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Kotouttamisohjelma Etelä-Kymenlaaksossa

• Kotoutumislain mukaan kunnan tai 
useamman kunnan yhdessä on laadittava 
kotouttamisohjelma. Ohjelman tarkoitus on 
edistää kotoutumista ja monialaista 
yhteistyötä. 

• Kotouttamisohjelma hyväksytään kunkin 
kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan 
vähintään kerran neljässä vuodessa. 
Kotouttamisohjelma otetaan huomioon 
myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa 
laadittaessa. 

• Etelä-Kymenlaakson kunnat kotouttavat 
maahanmuuttajia nojaten yhteiseen, 
seudulliseen kotouttamisohjelmaan, joka on 
laadittu vuosille 2013-2018 ja päivitetty 
vuosille 2019-2022. 

• Seudullisen kotouttamisohjelman päätavoite 
on maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen ja  
osallisuus yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. 

• Ohjelmassa tuodaan esille toimenpiteitä, 
joiden avulla voidaan edistää kolmen 
alatavoitteen toteutumista: arkeen 
kotoutuminen, koulutuksen ja työllistymisen 
edistäminen sekä hyvät väestösuhteet.

• Seudullinen työryhmä seuraa ja arvioi 
ohjelman tavoitteiden toteutumista 
säännöllisesti ohjelmakauden aikana. 



Maahanmuuttajat Etelä-Kymenlaaksossa

• Etelä-Kymenlaaksoon muutetaan ulkomailta 
työn, opiskelun, perhesiteen tai 
pakolaisuuden vuoksi.  Valtaosa muutoista 
tapahtuu omaehtoisesti joko suoraan 
ulkomailta tai muualta Suomesta. 

• Kotkalla on ainoana Etelä-Kymenlaakson 
kunnista sopimus kiintiöpakolaisten 
vastaanotosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää vuosittain vastaanotettavien 
kiintiöpakolaisten määrän. Kotkalla on myös  
sopimus siitä, että Kotkan alueen  
vastaanottokeskuksissa olevat 
turvapaikanhakijat voivat asettua Kotkaan 
saatuaan oleskeluluvan.

• Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, 
että kaikki maahanmuuttajat saavat 
alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa, 
riippumatta maahantuloperusteista. 



Laki kotoutumisen edistämisestä
• Nykyinen laki kotoutumisen edistämisestä 

tuli voimaan 2010 (30.12.2010/1386 . Uusi 
laki on ollut lähetekeskustelussa 4.9. ja 
siirretty hallintovaliokuntaan käsiteltäväksi. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2021.

• Kotoutumislain tarkoituksena on tukea ja 
edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan 
mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

• Kunta ja TE-toimisto laativat yhdessä 
maahanmuuttajan kanssa kotoutumis-
suunnitelman, johon on kirjattu palvelut ja 
toimenpiteet, jotka edistävät hänen 
kotoutumista. Maahanmuuttajan on 
noudatettava suunnitelmaansa. 

• Kotouttaminen on eri viranomaisten välistä, 
monialaista yhteistyötä.

• Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen 
prosessi.  Se edellyttää sitoutumista sekä 
maahanmuuttajilta itseltään että 
vastaanottavalta yhteiskunnalta. 

• Kotoutumislaki koskee kaikkia Suomessa 
asuvia maahanmuuttajia, joilla on 
ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva 
oleskelulupa Suomessa, joiden 
oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille on 
myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain 
mukaisesti.  

• Kotoutumislakia sovelletaan henkilöön 
riippumatta siitä, millä perusteella hän on 
Suomeen muuttanut.

• Kotoutumislain tarkoituksena on lisäksi 
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 
myönteistä vuorovaikutusta eri 
väestöryhmien kesken.



Viranomaisten tehtävät

Valtakunnallinen kotouttamistyö
Kunkin hallituskauden kotouttamisen tavoitteet ja toimenpiteet 
määritellään valtioneuvoston hyväksymässä valtion 
kotouttamisohjelmassa. 

