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Esipuhe
Kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuus on Oulun kaupungin kotouttamisohjelman lähtökohta. Oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat ovat yhdenvertaisia kuntalaisia oikeuksineen ja velvollisuuksineen, niin veronmaksajina kuin palvelujen käyttäjinä. Tavoitteena on
integroida maahanmuuttajat aktiivisiksi kansalaisiksi yhteiskunnan
kaikilla osa-alueilla.
Ohjelman keskeiset käsitteet ovat kotouttaminen, kotoutuminen
ja kotoutuja. Kotouttamisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä ja
palveluita, joilla yhteiskunta pyrkii edistämään kotoutumista. Kotoutuminen on prosessi, jossa ihminen kiinnittyy ja tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan ja yhteisöön, missä hän asuu. Kotoutuminen
on kaksisuuntaista: maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa ja
työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, samaan aikaan koko yhteisö muuttuu ja kehittyy väestön monimuotoistuessa. Kotoutujalla
tarkoitetaan maahanmuuttajaa, joka pyrkii integroitumaan uuteen
yhteisöön.
Kahdensuuntaisen kotoutumisen näkökulmasta kaikki kuntalaiset ovat osallisia kotoutumisprosessissa. Kaksisuuntaisen
kotoutumisen kannalta on tärkeää, että ihmiset eri kulttuureista kohtaavat toisensa. Arkiset kohtaamiset päiväkodissa,
koulussa, työpaikoilla ja muissa yhteisöissä kasvattavat keskinäistä ymmärrystä ja vähentävät ennakkoluuloja. Puoliso,
perhe ja ystävät ovat tärkeitä myös kotoutumisen onnistumisessa. Onnistuneen kotoutumisen ansiosta Ouluun muuttaneet voivat olla mukana elinvoimaisen ja kansainvälisen Oulun rakentamisessa opiskelijoina, työntekijöinä tai yrittäjänä.
Kuntalaisena he voivat osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioihin ja päätöksiin.
Oulu on historiansa aikana ollut kansainvälinen kauppa- ja tervakaupunki, mikä näkyy kaupungin kulttuurissa. Oululaiset
ovat puolustaneet Suomen itsenäisyyttä ja rakentaneet yhteiskuntaa. Oulusta on muutettu työn perässä Amerikkaan,
Ruotsiin ja Etelä-Suomeen. Oululaisia asui sodan aikana myös Ruotsissa. Osa muuttajista on palannut takaisin tuoden
mukanaan uusia ja erilaisia tapoja elää ja asua Oulussa. Oulun vetovoima on vuosikymmenten myötä lisääntynyt ja
kaupunki on kasvanut viidenneksi suurimmaksi kaupungiksi Suomessa. Kasvaneen muuton ja maahanmuuttajien myötä
oululaisuus on saanut uusia vivahteita, ei ole enää yhtä tapaa elää ja olla oululainen. Tieto kulkee nopeasti ja aika on
hektistä, maailma on tullut lähelle.
Oulun kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2018–2021. Näinä vuosina suomalainen yhteiskunta kokee historiallisesti
merkittäviä uudistuksia. Maakunnille siirtyy vuodesta 2020 alkaen yli puolet kuntien tehtävistä ja taloudesta. Maakunnat
ottavat vastuun erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista. Suomen väestön ikärakenne muuttuu, vanhusten osuus väestöstä kasvaa ja lasten ja työikäisten osuus pienenee. Digitalisaatio ja robotiikka muuttavat työmarkkinoita ja sen myötä luodaan uusia ja erilaisia työpaikkoja ja –tehtäviä. Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat välttämättömiä, koska kaikkien
työpanosta tarvitaan. Kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön merkitys hyvinvoinnin luomisessa ja ylläpidossa kasvaa ja
julkisten palvelujen rinnalle tulevat yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut.
Kotoutuva Oulu nousee yhä merkityksellisemmäksi voimavaraksi kaupungin elinvoimaisuuden rakentamisessa. Voimavaroja tarvitaan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Kotoutuminen ei ole vain viranomaisten vastuulla oleva tehtävä
vaan osa kansalaisyhteiskuntaa ja monimuotoista ja elinvoimasta kaupunkikulttuuria.
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1. Johdanto
Laki kotouttamisen edistämisestä määrää, että kunnan tai kuntien yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma neljän
vuoden välein. Oulun edellinen kotouttamisohjelma ”Kotini on täällä” on laadittu vuosille 2013–2017, joten ohjelma
täytyy päivittää vuonna 2018. Tämä ohjelma korvaa aiemman Oulun kotouttamisohjelman.
Kotouttamisohjelmaa on valmistellut työryhmä, johon kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Tässä ohjelmassa on keskitytty siihen, että ohjelma olisi mahdollisimman käytännönläheinen, ja että ohjelman julkaisemisen jälkeen tapahtuisi
konkreettisia muutoksia, jotka edistävät maahanmuuttajien kotoutumista Ouluun.

1.1

Kotouttaminen laissa

Suomessa lait määrittelevät kuntien toimintaa ja myös sitä, mitä kotouttamisessa tulisi ottaa huomioon. Laki
kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1. syyskuuta 2011. Uusin maahanmuuttajien kotouttamista koskeva laki pyrkii vastaamaan maahanmuuton monipuolistumiseen Suomessa. Lakia sovelletaan kaikkiin
Suomeen muuttaneisiin henkilöihin, joilla on oleskelulupa, mutta ei Suomen kansalaisuutta. Laki kotoutumisen
edistämisestä on päivitysvaiheessa.
Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan sen jäseninä. Myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä ajatuksia
laissa. Lain tarkoituksena on varmistaa, että jokainen maahanmuuttaja saa tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa.
Laissa määritellään kotoutumista edistäviä toimenpiteitä sekä vastuutahoja kotouttamisen osa-alueilla. Tämä
ohjelma pohjautuu ennen kaikkea kunnan velvollisuuksille, joita ovat mm. kotouttamisen yhteensovittaminen
paikallistasolla, kunnan palveluiden soveltuvuuden varmistaminen myös maahanmuuttajille, laissa tarkoitetuttujen toimenpiteiden ja palveluiden järjestäminen tarvittavassa laajuudessa sekä henkilöstön osaamisen
kehittäminen.
Yksi kunnan velvollisuuksista laissa on laatia kunnan kotouttamisohjelma kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Ohjelman valmistelun käynnistää kunta. Muut alueen viranomaiset ja toimijat
osallistuvat ohjelman laadintaan tarvittavassa laajuudessa. Ohjelmaan voi sisältyä erilaisia asioita, mutta keskeistä siinä on suunnitelma siitä, miten kotouttaminen tapahtuu paikallistasolla. Ohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja päivitetään vähintään neljän vuoden välein.

