Hankkeen tausta ja valmistelu
Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus
sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet
Kotouttamislain mukaisia korvauksia voidaan hakea ELY:ltä, kun on sopimus ELY:n kanssa sekä
kotouttamisohjelma
Kotouttamislaissa todetaan kunnan tehtävänä huolehtia maahanmuuttajien kotouttamisen
kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla
Orimattilassa toimi vuoden verran (2016) vastaanottokeskus ja sieltä muutti kuntaan oleskeluvan
saaneita maahanmuuttajia

Hankkeen kuvaus
Kotouttamishankkeella luodaan kuntaan valmiuksia pakolaisten
kotouttamispalveluiden järjestämiseen sekä paikallista että seudullista yhteistyötä tehden. Hankkeen
toimenpiteillä tuetaan maahanmuuttajien uuden kielen ja kulttuurin omaksumista sekä elämänhallinnan ja
arkitaitojen vahvistumista.
Pääpaino on kehittää alkuvaiheen toimenpiteitä yhdessä kolmannen sektorin kanssa.
Hankkeen aikana vahvistetaan kuntatyöntekijöiden ja muiden toimijoiden osaamista ja tietotasoa
maahanmuuttotyössä.
Hankkeessa linkitytään seudulliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen sekä hyödynnetään jo kokeiltuja hyviä
toimintamalleja, joita on kertynyt mm. viimeisten 20 vuoden aikana erilaisten maahanmuuttajien myötä.

Hankkeen rahoitus ja resurssit
Hankkeen rahoitus tulee EU:n Turvapaikka-, maahanmuuttoja kotouttamisrahastosta (AMIF) sekä kaupungin omarahoitusosuudesta
Hankkeen toteutusaika on 28.2.2017 – 27.2.2020. Koko hankeajan rahoitus on yhteensä 210 000€,
josta EU-tuki on 157 500 € ( 75%) ja kaupungin omarahoitus on 52 500€ (25%).
Hankkeessa toimii maahanmuuttokoordinaattori.
Orimattilan kaupunki hallinnoi hanketta ja kaupungin omien toimialojen lisäksi keskeisiä yhteistyötahoja ovat paikalliset
yhdistykset ja seurakunnat (SPR, MLL, Ampun 4H, evl.seurakunta, helluntaiseurakunta), Alipi, viranomaistahot (ELY, TEtoimisto) sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Hankkeen kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat ja
vuositasolla hankkeen piiriin tulee noin 20 uutta maahanmuuttajaa.

Hankkeen ohjausryhmä
Hankkeen ohjausryhmässä kaupungin edustajina hyvinvointipäällikkö,
maahanmuuttokoordinaattori ja kaupunginhallituksen nimeämä edustaja sekä edustajat
Orimattilan seurakunnasta, SPR:stä, Hämeen ELY-keskuksesta, Hämeen TE- toimistosta,
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä ja Sisäministeriöstä

Hankkeen keskeiset tavoitteet
•

Kehitetään paikallinen toimintamalli alkuvaiheen kotouttamiseen;
verkostoyhteistyö kattaa kunnan, viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijat.

•

Kotouttamistoimintojen kehittäminen ja järjestäminen kohderyhmälle

•

Etnisten suhteiden edistäminen kunnassa

•

Osaamisen lisääminen maahanmuuttotyössä

Mitä hankkeessa tehdään? (1/3)
Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta:
•
•
•
•
•
•

viranomaisasioiden hoito ( mm. Kela, TE-toimisto, maistraatti, Migri)
sosiaali- ja terveyspalvelut ( mm. alkuvaiheen terveystarkastukset)
opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut ( mm. koulun aloitus, päivähoidon hakeminen)
arjen asioissa opastus ( mm. asuminen, pankki- ja talousasioiden hoito, julkinen liikenne)
pakolaisten vastaanottoon liittyvät toimet ( mm. asunto ja välttämättömät kalusteet)
alkukartoitukset ( selvitetään mm. aikaisempi koulutus ja työkokemus, luku- ja kirjoitustaito)

-> laaditaan kotoutumissuunnitelma ; usein yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa

Mitä hankkeessa tehdään? (2/3)
Vapaaehtoistoiminnan koordinointi
• säännölliset tapaamiset ja toiminnan järjestämisestä sopiminen paikallisten yhdistysten ja seurakuntien kanssa
(esim. suomenkielen kerhotoiminta, ystävätoiminta, tapahtumat, kerhot)
Kehittämisfoorumi kokoontuu säännöllisesti mallintaen kotouttamistoimien kokonaisuutta ja eri toimijoiden
vastuita / tehtäviä. Työryhmässä on kaupungin eri toimialojen edustajat sekä edustajat Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymästä, ELY:stä ja TE- toimistosta.
Yhteisten tapahtumien ja toiminnan järjestäminen
• hankeaikana järjestetty mm. ulkoilutapahtuma maahanmuuttajille, talvipukeutumisinfo ja – näytös, osallistuttu
seudun muiden hankkeiden toimintaan ja tilaisuuksiin
• maahanmuuttajat osallistuvat kaupungin, yhdistysten ja seurakuntien järjestämään toimintaan

Mitä hankkeessa tehdään? (3/3)
Hankkeesta ja toiminnasta tiedottaminen
• hankkeesta on kerrottu kaupungin sisäisessä tiedotuksessa, lehdistötiedotteita on laadittu
sekä käyty kertomassa hankkeesta ja maahanmuuttoon liittyvistä asioista erilaisissa
tilaisuuksissa ( esim. koulu, yhdistykset, kaupungin luottamuselimet, seudulliset koulutukset
ja yhteistyöverkostot)
Koulutuksen järjestäminen
• hankkeessa on laadittu ohjeistus yhteistyökumppaneille mm. tulkin käytöstä
• hankkeessa on suunnitteilla kulttuurikoulutusta eri toimijoille ( esim. kaupungin sivistystoimi,
sote-henkilöstö)

Kiintiöpakolaiset
Pakolaisia, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysyvästä asuin maastaan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan
voi pysyvästi asettua asumaan, voidaan ottaa uudelleen sijoitettavaksi kolmanteen maahan niin sanotussa
pakolaiskiintiössä. Suomeen otetaan pakolaiskiintiöstä henkilöitä, jotka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain
päävaltuutettu UNHCR on katsonut pakolaisiksi, tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia
uudelleen sijoitusta varten.
Kiintiöpakolaisia vastaanottavia maita on nykyisin noin 25.
Suomessa eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuinka monta kiintiöpakolaista
Suomi sitoutuu ottamaan. Vuodesta 2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä
vuodessa. Eduskunta voi päättää mahdollisesta lisäkiintiöstä. Esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015 pakolaiskiintiötä
nostettiin Syyrian vaikean tilanteen vuoksi ja kiintiöpakolaisia otetiin 1 050.

Kiintiöpakolaisten valintaprosessi (1/2)
1. Suomen eduskunta päättää, montako kiintiöpakolaista Suomeen otetaan vuosittain
2. Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö valmistelevat esityksen valtioneuvostolle siitä, mitä
kansalaisuuksia ja miltä alueilta kiintiöpakolaisia valitaan Suomeen.
3. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR määrittää, ketkä tarvitsevat eniten apua. He ehdottavat vain pientä osaa näistä
pakolaisista kiintiöpakolaisiksi eri maihin. UNHCR lähettää Suomelle ehdotettujen pakolaisten asiakirjat
Maahanmuuttovirastoon (Migri).
4. Maahanmuuttovirasto vastaa kiintiöpakolaisten valinnasta. Kiintiöpakolaisten valintaan osallistuvat myös
kuntien edustajat ja / tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) edustajat sekä suojelupoliisi.
5. Viranomaiset matkustavat maahan, jossa UNHCR ehdottamat pakolaiset oleskelevat. He haastattelevat
pakolaiset. Joitakin valintoja tehdään ilman haastattelua UNHCR:n asiakirjojen perusteella.

Kiintiöpakolaisten valintaprosessi (2/2)
6.

Migri päättää haastattelujen ja asiakirjojen perusteella, ketkä valitaan Suomen pakolaiskiintiöön.
Migri myöntää heille pakolaisaseman ja oleskeluvan Suomeen.

7. Maahanmuuttovirasto sijoittaa pakolaiset kuntiin yhteistyössä ELY – keskusten kanssa.
8. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM järjestää Maahanmuuttoviraston pyynnöstä kiintiöön valittujen
ihmisten matkan Suomeen.
9. Kunnat vastaanottavat pakolaiset ja elämä Suomessa voi alkaa.