Alueellinen kotouttamistyö
Alueellisella tasolla hoidetaan kotoutumisen seuranta-, valvonta- ja 
kehittämistehtäviä. Tärkeitä toimijoita ovat ELY-keskus, AVI sekä 
maakuntaliitot. Myös alueelliset järjestöt ja eri hankkeet osallistuvat 
alueelliseen kotouttamistyöhön

Paikallinen kotouttamistyö
Paikallistason kotouttamisesta ovat vastuussa kunnat ja TE-toimisto. 
Myös muut viranomaiset voivat osallistua kotouttamiseen. 
Kotouttamista voi tehdä myös kuntien välisenä yhteistyönä. 

Lainsäädäntö 
mm. perustuslaki (1999/731), ulkomaalaislaki (301/2004), kansalaisuuslaki (359/2003),  laki 
kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)



Kotouttamista ohjaavat asiakirjat
• Laki kotoutumisen edistämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

• Valtion kotouttamisohjelma http://tem.fi/documents/1410877/2132296/Valtion_kotouttamisohjelma_vuosille_2016-

2019.pdf/70415e54-52cd-4acb-bd76-d411f0dc5b94

• Kotouttamisen kumppanuusohjelma 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74946/TEM_4_2016_oppaat_Kotouttamisen_kumppanuusohjelma_
RGB_26062017.pdf?sequence=3&isAllowed=y

• Kotoutumislain käsikirja http://kotouttaminen.fi/kotoutumislain-kasikirja

• Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2016-2019 
http://tem.fi/documents/1410877/2132296/Valtioneuvoston_periaatepaatos_valtion_kotouttamisohjelmaksi_vuosille_2016-
2019.pdf/f059068e-ea73-4f06-adbe-1cf701538e3f

• Kuntien strategiat

– Kotka
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31699_KOTKA2025_kh14
05_kv_hyv_.pdf

– Hamina http://www.hamina.fi/folders/Files/Hallinto/Kaupunkistrategia.pdf

– Pyhtää  http://www.pyhtaa.fi/sites/default/files/Files/Hallinto/pyhtaan_kuntastrategia_2015-2020_uusi_ppt-pohja.pdf

– Virolahti http://intra.kaakonkaksikko.local/hallinto/strategiat/kuntastrategiat/Virohti%20stategia_kvalt12112018.pdf

– Miehikkälä https://www.miehikkala.fi/miehikkala-info/strategiat-ja-ohjelmat/kuntastrategia/

• Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategia 
https://www.cursor.fi/sites/cursor40.cursor.local/files/liitteet/Elinkeinostrategia%207.6.2016.pdf



Kotouttamisen tavoitteet Etelä-Kymenlaaksossa

Tavoitteena maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen ja osallisuus 

yhteiskunnan kaikilla sektoreilla

Kolmas sektori  

Tavoite 1: 
Arkeen kotoutuminen

Tavoite 2: 
Koulutuksen ja 

työllistymisen edistäminen

Tavoite 3: 
Hyvät väestösuhteet

• perheiden ja kotivanhempien 
tuki 

• lasten kotoutuminen
• nuorten kotoutuminen
• Iäkkäät maahanmuuttajat

• erityistilanteissa olevat 
kotoutujat

• kieli- ja kotoutumiskoulutus
• toisen asteen koulutus ja 

korkeakoulutus
• työllistymisen edistäminen 
• yrittäjyyden tukeminen

• erityistilanteissa olevat 
kotoutujat

• eri väestöryhmien välisen 
vuorovaikutuksen lisääminen



• perheiden ja 
kotivanhempien tuki 

• lasten kotoutuminen

• nuorten kotoutuminen

• iäkkäät maahanmuuttajat

• erityistilanteissa olevat 
kotoutujat

Ensimmäisen tavoitteen 
kohderyhmänä ovat sellaiset 
kotoutujat, jotka käyttävät erilaisia 
hyvinvointipalveluja perhe- ja 
arkielämänsä tueksi. 

He eivät ole suoraan suuntautumassa 
työelämään, vaan kotoutumisen 
painopisteenä on arkielämässä 
selviytyminen, perhe-elämän 
sujuminen ja joustava kotoutumisen 
eteneminen omaan elämän-
tilanteeseen mukautettuna.  

Tavoite 1: 
Arkeen kotoutuminen



Perheiden ja kotivanhempien tuki

• Perheen muuttaminen uuteen maahan 
vaatii aina aikaa ja sopeutumista. Jokainen 
maahanmuuttajaperhe on erilainen ja 
tarvitsee hyvää alkuvaiheen neuvontaa 
päästäkseen kiinni arkeen. 

