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1. Johdanto
Maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa on kunnalla yleisja yhteensovittamisvastuu. Kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010). Keravan
kaupungin kaikkia toimialoja koskettava kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja
tarkastetaan vähintään valtuustokausittain. Keravan edellinen kotouttamisohjelma valmistui
vuonna 2013. Edellinen kotouttamisohjelma hyväksyttiin ajalle 2014–2017.
Keravan kaupungin kotouttamisohjelman avulla toteutetaan sekä lakia kotouttamisen edistämisestä että Keravan kaupungin 2025 strategian mukaisia tavoitteita. Ohjelman yksi tarkoitus on varmistaa, että maahanmuuttajat ovat kaupunkilaisten kanssa yhdenvertaisessa asemassa. Pääosa
maahanmuuttajille tarjottavista kunnan palveluista kuuluu normaalipalvelujen piiriin, eli ne ovat
kaikille kunnan asukkaille tarjottavia peruspalveluja. Näitä ovat esimerkiksi päivähoito ja varhaiskasvatus, koulutuspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämän kotouttamisohjelman ei ole tarkoitus listata kaikkia maahanmuuttajille mahdollisia palveluita vaan keskittyä palveluihin, joilla Keravan
kaupunki erityisesti pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista. Normaalipalveluiden piirissä maahanmuuttajien erityispiirteet otetaan luonnollisesti huomioon, samalla tavalla kuin muutoinkin asiakkaat pyritään aina kohtaamaan erilaisina yksilöinä toisistaan poikkeavissa elämäntilanteissa.
Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuuden lisääntyminen näkyvät Keravalla kaikilla toimialoilla.
Keravan uuden kaupunkistrategian 2025 mukaisesti tavoitteena on olla metropolialueen kärjessä
kulkeva, vetovoimainen, rohkea, menestyvä ja uutta luova kaupunki, jossa palvelut ja luonto ovat
jokaista lähellä. Tavoitteena on, että Keravalla asuvat ja toimivat Uudenmaan tyytyväisimmät kuntalaiset. Tämä tavoite edellyttää ennaltaehkäisevää työotetta sekä osallisuuden ja elämänhallinnan
vahvistamista. Hallitun maahanmuuton edellytyksenä on onnistua välttämään segregaatiota ja lisätä valmiuksia monikulttuurisen toiminnan osaamiseen. Keravan kaupunki strategiansa mukaisesti
tarttuu tähän ennaltaehkäisevin keinoin, uusia yhteistyömuotoja kokeillen ja toteuttaen ennakkoluulotonta tekemisen meininkiä.
Maahanmuuttajien määrä on viime vuosina lisääntynyt niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa,
ja samalla siirtolaisuudesta on tullut yksi ajankohtaisimmista kansainvälisistä ilmiöistä. Vaikka pakolaistaustaisten osuus ulkomaalaisista on pieni, ymmärretään maahanmuuton usein tarkoittavan
vain pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Maahanmuuttajat ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen
ryhmä erilaisine koulutustaustoineen ja tarpeineen. Ulkomaalaisten määrä on noussut voimakkaasti
myös Keravalla, mikä yhdessä tulevina vuosina mahdollisesti uhkaavan työvoimapulan kanssa tuo
tarpeen tarkastella kaupunkimme rakenteita ja palvelujärjestelmiä. Huomioimme maahanmuuttajien kulttuurisen moninaisuuden ja erilaiset lähtökohdat kotouttamisohjelmassa.
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) on astunut voimaan syyskuussa 2011. Lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa tapahtuneisiin muutoksiin. Lain mukaan kaikille oleskeluluvan
saaneille ja oleskeluoikeutensa rekisteröineille henkilöille annetaan perustietoa yhteiskunnasta ja
ohjausta palveluista. Lisäksi kaupungin kotouttamisohjelmassa huomioidaan kaikki kaupungin alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun perusteesta riippumatta.
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Kotoutumislain keskeiset kohdat:
 Laissa huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt.
 Kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään. Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien
ja kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa.
 Kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta lisätään ja niiden seurantaa parannetaan.
 Alkuvaiheen ohjausta parannetaan. Maahantulon alkuvaiheessa on tärkeää saada tietoa
suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa kielikoulutuksesta ja työnhausta.
 Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat
esimerkiksi vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset.
 Maahanmuuttajien osallisuutta lisätään.
 Pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista vahvistetaan.
Valtion kotouttamisohjelma on valmisteltu huomioiden kotoutumislain tavoitteet ja toimenpiteet
ja siinä asetetaan hallituksen kotouttamisen painopistealueet vuosille 2016–2019.
 Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja sitä, että maahanmuuttajien osaaminen hyödyttäisi suomalaista yhteiskuntaa. Kotouttamisen tehokkaalla alkuvaiheella sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä pyritään siihen, että maahanmuuttajien siirtyminen esimerkiksi opintoihin ja työelämään tapahtuisi sujuvasti.
 Valtion kotouttamisohjelmassa on neljä tavoitealuetta, jotka ovat:
1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet vahvistamaan osaltaan Suomen innovaatiokykyä.
2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti.
3. Edistetään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa.
4. Kannustetaan avointa keskustelukulttuuria maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita.
Kunnan ja siten myös kaupungin tehtävät paikallistasolla on määritelty laissa kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) siten, että kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.
Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi
kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttääKunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.
Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä
yhteistyönä.