1.2

Oulun kotouttamisohjelma

Ohjelman valmistelua varten Ouluun on asetettu kotouttamisohjelman ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet ovat
toimineet eri alojen asiantuntijoina sekä määritelleet ohjelman valmisteluprosessia ja painopistealueita.
Kotouttamisohjelman valmisteluun on sisältynyt eri tahojen osallistamista, joissa on kartoitettu nykytilannetta
sekä mahdollisia kehitystarpeita. Kotouttamisohjelma on käsitelty kaupungin johtoryhmissä ja sitä on kommentoinut usea kotouttamisen parissa työskentelevä kaupungin työntekijä. Oulussa toimivien uskonnollisten yhteisöjen
edustajien kanssa on kokoonnuttu yhteen keskustelemaan uskontojen roolista kotoutumisessa, ja kolmannen
sektorin toimijoiden sekä maahanmuuttajayhdistysten näkökulmia on selvitetty työpajan muodossa.
Myös maahanmuuttajaryhmien kanssa on keskusteltu kotouttamisesta ja palveluista Oulussa. Työpajoja on pidetty
kotoutumiskoulutuksessa, valmistavalla luokalla ja Tervetuloa Ouluun! -kurssilla. Lisäksi aiheesta on keskusteltu
Maahanmuuttajaneuvostossa, naisten kerhossa sekä kahvihetken yhteydessä. Ohjelma on myös käynyt lausuntokierroksilla eri lautakunnissa.
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Ohjausryhmän jäsenet:
Piia Rantala-Korhonen (pj.) 		

Konsernihallinto, Oulun kaupunki

Marjo Kiviniemi 			

Terveyspalvelut, Oulun kaupunki

Anu Holappa 				

Sosiaalipalvelut, Oulun kaupunki

Seija Mustonen 			

Työllisyyspalvelut, Oulun kaupunki

Marjut Nurmivuori 			

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki

Jukka Kokkinen 			

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki

Anne Mustakangas-Mäkelä 		

Vuolle Setlementti ry

Timo Peltovuori 			

Oulun ensi- ja turvakoti ry

Jussi Leponiemi 			ELY-keskus
Leila Tuohino 				TE-toimisto
Marjo Pääskylä 			

Oulun ammattikorkeakoulu

Heidi Huttunen			Oulun yliopisto

Ohjelman valmistelijana on toiminut yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka ja toteutuksessa on ollut mukana
Monikulttuurikeskus Villa Victorin henkilökunta.
Kotouttamisohjelman lopussa on toimenpideohjelma, johon on kirjattu konkreettisia toimenpiteitä, jotka toteutetaan ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi vuosina 2018–2021. Kun Oulun kaupunginvaltuusto on
hyväksynyt kotouttamisohjelman, perustetaan kotouttamisohjelman seurantaryhmä, joka seuraa tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmään osallistuu edustajat kaikilta Oulun kaupungin palvelualueilta. Hyväksymällä kotouttamisohjelman, valtuusto antaa samalla seurantaryhmälle luvan muokata ohjelmaa yhteiskunnassa tapahtuvien
muutosten myötä ilman, että ohjelmaa tarvitsee uudelleen hyväksyttää valtuustolla. Kotouttamisohjelmaa täytyy
muokata esimerkiksi maakuntauudistuksen myötä.
Kotouttamisohjelma ohjaa kotouttamistyötä Oulun kaupungin alueella. Tasapuolisen ja kokonaisvaltaisen integraation toimeenpaneminen vaatii uusien toimintamallien jalkauttamista lähialueille sekä keskitetyn koordinaation
maahanmuuttotyössä. Uuden, kotoutumista edistävän lain ohjatessa toimintaa on tärkeää juurrutta se osaksi
kunnan perusarvoja. Lisäksi on tärkeää hakea uusia, lähialueita kehittäviä matalankynnyksen toimintamalleja
integraation tueksi. Myös vuoden 2017 alusta lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotto huomioidaan
kotouttamisohjelmassa. Malli auttaa edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.
Keskeinen ohjelma Oulussa on kaupunkistrategia 2020, jonka strategisissa painopistevalinnoissa korostuu mm.
työllisyys ja elinvoima, laadukkaat palvelut, lapset ja nuoret sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys. Samat
painopistevalinnat näkyvät myös tämän ohjelman keskiössä. Uuden kaupunginvaltuuston on tärkeää huomioida
uusi kotouttamisohjelma tehtäessä uutta kaupunkistrategiaa.

