-

pilaitokset). 

4.8 Nuorisotyö 

Nuorisotyö organisoi ja valvoo nuoriso- ja vapaa-aikatilojen käyttöä sekä järjestää itse 

säännöllistä nuorisotilatoimintaa nuorille. Toiminnan perusta on, ennaltaehkäise-

vässä, kasvatuksellisessa nuorisotyössä sekä nuorten osallistumis- ja vaikutusmah-

dollisuuksien tukemisessa. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuorten kasvua ja elä-

mänhallintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  

Nuorisotilatoiminta tapahtuu neljällä eri nuorisotilalla, Vatialassa, Kirkonkylässä, Ruu-

tanassa ja Sahalahdella. Tilat ovat auki 4-5 arki-iltana viikossa. Lisäksi ylläpidetään 

kouluyhteistyönä oppilashuollollisia ryhmiä ja ohjaajat ovat nuorten tavattavissa myös 

yläkouluilla viikoittain. Nuorisotyöllä on valmiudet tarjota opastusta ja nuorisotila ym. 

toimintaa maahanmuuttajanuorille. 

 

5. AIKUISTEN PALVELUT 

5.1 Työvoimapalvelut ja kotouttamiskoulutus  

TE-palvelut tukevat työttömiä maahanmuuttajia kielitaidon, työelämävalmiuksien ja 

ammatillisen osaamisen tukemisessa työvoimapoliittisin toimenpitein. TE-toimiston 

tehtäviin kuuluu alkukartoituksen ja yksilöllisen kotouttamissuunnitelman laadinta. Ko-

touttamiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Kangasalla 

asuvia maahanmuuttajia palvelee Pirkanmaan TE-toimisto Tampereella. 
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5.2 Kangasalan kunnan työllisyyspalvelut 

Kangasalan kunnan työllisyyspalvelut järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa, palkka-

tuettua työtä sekä työkokeiluja kuntalaisille. Maahanmuuttaja ohjautuu usein työlli-

syyspalveluihin vasta kotoutumisajan päätyttyä. TE-toimisto arvioi työhakijoiden pal-

velutarpeen. Opiskelu- ja työpaikan saamisen esteenä on useimmiten kielitaidon 

puute. Suomen kieltä vaaditaan useimmissa tehtävissä. Heikko työllisyystilanne koko 

maassa heijastuu myös maahanmuuttajien työllistymiseen. 

Kangasalan kunnan työpajat toimivat paikkoina, jossa voi valmentautua työelämään. 

Ammatillisten taitojen lisäksi työpaja tarjoaa paikan, jossa voi pohtia elämänsä suun-

taa, löytää polkunsa, saada rohkaisua ja tukea. Pitkään työttömille järjestetään kun-

touttavan työtoiminnan ryhmiä, maahanmuuttajille voidaan tarvittaessa järjestää em. 

ryhmätoimintaa.  

Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYPA) on Pirkanmaan TE-toi-

miston, kuntien ja Kelan yhteistyöorganisaatio, jonka tehtävänä on auttaa työnhakijoita 

palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai selvittää työllistymiseen liittyviä esteitä. Asi-

akkaat ohjautuvat Kangasalan toimipisteeseen pääsääntöisesti TE-toimiston tai sosi-

aalitoimiston kautta. Asiakkaat voivat myös ottaa suoraan yhteyttä työvoiman palvelu-

keskuksen työntekijöihin. Työllistymistä kohden edetään pienin askelin, yksilöllisten 

välitavoitteiden avulla. 

6. IKÄIHMISTEN PALVELUT 

Vanhushuollon palvelut ovat myös tarkoitettu maahanmuuttajille. Vanhushuollon pal-

veluilla edistetään iäkkään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua sekä lisätään hänen 

elämänhallintaansa ja turvallisuuttaan. Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on van-

huksen yksilöllisyys, hänen arvojensa, tapojensa ja näkemystensä kunnioittaminen. 

Päätavoite vanhustenhuollon palvelujen järjestämisessä on tukea ja edistää mahdol-

lisuuksia asua tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään.  

Vanhuspalvelun sosiaalityöntekijä tekee yhteistyössä palveluohjaajan kanssa iäkkäille 

maahanmuuttajille palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kotoutumissuunnitelman.  