2. Monikulttuurisuus Keravalla
Eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat ovat pysyvä osa suomalaista yhteiskuntaa ja Suomeen muutetaan erilaisista syistä. Suomeen muutetaan humanitaaristen syiden lisäksi perhesiteen, työn tai
opiskelun perusteella.
Maahanmuuton uskotaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä. Suomessa asui vuonna 2015 ulkomaankansalaisia noin 195 000. Vuoteen 2020 mennessä määrän uskotaan kasvavan noin 330 000
henkeen ja vuoteen 2030 mennessä noin 500 000 henkeen.
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Ulkomaalaistaustaisten osuus prosentteina maakunnittain
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Ulkomaalaisten osuus maakunnittain, Sotkanet

Maahanmuuttajien osuus väestöstä lähikunnissa prosentteina
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Maahanmuuttajien osuus prosentteina kunnittain, Sotkanet
Manner-Suomessa eniten ulkomaalaisia asuu pääkaupunkiseudulla. Maahanmuuttajien määrä lisääntyy nopeasti myös pääkaupungin läheisyydessä olevissa kunnissa. Vuoden 2017 lopussa ulkomaan kansalaisten osuus oli noin 4,5 % koko väestöstä. Uudellamaalla ulkomaan kansalaisten osuus
väestöstä on yli koko maan keskiarvon. Keravan lähikuntien maahanmuuttajien osuuksia verrattaessa suurin maahanmuuttajien osuus on Vantaalla. Vantaan jälkeen suurin maahanmuuttajien
osuus on Keravalla.

5

KERAVAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018-2021

Maahanmuuttajien määrä kunnittain, Tilastokeskus
Tilastokeskuksen luvuissa näkyvät vain maassa vakituisesti asuvat henkilöt, joten tästä johtuen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä ei näy Tilastokeskuksen tiedoissa.
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Vieraskielisten osuus lähikunnissa, Sotkanet
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vuoden 2017 lopussa 373 000 henkilöä, joiden äidinkieli
on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame eli noin 6,8 % väestöstä. Vieraskielisten osuus on maakunnittain tarkasteltuna korkein Uudenmaan maakunnassa, jossa vieraskielisten osuus on 12,7 %
väestöstä. Myös Keravan lähikunnissa vieraskielisten määrä on ollut kasvussa. Keravan kaupungissa
asuvista 3535 on vieraskielisiä eli noin 9,9 % kaupungin väestöstä. Keravalla vieraskielisten osuus on
kasvamassa. Tällä hetkellä Keravan kaupungin isoimmat vieraat kielet ovat viro (1055), venäjä (683),
6

KERAVAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018-2021

turkki (192) ja arabia (181). Muita yli sadan puhujan kieliä ovat thai (141), englanti (134) ja vietnam
(109).

Isoimmat vieraskieliset ryhmät ikäluokittain (0-19 vuotta), tilastokeskus päivitetty 11.4.2018

Isoimmat vieraskieliset ryhmät ikäluokittain (20-64 vuotta), tilastokeskus päivitetty 11.4.2018
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Keravalle muuttaneiden ulkomaalaisten työttömyysaste on jonkin verran suurempi kuin kantaväestön, eikä poikkea muun Uudenmaan tilanteesta.

