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1 Johdannoksi ohjelmalle
Lakisääteinen1 kotouttamisohjelma on Porvoossa nimellä
Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Tällä
Porvoo ottaa kantaa jo lähtökohtaisesti siihen, että maahanmuuttajan kotoutuminen Suomeen ja Porvooseen on aina yksilöllinen kotoutumisen prosessi, jota voi erilaisin keinoin ja toimenpitein tukea. Porvoon tavoitteena on kaupunkistrategiansa
Unelmien Porvoo 2030 mukaisesti olla turvallinen, hyvinvoiva ja
tasavertainen kaupunki jokaiselle porvoolaiselle. Tämä kotouttamisohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja sitä seurataan ja sen tavoitteiden toteutumista tarkistetaan säännöllisesti.
Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja
-suunnitelmaa tehtäessä2. Tämä uusittava kotouttamisohjelma
on järjestyksessään seitsemäs. Ensimmäisen ohjelman laadinnasta on tullut kuluneeksi jo 20 vuotta.
Porvoo on valmiudessa ottaa vastaan vuosittain 25 uutta pakolaistaustaista henkilöä, mutta valtaosa Porvooseen muuttavista
maahanmuuttajista tulee kuitenkin muista taustoista kuten
työn vuoksi. Vaikka ohjelma on lakisääteinen tae pakolaisten
vastaanoton hyvän laadun varmistamiseksi, tämä ohjelma on
rakennettu työkalupakiksi, olemaan tukena kaikista taustoista
tulevien kotoutujien prosessin edistämiseksi.
Porvoon ohjelmassa kotoutumisen edistämiseksi korostuu käsitteenä osallisuus. Osallisena maahanmuuttaja on mukana erilaisissa prosesseissa, hän pystyy vaikuttamaan asioiden kulkuun ja
pystyy myös ottamaan omaa vastuuta seurauksista. Tällaisena
osallisuus on resurssi ja mahdollisuus, ja se kuvaa jäsenyyttä ja
kuulumista.3
Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi tuo
näkyväksi sen laajan verkoston, joka kantaa Porvoossa erityistä vastuuta kotoutumisen kysymyksistä. Ohjelman avulla
pystymme paitsi hahmottamaan toimijat, myös suuntaamaan
kehittämistä yhteisesti sanoitetulla tavalla. Tämä on erityisen
merkittävää juuri nyt, kun Porvoo on osallinen ohjelman kauden alkupuolella työllisyyden kuntakokeilussa4 ja SOTE:n hyvinvointialuemalli on päätetty kansallisesti toteuttaa. Olennainen
vaikutus ohjelman rakentamisessa on ollut myös kotoutumisen
selonteon5 uudet suuntaviivat, joita on pyritty niin ikään ennakoimaan. Tämä asettaa haasteita ohjelman konkretialle ja olemmekin päivittäneet ohjelman ottamaan huomioon mahdolliset
rakenteelliset muutokset toimijakentän vastuissa. Konkreettiset
esimerkit tästä ovat työllisyyden kentän ja hyvinvointialueen
mukanaan tuomien muutosten tarkistaminen jo ohjelmakauden aikana vuoden 2023 keväällä.
Kotoutumisen edistämisen ohjelma liittyy Porvoon strategian
kautta myös toimialarajat ylittävien toimenpiteiden ohjelma- ja
valmistelutyöhön, erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen (HYTE), Liikuntaohjelman, Kulttuuriohjelman ja Nuorten
syrjäytymishaasteen ohjelmatöihin. Tämän ohjelman toteutta-

misen osana onkin huolehdittava, että ulkomaalaistaustaisten
porvoolaisten asiat otetaan huomioon myös edellä mainituissa
ohjelmissa. Porvoossa panostetaan kuitenkin aina siihen, että
palvelut ovat laadultaan hyvät kaikille. Kunnan peruspalveluissa
on näin integroituna mukaan kotoutujien palveluiden tarpeita.
Valtio korvaa kunnille kustannuksia kotoutumispalveluiden
järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti6. Korvaukset on tarkoitettu ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista
tukevaan toimintaan7. Tämä on edellyttänyt Porvoolta paitsi
voimassa olevaa ohjelmaa kotoutumisen edistämisestä, myös
sopimusta ELY:n kanssa kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen
edistämisestä. Korvaukset jakautuvat laskennallisiin korvauksiin
ja toteutuneiden kulujen mukaan maksettaviin korvauksiin.
Lisäksi kunnat voivat tietyin kriteerein hakea erityiskorvaussopimuksia. Kunnalle korvaukset maksaa KEHA-keskus. Korvauksia
on Porvoossa haettu maahanmuuttajapalveluiden kautta sekä
kotoutumislakiin tulleen muutoksen jälkeen jälkihuollon osalta
myös lastensuojelun kautta. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen
1.1.2023 vuoksi hakuvastuullista toimijaa tullaan Porvoossa tarkistamaan tämän ohjelmakauden aikana vastaamaan voimassa
olevaa lakia kotoutumisen edistämisestä.
Kotoutumisen yksi peruskivijalka on yhdenvertaisuuslaki.
Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen voi toisinaan myös
merkitä poikkeamista samanlaisen kohtelun periaatteesta, jotta
heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi. Tämä edellyttää niiden olosuhteiden
muuttamista, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.
Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen voikin edellyttää
juuri syrjinnälle erityisen alttiiden ryhmien tarpeiden erityistä
huomioon ottamista. Tämä niin sanottu positiivinen erityiskohtelu8 on yksi keino edistää tosiasiallisen yhdenvertaisuuden
toteutumista sekä lievittää ja ehkäistä rakenteissa olevan syrjinnän aiheuttamia haittoja.
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Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386, § 32
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Kuntalaki 1995/365, 65 §; Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386, § 32
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Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos. 2017, s 150 & Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden
harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus, vol. 22 (3) 2014, s. 232.
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Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386, luku 6.
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Porvoon kotoutujat
tilastojen valossa

ULKOMAALAISTAUSTAISTEN OSUUS

3 696
henkilöä
Euroopasta

Afrikasta

Amerikasta

Aasiasta

Oseaniasta

Muu tai
tuntematon

2007

308

77

1093

7

204
Tilastokeskus 31.12.2019

MUUT KUIN KOTIMAISET KIELET (SUOMI JA RUOTSI)

3 556

7,1 %

henkilöä
Viro, Eesti

Venäjä

Albania

Arabia

Vietnam

Englanti

589

587

344

342

319

167

Thai

Muu tai
tuntematon

156 1052
Tilastokeskus 31.12.2019

ULKOMAALAISET TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT
Määrä
laskentapäivänä

Osuus ulkomaalaisesta
työvoimasta

Ulkomaat

Suomi

355

29,8 %

3 081

615

henkilöä

henkilöä

henkilöä

TEM, Työnvälitystilasto 12/2020
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ULKOMAALAISTAUSTAISTEN SYNTYMÄPAIKKA

Tilastokeskus 31.12.2020

Maahanmuuttotoimikunnasta
ja sen työskentelystä
Kotoutumisen edistämisen ohjelmaa on päivittänyt Porvoon
kaupungin monialainen Maahanmuuttotoimikunta, joka
kokoontuu säännöllisesti. Toimikunnan tehtävänä on vastata
kotoutumisen edistämisen tavoitteellisuudesta, kehittämisestä
ja seurannasta hallinnollisella ja päättävällä tasolla. Tämän
kotoutumisen edistämisen ohjelman työstössä on ollut mukana
kutsuttuna laajasti asiantuntijoita, joista nimetyt ovat osallistuneet maahanmuuttotoimikunnan työskentelyyn kotoutumisen
edistämisen ohjelman teon ajan. Ohjelmaa ovat työstäneet
myös Monikulttuurisuusfoorumi sekä Maahanmuuttajapalveluiden asiakasraati. Monikulttuurisuusfoorumin jäsenet koostuvat kunnan, oppilaitosten, järjestöjen ja yhdistysten edustajista.
Asiakasraati on maahanmuuttajapalveluiden kokoon kutsuma
edustajisto eri ikäisiä ja erilaisista syistä Suomeen muuttaneita
kotoutujia.
Kotoutumisen edistämisen ohjelman keskeiset teemat on esitetty ohjelman lopussa toimenpidesuosituksineen. Maahanmuuttotoimikunta raportoi suunnitelman toteutumisen vuosittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmälle
(HYRY). Kyseessä olevana ohjelmakautena näiden toimijoiden
työskentelyä tullaan yhdistämään vastaamaan vahvemmin
kumppanuus- ja verkostoajattelua sekä ennakoimaan mahdolliset muutokset toimijakentällä.
Ohjelma kotoutumisen edistämiseksi on ohjelmakauden ajan
sähköisenä versiona ja sitä tarkistetaan vastaamaan muuttuvaa
toimintaympäristöä.

MAAHANMUUTTOTOIMIKUNTA (LAAJENNETTU) JA
MUUT KESKEISESTI OHJELMA KOONNEET:
Maria Andersson
Lapsi- ja perhepalvelut
Petra Bärlund-Hämäläinen
Sosiaali- ja terveystoimi
Mila Eriksson
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Annika Friman-Jalomäki
Porvoon työllisyyden kuntakokeilu
Ville Heininen
Aikuisten palvelut
Annika Herviö
Maahanmuuttajapalvelut
Sanna Markkanen
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Irina Mieskonen
Porvoon työllisyyden kuntakokeilu
Raisa Muikku
Maahanmuuttajapalvelut ja TYP, toimikunnan puheenjohtaja
Rami Niemi
A-asunnot
Leila Nyberg
Varhaiskasvatuspalvelut
Niina Salmela
Sivistyspalvelut, toimikunnan sihteeri
Anne Wetterstrand
Porvoon työllisyyden kuntakokeilu
Monikulttuurisuusfoorumi
Maahanmuuttajapalveluiden asiakasraati
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Käsitteistä lyhyesti
MAAHANMUUTTAJA
Maahanmuuttaja on käsite ulkomailla syntyneelle henkilölle,
joka ei ole Suomen kansalainen, mutta asuu Suomessa ja on
saanut oleskeluoikeuden9. Käsite pitää sisällään näin erilaisia
Suomeen tulon syitä.

KOTOUTUMINEN
Kotoutumisella tarkoitetaan tässä asiakirjassa kunkin kotoutujan yksilöllistä prosessia, jonka tavoitteena on yhteiskuntaan
osallistumisen mahdollisuuksien vahvistuminen ja näin osallisuuden kokemus. Tavoitteena on yhdenvertaisuus. Kotoutuminen on moniulotteinen ja elämän mittainen prosessi.
Käsitepari kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus
kuvaavat prosessin kaksisuuntaisuutta10.

KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN
Kotoutumisen edistämisen määrittelemme tässä asiakirjassa
olevan yksilön ja yhteiskunnan välinen prosessi, jolla kuvataan
niitä mahdollisuuksia ja palveluita, joita toimijat voivat kotoutujan tueksi osoittaa.

KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA SAAVA
Henkilö, jolla on pakolaisasema tai voimassa oleva oleskelulupa
toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella11.
Kaikki kansainvälistä suojelua saavat henkilöt eivät siis automaattisesti ole pakolaisia.

TURVAPAIKANHAKIJA
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijalla
ei ole vielä oleskelulupaa Suomessa. Turvapaikanhakija asuu
Suomessa turvapaikkapäätöstä odottaessaan joko vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa.

6

OLESKELULUPA
Oleskeluluvalla tarkoitetaan valtion muulle kuin Pohjoismaiden,
Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaiselle
myöntämää määräaikaista tai pysyvää lupaa asua valtionsa
alueella.

PAKOLAINEN
Kansalaisuusvaltionsa tai entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella oleskeleva henkilö, jolla on perustellusti aihetta pelätä
joutuvansa kansalaisuusvaltiossaan tai entisessä pysyvässä
asuinmaassaan vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi ja jolle on vainon perusteella myönnetty
pakolaisasema. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio
antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan pakolainen.12

KIINTIÖPAKOLAINEN
Kiintiöpakolainen Suomessa on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR
pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa Suomeen pakolaiskiintiön puitteissa. Suomessa eduskunta
päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuinka monta kiintiöpakolaista Suomi sitoutuu ottamaan13. Kiintiöpakolainen saapuu Suomeen tullessaan suoraan
kuntaan ja omaan asuntoon. Hänellä on jo Suomeen saapuessaan oleskelulupa. Osa kiintiöpakolaisista ovat ns. hätätapauksia eli jotka UNHCR on katsonut olevan kiireellisen uudelleensijoittamisen tarpeessa.

PERHEEN YHDISTÄMINEN
Suomessa luvallisesti oleskelevan henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

PAPERITON
Paperiton on monitahoinen käsite. Paperittoman oleskelu ei ole
virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Paperittomuus
tarkoittaa yleisimmin oleskeluluvan umpeutumista ja maassa
oleskelun oikeuden puuttumista, sairausvakuutuksen tai muun
vakuutusturvan puutteellisuutta. Myös kotipaikkakäsittelyn
keskeneräisyys tai epäselvyys voi tuottaa paperittomuutta.