Kotouttamisohjelmassa korostetaan seuraavia asioita:

•

Kotoutujan osaaminen luo elinvoimaa

•

Laadukkaat palvelut tukevat kotoutumista

•

Oululainen kotouttaa ja kotoutuu
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Maahanmuutto Oulussa

Oulu on merkittävä Pohjois-Suomen asumiskeskittymä ja Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulu on vetovoimainen
kaupunki ja sen asukasluku kasvaa tasaisesti. Oulussa asuu noin 200 000 ihmistä ja sen väestö on Euroopan nuorin.
Oulussa oli vuoden 2017 kesäkuun lopussa 5743 oleskeluluvan saanutta ulkomaan kansalaista ja 123 eri kansalaisuutta
(Maistraatti 30.06.2017). Maahanmuuttajia tilastoidaan neljällä eri taustamuuttujalla, jotka ovat kansalaisuus, kieli, syntymävaltio ja syntyperä. Taustamuuttujasta riippuen maahanmuuttajien lukumäärä Oulussa vaihtelee noin 5500–7000
välillä. Yhteistä kaikille lukemille on se, että maahanmuuttajien määrä kasvaa tasaisesti. Ulkomaalaistaustaisten rekisteröinti perustuu maassa asumiseen ja oleskelulupaan. Turvapaikanhakijoita ei tilastoida Maistraatin tai Tilastokeskuksen rekistereihin, koska heille ei ole vielä myönnetty oleskelulupaa Suomeen.
Ouluun muutetaan yleensä perhesyistä, työn perässä tai opintojen vuoksi. Oulussa on paljon korkeasti koulutettuja
maahanmuuttajia, joiden osaamista pitäisi tulevaisuudessa kyetä hyödyntämään koko ajan enemmän. Olisi myös erittäin tärkeää, että opiskeluperäiset maahanmuuttajat saataisiin jäämään Ouluun ja siirtymään työelämään.
Kymmenen suurinta kansalaisuusryhmää Oulussa ovat suuruusjärjestyksessä venäläiset, irakilaiset, kiinalaiset, vietnamilaiset, somalialaiset, thaimaalaiset, ruotsalaiset, afganistanilaiset, intialaiset ja virolaiset (Maistraatti 30.06.2017).
Kansainvälinen suojelu on muodostanut noin 10 % maahanmuutosta Suomeen ennen vuonna 2015 alkanutta turvapaikanhaun kasvua (TEM).

30.06.2017

		

		lkm

ero 12/2016

Venäjä		

456

-16 (-3 %)

Irak		

399

+14 (4 %)

Kiina 		

375

-3 (-1 %)

Vietnam 		

299

-11 (-4 %)

Somalia		

294

-7 (-2 %)

Thaimaa		

240

-5 (-2 %)

Ruotsi		

232

+2 (1 %)

Afganistan

202

+8 (4 %)

Intia		

180

+9 (5 %)

Viro		

143

-1 (-1 %)

Maahanmuutto Oulussa taulukot: määrä 2005-2017 ja suurimmat kansalaisuusryhmät
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Venäjä		

1000

Arabia		

578

Englanti 		

479

Kiina		

460

Somali		

424

Vietnam		

385

Persia, farsi

353

Kurdi		

308

Thai		

302

Albania		

189

					Suurimmat kieliryhmät

Myös tässä ohjelmassa puhutaan paljon maahanmuuttajista ja kunnan palveluita tarkastellaan nimenomaan maahanmuuttajan näkökulmasta. Puhuttaessa Oulun maahanmuuttajista ryhmään sisältyy noin 7700 henkilöä, jotka eroavat
hyvin paljon toisistaan ja toisaalta edustavat jokainen yksilöinä monimuotoista oululaisuutta. Käyttämällä termiä
maahanmuuttaja, ohjelmassa pyritään tarkastelemaan kaupungin palveluita niistä näkökulmista, joiden tiedetään
yleisesti liittyvän maahanmuuttoon. Erillisen maahanmuuttajanäkökulman kautta tarkasteltuna ohjelma pyrkii siihen,
että kaikki oululaiset saavat tasa-arvoista ja yhdenvertaista palvelua Oulussa.

Maahanmuuttaja 		

Suomeen pysyvästi muuttanut henkilö. Käytetään yläkäsitteenä erilaisista

				

syistä ja lähtömaista maahan muuttaneille henkilöille.

Ulkomaalainen		

Ulkomaan kansalainen. Henkilö, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta.

Vieraskielinen			

Henkilö, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Ulkomaalaistaustainen

Henkilö, joka on itse syntynyt ulkomailla (ns. 1. polven maahanmuuttaja)

				

tai henkilö, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi

				

on syntynyt ulkomailla (ns. 2. polven maahanmuuttaja).

Pakolainen			

Henkilö, joka saa kansainvälistä suojelua, koska hänellä on perusteltu syy

				

pelätä joutuvansa kotimaassa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden,

				

tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

				

Suomeen pakolaisia saapuu sekä kiintiöpakolaisena että turvapaikanhakijana.

Turvapaikanhakija		

Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ulkomaalaista, joka hakee suojelua ja

				oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta.
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2. Kotoutumista edistävät palvelut
Kotoutumisessa on tärkeää, että viranomaiset varmistavat palveluiden soveltuvuuden kaikille oululaisille. Kotoutumisen alkuvaiheessa, maahanmuuttajille tarjotaan laissa määriteltyjä kotoutumista edistäviä palveluita. Yleensä
viimeistään kolmen vuoden kuluttua oleskeluluvan saannista maahanmuuttajat käyttävät muiden kuntalaisten
kanssa kaikkia samoja palveluja. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät mahdollisimman nopeasti samoja palveluita muiden kuntalaisten kanssa.
Kotouttamisohjelman ja alkuvaiheen palveluiden tarkoituksena on varmistaa, että maahanmuuttaja saa tarvittavat
tiedot ja taidot toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Maahanmuuttajan täytyy tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa. Tässä luvussa keskitytään palveluihin, jotka on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajille.

2.1

Viranomaispalvelut kaikille soveltuvina

Viranomaisten täytyy huolehtia siitä, että palveluiden asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Palveluiden
tulee soveltua myös maahanmuuttajille. Viranomaisten vastuulla on, että henkilöstö saa tarvittavan koulutuksen ja ajankohtaiset tietotaidot käyttöönsä palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös tulkkauspalvelut, selkokielen käyttö sekä esteettömyys ovat kaikki osa tätä kokonaisuutta. Suomen kielen oppimiseen
kannustetaan, jotta tarve tulkkauspalveluiden käytölle vähenisi.
Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain
(423/2003) mukaan viranomaisasiassa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa
tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä laissa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös
mm. maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa (Laki kotoutumisen edistämisestä 5§)
Oulun kaupungilla tulkkauspalvelut tilataan Monetra Tulkkipalvelusta. Vaihtoehtoina on paikan päällä tapahtuva tulkkaus ja etätulkkaus puhelimen tai videoyhteyden välityksellä.
Tulkkia ei kuitenkaan tarvitse tilata aina, vaan monesti myös selkokieli auttaa asiakasta ymmärtämään. Onkin
tärkeää, että erityisesti asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt osaavat puhua selkokieltä.

