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1. Johdanto  

 
Siuntion arvot tasavertaisuus, turvallisuus, vastuullisuus, uudistuminen ja kumppanuus  

sopivat hyvin myös maahanmuuttajien kotouttamisen lähtökohdiksi. Käytännön toimia edistää 

tarkoituksenmukainen ja tehokas palveluverkko: lasten ja perheiden tuki, varhaiskasvatus, koulu, 

nuorisotyö, ikääntyvien palvelut sekä kunnan ja paikallisten yhdistysten välinen yhteistyö.  

 

Kotouttamisohjelma on väline kotoutumisen kehittämisessä, suunnittelussa sekä seurannassa, ja 

kunnalla on siinä paikallistason yleis- ja yhteensovittamisvastuu. Parhaiten ohjelmaa toteutetaan 

monialaisessa yhteistyössä. Kotouttamisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 32 §:n mukaan 

ohjelma tarkistetaan vähintään valtuustokausittain ja otetaan huomioon talousarviota laadittaessa.  

 

Kotoutumislaki astui voimaan 1.9.2011 ja se ottaa huomioon kaikki eri syistä Suomeen muuttavat 

henkilöt. Kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään, mikä tarkoittaa maahanmuuttajien ja 

kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa. Kotouttamistoimenpiteitä kehitetään 

vaikuttavammiksi ja niiden seurantaa parannetaan. Erityisesti alkuvaiheen ohjausta parannetaan. 

Maahantulon alkuvaiheessa henkilön on tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, 

oikeuksista ja velvollisuuksista. Myös kielikoulutusta ja työnhakua koskevaa neuvontaa tulee lisätä. 

Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien, esim. vammaisten, vanhuksien ja vaikeassa tilanteessa elävien 

naisten ja lasten, syrjäytymistä ehkäistään. Kaikkien maahanmuuttajien osallisuutta lisätään. 

Pakolaisten hallittua sijoittamista kuntiin vahvistetaan. 

 
Korvauksista 

Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle on rekisteröity ensimmäisen kerran kotikunta 

väestötietojärjestelmään. Henkilöistä, joilla ei ole oleskelulupaa maahan tullessaan tai jotka eivät 

voi oleskeluluvan saatuaan saada kotikuntalain mukaista kotikuntaa, maksetaan korvausta 

oleskeluluvan myöntämisestä alkaen. Kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä aiheutuneiden 

kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kunnan kotouttamisohjelman ja 

tehnyt sopimuksen pakolaisten kuntaan osoittamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

(ELY-keskus) kanssa.  

 

Lainsäädäntö 

Maahanmuuttoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvä lainsäädäntö ja sen kehitystyö pohjautuvat 

Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöön sekä Suomea 

sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen, kidutuksen 

vastaiseen yleissopimukseen, lapsen oikeuksien sopimukseen ja Geneven pakolaissopimukseen. 

 

http://www.siuntio.fi/default.asp?sivu=1359
http://www.siuntio.fi/default.asp?sivu=1359
http://www.siuntio.fi/default.asp?sivu=1359
http://www.siuntio.fi/default.asp?sivu=1359
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On tärkeää huomata, että maahanmuuttajat ovat kuntalaisina oikeutettuja kunnan palveluihin, ja 

että eri palveluita koskee erillinen lainsäädäntö (esim. päivähoito ja varhaiskasvatus, perusopetus, 

sosiaalihuolto, terveydenhuolto, asuminen). Kun kotouttamistyötä toteutetaan, tämä 

palvelukohtainen lainsäädäntö tulee ottaa huomioon. 

 

2. Keskeisiä asioita ja käsitteitä  

 
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jossa 

maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla, kun 

pyritään hänen oman kielensä ja kulttuurinsa ylläpitämiseen. Kotouttamisella tarkoitetaan 

kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä 

ja palveluilla.  

 

Kotouttamisprosessi on prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, 

poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät kieltään, kulttuuriaan ja etnisyyteen liittyviä 

asioita. Kotoutuminen edellyttää sopeutumista sekä vähemmistöltä että kantaväestöltä.  

 

Kotouttamisohjelma on kunnan laatima suunnitelma, johon kirjataan maahanmuuttajan 

kotoutumista edistävät toimenpiteet. 

 

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja 

palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä 

suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja 

taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan 

toimintaan. 

 

Maahanmuuttaja on Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai 

siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on 

rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti. Kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden 

turvapaikanhakijoiden lisäksi maahanmuuttajia ovat tänne työn, opiskelun tai perhesyiden vuoksi 

muuttaneet ulkomaalaiset. Muista kuin EU- ja ETA-maista tulevat tarvitsevat työntekijän 

oleskeluluvan, jota em. valtioiden kansalaiset eivät tarvitse, mutta heidän on rekisteröitävä 

oleskeluoikeutensa saapumisen jälkeen poliisilaitoksella, maistraatissa, verotoimistossa ja 

Kelassa.  
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Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, 

uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 

mielipiteen vuoksi. Tällainen henkilö saa YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulta UNHCR:ltä 

pakolaisstatuksen päätyessään pakolaisleirille, josta Suomen viranomaiset valitsevat 

kiintiöpakolaisia.  

 

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa valtion budjetissa vahvistetun 

pakolaiskiintiön puitteissa. Toisin kuin turvapaikanhakijoilla, kiintiöpakolaisilla on välittömästi 

maahan saapuessaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisilla johtuen siitä, että he ovat 

jo ulkomailla käyneet läpi valinta- ja hyväksymisprosessin, joka turvapaikanhakijoilla on vasta 

edessä oleskelulupahakemuksen käsittelyn muodossa.  

 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. 

Turvapaikanhakija ei välttämättä ole pakolainen, jolla olisi aihetta pelätä joutumista vainon 

kohteeksi, vaan tätä asiaa nimenomaan tutkitaan oleskelulupaa harkittaessa.  

