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1. Kotouttamisohjelman tausta ja tavoite  

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen asiakirja, josta säädetään Laissa kotoutumisen edistämisestä 
(1386/2010). Kyseisen lain 32 §:ssä todetaan:  

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen 
yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan 
kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan 
huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja 
muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman 
toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset 
maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat 
tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen 
toimeenpanon seurantaan. 

Saarijärven kaupungissa kotouttamisohjelma on aiemmin ollut kuntayhtymä Saarikan kuntien 
(Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi) yhteinen. Hyvinvointialueen perustamisen 
myötä kuntayhtymän purkautuessa ja palveluiden järjestämistavan muuttuessa sekä aiemman 
kotouttamisohjelman vanhettua, on syytä laatia uusi kotouttamisohjelma. Saarijärvellä 
maahanmuuttajien ja vieraskielisen väestön osuus on tavallisesti hyvin pieni. Kotouttamisohjelman 
päivittäminen on useissa suomalaisissa kunnissa, myös Saarijärvellä, tullut ajankohtaiseksi syksyllä 
2022 ukrainalaisten tilapäistä suojelua tarvitsevien ihmisten saavuttua paikkakunnalle. Heidän 
kotouttamisensa Saarijärvelle kaipaa tuekseen selkeää tavoiteohjelmaa. Myös Työ- ja 
elinkeinoministeriö TEM edellyttää kunnilta ajantasaista kotouttamisohjelmaa 
kotouttamiskorvausten maksamiseksi.  

Lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) § 33:ssä säädetään kotouttamisohjelman sisällöstä. 
Laki on luonteeltaan salliva ja siinä on lueteltu asioita, joita kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää. 
Laki ei siis velvoita kuntia kotouttamisohjelman sisällön suhteen.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt selvityksen kuntien kotouttamisohjelmien sisällöistä. 
Selvityksessä todetaan ohjelmien olevan muodoltaan ja sisällöltään hyvin vaihtelevia. Selvityksen 
lopussa annetaan suosituksia kunnille kotouttamisohjelmien laatimisen suhteen. Selkeä suositus on, 
että kotouttamisohjelma tulisi kytkeä tiiviisti osaksi kunnan strategiaa. Selvityksessä todetaan myös, 
että ohjelmien tulisi olla nykyistä tavoiteorientoituneempia.  

Syksyllä 2022 Saarijärven kaupunki on uusimassa strategiaansa, joten kotouttamisohjelman 
valmistelu rintarinnan strategiatyön kanssa osuu hyvin valtiovallan esittämiin toivoisiin 
kotouttamisohjelman tiiviistä kytkennästä strategiaan. Hyvinvointialueen perustamisen myötä 
monet käytännön asiat ovat kotouttamisohjelman laatimisen aikaan vielä avoinna: mitä palveluita 
jatkossa tuotetaan, kuka niitä tuottaa, mistä palvelut ovat saatavilla? Keskeiseksi 
kotouttamisohjelmaan sisältyväksi tavoitteeksi nouseekin selkeän palvelukuvauksen laatiminen 
maahanmuuttajille ja tilapäisesti kaupungissa asuville ulkomaalaisille. Muut kotouttamisohjelman 
tavoitteet nousevat suoraan kaupungin strategisista painopistealueista.  

Olennainen osa kotouttamisohjelmatyötä on kotouttamisohjelman toteutumisen seuranta. 
Tavoitteille ja toimenpiteille asetetaan ohjelmassa selkeät numeeriset mittarit ja ohjelman 
toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.  

 



  

2. Maahanmuuttajien ja vieraskielisen väestön määrä Saarijärvellä sekä kansainvälisen 
suojelun tilannekuva 

 

Maahanmuuttajien ja vieraskielisen väestön osuus Saarijärvellä on tavanomaisessa 
maailmanpoliittisessa tilanteessa ollut melko pieni. Vuonna 2021 ulkomaan kansalaisia oli n. 1 % 
Saarijärven asukkaista. Vieraskielisiä oli saman verran. Kokonaisuudessaan Keski-Suomessa 
Jyväskylää lukuun ottamatta ulkomaalaisen tai vieraskielisen väestön osuus on pieni.  