IHMISKAUPAN UHRI
Ihmiskaupan uhri on henkilö, joka on joutunut toisen ihmisen
hyväksikäyttämäksi. Ihmiskauppa on Suomessa kriminalisoitu
rikoslaissa. Uhrien tukena Suomessa on virallinen ihmiskaupan
uhrien auttamisjärjestelmä. Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen
on tärkeää ja jotkin ilmiöt kuten paperittomuus altistavat ihmiskaupan uhriksi joutumiselle.

9-13

Kotoutumisen sanasto, TEM 2021
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2 Palvelumme
kotoutumisen tueksi

8

KOTOUTUMISEN
ALKUUN PORVOOSSA

SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUT
KOTOUTUMISEN TUEKSI

• Maahanmuuttaja-palvelut
• MOI - matalan kynnyksen
ohjaus- ja neuvontapalvelu
• Tulkkaus- ja käännöspalvelut
• Meeting point

•
•
•
•
•
•

PERUSPALVELUILLA
TUEMME
KOTOUTUMISTA

MUUT TOIMIJAT

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Asuminen
Perusopetus
Varhaiskasvatus & esiopetus

Lapsiperhepalvelut
Aikuissosiaalityö
Vammaispalvelut
Sosiaalinen kuntoutus
Maahanmuuttajapalvelut
Laittomasti maassa olevien kiireellinen
sosiaali- ja terveyspalvelu
• Terveydenhuollon palvelut

Järjestöt
Yhdistykset
Seurakunnat
Poliisi
Kela

2.1 Kotoutumisen alkuun Porvoossa

Suomeen muuttaneille jaetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Kotoutumislain mukainen tietopaketti on tällä hetkellä
työ- ja elinkeinoministeriön tuottama monikielinen Tervetuloa
Suomeen -opas ja/tai -esite. Opas sisältää tietoa suomalaisesta
yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa, palvelujärjestelmästä ja kotoutumista edistävistä palveluista14. Porvoossa esitettä jakaa kansainvälisen suojelun asiakkaille Maahanmuuttajapalvelut ja muille MOI, mikäli kotoutujat eivät ole
saaneet esitettä jo aiemmin.

2.1.1 Maahanmuuttajapalvelut
Maahanmuuttajapalvelut ovat Porvoossa
kotoutumisen alkuvaiheen sosiaalipalvelu
kansainvälistä suojelua saaville,
ihmiskaupan uhreille ja paperittomille.
Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaisiin kuuluvat alkuvaiheen
kotoutujista kansainvälistä suojelua saavat henkilöt sekä ihmiskaupan uhrit ja paperittomat. Kansainvälistä suojelua saavien
palveluun kuuluu jo uuden asukkaan vastaanotto Porvooseen.
Maahanmuuttajapalveluiden asiakkuusaika on tästä syystä
yleensä rajattu, ja asiakkuudet siirtyvät joko toisen sosiaalipalvelun tai peruspalveluiden piiriin. Työllisyyden kuntakokeilun
ajan maahanmuuttajapalveluissa omavalmentajat huolehtivat
asiakkaittensa alkukartoituksesta ja sitä seuraavasta kotoutumissuunnitelmasta sosiaalihuollon15 asiakasprosessin ohella.

Annamme asiakkuuden aikana ohjausta, neuvontaa ja laajaa
tukea asiakkaillemme. Annamme ohjausta ja neuvontaa myös
muille maahanmuuttajille, viranomaisille ja yksityisille henkilöille
maahanmuuttoon liittyvissä asioissa tai/ja teemme saumatonta
yhteistyötä maahanmuuttajien neuvontapalveluiden (MOI)
kanssa. Asiakaskunta koostuu eri ikäisistä henkilöistä ja monenlaisista perheistä. Suurin osa asiakkaista on kiintiöpakolaisia tai
turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneita henkilöitä.
Asiakkaat tulevat joko kuntaan sijoitettuina kiintiöpakolaisina
tai itsenäisesti vastaanottokeskuksesta tai toiselta paikkakunnalta muuttavina. Kiintiöpakolaisten alkuvastaanottoon sisältyvät muun muassa ensiasunnon järjestäminen tarpeellisine
kalustamisineen ja tarkistuksineen, tiedottaminen etukäteen
tulossa olevista uusista pakolaisista terveydenhuoltoon, koulutoimeen, päiväkoteihin ja muille tarvittaville tahoille, kotikäynnit, perehdytys lähiympäristöön, terveyspalveluiden käyttöön ja
muu tarvittava tuki.
Suurin osa maahanmuuttajapalveluiden aikuisista asiakkaista
on kuntakokeilun ohjaamina kotoutumiskoulutuksessa, vapaan
sivistystyön luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa, aikuisten
perusopetuksessa, ammattiopintoihin valmistavassa Valma-koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Kuntakokeilun ajan
ohjautuminen tapahtuu omavalmentajan kautta.

14

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
2021:62

15

vrt. Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386, 9 & 10 § & ks. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020
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Palveluitamme ovat muun muassa

Asumisen
taidot

Terveyspalveluiden
varmistaminen
oikea-aikaisesti

Rekisteröitymiset

Perheen arjen
sujumisen
kannalta vaadittavat
tutustumiset kuten
päiväkoti ja koulu

Sosiaaliturvaan
perehdyttäminen
asteittain

Harkinnanvarainen
taloudellinen tuki

Palvelutarpeen
arviointi ja ohjaus
palveluihin

Suunnitelmallinen
sosiaalityö

Työelämäosallisuuden
edistäminen, kunta
kokeilun aikana myös
kotoutumis
suunnitelmat

Kotoutumis
suunnitelmat
muut kuin
työmarkkina
tuella oleville

Omakielinen
yhteiskuntatietoisuus

Avustaminen erityis
kysymyksissä kuten
perheenyhdistäminen

Psykososiaalinen
tuki ja erilaisten
kriisitilanteiden
selvittely

Paperittomien
kiireellinen
sosiaalihuolto

Kuvio 1, Neuvonta ja ohjaus Maahanmuuttajapalveluissa
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2.1.2 Tulkkaus- ja käännöspalvelut
Kotoutumisen edistämisen yhtenä tavoitteena on suomen tai
ruotsin kielen oppiminen. Käytännössä kotoutujan ja työntekijän välisen ymmärryksen varmistamiseksi tarvitaan usein
vuosienkin ajan tulkkaus- ja käännöspalveluja asioinnin onnistumisen ja asiakkaan oikeusturvan vuoksi. Viranomaisen velvollisuuksista tulkitsemiseen ja kääntämiseen löytyy tietoa laista
kotoutumisen edistämiseksi16.
Maahanmuuttajapalvelut on laatinut ohjeistuksen erilaisesta
kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaamisesta ja tulkkipalvelujen käyttämisestä ja se jaettu kaikkiin kaupungin toimipisteisiin.
Tulkkipalvelut ovat asianmukaisesti kilpailutuksen kautta valitut.
Porvoossa tavoitteena on rohkaista viranomaisia tulkkien käyttämiseen, jotta maahanmuuttajien asioiminen eri kaupungin
viranomaisissa sujuisi joustavasti ja tasavertaisesti. Palveluissamme perheen lasta ei käytetä tulkkausapuna.
Pandemia-aikana tai muissa poikkeusoloissa omakielinen
tiedottaminen on erityisen tärkeää. Kotoutujien omakielistä
tiedottamista tehdään kunnassa monialaisessa yhteistyössä
ajantasaisesti ja aina ennakoivasti tarpeen mukaan. Maahanmuuttajapalveluissa seurataan tiiviisti koronaepidemiatilannetta
ja sen torjuntaan liittyviä rajoituksia ja suosituksia. Yhteistyö
terveydenhuollon kanssa korostuu. Maahanmuuttajapalveluissa
on valmius reagoida nopeasti ja ennaltaehkäisevästi asiakkaittemme tiedon tarpeeseen. Maahanmuuttajapalveluissa jaetaan
asiakkaille ajantasaista tietoa rajoituksista, suosituksista, testauksesta, rokotuksista sekä avustetaan asiakkaita koronatestien ja koronarokotusten ajanvarauksissa. Neuvontaa annetaan
myös asiakkaan omalla kielellä. Monikielistä materiaalia koronasta jaetaan asiakkaille sekä esitteinä että sähköisesti. Maahanmuuttajapalvelut on osallistunut myös maskijakoihin, joita on
järjestetty kuntalaisille pandemian ajan eri puolilla kaupunkia.

2.1.3 Matalan kynnyksen ohjausta
ja neuvontaa kaikille – MOI
Poliisi ja maistraatti voivat tarvittaessa ohjata maahanmuuttajan MOI-pisteeseen, josta saa ohjausta Porvoon palvelujärjestelmästä ja kotoutumista edistävistä toimenpiteistä suomeksi,
ruotsiksi, arabiaksi, venäjäksi ja englanniksi. Muilla kielillä voidaan auttaa tulkin välityksellä. MOI-piste on avoin ohjaus- ja
neuvontapalvelu kaikille maahan muuttaneille maahantulon
perusteesta riippumatta. Ohjaus- ja neuvontapalvelu järjestetään yhteistyössä Luckan Integrationin kanssa.
Henkilökohtaista ohjausta ja kotoutumisen edistämisen lain
mukaista alkukartoitusta tarvitsevat henkilöt ohjautuvat työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajalle ja maahanmuuttajapalveluihin. Maahanmuuttajapalveluissa on mahdollista saada
omankielistä neuvontaa arabian ja englannin kielillä sekä myös
muilla kielillä tarpeen mukaan.

2.1.4 Meeting point – kohtaamisia
ja kielen oppimista
Kansalaisopiston Meeting Point -toiminta on Porvoossa juuri
maahan tulleiden kohtaamis- ja opiskelupaikka. Kaikki maahanmuuttajat maahantulon perusteesta riippumatta saavat
siellä suomen kielen opetusta sekä voivat osallistua muuhun
kotoutumista edistävään toimintaan kuten käsityö- ja taideryhmiin. Meeting Pointin toiminta on Maahanmuuttajapalveluiden
ja Kombin yhteistyötä.
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2.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut kotoutumisen tueksi

2.2.1 Sosiaalityö Lapsi- ja
perhepalveluissa
Lapsi- ja perhepalvelut on koottu valta
kunnallisten linjausten mukaisesti yhteiseen
perhekeskukseen. Lapsi- ja perhepalveluissa
palvellaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain
mukaisilla palveluilla. Tarvittaessa lasta
tuetaan lastensuojelun keinoin.
Maahanmuuttajaperheen lapsella saattaa olla vaikeitakin kokemuksia takanaan. Maan ja kulttuurin muuttuminen on koko
perheen yhteinen, joskus vaikeitakin perheongelmia ja toimintakyvyttömyyttä aiheuttava asia. Nuorten kasvukivut kahden
kulttuurin (kodin ja ympäröivän yhteisön) vaikutuspiirissä tuovat lisäpaineita, eivätkä lastensuojelun asiakkuuteen johtavat
ongelmat maahanmuuttajaperheissä ole harvinaisia. Ajoissa
haettu apu auttaa perhettä ja lasta parhaiten. Perheellä on
myös oikeus saada tiedot asioista niin, että ne tulevat ymmärretyiksi. Yhteistyö perheen kanssa on kaiken toiminnan perusta.
Lapsiperheiden selviytymistä tuetaan monin tavoin, mm. taloudellisella tuella, tukihenkilön tai -perheen järjestämisellä, koulunkäymisen, harrastusten ja työhönsijoittumisen tukemisella
sekä perhetyön ja kotipalvelun avulla.
Lastensuojelun asiakkuus on joskus tarpeen. Asiakkuuden
käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä ja kehityksestä, jota voivat vaarantaa esim. lapsen hoidon laiminlyönti,
vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai
perheväkivalta. Lapsi voi myös itse vaarantaa oman terveen
kehityksensä käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiä tai tekemällä rikollisen teon. Lastensuojelu on yhteistyötä
perheen, sen lähiverkon ja viranomaisten, esim. varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön kanssa. Vanhempia tuetaan
lasten kasvatuksessa ensisijaisesti siten, että lapsi asuu omassa
kodissaan.

YKSIN ALAIKÄISINÄ TULLEET NUORET
TURVAPAIKANHAKIJAT
Nuoret ovat oikeutettuja kotoutumisen edistämisen lain mukaiseen jälkihuoltoon 25 ikävuoteen saakka17. Jokaiselle tuetun
asumisen piirissä olevalle tai jo itsenäisesti asuvalle täysi-ikäiselle tehdään jälkihuollon asiakassuunnitelma, jossa määritellään nuoren tuen tarve. Nuorten ohjaamisessa pyritään
suunnitelmalliseen itsenäistymiseen turvaten samalla nuoren
tarvitsema psykososiaalinen tuki. Nuorille järjestetään heidän
tarvitsemansa tuki ja ohjaus omana palveluna tai ostopalveluina. Tuetun asumisyksikön Nuotan työntekijät tapaavat nuoria
tiiviisti joko Nuotan tiloissa tai nuorten kotona. Myös 1.3.2021
alkanut työllisyyden kuntakokeilu mahdollistaa nuorille entistä
monipuolisemmat ja kokonaisvaltaisemmat palvelut.