 

Oleskeluluvan voi saada:  

1) pakolainen, jolla on aihetta pelätä vainoa  

2) toissijaisen suojelun perusteella  

3) työn perusteella 

4) perhesiteiden perusteella 

 

Toissijainen suojelu, joka eivät perusta pakolaisstatusta, tulevat kysymykseen, jos tilanne koti- tai 

lähtömaassa estää paluun esimerkiksi ympäristökatastrofin, aseellisen selkkauksen tai vaikean 

ihmisoikeustilanteen vuoksi. Jos mikään luetelluista kriteereistä ei toteudu, turvapaikkahakemus 

voidaan katsoa ilmeisen perusteettomaksi.  

 

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan pakolaisasemaa (pakolaisstatus, A-oleskelulupa) sekä 

toissijaista suojeluasemaa tai humanitaarisen suojelun perusteella myönnettyä turvapaikkaa 

(toissijainen suojelu, A-oleskelulupa). Väliaikainen oleskelulupa B myönnetään yleensä vuodeksi, 

kun asiakas valittaa kielteisestä turvapaikkapäätöksestä tai/ja hänelle ei voida myöntää 

oleskelulupaa eikä pakolaisstatusta Suomeen, mutta häntä ei voida palauttaa kotimaahansa 

välittömästi turvallisuustekijöihin vedoten.  

 

Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja 

kotouttamistoimenpiteitä erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomuuden, iän, perhetilanteen, alentuneen 

toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella.  
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3. Työnjako maahanmuuttoasioissa 

 

Valtioneuvosto  

 

 

 

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon 

ministerityöryhmä  

Maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan johtaminen ja 

suuntaviivat; valtakunnallinen kotouttamisen kehittäminen 

neljäksi vuodeksi kerrallaan laaditulla valtion 

kotouttamisohjelmalla.  

Em. asioiden valmistelu, sisäministeri tekee päätöksen 

pakolaiskiintiön kohdentamisesta vuosittain.  

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto  

 

Maahanmuuttoa, maahanmuuttovirastoa (Migriä) ja 

vastaanottokeskuksia koskevat asiat, muukalaispassit ja 

pakolaisten matkustusasiakirjat, pakolaisuus ja 

turvapaikat, Suomen kansalaisuus, ulkomaan 

kansalaisten paluu ja palauttaminen, paluumuuttoon, 

maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat, 

joukkopakotilanteisiin varautuminen, ulkomaalaislain 

nojalla tapahtuva säilöönotto.  

Työ- ja elinkeinoministeriö  

 

 

Kotouttamisen osaamiskeskus  

Työvoiman maahanmuutto, kotouttamisen ohjaus, 

aikuisten maahanmuuttajien kotouttava koulutus osana 

työvoimapoliittista koulutusta.  

Asiantuntijoiden tiedonsaannista huolehtiminen,  

kotouttaminen.fi -sivuston ylläpitäminen.  

Ulkoministeriö  

 

Viisumipolitiikka ja oleskelulupahakemusten 

vastaanottaminen ulkomaan edustustoissa.  

Sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto 

(Migri)  

 

Yksittäisten henkilöiden maahantuloon, 

maastapoistumiseen, pakolaisuuteen ja kansalaisuuteen 

liittyvät asiat; ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan 

myöntäminen ja osallistuminen kiintiöpakolaisten 

valintaan, ELY-keskuksen kautta kunnalle esitys 

vastaanotettavista pakolaisista, migri.fi -sivuston 

ylläpitäminen.  

Suojelupoliisi (Supo)  

 

Turvallisuusselvitykset kiintiöpakolaisiksi kaavailluista ja 

turvapaikanhakijoista, osallistuminen kiintiöpakolaisten 

valintaan valintamatkoilla.  

Rajavartiolaitos ja poliisi  

 

Rajatarkastus, henkilöllisyyden ja matkareitin 

selvittäminen: poliisi myöntää uudet määräaikaiset 

oleskeluluvat (jatkoluvat) sekä ensimmäiset 

määräaikaiset oleskeluluvat Suomessa oleville Suomen 

kansalaisten perheenjäsenille ja naimattomille lapsille.  
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)  

 

 

 

 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- 

ja hallintokeskus (KEHA)  

Alueellinen yleistoimivalta ja kehittämisvastuu 

kotouttamisasioissa, työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-

toimistojen) ohjaus, kuntien neuvonta ja tukeminen, 

työvoimakoulutuksena toteutettavan 

kotoutumiskoulutuksen suunnittelu, hankinta ja valvonta, 

osallistuminen kiintiöpakolaisten valintaan.  

Korvausten maksatus, kehittämistehtävät.  

Työ- ja elinkeinokeskus (TE-toimisto)  

 

Työnhakijoiksi rekisteröityneiden maahanmuuttajien 

alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma, valinnat 

kotoutumiskoulutukseen ja muut työllistymistä edistävät 

toimet.  

Maistraatti  

 

Maahanmuuttajan väliaikaisen tai pysyvän kotikunnan 

rekisteröinti: henkilötunnukset mm. kiintiöpakolaisille ja 

oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.  

Verotoimisto  

 

Maahanmuuttajalle verokortti tai lähdeverokortti työn 

luonteesta riippuen: tietoa eri maiden verosopimuksista.  

Kansaneläkelaitos (Kela)  

 

Sosiaaliturvaetuuksien myöntäminen Suomessa 

vakinaisesti asuville ulkomaalaisille.  

Kunta  

 

Paikallistason yleis- ja yhteensovittamisvastuu 

kotouttamisen kehittämisessä, suunnittelussa, 

toimeenpanossa ja seurannassa.  