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden % osuus
ulkomaalaisesta työvoimasta
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Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden % osuus ulkomaalaisesta työvoimasta, Työ ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto
Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten koulutusrakenteesta ei toistaiseksi ole saatavilla kansallisia tilastoja, joten tietoja ei ole käytettävissä myöskään Keravan osalta.
Keravan kaupunki noudattaa henkilöstön palkkauksessa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja huomioi
eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat tasavertaisina hakijoina palkatessaan uusia henkilöitä. Kaupungin henkilöstössä on eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavia henkilöitä. Kaupunki tarjoaa harjoittelupaikkoja ja voi työllistää palkkatuella eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajia.
MONIKULTTUURISUUS VARHAISKASVATUKSESSA
Maahanmuuttajien osuus varhaiskasvatuksessa on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana huomattavasti. Maahanmuuttajalapset keskittyvät tiettyihin päiväkoteihin, lähinnä radan läheisyyteen ja Idän alueen päiväkoteihin. Huomioitava, että Pohjoisen alueeseen kuuluu Keravan suurin
päiväkoti, Keskustan päiväkoti, jossa tilanne moni-kulttuuristen lasten määrässä on yhtä suuri kuin
idän päiväkodeissa, joten muissa pohjoisen alueen päiväkodeissa ei juuri maahanmuuttajalapsia
ole. Lisäksi huomioitavaa on myös idän alueen maahanmuuttajalasten määrä 0-2-vuotiaissa, mikä
näkyy alla olevassa taulukossa. Määrä on merkittävä, sillä alle kolme vuotiaiden ryhmissä lain mukaan tulee olla vähemmän lapsia ja enemmän aikuisia kuin yli kolme vuotiaiden ryhmissä.
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Varhaiskasvatuksessa oleminen on kuitenkin lasten kotouttamisen kannalta merkittävää ja siksi
tavoitteena on sijoittaa lapset lähipäiväkoteihin.

3. Kotouttamistyön käsitteitä
Kotouttamisohjelmassa käytetään käsitettä kotouttamistyö kuvaamassa kotoutumista edistävien
toimenpiteiden järjestämistä. Laissa kotoutumisen edistäminen (1386/2010) määrittelyn mukaisesti
maahanmuuttaja on


Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla, tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti.

kotoutumisella tarkoitetaan


maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on, että
maahanmuuttaja saa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla,
kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.

kotouttamisella tarkoitetaan


kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla (monialainen yhteistyö).

erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla


tarkoitetaan maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomuuden, iän, perhetilanteen, alentuneen toimintakyvyn,
sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella.

9

KERAVAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018-2021

4. Kotouttamisen erityispiirteitä muissa Pohjoismaissa
Pohjoismaissa kotouttamistoimia ohjaa kotouttamislainsäädäntö Islantia lukuun ottamatta. Kotouttamistoimenpiteiden ja palveluiden perusrakenteet ovat eri Pohjoismaissa hyvin samankaltaisia. Eroavaisuuksia on jonkin verran lain kohderyhmässä ja kotoutumista edistävien toimenpiteiden pituudessa.
-

Norjassa vastuu kotouttamisesta on kunnalla, kunnat vastaavat myös kotouttamisohjelmista, joihin osallistumista edellytetään kaikilta uusilta 18-55-vuotiailta maahanmuuttajilta.
Osallistuminen oikeuttaa tukeen vrt. kotoutumistuki Suomessa. Kotouttamisohjelman
kesto on kaksi vuotta.

-

Ruotsissa laki määrää kunnat vastaanottamaan kv-suojelun perustella oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Vastatulleille tehdään henkilökohtaiset suunnitelmat, kohderyhmänä 2065-vuotiaat pakolaiset ja kv-suojelua saavat. Suunnitelman kesto maksimissaan 24 kk. Maahanmuuttovirasto vastaa kuntiin ohjauksesta

-

Tanskassa kotouttamistoimenpiteet on kohdistettu lain perusteella pakolaisiin ja heidän
perheenyhdistämisen kautta tulleisiin perheenjäseniinsä. Muille tulijoille toimenpiteet ovat
vapaaehtoisia. Kunnan on tehtävä jokaiselle 18-vuotta täyttäneelle henkilökohtainen kotouttamissuunnitelma. Kotouttamisaikaa on lyhennetty kolmesta vuodesta yhteen vuoteen
ja sitä on tehostettu mahdollisimman lyhyen työllistymistien luomiseksi.