2.2.2 Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityön palveluissa tuetaan
ja vahvistetaan kotoutujan yhteiskunta
osallisuutta. Aikuissosiaalityön palvelua
annetaan sosiaalihuoltolain perusteella.
Aikuissosiaalityön asiakkuuteen tulee kotoutujia paitsi maahanmuuttajapalveluista saatettuna, myös suoraan palveluihin.
Asiak
kaan asioidessa ensimmäisiä kertoja aikuisten sosiaalityössä heille kerrotaan tulkin välityksellä sosiaaliturvasta,
oikeuksista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista. Jatkossakin tulkkia käytetään aina tarvittaessa. Yleisen ohjauksen ja neuvonnan
tarpeessa olevat ohjataan MOI:n palveluun.
Porvoossa aikuissosiaalityö huolehtii myös iäkkäiden sosiaalityöstä esimerkiksi virka-aikaisen päivystyksen kautta. Aikuissosiaalityön kautta ohjaudutaan palveluneuvonta Ruoriin. Ruorilla
on omat palvelunsa kuten omaishoito, turvapuhelin, ateriapalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, joiden
arviointi perustuu palvelun tarpeen arviointiin. Asiakasraadin
mukaan lisää keskustelua iäkkäiden palveluista kaivataan.
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain
27 ja 49 §:n muuttamisesta.

Aikuissosiaalityön toimintamuotoja

Päivystys:
Palvelutarpeen arvio ja tarpeen
mukainen ohjaus, virka-aikainen tuki
ja apu, kiireellinen sosiaalityö

Info:
Palveluohjausta ja neuvontaa
matalalla kynnyksellä

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen
vastaanottoajat, kotikäynnit ja
verkostoyhteistyö, jossa palvelutarpeenarviota
ja tarpeen mukainen ohjausta/tukea,
taloudellista ja psykososiaalista apua

Asumispalveluita, asumisen
palveluohjausta ja neuvontaa asiakkaan
palvelutarpeen mukaisesti

Asiakasraatitoiminta:
osallisuuden lisääminen, mahdollisuus
osallistua sosiaalipalvelujen kehittämiseen

Joustavat asiakassiirrot alkuvaiheen
kotoutumisen palveluista
aikuissosiaalityön palveluihin

Kuvio 2. Neuvonta ja ohjaus aikuissosiaalityössä
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2.2.3 Vammaispalvelut
Vammaispalveluita myönnetään silloin, kun peruspalveluista
ei löydy sopivaa tukimuotoa. Vammaispalvelut on tarkoitettu
henkilöille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuen erityisiä
ja pitkäaikaisia vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän
toiminnoista. Tällaiset maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat
hyvin pieni vähemmistö. Tämän takia on tärkeää huomioida
tämän erityisryhmän kieli- ja kulttuuritaustat sekä yksilölliset
tarpeet.18 Vaikeavammaisten palveluja ovat mm. vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt.
Vammaispalveluiden tarvetta kartoitetaan hakemuksen ja palvelutarpeenarvioinnin avulla. Maahanmuuttajien kanssa käytetään tarvittaessa tulkkia, jotta asiakkaan oikeusturva toteutuu.
Palvelun tarvetta arvioidaan hakijan, hänen läheistensä ja tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden ja asiantuntijoiden
kanssa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, jossa
ilmenee vamma tai sairaus ja miten se aiheuttaa haittaa hakijan toimintakykyyn (suhteessa elinympäristöön ja sosiaalisiin
oloihin). Vammaispalveluissa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen
palvelusuunnitelma ja myönnetään lainsäädännön edellyttämät
palvelut. Suunnitelmat ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa yhdessä maahanmuuttajapalveluiden kanssa
moniammatillisesti.

2.2.4 Sosiaalinen kuntoutus
Porvoon kaupungilla aloitti 2021 alkuvaiheen kotoutujien oma
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä, jonka kautta tuetaan yhteiskuntaosallisuutta muiden palvelujen tukena. Ryhmään osallistuakseen asiakkaalla tulee olla sosiaalisen kuntoutuksen päätös,
joka tehdään yksilökohtaisen suunnitelman kautta sosiaalihuoltolain palvelupäätöksenä. Ryhmän tavoitteena on osallisuuden
vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Ryhmätoiminta pitää
sisällään mm. terveysmetsä-toimintaa, jossa hyödynnetään
lähiympäristöä. Lisäksi toiminnassa on vahvasti mukana kansalaisopisto, joka tuo suomen kielen opetuksen ryhmään.
Sosiaalista kuntoutusta järjestää kuntouttavan työtoiminnan
palvelu, joka muun muassa myöntää tapauskohtaisesti LiiKupasseja. LiiKu-passin avulla pystytään tukemaan puolestaan
kotoutujan mahdollisuuksia osallistua liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Toiminnalla kavennetaan hyvinvointieroja ja ehkäistään syrjäytymistä.

2.2.5 Laittomasti maassa
oleskelevat ja muut
paperittomat
Kaupungin ohjeistus menettelytavoista ns. paperittomien palveluissa hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2017.
Laittomasti maassa oleskelevien ja muiden paperittomien
kiireelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan
Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Heille
tarjotaan lisäksi äitiysneuvolapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Porvoossa sovitusti niin sanottu paperiton henkilö ottaa ensin yhteyttä Kelaan, josta katsotaan oikeus saada
perustoimeentulotukea ruokaan lyhyen ajan kerrallaan sekä
tarvittaessa lääkemaksusitoumus. Hänellä ei ole oikeutta asu-
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mistukeen, työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin. Kunta voi
tarvittaessa myöntää paperittomalle henkilölle hätämajoituksen
lyhyen ajan kerrallaan sekä muuta harkinnanvaraista tukea.
Porvoossa ohjelmakauden 2022–2024 ajan kiireellisen sosiaalihuollon palveluista vastaa Maahanmuuttajapalvelut. KELA ja
maahanmuuttajapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä.

2.2.6 Terveydenhuollon palvelut
Tavoitteena on tarjota kaikille
yhdenvertainen terveydenhuolto.
TERVEYSASEMAPALVELUT
Terveyskeskuksella on kaksi terveydenhoitajaa, jotka toimivat
yhdyshenkilöinä maahanmuuttajapalveluiden ja terveysasemapalveluiden välillä. Maahanmuuttajapalvelut ilmoittavat
yhdyshenkilöille heidän kauttaan saapuvat maahanmuuttajat.
Terveydenhoitajat koordinoivat maahanmuuttajien terveystarkastuksiin liittyviä asioita. He kirjaavat uusien maahanmuuttajien tiedot sairaskertomusjärjestelmään ja tekevät lähetteet
laboratorioon ja röntgeniin. Terveysaseman terveydenhoitaja
kutsuu asiakkaan terveystarkastukseen mahdollisimman pian,
kutsu tapahtuu maahanmuuttajapalveluiden välityksellä.
Terveystarkastus tehdään kaikille Porvoon alueelle sijoitettaville
kiintiöpakolaisille ja turvapaikan saaneille. Asiakasraati nosti
esiin huomiona terveyspalveluiden ymmärtämisen tarpeen.
Sellaisille turvapaikanhakijoille, joille ei ole vielä myönnetty
oleskelulupaa ja joilla ei ole vielä vakituista asuntoa Porvoossa
annetaan vain välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut. Poikkeuksena ovat odottavat äidit, jotka ohjataan perhekeskuksen
äitiysneuvolaan sekä lapset, joille annetaan terveydenhuoltopalvelut samoin perustein kuin kuntalaisille.
Porvooseen saapuu maahanmuuttajia myös muun menettelyn kautta. Tähän ryhmään kuuluvat perheenyhdistämisen ja
avioliiton kautta maahan tulleet. Mikäli maahanmuuttaja tulee
selkeästi erilaisista olosuhteista kuin Suomen kaltaisesta hyvinvointivaltiosta, tehdään terveystarkastus samaan tapaan kuin
pakolaisille ja turvapaikan saaneille. Kiintiöpakolaisille, turvapaikan saaneille ja muille maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus saada suomalaisen käytännön mukainen rokotussuoja.
Aikuisten terveystarkastukset tehdään terveysasemalla, lasten
terveystarkastukset neuvoloissa ja kouluikäisten kouluissa. Terveystarkastuksessa on myös tulkki mukana. Terveystarkastuksessa kartoitetaan asiakkaan elämän vaiheita, sosiaalisia taustatietoja, yleistä terveydentilaa, mahdollisia sairauksia ja käytössä
olevia lääkkeitä sekä aikaisempia rokotuksia. Laboratorio- ja
röntgentulokset käydään asiakkaan kanssa läpi. Erityistä huomiota kiinnitetään tartuntatauteihin, mielenterveyteen ja seksuaaliterveyteen. Saatujen tietojen perusteella tehdään asiakkaalle hoitosuunnitelma sekä ohjataan asiakas tarvittaessa
lääkärin vastaanotolle. Terveystarkastuksen yhteydessä tiedotetaan myös muista Porvoon terveyspalveluista, kuten esim. suun
terveydenhuollon palveluista. Terveydenhoitaja soittaa Maahanmuuttajapalveluihin ja ilmoittaa, kun henkilö saa mennä
päiväkotiin/kouluun/kielikurssille.
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Vammaispalvelujen käsikirja, 2019

Seulonta ja terveystarkastukset ovat tulijoille vapaaehtoisia.
Kieltäytymistapauksessa voidaan tutkimukset tehdä tartuntatautilain nojalla, mikäli kyseessä on perusteltu epäily tuberkuloosista tai muusta yleisvaarallisesta tartuntataudista. Alkutarkastuksen jälkeen pakolaiset ovat oikeutettuja samanlaisiin
terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluihin kuin
muu väestö.

Kidutettujen kuntoutuskeskus Helsingissä on erikoissairaanhoitotasoinen poliklinikka, joka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa
kotimaissaan kidutuksen vuoksi traumatisoituneita pakolaisia ja
turvapaikan hakijoita sekä heidän lähiomaisiaan. Kidutettujen
kuntoutuskeskus toimii valtakunnallisena osaamiskeskuksena
muille kidutettuja hoitaville tahoille: se kouluttaa, konsultoi ja
ohjaa terveydenhuollon ammattilaisia, viranomaisia sekä vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjä.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Mielenterveyspalveluiden tavoitteena on tarjota mahdollisimman helposti tavoitettavia palveluita kaikille kunnan asukkaille.
Vuoden 2017 aikana avatut matalan kynnyksen palvelut nuorille
ja aikuisille terveysasemien yhteydessä tukevat tätä tavoitetta.
Pakolaisille ja muille maahanmuuttajille on yhteistä muuttaminen omalta kotiseudulta uuteen ja vieraaseen kieli- ja kulttuuriympäristöön. Muutto ja siihen liittyvät menetykset (sukulaiset,
ystävät, työ, asema yhteisössä, taloudelliset menetykset) ovat
usein niin suuri elämänmuutos, että se koetaan kriisinä, joka
lisää riskiä psyykkisten vaikeuksien ja ongelmien ilmaantumiseen.
Maahanmuuttajilla ilmenee usein erilaisia psyykkisen tasapainon häiriöitä kuten ahdistusta, masennusta, eristäytyneisyyden
ja vieraantuneisuuden tunteita, epävarmuutta omasta identiteetistä sekä psykosomaattisia oireita. Lisäksi pakolaisilla saattaa
olla takanaan useita vaikeita kokemuksia, muun muassa vainoa
ja tilanteita, joissa he ovat olleet välittömässä hengenvaarassa.
Pakolaisista 10–40 %:lla on arvioitu olevan kidutuskokemuksia.
Traumaattiset kokemukset vaikeuttavat selviytymistä uudessa
kotimaassa ja heijastuvat usein koko perheen hyvinvointiin.
Porvoossa maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdepalvelut
hoidetaan pääsääntöisesti normaalipalvelujen puitteissa. Mielenterveys- ja päihdeongelmat havaitaan usein peruspalveluissa
kuten äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulujen terveydenhuollossa,
aikuiskoulutuksen kursseilla ja sosiaalityöntekijöiden vastaanotoilla. Kaikkien näiden tahojen työnkuvaan kuuluu luonnollisena osana yhteistyö sekä tuen ja keskusteluavun tarjoaminen
asiakkaalle.
Tarvittaessa asiakkaat ohjataan varaamaan aika perusterveydenhuollosta, omalta terveysasemalta, jossa lääkäri arvioi potilaan
hoidon tarpeen. Asiakkaan voi myös ohjata mielenterveys- ja
päihdepalveluihin, josta saa sekä psykiatrisen sairaanhoitajan,
päihdeongelmiin perehtyneen sairaanhoitajan, psykologin,
sosiaaliohjaajan että sosiaalityöntekijän palveluita tarpeesta
riippuen.
Psykiatrian palvelut ovat erikoissairaanhoitoa, jonne ohjataan
keskivaikeista tai vaikeista psyykkisistä ongelmista kärsivät, psykiatrisen lääkärin- ja terapiahoidon tarpeessa olevat asiakkaat
lääkärin lähetteellä.
Erityispalveluina ovat käytettävissä Suomen mielenterveysseuran SOS-keskuksen Ulkomaalaisten kriisipalvelut Helsingissä.
Resursseja varsinaiseen asiakastyöhön on rajoitetusti, mutta
keskus tarjoaa työnohjausta, konsultaatiota, koulutusta ja
yhteistyötä maahanmuuttajatyöhön liittyvissä kysymyksissä.
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2.3 Peruspalveluilla tuemme kotoutumista

