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1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 
 

 
 

1.1 Keskeiset käsitteet 
 

 

Alla olevat keskeiset käsitteet on määritelty noudattaen ulkomaalaislakia, lakia kotouttamisen edis- 

tämisestä ja valtion kotouttamisohjelmaa. 

 
Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. Maahan- 

muuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkai- 

lua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus 

on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti. Maahanmuuttaja-käsite voidaan lisäksi 

jakaa eri alakategorioihin, jotka määrittelevät minkä tyyppinen maahanmuuttaja henkilö on. 

 
Toisen sukupolven maahanmuuttaja on Suomessa syntynyt maahanmuuttajien lapsi. 

 
Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyi- 

siin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten 

inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, 

mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia. 

 
Pakolainen on ulkomaalainen henkilö, joka on paennut kotimaastaan, koska hänellä on perusteltu 

syy pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rotunsa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuu- 

tensa, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteensä vuoksi. Pako- 

laisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR 

toteaa olevan pakolainen. 

 
Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa Suomeen talousarviossa vahvis- 

tetun pakolaiskiintiön puitteissa. Henkilölle on jo ennen maahantuloaan myönnetty pakolaisstatus 

UNHCR:n toimesta. 

 
Turvapaikanhakija on henkilö, joka anoo kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta 

maasta. Jos turvapaikka myönnetään, henkilöstä tulee pakolainen. Turvapaikanhakija ei siis vielä 

ole pakolainen. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskelulu- 

van saada jollain muulla perusteella. 

 
Siirtolainen on henkilö joka muuttaa vapaaehtoisesti toiseen maahan. Siirtolaisella tarkoitetaan 

sekä maahanmuuttajaa että maastamuuttajaa. 

 
Ulkomaalainen on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 

 
Vieraskielinen tai muunkielinen on Suomessa asuva henkilö. jonka äidinkieli on jokin muu kuin 

suomi, ruotsi tai saame. 

 
EU-kansalaisella ja häneen rinnastettavalla  tarkoitetaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion 

sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaista. 

 
Kolmannen maan kansalaisella tarkoitetaan muun maan kansalaista kuin Euroopan unionin kan- 

salaista ja häneen rinnastettavaa. 
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1.2 Laki kotoutumisen edistämisestä sekä yhdenvertaisuuslaki 
 

 

Laki  maahanmuuttajien  kotouttamisesta  ja  turvapaikanhakijoiden  vastaanotosta  astui  voimaan 

1.5.1999 (laki 1999/493). Tämä laki kumottiin, kun 1.9.2011 alkaen voimaan astui Laki kotoutumi- 

sen edistämisestä (laki 2010/1387). 

 
”Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta 

osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.” 

 
”Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka ta- 

voitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja tai- 

toja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen; 

2) kotouttamisella kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja mui- 

den tahojen toimenpiteillä ja palveluilla.” 

 
”Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen 

yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuus- 

tossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain 

(1995/365) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.” 

 
”Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpi- 

teiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. Ne voivat lisäksi 

laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä 

alueellaan.” 

 
Kotouttamisohjelman laadintaa ohjaa lisäksi yhdenvertaisuuslaki (laki 2004/21), jonka mukaan: 

”Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja 

suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan 

yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tu- 

lee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.” 

”Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” 

 
Kotouttamisohjelma on kunnassa toteutettavan pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan keskeinen oh- 

jelma-asiakirja, jonka tulee sisältää selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja voimavarat maahanmuuttajien 

kotouttamiseksi paikkakunnalle. Se voi olla myös hyödyllinen väline monikulttuuriselle ja etnistä 

tasa-arvoa lisäävälle kehitykselle kunnassa. 

 
Kotouttamisohjelman laatiminen on ehtona sille, että valtio korvaa kunnalle turvapaikanhakijoista 

aiheutuneet kustannukset kolmen vuoden ajalta. Tarkoituksena on, että jakso aikana turvapaikanha- 

kija sopeutuu ympäröivään yhteiskuntaan. Maahanmuuttaja tekee kunnan ja työvoimatoimiston 

viranomaisten kanssa henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman. Suunnitelmaan kootaan ne toi- 

menpiteet, joilla maahanmuuttajaa voidaan parhaiten auttaa kiinnittymään suomalaiseen yhteiskun- 

taan. 
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1.3 Erilaiset oleskeluluvat 
 

 

Maahanmuuttajan oleskelulupa määrittelee, minkälaisiin palveluihin henkilöllä on oikeus. Lisätie- 

toa löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta www.migri.fi. 
 

1.3.1 Työperustaiset maahanmuuttajat 

 

Työperustainen maahanmuuttaja tarkoittaa henkilöä, joka on tullut Suomeen työn vuoksi. Euroopan 

Unionin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse erillistä työlupaa, rekisteröinti poliisil- 

le riittää. EU:n ulkopuoliset kansalaiset tarvitsevat työntekijän/elinkeinoharjoittajan oleskeluluvan. 

Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään tilapäise- 

nä (kirjaintunnus B) tai jatkuvana oleskelulupana (kirjaintunnus A). Ensimmäinen lupa on aina 

määräaikainen, mutta jatkuvalla luvalla, voidaan näljän vuoden jälkeen myöntää pysyvä oleskelulu- 

pa (kirjaintunnus P). 
 

 
 

1.3.2 Turvapaikanhakijat  

 

Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee turvapaikkaa Suomesta vainon, suojelutar- 

peen yms. syyn vuoksi. Turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun 

turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut kolme kuukautta. Tämä kuitenkin edellyttää, että 

turvapaikanhakijalla on voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Jos kyseistä 

asiakirjaa ei ole, niin turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa, kun hän on oleskellut maas- 

sa kuusi kuukautta. 

Turvapaikanhakijat eivät voi saada kotikuntamerkintää, joten he eivät ole tämän kotouttamisohjel- 

man kohderyhmää. Saatuaan oleskeluluvan he saavat kotikuntamerkinnän ja näin ollen pääsevät 

kunnan palvelujen piiriin. 
 