Maahanmuuttovirasto (Migri)  

 

Vastaanottokeskusten perustaminen ja sopimukset  

Evankelis-luterilainen kirkko, SPR, Martat ym. 

kolmannen sektorin toimijat  

 

Vastaanottokeskustoiminta, ensiasunnon varustaminen, 

maahanmuuttajien ystäväpalvelu ym. avustaminen, 

opastaminen ja tukeminen.  
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4. Kotouttamistyön tehtävät  

 

4.1 Keskeiset tehtävät  

 
 Kotouttamista tukeva viestintä ja tiedottaminen  

 

- ja perhetyö  

- ja esiopetusikäisten kotoutumisen tukeminen  

Perusopetusikäisten kotoutumisen tukeminen  

 

 

 

 

 

    

 

4.2 Kotouttamistyö Siuntiossa 

 
Siuntiossa ei ole erillistä maahanmuuttoyksikköä. Siuntion sosiaalitoimistossa yksi työntekijä 

keskittyy perustyönsä lisäksi maahanmuuttajien palveluun. Hän toimii maahanmuuttajien 

vastuutyöntekijänä ja toteuttaa tarvittaessa suunnitelmallista sosiaalityötä heidän kanssaan. Siihen 

kuuluu, että työntekijä yhdessä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa määrittelevät kaikki hänen 

tarvitsemansa palvelut.  

 

Lain mukaan kunnan on kehitettävä kotouttamista tukevia palveluja monialaisena yhteistyönä, 

johon osallistuvat kaikki kunnan hallintokunnat, TE-toimisto, seurakunta, poliisi, Kela sekä 

kolmannen sektorin toimijat. Yhteistyötä kieli- ja kotoutumiskoulutusta järjestävien tahojen kanssa 

tiivistetään, minkä lisäksi pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja monialaisen yhteistyön 

avulla. Luodaan saumattomat yhteistyöverkostot kunnan eri toimialojen välille ja suhteessa muihin 

alan toimijoihin. Yhteistyötä varten on perustettu poikkihallinnollinen kotouttamistyöryhmä, johon 

osallistuvat kunnan eri toimialat. Osastot nimeävät oman edustajansa. Kotouttamistyöryhmän 

puheenjohtaja on kunnanjohtaja ja kunnan työllistämisohjaaja toimii koollekutsujana ja sihteerinä. 

Kotouttamistyöryhmään kutsutaan tarvittaessa toimijoita valtion viranomaisista ja kolmannelta 

sektorilta. 
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Maahanmuuttajatyö on aina monialaista yhteistyötä eri yksiköiden ja palveluntuottajien välillä. 

Orientoituminen asiakkaiden kulttuuritaustaan on olennaista: on tiedettävä, mitä asioita erilaisten 

asiakasryhmien kanssa pitää ottaa huomioon. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat maahanmuuttajilla 

samat kuin kantaväestön edustajille. 

 

Alkukartoitus on kotoutumislain 9 §:n mukaan tehtävä kahden kuukauden kuluessa 

asiakassuhteen alkamisesta joko TE-toimistossa tai kunnassa. TE-toimisto tekee kaikille 

työnhakijaksi rekisteröityneille kotoutumislain piiriin kuuluville asiakkailleen niin alkukartoituksen 

kuin kotoutumissuunnitelmankin, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Alkukartoituksen 

perusteella arvioidaan maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman tarve. Kunta ilmoittaa ELY-

keskukseen vuosittain laadittujen kartoitusten määrän saaden jokaisesta kunnan alkukartoitukseen 

piiriin kuuluvasta ja tehdystä alkukartoituksesta korvauksen. Kielitaidon lähtötason arviointi 

tehdään sitä tarvitseville työnhakijana oleville asiakkaille TE-toimiston palveluna.  

 

Parhaimmillaan alkukartoitus on vuorovaikutteinen tapahtuma, jonka avulla maahanmuuttaja saa 

tarvitsemansa tiedot esim. koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista heti Suomeen muuton 

alkuvaiheessa. Sen yhteydessä arvioidaan maahanmuuttajan tuen ja palvelujen tarve ja 

selvitetään työllistymiseen, opiskeluun ja kotoutumiseen liittyviä valmiuksia: 1) luku- ja kirjoitustaito, 

2) suomen kielen taito, 3) opiskelutaidot ja - valmiudet, 4) aikaisempi koulutus ja työkokemus, 5) 

erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet, 6) omat työllistymis- ja koulutustoiveet, 7) 

elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet.  

 

Kotoutumissuunnitelma tehdään 1 - 3 vuoden ajaksi ja se on laadittava kahden viikon sisällä 

alkukartoituksesta. Muuten ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on tehtävä viimeistään kolmen 

vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä tai oleskeluoikeuden 

rekisteröimisestä. Kotoutumissuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja 

palveluista, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaan yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia 

tietoja ja taitoja sekä osallistumista tasavertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Se sisältää 

ainakin suomen tai ruotsin kielen opiskelua ja yhteiskuntaan perehdyttävää opetusta, tarvittaessa 

luku- ja kirjoitustaidon sekä perusopetuksen täydentävää opetusta, kotoutumiskoulutusta tai muita 

kotoutumista yksilöllisesti edistäviä toimenpiteitä.  

 

Kiintiöpakolaisena kuntaan saapuvalle tai oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle laaditaan  

kotoutumissuunnitelma, samoin työttömille työnhakijoille, toimeentulotukea saaville, ilman 

huoltajaa tuleville alaikäisille ja oleskeluluvan saaneille henkilöille palvelutarpeen mukaan joko 

kunnassa tai TE-toimistossa. Kotoutumissuunnitelman toimenpiteet voivat olla tehostettuja 

esimerkiksi heikentyneen toimintakyvyn, iän tai lukutaidottomuuden vuoksi. 
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4.2.1 Milloin maahanmuuttaja on kotoutunut? 

 

Maahanmuuttajan voidaan katsoa kotoutuneen hänen osatessaan jompaakumpaa kotimaista 

kieltä, osatessa hoitaa asioita itsenäisesti ja osallistuessa aktiivisesti yhteiskuntaan (omat 

verkostot, työ ja opinnot). Selkeänä rajana on Suomen kansalaisuuden saaminen, koska se 

edellyttää mm. keskitason kielitutkinnon suorittamisen suomen kielessä. Normaalina 

kotoutumisaikana pidetään yleensä kolmea vuotta tai joissain tapauksissa viittä vuotta. 