Ikääntyvien maahanmuuttajien perheet ja sukulaiset osallistuvat yleensä paljon läheis-

tensä hoitoon. Perheiden hoitoon osallistumista on tuettava kertomalla palveluista ja 

ottamalla läheiset mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin ikääntyvän 

maahanmuuttajan kulttuurin ominaispiirteet tulevat huomioiduksi.  
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7. YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN JA SEURAKUNNAN KANSSA  

7.1 Suomen Punaisen Ristin Kangasalan osasto 

SPR:n ylläpitämän Kangasalan transit-vastaanottokeskuksen (15.9.2015-31.5.2016) 

tuomat kokemukset ja opit ovat sovellettavissa kunnassa tehtävään kotouttamistyö-

hön vastaisuudessakin. Kunnan tueksi tarvitaan vapaaehtoisia kuntalaisia. SPR Kan-

gasalan osaston kautta on ilmoittautunut 230 vapaaehtoista, joista noin 50:ssä on val-

mius säännölliseen toimintaan. 

SPR:n kotouttamisen toimintamuotoja ovat: 

- Ensihoito ja ensiapu. Traumaattisten kokemusten ja vierauden tunteen lievittämi-

seen järjestetään koulutettujen avustajien vetämiä keskustelu- ja ohjaustilaisuuk-

sia tasapainoisen elämäntilanteen saavuttamiseksi. Ensiapukurssit auttavat oma-

toimista terveydenhoitoa ja vahingoista selviämistä. 

- Suomenkielen opetus. Toimivia kielikeroja ylläpidetään vapaamuotoisina tapaami-

sina ja uusia perustetaan tarpeen mukaan. 

- Tapa- ja kulttuurikoulutus sekä ongelmanratkaisumallit. Maahanmuuttajat pereh-

dytetään suomalaisiin tapoihin ja käytäntöihin. Avustetaan käytännön asioissa 

esim. asunnonhankinnassa, sähkösopimuksissa, vakuutuksissa, pankkitilin avaa-

misessa, verokortin hankinnassa, ajokorttiasioissa jne. 

- Liikunta ja urheilu. Autetaan solmimaan suhteita syntysuomalaisiin ja ylläpidetään 

syysistä ja henkistä kuntoa. 

- Kotitalousopastus. Tutustumista tekniikkaan, kaupassakäyntiin ja ruokatarvikkei-

siin. Kuntalaisten kanssa järjestettävät kokkauskurssit ruokailuineen tuottavat  ma-

kuelämyksiä ja uusia tuttavuuksia. 

- Ystävätoiminta. Yhteistyö kunnan kanssa on jatkunut jo 30 vuotta, jossa maahan-

muuttajat ovat sekä osallistujina että tekijöinä. 

- Terhokerhot. SPR:n ja KLL:n yhteinen lasten ja ikäihmisten kohtaamispaikka, joi-

hin maahanmuuttajaperheet osallistuvat. 

- Yhteistyö koulujen kanssa. Koulujen monikulttuurisuusopetus on saanut uutta si-

sältöä ja tutustuttaa maahanmuuttajia koulutusjärjestelmään. 

7.2 Seurakunnat 

Kangasalan seurakunta kohtaa maahanmuuttajia normaalin perustoiminnan keskellä 

ja kautta. Maahanmuuttajia osallistuu muun seurakunnan kanssa jumalanpalveluksiin, 

kirkollisiin toimituksiin ja eri työalojen järjestämään toimintaan. Heitä kohdataan myös 

diakoniatyön kautta. Maahanmuuttajien osallistumista voidaan tukea esimerkiksi tar-

joamalla käyttöön omakielistä materiaalia. Rippikouluissa on käytetty maahanmuutta-

jan äidinkieltä osaavaa avustajaa. Seurakuntaan on hankittu tulkkauslaitteisto, jonka 

avulla tulkki voi kääntää tilaisuuksien ohjelmaa 22:lle kieltä osaamattomalle vieraalle. 
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Maahanmuuttajan osallistuminen seurakunnan toimintaan tukee hänen kotoutumis-

taan antamalla hänelle yhteisön, jossa tutustua suomalaisiin, suomen kieleen ja kult-

tuuriin ja jossa hän saa henkistä ja hengellistä tukea hänelle tärkeissä kysymyksissä.   

Maahanmuuttajatyössä pyritään tekemään yhteistyötä muiden alueellisten toi-

mijoiden kanssa.  Tutuksi tuleminen ja ihmisten tasavertainen kohtaaminen nopeut-

tavat kotoutumista ja edesauttavat asuinpaikkakunnan henkisen ilmapiirin muutosta 

suvaitsevaisempaan suuntaan. 

Kangasalan helluntaiseurakunta järjestää keskustelu- ja ystäväiltoja maahanmuutta-

jille tarvittaessa. Vierailuja Tampereen Saalemin ja Hervannan katukappeliin arabian- 

ja farsinkielisiin tilaisuuksiin tehdään myös. Lisäksi ylläpidetään henkilökohtaisia yh-

teyksiä. 