 
 

1.3.3 Kiintiöpakolaiset  

 

Suomi saa ottaa vuosittain vastaan tietyn määrän pakolaisia. Vuodesta 2001 alkaen Suomeen otetta- 

vien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä vuodessa. Pakolainen on henkilö, jolle on 

myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Pakolainen on joutunut jättämään ko- 

timaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperänsä, kansallisuuten- 

sa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Suomeen ote- 

taan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu 

UNHCR on katsonut pakolaisiksi, tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia 

uudelleen sijoitusta varten.  Pakolaisilla ja kiintiöpakolaisilla on oikeus kaikkiin kunnan palveluihin 

ja heille tulee tehdä alkukartoitus sekä mahdollinen kotoutumissuunnitelma. 
 
 
 
  

http://www.migri.fi/
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1.3.4 Perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneet  

 
 

Pakolainen voi saada lähiomaisensa Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Lähiomaiseksi katsotaan 

puoliso ja alaikäiset lapset. Muiden kuin pakolaisstatuksen tai muun suojeluperusteisen oleskelulu- 

van perusteella saaneiden maahanmuuttajien tulee osoittaa voivansa elättää perheensä, jotta voivat 

saada perheensä Suomeen. Myös suomen kansalaisen perheenjäsen voi saada oleskeluluvan Suo- 

meen perhesiteen perusteella. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oles- 

kelulupa myönnetään tilapäisenä (kirjaintunnus B) tai jatkuvana oleskelulupana (kirjaintunnus A). 

Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen, mutta jatkuvalla luvalla, voidaan näljän vuoden jälkeen 

myöntää pysyvä oleskelulupa (kirjaintunnus P). 
 

 
 

1.3.5 Opiskelijat  

 

Ulkomaalaisen opiskelijan, joka ei ole EU-kansalainen tai heihin rinnastettava, on hankittava oles- 

kelulupa, jos opinnot Suomessa kestävät yli kolme kuukautta. Opiskelijalle myönnettävä oleskelu- 

lupa on luonteeltaan tilapäinen. Jos opinnot kestävät yli vuoden, oleskelulupa myönnetään yleensä 

vuodeksi kerrallaan. Lupatarrassa tilapäinen oleskelulupa merkitään B kirjaintunnuksella. Suomen 

valtio ei yleensä kustanna ulkomaalaisen opiskelijan oleskelua Suomessa. Sen vuoksi hakijan on 

osoitettava, että hänen toimeentulonsa on turvattu joko stipendillä, apurahalla tai muilla varoilla. 

Hakijalla tulee olla käytössään vähintään 500 euroa kuukaudessa tai 6 000 euroa vuodessa. 

Tilapäisellä oleskeluluvalla oleva opiskelija ei ole oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, joten kunnan 

palvelut eivät koske opiskelijamaahanmuuttajaa. Kuitenkin opiskelijalla on oikeus alkukartoituk- 

seen, koska kotoutumislain mukaan alkukartoitusta voivat pyytää kaikki Suomessa asuvat maahan- 

muuttajat. 
 

 

1.4 Kotouttamisohjelman tavoitteet 
 

 

 Maahanmuuttajat saavat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta 

 Maahanmuuttajat omaksuvat sellaisen suomen kielen taidon, että he voivat työllistyä tai jat- 

kaa opintojaan 

 Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat oppivat lukemaan ja vähäisen peruskoulutuk- 

sen saaneet voivat täydentää opintojaan 

 Maahanmuuttajat voivat ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan 

 Maahanmuuttajat saavat kosketuksen maan asukkaisiin ja yhteiskuntaelämään 

 Maahanmuuttajat osallistuvat tasavertaisina yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosi- 

aaliseen elämään 

 Vähemmistöryhmien syrjäytymisen ehkäiseminen 

 Suvaitsevaisen ja monikulttuurisen yhteisön luominen 
 
 
 

2 MAAHANMUUTON ALKUVAIHEEN TUKITOIMET 
 

 
 

2.1 Ohjaus, neuvonta ja tulkkipalvelut 
 

 

Kotoutumislaissa (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386) määritellään miten maahanmuutta- 

jan kotoutuminen ja kotouttaminen edistyvät. Nämä muodostavat portaat, jotka koostuvat perustie- 

dosta, ohjauksesta ja neuvonnasta, alkukartoituksesta ja kotouttamissuunnitelmasta. 
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Hankasalmelle voi tulla ulkomaalaisia vastaanottokeskuksen kautta, paluumuuttajaryhminä, kiin- 

tiöpakolaisia, suoraan yksittäin tai avioliiton kautta. Ohjausprosessin alkuviranomainen on se taho, 

jonka luona maahanmuuttaja käy ensimmäisenä (esim. terveyskeskus, sosiaalitoimisto, koulu, työ ja 

elinkeinotoimisto). Tällöin maahanmuuttajalle annetaan perustietoa hänen oikeuksistaan sekä vel- 

vollisuuksistaan yhteiskunnassa ja työelämässä. Tietoa annetaan myös mahdollisuuksista kotoutu- 

mista edistäviin palveluihin. 

 
Tulkkaamisesta ja kääntämisestä säädetään vastaanottolaissa (27 §). Viranomaisen on huolehdittava 

tulkitsemisesta, jos asianosainen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, ei osaa Kie- 

lilain (2003/423) mukaan käytettävää kieltä, taikka aisti- tai puhevian takia ei voi tulla ymmärretyk- 

si. Hankasalmella saadaan tulkkipalvelua tavanomaisista, kouluissa opetettavista kielistä. Jyväsky- 

län seudulta ja erityisesti Keski-Suomen alueelliselta tulkkikeskukselta hankitaan tulkkiapua harvi- 

naisiin kieliin. 