 

4.3 Henkilöstön koulutus 

 

Kunnan johtoryhmä päättää koko kunnan henkilöstökoulutusten järjestämisestä. Hallinto-osasto 

järjestää koko kunnan henkilökunnan yhteiset koulutustilaisuudet. Osastot järjestävät itse omaa 

osastoaan koskevat koulutukset. Koulutuksissa voidaan käyttää kunnan omia henkilöstöresursseja 

tai ulkopuolisia kouluttajia. 

 

4.4 Tiedottaminen 

 

Tehokas tiedottaminen on kotouttamisen onnistumisen kannalta tärkeää. Kotouttamisohjelma 

julkaistaan kunnan internetsivuilla. Kunnan johtoryhmä vastaa tiedottamisen toteutumisesta sekä 

perustiedon antamisesta. Lakisääteisesti kunnan tulee huolehtia osaltaan maahanmuuttajien 

alkuvaiheen ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedottamisen toteutumisesta sekä perustiedon 

antamisesta suomalaisesta yhteiskunnasta.  

Maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujärjestelmästä ja kotoutumista edistävistä 

toimenpiteistä. Kunta vastaa omaa ympäristöään koskevan tiedon antamisesta sekä 

perustietoaineiston sisällön tuottamisesta ja ajan tasalla pitämisestä. Tavoitteena on, että kuntaan 

muuttava saa riittävän tiedon kunnan palveluista. 
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5. Siuntiossa asuvien maahanmuuttajien kansallinen ja kielellinen 

tausta  

 
Tilastokeskuksen mukaan Siuntiossa asui 31.12.2014 ulkomaan kansalaisia yhteensä 217 

seuraavista valtioista: Viro (71), Venäjä (22), Ruotsi (18), Iso-Britannia (12), Ukraina (10). 

Asukkaita oli myös Afrikan ja Oseanian eri maista. Tilastokeskus ei ilmoita kansalaisuuksia, joiden 

edustajia on alle 10. Euroopan eri kansalaisia oli 192, joista EU-maiden kansalaisia 151.  

 
Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2014 Siuntiossa asui 6199 henkilöä. Heistä suomenkielisiä oli 

4137 ja ruotsinkielisiä 1819. Kotimaisia kieliä puhuvia oli yhteensä 5956 ja vieraita kieliä puhuvia 

yhteensä 243. Suurimmat ulkomaiset kieliryhmät olivat viro (64) ja venäjä (56). Järjestyksessä 

seuraavina tulivat englanti (27), saksa (11), ukraina (10) ja unkari (10). Muiden kieliryhmien 

edustajia oli yhteensä 65. Tilastokeskus ei ilmoita kieliä, joita puhuu äidinkielenään alle 10 

henkilöä. 

 

Siuntiossa asuvat maahanmuuttajat ovat yleensä saapuneet kuntaan oma-aloitteisesti työn, 

opiskelun tai perhesuhteiden vuoksi. Toukokuussa 2016 Siuntion kunta teki päätöksen 11 

kansainvälistä suojelua saavan vastaanottamisesta ELY-keskuksen esityksen mukaisesti. Tämä 

edellyttää uuden palvelurakenteen luomista pakolaisten kotouttamista varten.  

 

6. Tuki maahanmuuttajille 

 
6.1 Tulkkaus- ja käännöspalvelut 

 
Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei 

osaa suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla 

ymmärretyksi. Tulkkaus takaa sekä asiakkaan että viranhaltijan oikeusturvan. Epävirallisia tulkkeja 

(perheenjäsenet tai maassa kauemmin asuneet maahanmuuttajat) ei tule viranomaisen aloitteesta 

käyttää. Maahanmuuttaja-asiakkaille varataan tavallista pidempi vastaanottoaika, koska tulkin 

käyttöön on varattava enemmän aikaa.  

 
Siuntion kunnassa tulkki- ja käännöspalvelut tilataan Semantix Finland Oy:ltä. Asioimistulkkaus 

24h: puh. 010 346 7530 tai tulkkipalvelu@semantix.fi. Käännökset: puh. 010 346 7530, 

translation@semantix.fi.                                                                                                      
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6.2 Varhaiskasvatus ja esiopetus 

 
Varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toteuttamista ohjaavat mm. varhaiskasvatuslaki (8.5.2015), 

varhaiskasvatussuunnitelmat sekä esiopetuksen opetussuunnitelma.  

 

Varhaiskasvatuslaki painottaa, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän 

ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Lakiin kirjatut 

tavoitteet myös velvoittavat, että kaikille lapsille tulee antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet 

varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja 

kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja 

katsomuksellista taustaa (Varhaiskasvatuslaki 2 a§).  

 

Siuntiossa maahanmuuttajaperheiden lapsille järjestetään varhaiskasvatus kunnassa tarjolla 

olevien varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä kuten muillekin asiakkaille siten, että tuetaan lapsen 

ikä- ja kehitystason mukaista integroitumista ryhmään sekä arvostetaan monikulttuurista rikkautta. 

 

Maahanmuuttajaperheet huomioidaan tasavertaisina kuntalaisina varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisen lähtökohtana myös 

maahanmuuttajalasten kohdalla ovat lasten ja perheiden tarpeet sekä keskinäiseen luottamukseen 

ja kunnioitukseen perustuva kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö. Kotoutoutumisen 

alkuvaiheessa arvioidaan maahanmuuttajalasten tilanne osana perhettä ja varhaiskasvatuksen 

asiakkaana tapauskohtaisesti. Tulkkausta käytetään tarvittaessa.  

 

Varhaiskasvatuksessa on erityisen tärkeää keskustella maahanmuuttajataustaisten lasten 

vanhempien kanssa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja periaatteista. Samalla kun 

edistetään maahanmuuttajataustaisten lasten suomen tai ruotsin kielen omaksumista, vanhemmille 

kerrotaan lapsen oman äidinkielen kehittämisen merkityksestä ja keinoista. Varhaiskasvatuksessa 

tuetaan lasten tulevan koulukielen suomen- tai ruotsinkielen oppimista ja kehittymistä.  