7.3 Muut 

Suomen Pakolaisapu pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistu-

mista suomalaiseen arkeen. Järjestöhautomo antaa tietoa ja tukea yhdistyksen perus-

tamiseen, talouteen, hallintoon, varainhankintaan ja avustushakemusten laatimiseen 

liittyen. Järjestöhautomo tarjoaa koulutusta, jonka avulla se voi valmentaa yhdistyksiä 

toimimaan mm. palvelujen tarjoajina. Järjestöhautomolla on Tampereella työntekijä, 

joka neuvoo ja kouluttaa järjestöjä. Toimistolle sijaitsee Kumppanuustalo Arttelissa 

(Salhojankatu 42 3.krs).  

Pakolaisavun kotimaan työtä on myös Naapuruussovittelun keskus, joka ennaltaeh-

käisee ja sovittelee asumiseen ja naapuruuteen liittyviä konflikteja. Naapuruussovitte-

lun keskus toimii pääkaupunkiseudulla, Turun seudulla ja Pirkanmaalla. Konsultointia 

annetaan valtakunnallisesti. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto ja Kangasalan yhdistys tarjoavat 

mahdollisuuden osallistua monikulttuuriseen ystävätoimintaan. Toiminnalla pyritään 

edistämään maahanmuuttajaäitien kotoutumista Suomeen. Vapaaehtoisuuteen pe-

rustuvan naisystävätoiminnan kautta vahvistetaan suomen kielen taitoa, madalletaan 

osallistumiskynnystä ja lisätään kulttuurien välistä tietoisuutta. 

Naisystävätoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin kulttuureihin ja toiminnan 

kautta saa uusia ystäviä. MLL tarjoaa vapaaehtoisille perehdytyksen. Toimintaan osal-

listuvat saavat tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta Laivapuiston perhetalolla. Lisäksi 

toiminnan puitteissa järjestetään yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi monikulttuurisia tee-

mailtoja. Ystävyyssuhteen alussa ystävykset saavat yhteisen opastuksen toiminnan 

tavoitteisiin. Tämän jälkeen ystäväpari sopii keskenään tapaamisajankohdat ja – pai-

kat. 

http://www.jarjestohautomo.fi/
http://www.naapuruussovittelu.fi/
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8. SEUTUKUNNALLISET JA VALTION PALVELUT 

8.1 Tampereen palvelut 

Tampereella toimii Maahanmuuttajainfo Mainio (Tuomikirkonkatu 12). Maahanmuut-

tajainfosta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, työhön, koulutukseen, oleskelulupiin 

sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaita palvellaan 16 

eri kielellä. Kaikki neuvojat palvelevat asiakkaita myös suomeksi. Palvelu on maksu-

tonta ja avointa kaikille taustasta ja maahantulosyystä riippumatta. Neuvonta toimii 

ilman ajanvarausta. 

Tampereen kirjastoissa järjestetään kielikahvilatoimintaa eli suomen kielen keskuste-

luryhmiä. Maahanmuuttajia on kannustettu osallistumaan niihin puhutun suomen kie-

len parantamiseksi. Osallistuminen on maksutonta. Lisätietoja: http://www.tam-

pere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/maahanmuuttajan-palvelut.html 

Kansainvälinen naisten tapaamispaikka Naistari toimii Hervannassa, Tampereella. 

Naistarissa voi mm. opiskella suomen kieltä, tutustua uusiin ihmisiin, saada neuvoja, 

käydä internetissä sekä osallistua liikuntaan. Lapset voi ottaa Naistariin mukaan ja 

sieltä löytyy myös lastenhoitoapua. 

Tampereella toimii myös kaikille miehille avoin kansalaistalo Mattila, jonka tavoitteena 

on tukea miesten hyvinvointia yhdessä tekemisen kautta. Tämä rakentuu avoimesta 

toiminnasta sekä erilaisista toiminnallisista ryhmistä. Lisäksi Mattilan miehet ovat osal-

listuneet talkoisiin, seminaareihin ja tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään miesjärjestöjen, 

eri yhdistysten, kaupungin yms. tahojen kanssa. 

Kulttuuri- ja sukupuolisosensitiivistä nuorisotyötä Tampereella tekevät Kölvin moni-

kulttuurinen poikatyäyksikkö sekä Tyttöjen talo. 

Hervannan uimahallissa on jo pitkään järjestetty maahanmuuttajanaisille oma uima-

hallivuoro maanantaisin 17.30–19.45. 