• Kotoutumisprosessit perheessä voivat olla 
päällekkäisiä ja edetä eri vaiheissa.  Sen 
vuoksi maahanmuuttajan kanssa toimivien 
on  tärkeää tunnistaa eri perheenjäsenten 
erivaiheiset kotoutumisprosessit. 

• Kotoutuva perhe tarvitsee viranomaistukea, 
vertaistukea, vapaaehtoisia tukiperheitä ja 
ystäviä sekä mielekästä tekemistä 
uudenlaiseen arkeensa. Tavoitteena on, että 
maahanmuuttajaperheet saavat riittävät 
valmiudet selvitäkseen arkielämän 
vaatimuksista.  



Perheiden ja kotivanhempien tuki

• Kotoutuvat kotivanhemmat tasapainoilevat 
omien kulttuuriroolien ja ympäröivän 
yhteiskunnan välillä. He ovat 
avainasemassa lastensa kotoutumisen 
tukijoina, mutta he tarvitsevat myös itse 
toimenpiteitä oman kotoutumisensa 
edistämiseksi, jotta perhe voi kasvaa 
mahdollisimman tasapainoisesti uudessa 
ympäristössä.

• Tavoitteena on, että kotivanhemmat saavat 
suomen kielen opetusta silloinkin, kun ovat 
vielä pienen lapsen kanssa kotona. 

• On myös tärkeää, että äidit ja isät osaavat 
hakeutua heille kuuluvien palvelujen piiriin 
ja  saavat riittävästi tietoa palveluista ja 
perhe-elämästä Suomessa. 



TAVOITE 1: Arkeen kotoutuminen 

TOIMENPITEET

Toimijat: kotoutumisen 
palvelut,  lasten ja 
perheiden palvelut, 3. 
sektori

Toimijat: kotoutumisen 
palvelut,  lasten ja 
perheiden palvelut, 3. 
sektori

Toimijat: avoin 
varhaiskasvatus, 
kotoutumisen palvelut, 
Te-toimisto, seurakunnat, 
vapaa sivistystyö

Toimijat: kotoutumisen 
palvelut, sosiaali- ja 
terveyspalvelut,  3. 
sektori, nuorisotoimi

Jatketaan suomenkielen 
opetusta kotiäideille 
Kotkassa ja laajennetaan 
toimintaa tarvittaessa 
muihin Etelä-
Kymenlaakson kuntiin.

Maahanmuuttaja-
perheiden tuen tarvetta 
arvioidaan monialaisesti 
yhdessä muiden perheen 
parissa työskentelevien 
kanssa. 

Tehostetaan perheiden 
tiedonsaannin 
mahdollisuuksia perhe-
elämästä Suomessa ja 
perheille suunnatuista 
palveluista mm. 
järjestämällä matalan 
kynnyksen 
kohtaamispaikkoja.

Edistetään 3. sektorin 
järjestämän vertaistuki-
ja tukihenkilötoimintaa 
kuntasektorin ja 
kolmannen sektorin 
aktiivisen verkostotyön 
kautta.

Perheiden ja kotivanhempien tuki



Lasten kotoutuminen

• Lapset kotoutuvat pääsääntöisesti nopeasti, he 
omaksuvat uuden kielen nopeasti ja ystävystyvät 
heille luonnollisissa toimintaympäristöissä. 

• Perhe on myös kotoutuvan lapsen tärkeä 
kehitysympäristö. Siksi tiedostavan ja 
ammattitaitoisen henkilöstön kautta myös 
suhteet lasten perheisiin sujuvat luontevammin.

• Tavoitteena on, että maahanmuuttajalapset 
saavat riittävät tukitoimet oppiakseen suomen 
kielen mahdollisimman hyvin. 

• Järjestöt, yhdistykset ja seurat ovat aktiivisesti 
mukana järjestämässä kotoutuville lapsille 
toimintaa. 

• Lapset kotoutuvat varhaiskasvatuksen, koulun, 
kerhotoiminnan ja harrastusten kautta. 



TAVOITE 1: Arkeen kotoutuminen 

TOIMENPITEET

Varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa 
vahvistetaan lasten 
yhdenvertaisuutta 
taustasta riippumatta ja 
panostetaan henkilöstön 
kielitaitoon, 
kommunikaatiotaitoihin ja 
yhteistyötaitoihin.

