
Krist i inankaupunki ,  Kaskinen,  Närpiö,
Korsnäs,  Maalahti

2023 – 2025

Kotouttamisohjelma



1.1.2023 voimaan astuneessa päivitetyssä kotoutumislaissa korostetaan aiempaa enemmän kunnan

vastuuta kotouttamistyöstä. Tämä asettaa suuremmat vaatimukset kunnalle ja tarkoittaa, että

kunta järjestää suurimman osan vasta muuttaneille annettavista palveluista. Nämä tulee kuitenkin

järjestää läheisessä yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston ja hyvinvointialueen kanssa. Kunta vastaa

yhteistyössä elinkeinotoimiston kanssa alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisesta,

ja tähän työhön tulee tarvittaessa ottaa mukaan myös hyvinvointialue.

Lain tavoitteena on tukea maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa, huolehtia siitä, että

kaikki maahanmuuttajat saavat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja

kotouttamista edistävistä palveluista. Tavoitteena on lisäksi edistää paikallisesti tai seudullisesti

kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri

väestöryhmien välillä. 

Laissa painotetaan erityisesti maahanmuuton alkuvaiheen tiedottamista sekä maahanmuuttajan

neuvontaa ja ohjausta. Kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien

kotouttamisen kehittämisestä sekä sen paikallistason suunnittelusta ja seurannasta. 

Kunnalla on näin ollen velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki kunnan palvelut soveltuvat myös

maahanmuuttajille ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa

esiintyvä tarve edellyttää. Kohderyhmälle tarkoitetut palvelut ja toimenpiteet voidaan tuottaa myös

kuntien välisenä yhteistyönä. 

Kotoutumislain 32 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen

edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään

kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (410/2015) mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa

laadittaessa. Kotouttamisohjelma toimii kotoutumisen edistämiseksi työskentelevien strategisena

asiakirjana ja tukena. 

Kuntien tervehdys
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Toimenpideohjelma 2023 – 2025

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppani Seuranta

Kotouttamisen
koordinointi

Kototuttamistyötä
koordinoidaan
keskitetysti

Kuntakohtaisesti Muut tahot, esim.
hyvinvointialue,
kolmas sektori

Koordinoinnin ja
resurssoinnin
vuosittainen läpikäynti
budjetointivaiheessa

Inkluusion ja kotouttamisen perusta

Kunnan sisäinen
yhteistyö

Kotouttamisen
edistäminen näkyy
kaikissa kunnan
yksiköissä

Kunta Yksiköt Säännölliset
kokoukset ja
toiminta yksiköiden
välillä

Yhteistyö muiden
kuntien kanssa

Säännölliset tapaamiset
kotouttamistyön
vastuuhenkilöiden
kanssa

Kunnat Asiantuntijoita
kutsutaan tarvittaessa 

Yhteiset kokoukset 2−4
kertaa vuodessa

Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa

Vuosittaiset tapaamiset
kotouttamista
edistävien toimijoiden
kanssa

Kunta/Kunnat Kolmas sektori ja
seurakunta

Yhteiset tapahtumat
1−3 kertaa vuodessa

Voimassa oleva
kotouttamisohjelma

Kotouttamisohjelman
arviointi ja päivittäminen
tarvittaessa

Kunnat Hyvinvointialue Päivitys joka neljäs
vuosi

Alkukartoituksen
tekeminen muuta kuin
tila- päistä (kunta)
toimeentulotukea saavan
maa-hanmuuttajan osalta
ja työttömän työn-hakijan
osalta (TE-toimisto) sekä
alkukartoitusta itse
pyytävän
maahanmuuttajan osalta.  
Alkukartoituksen jälkeen
tehdään tarvittaessa
kotouttamissuunnitelma 

Alkukartoituksen
laatimisesta vastaava
viranhaltija

Kunta, 
TE-toimisto

Hyvinvointialue Kotoutumis-
suunnitelmien määrä
vuodessa

Neuvontaa omalla
äidinkielellä ja
mahdollisuus
tulkkauspalveluihin

Kukin yksikkö järjestää
tarvittaessa tulkkauksen

Kunnan
yksiköt

Tulkkauspalvelujen
tuottajat

Vuosittainen kysely
maahanmuuttajille

Laaja tuki koko perheen
kotouttamisprosessille

Perheiden vapaa-ajan
palveluiden tarpeen
kartoittaminen ja
järjestäminen

Kotouttamistyöstä
vastaava ja
kunnan vapaa-
ajan sektori 

Kolmas sektori Vuosittainen kysely
maahanmuuttajille

Osallisuuden
edistäminen 

Edistää
kansalaistoimintaa ja
vaaleihin osallistumista
tiedottamalla
useammilla kielillä

