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1. JOHDANTO 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut maassamme nopeasti ja ennusteiden mukaan 

maahanmuuttajien määrä tulee edelleen kasvamaan. Tilastokeskuksen mukaan Suo-

meen muutti ulkomailta vuoden 2011 aikana 29 500 henkilöä (Maahanmuuton vuosikat-

saus 2011). Ulkomaalaisten kansalaisten määrä on myös Forssan seudulla jatkanut tasai-

sesti kasvuaan. Lukumääräisesti eniten ulkomaalaisia on Forssassa ja vähiten Humppi-

lassa. Myös työperäinen maahanmuutto on seudulla lisääntynyt. Työperäinen maahan-

muutto on oleellisen tärkeää sosiaali- ja terveysalalla, koska sillä voidaan osittain vastata 

myös kasvavaan palveluntarpeeseen. Työperäisiä maahanmuuttajia on seudulla tällä 

hetkellä arviolta n. 650 henkilöä. 

Forssan seudun kunnissa (Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila ja Ypäjä) virisi entisen 

Hämeen TE-keskuksen (työ- ja elinkeinokeskuksen), nykyisen ELY-keskuksen (elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen) kanssa keskustelu vuonna 2009 mahdollisesta kiin-

tiöpakolaisten vastaanottamisesta. Seudun kunnista Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä 

päättivät kunnanhallitustasolla ilmoittaa ELY:lle olevansa valmiita yhteistyössä seudun 

muiden kuntien kanssa ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia esimerkiksi vuorovuosina. 

Tämän työn mahdollistamiseksi tehtiin Forssan seudun kotouttamisohjelma 2011. Tässä 

ohjelmassa käytiin lävitse kotouttamiseen liittyvät keskeiset asiat ja painotus oli palve-

luissa ja niiden järjestämisessä. 

Forssan seudun kotouttamisohjelman tarkoituksena on toimia lain maahanmuuttajien 

kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) 7 a pykälän mukai-

sena asiakirjana. Kotouttamisohjelmaa laativan työryhmän (liite 1) ja sen päivitystyössä 

toimineiden työryhmien (liite 2 ja 3) tavoitteena on ollut laatia asiakaslähtöinen asiakir-

ja, joka toimisi viranomaisten käytännön työssä apuna ja tukena päätöksiä tehtäessä. 

Kotouttamisohjelma on päivitetty koskemaan vuosia 2013 – 2016. Päivitystyö toteutet-

tiin FORTE-hankkeen toimesta. Päivitystyöhön osallistui hyvinvointijohtoryhmä (liite 2). 

Päivitetty työ on hyväksytetty myös hyvinvointivaliokunnassa (liite 3). 
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2. MAAHANMUUTTO FORSSAN SEUDULLE 

Forssan seudulla ulkomaalaisten kansalaisten määrä on Tilastokeskuksen tiedon mukaan 

lisääntynyt jonkin verran vuosi vuodelta. Eniten ulkomaalaisia on Forssan kaupungissa 

452 henkilöä, toiseksi eniten Jokioisten kunnassa 69 henkilöä. Forssan seudulle muute-

taan työn, opiskelun tai perhesiteiden vuoksi. 

Väestö kielen mukaan sekä ulkomaan kansalaisten määrä ja maa-pinta-ala alueit-

tain 1980 - 2011  

 

Ulkomaan kansalaiset 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Forssa 249 272 315 341 375 399 452 

Humppila 18 18 24 22 22 23 28 

Jokioinen - Jockis 55 61 65 69 76 76 69 

Tammela 26 38 41 41 41 33 29 

Ypäjä 19 19 28 21 22 19 22 

Taulukko 1. Ulkomaalaiset Forssan seudulla. Tilastokeskus/Statfin -tietokanta 23.3.12 

3. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 

Keskeisiä käsitteitä maahanmuuttoon liittyen on kotouttaminen, kotouttamisohjelma ja 

sen laatiminen, kotouttamissuunnitelma ja kotouttavat toimenpiteet. 

3.1 Maahanmuuttaja 

Maahanmuuttaja on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Maahanmuuttaja-

käsitettä käytetään yleiskäsitteenä viittamaan kaikkiin ulkomailta toiseen maahan pysy-

västi asumistarkoituksessa siirtyviin henkilöihin.  Myös maahanmuuton perusteet ja syyt 

voivat olla hyvin erilaisia. Seuraavassa kuviossa on esitelty maahanmuuton syitä. 
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3.2.  Pakolainen 

Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua sen vuoksi, että hänel-

lä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi alkuperän, uskon-

non, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mie-

lipiteen johdosta (www.intermin.fi). Pakolainen on oikeutettu kaikkiin normaalikuntalai-

sen palveluihin. Kunnan kannalta pakolaisten vastaanottoa varten tarvitaan alkuvaiheen 

palveluita, jotka vievät tulokkaat nopeasti kohti normaalin kuntalaisen palveluita. Tämä 

edellyttää myös kaikilta palveluilta ymmärrystä eri kulttuureista. Pakolainen on kuntaan 

muuttamisen jälkeen normaali kuntalainen oikeuksineen ja velvoitteineen. Hän saa tu-

kea ja maksaa toimeentulotuestaan veroa samoin kuin muutkin kuntalaiset. Hänellä on 

oikeus kunnan tarjoamiin palveluihin (Nyrhinen 2010). 

3.3 Turvapaikanhakija 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee oleskeluoikeutta ja suojelua vieraasta maasta. 

Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman siinä tapauksessa, jos hänelle myönnetään tur-

vapaikka. Kansainvälisellä suojelulla sen sijaan tarkoitetaan pakolaisasemaa, toissijaista 

suojeluasemaa tai humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelupaikkaa 

(Maahanmuuton vuosikatsaus 2011). Turvapaikan hakijoiden vastaanotto toteutetaan 

vastaanottokeskuksissa (Viljanen & Mankkinen 2010). Forssan seutua lähinnä oleva vas-

taanottokeskus sijaitsee Punkalaitumella. 

Suomeen saapuneet  

turvapaikanhakijat 2011 

Määrä/Muutos vuodesta 

2010 

Irak  586/+11  

Somalia  356/- 215 

Venäjä  296/-140  

Afganistan  284/+19  

Iran  124/-18  

Syyria  110/+69  

Nigeria 105/+21 

Valko-Venäjä 84/+18 

Kosovo 83/- 65 

Serbia 72/-101 

Lähde: Maahanmuuton vuosikatsaus 2011 

Taulukko 2. Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat vuonna 2011. 

 

http://www.intermin.fi/
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Kansainvälistä suojelu saavien sijoittuminen 
kuntiin vuonna 2011 

742 kiintiöpakolaista 

1 542 oleskeluluvan saanutta turvapai-
kanhakijaa 

608 kansainvälistä suojelua saavan hen-
kilön perheenjäsentä 

Lähde: Maahanmuuton vuosikatsaus 2011 

Taulukko 3. Kansainvälistä suojelua saavien sijoittuminen kuntiin vuonna 2011 

3.4 Kiintiöpakolainen 

Suomeen otetaan kiintiöpakolaisina henkilöitä, jotka Yhdistyneiden kansakuntien pako-

laisasian päävaltuutettu UNHCR on katsonut pakolaisiksi, tai muita kansainvälisen suoje-

lun tarpeessa olevia ulkomaalaisia uudelleen sijoitusta varten. Suomen eduskunta päät-

tää vuosittain budjetin yhteydessä pakolaiskiintiön suuruuden. Valtioneuvosto päättää 

pakolaiskiintiön kohdentamisesta.  

Pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut 750 henkilöä vuodessa. Kiintiöpakolaiset ovat saa-

puneet Suomeen Ruandasta, Irakista, Syyriasta, Jordaniasta, Thaimaasta ja Iranista 

(Maahanmuuton vuosikatsaus 2011). 

3.5 Oleskelulupa 

Ulkomaalaiselle, joka tulee maahan muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytai-

kaista oleskelua varten voidaan myöntää oleskelulupa. Oleskelulupa voi olla määräaikai-

nen tai pysyvä. Lupa voidaan myöntää työnteon, perhesiteiden, opiskelun tai paluumuu-

ton perusteella (Viljanen & Mankkinen 2010). 

3.6 Kotouttaminen ja kotouttamisohjelma 

Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista, viran-

omaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. Näitä edistäviä toimenpiteitä ja 

palveluita järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja, työ- ja elinkeinohallinnon palve-

luina sekä muina kotouttamista edistävinä toimenpiteinä. (Laki maahanmuuttajien ko-

touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1386/2010.) Kotouttamisen tar-

koituksena on tarjota maahanmuuttajille mahdollisimman pian maahantulon jälkeen 

mahdollisuus hankkia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tar-
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vitsemat valmiudet. Tavoitteena tulee lisäksi olla maahanmuuttajan oman aktiivisuuden 

edistäminen. (www.kunnat.net.) Maahanmuuttajille tulee antaa tietoa hänen oikeuksis-

taan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa (www.finlex.fi). 

Kotouttamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Elinkeino-, liiketoiminta- ja 

ympäristökeskukset (ELY) sekä kunnat, jotka ovat omalla alueellaan vastuussa kotout-

tamisasioista. Lisäksi kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, kehittämisestä se-

kä ohjelman toteuttamisesta ja vaikutusten seurannasta. Kunnan tehtävänä on myös 

huolehtia siitä, että palvelut soveltuvat maahanmuuttajille (Laki maahanmuuttajien ko-

touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1386/2010). 

Jotta kunta saisi korvauksia valtiolta, edellyttää 

se vastaanottavalta kunnalta voimassa olevaa 

kotouttamisohjelmaa. Laki määrää (Kotouttamis-

laki 7 a §), että kunnan on laadittava kotoutta-

misohjelma, joka sisältää suunnitelman kotou-

tumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, 

palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maa-

hanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta 

muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä 

suunniteltaessa ja järjestettäessä. Ohjelmassa 

tulee olla myös käsitelty etnisen tasa-arvon ja 

hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjin-

nän ehkäiseminen. Kunta vastaa ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä ohjel-

man toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. Toimenpiteet ja palvelut tulee suunnitel-

la siten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti edistää ja tukea maa-

hanmuuttajien kotoutumista (Nyrhinen 2010). 

Kotouttamisohjelman tavoitteena on kotoutumisen edistäminen ja monialaisen yhteis-

työn vahvistaminen. Kunnilla tai vaihtoehtoisesti seuduilla on velvoite ohjelman tekemi-

seksi. Kuntakohtainen tai seudullinen kotouttamisohjelma toimii myös edellytyksenä 

kuntakorvausten maksamiselle. Kotouttamissuunnitelmat tulee hyväksyttää valtuustos-

sa ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain. Lisäksi se tulee ottaa huomioon kunnan talo-

usarviota tai suunnitelmaa laadittaessa. 

3.7 Kotoutumissuunnitelma ja kotouttavat toimenpiteet 

Kotoutumissuunnitelma laaditaan jokaiselle maahanmuuttajalla yksilöllisesti. Se on yksi-

löllinen suunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea kielitaidon ja muiden suomalaisessa 

yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimista. Oikeus suunnitelmaan on, 

Kuvalähde: www.vora.fi 

http://www.kunnat.net/
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jos maahanmuuttaja on työtön ja rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkei-

notoimistoon (TE-toimisto) tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta 

annetun lain mukaista toimeentulotukea (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1386/2010). 

Työvoimahallinto ja kunta sitoutuvat tekemään työttömille maahanmuuttajille henkilö-

kohtaiset kotoutumissuunnitelmat. Myös perhekohtaisia kotoutumissuunnitelmia teh-

dään. Suunnitelmaa tehtäessä käydään lävitse maahanmuuttajan kieli- ja ammattikoulu-

tustarpeet sekä suunnitellaan miten hän pääsee työelämään kiinni (Räty 2002). 

Suunnitelman laadintaan osallistuu maahanmuuttaja, kunta sekä työ- ja elinkeinotoimis-

to. Myös suunnitelman seuranta kerran vuodessa kuuluu kunnalle sekä työ- ja elinkeino-

toimistolle (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-

otosta 1386/2010). Myös kantaväestön tiedon tarpeet tulee tyydyttää mahdollisimman 

tehokkaasti jo vastaanottovaiheessa. Kantaväestön asenteella on suuri merkitys mo-

lemminpuolisessa kotoutumisessa. Kunnan henkilöstön kulttuurituntemus auttaa myös 

molemminpuolisessa asioinnissa ja vähentää turhia väärinkäsityksiä (Nyrhinen 2010). 

Kotouttamistoimenpiteinä voidaan pitää mm. erilaisten koulutusten järjestämistä, työ-

voima- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kotoutumiskoulutuksella on suuri merkitys 

maahanmuuttajien kotiutumisessa seudulle. Forssan seudulla tätä kotoutumiskoulutus-

ta on järjestänyt Faktia. ELY- keskus kuitenkin hankkii koulutuksen kilpailutuksen kautta. 

4. LAINSÄÄDÄNTÖ 

Maahanmuuttoasioihin liittyvää lainsäädäntöä on runsaasti. Lakien tarkoituksena on oh-

jeistaa ja mahdollistaa hyvä kotoutuminen Suomeen. Seuraavassa on esitetty tärkeimpiä 

lakeja, jotka ohjaavat toimintaa: 

4.1 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan vastaanotosta 

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuut-

ta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Laki pyrkii myös edistä-

mään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryh-

mien kesken.  
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Laissa käsitellään mm. maahanmuuttajan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä (mm. ko-

toutumissuunnitelman laadintaa yksilöön ja perheeseen liittyen, kotoutumistukea- ja 

koulutusta), kotouttamisen edistämistä paikallistasolla, valtion kotoutumista edistävät 

toimenpiteet, kuntaan osoittaminen ja kustannusten korvaaminen. Tästä laista käyte-

tään myös nimitystä kotouttamislaki (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-

paikan vastaanotosta 1386/2010). 

4.2 Ulkomaalaislaki 

Ulkomaalaislain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa 

ulkomaalaisasioissa. Lisäksi laki edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suo-

jelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen sekä ottaen huomioon 

Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset (Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301). 

4.3 Yhdenvertaisuuslaki 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumis-

ta ja lisäksi tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan 

kuuluvissa syrjintätilanteissa (Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21). 

5. MAAHANMUUTTORYHMÄT 

Maahanmuutto on kaiken kaikkiaan hyvin laaja käsite. Käsitteenä maahanmuutto pitää 

sisällään hyvin erilaisia maahanmuuttajaryhmiä ja maahantuloperusteita. Maahanmuu-

ton ennustetaan Suomeen lisääntyvän, tulevaisuudessa mahdollisesti huomattavastikin 

(Vuorio 2010). 