 

 

 

 

 



  

 

 

Kansainvälisen suojelun tilannekuva 2018 – 2022   

Seuraavista tilastoista käy ilmi turvapaikanhakijoiden määrän kehitys Suomessa viimeisen neljän 
vuoden aikana. Ukrainalaisille myönnetään tilapäisen suojelun status. Heitä on saapunut Suomeen 
vuonna 2022 jo syyskuun mennessä melkein 40 000 henkilöä.  Toisesta tilastosta nähdään 
viitteellisesti määrän kasvu, eli Suomeen saapuu jatkuvasti n. 300 uutta henkilöä. 
Vastaanottokeskuksissa majoittuvia on n. 16 000, yksityismajoituksessa n. 19 300 ja kuntamallin 
mukaisessa majoituksessa n. 400 henkilöä.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

Jyväskylän vastaanottokeskuksen Saarijärven toimipisteellä on 150 asiakaspaikkaa, joista varattuna 
26.9.2022 110. Osa Ukrainasta paenneista ei ole vastaanottojärjestelmän piirissä. Lakia 
kotoutumisen edistämisestä sovelletaan henkilöön, jolla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. 
Näin ollen tilapäisen suojelun päätöksen saaneet siirtyvät heti kotouttamisjärjestelmän piiriin ja 
kotikunnan saatuaan kuntien vastuulle.  

 

3. Kotouttamisohjelman tavoitteet, keskeiset kehittämistoimenpiteet ja mittarit (sidottuna 
Saarijärven kaupungin strategisiin painoalueisiin) 

 

 

Strateginen 
painoalue 

Kotouttamisohjelman 
tavoite 

Toimenpiteet Mittari ja 
vastuuhenkilö 

Saarijärvi on haluttu 
asuinpaikka ja 
muuttovoittokaupun
ki. 

Maahanmuuttajat 
löytävät helposti tarjolla 
olevat palvelut 

Laaditaan 
kaupunkiin 
maahanmuuttajien 
opas 

Opas on valmis 12/-23. 
Hyvinvointikoordinaatt
ori ja 
työllisyyspäällikkö.  

Saarijärvi tunnetaan 
laadukkaista 
kasvatus-, koulutus-, 
kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan 

Oppivelvollisuusikäiset 
maahanmuuttajat 
integroituvat 
perusopetukseen. 
Maahanmuuttajien on 
mahdollista saavuttaa 
kotoutumisen vaatima 
kielitaito ja muut 
valmiudet. 

Maahanmuuttajille 
järjestetään 
tarvittava määrä 
perusopetukseen 
valmistavaa 
opetusta. 
Kaupungissa on 
tarjolla suomen 
kielen opetusta ja 
kotouttamiskoulutus
ta 

Valmistavan opetuksen 
oppilaiden määrä. 
Saarijärvellä järjestetyn 
kotouttamiskoulutukse
n määrä.  
Sivistysjohtaja, rehtorit, 
työllisyyspäällikkö. 

Saarijärvi tunnetaan 
laadukkaista 
kasvatus-, koulutus- 
kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan 

Esiopetusikäiset 
maahanmuuttajat 
integroituvat 
päiväkotien 
esiopetusryhmiin tai 
perusopetuksen 
valmistavaan 
opetukseen. 
Maahanmuuttajien on 
mahdollista saavuttaa 
kotoutumisen vaatima 
kielitaito ja muut 
valmiudet.  

Maahanmuuttajille 
järjestetään 
tarvittava määrä 
suomi toisena 
kielenä -opetusta ja 
valmistavaa 
opetusta.  

Esiopetusikäisten 
maahanmuuttajalasten 
määrä. Sivistysjohtaja, 
varhaiskasvatusjohtaja 

Saarijärvi tunnetaan 
laadukkaista 
kasvatus-, koulutus- 
kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan 

Varhaiskasvatusikäiset 
maahanmuuttajat 
ohjataan 
varhaiskasvatuspalveluj
en piiriin.  