5. Kotouttamispalveluiden tarvitsijoiden vastaanottaminen Keravalla
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.12.2015 107 §, että Keravan kaupunki tekee sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa siten, että:
a) Kerava sitoutuu vastaanottamaan 20- 25 henkilöä joka kolmas vuosi ja ensimmäinen ryhmä vastaanotetaan vuonna 2016
b) Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta on voimassa toistaiseksi.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.5.2017 48 § Uudenmaan ELY-keskuksen kuntiin lähettämän esityksen perusteella, että Keravan kaupunki on valmis vastaanottamaan kuntapaikoille nykyisen sopimuksen lisäksi 25 pakolaista vuoden 2017 aikana kahdessa eri ryhmässä elosyyskuusta 2017 lähtien kolmen-neljän kuukauden välein.
Kiintiöpakolaisten lisäksi Keravalle muuttaa itsenäisesti kansainvälistä suojelua saavia suoraan vastaanottokeskuksista. Heidän lukumäärä on vaikeasti ennustettavissa, koska kunta ei saa etukäteistietoa muutoista vastaanottokeskuksista. Suurin osa Keravalle muuttavista maahanmuuttajista
muuttavat Suomeen joko työn tai perhesiteen perusteella.
Kiintiöpakolaisten kotouttaminen aloitetaan heti samana päivänä, kun he saapuvat Suomeen. Muiden kansainvälistä suojelua saavien kotouttaminen alkaa viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua siitä, kun kuntaan on tullut tieto muutosta.
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Kotouttamistyötä tehdään kaupungin omana työnä, mutta yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on
myös ensiarvoisen tärkeää. Muun muassa kiintiöpakolaisten vastaanoton alkuvaiheessa asuntojen
kalustamisessa yhdistysten rooli on ollut merkittävä. Lisäksi yhdistysten kautta maahanmuuttajille
on saatu ystäväperheitä ja tukihenkilöitä. Yhdistykset järjestävät myös suomen kielen opetusta, eri
ryhmille suunnattua toimintaa sekä tarpeen mukaan räätälöityjä kotouttamista edistäviä taitojen
opettelua.
Yhteistyö seurakuntien kanssa on myös tiivistä. Maahanmuuttajille on seurakuntien kanssa yhteistyössä järjestetty kansainvälisiä leirejä ja mahdollistettu maahanmuuttajien verkostoitumista järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Seurakuntien ja kaupungin työntekijöiden kanssa on yhteistyössä
jalkauduttu maanmuuttajien kanssa tutustumaan maahanmuuttajien uuteen asuinympäristöön.
Keravalla vuoden 2017 syksyllä avatun Me-talon toiminnassa on paljon myös maahanmuuttajille
sopivaa toimintaa, joka tukee kotoutumista. Me-talossa järjestetään muun muassa läksykerhoja,
äiti ja lapsi –kerhoja ja kansainvälinen perhekahvila. Lisäksi Me-talon kautta on järjestetty suomen
kielen opetusta lakisääteisen kotoutumiskoulutuksen lisäksi perheille, joilla on pieniä lapsia. Opetuksen aikana on lastenhoito järjestetty Me-talossa.
Monikulttuurisen toimintakeskus Topaasin toiminta kohdentuu aikuisiin maahanmuuttajiin riippumatta Suomeen muuton syistä. Topaasin yhtenä tärkeänä työmuotona on kuntouttavan työtoiminnan ryhmät. Topaasissa on koulutettu henkilöstö antamaan ohjausta ja neuvontaa kaikille
maahanmuuttajille. Kaupungin maahanmuuttajapalveluissa koordinoidaan maahanmuuttajille
kohdennettuja toimintoja niin, ettei päällekkäistä toimintaa pääse syntymään.
Varsinaisen suunnitellun kotouttamistyön lisäksi peruspalveluiden tasoista kotouttamista tapahtuu laaja-alaisesti kaupungin eri toimialoilla. Esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua,
neuvolapalvelua, lastensuojelua sekä kasvatuksen ja opetuksen toimialan perhetyötä suunnataan
palvelua tarvitseville maahanmuuttajaperheille.
Terveyspalveluissa ohjataan kaikki neuvolaikäiset (0-6 vuotiaat) neuvolaan ja kouluikäiset kouluterveydenhuoltoon. Tarkoituksena on saada kaikki lapset ja nuoret säännöllisen peruspalvelun