 
Viranomaisen tulee aina hankkia ja kustantaa tulkki puhuttaessa asioista, jotka tulevat vireille vi- 

ranomaisen aloitteesta. Kotoutumisen alkuvaiheen tulkkauskustannukset korvataan valtion varoista, 

kun kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tai kotoutumista tukevien palveluiden käyt- 

töön ohjaaminen. 

 
Tulkki ei itse osallistu keskusteluun, vaan mahdollistaa osapuolten välisen keskustelun tulkkaamalla 

kaiken, mitä henkilöt sanovat toisilleen tulkkaustilanteessa. Tulkki on täysin puolueeton ja häntä 

koskevat vaitiolovelvollisuus sekä esteellisyyssäännökset. Tulkkina tuleekin käyttää ammattitaitois- 

ta asioimistulkkia, ei asiakkaan sukulaista, tuttavaa, eikä koskaan lasta. 
 

 

2.2 Alkukartoitus 
 

 

Alkukartoitus tehdään työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville henki- 

löille. Kunta tai TE-toimisto arvioi alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut 

kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja 

palvelujen tarpeet. Tätä varten selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi koulutus työhistoria, kieli- 

taitoa ja tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. 

 
Alkukartoituksen perusteella työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja 

kotoutumissuunnitelman ja onko tarvetta esimerkiksi kielikoulutukselle tai muille kotoutumista 

edistäville toimenpiteille. Hyvin toteutettu kartoitus tuo esille lopulta henkilön palvelutarpeet. Al- 

kukartoituksen järjestäjän vastuulla on ohjata maahanmuuttaja tarvittavien palvelujen piiriin. 
 

 
 

2.3 Kotouttamissuunnitelma 
 

 

Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on ilmoittautunut työttömäksi 

työnhakijaksi tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma 

voidaan laatia myös muulle maahanmuuttajalle, jos alkukartoituksen perusteella arvioidaan tarve 

suunnitelmalle kotoutumisen edistämiseksi. Kaikille maahanmuuttajille ei kotoutumissuunnitelmaa 

kuitenkaan laadita. Pyrkimyksenä on maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen sillä tavoin, että 

lopputuloksena olisi maahanmuuttajan pysyväisluonteinen työllistyminen kokoaikatyöhön. 

 
Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluessa ensimmäisen oleskelu- 

luvan rekisteröinnistä tai oleskeluluvan myöntämisestä. Kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy 

yksilöllisesti, mutta se laaditaan kerrallaan enintään yhden vuoden ajaksi. Kotouttamissuunnitel- 

maan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta. Aikaa voidaan kuitenkin pidentää kahdella vuodel- 

la, jos maahanmuuttajan todetaan tarvitsevan erityisiä toimenpiteitä kotoutuakseen. 
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TE-toimistolla on erilaisia työvoimapoliittisia koulutuksia, jotka on suunnattu maahanmuuttajille. 

Myös muut Keski-Suomen TE-toimiston palvelut ovat kaikkien työnhakijoiden käytettävissä. Ko- 

toutumissuunnitelmassa kunta, TE-toimisto ja maahanmuuttaja sopivat yhdessä niistä toimenpiteis- 

tä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien 

tietojen ja taitojen hankkimisessa. Suunnitelmassa voidaan sopia suomen kielen opiskelusta, aikuis- 

koulutuksesta, ammatinvalinnanohjauksesta, työharjoittelusta ja -kokeilusta, lasten ja nuorten ko- 

toutumisen tukemisesta, koulutuksesta sekä muista kotoutumista tukevista toimenpiteistä. 

 
Maahanmuuttajien työllistämisen tukemiseksi on mahdollista käyttää TE-toimiston palveluita, ku- 

ten työkokeilua tai palkkatukea. Yhteistyössä yritysten kanssa voidaan kunnasta tai lähialueilta löy- 

tää maahanmuuttajille mahdollisia työ- ja työkokeilupaikkoja. Jos palkkatyötä ei etsinnöistä huoli- 

matta löydy, maahanmuuttaja pyritään ohjaaman vapaaehtoistyöhön tai järjestystoimintaan, joihin 

osallistuminen helpottaa kiinnittymistä asuinympäristöön. Järjestötoimintaan osallistuminen voi olla 

oleellinen osa kotoutumista ja toimia väylänä työllistymiseen. TE-toimisto päättää, mitkä maahan- 

muuttajan kotoutumissuunnitelmaan sisältyvistä toimista voidaan hyväksyä. 

 
Hankasalmella toteutetaan alla mainittuja kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. 

 
1. KOULUTUS 

 Kielikoulutus: 

o kansalaisopisto 
o harrastus, kulttuuri ja kieliopinnot 

 Kurssit ja kerhot: 

o maahanmuuttajien taitojen hyödyntäminen yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtois- 

toiminnan kautta 

 Muu täydentävä koulutus: 

o valmistava koulutus järjestetään tarvittaessa erikseen 
o yhteiskunnallisten asioiden opettaminen 

2. TYÖ 

 Työelämään tutustuminen: 

o julkisen sektorin toimipisteet (palveluasuminen, sairaala, päiväkodit, koulut, työpajat 

ym. ja avustavat tehtävät niissä) 

o työpaikoilla harjoittelu ja vapaiden työpaikkojen löytäminen 
o yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen (seurakunta, järjestöt ja yhdistykset) 

 
 

 Kuntouttavat toimenpiteet: 

o fyysinen ja psyykkinen kuntoutus (tarvittaessa kriisityö ja terapia) 
o lähityön ohjaus, henkilökohtainen tukihenkilö 

 
3. YKSILÖLLINEN SELVIYTYMISSTRATEGIA 

 Oman elämän hallinta: 

o kontaktit omaan kansallisuuteen 

 Omaehtoinen toimintojen järjestäminen 

o vertaisryhmät ja ystäväpalvelut 

 Yhteiskunnallinen osallistuminen 

o aktiivinen toiminta järjestöissä, yhdistyksissä ja projekteissa 
 

 

2.4 Kotoutumistuki 
 

 

Kotoutumisen ajalta maahanmuuttajan toimeentulo turvataan kotoutumistukena maksettavana toi- 

meentulotukena ja / tai työmarkkinatukena. Työmarkkinatuki myönnetään aikaisintaan siitä päiväs- 

tä, jolloin henkilö on rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistoon. 
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Kotoutumistuki maksetaan voimassaolevan kotoutumissuunnitelman ajan työmarkkinatukena, eikä 

näin riipu kotikuntarekisteröinnistä enää. Maahanmuuttajalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen 

muutoin kuin kotoutumistukena kolmen vuoden aikana ensimmäiseen kotikuntaan merkitsemisestä. 