Huolehditaan, että lapsille 
ja nuorille suunnatut 
hyvinvointia ja terveyttä 
sekä kasvua ja kehitystä 
edistävät sekä varhaisen 
tuen ja hoidon palvelut 
ovat myös 
maahanmuuttajien 
saavutettavissa.

Viedään aktiivisesti 
yhdenvertaisuus- ja 
syrjimättömyysajattelua 
harrastus- ja 
kerhotoimintaan. 

Toimijat: varhaiskasvatus, 
perusopetus, lasten ja 
perheiden palvelut, 
kotoutumisen palvelut

Toimijat: varhaiskasvatus, 
lasten ja perheiden 
palvelut, kotoutumisen 
palvelut

Toimijat: 3. sektori, lasten 
ja perheiden palvelut, 
kotoutumisen palvelut, 
lasten kulttuuri- ja 
liikuntatoimijat 

Lasten kotoutuminen

Varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen riittävillä 
resursseilla taataan 
erityisopetuksen riittävyys 
ja ryhmäkokojen 
kohtuullisuus 

Toimijat: perusopetus, 
varhaiskasvatus



Nuorten kotoutuminen

• Nuoret kotoutujat ovat elämänvaiheessa, 
jossa uusiin olosuhteisiin muuttaminen 
kätkee sisäänsä paljon odotuksia ja 
toiveita, mutta myös epävarmuutta ja 
kysymyksiä  omasta identiteetistä. 

• Nuoret kotoutujat ohjataan heti maahan 
tultuaan oikeisiin kotoutumispolkuihin ja 
he  saavat mahdollisuuden suorittaa 
peruskoulun päättötutkinnon.

• On tärkeää taata nuorille opiskelun 
rinnalla luontevia tilanteita tutustua 
muihin nuoriin esim. ohjaamalla nuoria 
harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.  

• Ohjaamot Kotkassa ja Haminassa auttavat 
ja ohjaavat 15-30 –vuotiaita nuoria. 



TAVOITE 1: Arkeen kotoutuminen

TOIMENPITEET

OPISKELU 
Mahdollistetaan nuorten 
oppivelvollisuusiän ylittäneiden 
nuorten peruskoulun 
suorittaminen.

Huolehditaan opetushenkilöstön 
kotouttamistaitojen 
kehittämisestä. 

TYÖ
Tuetaan nuorten 
maahanmuuttajien työllistymistä 
mm. lisäämällä nuorten 
työnhakutaitoja ja ohjaamalla 
hakemaan kesätyöhön. 

VAPAA-AIKA
Ohjataan nuoria erilaisiin 
harrastuksiin sekä osallistumaan 
ja vaikuttamaan omiin asioihin. 

Toimijat: oppilaitokset, 
Ohjaamo, kotoutumisen 
palvelut, opetustoimi

Toimijat:  TE-palvelut, Ohjaamo, 
oppilaitokset,  kotoutumisen 
palvelut, 3. sektori

Toimijat: kuntien nuorisotyö, 
Ohjaamo, nuorisovaltuusto, 
liikunta- ja kulttuuritoimijat, 
kotoutumisen palvelut, 3. 
sektori

Nuorten kotoutuminen



Iäkkäiden maahanmuuttajien 
mielekäs kotoutuminen

• Ikääntyminen uudessa maassa voi olla 
hämmentävää. Vaikka palvelujärjestelmä 
toimisi hyvin, monella ei ole laajaa sosiaalista 
verkostoa, johon tukeutua apua tarvitessaan.

• Tavoitteena on hyvän elämänlaadun 
turvaaminen ja toimiva arki sekä omaehtoinen 
toiminta.

• Ikääntyneiden hoidossa korostuu 
henkilökunnan ammattitaito, kulttuurien 
tuntemus ja kielitaito.

• Digitaaliset palvelut lisääntyvät Suomessa ja on 
pidettävä huolta, että ikääntyvät 
maahanmuuttajat ja heidän omaisensa 
osaavat käyttää näitä palveluja. 



TAVOITE 1: Arkeen kotoutuminen 

TOIMENPITEET

Tehdään iäkkäille 
maahanmuuttajille lain vaatimat 
yksilöllisen palvelutarpeen 
arvioinnit ja niiden perusteella 
palvelusuunnitelmat, joissa 
otetaan huomioon oma 
kulttuuritausta. Kehitetään 
henkilökunnan osaamista 
erityistarpeiden huomioimisessa.