piiriin. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa seurataan, että iänmukaiset ja luokka-asteiset
terveystarkastukset toteutuvat ja tarvittaessa lapset ohjataan jatkotutkimuksiin tai muihin
palveluihin. Kaikki neuvolaikäisten lasten perheet pyritään ohjamaan neuvolaan mahdollisimman
nopeasti kuntaan tulon jälkeen, jolloin lapsille on mahdollista suorittaa terveystarkastukset ja
toteuttaa rokotusohjelma.
Aikuisten terveyspalveluiden osalta terveyskeskuksessa tehdään kansainvälistä suojelua saaville
alkukartoitukset ja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
Lisäksi yhtenäiskouluissa annetaan erityisesti koulupolkua tukevaa valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat pysyvät yhtenäiskoulun oppilaina, ja oppimista tuetaan S2opetuksen, oman äidinkielen opetuksen, sekä oman uskonnon opetuksen avulla. S2-opetusta eli
suomea toisena kielenä annetaan 6 vuoden ajan perusopetuksen aloittamisesta.
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6. Kotouttamisohjelman 2018–2021 tavoitteet
Kotouttamistyöryhmä on johtanut strategiasta kotoutumisen tukemiseksi ja edistämiseksi Keravalla kolme tavoitetta, joissa on huomioitu valtion kotouttamisohjelman edellyttämät tavoitteet.
Ohjelmaa laadittaessa on huomioitu kaupungin strategiasta erityisesti seuraavat kärkiteemat: sydämessä keravalainen, tasapainoinen talous ja uusien ajatusten kärkikaupunki. Nämä ilmenevät
ennaltaehkäisyn painottamisena sekä siinä, että hyvinvointi ja terveys ovat meille ykkösasioita.
Palvelujen järjestämisessä huomioidaan maahanmuuttajien tarpeet eri ikäryhmissä, jotta muun
muassa iäkkäiden ihmisten kotouttamisessa ja palvelujen kehittämisessä otetaan huomioon iästä
johtuvat erityiskysymykset. Tärkeää on myös se, että suuntaamme käyttötalouden kasvua pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja tiivistämme yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Keravan kaupungilla kotouttamistyön tavoitteiden toteutumista seuraa ja valvoo erillinen kotouttamistyöryhmä, joka kehittää toimintaa siten, että se vastaa muuttuvia tarpeita. Kotouttamistyön
tehtävänä on auttaa ja tukea maahanmuuttajia sisäistämään vastaanottajamaan tapoja, traditioita
ja arvomaailmaa sekä edistää Keravalle muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista kaupunkiin yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, työ- ja elinkeinotoimiston, kansaneläkelaitoksen, maahanmuuttajayhdistysten ja kaupungissa toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tässä työssä
on tärkeää huomioida erityisesti maahanmuuttajavanhusväestön erityistarpeet. Osa vanhuksista
voi olla sellaisia, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa, jolloin heidän suomen kielen oppiminen voi
olla haasteellista. Työryhmä jakaa tehtävän edelleen kolmeksi tavoitteeksi.
Tavoitteet:
1. Maahanmuuttajat pääsevät nopeasti opiskelemaan, työelämään, osallistumaan kulttuuri- ja
vapaa-ajan toimintaan ja osalliseksi suomalaista yhteiskuntaa.
2. Maahanmuuttajat käyttävät peruspalveluja erityispalvelujen sijasta tehokkaan alkuvaiheen kotoutumisen jälkeen.
3. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan osallistamalla, edistämällä vuorovaikutuksen ja hyvien suhteiden lisääntymistä kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisten asukkaiden kesken sekä ennaltaehkäisemällä syrjintää ja rasismia.
Kotouttamisohjelmaa päivitetään vuosittain huomioiden yhteiskunnan maahanmuuttopoliittisen
tilanteen.
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Tavoite 1. Maahanmuuttajat pääsevät nopeasti opiskelemaan, työelämään, osallistumaan kulttuuri- ja
vapaa-ajan toimintaan ja osalliseksi suomalaista yhteiskuntaa.
Toimenpiteet