 

 

Kuvalähde: www.e-mielenterveys.fi 
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Alla olevassa taulukossa on nähtävissä niitä syitä, joiden vuoksi maahanmuuttajat Suo-

meen saapuvat. Perhesyihin perustuva maahanmuutto on yleisin. Toiseksi yleisimpänä 

tilaston mukaan on työnteko ja elinkeinon harjoittaminen. Muina syinä on mainittu 

adoptio, au pair -toiminta, seurustelusuhteet, ihmiskaupan uhrit ja yksilöllisten syiden 

perusteella haetut oleskeluluvat (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011). Kuitenkin joka ta-

pauksessa (lukuun ottamatta ihmiskaupan uhreja) Suomeen tullaan viranomaisjärjes-

telmän kautta (STM 2007:41).  

Oleskeluluvan hakuperuste Hakijamäärä 

2011 

% 

Perheside 10 288 44 % 

Työnteko ja elinkeinon harjoittaminen 6 492 27 % 

Opiskelu 5 806 25 % 

Paluumuutto ja suomalainen syntyperä 551 2 % 

Muut perusteet * 527 2 % 

Yhteensä 23 664 100 % 

Lähde: Maahanmuuton vuosikatsaus 2011 

Taulukko 4. Oleskeluluvan hakuperusteet ja hakijamäärät v. 2011 

5.1 Työperäinen maahanmuutto 

Työperäinen maahanmuutto on viime vuosien aikana kasvanut hiljalleen. Työperäinen 

maahanmuutto on kuitenkin yksi yleisimmistä syistä perhesyiden ja opiskelun ohella 

maahanmuuttoon (Vuorio 2010). Työn vuoksi muuttavat ovat koulutus- ja ammattitaus-

toiltaan hyvinkin erilaisia. Ulkomaisten tutkintojen rinnastus- ja täydentämismahdolli-

suudet vaikuttavat työelämään sijoittumiseen (STM 2007:41). 

Suomeen on viime vuosina tultu lähinnä asiantuntijatehtäviin ja sellaisiin työtehtäviin, 

joihin ei löydy suomalaisia työntekijöitä (esim. maatalouden aputyöt, siivoustyö). Myös 

IT- alan ammattilaisia tulee Suomeen työn perässä. Tulevina vuosina mm. palvelualalla 

tarvitaan avoinna olevien työpaikkojen täyttämisessä ulkomaista työvoimaa (Räty 2002). 

Työperäisen maahanmuuton edistäminen ei ole muodostunut pitkäjänteiseksi toimin-

naksi ja ulkomaisen työvoiman käytön rekisteröintiä ja tilastointia tulisi edelleen kehit-

tää. Suomen työmarkkinoilla oli vuonna 2010 noin 90 000 vakituisesti maassa asuvaa ul-
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komaalaistaustaista työntekijää ja sen lisäksi Suomessa on arvioitu työskentelevän vä-

hintään noin 50 000 tilapäistä ulkomaalaista työntekijää. Tieto tilapäisistä ulkomaisista 

työntekijöistä on hajallaan eri viranomaisten rekistereissä, joten luotettavaa arviota ul-

komaisen työvoiman määrästä ja käytöstä on vaikea tehdä (Valtiontalouden tarkastusvi-

rasto, tiedote 18.9.2012). 

Työperäinen maahanmuutto muodostaa vain pienen osan koko maahanmuuton työ-

voiman tarjonnan lisäyksestä. Työllisyysasteen ja kestävyysvajeen näkökulmasta olen-

naista olisikin Suomessa jo asuvien ulkomaalaisten työllisyysasteen nostaminen sekä 

muun työmarkkinoilla olevan työvoiman käytön tehostaminen (Valtiontalouden tarkas-

tusvirasto, tiedote 18.9.2012). 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

on mm. kehittänyt toimintatapaa, 

jolla voidaan edistää sairaanhoita-

jien työperäistä maahanmuuttoa 

EU maista Suomeen (www.thl.fi). 

Työperäinen maahanmuutto tu-

lisikin nähdä suomalaisen työvoi-

man täydentäjänä (www.vm.fi) ja 

lisäksi se on kunnille tärkeää sekä 

työvoiman saannin että osaamis-

pohjan vahvistamisen kannalta 

(www.kunnat.net). Sisäasiainmi-

nisteriön maahanmuutto-osaston 

väliraportissa todetaankin, että työpe-

rusteisen maahanmuuton edistäviä toimia tulee jatkaa (www.intermin.fi). Henkilöstöä 

tarvitaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutoimen tehtäviin. Väestön ikäänty-

minen lisää työvoimatarvetta vanhustenhuollossa. (www.kunnat.net.) Ulkomaalaisia 

työntekijöitä seudullamme on lähinnä maatalouden ja sosiaali- sekä terveydenhuollon 

toimialoilla. 

Suomeen niin kuin Forssankin seudulle työvoiman mukana voivat liikkua myös perheet, 

jos voimassaoleva toimeentuloedellytys sen mahdollistaa. Tämä tuo lisähaasteita niin 

työnantajille kuin viranomaisillekin. Perheen liikkuminen mukana on kuitenkin inhimillis-

tä ja usein se myös sitouttaa työntekijät kohdemaahan. Se voi toimia myös houkuttele-

vana tekijänä siinä vaiheessa, kun EU-maiden kesken käydään kilpailua osaavasta työ-

voimasta (Virtanen 2010). 

Kuvalähde: www.taloussanomat.fi 

http://www.thl.fi/
http://www.vm.fi/
http://www.intermin.fi/
http://www.kunnat.net/
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5.2 Humanitaarinen maahanmuutto 

Turvapaikanhakijoiden vuosittainen määrä vuoteen 2008 saakka oli melko vähäistä. Syk-

syllä 2008 tilanne muuttui ja turvapaikanhakijoiden määrä alkoi kasvaa nopeasti. Yksin-

tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on myös ollut poikkeuksellisen suuri 

(Vuorio 2010). 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta sen vuoksi, että hän 

on joutunut vainotuksi kotimaassaan jonkin syyn perusteella. Tällaisia syitä voivat olla 

rotu, uskonto, kansallisuus, poliittinen mielipide tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 

kuuluminen. (www.infopankki.fi) Humanitäärinen muutto voi johtua globaaleista tilan-

teista (Nyrhinen 2010). 

Kunnat ovat tärkeässä asemassa Suomen humanitaaristen velvoitteiden täyttymisen 

kannalta. Pakolaisten kuntiin sijoittamisen tavoitteena tulee olla että sijoittaminen ta-

pahtuu suunnitelmallisesti ja nopeasti sekä kotouttamista edistävät toimenpiteet aloite-

taan välittömästi sijoittamisen jälkeen (www.kunnat.net). Humanitaariseen maahan-

muuttoon lasketaan yleensä mukaan kiintiöpakolaiset, turvapaikkamenettelyn kautta 

kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja pakolaisten Suomeen muuttaneet perheen-

jäsenet (www.redcross.fi). 

5.3 Paluumuutto 

Paluumuuttajia ovat maassa aikanaan asuneet, jotka kuitenkin ovat jossakin elämänvai-

heessa muuttaneet ulkomaille (STM 2007:41). Suomessa paluumuuttaja -käsitettä sovel-

letaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin, entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin 

oleviin henkilöihin (inkerinsuomalaiset), joilla on suomalainen syntyperä (www.stm.fi). 

Inkeriläiseksi paluumuuttajaksi hyväksytään henkilö, jolla on toinen vanhemmista tai 

kaksi isovanhemmista kansalaisuudeltaan suomalaisia. Heitä voi tulla suomeen vuosit-

tain 3000 henkilöä (Räty 2002). 

5.4 Ulkomaisten opiskelijoiden maahanmuutto 

Suosituimmat alat ulkomaisten opiskelijoiden keskuudessa liittyvät tekniikan ja liiketa-

louden opiskeluun. Myös taidekorkeakoulut vetävät ulkomaisia opiskelijoita suhteellisen 

paljon Suomeen. Eniten Suomeen tulee opiskelijoita Kiinasta ja Venäjältä (Alanen 2006). 

Ulkomailta Suomeen opiskelemaan tulleita on seudulla joitakin. Pääosa heistä opiskelee 

HAMK:ssa. Faktiassa opiskelee myös ulkomaalaisia työvoimakoulutuksessa. Näiltä henki-

löillä edellytetään luku- ja kirjoitustaitoa sekä Suomessa käytössä olevan kirjaimiston 

http://www.redcross.fi/
http://www.stm.fi/
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hallintaa. Ulkomaiset opiskelijat tulisikin seudulla nähdä potentiaalina ja mahdollisuute-

na uusien avauksia kannalta. Heidän kauttaan voidaan saada hyvät kanavat ja verkostot 

heidän kotimaahan.  

5.5  Perhesyihin perustuva maahanmuutto 

Yksi keskeisimpiä maahanmuuton syitä on perhesyyt.  Monikulttuuriset avioliitot ovat 

Suomessa määrällisesti lisääntyneet. Suomessa asuvista ja avioliitossa olevista ulkomaa-

laisista 47 % on aviossa suomalaisen puolison kanssa (Heikkilä 2004). Yleisemmin suo-

malainen mies solmii avioliiton venäläisen (391), virolaisen (125) tai thaimaalaisen (151) 

kanssa. Suomalainen taas solmii avioliiton useimmiten amerikkalaisen (82), turkkilaisen 

(96) tai Iso-britannialaisen (108) kanssa (Tilastokeskus 2004). 

Perhe voi toimia maahanmuuttajan tärkeimpänä kotoutumisen resurssina. Mutta se 

vaatii, että se pysyy riittävän eheänä ja toimivana maahanmuuttoon liittyvistä suurista ja 

nopeista muutoksista huolimatta. Perhe voi toimia parhaassa tapauksessa jäsenilleen 

nopean muutoksen puskurina, emotionaalisena tukena ja identiteetin peilinä. Lapselle 

perhe on hänen tärkein kehitysympäristönsä. Maahanmuutto muuttaa myös perheen 

rakennetta ja sosiaalisia verkostoja (Alitolppa – Niitala 2004). Maahanmuutto on iso asia 

koko perheelle ja sopeutuminen on yksilöllistä (www.vaestoliitto.fi). 

6. PALVELUT SEUDULLA MAAHANMUUTTAJILLE 

Seudun palvelut ovat käytettävissä myös maahanmuuttajille. Näihin palveluihin kuuluu 

niin asumis-, sosiaali- ja terveys, koulutus- sekä työ ja elinkeinotoimiston palvelut. Näistä 

palveluista hyvin monet ovat käyttäjilleen maksuttomia.  Maahanmuuttajan oikeuksiin 

kuuluu saada tulkki-apua sitä tarvitessaan.  

6.1 Tulkkipalvelut 

Asioimistulkkauksella tarkoitetaan viranomaisen tai yksityisen tahon ja asiakkaan välisen 

dialogin, esimerkiksi haastattelun, kuulustelun tai neuvottelun tulkkausta. Tilaajan tulee 

varmistua siitä, että tulkki on ammattitulkki. Ammattilaistulkkina eivät voi toimia asioi-

mistilanteeseen osallistuvien henkilöiden lähisukulaiset, ystävät eivätkä lapset.   

Tulkitsemisesta ja kääntämisestä on mainintoja monessa kohtaa Suomen lainsäädäntöä, 

jotka sisältävät vastuun tulkin tai kääntäjän hankkimisesta sekä tulkitsemisen tai kään-

tämisen kustannuksista.  

http://www.vaestoliitto.fi/
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Näitä lakeja ovat mm. hallintolaki, esitutkintalaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 

laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki maahanmuuttajien kotout-

tamisesta ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanotosta sekä ulkomaalaislaki. 

Tulkkauksesta laskutetaan tuntihinto-

jen mukaan. Hinnat voivat vaihdella 

paikkakunnan, kielen ja palvelun tar-

joajan mukaan. Tulkkauspalveluja 

tarjoavat alueelliset tulkkikeskukset, 

yksityiset käännös- ja tulkkausfirmat 

sekä freelancer-tulkit. 

Pakolaisten tulkkaus- ja käännöspalve-

lujen kustannukset korvataan kunnille 

valtion varoista valtioneuvoston pää-

töksen (512/1999, 5 §) nojalla.  Tulk-

kaus- ja käännöspalvelujen kustan-

nuksia korvataan, mikäli tulkkausta 

tarvitseva asiakas kuuluu pakolaisten vastaanoton piiriin ja asia koskee mm. sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluita, kotoutumissuunnitelman laatimista tai kotouttamista edis-

tävien lähiympäristön ja yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käyttöön ohjaamista. 

Tulkin tehtävä on tulkata asioimistilanteessa käytetyt puheenvuorot sekä selvittää myös 

sanoman ymmärtämisen kannalta oleellisia kulttuuritaustoja. Tulkit noudattavat työs-

sään asioimistulkin ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita. Tulkki on vaitiolovel-

vollinen eikä käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.  

Tulkki ei myöskään ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole tarpeellista pätevyyt-

tä tai jossa hän on jäävi. Tulkkina toimivan tulee myös valmistautua tehtäväänsä huolel-

lisesti ja ajoissa sekä pyrkiä kattavaan tulkkaukseen, jolloin hän ei jätä mitään pois eikä 

lisää mitään. 

Puolueettomana ja ulkopuolisena pysyminen on tärkeää ja tulkki ei saa antaa henkilö-

kohtaisten asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä, jolloin hän ei myöskään 

voi toimia tulkattavien avustajana tai asiamiehenä. Tulkki ei ole toimeksiantonsa aikana 

velvollinen hoitamaan mitään muita kuin tulkkaustehtäviä 

Asioimistulkkaus voi tapahtua joko lähitulkkauksena eli paikan päällä tai etätulkkaukse-

na. Etätulkkaus tapahtuu puhelimen tai videotulkkauslaitteiden avulla. Etätulkkauksessa 

tekniikalla on keskeinen rooli. Siksi on huolehdittava siitä, että käytössä on asianmukai-

Kuvalähde: nettiradiomikaeli.internetix.fi 
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set laitteet ja että ne toimivat moitteettomasti; äänen ja kuvan on oltava selkeitä. Tulk-

kauksen alkaessa asiakkaalle on selitettävä, ettei tulkkaustilannetta nauhoiteta. Etätulk-

kauksella saadaan huomattavia säästöjä matka-ajassa ja matkakuluissa.   