 

Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti 

perheellä. Varhaiskasvatuksessa lasta rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltään tukien samalla 

lapsen kulttuuriympäristön arvoja. Samalla huomioidaan eri kulttuuriympäristöt yhtä arvokkaina ja 

tasavertaisina.  

 

Kasvatushenkilöstö ja vanhemmat laativat yhdessä jokaiselle lapselle oman 

varhaiskasvatussuunnitelman, jossa otetaan kantaa lapsen kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin: 
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suomen tai ruotsin kielen opetukseen, oman äidinkielen vahvistamiseen sekä identiteetin ja 

itsetunnon vahvistamiseen. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. 

 

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen 

tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja 

oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja 

myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja 

oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin 

mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Kaikkien lasten esiopetuksessa noudatetaan samoja 

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja 

oppimistavoitteita. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet otetaan 

esiopetuksessa huomioon. Esiopetuksen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-

identiteettien kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja. Erityisenä 

tavoitteena on tukea kaksi- ja monikielisten lasten eri kielten taitoa (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2015). Esiopetuksessa olevien maahanmuuttajalasten 

kotoutumisen edistämistä tuetaan yhteistyössä perusopetuksen kanssa.  

 

6.3 Koulutus, kulttuuri ja nuorisotyö 

 
6.3.1 Perusopetus 

 
Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä 

maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien osuus perusopetuksen oppilaista on 

kasvussa.  

 

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaneille lapsille valmiuksia 

toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa vakinaisesti asuvalla 

oppivelvollisuusikäisellä (7–17 -vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan 

peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin. 

 

Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita, mutta samalla huomioidaan oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, 

maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Opetuksen tulee myös tukea oppilaan kasvamista sekä 

suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja 

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

Siuntiossa oppilas sijoitetaan suomenkieliseen kouluun, ellei huoltaja halua lastaan 

ruotsinkieliseen opetukseen. Lapsen on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielen opetusta 

erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaan (suomi tai ruotsi toisena kielenä), 

mikäli se on tarpeen. 

  

Suomen tai ruotsin kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella koulut järjestävät 

maahanmuuttajaoppilaille tukea eri oppiaineissa resurssien mukaan. Lisäksi tukiopetusta voidaan 

antaa eri oppiaineissa myös oppilaan omalla äidinkielellä. 

 

Oppilaalla on oikeus saada myös oman uskontokuntansa mukaista opetusta, jos kyseiseen 

uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja vanhemmat pyytävät opetuksen 

järjestämistä.  

 

Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuus aktiiviseen harrastustoimintaan koulujen kerhotoiminnan 

kautta. 

 

6.3.2 Perusopetukseen valmistava opetus 

 

Oppivelvollisuusikäisille ja esiopetusikäisille maahanmuuttajalapsille, joiden suomen kielen taito ja / 

tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, voidaan antaa 

perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen kuntakohtainen 

opetussuunnitelma laaditaan suomenkielistä opetustointa varten. Opetuksen tavoitteena on tukea 

oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa 

tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten. Mikäli valmistavaa opetusta järjestetään, 

sen kesto vaihtelee oppilaan tarpeesta riippuen puolesta vuodesta vuoteen tai sen ylikin. 

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 valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Perusopetuslain mukaan oppilailla on 

oikeus työpäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, ohjaukseen ja oppilashuollon 

palveluihin.  

 

Siuntiossa perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päätetään 

lukuvuosittain. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Opetusryhmät 

muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää 
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oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja 

oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.  

Siuntion kunnassa asuvista maahanmuuttajista yli 98 % opiskelee suomenkielisissä kouluissa. 

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

vastaaviin suomen tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan 

omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. 

 

Siuntion kunnassa ruotsikielisessä opetuksessa olevien 7 - 9. vuosiluokkien perusopetus annetaan 

Lohjan kaupungin ja Kirkkonummen kunnan toimesta. Näiden vuosiluokkien osalta noudatetaan 

ko. kuntien opetussuunnitelmia. 

Siuntiossa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa asuvien nuorten, jotka ovat iältään 16 – 17 -

vuotiaita, valmistava opetus järjestetään yhteistyössä Lohjan kaupungissa sijaitsevan Kanneljärven 

opiston kanssa.  

 

6.3.3 Oman äidinkielen opetus 

 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 

kieltään ja kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa 

äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen käyttämistä kielistä 

on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisäksi oppilaan oman äidinkielen oppimäärän mukaan voivat 

opiskella ne suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset oppilaat, jotka osallistuvat ulkomailla hankitun 

kielitaidon ylläpito-opetukseen. 

 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden 

kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen 

oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Oppilaan omanäidinkielen 

hallintaa ja sen säilymistä tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa. 

Siuntion kunnan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti omaa äidinkieltä 

ylläpitävää opetusta annetaan seuraavissa kielissä: venäjän kieli, viron kieli. 

  

6.3.4 Aikuisten maahanmuuttajien koulutus  

 

Maahanmuuttajalle tärkein toimenpide kotoutumisen alkuun saattamiseksi on suomen tai ruotsin 

kielen opiskelu. Valtio järjestää kotoutujille TE-toimiston kautta kotoutumiskoulutusta. Hiiden Opisto 

tarjoaa aikuisille suomen kielen alkeis-, alkeiden jatko- ja peruskursseja. Suoritettuaan suomen 

peruskurssit 1 ja 2 eli päästyään tasolle A2 maahanmuuttaja osaa yleensä suomea riittävästi 
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pärjätäkseen, minkä jälkeen hän voi täydentää kielitaitoaan muussa opiskelussa, työelämässä ja 

vapaa-ajalla.  