Aikataulu, seuranta, arviointi
ja mittarit

Vastuutaho

Panostetaan maahanmuuttajaopetuksen kehittämiseen.

Mittari: Maahanmuuttajien opintomenestys ja kielitaidon arvio

Kasvatuksen ja
opetuksen toimiala

Järjestetään räätälöidysti suomen kielen opetusta, johon kytketään työelämävalmiuksien opettaminen.

Mittari: Työelämävalmennusta sisältävän Suomen kielen opetusryhmissä olevien maahanmuuttajien prosenttimäärä kaikista maahanmuuttajista Keravalla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Järjestään ryhmätoimintaa tukemaan kotoutujien urasuunnittelua (Topaasin urapolku-ryhmä)

Mittari: ryhmään osallistuvista jatkotoimenpiteisiin päässeiden prosenttimäärä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnassa Keravan kaupunki
räätälöi erilaisten hankkeiden ja ryhmien kautta erityisesti maahanmuuttajille mahdollisimman matalalla
kynnyksellä toimintaa, mikä tukee osallisuutta.

Mittari: hankkeiden määrä, osallistujien määrä

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala

Mittari: tarvittavat materiaalit ja
oppaat on tuotettu ja käännetty
kulloisenkin asiakaskunnan pääkielille

Kasvatuksen ja
opetuksen toimiala

Mittari: Asiakastapaamisten toteutuminen määräajassa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Tuotetaan selkokielisiä ja ymmärrettäviä, esitteitä, oppaita ja lomakkeita, jotka on käännetty asiakaskuntamme pääkielille. (Tällä hetkellä pääkieliä ovat: viro,
arabia, venäjä, englanti, sorani, turkki, vietnam ja thai)

Järjestetään toimivat palvelut heti kotoutumisprosessin alkuvaiheessa. Kaikki kotoutujat on tavattu ensimmäisen kerran 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun kuntaan on tullut tieto muutosta.
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Tavoite 2. Maahanmuuttajat käyttävät peruspalveluja erityispalvelujen sijasta tehokkaan alkuvaiheen kotoutumisen jälkeen.
Toimenpiteet

Aikataulu, seuranta ja arviointi

Vastuutaho

Järjestetään kaupungin henkilöstölle koulutusta yhteistyössä Keravan opiston kanssa ja
lisäämään monikulttuurista tietoa henkilöstön keskuudessa.

Koulutuksen määrää ja toteutumista arvioidaan ja seurataan kotouttamistyöryhmän kokouksissa.

Kotouttamistyöryhmä

Lisätään henkilöstön osaamista maahanmuuttajien opetukseen liittyen.

Mittarit: Koulutettujen määrä osaamiskartoitus maahanmuuttajaosaamisen alueella

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Erilaisten hankkeiden avulla kohdennetaan
vapaa-ajan palveluita maahanmuuttajille
(esimerkkinä naisten ryhmä)

Mittari: Erityisesti maahanmuuttajien aktivointiin kohdistuneiden hankkeiden määrä.

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala

Taidemuseo Sinkassa maahanmuuttajille:
selkokieliset palvelukokonaisuudet, kaupunkikierrosmateriaalit (kulttuuriluotsitoiminta).

Tavoite 3. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan osallistamalla, edistämällä vuorovaikutuksen ja hyvien
suhteiden lisääntymistä kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisten asukkaiden kesken, sekä ennaltaehkäisemällä syrjintää ja rasismia
Toimenpiteet

Aikataulu, seuranta, arviointi ja mittarit

Vastuutaho

Edistetään maahanmuuttajien verkostoitumista
ja vuorovaikutusta tarjoamalla kohtaamispaikkoja ja tapahtumia kaupungin ja eri järjestöjen
yhteistyönä.

Mittari: tapahtumien määrä, osallistujien määrä
ja kutsutilaisuuksista osallistumisaktiivisuus

Kaikki toimialat

Hyödynnetään kunnassa asuvien jo kotoutuneiden maahanmuuttajien kokemusta ja kulttuuriosaamista palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa ottamalla

Mittari: kokemusasiantuntijoiden osallistuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden
toimiala
Kasvatuksen ja
opetuksen toimiala
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Lähteet:
Työ- ja elinkeinoministeriö, kotouttaminen: http://kotouttaminen.fi/maahanmuutto-kasvaa-jamonipuolistuu
Valtion kotouttamisohjelma: https://tem.fi/documents/1410877/3181440/Valtion_kotouttamisohjelma_vuosille_2016-2019.pdf/5d99abfe-0889-4eec-9a66-8e5bf587c1f7
Sotkanet, väestö: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=233
Tilastokeskus, Kansalaisuus maakunnittain ja kunnittain 1990-2017:
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_030.px/?rxid=e90eb64a-4821-4b8e-8bde-f54b635df18b
Tilastokeskus, Kieli maakunnittain ja kunnittain 1990-2017: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_031.px/?rxid=e90eb64a-4821-4b8e-8bde-f54b635df18b

Työ- ja elinkeinoministeriön, Kotouttaminen Pohjoismaissa: https://kotouttaminen.fi/kotouttaminen-pohjoismaissa

Liitteet:
Kotouttamisohjelman valmisteluun liittyvä keskustelutilaisuus 12.10.2017

15

KERAVAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018-2021

16