8.2 Maistraatti  

Kangasalan kunnan asukkaat asioivat Sisä-Suomen maistraatin Tampereen yksi-

kössä, Hatanpään valtatie 24, PL 682, 33101 Tampere. 

Vakinaisesti Suomeen muuttaville rekisteröidään maistraatissa kotikunta ja he saavat 

suomalaisen henkilötunnuksen. Suomessa asuvista henkilöistä merkitään perustiedot 

väestötietojärjestelmään. Rekisteröitäviä tietoja ovat mm. nimi, syntymäaika, kansa-

laisuus, perhesuhdetiedot ja osoite. 

http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/maahanmuuttajan-palvelut.html
http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/maahanmuuttajan-palvelut.html
http://www.naistari.fi/
http://www.mattilanmiehet.fi/
http://www.kolvi.fi/
http://www.tytto.fi/
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Rekisteröityäkseen henkilön on henkilökohtaisesti käytävä asuinpaikkansa maistraa-

tissa. Mukana on oltava passi ja voimassa oleva oleskelulupa. Pohjoismaiden kansa-

laiset eivät tarvitse oleskelulupaa. EU-kansalaisen, joka aikoo jäädä Suomeen yli kol-

meksi kuukaudeksi, on rekisteröitävä oleskelunsa poliisilla ennen rekisteröitymistään 

maistraattiin. Muita rekisteröitymisessä tarvittavia asiakirjoja ovat mahdolliset avioliit-

totodistukset, ero-, ja kuolintodistukset ja lasten syntymätodistukset. Rekisteröityvän 

henkilön tulee täyttää ja henkilökohtaisesti allekirjoittaa maistraatissa ulkomaalaisen 

rekisteröintilomake sekä muuttoilmoitus väestötietojärjestelmään. 

8.3 Poliisi  

Kangasalan kunnan asukkaat kuuluvat Sisä-Suomen poliisilaitoksen piiriin. Se toimii 

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella, ja sen hallinnollinen ja johdollinen keskus si-

jaitsee Tampereella. Kangasalla on oma poliisiasema osoitteessa Urheilutie 6, PL 10, 

36201 Kangasala. 

Kangasalan poliisiaseman lupapalvelut ovat auki ma, ke-pe 9-16.15 ja ti 9-17. 

Sisä-Suomen poliisin internetsivuilta, ulkomaalaisluvista löytyy lisätietoa oleskelulu-

van hakemiseen. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän avulla on mahdollista varata aika 

etukäteen. Oleskelulupahakemus tulee jättää henkilökohtaisesti ja lupa pitää maksaa 

hakemusta jätettäessä. Poliisin numerosta 0295 414 934 tai lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@poliisi.fi saa neuvoa ja ohjausta ulkomaalaislupiin. 

8.4 Maahanmuuttovirasto eli Migri 

Maahanmuuttovirasto (Migri, www.migri.fi) on sisäministeriön alainen virasto, joka kä-

sittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen 

kansalaisuuteen liittyviä asioita.  

Maahanmuuttoviraston tehtäviä 

 myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville ulkomaalaisille kuten opiskelijoille, 
työntekijöille, elinkeinonharjoittajille, paluumuuttajille ja Suomessa asuvien ulko-
maalaisten perheenjäsenille 

 käsittelee turvapaikkahakemukset puhuttelusta päätöksentekoon 

 ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vas-
taanoton käytännön toimintaa 

 myöntää muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja 

 päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta 

 vastaa kansalaisuushakemuksista, -ilmoituksista ja -selvityksistä 

 vastaa ulkomaalaisrekisterin ylläpidosta 

 tuottaa tietopalveluita niin kansainvälisiin tarpeisiin kuin kotimaan päättäjille ja 
viranomaisille 

 osallistuu omaa toiminta-aluettaan koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön 
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8.5 Kela eli Kansaneläkelaitos 

Mikäli henkilö muuttaa Suomeen vakinaisesti, hän kuuluu yleensä Suomen sosiaali-

turvaan muuttohetkestä lähtien ja voi saada Kelan etuuksia. Kela arvioi muuton vaki-

naisuutta. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne ja lisäksi oleskelulu-

van tulee olla myönnetty vähintään vuodeksi, jos on velvollinen oleskeluluvan toimit-

tamaan. Oleskeluluvan myöntää maahanmuuttovirasto. Hakemuksen Suomen sosi-

aaliturvaan kuulumisesta voi tehdä Kelan sivuilla verkossa tai hakea lomakkeella Y77. 