(http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/07_aineistot_kirjasto/01_esitt

eet/tulkkivi/tulkkivi_fin.pdf) 

6.2 Asumispalvelut 

Asumisen tulisi toteut-

taa kotouttamisen pe-

rusajatusta eli sitä, mi-

ten maahanmuuttajat 

parhaiten oman kult-

tuurinsa ja kielensä 

säilyttäen mahdolli-

simman nopeasti pys-

tyisivät omaksumaan 

suomen tai ruotsin kie-

len taidon. Lisäksi hei-

dän tulisi pystyä 

omaksumaan sellaiset 

yhteiskuntataidot, jot-

ka mahdollistavat heidän täysivaltaisen osallistumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää maahanmuuttajien sijoittamiseen ja asumiseen syr-

jäytymisen ja ongelmien kasautumisen estämisen näkökulmasta. 

Seudun jokaisessa kunnassa on tarjolla asumispalveluja maahanmuuttajille. Näitä vuok-

rattavia asuntoja löytyy kerros- sekä rivitaloista. Kunnalliset asuntojenvälittäjät ovat 

Forssan Asunnot Oy (http://www.forssa-asunnot.fi/), Humppilan Kiinteistöpalvelu Oy 

(http://www.humppila.fi/?pageid=7), Jokioisten Vuokra-asunnot Oy 

(http://www.jokioinen.fi/Suomeksi/Asukas/Vuokra-asunnot), Tammelan kunta 

(http://www.tammela.fi/portal/asuminen_ja_ rakentaminen/vuokra-asuminen/) ja Ypä-

jän kunta (http://www.ypaja.fi/fi/palvelut/tekniset_palvelut/tekniset_palvelut/vuokra-

asunnot). 

 

 

 

 

Kuvalähde: www.iltalehti.fi 

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/07_aineistot_kirjasto/01_esitteet/tulkkivi/tulkkivi_fin.pdf
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/07_aineistot_kirjasto/01_esitteet/tulkkivi/tulkkivi_fin.pdf
http://www.forssa-asunnot.fi/
http://www.humppila.fi/?pageid=7
http://www.jokioinen.fi/Suomeksi/Asukas/Vuokra-asunnot
http://www.tammela.fi/portal/asuminen_ja_%20rakentaminen/vuokra-asuminen/
http://www.ypaja.fi/fi/palvelut/tekniset_palvelut/tekniset_palvelut/vuokra-asunnot
http://www.ypaja.fi/fi/palvelut/tekniset_palvelut/tekniset_palvelut/vuokra-asunnot
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Sisäasianministeriön (2008) tekemän selvityksen mukaan maahanmuuttajat haluavat 

asua valtaväestön keskuudessa, koska se nähtiin lisäävän mahdollisuutta luontevaan 

kanssakäymiseen valtaväestön kanssa. Asuminen valtaväestön keskuudessa antaisi lisäk-

si paremmat lähtökohdat kielen oppimiseen ja kulttuuriin tutustumiseen 

(www.intermin.fi). 

6.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kuntien sosiaalitoimistoista saa ohjausta, neuvontaa ja tukea eri elämäntilanteissa. Täl-

laisia voivat mm. vanhustenhuoltoon, lastensuojeluun, vammaishuoltoon tai päihteiden 

käyttöön liittyvät asiat. Sosiaalitoimistot myöntävät myös tarpeen vaatiessa toimentulo-

tukea. Sosiaalipalveluita järjestää kuntien lisäksi yritykset ja seurakunnat. Maahanmuut-

tajien palvelujen tarve kartoitetaan yksilöllisesti.  

Kotouttamisohjelman laadinnassa ja päivityksessä edellytettiin sosiaali- ja terveyspalve-

lukuvauksilta asiakaslähtöisyyttä. Maahanmuuttajien kohdalla tulee erityisesti muistaa, 

että tulkkauspalvelu tulee olla saatavissa ja järjestettävissä, kun maahanmuuttajalla sii-

hen on tarve.  

Tulkkikeskuksia on Suomessa 9 kpl:ta, joista tätä seutua lähinnä ovat Turun seudun tulk-

kikeskus ja Pirkanmaan tulkkikeskus (www.infopankki.fi). Tulkkikeskukset välittävät tulk-

kaus ja käännöspalveluita ja auttavat maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä, jotta 

maahanmuuttajan kohdalla toteutuisi yhdenvertaisuus palveluiden käyttäjänä 

(www.intermin.fi).   

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä huolehtii seudulla perusterveydenhuol-

lon sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Näiden palveluiden käyttämisestä maa-

hanmuuttajalle määräytyy maksu samalla tavalla kuin valtaväestöön kuuluvalle henkilöl-

le. Pysyvästi Suomessa asuva maahanmuuttaja kuuluu suomalaisen sairausvakuutuksen 

piiriin (www.kela.fi). 

6.3.1 Sosiaalipalvelujen järjestäminen 

Sosiaalipalvelut, joihin kuuluu sosiaalityö, sosiaalipäivystys, kotipalvelut, omaishoidon 

tuki, asumispalvelut, laitoshoito, perhehoito, kuntoutus, lasten ja perheiden palvelut, 

ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut sekä päihdepalvelut kuuluvat tehtäviin, joista 

kunnan on huolehdittava (www.stm.fi; sosiaalihuoltolaki 710/1982). 

Maahanmuuttajille on tarjolla samoja sosiaalipalveluja kuin kunnan muillekin asukkaille. 

Pystyäkseen hyödyntämään näitä palveluja, on aluksi varmistuttava ja selvitettävä maa-

http://www.intermin.fi/
http://www.infopankki.fi/
http://www.intermin.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.stm.fi/
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hanmuuttajan ymmärrys perusasioista suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä arkisessa 

elämässä. Maahanmuuttajien erityistarpeet edellyttävät esimerkiksi tulkkipalvelujen 

käyttämistä ja kulttuuritaustan erityispiirteiden huomioimista. Tavoitteena sosiaalipalve-

luissa on tukea maahanmuuttajien omaa elämänhallintaa. Kunkin maahanmuuttajan 

kanssa tehdään kotouttamissuunnitelma tarpeen mukaisten yhteistyötahojen kanssa.  

Kotouttamisen osalta sosiaalityön painopistealueet ovat syrjäytymisen ehkäiseminen ja 

itsenäisen selviytymisen tukeminen. Sosiaalityöntekijän konkreettinen tehtävä on osal-

listua maahanmuuttajan kotouttamissuunnitelman laadintaan yhdessä asiakkaan ja työ-

voimaviranomaisen kanssa. Kotouttamissuunnitelma tehdään viranomaislähtöisesti ja 

sen käynnistäjänä on työvoimaviranomainen. Yhteistyötahojen piiri voi olla tässä yhtey-

dessä laajempikin. 

Yleinen aikuissosiaalityö pyrkii parantamaan perheen tai henkilön toimintakykyä etsi-

mällä asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisuja hänen elämänsä ongelmatilanteisiin. Sosiaali-

työnä tämä toteutuu ajanvarauksen tai muun asiakkuuteen ohjauksen kautta (esim. vi-

ranomaisohjaus). Taloudellisiin häiriötilanteisiin pyritään vastaamaan toimeentulotuella. 

Henkilö ottaa yhteyttä toimeentulotuen ajanvaraukseen silloin, kun hänen omat rahansa 

ei riitä. Sosiaalityöntekijä haastattelee hänet ja tekee laskelman hänen tuloistaan ja me-

noistaan ja tähän laskelmaan perustuvan ratkaisun mahdollisesta toimeentulotuesta. 

Sosiaalityöntekijä hankkii prosessissa mahdollisesti tarvittavan tulkkauksen.  

6.3.3  Lastensuojelu 

Maahanmuuttajataustainen 

lapsi ja hänen perheensä las-

tensuojelun asiakkaana on oi-

keutettu yhtäläisiin palvelui-

hin kuin kantaväestöön kuulu-

vakin. Lastensuojelu tukee 

vanhempia ja muita lapsen 

hoidosta ja kasvatuksesta vas-

taavia henkilöitä lapsen kasva-

tuksessa ja huolenpidossa jär-

jestämällä tarvittavia palvelui-

ta ja tukitoimia silloin, kun 

vanhempien tai muun lapsen 

hoidosta ja kasvatuksesta vastaa-

van henkilön voimavarat eivät siihen riitä.  

Kuvalähde: www.suomenkuvalehti.fi 
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Tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen 

ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun.  

Lastensuojelulaissa asiakkaan maahanmuuttotaustaan viitataan kahdessa kohtaa. Las-

tensuojelulain keskeisessä periaatteessa mainitaan, että lapsen etua arvioitaessa on 

kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri ratkaisut tarjoavat lapselle kielellisen, kulttuuri-

sen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. Esimerkiksi sijaishuoltopaikan valinnassa tu-

lee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon nämä em. seikat. Maahanmuuttaja-

asiakkaan taustana tuottaa lastensuojelun käytäntöihin tiettyjä reunaehtoja, vaikka jo-

kaista lasta ja perhettä tuleekin kohdella heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden.  

Lasten edun turvaaminen tapahtuu lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojeluprosessin 

kautta. Prosessi alkaa, kun lastensuojeluviranomaiset vastaanottavat lastensuojeluilmoi-

tuksen tai muun vastaavan huolenilmaisun ja jos tämä huolenilmaisu johtaa päätökseen 

lastensuojelutarpeen selvittämisestä. Ilmoituksen voi tehdä asiakas itse, viranomainen 

tai muu taho. 

Lastensuojelun käytettävinä ovat päivähoidon, kotipalvelun ja toimeentulotuen lisäksi 

seuraavat laissa luetellut avohuollon tukitoimenpiteet:  

1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen;  

2) lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon han-

kinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämises-

sä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä;  

3) tukihenkilö tai -perhe;  

4) lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja;  

5) perhetyötä;  

6) koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon;  

7) vertaisryhmätoimintaa;  

8) loma- ja virkistys-toimintaa; sekä  

9) muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia ja tahdonvastaiset pakkokeinot.  

Pakkokeinoihin ryhdytään mikäli lapsi itse tai hänen kasvuolosuhteensa vaarantaa vaka-

vasti hänen terveyttä tai kehitystään eikä näihin olosuhteisiin saada muutosta avohuol-

lon tukitoimenpiteiden avulla. Lisäksi edellytetään, että pakkokeinona toteutuva huos-

taanotto on lapsen edun mukainen ratkaisu. 



FORTE/Hyvinvointi 

 

 

FORSSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013 – 2016 Sivu 17 / 54 

6.3.4 Vammaiset maahanmuuttajat 

Forssan seudulla toimii vammaisneuvosto. Se on Forssan kaupungin, Humppilan, Ypäjän, 

Tammelan ja Jokioisten kuntien, niiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä 

vammaisten henkilöiden ja heidän omaisten seudullinen yhteistyöelin (www.forssa.fi). 

Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma tarjoaa tuki- ja neuvontapalveluita 

vammaisille maahanmuuttajille ja heidän läheisilleen, kouluttaa ja konsultoi järjestöjä ja 

viranomaisia sekä tuottaa monikielistä tiedotusmateriaalia vammaisten maahanmuutta-

jien oikeuksista ja tilanteesta Suomessa. Tukikeskus toimii Raha-automaattiyhdistyksen 

tuella Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa. Vammaisfoorumi on 28 suomalaisen vam-

maisjärjestön yhteistyöelin.  

Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilman tuottaa kotoutumista tukevaa moni-

kielistä materiaalia: Vammaisena Suomessa -esitteet ja Vammaisen maahanmuuttajan 

palveluopas. Molemmat ovat ladattavissa Tukikeskus Hilman Internet-sivuilta ja Vam-

maisena Suomessa -esitteitä voi myös tilata käyttöönsä maksutta osoitteesta in-

fo@tukikeskushilma.fi. 

6.3.5 Iäkkäät maahanmuuttajat 

Iäkkäitä maahanmuuttajia on tällä hetkellä seudulla vähän, mutta tulevaisuudessa heitä 

tulee olemaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina. Iäkkäillä maahanmuuttajil-

la on samat oikeudet vanhuspalveluihin kuin muilla iäkkäillä, jotka täyttävät palveluiden 

kriteerit. Palveluista tieodottaminen selkeästi, asiakaslähtöisesti ja kielitaito huomioiden 

on tärkeää. Usein maahanmuuttajille kynnys palveluiden piiriin hakeutumiselle on kan-

taväestöä korkeampi. Vanhuspalveluiden työntekijät tarvitsevat lisää koulutusta eri kult-

tuureista sekä niihin liittyvistä tavoista.  

Maahanmuuttajien kouluttaminen ja palkkaaminen iäkkäiden tarvitsemien palveluiden 

työntekijöiksi auttaa myös työyhteisöä tutustumaan eri kulttuureihin sekä helpottaa 

maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelyä. 

6.3.6 Maahanmuuttajanaiset 

Maahanmuuttajanaiset ovat tärkeässä roolissa perheiden kotoutumisessa. Maahan-

muuttajanaiset jäävät kuitenkin miehiä useammin palveluiden ulkopuolelle. Puolison tu-

ki kotoutumista tukeviin palveluihin ja koulutukseen on tärkeää, jotta vaimo ei syrjäytyi-

si suomalaisesta yhteiskunnasta eikä asiointi kunnallisissa palveluissa jäisi vieraaksi. Ko-

toutumisen ja työllistymisen esteenä voi olla koulutusmahdollisuuksien puute, kulttuu-

mailto:info@tukikeskushilma.fi
mailto:info@tukikeskushilma.fi
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reihin liittyvät asenteet, tottumukset ja perhemallit sekä kielitaidon puute. Erityisen 

haavoittuvassa asemassa ovat kouluttamattomat, perhesyistä Suomeen muuttaneet 

naiset. He joutuvat myös kantaväestöä useammin kohtaamaan perhe- ja parisuhdeväki-

valtaa avioliitossaan. 

6.3.7 Terveyspalveluiden järjestäminen 

Forssan seudulla asuu noin 600 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Forssan seudun tervey-

denhuollon kuntayhtymä (FSTKY) tarjoaa heille palvelujaan kuten muullekin seudun vä-

estölle, eikä erillisten vastaanottojen perustamista suunnitella. Terveydenhuollon näkö-

kulmasta jokaisen ammattihenkilön orientoituminen asiakkaiden kulttuuritaustaan on 

olennaista. Terveydenhuoltohenkilöstön tulee tietää, mitä asioita erilaisten asiakasryh-

mien kanssa pitää ottaa huomioon.  

Kulttuurieroista johtuviin 

ennakkoluuloihin ja väärin-

käsityksiin pitää vaikuttaa 

ennakolta koko henkilöstöl-

le suunnatulla koulutuksel-

la. Myös traumaattisia ko-

kemuksia omaavien henki-

löiden kohtaamiseen ja aut-

tamiseen henkilöstö tarvit-

see koulutusta. 