Toimintaohjeet viranomaiselle

•

		

Tilaa aina tulkki, jos et ole varma, onko asiakkaasi suomen kielen taito tai oma kielitaitosi
riittävä asioiden hoitamiseen.

•

Käytä tulkkina vain ammattitulkkia, älä asiakkaasi puolisoa, sukulaista, tuttavaa, äläkä
		koskaan lasta.

•

		

•

		

Tulkki ei osallistu keskusteluun, vaan tekee osapuolten välisen keskustelun mahdolliseksi.
Hän ei esiinny puolestapuhujana tai ylimääräisenä viranomaisena.
Tulkki tulkkaa kaiken asiakkaiden välisen keskustelun. Tulkki ei lisää mitään tai jätä mitään pois.
Hän on täysin puolueeton ja ehdottomasti vaitiolovelvollinen.

•

Tulkki voi tehdä omia tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hän hävittää tulkkauksen
		jälkeen.

•

		
		

Käyttämällä tulkkipalvelua varmistat, että asiat tulevat välitetyksi oikein. Muista, että tulkin
voi tilata, vaikka asiakkaasi ei katsoisikaan sitä tarpeelliseksi. Tulkin käyttö lisää sekä
työntekijän että asiakkaan oikeusturvaa.
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Tavoite
Oulun kaupungin henkilöstön
monikulttuurisuusosaamisen
kehittäminen

Maahanmuuttajat osaavat
käyttää sujuvasti erilaisia
sähköisiä palveluita
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Toimenpide

Mittari

Järjestetään koulutuksia, joihin
osallistuu jokaisen yksikön
edustaja vuosittain

Koulutusten ja osallistuneiden
määrä

Valitaan joka palvelualueelle
monikulttuurisuusvastaava

Monikulttuurisuusvastaavat eri
palvelualueilta

Oulun kaupungin henkilöstö
opastaa ja kouluttaa
maahanmuuttajia sähköisten
palvelujen käytössä

Asiakaspalaute

Vastuutaho/t
Oulun kaupungin palvelualueet,
Monikulttuurikeskus Villa Victor

Oulun kaupungin palvelualueet

Viranomaispalveluissa täytyy huomioida palvelujen esteettömyys. Monilla maahanmuuttajilla on vaikeuksia erityisesti erilaisten sähköisten palvelujen ja ohjelmien käytössä. Eri viranomaistahojen olisi
tärkeää tarjota sähköisiä palveluita eri kielillä tai ainakin selkosuomella ja opettaa maahanmuuttajaasiakkaita käyttämään näitä sähköisiä palveluja ja ohjelmia. Lisäksi eri virastoissa olisi hyvä olla opasteita yleisimmillä Oulussa käytettävillä kielillä.
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Vakiinnutetaan
maahanmuuttajien
monikielinen ohjaus- ja
neuvontapalvelu osaksi Oulun
kaupungin palvelurakennetta

Ylläpidetään Villa Victorin monikielistä ohjaus- ja neuvontapalvelua nykyisellä tasolla sekä
kehitetään palvelua asiakkaiden
tarpeiden mukaan palkkaamalla
uusia ohjaajia

Monikielisen ohjauksen ja
neuvonnan asiakasmäärät ja
tarjottavien kielten määrät,
vieraskieliset Oulussa

Monikulttuurikeskus Villa Victor,
Byströmin nuorten palvelut

Maahanmuuttajat saavat
esitteitä eri palveluista omalla
äidinkielellä

Eri palveluntarjoajat käännättävät esitteitä neljälle suurimmalle kieliryhmillä Oulussa (venäjä,
arabia, englanti, kiina)

Eri kielille käännetyt esitteet

Kaupungin eri palvelualueet

2.2

Tiedonvälitys ja monikielinen neuvonta

Oulu on mukana valtakunnallisella infopankki.fi -verkkosivustolla, jossa on tietoa Suomesta 12 ja Oulusta 4 eri kielellä (suomi, englanti, venäjä ja kiina). Useimmat virastot tarjoavat tietoa ja palvelevat
asiakkaita ainakin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Virastoissa on esillä myös hyödyllisiä oppaita ja
esitteitä, jotka auttavat henkilöä kotoutumaan Ouluun. Olisi tärkeää, että eri palveluntarjoajat tarjoaisivat maahanmuuttajille esitteitään eri kielillä.
Monikulttuurikeskus Villa Victorissa järjestetään monikielistä ohjausta ja neuvontaa eri kielellä. Neuvontaa annetaan sekä paikan päällä että puhelimitse. Neuvonnan lähtökohtana on ”yhden luukun
periaate” eli ohjausta pyritään antamaan kaikilla elämän osa-alueilla. Keväällä 2017 yleisimmät asioinnin aiheet olivat suomen kielen opiskelu, työ, oleskeluluvat, harrastukset ja vapaa-aika, asuminen
ja Kela.
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Maahanmuuttajat, jotka eivät
ole TE-toimiston asiakkaita,
saavat tiedon mahdollisuudesta
alkukartoitukseen

Tiedotetaan kohderyhmälle
alkukartoituksesta ja kaupungin
palvelualueet ohjaavat
asiakkaat alkukartoitukseen

Toteutuneet alkukartoitukset ja
kotoutumissuunnitelmat

Monikulttuurikeskus Villa Victor
ja kaupungin palvelualueet
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Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma

Alkukartoituksessa selvitetään tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan koulutus- ja työhistoriaa sekä
arvioidaan alustavasti hänen työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet. Alkukartoituksessa selvitetään kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarpeet. Alkukartoitus
käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. Alkukartoituksen järjestänyt taho ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa eri viranomaispalveluiden piiriin
(laki kotoutumisen edistämisestä). Mikäli henkilö on työtön työnhakija, työ- ja elinkeinotoimisto toteuttaa
alkukartoituksen. Muille maahanmuuttajille alkukartoitus toteutetaan Monikulttuurikeskus Villa Victorissa.
Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden kautta hän saa riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Suunnitelmaan voi sisältyä kieliopetusta, oman äidinkielen opetusta,
yhteiskuntaoppia, luku- ja kirjoitustaidon sekä perusopetuksen täydentäviä opintoja, kotoutumiskoulutus tai
muita yksilöllisesti kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava
viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taikka
oleskeluoikeuden rekisteröimisestä (laki kotoutumisen edistämisestä).
TE-toimiston kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä maahanmuuttajapalveluiden kanssa silloin, kun
henkilöllä on asiakkuus myös maahanmuuttajapalveluissa. Suunnitelmassa sovitaan koulutukseen, työnhakuun ja työllistymiseen liittyvistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Lisäksi maahanmuuttajapalveluissa tehdään
heidän kaikille täysi-ikäisille asiakkailleen vielä laajempi kotoutumissuunnitelma, jonka yhtenä osana ovat
myös koulutukseen ja työelämään liittyvät toimenpiteet. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle
maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi (laki kotoutumisen edistämisestä).