Kotoutumistuen saaminen edellyttää maahanmuuttajan taloudellisen tuen tarvetta ja voimassa ole- 

vaa kotoutumissuunnitelmaa, jota maahanmuuttaja on sitoutunut noudattamaan. Kotoutumistuki on 

tarveharkintainen ja määräytyy samoin perustein kuin työmarkkinatukikin. 

 
Jos koulutukselle on tarvetta ja sen arvioidaan tukevan kotoutumista, voi maahanmuuttaja saada 

kotoutumistukea omaehtoisesta koulutuksesta. 

 
Maahanmuuttajan kieltäytyessä kotoutumissuunnitelman ja kotoutumista edistävien toimenpiteiden 

noudattamisesta, hänen oikeuttaan kotouttamistukeen voidaan rajoittaa soveltaen työmarkkinatuesta 

annetun lain ja toimeentulolain mukaisia sanktioita. 
 

 

3 MAAHANMUUTTAJIEN VASTAANOTTAMINEN 
 

 
 

3.1 Sopimukset maahanmuuttajien vastaanottamisesta 
 

 

Hankasalmen   kunnassa   käsiteltiin   kiintiöpakolaisten   vastaanottamista   ensimmäisen   kerran 

1980.luvulla ja toistamiseen 1990-luvun alkupuolella. Kummassakaan käsittelyssä ei tehty päätöstä 

pakolaisten vastaanottamisesta tuolloin voimassa olleen lain perusteella. Suomen sodissa vuosina 

1939–1945 vapaaehtoisina palvelleiden entisten Neuvostoliiton alueella suvien heimoveteraanien ja 

heidän puolisoidensa (noin 15 henkilöä) sijoittamisesta Hankasalmelle, keskusteltiin 1990-luvun 

puolivälissä. Valtuusto teki myönteisen päätöksen reunaehdoin, jotka eivät toteutuneet. 

Uuden lain velvoittamana kunta on tehnyt sopimuksen Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokes- 

kuksen työvoimaosaston kanssa kotouttamisohjelman laatimisesta ja perusteista, joilla kotouttamis- 

ta edistäviä toimenpiteitä voidaan rinnastaa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 

 
 
 

3.2 Kustannusten korvaukset 
 

 

Kunta sekä Ely-keskus voivat sopia pakolaisten vastaanotosta ja vastaanoton kustannusten korvaa- 

misesta. Ely-keskus maksaa korvaukset kunnalle, joka on laatinut tai sitoutuu laatimaan maahan- 

muuttajien kotouttamisohjelman. Valtioneuvoston asetukseen (1783/2009) on kirjattu pakolaisten, 

maahanmuuttajien sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannusten korvaaminen valtion va- 

roista. Kotoutumislain (2§) mukaisesti korvauksia maksetaan vain korvausten piiriin kuuluvista 

henkilöistä. 

 
Jos kunta on laatinut kotouttamisohjelman, korvaukset pakolaisten vastaanotosta maksetaan kunnan 

sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen välisen sopimuksen perusteella kotoutumista edistävien toi- 

menpiteiden järjestämiseksi. Korvaus on 0–7-vuotiaan henkilön osalta 6 845 euroa ja muiden osalta 

2 091 euroa vuodessa kolmen vuoden ajalta alkaen ensimmäiseen kotikuntaan rekisteröimisestä. 

 
Toimeentulotuki, tulkkipalvelut ja erityiskustannukset korvataan kunnille täysimääräisinä pakolais- 

ten osalta tehtyjen sopimusten mukaan. 

Paluumuuttajien kotoutumistuki tai toimeentulotuki korvataan pääsääntöisesti puolelta vuodelta 

henkilön ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Toimeentulotukikus- 

tannukset korvataan enintään viideltä vuodelta henkilön ollessa maahanmuuttoon liittyvän aseman- 

sa vuoksi estynyt saamasta eläkettä tai muuta sosiaaliturvaetuutta. Eräissä tapauksissa kunnille voi- 
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daan lisäksi korvata enintään viideltä vuodelta henkilön pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Näiden kustannusten korvauksia kunnan tulee hakea eril- 

lisillä lomakkeilla. 
 

 

3.3 Vastaanottokeskus 
 

 

Vastaanottokeskus on tarkoitettu ryhmänä saapuville turvapaikanhakijoille. Vastaanottokeskuksen 

kaikista kustannuksista vastaa valtio. Vastaanottokeskuksen ylläpitäjänä toimii yleisimmin kunta. 

Kunnalle aiheutuneet kustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaisesti. Korvattavat kus- 

tannukset syntyvät sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja sivistystoimen palveluista sekä henkilökun- 

nan palkkauksesta. 

 
Vastaanottokeskukseen sijoitettavat eivät ole kunnan asukkaita. Vastaanottokeskukselle tulee tehdä 

budjetti ja toimintasuunnitelma. Oleskelupäätöksen saatua turvapaikanhakijat siirtyvät kotouttamis- 

ohjelman kuvaaman toimintaympäristön piiriin. Vastaanottokeskuksen perustamisesta ja turvapai- 

kanhakijoista päättää kunta itsenäisesti. 
 