Organisaationa FSTKY aikoo 

ottaa selvää hyvistä maahan-

muuttajien terveydenhuoltoon 

liittyvistä käytänteistä ja rakentaa yhteistyö- ja konsultaatiolinkit muualla maassa toimi-

viin, maahanmuuttajien erityisongelmien ratkaisemisesta kokemusta omaaviin henkilöi-

hin ja organisaatioihin. Lähtökohtaisesti erityisesti pakolaisille järjestetään ensin perus-

terveystarkastukset ja tarpeen tullen esimerkiksi mielenterveyspalveluja, mikäli tarvetta 

ilmenee (kulttuuritaustan huomioiminen, traumaattiset kokemukset, pelkotilat jne.). 

Tulkkipalveluiden toimintaan kohdistetaan erityisiä odotuksia, erityisesti ilta-, yö- ja vii-

konloppuaikaan. Maahanmuuttajille mahdollisesti annettavaa tietopakettia tulee tehdä 

yhteistyössä paikallisten terveydenhuollon edustajien kanssa, koska kirjallinen tieto etu-

käteen palveluista helpottaa usein vuorovaikutuksen sujumista asiakkaiden kanssa.  

 

Kuvalähde: www.yle.fi 
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Mielenterveystyön peruspalvelut tarjoavat matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja 

psykososiaalista tukea seudun asukkaille ja tarvittaessa myös maahanmuuttajille. Terve-

yskeskuspsykologit auttavat elämäntilannekriiseissä ja konsultoivat perusterveydenhuol-

lon työntekijöitä tarvittaessa. Maahanmuuttajien osalta tärkeää on hyvinvointineuvolan 

kanssa tehty yhteistyö, jossa voidaan arvioida lapsen kehitystä ja perheen hyvinvointia ja 

mahdollisia tukitoimia. 

Kouluikäisten maahanmuuttajien tukena toimivat koulukuraattorit ja -psykologit yhdes-

sä koulun muun oppilashuoltotyön tekijöiden kanssa. Perheneuvolaan voidaan ohjata 

pidempikestoista tukea vaativat perheet. Tarvittaessa mielenterveystyön peruspalvelu-

jen henkilöstö voi olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa mielenterveyttä edis-

täviä ryhmiä kohdennetusti maahanmuuttajille yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

(koulu, sosiaalitoimi, kolmas sektori jne.). 

6.4 Varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut 

6.4.1 Varhaiskasvatus: avoin varhaiskasvatus, päivähoito ja esiopetus 

Varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä, alle kouluikäisiin kohdistuvia palveluja, joihin 
kuntalaisilla on subjektiivinen oikeus. Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat avoimen varhais-
kasvatuksen palveluista, päivähoidosta ja esiopetuksesta. 
 
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat vaihtoehto tilanteissa, joissa perheellä ei ole varsi-
naista päivähoidon tarvetta, vaan ns. kevyemmät palvelut riittävät. Avointa varhaiskasva-
tustoimintaa toteutetaan erilaisena kerhomuotoisena toimintana ja sitä seudulla järjestä-
vät kunnat, seurakunnat ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 
 
Seudun kunnissa maahanmuuttajataustaiset lapset sijoitetaan päivähoitoon tasavertaisesti 
muiden kuntalaisten kanssa. Hoito voi olla osa- tai kokopäiväistä ja sen tulee olla perheen 
ja lapsen tarpeista lähtevää. Päivähoitopaikka järjestetään päiväkodista, ryhmäperhepäivä-
kodista tai perhepäivähoidosta.  
 
Päivähoidon tehtävät määritellään päivähoitolaissa ja –asetuksessa. Päivähoitotoiminnan ja 
avoimen varhaiskasvatustoiminnan sisältöjä määrittävimmin ohjaavat asiakirjat ovat valta-
kunnallinen ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet” sekä kunnasta riippuen seudullinen 
tai kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Kaikessa varhaiskasvatustoiminnassa ote-
taan huomioon lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet, kieli- ja kulttuuritausta sekä uskonnollinen 
vakaumus. 
 
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien monikulttuuristen lasten osalta tavoitteena ovat 
sekä varhaiskasvatuksen yleisten tavoitteiden että lasten erilaiseen kulttuuri- ja kielitaus-
taan liittyvien tavoitteiden toteutuminen. Lapsen tulee tuntea, että hänen kulttuuritaus-
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taansa arvostetaan ja hänet hyväksytään omana itsenään. Henkilöstöltä edellytetään hyvää 
kulttuurista ymmärrystä, jotta monikulttuurisen lapsen identiteettiä voidaan tukea ja jotta 
erilaisten perheiden lasten tarpeita ja vanhempien kasvatukselle asettamia tavoitteita voi-
daan sekä ymmärtää että huomioida.  
 

6.4.1.1 Yhteistyö vanhempien ja perheiden kanssa 

Monikulttuuriset perheet huomioidaan toiminnan toteuttamisessa tasavertaisina muiden 
perheiden kanssa. Eri keinoin, mm. tulkin avustuksella mahdollistetaan kaikille vanhemmil-
le tasavertainen kohtelu ja osallistumisen mahdollisuus. Monikulttuurisen työtavan toteut-
taminen edellyttää läheistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Vanhemmilla on omista taus-
toistaan johtuen hyvin erilaiset valmiudet tukea lapsensa kielellistä kehitystä.  Lapsen aloit-
taessa varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa keskustellaan perheen kieli- ja kulttuuritaus-
tasta sekä uskonnollisesta vakaumuksesta. Vanhempien kanssa laaditaan ”Lapsen varhais-
kasvatussuunnitelma”. Tässä yhteydessä keskustellaan myös lapsen kaksikielisyyteen kas-
vamisesta ja selvitetään ”Lapsen oman äidinkielen kartoitus” -lomakkeella kielen kehitystä.  

6.4.1.2 Kielen kehityksen ja identiteetin tukeminen 

Varhaiskasvatuksessa tuetaan myös monikulttuurisen lapsen kotoutumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan.  Merkittävä osa kotoutumista on suomenkielen oppimisella. Varhaiskasva-
tuksessa toteutettava lapsen kielen kehityksen tukeminen edistää kaikkien lasten suomen 
kielen oppimista. Jokainen varhaiskasvattaja tiedostaa olevansa suomi toisen kielenä (S2) –
opettajana toimiessaan lasten kanssa. Ryhmässä voidaan käyttää puhetta tukevia kommu-
nikaatiomenetelmiä ymmärtämisen vahvistamiseksi (kuvat, eleet, korostetun selkeä puhe, 
avainsanat). Tavoitteena on, että lapselle muodostuu oppivelvollisuusikään mennessä riit-
tävät suomenkielen taidot ja oppimisvalmiudet. 
 
Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten perheitä kannustetaan vaalimaan kodeissaan 
omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Tavoitteena on tukea kielellistä kehitystä siten, että 
maahanmuuttajataustaiselle lapselle aikanaan kehittyy toimiva kaksikielisyys.  

6.4.1.3 Tukea tarvittaessa 

Kaikkien varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten erityistarpeet otetaan seudun kunnissa 
huomioon käytettävissä olevien resurssien turvin. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
maahanmuuttajalasten tarpeet huomioidaan mm. tuottamalla materiaalia, antamalla lap-
sille kielellistä kuntoutusta ja tarvittaessa palkkaamalla äidinkielinen avustaja.  
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Tarvittaessa kunnissa voidaan tarjota ja järjestää erityisiä tukitoimia lapsen kasvuun ja kehi-
tykseen. Käytettävissä ovat sekä konsultoivat (kelto) että lapsiryhmissä työskentelevät (el-
to) erityislastentarhanopettajat. Konsultoivat erityislastentarhanopettajat tukevat muun 
henkilökunnan kanssa maahanmuuttajaperheitä mahdollisissa kasvatusongelmissa. Myös 
maahanmuuttajataustaisen lapsen päivähoitoryhmien työntekijät saavat varhaiserityiskas-
vatuksen henkilöstöltä tukea toiminnalleen ryhmässä.  
 
Tarvittaessa varhaiskasvatuksen toimijat tekevät yhteistyötä mm. lastenneuvolan, muiden 
sosiaali- ja terveyspalveluja antavien tahojen sekä opetustoimen kanssa.  

6.4.1.4 Esiopetuksesta 

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsille tarjotaan mahdollisuus perusope-
tuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusikäisen maahanmuuttajataus-
taisen lapsen esiopetus järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä. Esiopetustoiminta pe-
rustuu valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja em. perusteisiin 
pohjautuvaan kunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. Jokaiselle esioppilaalle tehdään ”Lap-
sen esiopetuksen suunnitelma” (LEOPS = oppimissuunnitelma), jossa suunnitellaan henki-
lökohtaiset tavoitteet ja johon kirjataan myös Suomi toisena kielenä -opetuksen tarve ja ta-
voitteet  
 
Esiopetuksessa keskeisiä yleisen tuen tukimuotoja ovat yhteistyö kodin kanssa ja esiope-
tuksen oppilashuolto.  

6.4.2 Perusopetus 

Perusopetuksen oppimäärä on yhdeksänvuotinen. suomessa vakituisesti asuvat lapset, 

myös siis ulkomaan kansalaiset, ovat oppivelvollisia (Nissilä & Sarlin 2009). Perusopetus 

voidaan järjestelyiltään jakaa kaikille oppilaille tarkoitettuun perusopetukseen, ohjauk-

seen ja tukitoimiin sekä kotouttavaan maahanmuuttajaoppilaiden tarpeiden mukaiseen 

opetukseen, ohjaukseen ja tukeen. 

Maahanmuuttajaoppilas opiskelee suomea toisena kielenä ja muita oppiaineita toisen 

kielen kautta, jolloin suomen kieli on samaan aikaan sekä oppimisen kohde että oppi-

misväline.  

Selviytyäkseen mahdollisimman hyvin suomen kielellä opiskelusta, maahanmuuttajaop-

pilas tarvitsee opetusta vieraan kielen oppijan näkökulmasta: perusopetukseen valmis-

tavaa opetusta, S2-opetusta ja maahanmuuttajien äidinkielen opetusta. 

Mikäli maahanmuuttajaoppilaita saapuu seudulle säännöllisesti suurempia ryhmiä, ope-

tuksen järjestämisen edellyttämä henkilöstöresurssi hankitaan ja perehdytetään yhteis-

työssä. Tarvitaan myös seudullinen koordinaattori/maahanmuutto-oppilaiden kuraattori 
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huolehtimaan mm. resurssien käytöstä, tukipalveluiden organisoinnista, ohjauksesta ja 

viranomaisyhteistyöstä.  

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään keskitetysti kaikille kielitaidottomille 

lapsille ja nuorille. Valmistavan opetuksen aikana opiskellaan suomen kieltä, opiskelutai-

toja sekä eri oppiaineiden perussisältöjä ja sanastoja. Valmistava opetus kestää noin 

vuoden. Laajuudeltaan se vastaa puolen vuoden oppimäärää siten, että opetusta anne-

taan 6─10 -vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia.  

Yhteistyö niiden koulujen kanssa, joihin oppilaat tulevat siirtymään valmistavan opetuk-

sen jälkeen, aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilaita integroidaan mahdollisuuksi-

en mukaan taito- ja taideaineiden tunneilla tuleviin kouluihinsa. Lukuvuoden kuluessa, ja 

varsinkin yleisopetukseen siirtymisen lähestyessä, integrointia laajennetaan myös mui-

den aineiden tunneille. 

Tarvittaessa perustetaan pysyvä vastaanottoluokka, johon voidaan ottaa läpi lukuvuo-

den eri maista muuttavia oppilaita. Tämä on käytännöllisintä toteuttaa koko seutukun-

taa palvelevana ratkaisuna. 

Suomi toisena kielenä (S2)-opetus on perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvää 

opetusta. S2 on tarkoitettu kaikille niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äi-

dinkielisen tasoinen kielen kaikilla osa-alueilla. S2-opetusta järjestetään äidinkielen tun-

neilla eriytettynä, erillisinä S2-tunteina tai tukiopetuksena. Oppilaan todistuksessa S2-

oppimäärä arvioidaan suomi äidinkielenä -oppimäärän sijasta. 

Maahanmuuttajien äidinkieli on tarkoitettu esi- ja peruskoulua käyville maahanmuutta-

jataustaisille lapsille, jotka puhuvat opetuskieltä äidinkielenään tai kotikielenään. Oman 

äidinkielen puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen tukee sekä lasten että ai-

kuisten vieraan kielen oppimista. Oman äidinkielen ja suomen kielen opiskelu mahdollis-

tavat yhdessä toiminnallisen kaksikielisyyden syntymisen.  Maahanmuuttajien äidinkie-

len ja valmistavan opetuksen opetusryhmät ovat yleensä normaalia pienempiä, jotta 

erittäin heterogeenisten ryhmien opiskelu sujuisi paremmin ja oppilaan omaa oppimis-

suunnitelmaa voisi paremmin toteuttaa. Tarkoituksenmukaisen opetuksen järjestämi-

nen edellyttää myös muissa aineissa oppilaskohtaista suunnittelua, oikeanlaisen materi-

aalin hankkimista ja siten myös lisäresursointia. Opetuksen järjestäminen on käytännöl-

lisintä toteuttaa seudullisena ratkaisuna. 
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6.4.3 Oppimisen tuki ja erityisopetus 

Maahanmuuttajaoppilas ei ole erityisoppilas kielitaitonsa, koulu- tai kulttuuritaustansa 

perusteella. Nämä seikat tulee kuitenkin ottaa huomioon kouluarjessa ja opetuksen si-

sältöjä suunniteltaessa mm. henkilökohtaisissa oppimissuunnitelmissa, arvioinnissa ja 

koetehtävissä. Muilta osin maahanmuuttajaoppilaat osallistuvat perusopetuksen ope-

tussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin mui-

takin oppilaita. Kaikille maahanmuuttajaoppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimis-

suunnitelma. 

6.4.4 Oppilashuolto ja ohjaus 

Valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat kuuluvat oppilashuoltopalveluiden piiriin ku-

ten muutkin oppilaat. Seudulla noudatetaan yhteistä oppilashuollon toimintamallia, jota 

tarvittaessa tarkennetaan monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajien erityisongelmat 

huomioiden. Päivityksestä ja mahdollisesta lisäresursoinnista vastaa Forssan seudun ter-

veydenhuollon kuntayhtymä. 