 

Yleinen kielitutkinto (YKI) mittaa kielen osaamista käytännön tilanteissa. Käytyään alkeiskurssit A1 

ja peruskurssit A2 opiskelija selviää suomen kielellä esimerkiksi turistina ja voi suorittaa 

perustason YKI-tutkinnon. Jatkokurssit B1-B2 läpäistessään maahanmuuttaja nousee 

kynnystasolle, mikä tarkoittaa, että hänen pitäisi selviytyä tyydyttävästi tilanteessa kuin tilanteessa. 

Jatkokurssien B3-B4 jälkeen hän on osaajan tasolla niin, että voi työskennellä ko. kieltä puhuvassa 

maassa ja pystyy suorittamaan Suomen kansalaisuuden saamiseksi keskitason YKI-tutkinnon. 

  

Alueelliset toimijat järjestävät maahanmuuttajille, joille on tehty kotoutumissuunnitelma ja jotka ovat 

TE-toimiston asiakkaita, ELY-keskuksen ostamia lähtötasotestejä ja kotoutumiskoulutusta. 

Ammatillisiin opintoihin valmentava VALMA-koulutus edellyttää perusopetuksen päättötodistusta 

tai vastaavia tietoja/taitoja, kielitaitovaatimus on A2. 

 

Maahanmuuttajat vahvistavat edelleen VALMA:n suomen kielen opinnoilla kielitaitotasoaan 

päästäkseen B1-tasoa edellyttävään ammatilliseen koulutukseen. Tämä B1-taso on usein haaste 

maahanmuuttajalle.  

 

Esimerkiksi Luksia on valinnut maahanmuuttajien tarjontaan juuri sellaisia aloja, joille he 

työllistyvät: sosiaali- ja terveysala, puhdistusala, kiinteistönhoito, yrittäjyys. Maahanmuuttajille on 

järjestetty esimerkiksi ”ammatti kasvatusalalta”, ”yrittäjä” ja ”varastonhoitaja” -koulutuksia, joissa 

tavoitteena on ollut tutkinnon osia ammattitutkinnoista. Näitä on toteutettu Espoon toimipisteessä, 

koska Länsi-Uudenmaan alueella on haastavaa saada kokonainen ryhmä maahanmuuttajia 

opiskelemaan samaa alaa.  

 

6.3.5 Vapaa-aikapalvelut maahanmuuttajille 

 

Erilaiset harrastusmahdollisuudet voivat edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista. Näitä tarjoaa 

sekä kunnan vapaa-aikatoimi että paikalliset seuratoimijat. 

 

6.3.6 Liikunta 

 

Maahanmuuttajat voivat osallistua paikallisten liikuntaseurojen toimintaan. Sivistystoimistosta on 

saatavilla tietoa eri seurojen yhteyshenkilöistä, jotka voivat kertoa seurojen toiminnasta. Lisäksi 
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myös maahanmuuttajat voivat hyödyntää kunnan vapaassa käytössä olevia liikuntatiloja (esim. 

urheilukenttiä), tai ryhmänä varata vuoron esimerkiksi liikuntahallista. 

 

6.3.7 Kirjasto 

 

Kirjastolla kaikille avoimena matalan kynnyksen palveluna ja ikkunana suomen kieleen sekä 

suomalaiseen yhteiskuntaelämään on tärkeä rooli kotoutumisessa. Siuntion kunnan kirjastosta on 

saatavissa materiaalia suomen kielen ja suomalaisen yhteiskuntatietouden opiskelua varten.  Ns. 

selkokirjat ja -lehdet ovat osoittautuneet hyviksi tähän tarkoitukseen. Kirjastossa on myös saatavilla 

jonkin verran englanninkielistä aineistoa. Muun kielistä aineistoa voidaan hankkia muista 

kirjastoista kaukolainoina. Kirjastosta on myös saatavana tiedonhakupalvelua sekä siellä voi 

käyttää internetyhteyksillä varustettujen tietokoneiden avulla verkkokirjastopalveluita. Yhteyksin 

varustettuja koneita voi käyttää myös esimerkiksi omatoimiseen tiedonhakuun, yhteyksien 

ylläpitoon tai erilaisiin kirjallisiin töihin.  

 

6.3.8 Nuorisopalvelut 

 

Nuorisotoimen palvelut (nuorisotila, etsivät nuorisotyöntekijät) ovat avoimia kaikille nuorille. Avoin 

nuorisotilatoiminta tarjoaa mahdollisuuden kohdata ja viettää aikaa turvallisessa ympäristössä 

muiden nuorten kanssa, ja saada tarvittaessa tukea nuorisotyöntekijöiltä mieltä askarruttavissa 

asioissa. Nuorisotilatoiminnassa järjestetään myös erilaisia tapahtumia ja retkiä, jotka ovat avoimia 

kaikille nuorille. Etsivien nuorisotyöntekijöiden palvelut ovat niin ikään avoimia kaikille nuorille. 

Etsivät nuorisotyöntekijät voivat auttaa monipuolisesti erilaisissa suomalaista yhteiskuntaa 

koskevissa käytännön asioissa, kuten koulutukseen, asumiseen, sosiaaliturvajärjestelmään tai 

työhön liittyvissä kysymyksissä. Heiltä saa tukea myös elämänhallintaan ja he voivat tarjota 

nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen aikuiskontaktin.  

 

6.4 Terveyspalvelut  

 

Suomessa sairaanhoito jaetaan perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon, joita julkinen 

sektori tuottaa. Siuntion kunnan perusterveydenhuollosta vastaa perusturvalautakunta ja sen 

alisuuteen kuuluva perusturvaosasto. Sen toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin, joka velvoittaa 

kunnan tuottamaan terveydenhuoltoa, sairaanhoitoa, kuntoutusta ja hammashuoltoa asukkailleen. 

Toimintaperiaatteena on, että koko toiminta on yksilökeskeistä ja tavoitteena on tuottaa hyvää 

perushoitoa yksilön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.  
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Kotoutumisen helpottamiseksi on tärkeää, että maahanmuuttaja oppii tuntemaan suomalaisia 

hoitokäytäntöjä. Palvelut ovat tarjolla maahanmuuttajille samassa laajuudessa kuin muillekin 

kuntalaisille. Henkilökunnalla on vastuu osallistua opastukseen eri palveluiden käytössä.  