2.4

Maahanmuuttajapalvelut ja kiintiöpakolaisten vastaanotto

Oulun kaupungissa on tehty päätös 50 kuntapaikasta, johon sisältyy alaikäiset, yksin ilman huoltajaa maahan
tulleet turvapaikanhakijat sekä kiintiöpakolaiset, joka sisältää myös vamman tai sairauden vuoksi (ns. hätätapaukset) maahan tulleet pakolaiset. Kotoutumislain mukaisesti ELY-keskus vastaa kiintiöpakolaisten kuntiin
sijoittamisesta. Vuosittain Ouluun on ollut mahdollista tulla 50 maahanmuuttajaa kuntapaikalle. Vuonna 2015
Oulu myönsi kuntapaikan 41 kiintiöpakolaiselle ja 9 alaikäiselle. Oleskeluluvan saaneet 18 vuotta täyttäneet
turvapaikanhakijat voivat valita minkä tahansa kunnan Suomessa asuinkunnakseen, ja he ovat oikeutettuja
kaikkiin niihin palveluihin, jotka kunta tarjoaa muillekin kunnan asukkaille.
Maakunnan alueelle laadittiin ELY-keskuksen koolle kutsumassa yhteistyöryhmässä vastaanottokeskuksesta
kuntaan –toimintamalli, joka pohjana on toiminut Oulun kaupungin ja Oulun vastaanottokeskuksen vuosien
varrella kehittämä yhteistyö. Toimintamallin tarkoitus on varmistaa hallittu kuntaan muutto, ja sitä laatimassa
olivat pakolaisia vastaanottavat Pohjois-Pohjanmaan kunnat, TE-toimisto sekä alueen vastaanottokeskukset.
Oulun kaupungissa tehtiin ylimääräinen 100 kuntapaikan lisäys alaikäisille turvapaikanhakijoille vuodelle
2016. (KH:n päätös OUKA/5144/05.11.00/2016)
Korvaukset oleskeluluvan saaneiden turvapaikan hakijoiden palvelusta
Laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan 1.9.2011, jonka yhtenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajien
aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Kuntien ja valtion
rooli on keskeinen mm. palveluiden järjestämisessä sekä tasa-arvon edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä. Laissa säädetään, että kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen
kehittämisestä ja sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi laki edellyttää, että kunnille mak-
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settavien oleskeluluvan saaneiden turvapaikan hakijoiden palveluiden korvausten ehtona on lain mukainen
kotouttamisohjelma ja sopimus ELY-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanotosta. Oulun kaupungissa on
hyväksytty ”Kotini on täällä” Kotouttamisohjelma vuosille 2013–2017.
Valtio maksaa laskennallista kustannusten korvauksta oleskeluluvan saaneen turvapaikan hakijan osalta kunnalle.
Erityiskustannuksina korvataan todellisten kulujen mukaan: tulkkipalveluiden käyttö (ei määräaikaa); alaikäisenä
yksin ilman huoltajaa maahan tulleiden terveyspalveluiden kustannukset korvataan, mikäli maahan tullessa on
ollut vamma tai sairaus; muuten korvataan ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta perheryhmäkotiin tai
muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset 18-vuotiaaksi (ml. lastensuojelun kustannukset), jonka jälkeen
erikseen sovittuna jälkihuoltoajan kustannukset 21 ikävuoteen asti; vamman tai sairauden huomattavan suuret
kustannukset 10 vuoden ajalta, mikäli vamma tai sairaus on syntynyt ennen maahantuloa sekä lyhytaikainen kallis
sairaalahoito ja sosiaalihuollon erityiskustannuksia, kuten vammaispalveluiden kustannukset.
Korvauksiin ovat oikeutettuja ne kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista tai avoimen sopimuksen
ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi kunta saa kuntaan muuttaneista valtionosuusjärjestelmän mukaiset kustannukset. Kuntapaikka edellytetään alaikäisille, yksin ilman huoltajaa tulleille turvapaikanhakijoille. Heille määrätään
myös jo maahantulovaiheessa virallinen edustaja, joka hoitaa heidän asioitaan kunnassa. Vastaanottoyksikkö
ja kunta tekevät tiivistä yhteistyötä kuntaan sijoittamisessa mm. arvioimalla yhdessä lapsen palveluntarpeen.
Vastuu on aina kunnalla. Ilman huoltajaa tullut alaikäinen ei voi muuttaa kuntaan ilman kuntapaikkaa. Alaikäisten
sijoitusmuotoina ovat perheryhmäkoti, erilaiset tuetun asumisen muodot sekä sijaisperheet. Lapsen edustaja
päättää lapsen asumisesta.
Alaikäisen osalta kunta tekee tiivistä yhteistyötä sijoituspaikan kanssa sen varmistamiseksi, että lapsen kotoutuminen sujuu mahdollisimman hyvin. Jälkihuoltoon rinnastettavat toimenpiteet: alaikäiselle ilman huoltajaa
tulleelle voidaan tarjota lastensuojelun jälkihuollon kaltaisia palveluja 21 ikävuoteen saakka.
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut järjestää keskitettynä palveluna sosiaali- ja terveydenhuollon Oulun kaupungissa asuville pakolaistaustaisille henkilöille sekä paluumuuttajille kotoutumisaikana. Maahanmuuttajapalveluita käyttävät kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä perheenyhdistämisen kautta
tai itsenäisesti Ouluun muuttaneet pakolaistaustaiset henkilöt, jotka ovat olleet Suomessa alle kolme vuotta väestötietojärjestelmään kirjautumisesta lähtien. Lisäksi merkittävä asiakasryhmä on yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoina tulleet, joille tarjotaan edellä mainittujen palveluiden lisäksi alaikäisten asumispalveluja ja tarvittaessa
lastensuojelun palveluita. Myös entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneille paluumuuttajille tarjotaan kotoutumispalveluita ensimmäisen puolen vuoden ajan. Paluumuuttajien määrä on vuosittain hyvin pieni ja tulee lopulta
loppumaan kokonaan, koska Suomi ei ota enää uusia paluumuuttajia jonoihin (jonot suljettu heinäkuussa 2011).
Maahanmuuttajapalveluiden palveluihin kuuluvat mm. vastaanottojärjestelyt, sosiaalityön, psykologin ja terveydenhuollon palvelut, opastus ja neuvonta, asumisen ohjaus, asumispalvelut sekä ensimmäisten vuosien
psykososiaalinen tukeminen. Osa palveluista tuotetaan ostopalveluna monituottajamallin mukaisesti. Maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijä on asiakkaan vastuutyöntekijä, joka koordinoi palveluiden kokonaisuutta.
Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus toteutuu Kelan palveluna. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä
Kelan kanssa. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on keskeinen osa palvelua. Terveyspalveluihin kuuluvat
terveydenhoitajan- ja lääkärintarkastukset, terveydenhoitajan vastaanotot, päivystysvastaanotto sekä perusterveydenhuollon lääkäripalvelut.
Pakolaiset saavat lakisääteisiä kotouttamispalveluita kolmen vuoden ajan ja paluumuuttajat puolen vuoden
ajan. Sen jälkeen maahanmuuttajat saavat tarpeensa mukaisesti kaupungin tarjoamia yleisiä hyvinvointipalveluiden palveluita kuten muitakin kaupungin palveluita. (kuvattu tarkemmin kohdassa 5 Hyvinvointi – sosiaalija terveyspalvelut)
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3. Koulutus
Maahanmuuttajia saapuu Ouluun eri-ikäisinä ja erilaisilla oppimisvalmiuksilla ja koulutaustoilla. Jokaiselle
oppilaalle ja opiskelijalle pyritään löytämään hänelle sopiva koulutuspolku. Kaikki lapset ja nuoret ovat
oppivelvollisia Suomessa. Maahanmuuton syy tai oleskeluluvan puute ei saa vaikuttaa lapsen tai nuoren
oikeuteen osallistua koulutukseen.
Oman kielen ylläpitäminen parantaa lapsen valmiuksia oppia muita kieliä. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tavoitteena on toimiva kaksikielisyys. Vastuu lapsen oman äidinkielen säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Perhettä kannustetaan ja tuetaan vaalimaan omaa
kieltään ja kulttuuriaan. Jos lapselle halutaan oman kielen opetusta, huoltajien täytyy pyytää sitä erillisellä lomakkeella. Oulun kaupunki antaa lapselle oman äidinkielen opetusta perusopetuksen ohella, mikäli
opetusryhmään tulee riittävä määrä oppilaita (6 oppilasta).
Ulkomailla suoritettuja tutkintoja voidaan tunnustaa ja rinnastaa suomalaiseen tutkintoon. Tutkinnon
tunnustamisessa päätetään siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikka haettaessa. Tutkinnon tunnustaa Opetushallitus, alakohtainen viranomainen, työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu sen mukaan, mihin tarkoitukseen tutkinnon tunnustamista haetaan. Tutkintojen
tunnustaminen on pakollista Valviran ja Opetushallituksen valvomissa ammateissa. Korkeakoulut ja
oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

3.1

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksessa huoltajat tekevät kasvattajien kanssa yhteistyötä, jolla tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja
oppimista. Lapselle järjestetään hoitopaikka pääsääntöisesti oman alueen varhaiskasvatuksesta. Joissakin päiväkodeissa on saatavana kielikylpyjä ja muuta toimintaa englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja saameksi. Oman äidinkielen opetusta järjestetään vuosittain suurimpien kieliryhmien lapsille. Vuonna 2016 oman äidinkielen opetusta
järjestettiin arabian ja venäjän kielillä. Lisäksi päiväkodin ulkomaalaistaustaiset työntekijät pitävät kielikerhoja
omalla äidinkielellään, jos päiväkodissa on samaa äidinkieltä puhuvia lapsia.
Jokaiselle lapselle, jonka äidinkieli ei
ole suomi, ruotsi tai saame, tehdään
Pienten kielireppu -kielenkartoitus ja
sen perusteella suomi toisena kielenä
(S2)-suunnitelma. S2-opetus sisällytetään
päivittäiseen toimintaan lapsen tarpeiden
mukaisesti. Jos huomataan, ettei se riitä,
voidaan suomen kielen oppimista tukea
yksilö- tai pienryhmätoiminnan avulla.
Suomi toisena kielenä kuuluu lapsen
yleiseen tukeen. Tuen tarpeiden ilmetessä sitä järjestetään lapsen tarpeiden
mukaisesti.
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Oulussa tarjotaan