Toimijat: vanhustyö, 
kotoutumisen palvelut 

Toimijat: vanhustyö, 3. sektori
kotoutumisen palvelut, 
seurakuntien diakoniatyö, 
kulttuuri- ja liikuntatoimijat

Toimijat: vanhustyö, 3. sektori, 
kotoutumisen palvelut, 
seurakuntien diakoniatyö, 
kulttuuri- ja liikuntatoimijat, 
Ikäihmisten neuvosto

Edistetään monikulttuurisen 
vanhustyön toimintoja 
verkostoitumalla. Kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa, 
tarjotaan monipuolisia ja 
aktivoivia palveluja.

Tarjotaan neuvontaa ja 
ohjausta, jotta iäkkäät 
maahanmuuttajat löytävät 
oikean palvelun
arkeen ja hyvinvointiin.

Iäkkäiden maahanmuuttajien mielekäs kotoutuminen



Toisen tavoitteen kohderyhmä on 
sellaiset kotoutujat, jotka suuntaavat 
työelämään. Työllistyminen vaatii 
usein kielen opiskelua, tutkinnon 
päivittämistä tai uuden tutkinnon 
opiskelua. Tärkeää on, että kotoutuja 
löytää itselleen sopivan koulutus- ja 
urapolun. 

• kieli- ja kotoutumiskoulutus
• toisen asteen koulutus ja 

korkeakoulutus
• työllistymisen edistäminen 
• yrittäjyyden tukeminen

• erityistilanteissa olevat  
kotoutujat

Tavoite 2: 
Koulutuksen ja työllistymisen edistäminen



Kieli- ja kotoutumiskoulutus

• Kielitaito on avain Suomessa kotoutumiseen. 
Uusi kotoutuja saa alkuvaiheen ohjausta ja 
neuvontaa kunnallisena palveluna ja TE-
toimistosta. Kotoutujalla on oikeus omaan ja 
perhekohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan. 
Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan 
yhdessä viranomaisten kanssa säännöllisesti.

• Tavoitteena on, että Etelä-Kymenlaakson 
alueelle muuttaneet vieraskieliset henkilöt 
saavat nopeasti arvion niistä tukitoimista, 
jotka edistävät heidän kotoutumistaan. 
Kotoutumispolun tulee olla mahdollisimman 
yhtenäinen. 



TAVOITE 2: Koulutuksen ja työllistymisen edistäminen 

TOIMENPITEET

Toteutetaan 
alkukartoituksen tulosten 
perusteella kieli- ja 
kotoutumiskoulutuksessa 
kolmea oppimispolkua: 
hidas, perus ja nopea ja 
ohjataan kotoutujat 
mahdollisimman nopeasti 
oikeaan koulutukseen. 

Luku- ja 
kirjoitustaidottomat 
kotoutujat ohjataan 
mahdollisimman nopeasti 
heille suunnattuun 
koulutukseen ja sieltä 
joustavasti jatkamaan 
kotokoulutukseen.

Toteutetaan elinikäisen 
oppimisen ajattelua, ja 
kehitetään uusia tapoja 
kotokoulutukseen esim. 
yhdistämällä 
kielikoulutusta ja 
ammatillista koulutusta.

Toimijat: TE-palvelut, 
oppilaitokset, kunnat, 
kotoutumisen palvelut

Toimijat: TE-palvelut, 
kotoutumisen palvelut, 
vapaa sivistystyö

Toimijat: TE-palvelut, 
kunnat, oppilaitokset, 
vapaa sivistystyö, 
kotoutumisen palvelut

Kieli- ja kotoutumiskoulutus

Tarjotaan mahdollisuuksia 
työharjoitteluun.  

Toimijat: kunnat, 
yritykset, 3. sektori



Toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus
• Moni kotoutuja joutuu hankkimaan ensin 

kielitaidon, ennen kuin voi suuntautua 
ammatillisiin opintoihin Suomessa. Joskus 
kotimaassa suoritettua tutkintoa täytyy 
täydentää pätevyyden saamiseksi. 