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi maahanmuuttajaoppilas ja hänen perheensä tarvitsevat 

riittävästi ohjausta ja tietoa opiskelemisesta, koulun tavoitteista ja koulujärjestelmästä, 

mutta eri näkökulmasta kuin suomalaiset oppilaat ja vanhemmat, joille koulumaailma 

on jo tuttu. Suurempi ohjaustarve on myös otettava huomioon suunnittelussa ja resur-

soinnissa. Oppilaan ja vanhempien ohjaus on aloitettava mahdollisimman varhain, jotta 

nuoren opiskelu olisi tavoitteellista ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisimman hy-

vin suunniteltua. Maahanmuuttajavanhempien kanssa tarvitaan yleensä tulkkia ja kes-

kusteluihin tulee varata riittävästi aikaa.  

6.4.5 Kouluterveydenhuolto 

Maahanmuuttajien kohdalla laaja-alaisen terveystarkastuksen merkitys korostuu. Koulu-

lääkärin ja kouluterveydenhoitajan suorittamaan tarkastukseen oppilas osallistuu yhdes-

sä vanhempiensa tai huoltajansa ja tulkin kanssa. Taustatiedot oppilaasta ja perheestä 

usein puuttuvat tai ovat puutteellisia.  

Maahanmuuttajaoppilaiden laaja-alaisten terveystarkastusten toteuttaminen vaatii kou-

luterveydenhuollolta sekä aikaresurssia että tietotaitoresurssia. Henkilökohtaisen hyvin-

vointi- ja terveydenhoitosuunnitelman tekeminen kaikille maahanmuuttajaoppilaille on 

välttämätön. Tämä johtaa useimmiten tihennettyihin tapaamiskertoihin koulutervey-

denhuollossa. Toisaalta myös oppilaiden ja perheiden perehdyttäminen Suomen tervey-

denhuoltojärjestelmään ja kouluterveydenhuollon toimintaan on hidas ja haasteellinen 
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prosessi. Omalta osaltaan siitä kantaa vastuun myös kouluterveydenhuolto. Seudulla 

noudatetaan yhtenäistä toimintamallia, jonka toteuttamisesta ja resursoinnista vastaa 

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. 

6.5 Muu koulutus 

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Forssan yksikössä on englanninkielinen Supply 

Chain Management -koulutusohjelma. Yleisesti ottaen hakuperusteena on tutkinto, joka 

antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin hakijan kotimaassa. Tämän lisäksi hakijan tu-

lee todistaa englannin kielen taitonsa erillisellä testillä.  

Ammattikorkeakouluun opiskelijoiksi hyväksytyt henkilöt ovat kaikki samojen opiskelija-

huoltopalveluiden piirissä. Terveydenhuolto hoidetaan opiskelijaterveyden-huollon 

kautta. Forssassa on Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiön kerrostalo tarjoten 

edullista opiskelija-asumista. Forssan yksikössä toimii opiskelijakunta, joka järjestää jä-

senilleen vapaa-ajan tapahtumia, sekä muutenkin on aktiivisesti mukana opiskelijoiden 

arjessa. Yksikössä toimii myös tuutorointijärjestelmä, jossa vanhemmat opiskelijat aut-

tavat uusia pääsemään opinnoissaan alkuun. Uusille opiskelijoille järjestetään orientaa-

tiota, jossa perehdytään niin koulun toimintatapoihin kuin neuvotaan käytännön asiois-

sa. Yksikön opetussuunnitelmassa on muutama opintoja tukeva opintojakso, joissa pe-

rehdytään esim. kulttuurieroihin, työtapoihin ja työnhakuun. Opiskelijoiden kanssa työs-

kentelee myös opintoneuvoja. Vieraskielisille opiskelijoille kuuluu myös pakollisia suo-

men kielen opintoja.  

Kuvalähde: www.ekami.fi 
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Forssan seudulla Faktia on järjestänyt kotoutumiskoulutusta non-stop -koulutuksena, 

mikä tarkoittaa, että koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti ja opiskelijalle on tarjolla eri-

tasoisia opiskeluryhmiä samaan aikaan. Koulutus kilpailutetaan TE-toimiston toimesta, 

jolloin koulutuksenjärjestäjä voi muuttua. Eritasoisissa opiskeluryhmissä opiskelee noin 

20 opiskelijaa samanaikaisesti. 

Tällainen rakenne mahdollistaa mahdollisimman monen opiskelijan yhtäaikaisen osallis-

tumisen koulutukseen. Koulutus on suunniteltu kotoutumisvaiheen opiskelijoiden oppi-

mistarpeisiin.  

Wahren–opisto järjestää suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Lisäksi on yleisiä 

kielitutkintoja neljä kertaa vuodessa. Jatkossa on tarkoituksena perustaa edellisten lisäk-

si monikulttuurinen käsityökurssi. 

Forssan Ammatillinen Instituutti (FAI) tarjoaa ammatillista peruskoulutusta maahan-

muuttajille kuten muullekin väestölle. Suomen kielen osalta on mahdollista saada tu-

kiopetusta.  

Perusideana kotoutumiskoulutuksessa on koulutusohjelman räätälöinti maahanmuutta-

jien elämäntilanteeseen ja oppimisvalmiuksiin sopivaksi; opiskelija voi tarvittaessa siirtyä 

joustavasti moduulista toiseen ja häntä ohjataan osallistumaan oman kotoutumissuun-

nitelmansa kehittelyyn. Moduulien sisältöjä ovat mm. arjen taidot, suomalainen yhteis-

kunta ja kulttuuri. Myös työssäoppiminen ja työelämään tutustuminen ovat osa koulu-

tusta. Suomen kielen opetus ja oppiminen on integroituna koko koulutukseen. Faktian 

kotoutumiskoulutukseen hakeudutaan pääasiassa TE–toimiston kautta, mutta koulutuk-

seen on mahdollista ottaa myös muilla rahoitusmuodoilla opiskelevia opiskelijoita.  

6.6 Kulttuuri- ja vapaa-aika 

Seudun kuntien kulttuuri-, nuoriso-, vapaa-ajan ja liikuntatoimet järjestävät erilaisia va-

paa-ajan aktiviteetteja Forssan seudun asukkaille, joihin myös maahanmuuttajat ovat 

tervetulleita. Näiden lisäksi seudulla toimii joka kunnassa kirjastot 

(http://www.lounakirjastot.fi/), joista löytyy myös vierasmaalaista kirjallisuutta sekä 

Wahren-opisto (http://www.wahren-keskus.fi/?pageid=39&parent0=31), jonka toimipis-

teet ovat Forssassa, Tammelassa ja Jokioisilla. Wahren-opisto tarjoaa opintoseteleitä 

mm. maahanmuuttajalle, joilla voi saada valitsemansa kurssin puoleen hintaan.  

Kunnallisten palveluiden lisäksi seudulla toimii erilaisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä, 

jotka järjestävät ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia. Myös seurakunnat järjestävät 

toimintaa, joihin niin kuntalainen kuin maahanmuuttajakin voi osallistua. 

http://www.lounakirjastot.fi/
http://www.wahren-keskus.fi/?pageid=39&parent0=31
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Erityisesti kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden osalta olisi eduksi, että seudulla kokoon-

nuttaisiin eri toimijoiden kesken suunnittelemaan ja miettimään jokaisen toimijan roolia, 

tehtäviä ja työnjakoa maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen suhteen. Seudulla asu-

vat maahanmuuttajat voisivat mahdollisesti perustaa oman yhdistyksensä asioitaan 

ajamaan. 

Kunnan kulttuuri- ja vapaa-

aikatoimijat pyrkivät tar-

joamaan laajasti harras-

tusmahdollisuuksia, joilla 

on varmasti vaikutuksia 

maahanmuuttajan integ-

raatioon. Kaikki tehdään 

niin, että maahanmuuttaji-

en on helppo aloittaa uusia 

harrastuksia tai jatkaa niitä, 

joita jo aiemmassa koti-

maassa on harrastettu.  

Varsinkin useat urheilulajit ja mm. musiikki ovat niin universaaleja, että yhteinen kieli eri 

ihmisten välillä löytyy, vaikkei puhekieli olisikaan yhteinen. Vapaa-aikatoimen kulttuuri, 

liikunta- ja nuorisoyksiköiden palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien tammelalaisten käy-

tettävissä. Niistä pyritään tiedottamaan niin, että ne kohtaisivat entistä paremmin myös 

maahanmuuttajat.  

Erityisesti liikunnan on katsottu olevan tärkeässä asemassa, jotta integroituminen maa-

han tapahtuisi. Liikkumisen avulla luodaan luonnollisesti kontakteja erilaisiin ihmisiin ja 

päästään osalliseksi ryhmän tai seuran toimintaan. Maahanmuuttajat voivat osallistua 

sekä liikuntatoimen että paikallisten urheiluseurojen toimintaan. Ajatuksena on ohjata 

heidät joko ryhmänä tai yksittäisinä henkilöinä urheiluseurojen ja yksityisten liikuntayri-

tysten sekä järjestöjen järjestämän liikuntatarjonnan piiriin. Mikäli maahanmuuttajat 

tarvitsevat erityispalveluja, pyritään sitä heille järjestämään mahdollisuuksien mukaan.  

Nuorisotoiminnassa yhtenä avainajatuksena on erilaisuuden hyväksyminen kaikessa 

muodossa. Nuorisotalot ovatkin hyviä paikkoja maahanmuuttajien integroitumiseen. 

Maahanmuuttajille suunnattua nuorisotyötä tehdään erityisesti yhteistyössä seurakun-

nan ja seutukunnan muiden tahojen kanssa. Nuorisotyö tulee huomioimaan maahan-

muuttajat nuorisopalvelujen järjestelyssä ja tarjonnassa. Maahanmuuttajia informoi-

daan palvelujen tavoitettavuudesta, apurahojen ja avustusten hausta sekä myöntämis-

perusteista. Nuorisotoimi konsultoi maahanmuuttajien ja nuorisojärjestöjen ja -

yhdistysten välistä toimintaa ja avustaa tiedonvälityksessä.  

Kuvalähde: www.yle.fi 
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Maahanmuuttajalapsille pyritään järjestämään tarvittaessa pienryhmätoimintaa. Erityi-

sesti lapsia kannustetaan osallistumaan päiväleiritoimintaan sekä leireille. Nuorisotoimi 

tiedottaa tapahtumistaan ja toiminnastaan kunnan verkkosivuilla. 

6.7 Elinkeino ja yrittäjyys 

Suomessa toimi vuonna 2009 

6960 kokonaan tai vähintään 

puoliksi ulkomaalaisten hallussa 

olevaa maahanmuuttajataustais-

ta yritystä. Maahanmuuttajayri-

tykset työllistivät n.5000 palkan-

saajaa kokovuosityöllisyyden 

käsitteellä mitattuna ja suurin 

toimiala koskee majoitus- ja ra-

vitsemusalan yrityksiä. Lisäksi 

maahanmuuttajien yrityksiä on 

paljon myös informaation ja 

viestinnän, liikkeenjohdon konsultoinnin sekä ammatillisen ja teknisen toiminnan aloilla. 

Naisten yrittäjyys nähdään olevan kasvussa. Nyt jo lähes 40 % maahanmuuttajayrityksis-

tä on kokonaan naisten hallinnassa tai ne ovat naisten ja miesten yhdessä omistamia 

tiimiyrityksiä. Naisten toimialoja yrittämisessä ovat ravintola-ala, siivous, kauneudenhoi-

to sekä turismi (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011). 

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksessa käy lähes viikoittain ulkomaalaistaustaisia ihmi-

siä hakemassa yritysneuvonnan palveluja. Monella on haasteita suomalaisen yhteiskun-

nan toimintatapojen ja kustannusrakenteen sisäistämisessä. Ratkaisuja haasteisiin hae-

taan yhdessä FSKK:n yritysneuvonnan kanssa. Ulkomaalaisten asiakkaiden neuvonnassa 

aihealueiden kirjo on laajempi kuin normaalissa yritysneuvonnassa. Maahanmuuttajat 

tarvitsevat neuvoa ja tukea liike-elämän pelisääntöjen ymmärtämisessä, lainsäädännön 

ymmärtämisessä sekä asioidessaan viranomaisten kanssa. Kokemuksen mukaan valta-

kunnalliset oppaat ja nettisivut eivät anna vastausta pohjoismaiseen kulttuuriin, tiuk-

kaan lainsäädäntöön ja toimialojen säätelyyn. 

Forssan seudulla toimii lukuisia ulkomaalaisten perustamia yrityksiä. Suurimpia haastei-

ta näissä ulkomaalaisten perustamissa yrityksissä on heikko kannattavuus (esim. etninen 

ruokakauppa, ravintola, siivouspalvelu, maahantuontiyritys), neuvonnan piiriin hakeu-

tumisen vähäisyys sekä asiointiongelmat viranomaisten kanssa (mm. kielivaikeudet ja 

kulttuurierot sekä niistä johtuvat väärinkäsitykset). 

Kuvalähde: www.yle.fi 
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Elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyisyydelle on tärkeää rekrytoida maahanmuutta-

jia. Tämä toimii tulevaisuudessa voimavarana yritysten innovatiiviselle ja kansainväliselle 

kehittymiselle. Työpaikoilla tarvitaan myös työntekijöitä, joilla on kielitaitoa ja kykyä 

ymmärtää erilaisia kulttuureja. 

6.6.1 Työnantajana ulkomaalaiselle kausityöntekijälle 

Työn ollessa kausiluontoista ja sen kestäessä alle kolme kuukautta on työntekijällä oike-

us tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa. Tällaista työtä on mm. marjojen, hedelmien, 

juuresten ja vihannesten poimiminen sekä turkistarhatyö.  

Palkattavien työntekijöiden valinnan jälkeen työnantajan tulee lähettää kutsu työnteki-

jälle, jonka jälkeen voidaan työsuhde aloittaa. Kutsujayrityksen on pystyttävä kattamaan 

työntekijän matkasta, majoituksesta ja työvälineistä koituvat kustannukset siten, että 

työntekijä ei jää Suomessa työskentelyn jälkeen tappiolle. 

Työn kestäessä yli kolme kuukautta työntekijälle ja työnantajalle tulee erilaisia velvoit-

teita, joita pitää noudattaa, jotta työsuhde on lainvoimainen. Työntekijä hakee työtä ja 

pyytää kutsua. Hänen tulee myös hakea kotimaassaan edustustosta oleskelulupaa. 

Työnantajan tulee täyttää ja allekirjoittaa oleskelulupahakemuksen liitteeksi TM 0.54-

lomake. Suurlähetystölle tulee myös laatia ennakkoselvitys työntekijöiden määrästä ja 

työsuhteen ajankohdasta. Liitteeksi lähetetään jälkiselvitys edellisen vuoden tilanteesta. 