2.3.1 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
Porvoon kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnan tavoitteena
on, että Porvoossa on tarjolla asukaslähtöisesti eri-ikäiselle väestölle
monipuolisia, korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä kirjasto-, kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisopalveluita sekä vapaan sivistystyön ja taiteen
perusopetuksen opetuspalveluita. Kaikki yksiköt tuottavat palveluja
maahanmuuttajille yksin ja yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa.
KIRJASTOPALVELUT
Kirjasto tarjoaa palveluita kaikille kaupungin asukasryhmille.
Kokoelmatyössä, asiakaspalvelussa ja käyttäjäkoulutuksessa
pyritään huomioimaan myös maahanmuuttajien tarpeet.
Yhdessä sidosryhmien kanssa järjestetään monikulttuurisia
tapahtumia. Yhteistyötä tehdään Maahanmuuttajapalveluiden
ja Helsingin kaupunginkirjaston monikielisen kirjaston kanssa.

matta lastenlaulujen ja leikkien avulla ja tutustuminen toisiin on
luontevaa yhdessä tekemisen kautta.
Musiikkiopiston on mahdollista järjestää toimintaa kouluilla
koulupäivän jälkeen, johon kaikki halukkaat koulun oppilaat
voivat osallistua. Musiikkiopiston monipuolisesta konserttitarjonnasta löytyy hyvin erilaisia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia
musiikin kuunteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

KULTTUURIPALVELUT

LIIKUNTAPALVELUT

Kulttuuripalveluilla on toimitilat Taidetehtaalla, mikä antaa
mahdollisuuden huomioida erilaisia kohderyhmiä. Taidehalli,
tapahtumasalit (Avanti-sali ja Tehdassali) ja työpajatila Studio
ovat alustoja, joissa voi järjestää erilaisia tilaisuuksia taidepajoista monikulttuurisuustapahtumiin.

Liikunta on hyvä vapaa-ajanviettotapa, koska puutteellinen
kielitaito ei estä osallistumista urheiluseuratoimintaan tai kaupungin liikuntatoimen tarjoamiin palveluihin. Näissä säännöllisesti toimivissa ryhmissä ja harjoituksissa on helppo luoda kontakteja. Nämä palvelut ovat usein myös edullisia. Esimerkki jo
toimivasta toiminnasta on niin sanottu puulaakiurheilu. Liikuntapalvelut toimii tarvittaessa linkkinä maahanmuuttajaryhmän
ja tarjolla olevien palvelujen ja urheiluseurojen välillä. Perheet
voivat tutustua muihin lapsiperheisiin rennossa ilmapiirissä.
Muita liikuntapalveluiden järjestämiä toimintoja ja tapahtumia
ovat esimerkiksi matalan kynnyksen liikuntakerhot, retket ja
uimakoulut.

Pajatoiminnan ja Taidehallin näyttelyiden yhteistoiminnallisuutta
on kehitetty siten, että kuntalaisille voidaan avata syvemmin
näyttelyiden sisältöä oman tekemisen tai teemakeskustelujen
kautta. Taidenäyttelyihin tutustuminen antaa maahanmuuttajille perspektiiviä tapaamme tutkia itseämme ja ympäristöämme, mutta vastaavasti voimme saada heiltä palautetta
suomalaisesta kulttuurista.
MUSIIKKIOPISTO
Musiikkiopisto tarjoaa palveluja kaikenikäisille. Musiikki yhdistää ja luo yhteisen kielen yli kielirajojen. Perheen pienimmät
voivat osallistua musiikkileikkikoulutoimintaan yhdessä oman
aikuisen kanssa. Odottaville äideille järjestetään Masumuskaria
periodeittain. Suomen ja/tai ruotsin kieli kehittyvät huomaa-
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Liikuntapalvelut tekee jatkuvasti pitkäjänteistä työtä eri toimijoiden kanssa tavoitteena saada mukaan myös tiettyjä kohderyhmiä kuten maahanmuuttajataustaiset naiset. Osallistumme
myös erilaisiin maahanmuuttajille suunnattuihin tapahtumiin
muun muassa kontaktien luomiseksi.

NUORISOPALVELUT JA OHJAAMO
Kunnan nuorisotyöhön kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus,
toimintatilat, harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja -ryhmien tuki, liikunnallinen, -kulttuurinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta sekä muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Nuorisotyön toimintamuodot lisäävät erilaisten nuorten sosiaalisia kontakteja ja tutustumista toisiinsa. Ohjatussa ja turvallisessa toiminnassa huomioidaan nuorten erilaiset lähtökohdat,
tarpeet ja elämäntilanteet. Nuorisotyön toimintaympäristöt
ovat kouluissa, kaduilla, verkossa ja toimintatiloissa.
Nuorisopalvelut tarjoaa monipuolista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa kaikille porvoolaisille lapsille ja nuorille ja heidän
perheilleen. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, retket,
leirit, tapahtumat sekä kohdennettu nuorisotyö.
Kotoutumisprosessissa olevilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus yksilölliseen tukeen vapaa-ajalla kaikissa nuorisotiloissa
keskustan, Gammelbackan ja Kevätkummun alueella. Erityispalveluiden työntekijät mahdollistavat omalta osaltaan yksilöllistä ohjausta niin kouluissa kuin vapaa-ajalla.
Nuorisopalveluiden tavoitteena on hyvien väestösuhteiden
edistäminen. Esimerkkinä näistä toimenpiteistä on eri tahojen
yhteistyönä kaupungin 8-luokkalaisille vuosittain järjestettävä
elämyspedagoginen oppimistapahtuma Pakolaisen polku,
jonka tavoitteena on kokemusten ja elämysten kautta vaikuttaa asenteisiin ja ennakkoluuloihin sekä herättää keskustelua
yhdenvertaisuuden haasteista ja syrjinnästä.
Nuorisopalveluissa koordinoidaan monialaisen lasten ja nuorten yhdenvertaisuusverkoston kokoontumisia neljä kertaa
vuodessa. Yhdenvertaisuusverkoston tehtävinä ovat yksiköiden
yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisen edistäminen, työntekijöiden tietopohjan lisääminen, palvelujen kehittämisalueiden
tunnistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen.

PORVOON KANSALAISOPISTOBORGÅ MEDBORGARINSITUT (KOMBI)
Osallisuuden vahvistaminen tukee kotoutumista. Tietojen ja
taitojen oppimisen lisäksi kotoutumisen kannalta on tärkeää
kontaktit muihin porvoolaisiin. Luontevassa kanssakäymisessä
opitaan tekemisen kautta suomen ja ruotsin kieltä. Kaikille
aikuisille tarkoitettu avoin, yleissivistävä Kansalaisopisto tarjoaa tähän oppilaitoksena luontevan ja turvallisen foorumin.
Opinto-ohjelmassa on yli 500 erilaista kurssia. Jokaisessa työvoimapoliittisessa koulutuksessa käydään läpi kansalaisopiston
opinto-ohjelmaa ja kannustetaan ihmisiä osallistumaan. Viime
vuosina yhä useampi maahanmuuttaja on käynyt tutustumassa
paikan päällä opistoon, mikä on oikein hyvä vaihtoehto.
Porvoon kansalaisopisto järjestää maahanmuuttajille päiväsaikaan suomen kielen opetusta, jossa on eri tasoryhmiä. Toiminta
sai alkunsa nimellä Meeting Point. Toimintaa on kehitetty eteenpäin yhdessä kaupungin Maahanmuuttajapalveluiden kanssa.
Opetus on avointa kaikille maahanmuuttajille ja järjestettävät
kurssit ovat opiskelijoille ilmaisia.
Normaalina iltaopetuksena järjestetään suomen ja ruotsin kielen opetusta. Näistä kursseista peritään kurssimaksu, jota on
subventoitu Opetushallituksen myöntämällä opintoseteliavustuksella. Vähäiselläkin suomen tai ruotsin kielen taidolla selviää
ainakin taito- ja taideaineissa, joissa opettajan on mahdollista
havainnollistaa opetustaan kädestä pitäen.
Vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtävänä on maahan muuttaneiden aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetuksen järjestäminen sekä kotoutumista edistävän toiminnan järjestäminen
kotivanhemmille. Lakisääteisen tehtävän mukaisesti kansalaisopisto järjestää vuosittain 2–3 luku- ja kirjoitustaidon kurssia yhteistyössä TE-toimiston ja Maahanmuuttajapalveluiden
kanssa. Tavoitteena on luku- ja kirjoitustaito, joka mahdollistaa
siirtymisen joko aikuislukioon aikuisten perusopetukseen tai
kotoutumiskoulutukseen Careeriaan.

Nuorisopalvelut tukee yhdistystoimintaa sekä kolmannen sektorin maahanmuuttajille suunnatun toiminnan toteuttamista.
Vuosittain järjestettäviä tapahtumia yhdessä kolmannen sektorin kanssa ovat mm. Intercultural Winter Bazaar, monikulttuurinen äitienpäiväjuhla – Mothers Day sekä keväisin rasisminvastaisella viikolla järjestettävä Respect-tapahtuma.
Porvoossa toimii kaikille alle 30-vuotiaille avoin matalan kynnyksen palvelupiste Porvoon Ohjaamo. Ohjaamon koordinointi
tapahtuu Porvoon kaupungin nuorisopalveluissa. Toimipisteen
henkilöstö koostuu laajasta nuorten kanssa työskentelevästä
verkostosta. Ohjaamon puitteissa yhteistyötä nuorten hyväksi
tekevät mm. kaupungin, valtion sekä yhdistysten toimijat
yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Ohjaamossa nuorta
autetaan yksilöllisesti ja monialaisesti mm. työ- ja koulutuspaikkojen hakemisessa, tulevaisuuden suunnittelussa, talousasioissa, asunnon hakemisessa sekä vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamossa saa palvelua suomeksi,
ruotsiksi sekä englanniksi. Ohjaamossa järjestetään myös erilaisia teemailtoja ja koulutuksia. Ohjaamossa päivystää viikoittain
myös Luckan Integrationin koordinaattori, joka tukee kotoutumiseen liittyvissä asioissa.
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2.3.2 Asuminen
Asukasvalinnassa tavoitteena on maahanmuuttajien sijoittuminen
tasapuolisesti kaupungin eri alueille. Kaupunginosissa ja taloyhtiöissä
kotoutumista edistetään mm. kannustamalla aktiiviseen asukastoimintaan
ja lisäämällä asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös, että
kotoutujat hallitsevat yhdenvertaisesti asumissääntöjä ja -käytäntöjä.
Asunnon tarvitsijat saavat asuntohallinnon palveluja yhdenvertaisten periaatteiden mukaan. Hakijoita verrataan keskenään
asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan
asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa
olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla
pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja
sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.
Kotoutujien asumiseen pyritään löytämään ratkaisuja myös
muualta kuin kaupungin omasta asuntotuotannosta. Tavoitteena on asumisen järjestäminen mahdollisimman monipuolisesti myös yksityisillä ja yleishyödyllisillä asuntomarkkinoilla.
Ensimmäisenä asuntona Porvooseen sijoittuvalle pakolaisaseman saaneelle pyritään osoittamaan Porvoon kaupunkikonserniin kuuluvien Porvoon A-asuntojen tai Porvoon Vuokra-asuntojen (yhdessä muodostavat A-yhtiöt) vuokra-asuntoja.
Pakolaisten asuttamisen onnistuminen edellyttää, että Porvoon
A-asunnoilla ja Porvoon Vuokra-asunnoilla on vuosittain mahdollisuus lisätä vuokralaisten määrää asunnoissaan eli asuttaa
edellisvuotta enemmän uusia asukkaita. Tyhjäkäyntiä A-yhtiöiden vuokrahuoneistoissa ei ole, eli vuokralaisten lisääminen on
mahdollista A-yhtiöiden vuokrahuoneistojen määrää kasvattamalla. A-yhtiöillä on Porvoon eri kaupunginosissa yhteensä 62
vuokratalokohdetta, ja A-asunnot sekä Porvoon Vuokra-asunnot pyrkivät kehittämään asuntokantaansa ja asuttamaan
vuokralaisia tasaisesti kaikilla asuinalueilla.
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Tähän asti kaupunki on hyödyntänyt maahanmuuttajien asuttamiseen Y-säätiön asuntoja, mutta sitä mukaa kun niissä tähänastiset vuokrasopimuksen päättyvät, asuttamisessa tehdään
yhteistyötä A-yhtiöiden kanssa. Yhteistyön myötä Porvoon
kaupunki toteuttaa maahanmuuttajien asuttamista kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja varaa tarvittaessa kaupungin talousarvioon oma-pääoma-avustuksen.
Yleishyödyllisten vuokratalojen asukasvaihtuvuus on noin
19 %. Asuntoja vapautuu eniten juuri niiltä alueilta, joilla jo
asuu keskimääräistä enemmän maahanmuuttajia. Asuinalueiden eriytyminen on voimistumassa ja esimerkiksi Gammelbackan alueella vieraskielisten määrä on kasvanut nopeasti. Maahanmuuttajien asumisen keskittymien syntyminen pienituloisille
ja heikomman statuksen omaaville vuokra-asuntovaltaisille
alueille yhdessä alhaisen koulutustason kanssa saattaa nostaa
riskiä huono-osaisuuden kasautumisesta tietyille alueille, joka
taas saattaa vahvistaa segregaation kierrettä.
Asuinalueiden eriytymiskehitystä tulee ehkäistä niin asunto- ja
kaavoituspolitiikan keinoin kuin erilaisilla lähiö- ja aluekehitysprojekteilla sekä asuntokantaa monipuolistamalla. Tavoitteena
on laatia Porvoon oma asumisopas useammalla eri kielellä
yhteistyössä kaupungissa toimivien yleishyödyllisten vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa.