Kunnan tulee järjestää kattava terveystarkastus, ns. maahantulotarkastus, jokaiselle pakolaiselle 

viimeistään kaksi viikkoa maahantulon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen 

mukaisesti. Tämän jälkeen maahanmuuttajille tarjotaan samat lakisääteiset sosiaali- ja 

terveyspalvelut kuin muillekin kuntalaisille. Kolmen viikon aikana Suomeen tulosta tulee myös 

järjestää käynti hammashoidossa.  

 

Mielenterveyspalveluista vastaa psykiatrinen sairaanhoitaja, joka työskentelee 

terveyskeskuksessa. Kunnalla on sopimus mielenterveyskuntoutuspalveluista sekä Lohjan 

Klubitalon että Karjaan Fontanan kanssa. Turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla esiintyy 

mielenterveyden häiriöitä hiukan enemmän kuin kantaväestöllä. Erityisryhmän muodostavat 

kidutusta kokeneet pakolaiset. Heidät voidaan ohjata Helsingin Diakonissakeskuksessa toimivaan 

Kidutettujen kuntoutuskeskukseen (KITU), joka erikoissairaanhoitotasoisena poliklinikkana 

kuntouttaa kidutuksen kokeneita pakolaisia. He saattavat tarvita tukitoimia kauan saapumisensa 

jälkeen esimerkiksi traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) vuoksi. PTSD:n voi laukaista jokin 

tapahtuma, sairaus tai muu kriisi kauan saapumisen jälkeenkin. Henkilö tarvitsee hoitoa, koska 

stressihäiriöstä ei ole mahdollista parantua itsestään. 

 

Terveyspalveluiden tavoite on tuottaa laadukkaita palveluita, jotka tukevat asiakkaan fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kotoutuminen helpottuu, jos maahanmuuttaja saa aluksi 

tavata ainoastaan muutaman hoitohenkilön, jotka on valittu maahanmuuttajien vastuuhenkilöiksi.  

 

6.5 Sosiaalipalvelut  

 

Sosiaalipalvelut tukee, auttaa ja neuvoo erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa pulmatilanteissa. 

Tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosiaalityössä 

käytetään sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan työn muotoja. 

 

Sosiaalipalvelut on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joihin kuuluvat aikuissosiaalityö, lasten- ja 

perheiden palvelut sekä vammaispalvelut. Kunnan on huolehdittava maahanmuuttajien 

tarvitsemista sosiaalipalveluista yksilökohtaisesti. 

 

Tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksityisten henkilöiden, perheen ja yhteisön turvallisuutta ja 

toimintakykyä. Sosiaalitoimen puolella maahanmuuttaja-asiakkaan palveluiden tarve kartoitetaan 
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yksilöllisesti ja niihin maahanmuuttajat ovat oikeutettuja palveluihin samoilla perusteilla kuin 

valtaväestökin. Maahanmuuttajille jaetaan perustietoa palvelujärjestelmistä. Erityisiin 

maahanmuuttajien sosiaalipalveluihin kuuluvat vastaanottojärjestelyt, sosiaalityön ja 

sosiaaliohjauksen palvelut, kotouttaminen, opastus ja neuvonta. 

  

Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka tehdään 2 kk:n kuluttua asiakkuuden 

alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. 

 

Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto laativat yhdessä maahanmuuttajan kanssa 

kotouttamissuunnitelman. Suunnitelma tehdään viimeistään 2 viikon kuluttua siitä, kun 

alkukartoitus on tehty (monialaista yhteistyötä).  

 

Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, jos siihen on 

yksilöllisistä olosuhteista johtuva tarve. Kunta laatii myös perheen kotoutumissuunnitelman, jos 

perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Ilman huoltajaa saapuvalle alaikäiselle tehdään aina 

kotoutumissuunnitelma.  

 

6.5.1 Lasten- ja perheiden palvelut  

 

Lapsiperheiden palveluiden tavoitteena on havaita mahdolliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa 

ja antaa tukea mahdollisimman nopeasti ja tarkoituksenmukaisin keinoin. Pyrimme vahvasti siihen, 

että perhe itse löytäisi omia voimavarojaan arjesta selvitäkseen. Kunnan tehtävänä on järjestää 

tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Niitä ovat mm. kotipalvelu, perhetyö, lastenhoitoapu. Kunnassa 

on oma perhetyöyksikkö, joka tarjoaa mm. sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. 

  

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja 

perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän 

kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan lapsille ja perheille apua riittävän varhain.  

 

Perheneuvola tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Perheneuvolaan voi olla 

yhteydessä, mikäli on huoli lapsen käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista. 

Halutessaan keskustella lapsen kehityksestä, vanhemmuudesta tai kasvatuksesta, tai jos lapsella 

on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa. Perheneuvola antaa myös selvittelyapua, 

jos kotona on ristiriitoja, perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita tai 

jos perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen. 
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Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Kunnalla on sopimus perheneuvolapalveluista 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

 

Lastensuojelulainsäädäntö ja sen nojalla syntyvä sosiaaliviranomaisten toimintavelvoite koskee 

kaikkia maassa oleskelevia lapsia. Myös maahanmuuttajalasten asioissa viranomaisia sitovat 

lapsen edun ensisijaisuuden periaate, lapsen oikeus suojeluun sekä lapsen oikeus tulla kuulluksi 

itseään koskevissa asioissa.  

 

6.5.2 Aikuissosiaalityö  

 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena 

on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada 

toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, 

muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla 

tavoin. Toimeentulotukeen kuuluu perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja 

ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki siirtyy 1.1.2017 alkaen Kelaan. 

Kotoutumistuki maksetaan työmarkkinatukena tai toimeentulotukena. Saadakseen 

työmarkkinatukea maahanmuuttajan pitää olla työttömyysturvalain määrittelemä työtön työnhakija. 