• On tärkeää, että opiskelija pääsee tutustumaan 
häntä kiinnostavaan alaan  mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, jotta tavoitteet säilyvät 
realistisina. Samalla voi myös perehtyä jo 
ennalta kiinnostuksen kohteena olevan 
ammatin sanastoon ja vaatimuksiin. 

• Tavoitteena on, että maahanmuuttajat 
sijoittuvat oppilaitoksiin aloille, jotka ovat 
heidän kiinnostuksensa ja vahvuuksiensa 
mukaisia. Kieli- ja kotoutumiskoulutuksesta 
siirtyminen ammatillisiin opintoihin tulee olla 
luontevaa, joustavaa ja tarkoituksenmukaista. 



TAVOITE 2: Koulutuksen ja työllistymisen edistäminen 

TOIMENPITEET

Vahvistetaan kotoutujien 
suomenkielentaitoa 
tukemalla kotoutujien 
pääsyä jatko-opintoihin 
mm. ammattiopistoon ja 
ammattikorkeakouluun 
valmistavan opetuksen 
kautta. 

Toimijat: Oppilaitokset, TE-
palvelut, kotoutumisen 
palvelut

Toimijat: Oppilaitokset, TE-
palvelut, kotoutumisen 
palvelut

Toimijat: Oppilaitokset, 
TE-palvelut, 3. sektori,  
Virkaneuvo, Ohjaamo, 
kotoutumisen palvelut

Tuetaan erityisosaamiseen 
suuntautumista 
ohjaamalla 
ammattiopintoja 
hyödyttäviin valinnaisiin 
opintoihin jo 
kotoutumiskoulutus-
vaiheessa. 

Varmistetaan riittävä 
ohjaus, neuvonta ja 
toimenpiteet ulkomailla 
suoritetun tutkinnon 
rinnastamiseen ja 
täydentämiseen  
Suomessa. 

Toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus

Tarjotaan mahdollisuuksia 
työharjoitteluun.  

Toimijat: kunnat, 
yritykset, 3. sektori



Työllistymisen edistäminen
• Kun kotoutuja pääsee kiinni työelämään, hän saa 

arvokasta kokemusta niin ammatillisista 
haasteista kuin sosiaalisista suhteista. Kielitaito 
kehittyy työelämässä usein nopeasti. 

• Viranomaisten ja oppilaitosten täytyy tehdä 
tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa, 
hyödyntää kolmatta sektoria ja niitä erityisiä 
palveluja, joita työvoimatoimistot tarjoavat 
kotoutujille. 

• Työnantajien halukkuutta työllistää 
maahanmuuttajia tulee tukea. 

• Tavoitteena on, että kotoutujia tuetaan 
työllistymisessä kaikin mahdollisin keinoin ja että 
mm. kieli- ja koulutustaso mahdollistavat nopean 
työllistymisen. Erilaisin tukitoimin voidaan 
edesauttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

• Erityistä huomiota kiinnitetään esim. naisten 
tasavertaiseen mahdollisuuteen rakentaa polkuja 
työelämään.



TAVOITE 2: Koulutuksen ja työllistymisen edistäminen 

TOIMENPITEET

Hyödynnetään Te-toimistojen 
kolmen palvelulinjan mallia 
kotoutujien 
työmarkkinavalmiuksien 
kehittämiseen mm. hyvin 
resursoidun alkupalvelun ja 
palveluntarpeen tunnistamisen 
kautta.

Vastuu: TE-palvelut, kolmas 
sektori, kunnat , Kymsoten
työelämäpalvelut

Vastuu: TE-palvelut, kolmas 
sektori, kunnat, Kymsote

Vastuu: TE-palvelut, kunnat, 
Kymsote

Edistetään maahanmuuttajien 
työllistymistä erityisin keinoin, 
mm. työmarkkinavalmiuksien 
kehittämisellä, työkokeiluin, 
työhönvalmennuksella, 
oppisopimuskoulutuksin, 
työnantajille tiedottamisella ja 
ohjauksella työvoimapula-aloille. 

Laaditaan kuntien ja muiden 
työnantajien  kanssa sopimukset 
maahanmuuttajien 
työllistämisestä palkkatuella 
kuntien eri toimialoille.

Työllistymisen edistäminen



Yrittäjyyden tukeminen

• On tärkeää, että kotoutuvat maahanmuuttajat 
saavat selkeää ohjausta ja neuvontaa siitä, 
kuinka oman yrityksen voi perustaa 
Suomessa. Alueella järjestetään myös yleisiä 
infoja yrityksen perustamisesta. 