 

4 ASUMINEN 
 

 

Maahanmuuttajat ovat asuinpaikan ja asumismuodon valinnan suhteen samassa asemassa kuin 

muukin väestö. Kunnasta löytyy yksittäiselle maahanmuuttajalle tai perheelle asunto helposti var- 

sinkin Hankasalmen asemalta. Ryhmien asuttaminen vaatii erityisjärjestelyjä. Haja-asutusaluilla on 

tyhjiä yksityisten omistamia kiinteistöjä, joiden käyttöä maahanmuuttajien asuttamiseen selvitetään 

tarvittaessa. Haja-asutusalueille asuttamisen ongelmana ovat huonot kulkuyhteyden taajamiin, min- 

kä vuoksi palvelujen saatavuus on hankalaa. 

Väliaikaisista majoituspaikoista voidaan neuvotella yksityistä majoitustoimintaa harjoittavien yri- 

tysten, vanhaintukiyhdistyksen sekä seurakuntien kanssa tai osoittaa kunnan koulujen, asuntoloiden, 

päivähoidon, päivätoimintakeskuksen tms. tiloja. Haja-asutusalueilla on kunnan omistamia kiinteis- 

töjä, joita voidaan asuttaa väliaikaisesti. 

 
Maahanmuuttajat voivat itse vuokrata asuntoja ja hakea asumistukea Kansaneläkelaitokselta samal- 

la tavalla kuin Suomen kansalaiset. Asumistukeen vaikuttavat asumismenot, talouden suuriin ja 

talouteen kuuluvien jäsenten vakinaiset kuukausitulot. 
 

 

5 VARHAISKASVATUS 
 

 

Maahanmuuttajille on tarjolla samat varhaiskasvatuksen palvelumuodot kuin kantaväestöllekin. 

Päivähoitolain mukaan alle kouluikäisillä on oikeus päivähoitoon, jota Hankasalmella annetaan 

Sillankorvan, Metsätähden ja Sinisiiven päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Esiopetusta tarjo- 

taan päiväkodeissa alle kouluikäisille lapsille ja saatavilla on myös koulutoimen järjestämää esiope- 

tusta. Maahanmuuttajalasten todennäköisin hoitovaihtoehto on integroitu perhepäivähoito tai päivä- 

kotihoito yhdessä suomalaisten lasten kanssa. 

 
Osapäivähoidon järjestämistä tarjotaan niille maahanmuuttajalapsille, joiden vanhemmat ovat esi- 

merkiksi työttömiä. Tämä palvelee sekä lapsia että heidän vanhempiaan Hankasalmelle kotoutumi- 

sessa. 

 
Varhaiskasvatus koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Kotoutumisen edistämiseksi maa- 
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hanmuuttajalapsen varhaiskasvatuksessa tuetaan myös lapsen kahteen kulttuuriin kasvamista sekä 

oman äidinkielen säilyttämistä ja suomen kielen oppimista. Varhaiskasvatusta ohjaa päiväkodin tai 

perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma. 

 
Eri järjestöt järjestävät leikin- ja toiminnanohjausta sekä kerhotoimintaa syrjäkylillä asuville lapsil- 

le. Seurakunnan järjestämää kerhotoimintaa on tarjolla taajamissa. Näihin molempiin voivat osallis- 

tua myös maahanmuuttajalapset. 
 

 

6 KOULUTUS 
 

 

Kotoutumisen edistämiseksi ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi koulutus tulee aloittaa 

mahdollisimman pian heti maahanmuuton jälkeen. Koulutus on tärkeä osa henkilökohtaista kotou- 

tumissuunnitelmaa. Eri kansallisuutta oleviin maahanmuuttajiin suhtaudutaan tasa-arvoisesti. 

 

6.1 Lasten ja nuorten koulutus 
 

 

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvolli- 

suusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lap- 

sia ja nuoria maahanmuuttajia on kunnassa ollut toistaiseksi hyvin vähän. Oppivelvollisuusikäiset 

maahanmuuttajat ovat tähän mennessä omanneet hyvät suomenkielen valmiudet, sillä he ovat avio- 

/avoliiton kautta paikkakunnalle tulleita. 
 
 

6.1.1 Esi- ja perusopetus 

 

Yleensä ulkomailta tuleva lapsi sijoitetaan ikäänsä sekä tietojaan ja taitojaan vastaavalle luokalle. 

Hänen on mahdollista saada suomen opetusta erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän 

mukaan. Toisen kielen opetus voidaan järjestää osana koulun opetusta, koulun tukiopetusresurssin 

turvin tai erillisen valtionavustuksen avulla. Suomen kielen opetus ei kuitenkaan rajoitu vain kieli- 

tunneille, vaan kaikki koulussa annettava opetus tukee sitä. Hankasalmella koulut järjestävät mah- 

dollisuuksiensa mukaan maahanmuuttajaoppilaille tukiopetusta eri oppiaineissa. Tukiopetusta voi- 

daan antaa eri oppiaineissa myös oppilaan äidinkielellä. 

 
Maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle opetetaan perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa suomea 

toisena kielenä, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei ole äidinkieleltään suomenkielisen tasoinen 

kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Opetussuunnitelman perusteissa suomi toisena kielenä ei ole itse- 

näinen oppiaine, vaan se on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Jos koulussa ei 

erillistä suomi toisena kielenä -opetusta järjestetä, oppilas osallistuu äidinkielen ja kirjallisuuden 

tunneille ja opetusta eriytetään maahanmuuttajaoppilaan tarpeiden mukaisesti. 

 
Peruskouluopetus tarjoaa yleisen opetussuunnitelman mukaisesti maahanmuuttajalapsille tietoa ja 

taitoja yhteiskunnassa selviytymiseksi ja jatkokoulutukseen pääsemiseksi. Säännöllinen koulun- 

käynti opettaa normeja, tapoja ja suomalaista kulttuuria sekä mahdollistaa kontaktien syntymisen 

erilaisten lasten välille. Maahanmuuttajalapsilla on kotoutuakseen oikeus saada peruskouluopetusta, 

mutta myös velvollisuus osallistua siihen. 
 