2.3.3 Varhaiskasvatus ja esiopetus
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja tukea eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten lasten valmiuksia oppia suomea tai ruotsia.
Kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa ohjaavat selkeät periaatteet ja tavoitteet19.
Kaikille lapsille laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tai
esiopetuksen oppimissuunnitelma. Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheillä.

Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan
tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista,
monikielisten ja -kulttuuristen identiteettien muodostumisesta
sekä äidinkielen tai -kielten kehityksen vaiheista ja merkityksestä.

Lasten osallisuuden tukeminen on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa keskeistä. Kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan
elämäänsä vaikuttavissa asioissa kuuluu lasten oikeuksiin. Osallisuus vahvistaa lapsen kokemusta itsestään tärkeänä yhteisön
jäsenenä ja edistää kotoutumista. Kun lapsi ei vielä osaa suomea tai ruotsia, tuetaan osallisuutta hyväksyvän, lasta kuulevan
ja kiireettömän vuorovaikutusilmapiirin avulla. Eleiden, kuvien
ja konkreettisten välineiden avulla mahdollistetaan kaikkien lasten kuulluksi tulemista ja osallistumista. Aktiivinen havainnointi,
ohjaus ja tuki auttaa lasta myös pääsemään vertaisryhmän leikeissä aktiiviseksi toimijaksi.

Huomioimalla monikielisten vanhempien erityistarpeita viestinnässä tuetaan heidän osallisuuttaan. Tervetuloa varhaiskasvatukseen -esitteestä on tehty käännösversiot (suomi, ruotsi,
englanti, kurdi(sorani), thai, turkki, venäjä, vietnam, arabia,
albaani). Yhteistyössä perheiden kanssa käytetään aktiivisesti
OPH:n Varhaiskasvatuksen kuvasanastoa. Yksiköt käyttävät
tiedottamisessa kirjoitetun tekstin rinnalla kuvallista viestintää.
Tulkkauspalveluita käytetään yhteistyössä aina tarvittaessa.

KULTTUURINEN MONINAISUUS
VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteetin ja itsetunnon
kehittymistä. Vieraskielisellä lapsella tarkoitetaan lasta, jonka
ensikieli on muu kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli.

Porvoossa suurimmassa osassa päiväkoteja on maahanmuuttajataustaisia lapsia. Eri kulttuuri- ja kielitaustaisten lasten
lisääntyvä määrä varhaiskasvatuksessa antaa mahdollisuuden
kulttuurisesti moninaisen yhteisön rakentamiseen. Lasten ja
ympäristön erilaiset kielet, kulttuurit, uskonnot, katsomukset
sekä perinteet huomioidaan ja otetaan luonnolliseksi osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta
tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien
kanssa.
Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on monikulttuurisuusvastaava. Vastaavat tapaavat toisiaan säännöllisesti ja huolehtivat
kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien asioiden kehittämisestä
ja osaamisen jakamisesta omissa yksiköissään. Valtion erityisavustuksella on palkattu kolme varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajaa vuoden 2022 loppuun saakka. Heidän työnsä
kohdentuu niihin yksiköihin, joissa maahanmuuttajataustaisia
lapsia on eniten.
VARHAISKASVATUKSEN ALOITUS JA VANHEMPIEN
OSALLISUUDEN TUKEMINEN
Varhaiskasvatuksen ja maahanmuuttajapalveluiden yhteistyönä
on luotu toimintamalli pakolaistaustaisten perheiden varhaiskasvatuksen aloitukseen vuonna 2015. Perheen muuttaessa
Porvooseen maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaaja ja
varhaiskasvatuksen asiantuntija tekevät yhteisen kotikäynnin,
jossa kerrotaan perheelle eri palveluista ja tuetaan tarvittaessa
esimerkiksi hakemusten laatimisessa. Varhaiskasvatuksen asiantuntija tarjoaa myös ohjausta ja neuvontaa perheille varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

VIERASKIELISTEN LASTEN SUOMEN/RUOTSIN KIELEN
TAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA JA
ESIOPETUKSESSA

Suomen tai ruotsin kieltä osaamaton lapsi ei ole kielitaidoton,
vaan hän puhuu omaa äidinkieltään ja oppii sen pohjalta toista
kieltä. Suomen/ruotsin kielen taidon kehittymistä edistetään
tavoitteellisesti kielitaidon eri osa-alueilla lapsen tarpeista ja
edellytyksistä lähtien. Suomi/ruotsi toisena kielenä opetus on
osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön perustehtävää. Vieraskielisille lapsille voidaan myöntää ensimmäisenä
vuotena päiväkodissa tai perhepäivähoidossa resurssikerroin.
Ne vieraskieliset lapset, jotka aloittavat suomen- tai ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa vasta esiopetusvuotta edeltävänä
keväänä tai tulevat suoraan esiopetukseen, saavat esiopetusvuonna perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava
opetus antaa lapselle valmiuksia perusopetusta varten. Opetuksen tavoitteena on suomen tai ruotsin kielen kehittyvä alkeiskielitaito sekä suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja ympäristöihin
tutustuminen. Esiopetuksessa on laadittu perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2018.
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Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2027), joka perustuu Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2017). Esiopetusta
ohjaa Porvoon esiopetussuunnitelma (2016).
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Porvoon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa otetaan syksyllä
2021 käyttöön Kielipeda-työväline20. Kielipeda on kolmiosainen työväline, jonka avulla arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kielitietoisuuden näkökulmasta,
tarkastellaan monikielisen lapsen kielimaailmaa yhteistyössä
huoltajien kanssa sekä seurataan monikielisen lapsen suomen
tai ruotsin kielen taitojen edistymistä.
Lapsen suomen/ruotsin kielen taitoja arvioitaessa huomioidaan,
minkälaisia oppimisen mahdollisuuksia lapsella on ollut. Tietoa
lapsen kielitaidosta kerätään havainnoimalla ja dokumentoimalla lapsen puhetta ja kielenkäyttöä; sanavarastoa, äänteitä,
päätteitä ja sanajärjestystä. Lisäksi havainnoinnin kohteena on,
kuinka lapsi hallitsee ajatuksensa, tunteensa ja tahtonsa uudella
kielellä. Miten lapsi kuuntelee ja mitä hän ymmärtää. Ennen
kaikkea kiinnitetään huomiota siihen, miten lapsi osaa kieltä,
eikä siihen, mitä hän ei vielä osaa.
Vieraskielisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä lapsen
esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjataan suomen/ruotsin
kielen tukemisen suunnitelma, joka päivitetään aina syksyisin
ja keväisin.
Kielitaidon edistymisen säännöllisen seurannan tueksi on Porvoossa laadittu Suomi/ruotsi toisena kielenä – tukemisen vuosiympyrä. Siinä kuvataan yhteistyössä puheterapeuttien kanssa
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laadittu kielen tukemisen ja arvioinnin polku. Polkua pitkin
kulkiessa lapsen suomen/ruotsin kielen edistymistä arvioidaan
määrätyissä ikävaiheissa Baika-, Repun takanassa- ja Kita-kartoituksien avulla. Vuosiympyrässä kuvataan myös moniammatillinen kielikonsultaatio-prosessi. Kielikonsultaation tavoitteena
on kartoittaa 5 vuotta täyttävien vieraskielisten lasten suomen/
ruotsin kielen taitoja. Kartoituksen perusteella lapselle tehdään
jatkosuunnitelma, josta ilmenevät suomi/ruotsi toisena kielenä
-opetuksen tai puheterapeutin arvion tarve ja niiden järjestäminen. Konsultaatioon osallistuvat ryhmän varhaiskasvatuksen
opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja puheterapeutti.
OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS
Lapsille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia
käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltään tai omia äidinkieliään. Tulevina vuosina vieraskielisten lasten äidinkielen opetuksen koordinointi varhaiskasvatuksessa on kehittämiskohde.
Oma äidinkieli sekä suomen/ruotsin oppiminen toisena kielenä
rakentavat pohjaa lasten toiminnalliselle kaksi- ja monikielisyydelle.
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Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa. KieliPeda-työväline. 2020. Turun yliopisto.

2.3.4 Perusopetus
Koulujen toiminnassa on tavoitteena osallisuus, hyvinvointi,
turvallisuus, suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen.
Koulukiusaamista ja syrjintää ehkäistään.
PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS JA
NIVELVAIHEEN TUKI
Valmistavassa opetuksessa oppilaat ovat iältään, taidoiltaan ja
koulunkäyntihistorialtaan hyvin erilaisia. Tästä syystä opetus järjestetään pienryhmässä, jonka enimmäiskoko on 10 oppilasta.
Oppilaat opiskelevat valmistavassa opetuksessa yleensä noin
vuoden ajan. Valmistavan opetuksen aikana oppilaat integroidaan yleisopetuksen ryhmiin soveltuvissa aineissa, mm. matematiikassa, englannissa ja taito- ja taideaineissa. Valmistavan
opetuksen jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa, jossa
hänellä on oikeus tarvittavaan tukeen. Ruotsinkielisissä kouluissa maahanmuuttajaoppilaita tuetaan ylimääräisin tuntiresurssein ja/tai neuvontapalveluin, kunnes he voivat siirtyä perusopetukseen. Suomenkielisissä koulutuspalveluissa volyymit ovat
suuremmat ja oppilaiden tuki järjestetään omina ryhminä.
Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta
annetaan Kevätkummun koulussa, Peipon koulussa ja Pääskytien koulussa. Valmistavassa opetuksessa voi olla myös nivelvaiheen eli perusopetuksen opetussuunnitelmaa noudattavia
oppilaita tilanteen niin salliessa. Peipon, Albert Edelfeltin ja
Pääskytien kouluissa työskentelee erillinen nivelvaiheen opettaja.
KIELEN, KIELITAIDON JA USKONNON HUOMIOINTI
Oppilaiden oman äidinkielen opetuksen tarve kartoitetaan vuosittain, ja opetus pyritään järjestämään kartoituksen perusteella.
Tällä hetkellä opetusryhmiä on albanian, arabian, burman,
venäjän, vietnamin ja viron kielissä suomenkielisissä kouluissa ja
ruotsinkielisessä koulussa saksa, englanti ja espanja. Eri uskontojen opetus järjestetään Perusopetuslain 13§:n mukaisesti.
Oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei ole äidinkielisen veroinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla, opetetaan suomi äidinkielenä -oppimäärän sijasta suomea toisena kielenä (S2). Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että kaikilla S2-opetukseen
oikeutetuilla oppilailla on mahdollisuus saada sitä. Opetusta
voidaan antaa erillisissä ryhmissä tai äidinkielen ja kirjallisuuden
tunneilla eriytetysti. Jos koulussa on vähintään neljä S2-kielenä
-oppimäärää opiskelevaa oppilasta, annetaan opetusta erillisessä ryhmässä. S2-opetuksen tavoitteena on aina oppilaan
suomen kielen taidon kehittäminen. S2-oppimäärää opiskeleville oppilaille pyritään laatimaan oppimissuunnitelma. Koulujen oppimateriaalimäärärahoissa S2-opetus huomioidaan kuten
muutkin oppiaineet.