17

18

Yhdessä kotoutuva Oulu

Kotouttamisohjelma 2018–2021

myös valmistavaa esiopetusta. Valmistavaa esiopetusta annetaan silloin, kun lapsen suomenkielen taso on
Pienten kielireppu -kartoituksen mukaan tasolla A.1. – A-1.3 (Yleiset kielitaitotasokuvaukset, Opetushallitus).
Valmistava opetus järjestetään inklusiivisesti lapsen omassa esiopetusryhmässä. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Henkilökunnan työn tueksi Akkunassa on (Oulun kaupungin sisäisessä verkossa)
Moniku-kansio, josta saa tarvittavat tiedot ja ohjeistukset varhaiskasvatuksessa monikulttuuristen lasten
kohtaamisiin.
Tavoite
Kotona olevien äitien ja
lasten saaminen mukaan
varhaiskasvatuksen avoimeen
toimintaan mahdollisimman
varhain

Huoltajien osallistamisen
lisääminen päiväkotien
toimintaan liittyen

Varhaiskasvatuspaikkojen
saatavuus kielikursseille
menijöiden lapsille
mahdollisimman nopeasti

3.2

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Kerhoista tiedottaminen eri
yhteistyötahoille:
maahanmuuttajapalvelut,
vastaanottokeskus, Villa Victor,
sosiaalityö, TE-toimisto

Tilastot avoimeen toimintaan
osallistumisesta

Varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajatyön
ohjaustyöryhmä,
varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajakoordinaattori

Henkilökunnan kouluttaminen:
varhaiskasvatukseen suunnatut
koulutukset sekä koulutukset,
joita järjestetään koko
kaupungin tasolla esim.
selkokielikoulutus,
Moniku-palaverit
(päiväkotien monikulttuurisuus
asioista vastaavat henkilöt)

Koulutuksiin osallistujien
määrä, Moniku-palavereihin
osallistujien määrä

Monikulttuurikeskus
Villa Victor, ELY-keskus,
Varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajakoordinaattori,
varhaiskasvatuksen
koulutustyöryhmä

Yhteistyön lisääminen eri
koulutustahojen kanssa, jotka
järjestävät suomen kielikursseja
vanhemmille

Tilastointi, kuinka
nopeasti pystytään
varhaiskasvatuspaikka
tarjoamaan

Varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimi,
varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajatyön
ohjausryhmä

Perusopetus

Oppivelvollisuusikäiset
Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä (7-16 -vuotiaat) maahanmuuttajalla on
oikeus samaan peruskoulutukseen kuin kantaväestön oppilailla. Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1.-9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta tai sinä vuonna, kun oppilas täyttää 17 vuotta. Opetus
suunnitellaan oppilaan kieli-, koulu- ja oppimistaustan pohjalta.
Perusopetukseen valmistavaa opetusta tarjotaan niille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito
ja/tai muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista osallistuu koulupolun alussa perusopetukseen valmistavaan opetukseen.
Valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Noin
vuoden kestävän valmistavan opetuksen jälkeen oppilas sijoittuu pääsääntöisesti lähialueensa kouluun.
Oulussa valmistavassa opetuksessa on vuosittain noin 100 oppilasta. Tammikuussa 2017 oppilaita oli
13 ryhmässä noin 140. Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäjät löytyvät Oulun kaupungin
internetsivuilta. Syksystä 2016 lähtien valmistavaa opetusta on annettu myös inklusiivisesti neljässä
alakoulussa. Oppilaan opetus tapahtuu omassa lähikoulussa, normaalissa oppilasryhmässä. Oppilas
saa lisätunteja S2-opintoihin.
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Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa on keskeistä suomen kielen oppiminen, kodin ja koulun
välinen yhteistyö sekä opiskeluvalmiuksien parantaminen siten, että heillä on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä myös jatko-opinnoissa. He voivat saada S2-opetusta koko perusopetuksen ajan. Heille on tarjolla sama tuki kuin kaikille muillekin oppilaille, kuten tapaamiset psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan tai
erityisopettajan kanssa.
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta kaksi
tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on perustamisvaiheessa vähintään kuusi
oppilasta. Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, järjestetään oman
äidinkielen opetusta täydentävänä opetuksena. Oman äidinkielen opetus tulee pyrkiä järjestämään koulupäivän aikana tai ainakin siten, että työpäivä ei muodostu kohtuuttomaksi. Opetusryhmät koostuvat usein
eri-ikäisistä ja eritasoisista oppijoista. Oppilaiden huoltajat ilmoittavat oppilaan tiedot erillisellä lomakkeella.
Tällä hetkellä oman äidinkielen opetusta annetaan 12 kielellä.
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Valmistavan opetuksen ryhmien
aloituspaikkojen tarjoaminen
tarpeiden mukaisesti
välittömästi

Perustetaan uusia valmistavan
opetuksen-ryhmiä
oppilasmäärän muutosten
mukaisesti tai integroidaan
oppilas lähikouluun

Aikajakso valmistavan
opetuksen oppilaan kouluun
ilmoittautumisesta koulun
aloittamiseen

Perusopetus

Valmistavan opetuksen jälkeen
oppilas siirtyy kotiosoitteen
mukaiseen lähikouluun

Oppilaaksiottopäätös
lähikouluun

Valmistavan opetuksen
päättäneet/lähikouluun
siirtyneet

Perusopetus

Suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus –oppimäärän
opetus toteutuu oppilaan
yksilöllisten tavoitteiden
mukaisesti

Kehitetään S2-opettajien
osaamista

S2-koulutusten ja osallistujien
lukumäärä lukuvuoden aikana

Perusopetus

Oppivelvollisuusiän ylittäneet
oppilaat suorittavat
perusopetuksen
päättötodistuksen