Sosiaalityössä autetaan maahanmuuttajia laittamaan vireille mm. Suomen sosiaalitur-

vaan kuulumista, asumistukea, kotoutumistukea ja perhe-etuuksia koskevia hakemuk-

sia.  

Asiasta löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta, kohdasta maasta - tai maahanmuutto 

(www.kela.fi). Kela-asioita voi hoitaa Kelan puhelinpalvelussa ma-pe klo 8-18. Esim. 

maahanmuuttoon liittyvä palvelunumero on 020 634 0300. 

Kelan Kangasalan toimisto palvelee ma 9-12 ja 13-16, ti-pe 9-12 osoitteessa Torikatu 

5, 36200 Kangasala. 

Kela palvelee myös ajanvarauksella sekä puhelimitse että toimistossa. Ajanvaraus on 

mahdollista tehdä Kelan verkkosivuilla tai soittamalla Kelan puhelinpalveluun. 

 

9. MAAHANMUUTTAJATYÖN KEHITTÄMISALUEET JA IDEAT 

Tiedottaminen kotouttamisohjelmasta ja sen sisältämästä kattavasta palvelutarjon-

nasta vaatii aktiivista tiedottamista kuntaorganisaation sisäisesti ja ulkoisesti. Kuntaan 

muuttaneista maahanmuuttajista on syytä aktiivisesti tiedottaa kunnan organisaation 

sisällä, jotta henkilöiden kotouttaminen voi alkaa.  

Kunnan verkkosivuja on tarvetta kehittää siten, että englanninkieliset sivut ovat hyö-

dylliset myös maahanmuuttajille, ei ainoastaan matkailijoille. Sivuille on tarpeen linkit-

tää olemassa oleva materiaali ja sivustot, jotka auttavat maahanmuuttajia tietojen ha-

kemisessa. 

Huomioidaan vieraskieliset Kangasalle muuttajat tasaveroisesti suomenkielisten 

kanssa tervetuloa -pakettien lähettämisessä. 

Kuntaan on syytä nimetä maahanmuuttajien palveluista keskitetysti tietävä henkilö, 

jotta kuntaorganisaatio kuin yhteistyötahot tietävät, mistä keskitettyä tietoa on mah-

dollista saada.  
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10. LIITTEET 

Liite 1: Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä 
 

Maahanmuuttaja Yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä. 

Ulkomaalainen Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 

Siirtolainen  Henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hankkiakseen 

sieltä toimeentulon. 

Pakolainen Henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä jou-

tuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yh-

teiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta (YK:n pa-

kolaisen oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan). Pakolaisiksi kutsu-

taan Suomessa yleensä myös henkilöitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan suoje-

lun tarpeen vuoksi tai humanitaarisista syistä. 

Turvapaikanhakija Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskelulupaa vieraasta maasta. Hakijalla on oikeus 

oleskella vastaanottokeskuksessa hakemuksen käsittelyn ajan. Työnteko-oikeus 3-

6 kk hakemuksen jättämisestä. 

Kiintiöpakolainen Henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun myöntämä pakolaisen asema 

ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion yhtey-

dessä päätettävän pakolaiskiintiön puitteissa. Suomen vuosittainen kiintiö on 750. 

Paluumuuttaja Ulkosuomalainen, joka on pidemmän tai lyhyemmän ajanjakson asunut Suomen 

rajojen ulkopuolella ja palaa Suomeen. Suomessa paluumuuttajakäsitettä sovelle-

taan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta 

peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen synty-

perä. 

Kotouttaminen Viranomaisten ja muiden tahojen järjestämät toimenpiteet, joilla edistetään ja tue-

taan maahanmuuttajien kotoutumista. 

Kotoutuminen Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat ja liitty-

vät yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. Kotoutumis-

prosessi on ylisukupolvinen prosessi, jolla tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttajan 

oma kulttuuritausta vaikuttaa myös seuraaviin sukupolviin, vaikka he olisivatkin 

syntyneet ja kasvaneet uuden kulttuurin keskellä. Perheenjäsenten kotoutuminen 

on usein myös eriaikaista. Minkälaista ohjausta tarvitaan ja kuinka pitkän ajan, riip-

puu kotoutujan taustasta (kotimaa ja maan tilanne, koulutustausta, elämänkoke-

mukset) iästä, omista tavoitteista ja maahanmuuton syistä. 