Linnankosken lukion aikuislinja järjestää oppivelvollisuusiän ylittäneille perusopetusta. Perusopetus jakaantuu alkuvaiheeseen
(sisältää myös lukutaitovaiheen) ja päättövaiheeseen. Opetuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa, mutta lisäksi opiskellaan muita perusopetuksen oppiaineita. Koko perusopetuksen suorittaminen kestää 4–5 vuotta. Opiskeluun sisältyy myös
opinto-ohjausta ja työelämätaitojen opiskeluja. Tavoitteena on,
että perusopetuksen jälkeen opiskelija voi jatkaa opiskelua esimerkiksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tai sijoittua työelämään. Linnankosken lukiossa S2-opetusta annetaan vuosittain
neljä kurssia niin, että opiskelija pystyy opintojensa aikana suorittamaan kaikki kuusi pakollista S2-kurssia.
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI
Eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta
ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Oppilaan tulee voida
osoittaa osaamisensa suomen kielen taitojen puutteista huolimatta. Arviointi voi olla sanallista lukuun ottamatta päättöarviointia. Päättöarvioinnin tulee olla myös maahanmuuttajaoppilaan kohdalla realistista ja vertailukelpoista ja sen tulee perustua
päättöarvioinnin kriteereihin. Opetussuunnitelman perusteissa
esitetyt päättöarvioinnin kriteerit koskevat kaikkia oppilaita.
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arviointia kehitetään
edelleen ja otetaan käyttöön vaihtelevia ja joustavia arviointitapoja.
OPPIVELVOLLISUUSIÄN OHITTANEIDEN PERUSOPETUS JA
SIIRTYMINEN TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN
Yhteistyötä toisen asteen koulutusta järjestävien oppilaitosten
kanssa tehostetaan, jotta jokaiselle peruskoulun päättävälle
oppilaalle löytyisi hänelle sopiva opiskelupaikka. Maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka eivät oppivelvollisuusiän täyttyessä
ole saaneet peruskoulun päästötodistusta, pyritään järjestämään mahdollisuuksia täydentää peruskoulun opintojaan. Tällä
hetkellä peruskouluopintoja voi täydentää aikuisten perusopetuksessa (kevät 2021). Aikuisten perusopetuksen alku- ja loppuvaihetta järjestetään Porvoossa Linnankosken lukion aikuislinjalla.
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2.4 Muut toimijat

LUCKAN INTEGRATION
Luckan tarjoaa kaikille maahanmuuttajataustaisille matalan
kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua Kulttuuritalo Grandin
tiloissa ja yhteistyössä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontahankkeen kanssa. Luckan Integration järjestää myös erilaisia
työllistymistä tukevia koulutuksia englanniksi. Grandissa maahanmuuttajat voivat opiskella ruotsia Öva svenska! -kielikurssilla
kerran viikossa. Mentoriohjelma FIKA on Luckan Integrationin
ylläpitämä. FIKA:n kautta maahanmuuttajille etsitään vapaaehtoisia mentoreita kokemusten vaihtamista ja verkostojen laajentamista varten.
LUETAAN YHDESSÄ -VERKOSTO
Porvoossa toimii myös Luetaan yhdessä -ryhmä, joka kokoontuu viikoittain säännöllisesti. Toiminnasta saa lisätietoa www.
luetaanyhdessa.fi. Toimintaan kutsutaan muun muassa muun
koulutuksen ulkopuolelle jääviä naisia, jotka ovat tervetulleita
ryhmään myös pienten lastensa kanssa.
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO (MLL)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto edistää lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvointia ja rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa.
Porvoossa on perhekummi- ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille
-toimintaa. Vapaaehtoiset tukihenkilömme on haastateltu ja he
ovat osallistuneet perehdytyskoulutukseen. Tukisuhteita seurataan ja tuetaan.
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan kautta maahan
muuttanut äiti voi saada suomenkielisen tai ruotsinkielisen
naisen ystäväksi. Toiminnan tavoitteena on kulttuurien välisen
vuorovaikutuksen kautta vähentää ennakkoluuloja ja tukea
maahan muuttaneen äidin kotoutumista. Toisena suurena
tavoitteena on tukea maahan muuttaneen äidin kotoutumiskielen oppimista.
Perhekummit ovat vapaaehtoisia, jotka haluavat kulkea lapsiperheen rinnalla arjessa. Perhekummi tapaa perhettä heidän
kodissaan kaksi kertaa kuukaudessa 2–3 tuntia kerrallaan vuoden ajan. Kummisuhteen yhtenä tavoitteena voi olla kotoutu-
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miskielen oppimisen tukeminen lapsiperheen arjen jakamisen
lisäksi.
Porvoon paikallisyhdistyksen toimintaan kuuluu mm. perhekahvilat. Perhekahvila on kaikille lapsiperheille avoin kohtaamispaikka. Toiveena on aloittaa isäkahvila, joka kokoontuu viikonloppuisin aamupäivällä. Perhekahviloiden kokoontumisajat
ja -paikat löytyvät https://uusiporvoo.mll.fi/toiminta/perhekahvilat/.
MULTICULTURAL ASSOCIATION OF PORVOO (MAP)
Toiminnan tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja tuoda yhteen porvoolaisia monikulttuurisen toiminnan
puitteissa. Kolme kertaa kuukaudessa järjestetään kielikahvila
Gammelbackan hyvinvointikeskuksessa. Kerran kuussa on Suomiruoka-ruoanlaittotilaisuus WSOY-talossa. Yhdistys on myös
vuokrannut muutaman viljelypalstan eri puolilla kaupunkia ja
neuvoo halukkaita viljelyasioissa. Lisäksi järjestetään monikulttuurisia tapahtumia kuten Winter Bazar, International Mothersday ja Mahdollisuuksien tori.
POLIISI
Ulkomaalaisten osuus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen
väestössä on henkilömääräisesti lisääntynyt - niin myös Itäisellä
alueella (Sipoo, Porvoo, Askola, Myrskylä, Pukkila, Lapinjärvi ja
Loviisa). Kasvu johtaa myös erilaisten asiointien kasvuun niin
poliisin kuin muiden viranomaisten kanssa. Muutos näkyy paitsi
lupahallinnollisissa (oleskeluluvat, ajokortit, kansalaisuusasiat,
passit sekä pakolaisten matkustusasiakirjat), myös käytännön
muun poliisitoiminnan yhteydessä. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ulkomaalaisasioiden tehtävät on keskitetty yhteen paikkaan
Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Tehtävän laadusta riippumatta poliisin toiminnan on paitsi
perustuttava lakiin, myös oltava asiallista, puolueetonta ja
sovinnollisuutta edistävää. Poliisin tiedossa ei ole rasistiseksi
luokiteltuja rikoksia Porvoossa. Poliisin ylijohto on johdonmukaisesti korostanut, että poliisilla on täydellinen nollatoleranssi
rasistisiin rikoksiin. Vakavia etnisiä konflikteja ei Porvoossa ole
ollut. Viranomaisyhteistyön merkitystä tulee korostaa etnisten
konfliktien ja rasististen rikosten ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Toimintaa tulee pitää yllä ja tehostaa tulevaisuudessa.

KANSANELÄKELAITOS (KELA)

SEURAKUNNAT

Kela on sekä kotoutujan että hänen kotoutumistaan edistävän
työntekijän arvokas ja aktiivinen kumppani. Sosiaalipalvelut ja
Kela pitävät yllä säännöllistä yhteistyötä kehittääkseen kotouttaja-asiakkaidensa palvelua.

Luterilaiset seurakunnat tekevät jalkautuvaa kohtaamis- ja
auttamistyötä eri kulttuureista tulevien keskuudessa Porvoon
alueella. Tarkoitus on vahvistaa dialogia. Luterilaiset seurakunnat pitävät yhdessä Rauhankahvilaa, joka toimii kohtaamispaikkana ja edistää vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä.

SUOMEN PUNAISEN RISTIN (SPR) PORVOON OSASTO
Inhimillisyyden periaate on ensimmäinen Punaisen Ristin toimintaa ohjaavista seitsemästä periaatteesta. Sen tavoitteena
on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten
välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.
Tuemme maahanmuuttajia kotoutumaan Porvooseen ja kannustamme valtaväestöä mukaan kehittämään monikulttuurista
kaupunkia. Toiminta tuo yhteen eri taustaisia ihmisiä. Kerran
kuukaudessa järjestämme teemapäivän eri aiheista ja mukana
on vieraileva luennoitsija.
SPR kouluttaa ystäväpalvelussa toimivia sekä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita tukihenkilöitä ja ystäviä. Ystävien toiminta
voi olla esim. säännöllisiä tapaamisia, kuuntelua, keskustelua,
ulkoilua tai saattamisia eri paikkoihin. SPR on kouluttanut ystäväperheitä ja ystäviä. Yhtenä toimintamuotona on Juttukolo,
jossa ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa mukana olevat sekä
muut vapaaehtoistyöntekijät tarjoavat mahdollisuutta keskusteluun, yhteiseen tekemiseen ja läksyjen lukuun. LäksyHelppi ja
Kielikerho tarjoavat koulun jälkeen apua kotitehtävien kanssa
ja suomen kielen oppimisessa. LäksyHelppi on tarkoitettu erityisesti Suomeen muuttaneille.

Diakonisen harkinnanvaraisen taloudellisen avustamisen lisäksi
Porvoon seurakunnat suunnittelevat kotoutumisvaiheessa
oleville maahanmuuttajille ja maahanmuuttajaperheille integroivaa pienryhmätoimintaa perheystävä-tyyppisesti. Tarkoitus
on ohjata maahanmuuttajia ja maassa pitkään asuneita tutustumaan toistensa kulttuureihin. Yhdenvertaisen kohtaamisen
mahdollistamiseksi käytetään asiakaskohtaamisissa tulkkauspalveluita sen ollessa tarpeellista ja mahdollista. Porvoon seurakuntayhtymän palveluista ja toiminnasta on tarjolla infoa
useammalla kielellä.
Tärkeä osa tasavertaista kohtaamista on uskontodialogi, joka
toteutuu arjen kohtaamisten lisäksi paikallisten uskonnollisten
johtajien kohtaamisissa. Uskonnolla on suuri vaikutus monien
ihmisten arkeen, arvoihin ja valintoihin. Dialogissa tapahtuva
esittäytyminen antaa mahdollisuuden oman kulttuurin ylläpitämiseen ja opettaa arvostamaan toisen kulttuuria.
MUU TOIMINTA
Porvoossa lapsiperhepalveluiden sekä Maahanmuuttajapalveluiden kautta voi saada lisätietoa Helsingin diakonissalaitoksen
kummiperhehankkeista joko yksittäiselle kotoutujalle tai kotoutuvalle perheelle.
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3 Kohti työelämää

OMAVALMENTAJA
TYÖSKENTELY

TYÖLLISYYSPALVELUT &
TYÖHÖN
KUNTOUTUS

Työllisyyden kuntakokeilu
TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ
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TYÖVOIMA
POLIITTINEN
KOULUTUS & OPPI
LAITOSYHTEISTYÖ

Ohjelmakauden merkittävin työelämäosallisuuden vahvistamisen
työkalu kotoutujilla on työllisyyden kuntakokeilu ja sen kautta
avautuvat palvelut eri työalueilla. Kokeilulla parannetaan
työnhakijoiden henkilökohtaista palvelua sovittamalla yhteen
kaupungin, TE-toimiston sekä muiden alueen toimijoiden
osaaminen, resurssit ja palvelut.
Kokeilun asiakkaiksi siirtyivät Kelan työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavat työttömät tai työllistymistä edistävässä palvelussa olevat työnhakijat, kaikki alle 30-vuotiaat ja äidinkieleltään vieraskieliset työnhakijat. Kuntakokeilussa vieraskielisten
maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden palvelusta vastaa tiimi,
joka koostuu kotoutumisen kysymyksiin perehtyneistä omavalmentajista. Kokeiluun siirtyi Porvoossa alkuvaiheessa 714 vieraskielistä asiakasta, joista noin 200 on kotoutumislain piirissä.
Kuntakokeilun esite käännettiin kielille englanti, eesti, venäjä,
vietnam, arabia, sorani, somali ja turkki. Työllisyyden kuntakokeilulle saatiin heinäkuussa 2021 oma moniammatillinen asiakaspalvelupiste Porvoon WSOY-taloon.
Työllisyyden kuntakokeilu on voimassa kyseessä olevan ohjelmakauden aikana. Vuonna 2021 käynnistyneille työllisyyden
kuntakokeiluille säädetään jatko siihen asti, kunnes TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024
aikana21. Koska tämän muutoksen vaikutukset kotoutujien
palveluiden järjestämiseen ovat vahvat, tätä ohjelmaa tullaan
päivittämään työelämäosallisuuden osalta jo keväällä 2023.
Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2022–
2024 ottaa siis tällaisenaan huomioon kuntakokeilun ja sen
tulevat muutokset 2023 syksyyn asti.

21

https://tem.fi/-/te-palvelut-siirtyvat-kunnille-vuoden-2024-aikana-ministerityoryhma-linjasi-valmistelun-periaatteista
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3.1 Omavalmentaja
työskentely
Kotoutujien kanssa työllisyyden kuntakokeilussa työskentelevät
omavalmentajat. Näin on mahdollista löytää uusia ja tehokkaampia keinoja tukea kotoutujia kohti suomalaista työelämää.
Kokeilussa painottuu henkilökohtaisen neuvonnan ja yksilöllisten tekijöiden huomiointi. Kotoutujien tukena ovat omavalmentajat sekä maahanmuuttajapalveluista, aikuissosiaalityöstä,
monialaisesta yhteispalveluista, työllisyyspalveluista että lapsi- ja
perhepalveluista. Kuntakokeilun omavalmentajina ovat myös
kuntakokeiluun TE-palveluista siirtyneet asiantuntijat. Vaikka
kokeilu sijoittuu kaupunkikehityksen johtoon, sen käytännön
toteutukseen osallistuvat näin kaikki toimialat.