Työnantajan tulee selvittää palveluiden järjestäminen ja niistä perittävät maksut. Näitä 

palveluita ovat: majoituspaikka, ruokailu, kuljetukset keräyspaikoille, välineiden vuokra-

us, tulkkipalvelut, muut tukipalvelut, rekrytointi- ja viisuminhankintakulut, työnopastus 

ja muut mahdolliset kulut. tämän jälkeen työ- ja elinkeinotoimistolta haetaan osapää-

töstä, jonka ollessa myönteinen voi maahanmuuttovirasto myöntää oleskeluluvan. 

6.7 Työvoimapalvelut 

Kotouttamisohjelmatyöryhmä painotti työllistymisen edistämisen teemassa toimenpi-

teiden ja palveluiden pitkäjänteisyyttä ja järkevyyttä. Suomen kielen taidon nähdään 

olevan perusedellytyksenä työllistymisessä. Kotouttamisohjelma-työryhmä muistuttaa, 

että seudulle tulisi syntyä noin 200 työpaikkaa, jotta sen työttömyysluvut saataisiin 10 

%:n tasolle (vrt. taulukko 5). 
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Kanta-Häme 

Toimialarakenne v. 2006 Ikärakenne v. 2006 

Terveydenhuolto- 

ja sosiaalipalvelut 10948 15 % Kanta-Häme Suomi 

Tukku- ja vähit-

täiskauppa 8667 12 % työllisten ka. ikä 

41,8 

-v 41,2 -v 

Vuokraus- ja tut-

kimuspalvelut,  

liike-elämän pal-

velut 6395 9 % 

Alle 25 -

v 7 213 10 % 10 % 

Rakentaminen 5573 8 % 25-34 -v. 14563 20 % 21 % 

Julkinen hallinto 5135 7 % 35-44 -v. 19328 26 % 25 % 

Kaikki toimialat 

yhteensä 74114 91,20% 45-54 -v. 20460 28 % 27 % 

Työttömät 7192 8,80 % Yli 54 -v. 12550 17 % 16 % 

Työvoima 81306   Yhteensä 74114     

TAULUKKO 5. Vuoden 2006 toimiala- ja ikärakenteet Kanta-Hämeessä. Lähde: Poistuma 

työvoimasta vuosina 2007–2025, Foredata Oy, s. 40. 

TE–toimiston (työ- ja elinkeinotoimisto) erittäin tärkeä rooli kotouttamiskoulutuksen ja 

työvoimapalvelujen tarjoamisessa korostuu (www.kunnat.net). TE-toimiston tehtävät 

maahanmuuttajien kotouttamisessa määräytyvät maahanmuuttajien kotoutumislain ja 

ulkomaalaislain perusteella. Työperäisen maahanmuuton yhteydessä EU- ja ETA-maiden 

kansalaisilla on samat oikeudet TE-toimiston palveluihin kuin suomalaisillakin. Palvelun 

edellytyksenä ovat kuitenkin laissa ja ohjeissa mainitut asiat. Kolmansien maiden kansa-

laisille TE-toimiston palvelut määräytyvät oleskelulupien ja työntekijän oleskelulupien ja 

työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden perusteella. Forssan TE–toimistossa työskentelee 

maahanmuuttajien asioihin ja palveluihin perehtynyt virkailija, joka toimii myös yhdys- 

ja yhteistyöhenkilönä kotouttamiseen ja maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvissä 

asioissa. 

Humppilassa suunnitellaan yhteistyössä TE-toimiston kanssa asiakkaan lähtökohdista 

lähtien sopiva työllistymispolku. Kunnassa on tarjolla mahdollisuuksia päästä kuntoutta-

vaan työtoimintaan, työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen.  
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Kunta tekee yhteistyötä myös yrittäjien, Punkalaitumen vastaanottokeskuksen ja mui-

den toimijoiden kanssa työllistymisen edistämiseksi. Nuorella maahanmuuttajalla on 

mahdollisuus päästä nuorten työpajalle. 

Forssan kaupungilla sosiaalityön ja työllisyyden hoidon palvelualueella toteutetaan myös 

maahanmuuttajien ja pakolaisten työllisyyden hoidon palveluita. Forssan kaupungin si-

säisiä toimijoita ovat mm. Työvalmennuskeskus Aktiivi, nuorisotoimen Nuorten työpajat, 

Minne menet nuori (QVI) -hanke ja Työvoiman palvelukeskus.  

FSTKY:n hallinnoima-

na toteutetaan seu-

dulla KOPPI – hanket-

ta, jossa kuntouttava 

työtoiminta on pää-

asiana. Maahanmuut-

tajien ja pakolaisten 

työllisyyden edistämi-

seksi tarvitaan räätälöity, 

oikea-aikainen ja suunnitelmallinen palveluprosessi. Tämän voi toteuttaa maahanmuut-

tajien erityistarpeisiin riittävästi perehdytetty ja yhteistyötä tekevä moniammatillinen vi-

ranomais- ja projektiverkosto. Forssan kaupungin työllisyyden hoidon yksiköllä ja sosiaa-

lityön yksiköllä on valmiudet sekä palveluohjauksen tekemiseen että palveluiden tar-

joamiseen. 

Nuorisotoimen nuorten työpajoilla ja muussa toiminnassa sekä palveluissa on tarjolla 

kontakteja, liikuntaa ja työnluonteista toimintaa nuorille maahanmuuttajille. Sosiaalivi-

raston sosiaalityöntekijät ja Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä ja sosiaalioh-

jaaja tekevät sosiaalityötä ja palveluohjausta mm. muiden tahojen palveluihin. Työval-

mennuskeskuksen työnohjaaja ja työvalmentaja osallistuvat prosessiin omalta osaltaan 

esimerkiksi työtoiminnan, seurannan ja myös palveluohjauksen keinoin. Aktiivissa on 

mahdollista järjestää myös kotoutumista ja työllistymistä tukevaa ryhmätoimintaa. Joko 

kuntouttavan työtoiminnan Starttiryhmän osana tai sitten järjestetään kokonaan oma 

ryhmä kiintiöpakolaisia tai maahanmuuttajia varten. Toiminnasta vastaavat työvalmen-

taja ja sosiaaliohjaaja. 

Minne menet nuori (Quo vadis iuvenis) -projekti toimii 30.6.2014 saakka. Hankkeen palve-

lut koskevat maahanmuuttajia samalla tavalla kuin muitakin nuoria työttömiä alle 25 -

vuotiaita. Asiakkaille annetaan ohjausta koulutuspaikan löytämisessä ja autetaan työpaikan 

etsinnässä. Palvelua pystytään antamaan usealla eri kielellä. Hankkeen työntekijät toivovat 

vertaistietoa muista kunnista sekä maahanmuuttajahankkeilta, kun aiheeseen tarvitsee sy-

ventyä tarkemmin.  

Kuvalähde: www.tampereenseurakunnat.fi 
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Nuorten työpajat voivat tarjota puu-, tv-purku ja tekstiilipajan työtoiminta- ja palkkatu-

kipaikkoja maahanmuuttajanuorille tarpeen mukaan. Kolmas sektori eli yhdistykset voi-

vat olla esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tai niiden perustoiminnan kautta muka-

na. Urheiluseurat ovat myös potentiaalisia yhteistyökumppaneita. 

Tammelan kunnassa laaditaan vuosittain työllistämissuunnitelma. Työllistämissuunni-

telma ohjaa työllistämispäätösten tekoa. Työllistämissuunnitelmassa käsitellään pitkäai-

kaistyöttömiin ja nuoriin kohdistuvat työllistämistoimenpiteet sekä kunnallinen työllis-

tämispalvelu yhteisöille, säätiöille tai yksityisille henkilöille. Työllistämistoimet kohdiste-

taan pitkäaikaistyöttömiin tarkoituksena auttaa heitä takaisin työelämään. Työvoimavi-

ranomaisen maksamien tukien ja kunnan oman tuen myötä työtilaisuuksia järjestetään 

talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.  

Yhdistyksille ja yhteisöille maksetaan tammelalaisen pitkäaikaistyöttömän työllistämi-

seen ns. kuntalisää erillisen säännön mukaisesti. Nuorisotoimen organisoimana järjeste-

tään mahdollisimman monelle viisitoista vuotta täyttäneelle nuorelle mahdollisuus kesä-

työhön. Työllistämisjaksot vaihtelevat iän myötä viikoista kuukausiin.  Työtilaisuudet et-

sitään sekä kunnan organisaatiosta että yksityisistä yrityksistä.  Edellä luetellut toimenpi-

teet koskevat Tammelan kunnan asukkaita tai kuntaan muualta muuttaneita. 

6.7.1 Palveluprosessi 

Asiakastyö tapahtuu käytännössä sosiaalivirastossa, TE-toimistossa tai TYP:ssa, kuten 

muidenkin asiakkaiden kanssa. Tällöin viranomainen, sosiaalityöntekijä ja työhallinnon 

virkailija erikseen tai yhdessä, kartoittaa palvelutarvetta ja selvittää mikä asiakkaan taus-

ta ja tilanne on, mitä tarpeellista palvelua omalla organisaatiolla on tarjottavana, onko 

asiakkaalla tähän edellytyksiä ja mitä muita palveluita tämä mahdollisesti tarvitsee. 

Tulkkipalvelu voi olla tarpeen alkuvaiheen asioimisessa, englanninkielen osaaminen ja 

käyttäminen on todennäköisesti hyödyksi. Riittävä, ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen 

aikuissosiaalityö ja palveluohjaus ovat keskeisiä työllisyyden edistämisessä.  

Maahanmuuttajille voidaan tehdä työnhakusuunnitelma, sosiaalityön suunnitelma ja ak-

tivointisuunnitelma TE-toimiston virkailijan ja/tai sosiaalityöntekijän toimesta. Tällöin 

selvitetään mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä työllisyyden edistämiseksi.  

Harkinnan arvoista on, pitääkö aktivointisuunnitelman tekemiseksi odottaa 180/500 

työmarkkinatukipäivää tai 4 / 12 kuukautta toimeentulotukea, vai tehdäänkö suunni-

telma mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Se, mitä suunnitelmaan kirjataan, riippuu 

asiakkaan tavoitteesta ja lähtökohdista; koulutuksesta, kieliosaamisesta, työkokemuk-

sesta, elämänhallinnan tasosta, sosiaalityön tarpeesta, terveydentilanteesta, perhetilan-

teesta sekä Suomessa tarjottavien työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tuntemuksesta. 
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Jotta palveluprosessi olisi tehokas 

viranomaisten resurssien näkökul-

masta ja mielekäs asiakkaan näkö-

kulmasta, on toimet pyrittävä te-

kemään oikeanaikaisesti ja suunni-

telmallisesti. Tähän on pyrittävä 

vaikka kaikkia prosessiin vaikuttavia 

tekijöitä ei aina voikaan ennakoida 

tai saada riittävän ajoissa selville. 

Tähän tarvitaan avuksi työntekijöi-

den perehdytystä, koulutusta ja 

ohjeena toimiva kotouttamisohjel-

ma. Muutoin viranhaltijat ja muut 

palveluprosessiin osallistuvat tahot soveltavat ammattiosaamistaan normaalisti ja toi-

vottavasti oppivat työssään lisää. 

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n sivuilta 

(http://www.fskk.fi/index.php?section=21) löytyy sekä englanniksi että venäjäksi tehdyt 

maahanmuuttajan yleisoppaat seudusta ja sen palveluista (Survival Guide). Näitä tulee 

hyödyntää alkuvaiheen asiakaskontaktissa. Yleisoppaat päivitetään vuoden 2013 aikana 

ja ne myös linkitetään kuntien sivuille. 

6.7.2 Palveluohjaus 

Voidaan ennakoida, että maahanmuuttajat tarvitsevat yleistä tietoa Suomesta ja yhteis-

kunnasta, julkisista palveluista ja niiden käyttämisestä, oikeuksista ja velvollisuuksista, 

monipuolista ohjaavaa koulutusta, kielikoulutusta ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. 

Mikäli näitä on tarjolla, voidaan palveluohjaus niihin tehdä. 

Pakolaisilla voi olla enemmän sosiaalityön ja esimerkiksi mielenterveyspalveluiden tar-

vetta, kuin Suomeen muista syistä muuttaneilla. Viranhaltijoiden keskenään vaihtama 

vertaistieto hyvistä käytännöistä todennäköisesti kehittää palvelun laatua.  

Maahanmuuttaja-asiakkaita voidaan aktivoida, kuntouttaa ja perehdyttää työkulttuuriin 

ja eri töihin kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, työelämävalmennuksen, työhar-

joittelun ja palkkatukitöiden sekä ohjaavien koulutusten avulla. Näissä toimissa myös 

asiakas itse saa selvää omasta työkyvystään, osaamisestaan ja eri ammateista. Asiakkai-

den työ- ja koulutushistoriaa sekä ajankohtaista motivaatiota suuntautua jollekin alalle 

tulee hyödyntää työllistymisen edistämiseksi.  

Kuvalähde: www.nextia.fi 
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Aktivointiin, kuntouttamiseen, ohjaukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn on olemassa eri-

laisia palvelumahdollisuuksia. Työvalmennuskeskus Aktiivissa voidaan aloittaa työelä-

män perusasioihin tutustuminen ja arkeen totuttautuminen sekä mahdollinen kuntou-

tuminen. TE-toimiston tulisi hankkia soveltuvia ohjaavan koulutuksen palveluita. TE-

toimistossa voidaan etsiä luonnollisesti työpaikkoja ja kehittää osaamista kurssien avulla 

ja yhdistysten kautta voidaan etsiä sosiaalista toimintaa.  

Ennakoivat toimenpiteet maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi ovat yleisellä 

tasolla viranomaisverkoston informoiminen, tarpeellisen koulutuksen järjestäminen yh-

teistyötahoille, vastuualueiden selvittäminen, kotouttamisohjelman johtaminen konk-

reettisiksi toimintatavoiksi ja mahdollisten puuttuvien palvelumuotojen kehittäminen. 

Sosiaalityöntekijöiden rooli palveluohjauksessa on tärkeä ainakin alkuvaiheessa, ja myös 

pitkittyneessä työttömyyden vaiheessa. Palveluohjaus voi olla asiakkaasta ja työotteesta 

riippuen monipuolista ja yhteistyössä tehtyä.  

6.8 Seurat ja yhdistystoiminta, kolmas sektori 

Forssan seudulla toimii erilaisia yhdistyksiä, joiden tarjontaan voi tutustua yhdistysten 

nettisivuilta (http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/?Page=YhdistysjaJarjestotoiminta). 