Ihmisen perustarpeisiin kuuluvat kulttuurista riippumatta yhteisöön kuulumisen ja 

hyväksytyksi tulemisen tarve. Fyysisten perustarpeiden (asuminen, ruoka, vaat-

teet) tyydyttämisen lisäksi maahanmuuttaja tarvitsee tukea sosiaalisen yhteisön 

löytämiseen ja siinä hyväksytyksi tulemiseen. Tärkeä elementti kotoutumisproses-

sissa on oman etnisen identiteetin, kielen ja kulttuurin säilyttäminen ja harjoittami-

nen 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat samaa asiaa eli tasa-arvoisten mahdolli-

suuksien varmistamista kaikille sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä, 

vammaisuudesta, seksuaalisuudesta, suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuk-

sesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta 
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Liite 2: Maahanmuuton tilastoja Kangasalla 

Vieraskielisten kuntalaisten määrä ja osuus kuntien väestöstä Pirkanmaalla 31.12.2015 (lähde: Tilastokeskus) 
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Liite 3: Ohje tulkin kanssa työskentelystä 

 
  



31 

 

Liite 4: Humanitaarisen maahanmuuton kustannusten korvaaminen kun-
nalle 

 
Pakolaisten vastaanottamiseen liittyy sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa. Sopimus perus-
tuu kotoutumista edistävään lakiin (1386/2010). Kotoutumista edistävän lain mukaan valtio myöntää 
korvauksia kiintiöpakolaisista, turvapaikan saaneista tai myönteisen oleskeluluvan toissijaisen tai hu-
manitäärisen suojelun perusteella saaneista henkilöistä. Kunnan ja ELY-keskuksen välisessä sopimuk-
sessa sovitaan kunnan pakolaiskiintiöstä, johon voi kuulua sekä kuntaan osoitettuja kiintiöpakolaisia 
että myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. Mikäli sopimusta ei tehdä, kunta 
ei voi saada korvauksia yhdestäkään korvauksen piiriin kuuluvasta henkilöstä mukaan lukien kuntaan 
itsenäisesti muuttavat turvapaikanhakijat ja turvapaikan ja oleskeluluvan saaneet henkilöt. ELY-keskuk-
sen kanssa tehtävä sopimus voidaan irtisanoa 12 kuukauden irtisanomisajalla. 

Humanitaarinen maahanmuutto: Kunnalla on nykyisen lainsäädännön ja ohjeistuksen nojalla mahdolli-
suus saada ELY-keskukselta korvauksia, joita maksetaan laskennallisen perusteen tai todellisten kus-
tannusten mukaan. 

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

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

Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotouttamisohjelman ja tehnyt ELY-
keskuksen kanssa sopimuksen vastaanotosta. Valtion korvauksista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella (VNA 571/2011). Kangasalan sopimus tehdään tämän ohjelman hyväksymisen jälkeen 
vuonna 2016. 

Laskennallinen korvaus kuntaan osoitetuista henkilöistä 

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

Korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä. Pakolaiskiintiössä 

Suomeen otetusta henkilöstä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta. 

Korvaus kunnan maksamasta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta 

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

Korvaus kääntämien järjestämisestä 

Kunnalle korvataan 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille järjestetystä kääntämisestä aiheu-
tuneet kustannukset. Kustannusten korvaamiselle ei ole laissa määriteltyä määräaikaa. 

Korvaus erityiskustannuksista 

Kunnalle korvataan 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden osalta: 
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1) ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta 28 §:n mukaiseen perheryhmäkotiin tai muuhun 
asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rin-
nastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää 21 
vuotta; 

2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kun-
nalle aiheutuneet huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen 
saapuessaan. Kustannukset ovat huomattavia, kun ne ylittyvät yli 7-vuotiaan laskennallisen korvauksen 
tason (yli 2300 euroa/vuodessa). 

3) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset, kuten esim. lastensuojelun avohuollon ja 
sijaishuollon kustannukset, erityispäivähoidon kustannukset peruspäivähoidon ylittävältä osalta, lyhyt-
aikainen, mutta kallis sairaalahoito, vanhustenhuollon erityistarpeet. 

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

Erityiskustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta. 

Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä 

Kunnalle maksetaan laskennallista korvausta 9 §:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä aiheutu-
neista kustannuksista. Korvaus on 700 euroa/alkukartoitus. 