• Maahanmuuttajat kohtaavat yrittäjinä osittain 
myös erilaisia haasteita kuin kantaväestö. 
Virallisten asioiden hoito voi olla haasteellista, 
sillä se vaatii syvempää ymmärtämystä siitä, 
kuinka järjestelmä toimii. Tarvitaan 
ammattitaitoista neuvontahenkilökuntaa, 
jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä.

• Tavoitteena on, että yritystoimintaan 
suuntautuminen otetaan huomioon jo 
kotoutujan alkuvaiheen ohjaus- ja 
neuvontapalvelussa. 



TAVOITE 2: Koulutuksen kehittäminen ja työllistymisen 
edistäminen 

TOIMENPITEET

Tunnistetaan jo 
alkukartoitusvaiheessa  kotoutujan 
mahdollisuus yrittäjyyteen ja 
tuetaan yritystoiminnan 
aloittamista tarvittaessa 
koulutuksen, yritysneuvonnan ja 
vieraskielisten 
yritysneuvontatilaisuuksien kautta 

Tuetaan ja neuvotaan jo olemassa 
olevia maahanmuuttajien 
yrityksiä.

Tuetaan mahdollisia 
omistajanvaihdoksia. Annetaan 
asiantuntija-apua 
maahanmuuttajille, joilla ei ole 
aiempaa yrittäjäkokemusta tai 
kokemusta liiketoiminnan 
ostamisesta. 

Toimijat: : TE-palvelut, Cursor, 3.  
sektori

Toimijat : Ely-keskus, TE-palvelut, 
Cursor, 3. sektori

Toimijat: Cursor, paikalliset 
yrittäjäjärjestöt

Yrittäjyyden tukeminen



Arjen kotoutuminen/koulutuksen ja työllistymisen edistäminen

• Kotoutujalla voi olla esim. vaikeuksia oppia kieltä ja sopeutua muutoksiin tai 
selvitä koulutus- ja työllistymisprosessissaan alun perin asetetussa 
aikataulussa.

• On tärkeää tunnistaa erityisen tuen tarvitsija jo heti kotoutumisprosessin 
alkuvaiheessa, jotta henkilö saadaan ohjattua oikealle kotoutumispolulle 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kotoutujan motivaatio säilyy. 

• Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt saavat yksilöllisesti 
suunnitellun kotoutumispolun, joka auttaa heitä pärjäämään arjessa ja 
suuntautumaan aktiiviseen elämänhallintaan sekä osallistumaan 
työelämään valmiuksiensa mukaisesti

Toimijat: kunnat, maaahanmuuttajapalvelut, kolmas sektori, oppilaitokset, TE-palvelut, vapaa 
sivistystyö, Kymsote, Ohjaamo, vammaisneuvosto

Erityistilanteissa olevat  kotoutujat



Kolmannen tavoitteen tarkoitus on lisätä eri 
väestöryhmien välistä vuorovaikusta sekä tätä 
kautta vaikuttaa ihmisten turvallisuuden-
tunteeseen, asenteisiin ja osallisuuteen.

Hyvät väestösuhteet lisäävät eri väestöryhmiin 
kuuluvien ihmisten mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnan toimintaan. 

Yksityiset yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja 
julkisen sektorin organisaatiot ym. voivat kaikki 
edistää hyviä väestösuhteita.

Väestösuhdetyö kohdistuu koko väestöön. 

Tavoite 3: 
Hyvät väestösuhteet



TOIMENPITEET

Tavoite 3: Hyvät väestösuhteet

Maahanmuuttajafoorumin 
toimintaa jatketaan ja 
kehitetään vastaamaan alueen 
tarpeita. 

Järjestetään tilaisuuksia, 
tapahtumia ja kohtaamisia,  
joissa eri väestöryhmät voivat 
tavata toisiaan,  ja 
mahdollistetaan eri 
väestöryhmien kohtaaminen 
olemassa olevissa 
kohtaamispaikoissa. 

Vahvistetaan ja tuetaan 
kotoutujien mahdollisuutta 
järjestötyöhön  ja 
vapaaehtoistyön  sekä lisätään 
matalan kynnyksen 
harrastusmahdollisuuksia. 