Maahanmuuttajille 
on tarjolla 
kolmannen sektorin 
tarjoamaa avointa 
varhaiskasvatusta. 
Maahanmuuttajilla 

Päivähoitoon 
osallistuvien 
maahanmuuttajalasten 
määrä. Sivistysjohtaja, 
varhaiskasvatusjohtaja 



  

on oikeus 
päivähoitoon.  

Saarijärvi tunnetaan 
laadukkaista 
kasvatus-, koulutus-, 
kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan 

Maahanmuuttajat 
osallistuvat vapaa-
aikapalveluihin.  

Ohjeet palveluiden 
löytämiseksi osaksi 
maahanmuuttajien 
opasta. Yhteistyö 
kolmannen sektorin 
kanssa.  

Maahanmuuttajien 
antama palaute.  
Vapaa-aikasihteeri 

Saarijärvi on 
arvostettu kestävän 
biotalouden osaamis- 
ja yrityskeskittymä 

Tuetaan JAMK:ia 
kansainvälisten 
opiskelijoiden ja 
tutkijoiden 
saapumisessa 
biotalouskampukselle. 

Markkinoidaan 
JAMK:ia omissa 
viestintäkanavissa 
sekä 
majoituspalveluita 
visit-sivuston kautta. 
Tiedotetaan 
kaupungin 
palveluista  useissa 
eri 
viestintäkanavissa. 
Saarijärvi on mukana 
kansainvälisellä  
Eures-digitaalisilla 
messuilla verkossa. 

Eures-messujen kautta 
saatujen kontaktien 
määrä.  
JAMK:in palaute 
palveluista.  
Elinvoimajohtaja. 

Saarijärvellä on 
vahva ja uudistuva 
maa- ja 
metsätaloussektori 

Maa- ja 
metsätaloussektori saa 
riittävästi työvoimaa.  

Kaupunki tukee 
työnantajien ja 
ulkomaalaisen 
työvoiman 
kohtaamista.  

Työpaikkojen avoinna 
olon kesto.  
Työllisyyspäällikkö ja 
elinvoimajohtaja.  

Saarijärvi on 
kehittyvä alueellinen 
kaupan ja 
palveluiden keskus 

Saarijärvelle syntyy 
uutta yritystoimintaa. 
Maahanmuuttajat 
työllistyvät.  

Tuetaan 
maahanmuuttajien 
yritystoiminnan 
perustamista.  

Maahanmuuttajien 
perustamien yritysten 
määrä. 
Elinvoimajohtaja, 
yritysneuvoja. 

Saarijärvi kehittää 
monipuolisesti 
yritystoimintaa ja 
teollisuutta.   

Saarijärvelle syntyy 
uutta yritystoimintaa. 
Maahanmuuttajat 
työllistyvät. 

Tuetaan 
maahanmuuttajien 
yritystoiminnan 
perustamista. 

Maahanmuuttajien 
perustamien yritysten 
määrä. 
Elinvoimajohtaja, 
yritysneuvoja. 

Saarijärven kaupunki 
on aktiivinen 
työllisyystoimija ja 
tavoittelee korkeaa 
työllisyysastetta 

Maahanmuuttajien 
työllisyysaste on yleisen 
työllisyysasteen tasolla.  

Vieraskielisellä 
väestöllä on nimetty 
työhönvalmentaja, 
joka tukee työhön ja 
koulutukseen 
hakeutumista. 
Tukikeinoja ovat 
mm. 
kotouttamiskoulutus
, työkokeilut, 
palkkatuki.  

Maahanmuuttajien 
työllisyysaste. 
Työllisyyspäällikkö.  

 

 



  

4. Kotouttamisohjelman seuranta 

Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomuksen 
käsittelyn yhteydessä. Ensimmäinen seuranta toteutetaan keväällä 2024.  