 

Kunnalla on sopimus Kirkkonummen kunnan kanssa A-klinikan palveluista, jonne ohjataan kaikki 

päihdepalveluja tarvitsevat kuntalaiset. Mikäli henkilöllä on tarvetta päihdekatkaisuhoitoon, on 

oltava yhteydessä kunnan sosiaalityöntekijään.  

 

Kunnan maahanmuuttajatyöstä vastaava sosiaaliohjaaja vastaa myös työllistämispalveluista, sekä 

tekee laajaa yhteistyötä mm. Kelan, TE-toimiston peruspalveluiden ja TYP-palveluiden 

(monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu, jossa kunta, Kela ja TE-toimisto yhdessä 

palvelevat asiakasta) kanssa. Jos asiakas ei ole valmis suoraan avoimille työmarkkinoille, niin 

hänet voidaan ohjata esim. opiskelemaan, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai 

palkkatukityöhön. Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttaa ja hankkii kotoutumiskoulutusta, 

kielitaidontestauksia, osaamis- ja ammattitaitokartoituksia, luku- ja kirjoitustaidon koulutusta ja 

mahdollisia muita kotoutumista tukevia palveluja. 

 

6.5.3 Vammaispalvelut 

 

Siuntion vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joille ei vamman tai pitkäaikaisen sairauden 

takia löydy tarpeita vastaavia palveluja kunnan peruspalveluista. Vammaispalveluiden tavoitteena 
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on mahdollistaa vammaiselle kuntalaiselle hyvä, mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-

arvoinen elämä. Vammaispalveluiden henkilökohtaiset asiakastapaamiset järjestetään ottamalla 

yhteyttä sosiaalityöntekijään.  

 

6.5.4 Kuntouttava työtoiminta 

 

Siuntion kunnan työpaja Virta on sekatyöpaja, joka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä 17 - 28 -

vuotiaille nuorille että yli 29-vuotiaille aikuisille siuntiolaisille, jotka eivät ole löytäneet opiskelu- tai 

työpaikkaa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä 

vaikutuksia henkilön toimintakykyyn vahvistamalla elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja 

toimintakykyä. Pajalle ohjataan myös maahanmuuttajia. 

 

6.6 Asuminen 

 

Kunnan kiinteistötoimi hallinnoi kunnan omistamia asuntoja. Asunto voidaan myös etsiä KAS 

Asunnoilta tai yksityisiltä vuokranantajilta. 

 

7. Muut palvelut 

 

7.1 Liikkuminen 

 

Siuntion kunnan joukkoliikennettä kehitetään huomioiden kunnassa asuvien erilaiset tarpeet. 

Julkisen liikenteen palveluiden avulla maahanmuuttajataustaisilla kunnassa asuvilla on 

mahdollisuus päästä eriasteisiin koulutuspaikkoihin ja työhön. 

 

Siuntion Avainlinjoilla tarkoitetaan Siuntion kunnassa liikennöiviä kunnan sisäisen liikenteen 

järjestelyihin kilpailutettuja ajoneuvoja. Avainlinjat ovat kaikille avoimia kuljetuksia ja aamuisin voi 

niiden avulla siirtyä esimerkiksi kuntakeskuksen juna-asemalle yhdessä koulukuljetettavien 

kanssa.  

 

7.2 Kolmas sektori  

 

SPR pitää yllä Harjulinnan vastaanottokeskusta Siuntion Suitiassa ja he järjestävät yhteistä 

toimintaa vastaanottokodin asukkaille ja muille maahanmuuttajille. Heillä on yhteistyötä myös 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Lisäksi Sjundeå IF:ssä maahanmuuttajat voivat pelata 

käsipalloa. 

 

7.3 Seurakunta 

 

Siuntion evankelis-luterilainen seurakunta järjestää toimintaa maahanmuuttajille yhdessä 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

 

8. Hyvät etniset suhteet 

 

Kaksisuuntaisen kotoutumisen onnistuminen ja toimivan monimuotoisen yhteiskunnan 

rakentaminen edellyttää hyvien suhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä eri väestöryhmien välillä. 

Nollatoleranssi rasismiin ja syrjintään antaa hyvät lähtökohdat kaikkien viihtymiselle 

asuinympäristössään.  

  

Myönteinen asenneilmapiiri edesauttaa hyvien etnisten suhteiden syntymistä ja ylläpitoa. 

Myönteinen vuorovaikutus eri väestöryhmien välillä voi syntyä vain, jos kaikkien ryhmien edustajilla 

on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien ja kantaväestön 

yhteistoiminta asuinalueilla ja erilaisissa yhdistyksissä sekä harrastuksissa on tärkeää myönteisen 

vuorovaikutuksen kehittymiselle. Esimerkiksi kansainväliset kohtauspaikat, yhteiset harrasteryhmät 

sekä leiri- ja retkitoiminta tukevat vuorovaikutuksen syntymistä.  

  

Viranomaisten ohella kansalaisjärjestöillä on oleellinen rooli maahanmuuttajien osallistumisen ja 

kotoutumisen edistämisessä. Maahanmuuttajien omat järjestöt ja yhdistykset voivat tarjota paitsi 

tarvittavaa vertaistukea ja verkostoja, myös kotoutumista edistäviä palveluja. 

  

Maahanmuuttajayhteisöjen ja viranomaisten välinen vuoropuhelu on tärkeää. Maahanmuuttajat 

tarvitsevat toimivat kanavat tullakseen kuulluiksi ja osallistuakseen heitä itseään koskevaan 

päätöksentekoon. Hallinnon eri tasoilla tarvitaan tietoa niistä tarpeista, joita kulttuurisesti 

monimuotoistuvassa yhteiskunnassa ilmenee. Viranomaiset voivat hankkia tietoa 

maahanmuuttajien tarpeista ja näkemyksistä esimerkiksi kuulemistilaisuuksien, asiakasraatien ja 

erilaisten asiakaspalautejärjestelmien kautta.  

 

 