Toimijat: kotoutumisen palvelut, 
maahanmuuttajat 

Toimijat:  3. sektori, seurakunnat, 
oppilaitokset, kaupungin eri 
toimialat, kuntalaiset, Kymsote, 
kotoutumisen palvelut, 

Toimijat: 3. sektori, 
oppilaitokset, seurakunnat, 
kuntalaiset, kaupungin eri 
toimialat, Ohjaamo, Kymsote

Hyvät väestösuhteet



• Etelä-Kymenlaakson alueella toimii paljon 
järjestöjä, yhdistyksiä, seurakuntia ja 
urheiluseuroja, jotka ovat mukana kantamassa 
vastuuta maahanmuuttajien mielekkäästä 
kotoutumisesta ja jotka ovat  tärkeä osa alueen 
monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuustoimintaa.

• Kolmannen sektorin tarkoitus on nostaa esille niitä 
yhteisöllisiä toimintoja, joiden kautta voidaan 
tukea kotoutumista viranomaistyön lisäksi. 

• Kaikilla kolmannen sektorin toimijoilla on oma, 
tärkeä roolinsa kielen opiskelun tukemisessa, 
yhteisöllisyyden lisäämisessä, työelämä-
valmiuksien harjoittelussa ja ystävyyssuhteiden 
luomisessa. 

• Kolmas sektori tekee aktiivisesti työtä sen hyväksi, 
että maahanmuuttajat tulevat mukaan toimintaan 
myös vastuunkantajiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi.

Kolmas sektori ja seurakunnat



Päivitetyn ohjelman tekstit ja toimenpiteet on muovattu 
keskustelujen ja erilaisten verkostotapaamisten  pohjalta.

• Leila Tylli, ikääntyvien palveluiden 
palvelujohtaja, Miehikkälä

• Sanna Niskanen, va. ikäihmisten 
palveluiden päällikkö, Hamina

• Veli-Matti Ahonen, vapaa-aikaohjaaja 
Miehikkälä

• Antti Mattila, liikuntajohtaja, Kotka

• Kirsi Forsell, liikuntasihteeri, Hamina

• Minna Lappalainen, 
Monikulttuurisuuskoordinaattori, Pyhtää

• Tiina Palmola, va. 
varhaiskasvatuspäällikkö, Hamina

• Sari Hakulinen, rehtori, Pyhtää

• Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja, 
Kotka

• Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja, 
Kotka

• Leena Ruotsalainen, 
nuorisotoimenjohtaja, Kotka

• Heli Sahala, sosiaalijohtaja, Kotka

• Riitta Hytönen, hyvinvointivaliokunnan pj., 
Hamina

• Marjut Borman, asiantuntija, Kaakkois-
Suomen TE-toimisto

• Erkki Muranen, asiantuntija, Kaakkois-
Suomen TE-toimisto

• Anne Heimola, toiminnanjohtaja, Kotkan 
Korttelikotiyhdistys ry

• Karoliina Karesti, toiminnanjohtaja, Kohti 
työtä ry

• Kalle Kallionpää, yritysneuvoja, Cursor

• Pia-Stina Repo, Masto-hanke, Socom

• Mari Lehtimäki, projektipäällikkö, Sotek



Päivitetyn ohjelman tekstit ja toimenpiteet on muovattu 
keskustelujen ja erilaisten verkostotapaamisten  pohjalta.

• Olli Mikkonen, työvalmentaja, Ekami

• Elina Mäkelä, työllisyyspäällikkö, Kotka

• Päivi Mäenpää, XAMK

• Ance Schneider, apulaisrehtori, 
Jamilahden kansanopisto

• Jonna Kajander, tiimipäällikkö, Ekami

• Stina Piiroinen, kansalaisopisto opettaja, 
Hamina

• Merja Jaatinen, palveluesimies, Kaakkois-
Suomen Te-toimisto

• Juha-Pekka Kallioniemi, 
Maahanmuuttoasiantuntija Kaakkois-
Suomen TE-keskus

• Seudullinen maahanmuuttotoimikunta 

• Ohjaamo

• Hyvinvoiva Kotka

• LAPE-hanke

• Moniklubi -verkosto

• Ikääntyvät maahanmuuttajat –seminaari

• Starttipaja –tapaaminen (3. sektori)