 
 

6.1.2 Valmistava opetus 

 
 

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Perusope- 

tukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen 
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tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemi- 

seen. 

 
Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien 

täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Opetusta varten ei ole määritelty valtakun- 

nallista tuntijakoa eikä oppimäärää. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää Hankasalmen 

kunta. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Valmistavassa opetuksessa 

noudatetaan Maahanmuuttajille järjestettävän peruspetukseen valmistavan opetuksen opetussuunni- 

telman perusteita. (Opetushallituksen määräys 14/011/2009, 1.8.2009). 

 
Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan ikätasoa 

vastaaviin suomenkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan omassa opinto- 

ohjelmassa määritellyllä tavalla. Integroinnilla edistetään kotoutumista, suomen kielen kehittymistä 

ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. 

 
Kun perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarve opiskelun tukeen, tuki 

annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oppi-

laille annetaan tarvittaessa tukiopetusta, oppilashuollollisia tukitoimenpiteitä sekä osa-aikaista eri- 

tyisopetusta. Jos annettu tuki ei riitä, on tarpeen kartoittaa oppilaan erityisen tuen tarve. 

 
Opettajille järjestetään koulutusta, jonka tavoitteena on antaa lisävalmiuksia monikulttuuriselle ope- 

tukselle ja maahanmuutto-oppilaiden ja heidän perheidensä kohtaamiselle. Lisäksi muun muassa 

maahanmuuttajaopiskelijoita opettaville opettajille löytyy tukevaa materiaalia seuraavasta linkistä: 

https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/f031 
 

Opettajille järjestetään koulutusta, jonka tavoitteena on antaa lisävalmiuksia monikulttuuriselle ope- 

tukselle ja maahanmuutto-oppilaiden ja heidän perheidensä kohtaamiselle. 
 

 

6.2 Aikuiskoulutus 
 

 

Koulutus-, harjoittelu-, oppisopimus- tai työpaikkojen järjestäminen maahanmuuttajille on tavoit- 

teellista työtä, jonka pohja luodaan yhdessä maahanmuuttajan, Hankasalmen työvoimatoimiston ja 

sosiaalitoimen kanssa tehtävässä henkilökohtaisessa kotoutumissuunnitelmassa. 

 
Perusopetuksen jälkeen nuoret maahanmuuttajat voivat valmistautua jatko-opintoihin joko perus- 

opetuksen lisäluokilla tai muissa valmentavissa ryhmissä Jyväskylässä. Perusopetuksen jälkeen on 

mahdollista jatkaa opiskelua Hankasalmella lukiossa tai muualla kansanopistoissa tai ammatillisissa 

oppilaitoksissa. 

 
Hankasalmen kansalaisopisto voi järjestää koulutusta sellaisilta aloilta, jotka tukevat maahanmuut- 

tajan kotoutumista ja oman kulttuurin säilymistä. Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia kursseja 

taito- ja taideaineissa, liikunnassa, musiikissa ja muissa maahanmuuttajille soveltuvissa aineissa. 
 

 

7 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 
 

 

Ikääntyneillä maahanmuuttajilla on oikeus kaikkiin vanhuspalveluihin samoin kriteerein kuin muil- 

la kuntalaisilla. Vanhuspalvelut auttavat ikääntyneitä maahanmuuttajia asumiseen ja henkilökohtai- 

seen hoitoon sekä huolenpitoon liittyvissä tehtävissä. Tärkein palvelu arjen asioiden tukemisessa on 

kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuki sekä tarvittaessa asumispalvelut. Sairaalasta 

https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/f031
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kotiutumisen yhteydessä kotiutushoitaja on yhteyshenkilönä suunniteltaessa palveluja kotiin. Koti- 

hoidon palveluvastaava opastaa, neuvoo ja auttaa asumiseen, ruokailuun, vaatehuoltoon ja päivittäi- 

sen hygienian hoitoon liittyvissä asioissa. 

 
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia myönnetään henkilöille, jotka ovat vammais- 

palvelulaissa tarkoitettuja vaikeavammaisia henkilöitä. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja 

tukitoimia ovat muun muassa henkilökohtainen apu, asunnonmuutostyöt ja asuntoon tarvittavat 

koneet, välineet ja laitteet, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen sekä muut vam- 

maispalvelulaissa luetellut tukitoimet. 

 
Vanhus- ja vammaispalveluja järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja palvelut perustuvat 

yhdessä laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kaikissa palveluissa lähtökohtana on mahdol- 

listaa kuntalaisen kotona asuminen mahdollisimman pitkään. 

8 VAPAA-AIKA 
 

 

Vapaa-ajan palvelut ovat tärkeä osa maahanmuuttajan viihtyisyyttä ja yhteiskuntaan sopeutumista. 

Nykyiset vapaa-ajan palvelut, joita on runsaasti tarjolla, ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Kun- 

nan kaunis luonto, maaseutukulttuuri sekä runsas järjestö- ja yhdistystoiminta ovat vapaa-ajan pal- 

veluiden vahvuus. 
 

 

8.1 Liikuntapalvelut 
 

 

Kunnassa toimii aktiivisesti useita eri urheiluseuroja (mm. Hankasalmen Hanka ja Hankasalmen 

Hehku), jotka järjestävät sekä lapsille että aikuisille monipuolista liikunnallista toimintaa. 

 
Hankasalmella on myös erittäin hyvät mahdollisuudet itsenäiseen liikunnan harrastamiseen niin 

sisällä kuin ulkonakin. Sisäliikuntasaleja, valaistuja kuntopolkuja, urheilukenttiä ja uimarantoja 

kunnasta löytyy useita. Hankasalmella on myös mittava talviurheilukeskus Häkärinteet useine las- 

kettelurinteineen ja valaistuine hiihtolatuineen sekä lomakeskus Revontuli, joka tarjoaa mahdolli- 

suuden mm. golfin ja keilauksen harrastamiseen. 