3.2 Työllisyyspalvelut &
työhönkuntoutus
Porvoossa työllistämisen palveluja on eri organisaatioilla ja eri
sektoreilla. Työllisyyspalveluiden tehtävänä on saada kaikki
mukaan työelämään. Kuntakokeilussa kaikki olemassa olevat
palvelut kootaan yhdeksi palveluvalikoksi, joka on joustavasti
ja helposti kotoutujan ja omavalmentajan saatavilla työllistymisprosessissa. Kuntakokeilun monitoimijainen asiakaspalvelumalli
ja -tila mahdollistavat muidenkin palveluntarjoajien ja viranomaisten läsnäolon kotoutujalle niin sanotusti yhden luukun
periaatteella.
Porvoon alueen yrittäjiä ja työnantajia sekä muita sidosryhmiä
kannustetaan mukaan kehittämään työelämä- ja tarvelähtöisiä
työllisyyspalveluita. Työntekijän palkkaamiseen tarjolla olevien
taloudellisten tukien mahdollisuuksista viestitään ja niiden
hakemista helpotetaan. Omavalmentajat kulkevat asiakkaidensa rinnalla ja keräävät palautetta työllistymisen onnistumisista ja haasteista työpaikoilta. Saatua palautetta käytetään
palveluiden edelleen kehittämiseen.
Palkkatuki on tuki, jolla työnantajalle korvataan osa työttömän
työnhakijan palkkauskustannuksista. Palkkatukea voi käyttää
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myös oppisopimukseen. Palkkatuen rinnalle on olemassa määrärahasidonnaisia lisätukimahdollisuuksia, työllistämisraha ja
kuntalisä. Lisätuet on tarkoitettu palkkatuen rinnalle kannustamaan työsuhteen alkua. Niiden myöntämisestä päättää kaupungin työllisyyspalvelut.
Työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille
pääsyn tukeminen. Työkokeilun järjestäjänä voi olla kaupunki,
yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, valtion virasto tai työpaja. Omavalmentaja auttaa työkokeiluun pääsemisessä. Työkokeilun
ajalta ei makseta palkkaa vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on palvelu, joka Porvoossa on toistaiseksi osana sote-palveluita. Myös
TYP:ssä on panostettu kotoutujiin. Tätä on vahvistettu kotoutumisen kysymyksiin erikoistuneen työntekijän resurssien kautta.
Työhön kuntoutumisen palveluna järjestetään työikäisille pitkäaikaistyöttömälle kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja sen
järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta22.
Toiminnalla halutaan parantaa henkilön elämänhallintaa sekä
luoda edellytyksiä työllistymiselle yksilö-, ryhmä- ja työelämävalmennusten avulla. Kuntouttava työtoiminta on mahdollinen
palvelu kotouttamissuunnitelmaan oikeuttavan ajan jälkeen.
Kuntakokeilun omavalmentajat toimivat tiiviissä yhteistyössä
paikallisten yritysjärjestöjen kanssa sovittaakseen yhteen yritysten osaavan työvoiman tarpeen ja työnhakijan osaamisen ja
motivaation. Samalla kuntakokeilun tarkoituksena ja tehtävänä
on tukea ja rohkaista paikallisia yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään kotoutuja-asiakkailla olevaa osaamista ja potentiaalia.
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Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189

3.3 Työnantajayhteistyö
Porvoo on kaupunki, jossa monipuoliset palvelut kohtaavat
aktiiviset asukkaat. Kaupunkistrategian mukaisesti Porvoo houkuttelee uusia asukkaita, osaajia sekä kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä yrityksiä. Maahanmuutolla ja kansainvälisten
osaajien liikkuvuudella on myös suuri merkitys Porvoon alueen
kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Yritykset tarvitsevat osaavaa
työvoimaa. Maahanmuuton kautta kaupunkiin saadaan uusia
osaajia.
Henkilökohtaisen ohjauksen myötä kuntakokeilun omavalmentajille kertyy tietoa alueen työelämän tarpeista, koulutustarjonnasta ja muista kotoutumista edistävistä palveluista alueella.
Työttömän kotoutujan polku kohti työelämää sujuvoituu, kun
eri tahojen tuottamien palveluiden yhteensovittaminen tehostuu. Kuntakokeilun verkostotyön kautta Porvoon kaupungin,
yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten tarjoamien mahdollisuuksien kirjoa voidaan ohjata toisiaan täydentävään suuntaan.
Yrittäjyys on yksi työllistymisen vaihtoehto. Neuvontaa ja tukea
yrittäjyyteen saa kehitysyhtiö Posintrasta.
Työn tai perhesyiden vuoksi Porvooseen muuttaneille neuvoja
ja tukea kotoutumiseen tarjoaa myös matalan kynnyksen MOIinfo eli maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspiste, jonka
palvelu on tarkoitettu kaikille kaupunkiin muuttaneille maahanmuuton syystä riippumatta. MOI toimii kuntakokeilun toimitiloissa. Yhteistoiminnan myötä pyritään verkostoa ja toimintaa
laajentamaan ja samalla keskittämään kotoutujille kohdennettavia palveluja. Tavoitteena on sekä osaamisen tason nostaminen vastaamaan muuttuviin tarpeisiin että työelämän vastaanottavuuden lisääminen. Alueen työnantajien kanssa pyritään
löytämään työnhakijoille työmahdollisuuksia ja yrityksille niiden
tarpeita vastaavia uusia työntekijöitä.
Kotoutujan osaamisen kehittämisen suunnitelmassa lähdetään
liikkeelle kotoutujan tavoitteista työmarkkinoilla. Omavalmentajat jakavat tietoa alueen työmahdollisuuksista ja hiovat tavoitteita yhdessä kotoutujan kanssa. Yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa yritetään löytää tavoitetta vastaavat osaamisen
kehittämisen tukipalvelut työllistymisen edistämiseksi myös
kotoutumiskoulutuksen päättymisen jälkeen.
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3.4 Työvoimapoliittinen koulutus &
oppilaitosyhteistyö
Kotoutujan polku kohti työelämäosallisuutta alkaa alkukartoituksesta ja jatkuu usein kotoutumissuunnitelmalla. Työllisyyden
kuntakokeilun aikana kunta käynnistää alkukartoituksen ja on
vastuullinen kotoutumissuunnitelmasta maahanmuuttajalle,
joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Kunta käynnistää alkukartoituksen myös työvoiman
ulkopuolella olevalle maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin
tilapäisesti toimeentulotukea. Alkukartoitus saattaa olla myös
tarpeen sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän
arvioidaan sitä tarvitsevan. Se käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta
koskevasta pyynnöstä. Mikäli alkukartoitus ei ole asiakkaan
tarvitsema palvelu, kunta ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa
saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita.23
Usein kotoutujan palvelun tarpeena on kotoutumiskoulutus.
Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena ja tämän järjestämisestä toimialueellaan vastaa ELY. ELY hoitaa keskitetysti kotoutumista edistävän koulutuksen, pitkään maassa olleiden maahanmuuttajien
koulutuksen sekä suomen kielen testaukset.
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Kotoutumiskoulutukseen ohjaudutaan lähtötason arvioinnin
kautta, jonka toteuttaa Porvoossa Testipiste. Testitulokset saatuaan omavalmentaja siirtää asiakkaan koulutusjonoon, josta
lähtötason mukaiset opiskelijaryhmät kootaan. Ohjaavana
tahona koulutuksiin toimii työllisyyden kuntakokeilun aikana
Porvoon kuntakokeilu ja sen omavalmentajat. Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös omaehtoisena opiskeluna.24
Kotoutumiskoulutuksen rakenne koostuu moduuleista. Normaalisti ja hitaasti etenevät kurssit sisältävät molemmat kolme
moduulia suomen kieltä ja muita valmiuksia kuten yhteiskuntaja työelämätaidot, IT-taidot ja kieliharjoittelujakso työpaikalla.
Neljäs moduuli painottuu työelämävalmiuksiin ja opiskelijan jatkopolutukseen. Se sisältää kuuden viikon työelämäjakson sekä
mahdollisesti koulutuskokeiluja.25
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Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386, 9 & 10 §
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Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2012/916
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Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita on uudistettu, mutta
koulutuksen modulaarinen rakenne on säilytetty. Muun muassa osaamiskartoituksia on lisätty koulutuksen eri vaiheisiin. Uudistetulla koulutusmallilla on
haluttu tuoda asiakaslähtöistä joustavuutta eri kohderyhmille.

Oppilaitosyhteistyö
CAREERIA
Suomenkielistä kotoutumiskoulutusta Porvoossa antaa Careeria. Se tarjoaa myös ammatillisiin opintoihin valmistavia koulutuksia. Careeria on Uudellamaalla toimiva oppimiskeskus, jossa
voi opiskella yli 20 ammattialaa ja yli 80 työelämän tutkintoa.
Careeriassa opiskelee kaikilla aloilla maahanmuuttajataustaisia
opiskelijoita. Careeriassa voi osallistua erilaisiin koulutuksiin ja
suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osia muun muassa liiketoiminnan, palvelun ja tekniikan aloilla. Opetuksessa käytetään
tilanteen mukaan erilaisia oppimista tukevia menetelmiä.
Teorialuokkien lisäksi käytössä on erilaisia oppimisympäristöjä
kuten erilaiset ammatilliset oppimisympäristöt, verkko-oppimisympäristö ja kielistudio. Opiskeluun sisältyy tutustumiskäyntejä,
vierailuja ja vierailijoita. Maahanmuuttajat saavat tietoa eri
ammateista ja ammatillisista koulutusvaihtoehdoista tutkintojärjestelmästä kotoutumiskoulutuksen aikana. Tieto ammattiin
kouluttautumisen mahdollisuuksista vielä aikuisena on tärkeää
mm. opiskelumotivaation ja kielikoulutuksen tavoitteiden asettamisen kannalta.
Opiskelijoita polutetaan kotoutumiskoulutuksen ja valmentavan koulutuksen kautta kohti ammatillisia opintoja ja työelämää. Ammatillisten opintojen aikana on mahdollista saada suomen kielen tukea ja ohjausta. Osa koulutuksista on suunnattu
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jolloin ammatillista
opiskelua tuetaan vahvasti S2-opinnoilla. Useiden eri alojen
koulutuksia järjestetään myös työvaltaisena koulutuksena, jossa
koko koulutus tai osa siitä järjestetään työpaikalla. Työvaltainen
koulutus soveltuu hyvin maahanmuuttajille, koska aidoissa työelämän vuorovaikutustilanteissa toimiminen edistää suomen
kielen oppimista. Maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa sovelletaan kielitietoista opetusta ja varmistetaan, että
opiskelijat saavat riittävästi kielitukea suomen kielen (S2) opettajalta ja ohjausta oppimisvalmentajalta.

AKAN
Jos maahanmuuttaja valitsee ruotsinkielisen kotoutumispolun,
kunta ohjaa hänet Borgå Folkakademin järjestämään kotoutumiskoulutukseen. Ruotsinkieliset kotoutumiskurssit järjestetään
vuosittain. Tarjolla on kaksi eritasoista kurssia, joiden sisältö vastaa suomenkielistä koulutusta.
Borgå Folkakademi (Akan) tarjoaa ruotsinkielistä kotoutumiskoulutusta vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille opiskelijoille.
Ruotsin kielen opiskelu on keskiössä, mutta opetussuunnitelma
käsittää myös yhteiskuntatietouden ja historian sekä suomen ja
englannin kielen perusteet. Opiskelijoille annetaan tutustumiskäyntien kautta mahdollisuus tutustua uuteen kotimaahansa.
Koulutus valmentaa myös työelämään ja siihen sisältyy kahden
viikon mittainen työharjoittelujakso lukuvuotta kohti.
Akanin tuella opiskelija saavuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa, työelämässä ja jatkokoulutuksessa tarvitsemansa perusvalmiudet ruotsin kielessä. Akanissa panostetaan myös siihen,
että kotoutuja saavuttaa valmiudet oman elämänsä hallintaan
sekä saa tukea oman kulttuurin ja ympäröivän yhteiskunnan
kulttuurin yhteensovittamiseen. Myös sosiaalisten taitojen ja
tietoteknisten taitojen vahvistaminen on olennaista.
Akan tarjoaa myös mahdollisuuden peruskoulun suorittamiseen aikuisille ruotsin kielellä. Aikuiset, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat, voivat sitä kautta saada pätevyyden jatko-opintoihin
toisella asteella. Pitkän matkan takaa tulevat opiskelijat voivat
asua asuntolassa. Opetus räätälöidään opiskelijan aikaisemman
kokemuksen ja koulutuksen mukaan. Opinnot voi aloittaa joustavasti joko syys- tai kevätlukukaudella.