Yhdistysten toiminta on tarkoitettu kaikille seudulla asuville ihmisille, mukaan lukien 

myös maahanmuuttajat. Kuntien sivuilta löytyvät myös linkit eri kunnissa toimiviin yh-

distyksiin. 

Seurojen tavoitteena on kutsua maahanmuuttajia mukaan tavalliseen toimintaan. Näin 

he eivät jää erilliseksi saarekkeeksi alueen elämässä, vaan saisivat kontakteja kantasuo-

malaisten kanssa. Seurojen mielestä on myös tärkeää, että maahanmuuttajat saavat olla 

itse toimijoita, eivät vain toiminnan kohteita. Seuroista osa anoo vuosittain Raha-

automaattiyhdistykseltä tukea Vapaaehtois- ja tukitoimintaansa. He kouluttavat tuki-

henkilöitä yksilötukisuhteisiin ja ryhmänohjaajiksi.   

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisosastot toimivat seudulla jokaisessa kunnassa. 

Yhdistysten toiminta on liiton periaatteiden mukaisesti kaikille avointa eli maahanmuut-

tajat ovat yhtä lailla tervetulleita mukaan toimintaan kuin muutkin. Tarvittaessa Forssan 

yhdistyksen on mahdollista järjestää perhekahvilatoimintaa, jossa huomioidaan erityi-

sesti maahanmuuttajat. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämää toimintaa ovat mm. erilaiset tapahtumat, 

kirpputorit, isit & ipanat – kerho, satutunnit, tukioppilastoiminta ja perhekerho. Tietoa 

MLL:n toiminnasta saa myös kunnista tai www.mll.fi sivustolta paikallisyhdistyksittäin. 

Nämä edellä mainitut toimintamuodot antavat tukea suomen kielen harjaannuttami-
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seen, yhteiskuntaan perehtymiseen, tukea ja ohjeita arkielämän pulmiin sekä mahdolli-

suuden tutustua paikkakuntalaisiin vanhempiin. 

Seurakunnat pyrkivät toimimaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toivoen pää-

sevänsä mukaan yhteiseen suunnitteluun, ja samalla niiden odotusten ja mahdollisuuk-

sien kartoittamiseen, joita seurakunnille asetetaan maahanmuuttajien näkökulmasta.  

Erityisen tärkeää olisi heti alusta alkaen, että päätöksen tehneiden kuntien seurakunnat 

olisivat kiinteässä yhteistyössä niin suunnittelun kuin esim. vapaaehtoisten perehdyttä-

misen osalta riippumatta siitä, minkä kunnan vuoro kulloinkin on vastaanottaa maa-

hanmuuttajia. Tämä turvaisi niin resurssien tarkoituksenmukaisen käytön kuin kohde-

ryhmälle laadukkaat ja tasaveroiset palvelut. 

Maahanmuuttajissa on eri uskontokuntien edustajia. On tärkeää, että he saavat uskon-

nonvapauslain mukaisesti ilmentää uskoaan ja löytävät kokoontumiselle sopivat tilat. 

Uskonnon kautta identiteetti usein rakentuu. Kristittyjä ollaan valmiita erityisesti tuke-

maan, mutta myös muiden uskontojen edustajia autetaan yhteyden löytämisessä oman 

uskonsa edustajiin.  

Seurakunnan tehtävä on toteuttaa 

asennekasvatusta vastaanottavan 

kunnan asukkaissa sisällyttäen se 

omaan toimintaansa eri ikäryhmien 

parissa. Käytännön toimena seura-

kunnissa ollaan valmiita mahdollis-

tamaan resurssien mukaan seura-

kunnan työntekijöiden ja erityisesti 

tehtävään rekrytoitujen ja valmen-

nettujen vapaaehtoisten tukihenkilöiden 

ja -perheiden mukana olemisen maahanmuuttajien arjessa heidän tarpeitaan ja toivei-

taan kuunnellen, sekä ohjata ja olla mukana niin seurakuntien järjestämissä kuin mah-

dollisesti muissakin seudulla järjestettävissä vapaa-ajan tapahtumissa.  

Maahanmuuttajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kaikkeen seurakuntien toimin-

taan, mutta integroituminen erilaisiin ryhmiin vaatii edellä mainittua tukihenkilöiden oh-

jausta ja mukanaoloa. Esimerkiksi Forssan seurakunta on valmis jatkamaan vuosien ta-

kaisia maahan- ja paluumuuttajien seurakunnan ryhmiä, joista on hyviä kokemuksia. 

Ryhmässä tutustaan omaan ympäristöön, suomalaisiin tapoihin, juhla- ja liputuspäiviin, 

maassamme toimiviin eri kirkkoihin ja uskontokuntiin jne. Aiempia ryhmäläisiä toimii 

edelleen aktiivisesti niin eri järjestöissä kuin seurakunnassakin. 

Kuvalähde: www.yle.fi 



FORTE/Hyvinvointi 

 

 

FORSSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013 – 2016 Sivu 35 / 54 

Seurakunnissa nähdään, että vastavuoroisesti maahanmuuttajien omaa osaamista ja 

vahvuuksia tulisi voida käyttää hyödyksi ja ennen kaikkea toistemme ymmärtämisen li-

säämiseksi esim. eri kulttuureihin liittyvissä ryhmissä ja tapahtumissa. Mm. tällaista toi-

mintaa varten on jo olemassa hyvät puitteet Ystävän Kammarilla, jossa kansainvälisyys-

kasvatus nykyisinkin toteutuu lähetystyön ylläpitämässä työtuvassa ja myymäläsopessa 

sekä eritasoisilla kielikursseilla. Useilla seurakunnilla on hyviä kokemuksia esim. maa-

hanmuuttaja- ja paikallisten naisten ryhmistä, joissa kodinelämä on yhteinen keskeinen 

aihe. 

SPR:llä on lukuisia kotoutumista tukevia toimintamuotoja ja tukipalveluita kunnallisen 

koto-toiminnan tueksi. Järjestön toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten lähes kaik-

ki sen toiminnot ovat riippuvaisia vapaaehtoisista toimijoista. Vapaaehtoistoiminnan 

puitteissa SRP voi toimia kotoutumisen tukemisessa, sosiaalisten verkostojen luomisessa 

niin suomalaisten kuin maahanmuuttajien välille; vastaanottokeskuksissa asuvien akti-

voimisessa; rasismin ja syrjinnän vastaisessa toiminnassa sekä moninaisuuden lisäämi-

sessä Punaisessa Ristissä eli uusien vapaaehtoisten saamisessa mukaan järjestön toimin-

taan. Käytännössä toiminnan kautta on saatavissa mm. 

 ystävä- ja tukihenkilötoimintaa, joka on välitetyn ystävyyden kautta aikaansaatua 

normaalia ystävyyttä  

 suomen/ruotsin kerhot (arjen kielen oppimista), mitkä ovat vapaaehtoisten ylläpi-

tämiä tilaisuuksia, missä maahanmuuttaja oppii käyttämään suomea / ruotsia  

 muut kerhot ja kurssit (esim. arjen turvallisuus, ensiapu, elämän ja terveyden suoje-

lu, vapaaehtoistoiminta yleensä)  

 koululaisten läksykerhot; kun lapset menevät kouluun, monesti kotitehtävissä tarvi-

taan apua  

 kansainväliset klubit; kohtaamispaikkoja suomalaisten ja maahanmuuttajien kesken  

 asumisapu uusille tulijoille on lyhytkestoista muutamien ensimmäisten viikkojen ai-

kana tehtävää neuvontaa ”suomalaisiin” asioihin asuinympäristössä (esim. missä on 

KELA, missä on pankki, missä on posti, miten kännykkä toimii, liikenneturvallisuus, 

maitokaupassa käyminen)  

 leirit ja retket esimerkiksi kesäisin, ettei suomenkielentaito rapaudu vaikkapa koulu-

laisilla. 

Käytännössä alkuvaiheessa tarvitaan asumisapua ja ystävä- ja tukihenkilötoimintaa. 

Näissä asioissa SPR on ollut jo yhteydessä mm. Forssan mielenterveysseuraan yhteistyön 
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merkeissä. Lisäksi kunnissa tarvitaan tietoa pakolaisuudesta, erilaisista ihmisistä, heidän 

kohtaamisesta kuntalaisille. Näissä SPR voi olla apuna. Erityisesti yleisötilaisuudet ja kou-

luvierailut ovat kuuluvat sen osaamisalueeseen. Niin kunnan työntekijöiden kuin vapaa-

ehtoistenkin osalta merkittävä asia on valmennus, kouluttaminen ja oikean tiedon saa-

minen.  Tulevaisuudessa tavoitteena on järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kans-

sa 2-3 vuoden välein isompi tapahtuma, jossa jaetaan tietoa eri kulttuureista ja maa-

hanmuuttajan kohtaamisesta. 

Riippuen hieman siitä, mistä maasta kiintiöpakolaiset saapuvat, voi olla mahdollista jär-

jestää myös kyseisen kulttuurin edustajan vierailuja kuntiin etukäteen kertomaan omas-

ta elämästään Suomessa. Toimintaa koordinoidaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa, 

jotka tarpeen mukaan rekrytoivat ja kouluttavat lisää väkeä tehtäviin. Tällä hetkellä 

Forssan seudulla ei juuri ole kokemusta monikulttuurisista toimintamuodoista, mutta 

suurena järjestönä asia hoituu. 

7. ETNISEN TASA-ARVON JA HYVIEN ETNISTEN SUHTEIDEN 

EDISTÄMINEN 

Suomen perustuslain (731/1999) kuudennen pykälän mukaan ihmiset ovat yhdenvertai-

sia lain edessä. Yhdenvertaisuuslain (21/2004) tarkoituksena on turvata ja edistää oi-

keudellista yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri alueilla ja taata tosiasiallisen tasa-arvon 

toteutuminen sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa.  

Viranomaisilla on yleinen yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus. Kunnilla on velvolli-

suus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa otettaisiin suunnitelmalli-

sesti huomioon eri etnistä alkuperää olevien asema, että maahanmuuttajien sopeutu-

mista suomalaiseen yhteiskuntaan ja etnistä yhdenvertaisuutta edistetään, ja että syrjin-

tää ehkäistään. Samanlainen kohtelu ei aina takaa yhdenvertaisuuden toteutumista; ih-

misten lähtökohdat ja mahdollisuudet käyttää palveluja vaihtelevat. 

7.1 Syrjinnän ehkäiseminen 

Ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, va-

kaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntau-

tumiseen sekä muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuva syrjintä on kiellettyä. Väli-

tön syrjintä on henkilön kohtelua laissa säädetyillä syrjintäperusteilla epäsuotuisammin 

kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilan-

teessa. Välillistä syrjintää on se, jos henkilö toimiessaan näennäisestä puolueettomien 



FORTE/Hyvinvointi 

 

 

FORSSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013 – 2016 Sivu 37 / 54 

säännösten ja määräysten mukaisesti asettaa toisen henkilön erityisen epäedulliseen 

asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden.  Häirintä on henkilön tai ihmisryh-

män arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista ja tosiasiallista loukkaamista kielle-

tyillä syrjimisperustelulla siten, että häiritsevällä käyttäytymisellä tai toiminnalla luodaan 

uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Rasismi on ajat-

telumalli, jonka mukaan ihmisen etninen tausta, ihonväri tai kansalaisuus tuottaa tai pi-

tää sisällään ominaisuuksia, joiden perusteella ihmisryhmät voidaan laittaa keskenään 

arvojärjestykseen. 

Syrjintää ei ole eri asemaan asettaminen silloin, kun kysymys on yhdenvertaisuussuunni-

telman mukaisesta erilaisesta kohtelusta. Syrjintänä ei pidetä sellaisten ryhmien positii-

vista erityiskohtelua, joiden katsotaan olevan esimerkiksi alkuperänsä, ikänsä tai sosiaa-

lisen asemansa vuoksi erityisten tukitoimien tarpeessa.  

Erityiskohtelun tavoitteena on jonkun ryhmän tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavut-

taminen ja syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen ja lievittäminen. Ollakseen oi-

keutettua positiivisen erityiskohtelun tulee olla tavoitteen kannalta oikeasuhteista. 

Yhteiskunnalliset rakenteet ja 

suomalainen mielipideilmasto 

eivät välttämättä parhaalla 

mahdollisella tavalla edistä maa-

hanmuuttajien kotoutumista 

Suomeen. Suomalaisilla on edel-

leen stereotyyppinen käsitys 

maahanmuuttajien tai maahan-

muuttajataustaisten henkilöiden 

asemasta suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Yleisessä keskustelus-

sa työperäinen maahanmuutto 

ja ulkomaalaiset yleensä sekoit-

tuvat käsitteellisesti pakolais- ja 

turvapaikanhakijastatuksella 

maahan saapuneisiin. Tämä johtaa siihen, että maahanmuuttajat nähdään suomalaista 

yhteiskuntaa taloudellisesti rasittavina. Syrjintää koskevan konfliktiteorian mukaan syr-

jintä ja ulkomaalaisvastustus kasvavat, kun eri ryhmät joutuvat toistensa kanssa tekemi-

siin, kun vähemmistön suhteellinen koko kasvaa ja enemmistö ja vähemmistö ovat riip-

puvaisia samoista rajallisista voimavaroista.  

Saman teorian mukaan ennakkoluulot vähenevät, kun kontaktit enemmistön ja vähem-

mistön välillä lisääntyvät, monipuolistuvat ja tulevat henkilökohtaisemmiksi. Tutkimus-

Kuvalähde: keskustelu.suomi24.fi 
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ten mukaan myös Suomessa henkilökohtaiset kontaktit maassa asuviin ulkomaalaisiin 

selittävät eniten myönteistä suhtautumista maahanmuuttoon. 

Syrjinnän kieltävästä lainsäädännöstä huolimatta maahanmuuttajat usein kokevat syrjin-

tää ja rasismia jokapäiväisessä elämässään. On arvioitu, että suurin osa rasistisista rikok-

sista tai syrjinnästä ei tule viranomaisten tietoon. Kynnys ottaa viranomaisiin yhteyttä 

on suuri eivätkä etnisiin vähemmistöihin kuuluvat välttämättä ole aina tietoisia oikeuk-

sistaan ja suomalaisesta lainsäädännöstä syrjintää ja rasismia koskien. Yhdenvertaisuus-

periaatetta tulee noudattaa kaikissa palvelujen tarjonnassa, rekrytoinneissa ja osallistu-

mismahdollisuuksien järjestämisessä Forssan seudulla. 