 
Vaikka urheiluseurat ja yritykset tarjoavat monipuolisia liikuntapalveluja, on kunnalla kuitenkin 

keskeinen rooli liikuntapalvelujen ja -paikkojen järjestämisessä. 
 

 

8.2 Nuorisopalvelut 
 

 

Kunnallisen nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista 

kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

 
Hankasalmen kunnan nuorisopalvelut tukevat osaltaan nuorten kasvua itsenäisiksi, yhteisökykyisik- 

si ja vastuuntuntoisiksi tukein myös vanhempien kasvatustyötä yhteisöllisellä, joustavalla ja verkos- 

toituvalla tavalla. 

 
Toimintatapoja on mm. nuorisotilatyö eri taajamissa, bänditoiminta, tapahtumien järjestäminen yh- 

dessä nuorten kanssa, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu- 

työ, osallisuuteen ja vaikuttamiseen kannustaminen sekä moniammatillinen verkostotyö. 

 
Myös Hankasalmen 4H-yhdistys ja paikalliset seurakunnat järjestävät lapsille ja nuorille monipuo- 

lista vapaa-ajan toimintaa. Kyseiset tahot toimivat kunnan nuorisopalvelujen kanssa tiiviissä yhteis- 

työssä. 
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8.3 Kulttuuripalvelut 
 

 

Maahanmuuttajan kannalta keskeisin kulttuuripalvelujen tarjoaja on kirjasto. Kirjastosta löytyy luet- 

tavaa useilla kielillä ja asiakkailla on myös mahdollisuus käyttää Internetiä. Hankasalmella on pää- 

kirjaston lisäksi kaksi sivukirjastoa, jotka sijaitsevat Hankasalmen asemalla sekä Niemisjärvellä. 

Keski-kirjastoverkon yli 50 toimipistettä tarjoavat hyvät mahdollisuudet myös seutulainoihin. 

 
Aikuisten parissa keskeinen kulttuuripuolen toimija on kansalaisopisto, joka järjestää monipuolista 

harrastustoimintaa käsitöistä kielten opiskeluun. 
 
 

Kunnassa järjestetään vuosittain erilaisia kulttuuritapahtumia, joista tunnetuin on varmasti Kihveli 

Soikoon -festivaali, joka kokoaa Hankasalmelle joka kesä skiffle-musiikin ystäviä ympäri maail- 

maa. Kulttuuritilaisuudet ovat avoimia kaikille ja niiden järjestelyissä voidaan huomioida myös eri 

ryhmien toiveet. 
 

9 SOSIAALIPALVELUT 
 

 

Sosiaali- ja terveyshuollon palvelut järjestetään saman sisältöisinä ja laajuisina kuin kunnan muille 

asukkaille ottaen kuitenkin huomioon, mitä laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai- 

kanhakijoiden vastaanotosta (1386/2010) säädetään kunnan tehtävistä ja maahanmuuttajan oikeu- 

desta kotouttamissuunnitelmaan ja kotoutumistukeen. 

 
Laissa säädettyjä sosiaalipalveluja ovat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asu- 

mispalvelut, laitoshoito, perhehoito sekä omaishoidon tuki. Hankasalmen kunta tuottaa sosiaalipal- 

velut pääosin omana toimintana. Perheneuvolapalvelut ja pääosa lastenvalvoja palveluista ostetaan 

Jyväskylän kaupungilta. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on järjestetty ostopalveluna Jy- 

väskylän toimiessa vastuukuntana. Raiskauksia, kidutusta, vainoa tai uhkaa kokeneet ohjataan Krii- 

sikeskus Mobileen Jyväskylään. 

 
Vakinaisesti Suomeen muuttavien on haettava Suomen sosiaaliturvan piiriin pääsyä Kelasta, joka 

antaa kirjallisen päätöksen asiasta. Päätöksen perustana on laki asumiseen perustuvan sosiaaliturva- 

lainsäädännön soveltamisesta. Laista käytetään myös nimeä soveltamislaki (1573/1993). Suomen 

sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla 

Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Suomeen tulee 

muuttaa vakinaisesti, jotta Kelan etuuksia. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi vähintään 

kahden vuoden työskentely, paluumuutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen. 
 

 

10 TERVEYSPALVELUT 
 

 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) perustettiin 1.1.2011 tuottamaan palvelut 

Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisten kuntien asukkaille. Jyväskylän kaupunki järjes- 

tää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti terveydenhuollon palvelut em. kuntien alueella. Sopimuk- 

sen mukaan Jyväskylä huolehtii sopimuskuntien kansanterveystyön ja siihen kiinteästi liittyvien 

sosiaalipalveluiden sekä erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä. Yhteistoiminta perustuu 

lakiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007). Hankasalmella toimii terveysasema. Sai- 

raalapalveluita annetaan Jyväskylän Kyllön ja Palokan sekä Muuramen terveyskeskussairaaloissa ja 

tarvittaessa Keski-Suomen keskussairaalassa. 

 
Maahanmuuttajapalveluiden työntekijältä jokainen pakolainen ja paluumuuttaja saa esitietolomak- 

keen, jossa kerrotaan terveystarkastuksesta. Terveystarkastukseen kuuluu verikokeiden, ulostenäyt- 
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teen ja keuhkojen röntgenkuvan lisäksi esitäytettävä terveydentilan perustietolomake. Terveystar- 

kastusta varten asioidaan sekä sairaanhoitajan että lääkärin vastaanotolla. 

 
Sairaanhoitajan vastaanotolla esitellään terveydenhuoltopalveluja, kerrotaan oman terveysaseman 

palveluista ja hoitotakuusta. Tämän lisäksi keskustellen käydään läpi henkilön sosiaalista taustaa, 

oleskelualueita ja olosuhteita ennen muuttoa, ammattia, luku- ja kirjoitustaitoa, altistuksia mahdolli- 

sille tarttuville taudeille ja rokotusten tarvetta. 
 