Kunta Tiedotusta ja
materiaalia kunnan
toiminnan kannalta
oleellisilla kielillä



Tavoite Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppani Seuranta

Monipuolinen ja
koordinoitu tiedotus
maahanmuuttajille

Tarjoaa, koostaa ja
jakaa ajankohtaista
tiedotusta sovituissa
kanavissa

Kukin yhteistyö-
osapuoli välittää
tietoa kunnan
kotouttamis-
vastaavalle

Kunnan yksiköt,
hyvinvointialue,
kolmas sektori

Tiedotusta ja
materiaalia kunnan
toiminnan kannalta
oleellisilla kielillä

Sosiaaliset suhteet ja verkostot

Sosiaalinen
yhteenkuuluvuus

Luoda tapaamispaikkoja
kontaktien luomiseksi
asukkaiden välille

Kunta Kolmas sektori Kokouspaikkojen
määrä vuodessa

Ystävähenkilöt Rekrytoida, kouluttaa
ja ylläpitää toimintaa

Kunta Kolmas sektori Ystävähenkilöiden
määrä vuodessa

Yhteiskunnan
vastaanottavuus

Edistää yhteiskunnan
avoimuutta esim.
poistamalla syrjiviä
rakenteita, kehittämällä
palveluja ja vaikuttamalla
asenteisiin

Kunta, 
kolmas sektori

Kuntalaiset Luodun ja käytetyn
tiedotusmateriaalin
vuosittainen seuranta

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppani Seuranta

Osallisuuden ja
tasa-arvoisuuden
edistäminen

Maahanmuuttajille
tarjotaan
tuettuja/maksuttomia
kursseja aikuis- ja
kansalaisopistoissa

Kunnat (aikuis- ja
kansalaisopistot,
vapaa-aika ja
kulttuuri)

Järjestettyjen kurssien
sekä osallistujien määrä

Terveys ja hyvinvointi

Fyysisen ja psyykkisen
hyvinvoinnin edistäminen

Sosiaali-,
terveydenhuolto- ja
sairaanhoitopalveluihin
ohjaaminen ja niiden
tarjoaminen

Hyvinvointialue Säännölliset kokoukset
hyvinvointialueen kanssa
maahanmuuttajien
ohjaamiseksi oikeiden
palveluiden pariin

Kunta

Fyysisen ja psyykkisen
hyvinvoinnin edistäminen

Vapaa-ajanaktiviteettien
tarjonta, kulttuuri,
nuorisopalvelut ja
liikuntaneuvonta

Kunnat TEA-viisariKunnan eri sektorit,
kolmas sektori

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppani Seuranta

Lapset ja nuoret

Kielellisten ja
kulttuuristen taitojen
vahvistaminen

Osallistuminen vapaa-
ajanaktiviteetteihin ja
kielitaito kehittävään
toimintaan

Kunta Järjestetyn toiminnan
ja osallistujien määrä

Yhdenvertaisuuden
ymmärtäminen ja
kultturisten ja muiden
erojen kunnioittaminen 

Osallistuminen
kulttuuritoimintaan ja 
-tapahtumiin

Kunta Järjestettävien
tapahtumien ja
osallistujien määrä

Kolmas sektori

Kolmas sektori



Kuntakohtaisesti
(Perusopetus, 
aikuis-/
kansalaisopisto)

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppani Seuranta

Yksilöllinen tuki
perusopetuksesta toiselle
asteelle siirryttäessä 

Etsivä nuorisotyö,
koulukoutsi,
opinto-ohjaaja

Perusopetus, 
Föregångarna,
JobCenter

Etsivän nuorisotyön
PARent-järjestelmä

Monialaisen ohjaus- ja
palveluverkoston
kokoukset

Työllisyys ja osaaminen

Nuorten työllisyyden
edistäminen omassa
kunnassa

Työllisyyttä
edistävät palvelut
17-29-vuotiaille

JobCenter/
Föregångarna

Kunta, Welcome
office, Asiointipiste

Nuorisotyöpajan PARty

Tilasto

Aikuisten työllisyyden
edistäminen kunnan
omissa yksiköissä

Tarjoaa työkokeilua,
oppisopimuspaikkoja,
palkkatukipaikkoja ja
työpaikkoja

Kunnan yksiköt TE-toimisto, työllisyys-
koordinaattorit,
elinkeinokeskukset

Yksiköiden työllistettyjen
määrä

Suomen tai ruotsin kielen
opintojen suorittamisen
mahdollistaminen eri
tasoilla

Lisätä mahdollisuutta
osallistua olemassa
olevaan opetukseen 

UMAKO-opinnot
suorittaneiden
maahanmuuttajien määrä
vuodessa 

Suomen tai ruotsin
toisena kotimaisena
kielenä suorittaneiden
opiskelijoiden määrä
 

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppani Seuranta

Asumisneuvonta Tehdä saavutettavaksi,
ylläpitää ja uudistaa
viihtyisän asumisen
asukasopasta.
Kääntäminen useammille
kielille sekä osa ohjeista
kuvamuotoon.

Asuntoyhtiöt Päivitetty asukasopas
kunnan toiminnan
kannalta oleellisilla
kielillä

Asuminen

Kolmannen sektorin
osaamisen vahvistaminen 

Luentoja, tietoa ja
verkostoitumista
monimuotoisuuteen ja
inkluusioon liittyen

Kunta Kunnat yhteistyössä Luentojen määrä

Kunnat