Tavoitteet syrjinnän ehkäisyn ja etnisen tasa-arvon edistämiseksi Forssan seudulla: 

 edistää myönteistä kanssakäymistä kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä (mm. 

tutustumis- ja teemaillat, koulutus, tiedon jakaminen, avoin ja läpinäkyvä toiminta)  

 tukea maahanmuuttajien mahdollisuuksia oman kulttuurinsa ylläpitämiseen (var-

haiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri ja vapaa-aika)  

 edistää tasa-arvoa kaikissa palvelutilanteissa ja tukea maahanmuuttajien osallistu-

mista (maahanmuuttajien tukeminen aktiivisiksi toimijoiksi muuttumisessa, kielelli-

nen tuki, henkilöstön koulutus, palautteen kerääminen ja sen pohjalta toimintojen 

kehittäminen, naisten erityinen huomioiminen)  

 huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja pitää huolta kaikkien maahanmuut-

tajien kanssa toimivien monikulttuurisuuteen liittyvästä osaamisesta (yhdenvertai-

suuslakiin liittyvä tiedottaminen, henkilöstökoulutus)  

 ehkäistä syrjintää ja puuttua syrjintätilanteisiin (syrjinnän tunnistamiseen ja siihen 

puuttumiseen liittyvä koulutus)  

Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa muun väestön kanssa tasa-

vertaisen aseman yhteiskunnassa. Tähän kuuluvat niin oikeudet kuin velvollisuudetkin. 

Tärkeimmät perusedellytykset kotoutumisessa ovat kielitaito ja työllistyminen. Itse ko-

touttamistoimenpiteet tulee lähteä maahanmuuttajan omista tarpeista ja perehdyttää 

tarvittaessa myös arkielämän taitoihin. (www.kunnat.net.) 
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8. FORSSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN SEURANTA 

Kotouttamisohjelma laaditaan tilanteeseen, jossa varsinaisia päätöksiä kiintiöpakolais-

ten vastaanottamisesta ja sen toteuttamistavasta ei ole tehty. Sen sijaan muita maa-

hanmuuttajia seudulla jo on, ja ennakoida voidaan, että heitä seudulla on jatkossakin. 

Kotouttamisohjelman sisällön konkreettisuuteen tilanteen epävarmuus vaikuttaa siinä 

määrin, että ohjelmassa useassa kohtaa esitetään toimenpiteitä, jotka tulee suunnitella 

ja käynnistää vielä konkreettisemmalla tasolla varsinaisten päätösten jälkeen kiintiöpa-

kolaisten vastaanottamiseen valmistauduttaessa. 

Kotouttamisohjelmaa voidaan käyttää myös muusta syystä tapahtuvan maahanmuuton 

yhteydessä. Tavoitteena on, että kotouttamisohjelma toimii Forssan seudun kuntien yh-

teisenä asiakirjana silloin, kun asiakkaaksi tulee ulkomailta seudulle muuttanut. Kotout-

tamisohjelman avulla voidaan myös ohjata asiakasta muualta saatavan avun, tuen ja oh-

jauksen pariin. 

Kotouttamisohjelmaa tulee päivittää. Päivittämisen sisältöön vaikuttaa ainakin se, miten 

maahanmuutto ja mahdollinen kiintiöpakolaisten vastaanotto seudulla etenee ja mitä 

palveluissa ja toimenpiteissä jatkossa opitaan maahanmuutosta ja omasta toiminnasta. 

Päivittämisen yhteydessä tulisi tehdä arviota niiden asioiden toimivuudesta ja toteutta-

misesta, jotka ovat olennaisia kotouttamisen tukemisessa ja sen edistämisessä.  

Päivittäminen olisi luonnollisinta liit-

tää toiminnassa olevien, seudullisten 

toimijoiden tehtäviin erillistä toimie-

lintä siihen perustamatta. Tällöin voi-

daan varmistaa päivittämisen raken-

teen keveys, läpinäkyvyys sekä ohjel-

man toteutumisen seuranta.  

Kotouttamisohjelmatyöryhmä ehdot-

taa kotouttamisohjelman päivittämistä ja ylläpitoa seudun hyvinvointivaliokunnan teh-

täväksi. Hyvinvointivaliokunnan tulisi raportoida ohjelman toteutumisesta kunnanval-

tuustoille.  
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9. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 

Seuraavassa on esitelty muutamia toimenpide-ehdotuksia, jotka saattavat edesauttaa 

maahanmuuttajan Forssan kotoutumista.   

9.1 Asuminen 

Lähtökohtaisesti maahanmuuttajat tulisi sijoittaa asumaan, jos mahdollista, valtaväes-

tön keskuuteen. Välttämättä tyhjillään olevat vuokrattavat kerrostaloasunnot ja niihin 

sijoittaminen eivät takaa nopeaa kotiutumista seudulle. Tällä hetkellä maahanmuuttajan 

kohdalla korostuu erityisesti kielen oppiminen. Jos maahanmuuttaja sijoitetaan etäälle 

valtaväestöstä, tyhjillään oleviin rakennuksiin, estää se taatusti myös kielen oppimista, 

koska normaaleja jokapäiväisiä kontakteja ei synny ihmisten kesken. 

Vastuutahoina: Forssan seudun kunnat (Forssa, Jokioinen, Tammela, Ypäjä ja Humppi-

la) 

9.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Tulkkipalveluja pitää olla saatavilla maahanmuuttajan sitä tarvittaessa. Miten se käytän-

nössä järjestetään, on sovittavissa. Tulkkipalvelu tilataan aina tulkkauskeskukselta. 

Myös sosiaali- ja terveysalalla toimiville työntekijöille tulisi järjestää monikulttuurisesta 

hoitotyöstä ja erilaisista kulttuureista tietoa, jotta käytännön yhteentörmäyksiltä vältyt-

täisiin. Myös maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa siitä, miten terveys- ja sosiaalitoimi 

täällä toimii. Maahanmuuttajille tulisi pitää yhteinen infotilaisuus, jossa yleisiä asioita 

käytäisiin lävitse. 

Vastuutahoina: FSTKY, seudun oppilaitokset ja muut koulutusta antavat yksiköt. 

9.3 Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus 

Koulutuksen järjestäminen maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskenteleville 

henkilöille. Tulkkipalveluiden hyödyntäminen. 

Vastuutahoina: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksessa työskentelevät päälliköt 

ja johtajat sekä sivistystoimenjohtajat kunnista. 
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9.4 Koulutus 

Kielitaidon hallinta ja uuden kielen omaksuminen luovat hyvät edellytykset maahan-

muuttajalle kotiutua uuteen asuinpaikkaansa. Tarpeellista olisi myös työpaikoille, eri or-

ganisaatioihin ja yksiköihin saada lisää monikulttuurisuudesta tietoa, jotta maahanmuut-

tajaan työntekijänä osattaisiin suhtautua oikealla tavalla. Kulttuurista sensitiivisyyttä 

tarvitaan. Tukihenkilökoulutusta voitaisiin järjestää vapaaehtoisille, jotka haluaisivat 

toimia maahanmuuttajien kanssa. 

Vastuutahoina: seudulliset oppilaitokset, TE–toimisto, työnantajat 

9.5 Kulttuuri ja vapaa-aika 

Maahanmuuttajalle tiedotetaan aktiivisesti erilaisista harrastus- ja vapaa-ajan vietto-

mahdollisuuksista. Maahanmuuttajat huomioidaan seudun palveluita ja tarjontaa mie-

tittäessä, esim. Wahren-opiston koulutustarjonta, yhdistysten ja järjestöjen tilaisuudet. 

Tilaisuuksista ja toiminnasta tulee aktiivisesti tiedottaa, jotta maahanmuuttaja myös löy-

tää harrastustoimintaan mukaan. TE–toimisto toimii hyvin tiedonvälittäjänä, koska ensi-

kosketus usein maahanmuuttajalla siellä. Myös kuntien ilmoitustauluja tulee hyödyntää. 

Vastuutahoina: yhdistykset, järjestöt, kunnat, TE–toimisto. 

9.6 TE-toimisto 

TE–toimiston toimenpiteistä sovitaan työnhakijan työnhakusuunnitelmassa tai kotout-

tamissuunnitelmassa. TE–toimiston henkilökunta tarvitsee myös tietoa eri kulttuureista. 

Koulutusta ja tietoa tulisi järjestää myös heille. Neuvontaa ja ohjausta tulee vahvistaa Li-

säksi maahanmuuttaja-asioiden keskittäminen muutamalle asiantuntijalle (tai yhdelle 

kokoaikaiselle) olisi hyvä asia maahanmuuttajan näkökulmasta. Forssan seudulle olisi 

hyvä palkata maahanmuuttajien asioita hoitava asiantuntija. Tähän voisi ajatella haetta-

vaksi omaa hanketta seudulle. Alkuvaiheen tukitoimet perusasioiden selvitys tulisi näin 

yhden henkilön hoidettavaksi.   

Työharjoittelupaikkoja tulisi olla riittävästi ja ihmistä tulisi aktiivisesti ohjata työn tai 

koulutuksen hakuun. Yrittäjäjärjestön tai yhdistyksen kanssa yhteistyö olisi suotavaa. 

TE–toimisto olisi myös hyvä paikka neuvonta- ja ohjauspalvelupisteelle. Kannustetaan 

myös maahanmuuttajia yrittäjyyteen. 

Vastuutaho: paikallinen TE-toimisto (johtaja ja työntekijät), seudun oppilaitokset, yrit-

täjäyhdistykset, kunnat 
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9.7 Työllisyyden ja yrittäjyyden parantaminen 

Terveydenhuoltoalalla on tulevaisuudessa pulaa työntekijöistä. Maahanmuuttajataustai-

sista työntekijöistä voisi olla tässä tilanteessa apua. Maahanmuuttajille voitaisiin järjes-

tää terveydenhuoltoalan koulutusta, tai jos maahanmuuttajalla on jo olemassa oleva 

hoitoalan koulutus, tulisi päivitys tapahtua seudun oppilaitoksista käsin. Myös työperus-

teista maahanmuuttoa sekä hoitajien rekrytointia ulkomailta voitaisiin lisätä, nimen-

omaan koskemaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. 

Osa maahanmuuttajista perustaa oman yrityksen paikkakunnalle, johon hän muuttaa. 

Ohjausta, neuvontaa ja apua tarvitaan yrityksen perustamisvaiheessa. Tässä tarkoituk-

sessa seudullinen kehittämiskeskus on avainasemassa. 

Yritysneuvonnan järjestäminen myös englanniksi tulisi olla järjestettävissä. Tarvittaessa 

voidaan käyttää tulkkia, jos asiakkaan englannin kielen taitoa huono. Yrittäjävalmennus-

ta voitaisiin tehostaan maahanmuuttajille. 

Vastuutahoina: Forssan Seudun Kehittämiskeskus OY (FSKK), seudun oppilaitokset 

9.8 Muita suunniteltuja toimenpiteitä 

 Kulttuurien tuntemus – koulutus eri toimialoille (sosiaali- ja terveysala kevät 2013), 

jatkossa joka toinen vuosi   

Vastuutaho: SPR, Faktia, (FORTE-hanke kevät 2013) 

 Erilaisesta kulttuurista tuleva asiakas sosiaali- ja terveydenhuollossa – opas hoitajille 

Vastuutaho: FORTE-hanke 

 ”Maahanmuuttaja työntekijänä – työkalupakki työnantajalle” 

Vastuutaho: 

 Mikä maa, mikä valuutta – tapaamiset 

Kotina Forssan seutu – ryhmätapaamiset (maahanmuuttajat ja muut Forssan seu-

dulle muuttaneet) 

Vastuutaho: Forssan Seudun Mielenterveysseura ry 

 Survival Guide-oppaiden (englannin- ja venäjänkielinen) päivitys ja linkitys kuntien 

sivuille keväällä 2013 

Vastuutaho: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 
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 Toimenpide-ehdotusten, konkreettisten toimien ja vastuutahojen selkiyttäminen 

sekä seuraavan päivityksen toteutus 

Vastuutaho: palvelujen tarjoajat (FSTKY, kuntien sosiaali-, sivistys- ja koulutoimi, 

oppilaitokset, TE-toimisto, työnantajat, 3. sektori) 
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Liite 1. Työryhmän kokoonpano, seudullinen 

 

Anni Hult Faktia 

Arto Honkala FSTKY 

Tarja Kalliomäki FSTKY 

Annukka Kuismin Tammelan kunta 

Tuija Lahtinen Forssan kaupunki 

Timo Lindvall  FSKK Oy 

Martti Mustonen TE- toimisto 

Sisko Pohjalainen FSTKY 

Matti Purhonen Kanta-Hämeen poliisilaitos 

Jukka Saarela Forssan kaupunki 
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Liite 2. Työryhmän kokoonpano, hyvinvointijohtoryhmä 

 

Martti Jokelainen Tammelan kunta 

Tiina Kemppainen Forssan kaupunki 

Jari Keskitalo Humppilan kunta 

Sari Kortepohja 31.7.2012 asti FSKK Oy 

Katarina Haapanen 20.8.2012 alk. FSKK OY 

Annukka Kuismin Tammelan kunta 

Kaisa Lepola Jokioisten kunta 

Jaakko Leskinen Forssan kaupunki 

Sirpa Lindroos FSTKY 

Jaana Paasikangas Humppilan kunta 

Marjatta Palojärvi Humppilan kunta 

Eila Puolamäki Ypäjän kunta 

Markku Puro FSTKY 

Jarmo Pynnönen Forssan kaupunki 

Auri Saarinen FSTKY 

Jari Sillanpää Jokioisten kunta 

Raija Vähätalo FSTKY 

Heikki Vainio Ypäjän kunta 

Kari Österberg FSTKY 
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Liite 3. Hyvinvointivaliokunta 

 

Olavi Kainulainen  Kela 

Eija Kara  Ypäjä 

Sari Kortepohja 31.7.2012 asti FSKK Oy 

Katarina Haapanen 20.8.2012 alk. FSKK Oy 

Markus Koskela  Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

Annukka Kuismin  Tammelan kunta 

Kaisa Lepola  Jokioisten kunta 

Martti Mustonen  TE –toimisto 

Pauli Myllyoja  Jokioinen 

Nina Pajanti-Raudus  Forssa 

Marjatta Palojärvi  Humppilan Kunta 

Eila Puolamäki  Ypäjän kunta 

Markku Puro  FSTKY 

Sirpa Rauhala  FSTKY 

Tomi Repo  Kanta-Hämeen poliisilaitos 

Esa Sinisalo  Forssan kaupunki 

Reijo Syrjälä  Humppila 

Raija Vähätalo  FSTKY 

 

 

 