Careeria järjestää ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista, aikuisille maahanmuuttajille suunnattua kotoutumiskoulutusta26. Koulutuksen toteutuksessa on huomioitu OPH:n ja
TEM:n laatimat mallit27, joiden tavoitteena on nopeuttaa koulutukseen pääsyä sekä polkua työelämään ja jatko-opintoihin,
tukea aiemmin hankitun osaamisen täydentämistä, monipuolistaa ja tehostaa toteutustapoja ja näin lisätä koulutuksen vaikuttavuutta.
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on saavuttaa suomen kielessä toimiva peruskielitaito
(taitotaso B1.1) ja edistää pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen. Opiskelija tekee koulutuksen aikana yhteistyössä kouluttajan kanssa ammatillisen jatkosuunnitelman, jossa sovitaan
lähiajan tavoite ja pitkän ajan tavoite. Opiskelijan ammatillinen
jatkosuunnitelma suunnitellaan elämäntilanne huomioiden.
Careerialla on oikeus toimia yleisten kielitutkintojen järjestämispaikkana. Opiskelijat voivat suorittaa keskitason suomen kielen/
ruotsin kielen tutkinnon esim. ammatillisia opintoja tai työelämää tai Suomen kansalaisuushakemusta varten. Careeriassa on
laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä monikulttuurisuusohjelma, joita noudatetaan ja seurataan. Careeria
on kielitietoinen oppilaitos ja noudattaa vuonna 2020 yhdessä
sovittuja teesejä.

26

Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012).

27

(3/2016)
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4 Paikallisessa yhteistyössä
on voimaa
ELY, muut kunnat, IU-alue, Migri

Kela, Poliisi, järjestöt, yhdistykset, seurakunnat

Työllisyyden palvelut, koulutuspalvelut
-Työllisyyden kuntakokeilu
Kunnan peruspalvelut & Ohjaamo,
kunnan sote-palvelut & TYP,
Osallisena-hanke, MOI-hanke

Asiakas
30

Kotoutumisen edistäminen alkaa Porvoossa asiakkaan tarpeesta käsin. Eri asiakkaat
tarvitsevat näin erilaisia palveluja, osa kotoutuu omien verkostojensa avulla. Oikean palvelun
saamista tarvittaessa varmistavat ja vahvistavat paitsi eri palveluissa käytettävät alkuvaiheen ja
palveluiden tarpeen arvioinnin keinot, myös aktiivinen ja vahva kumppanuus-, verkosto- ja
ekosysteemityö kotoutujan kanssa ja hyväksi.
Porvoossa palvelu on lähtökohtaisesti moniasiantuntijaista28.
Pyrimme kaikin keinoin siihen, että palveluillamme on ystävälliset ja kohtaavat kasvot. Verkosto on helposti saavutettava ja
mahdollisuuksien mukaan palvelu aina lähipalvelua. Kunnan
palveluissa nivoutuu mukaan myös yli kuntarajojen tapahtuva
verkostoyhteistyö, joista kirjastot ovat hyvä esimerkki.
Teemme siis vahvaa yhteistyötä kotoutujan kanssa ja hyväksi
kunnan eri toimijoiden ja muiden viranomaisten, järjestöjen,
yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Tuemme maahanmuuttajayhteisöjä. Meillä on toimivat rakenteet asioiden kehittämiseen ja
tiedonkulkuun Maahanmuuttotoimikunnan, Monikulttuurisuusfoorumin ja asiakasraadin kautta. Olemme tehneet vahvan pohjan matalan kynnyksen ohjaukselle ja neuvonnalle MOI-hankkeen kautta. Alkuvaiheen kotoutumisen palvelut kansainvälistä
suojelua saaville tekee vakiintunutta vahvaa työtään ja on kehittänyt jatkopolkujen prosesseja ja kuntoutuksen palveluita.
Vahvana osana yhteistyön näkyväksi tekemistä ovat hankkeet.
Työllisyyden kuntakokeilu on hanke, joka nivoo yhteen paitsi
kunnan, myös valtion resursseja kotoutumisen edistämiseksi
työelämäosallisuuden näkökulmasta. Osallisena-hanke (ELY)
verkostoituu työllisyyden näkökulmasta kotoutumisajan ylittäneiden kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden osallisuuden edistämiseen ja jatkaa tässä sisältöpainotuksena Porvoossa viime
ohjelmakaudella ollutta Porvoon malli -hanketta (Careeria).
Porvoolla on vahva tavoite olla mukana Kotoutumisentukena.fialustan käytössä. Alusta kokoaa kotoutumisen toimijoita
samaan tietopankkiin.

Porvoo kiinnittää ohjelmakauden aikana erityistä huomiota
myös lapsiin. Porvoo on hakemassa Lapsiystävällinen kunta
-sertifikaattia vuonna 2022. Tätä varten on perustettu moniammatillinen työryhmä Lapsiystävällinen kunta. Lapsiystävällinen
kunta -mallin tuella kunta varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa
tuen, ja että lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan itseään
koskeviin asioihin. Lapsiystävällinen kunta -malli saa aikaan
pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Ne voivat olla
konkreettisia parannuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa. Tärkeää on koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan
kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja
päätöksenteossa.
Myös muut kuin kunnan toimijat ovat vahva osa verkostoa.
Sekä suomen- että ruotsinkieliset koulutuskeskukset Careeria ja
Akan tekevät hedelmällistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa
maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esim. Porvoon maahanmuuttopalvelut ja
työllistämisen kuntakokeilu, työ- ja elinkeinotoimisto, alueen
työnantajat ja muut oppilaitokset sekä kolmannen sektorin toimijat.

28

Palveluiden käyttäjä itse on aktiivinen toimija.
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5 Tavoitteet ja seurantaa
vuosille 2022–2024
Maahanmuuttotoimikunta seuraa ja arvioi vuosittain kotoutumisen edistymistä. Toimikunnan tehtävänä on vastata kotoutumisen edistämisen tavoitteellisuudesta, kehittämisestä ja seurannasta hallinnollisella ja päättävällä tasolla. Kotouttamisen edistämisen ohjelman
keskeiset teemat on esitetty oheisessa taulukossa toimenpidesuosituksineen. Maahanmuuttotoimikunta raportoi suunnitelman toteutumisen vuosittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmälle. Taulukossa näkyvät myös seurannassa käytettävät mittarit.
Tavoiteasettelussa on nostettu erityistä huomiota vaativaa 9/2023 asti. Viimeistään tuolloin tarkistetaan tavoitteet työllisyyden (esim.
kansainvälinen osaaminen) sekä hyvinvointialueiden näkökulmien kautta.

Tavoite 1: Osallisuuden vahvistaminen
Painopiste

Toimenpide/ keino

Mittari

Vastuu

Osallisena-hanke, ELY (päättyy 12/2022)

Hankkeen oma seuranta, sisältää
asiakkuudet & työllistymisen
seurantaluvut

Maahanmuuttajapalvelut

Kummiperhe-hanke, HDL

Hankkeen oma seuranta, asiakkaiden
määrä

Lapsiperhepalvelut

Avoimen ohjauksen ja neuvonnan hanke
(MOI), TEM (päättyy 08/2022)

Hankkeiden oma seuranta: muun muassa
asiakkuudet ja tavoitettavuus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Työllisyyden kuntakokeiluhanke, TEM

Työllisyyden kuntakokeilun oma seuranta

Porvoon kaupunki, konsernipalvelut

sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava
työtoiminta

työllisyyden seuranta, jatkopolutukset,
osallistujamäärä

Maahanmuuttajapalvelut,
aikuissosiaalityö, lapsiperhepalvelut, TYP

Kotoutujan työelämä- ja
yhteiskuntaosallisuuden tukeminen
• hankkeiden kautta

• työhön kuntouttavien palveluiden
kautta.

Tavoite 2: Tiedonkulku, ohjaus ja neuvonta
Painopiste

Keino

Mittari

Vastuu

Vakiinnutetaan maahanmuuttajille
tarkoitettu avoimen ohjauksen ja
neuvonnan toiminta (MOI) osaksi
Porvoon kaupungin toimintaa 09/2022.

Palvelu löytää oikeat asiakkaat ja
asiakkaat löytävät palvelun.

Käyntimäärät

Kombi 09/2022 asti

Haastavien ja poikkeuksellisten aikojen
tiedonkulku (esim. pandemia)

Hyvä informaation kulku esim.
tulkkipalvelusovelluksin

Käytettävät keinot

Kaikki hallinnon alat

Kevytasiakkuuden rekisteri avoimen
ohjauksen ja neuvonnan käyttöön
09/2022

Sote-palveluista erillisen anonyymin
asioinnin rekisteri tilastointia varten

Rekisterin käyttöönotto ja käyttäminen

Kombi 09/2022 asti
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Käyntien syyn seuranta

Asiakaskäyntien kirjaukset

Tavoite 3: Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvien väestösuhteiden
edistäminen
Painopiste

Toimenpide/ keino

Mittari

Vastuu

Luottamuksen lisääminen

Avoimuus, tiedonjako, riittävät
kohtaamisen resurssit, osallisuus,
hiljaisten signaalien huomiointi

Verkkosivujen ajantasaisuus,
asiakaspalautemittarit (WOTT),
palvelutarpeen arviointien lukumäärä
sosiaalityössä, käynnit ohjauksessa ja
neuvonnassa, osallistuminen alueelliseen
sosiaaliseen raportointiin

Kaikki tahot

Aktiivinen asukastoiminta, asumisohjaus

Maahanmuuttajien saaminen
mukaan taloyhtiöiden toimintaan
(asukasdemokratiasta tiedottaminen
ja toimintaan osallistuminen) ja
asumisen opaskirjan käyttöönotto
sekä ohjaus. Kolmannen sektorin
palvelujen hyödyntäminen pakolaisten
asumisneuvonnassa.

Toimintaan ja asumiskursseille
osallistuvien määrä. Asumisen opas
aktiivisessa käytössä.

Asuntotoimi, taloyhtiöt,
Maahanmuuttajapalvelut

• suoran Vaikuttamisen kanavan kautta

Asiakasraati

Tapaamisten määrä ja raportointi

Maahanmuuttajapalvelut

• huomioimalla erityisesti työelämän
ulkopuolella olevat asiakkaat.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun
vakiinnuttaminen tukemalla
osallistumista toimintaan

Ryhmän osallistujien määrä

Kuntouttava työtoiminta, järjestöt ja
yhdistykset

Vahvistetaan järjestökentän toiminnan
mahdollisuuksia

Uudet ja uusvanhat kokeilut kuten
asukastupa & muut toiminnan
mahdollistavat tilat

Toteutuneiden toimintojen ja kokeilujen
määrä

Kaikki viranomaistahot

Osallisuuden konkreettisten ja
merkityksellisten mahdollisuuksien
luominen

Ryhmästä saatu asiakaspalaute

Kolmas sektori

Yhteistyö lähiökehityksen kanssa
Taloudellinen tuki avustuksen muodossa,
yhdistystoimijoille kaksisuuntaiseen
kotoutumiseen

Yhdistysavustukset; avustusohjeiden,
painopisteiden ja käytäntöjen
selkeyttäminen

Avustusta hakevien yhdistysten määrä
ja myönnetty avustussumma (painotus
kaksisuuntainen kotoutuminen)

Kuntakonserni

Porvoo Lapsiystävälliseksi kunnaksi 2022

Lapsiystävällinen kunta -sertifikaatin
saaminen ja sen pitämiseksi työskentely

Sertifikaatin vastaanotto

Monialainen työryhmä &
Lapsiperhepalvelut

Tavoite 4: Kotoutumisen edistämisen osaamisen ja kotoutumisen
ymmärryksen lisääminen monialaisesti
Painopiste

Toimenpide/ keino

Mittari

Vastuu

Kotoutumisosaamisen lisääminen

Monipuolinen, säännöllinen sisäinen
koulutus,

Koulutustilaisuuksien ja osallistujien
lukumäärä

laaja koulutusinformaatio,

koulutustarjonnan seuranta

Kaikki toimialat, erityisvastuullisena
maahanmuuttajapalvelut & matalan
kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan
toiminta

omien koulutustilaisuuksien
järjestäminen

järjestetyt koulutukset

(MOI), nuorisopalvelut

osallistujapalaute

varhaiskasvatus

• Riittävä koulutus ja ohjaus
kulttuurisen moninaisuuden
kohtaamiseen ja tukemiseen

kielen kehityksen tukeminen
varhaiskasvatuksessa

varhaiskasvatuksen raportointi

Tavoite 5: Asuminen
Painopiste

Toimenpide/ keino

Mittari

Vastuu

Pakolaisten ensiasuntokäytännön
vahvistaminen

Toimivat rakenteet ja
tiedonkulku A-yhtiöiden ja
maahanmuuttajapalveluiden välille

A-yhtiöt saadut asunnot

A-yhtiöt

Yhteistyöpalaverit

Maahanmuuttajapalvelut
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