Korvauksen maksaminen 

Kunnan on haettava korvausta ELY-keskukselle osoitetulla hakemuksella viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta toiminnasta korvausta hae-
taan. 
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11. LINKKEJÄ, JOISTA SAA LISÄÄ TIETOA 
 
Toimijoita 
 

 Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO www.oikeusministerio.fi/fi/index/ministe-
rio/neuvottelu-jalautakunnat/etnistensuhteidenneuvottelukunta.html 

 Kansaneläkelaitos www.kela.fi 

 Kidutettujen kuntoutuskeskus www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus 

 Kotouttamisen osaamiskeskus www.kotouttaminen.fi 

 Maahanmuuttovirasto www.migri.fi (kansalaisuusasiat, oleskelulupa, työlupa, pakolais- ja 
turvapaikka-asiat) 

 Maistraatti www.maistraatti.fi (rekisteröinti, henkilötunnus, avioliitto) 

 Naapuruussovittelun keskus www.naapuruussovittelu.fi/ 

 Poliisi www.poliisi.fi (oleskelulupa, työlupa, turvapaikka-asiat, kansalaisuus) 

 Sisäasiainministeriö www.intermin.fi/fi/maahanmuutto 

 Siirtolaisuusinstituutti www.migrationinstitute.fi/ 

 Suomen Pakolaisapu www.pakolaisapu.fi/ 

 Suomen Pakolaisneuvonta www.pakolaisneuvonta.fi/ 

 Suomen Punainen Risti www.punainenristi.fi (työtä pakolaisten ja muiden maahanmuutta-
jien kanssa sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi) 

 Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi/tyo/maahanmuuttajien_kotouttaminen 

 Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) www.te-palvelut.fi (työlupa, työnvälitys ja muut 
työvoimapalvelut) 

 Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma www.tukikeskushilma.fi/ 

 Verotoimistot www.vero.fi (verotusasiat, tilapäisesti maassa oleskelevien rekisteröinti) 

 Väestöliitto: Monikulttuurisuus www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/ 

 

Palveluita 

 

 Enter Finland – Sähköinen oleskelulupa-, EU-rekisteröinti-, ja kansalaisuushakemuspal-
velu https://enterfinland.fi/eServices 

 Finnish Courses - suomen kielen kurssihakupalvelu www.finnishcourses.fi 

 In To Finland www.kela.fi/web/en/in-to-service-point-for-those-coming-to-work-in-finland 
(Kelan ja Verohallinnon palvelupiste Suomeen tuleville työntekijöille) 

 Infopankki – Tietoa Suomesta 12 eri kielellä www.infopankki.fi 

 Maahanmuuttajainfo Mainio www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/maahanmuutta-
jat/neuvonta.html (omakielistä neuvontaa ja palveluohjausta) 

 Pirkanmaan tulkkikeskus www.tampere.fi/tulkkikeskus 

 Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspal-
velut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat.html 

 This is Finland – Tietoa Suomesta http://finland.fi/ 

 

 

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-jalautakunnat/etnistensuhteidenneuvottelukunta.html
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-jalautakunnat/etnistensuhteidenneuvottelukunta.html
http://www.kela.fi/
http://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.migri.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.naapuruussovittelu.fi/
http://www.poliisi.fi/
http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto
http://www.migrationinstitute.fi/
http://www.pakolaisapu.fi/
http://www.pakolaisneuvonta.fi/
http://www.punainenristi.fi/
http://www.punainenristi.fi/
http://www.tem.fi/tyo/maahanmuuttajien_kotouttaminen
http://www.te-palvelut.fi/
http://www.tukikeskushilma.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/
http://www.finnishcourses.fi/
http://www.kela.fi/web/en/in-to-service-point-for-those-coming-to-work-in-finland
http://www.infopankki.fi/
http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/neuvonta.html
http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/neuvonta.html
http://www.tampere.fi/tulkkikeskus
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat.html
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat.html
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Materiaalia 

 

Yleistä 

• Maahanmuuttosanastoa (Euroopan muuttoliikeverkosto & Kansainvälinen siirtolaisuus-
järjestö) http://www.emn.fi/files/1345/210216_EMN-Maahanmuutto-Fin.pdf 

• Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2013 www.tem.fi/files/37758/TEM-
rap_38_2013_web_23102013.pdf 

• Kun kulttuurit tulevat tiskille – opas kulttuurien väliseen osaamiseen asiakaspalvelussa 
(ELY-keskus) www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90866/Opas_4_2013.pdf?sequence=2 

• Laki kotoutumisen edistämisestä www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386? 