 

Lääkärin vastaanotolla keskustellaan tutkittavan terveydentilan kannalta tärkeistä asioista ja kartoi- 

tetaan mahdollisten pitkäaikaissairauksien hoitoa. Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla on maksu- 

ton, lääkärin vastaanotolla käynnistä peritään normaali asiakasmaksu. Lisätietoa: 

http://www.jyvaskyla.fi/terveys 
 
 

10.1 Neuvolat 
 

 

Neuvolan toimintaan kuuluvat määräaikaistarkastukset sekä yksilöllisesti sovitut käynnit tervey- 

denhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Lisäksi järjestetään puhelinneuvontaa ja perhevalmennuksia 

sekä kotikäyntejä. Kotikäyntejä tehdään ensisijaisesti ensimmäisen lapsen saaneisiin perheisiin, 

mutta tarvittaessa käyntejä voidaan järjestää myös muille perheille. Kokonaisvaltaisen hoidon to- 

teuttamiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä, joka suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä. 

 
Maahanmuuttaja on oikeutettu neuvolan maksuttomiin palveluihin, kun hänellä on maistraatin 

myöntämä kotikuntaoikeus. Neuvolapalvelujen lähtökohtana on yksilöllinen ja asiakaslähtöinen 

palvelu, jossa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet. Maahanmuuttajaväestöön sovelletaan 

normaalia tarkastuksista saatua ohjeistoa, huomioiden perheen kulttuuriset taustat. 

 
Äitiysneuvolassa huolehditaan odottavan äidin ja sikiön terveydestä sekä edistetään tulevien van- 

hempien ja koko perheen hyvinvointia. Lastenneuvolassa lapsi käy kahden viikon iästä kouluikäi- 

seksi asti. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua, 

tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään sekä pyritään turvaamaan koko perheen hyvinvoin- 

ti. Lisätietoa: http://www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat 
 
 

10.2 Kouluterveydenhuolto 
 

 

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on edistää koululaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia. 

Tavoitteena on myös vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön 

terveellisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja huoltajia terveystarkastusten 

yhteydessä omalla koululla. Peruskoulussa lapselle ja nuorelle tehdään terveystarkastukset vuosit- 

tain. Kotiin ilmoitetaan etukäteen tulevasta tarkastuksesta. 

 
Tarkastusten yhteydessä ollaan aina yhteydessä vanhempiin kun on kyse uudesta oppilaasta. Huol- 

tajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. 1., 5. 

ja 8.luokilla tehdään laaja terveystarkastus, jolloin vanhemmat kutsutaan mukaan. Laajaan tarkas- 

tukseen kuuluu terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus. Lisätietoa: 

http://www.jyvaskyla.fi/terveys/kouluterveydenhuolto 
 
Lukiolaiset ovat oikeutettuja opiskelupaikkakunnallaan terveyspalveluihin. 

Lisätietoa: http://www.jyvaskyla.fi/terveys/opiskeluterveydenhuolto 
 
 

http://www.jyvaskyla.fi/terveys
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/kouluterveydenhuolto
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/opiskeluterveydenhuolto
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11 YHTEISTYÖ JA SUVAITSEVAISUUDEN EDISTÄMINEN 
 

 

Kunnassa pyritään edistämään etnistä tasa-arvoa, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaa ilmapiiriä ker- 

tomalla kuntalaisille maahanmuuttajien elämästä, kulttuurista ja elinoloista, järjestämällä yhteisiä 

monikulttuurisia tapahtumia ja illanviettoja sekä järjestämällä luento ja informaatiotilaisuuksia. Li-

säksi erityisesti nuorille annetaan tietoa pakolaisuudesta ja maahanmuuttajista järjestämällä kam- 

panjoita ja tapahtumia, joissa nuoret voivat toimia yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Vapaaehtoi- 

sen ystävätoiminnan kehittäminen on myös omiaan edistämään eri ryhmien välistä suvaitsevaisuut- 

ta. 

 
Maahanmuuttajien kotoutuminen on mahdollista vain laaja-alaisella yhteistyöllä, joka edellyttää 

valtion, kuntien, järjestöjen, seurakuntien, yrittäjien ja yksittäisen kuntalaisten osallistumista. Tär- 

keä yhteistyökumppani on erityisesti Hankasalmen seurakunta, jolla on resursseja kerho-, retki- ja 

vapaa-ajan toimintaan. Hankasalmella on myös erilaisia vapaaehtoisjärjestöjä, kuten SPR ja MLL, 

joiden avulla suurienkin ryhmien auttaminen on mahdollista. Järjestöt voivat osallistua kotoutumis- 

koulutukseen tai harjoittelun järjestämiseen maahanmuuttajille joko yksin tai yhteistyössä eri taho- 

jen kanssa. 

 
Suvaitsevaisuuden edistämisessä kulttuuripalveluilla on keskeinen tehtävä. Kulttuuripalveluja tar- 

jottaessa hyödynnetään maahanmuuttajien mahdollisia erityistaitoja ja osaamista. Kansainvälisyys- 

kasvatus päivähoidossa ja kouluissa, yhteydet ulkomaille, erilaiset vierailutilaisuudet, kansainvä- 

lisyysprojektit, ystävyyskuntatoiminta, oppilasvaihto ja työpaikkavaihdot lisäävät tietämystä ja pe- 

rehdyttävät kuntalaisia vieraisiin kulttuureihin. 
 

12 SEURANTA 
 

 

Kunnan ja TE-keskuksen tulee seurata eri maahanmuuttajaryhmien asemaa ja tilannetta. Seuranta 

edellyttää täsmällisiä tavoitteita ja konkreettisia kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. Seurannan 

tulee olla jatkuvaa. Kotouttamisohjelmaa voidaan tarvittaessa kehittää, muuttaa ja syventää. 