• Maahanmuuttajabarometri 2012 www.tem.fi/files/35826/Maahanmuuttajabaro-
metri2012_11_2013.pdf 

• Maahanmuuton yleisesite (Sisäministeriö) http://issuu.com/sisaministerio/docs/d_sis-
min_esitea5_suomi_maahanmuutto 

 

Alkuvaiheen palvelut 

• Perustietoa Suomesta –esite www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suo-
mesta 

• Selkokielinen opas Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille (KELA) 
http://www.kela.fi/documents/10180/578772/Muutto_Suomeen_ja_Suo-
mesta2013.pdf/591b5175-2df6-4ce7-a5e6-1f3e6d1cd63e 

• Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan – Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien 
neuvonnan kehittämiseen (TEM) www.tem.fi/files/39024/Oikeilla_neuvoilla_oikeaan_paik-
kaan.pdf 

• Alkukartoituksen avuksi – Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hy-
vistä käytännöistä (TEM) www.tem.fi/files/32187/TEMjul_11_2012.pdf 

• Ulkomaalaisluvat (Poliisi) www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pa-
ges/4B83C91994DC6AF2C2256E8600405486?opendocument 

• Ulkomaalaisen rekisteröinti (Väestörekisterikeskus) www.vrk.fi/default.aspx?id=179 

 

Lapset, nuoret ja perheet 

• Alitolppa-Niitamo, Fågel & Säävälä (2013): Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maa-
han muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä http://www.vaesto-
liitto.fi/?x27375=2798455 

• Eka-peli maahanmuuttajalapsille http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli/ekapeli-
maahanmuuttaja 

• Monikielinen lastensuojelun infosivusto maahanmuuttajille http://www.lastensuojelu.info/fi/ 

• Mikä perhe – perhe eri kulttuureissa (Väestöliitto) http://vaestoliitto-fi-bin.di-
recto.fi/@Bin/483e262f9c7776bb1fc12f819eecfeba/1408443750/applica-
tion/pdf/3098673/MIK%C3%84PERHE_nettikirja.pdf 

• Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin 
www.kotouttaminen.fi/files/43346/TEMjul_43_2015_web.pdf 

• Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille samalleviivalle.fi/opas/ 

• Miten edistämme ohjauksella monikulttuurisen nuoren opiskelu- ja työkykyä? –opas 
(NuMat –hanke) www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/ohjeita_ja_ide-
oita/videot_vinkkeja_oppilaitoksiin_tyopaikoille/Documents/Vinkkilista.pdf 
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• Nuorisotakuun arki ja politiikka www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/nuorisota-
kuun_arki_ja_politiikka.pdf 

 

Terveys 

• Pakaslahti & Huttunen (2010): Kulttuurit ja lääketiede https://verkkokauppa.duode-
cim.fi/6311.html 

• Etnokids ja Nuorten kotoutumisen indikaattorit –hanke: Maahanmuuttajataustaisten las-
ten ja nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimus http://www4.thl.fi/fi_FI/web/fi/hanke-
sivu?id=22150 

• Monikieliset esitteet ennaltaehkäisevä terveydenhuolto äitiys- ja lastenneuvolassa sekä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/maa-
hanmuuttajat/terveyspalvelut/esitteet.html 

• Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi - Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaus-
taisista Suomessa www.julkari.fi/handle/10024/90907 

• Tietoa mielenterveyden häiriöistä eri kielillä www.tampere.fi/terveyspalvelut/mielenter-
veys/maahanmuuttajat/tiedotteet.html 

• Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut 
www.kotouttaminen.fi/files/43286/TEMjul_40_2015_web_09062015.pdf 

• Monikieliset terveyskyselykaavakkeet http://tays.fi/default.aspx?contentid=23802&content-
lan=1 

 

Humanitaarinen maahanmuutto 

• Kiintiöpakolaisten vastaanotto – kokemuksia kotouttamisen järjestämi-
sestä http://www.kotouttaminen.fi/files/38864/Kiintiopakolaisten_vastaanotto_Kokemuksia_ko-
touttamisen_jarjestamisesta.pdf 

• Pentikäinen (2005): Loputtomalla matkalla – Kertomuksia pakolaisuudesta 

 

Työelämä 

• Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 http://www.stat.fi/tup/jul-
kaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_uso_201500_2015_16163_net.pdf 

• Maahanmuuttajien työllistyminen – Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut (TEM) 
www.tem.fi/files/38664/TEMjul_6_2014_web_10022014.pdf 

 

Yhdenvertaisuus 

• Rastas, Huttunen & Löytty (2005): Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikult-
tuurisuutta 

• Ei rasismille –hanke www.eirasismille.fi/ 

• Pelastakaa Lapset ry:n Rasisminvastainen materiaali www.pelastakaalapset.fi/toiminta/ra-
sisminvastainen-tyo/ 

• R-sana – Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta pelastakaalapset-fi-bin.di-
recto.fi/@Bin/fba855b5b5c3b95267bd9c035e604b39/1408443667/application/pdf/638074/R-
sana%20-kirja%20rasismista%20ja%20siihen%20puuttumisesta.pdf 
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