Tarjotaan aikuisten
perusopetusta

Päättötodistusten saaneiden
määrä/opetuksen aloittaneiden
määrä

Aikuisten perusopetus,
aikuislukio
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Oppivelvollisuusiän ylittäneet
Aikuisten perusopetus on suunnattu oppivelvollisuusiän ylittäneille,

•

jotka eivät ole suorittaneet kotimaassaan peruskouluopintoja Suomen järjestelmän
		laajuudessa

•

joille peruskoulun päättötodistus olisi tarpeellinen jatko-opintoja ajatellen

Ensisijaisesti koulutukseen valitaan alaikäiset hakijat oleskeluluvasta riippumatta. Seuraavaksi etusijalla ovat
alle 25-vuotiaat ja peruskoulutusta tarvitsevat muut aikuiset.
Aikuisten perusopetus jaetaan alkuvaiheeseen ja päättövaiheeseen. Alkuvaiheessa painottuvat suomen
kielen opinnot ja muut valmistavat kurssit. Kun opiskelijalla on tarvittavat kielelliset ja oppimisen valmiudet,
hän voi siirtyä päättövaiheen opintoihin. Päättövaiheessa opiskellaan monipuolisesti eri aineita. Tavoitteena
on saada peruskoulun päättötodistus, joka antaa yleisen hakukelpoisuuden toisen asteen jatko-opintoihin.
Tavallisesti päättövaiheen opinnot suoritetaan kahdessa vuodessa.
Oulussa aikuisten perusopetusta järjestävät Oulun aikuislukio ja Vuolle-opisto. Haku aikuisten perusopetukseen järjestetään keväisin. Lisäksi oppilaitoksilla voi olla useampia hakuaikoja tarpeen mukaan. Aikuisten
perusopetus on maksutonta.
Tavoite
Annetaan maahanmuuttajille
paremmat valmiudet
jatko-opintoihin ja työelämään

3.3

Toimenpide
Järjestetään laadukasta
perusopetusta
maahanmuuttajille,
tunnistetaan opiskelijoiden
osaaminen ja mahdollistetaan
yksilölliset oppimispolut

Mittari

Vastuutaho/t

Alkuvaiheesta perusopetukseen
siirtyneiden määrä sekä
perusopetuksen
päättötodistuksen saaneet
opiskelijat vuosittain

Aikuisten perusopetusta
järjestävät oppilaitokset (Oulun
aikuislukio ja Vuolle-opisto)

Ammatillinen koulutus ja lukio

Perusopetuksen jälkeen hakeudutaan toisen asteen opintoihin. Ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneet
tai lisää valmiuksia tarvitsevat henkilöt voivat hakea toisen asteen opintoihin valmistaviin koulutuksiin.
Valmistavia koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukioon valmistava koulutus (LUVA)
ja ammatillisen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Kymppiluokalla nuoret voivat korottaa perusopetuksen arvosanoja. LUVA:lla tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle opiskelijalle kielelliset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. LUVA:n opinnoissa
voivat opiskella nuoret ja aikuiset. LUVA:n opinnot edellyttävät riittävää suomen kielen taitoa. VALMA:n opinnot
on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille, mutta myös aikuiset voivat hakeutua opiskelemaan VALMA:lle. VALMA:n
opintoihin kielitaitovaatimuksena on riittävä kielitaitotaso (taso A2.2). Valmistaviin koulutuksiin haetaan valtakunnallisessa valmistavien koulutusten yhteishaussa tai hakemalla suoraan oppilaitokseen. Lisäksi toisen
asteen opintoihin voi valmistautua osallistumalla eri toimijoiden järjestämille suomen kielen kursseille.
Oulussa lukio-opetusta tarjoaa 14 lukiota. Oulun kaupunki ylläpitää 10 nuorten lukiota ja yhtä aikuislukiota.
Lisäksi Oulun kaupungin alueella toimii kolme muiden koulutuksenjärjestäjien ylläpitämää nuorten lukiota.
Lukio-opintoihin pääsyn vaatimuksena on perusopetuksen päättötodistus tai muutoin riittävät edellytykset
menestyä opinnoissa. Nuorten lukiokoulutuksen opiskelijat valitaan valtakunnallisessa yhteishaussa lukuaineiden keskiarvon perusteella. Aikuislukioon voidaan ottaa opiskelijoita koko lukuvuoden ajan. Erillistä
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kielikoetta ei lukion opiskelijavalinnassa
järjestetä. Lukio-opintojen aikana vieraskielisille tarjotaan suomi toisena kielenä
-opintoja yksilöllisesti tai omina ryhminä.
Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa koulussa päiväopintoina, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena.
Ammatilliseen koulutukseen haetaan
valtakunnallisessa yhteishaussa tai erillisessä haussa. Koulutukseen valittavilta
edellytetään riittävää suomen kielen taitoa ja kyseisen koulutusmuodon muiden
pääsyvaatimusten täyttymistä. Oulun
alueella on useita nuorten ja aikuisten
ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Perusopetuksen
päättötodistuksen tai vastaavat
opinnot suorittaneilla on
edellytykset jatkaa opintoja
toisella asteella

Järjestetään suomen kielen
koulutusta ja toiselle asteelle
valmistavia opintoja

Toisen asteen opintoihin
valittujen vieraskielisten
opiskelijoiden lukumäärä ja
ilman toisen asteen
opintopaikkaa jääneet

Valmistavia koulutuksia
järjestävät koulutuksenjärjestäjät
ja oppilaitokset

Toisen asteen opinnot ovat
kaikkien saavutettavissa

Järjestetään riittävästi toisen
asteen opiskelupaikkoja

Ilman toisen asteen
opiskelupaikkaa jääneiden
opiskelijoiden lukumäärä

Lukiokoulutuksen ja
ammatillisen koulutuksen
koulutuksenjärjestäjät ja
oppilaitokset

Vieraskielisillä opiskelijoilla on
yhdenvertaiset edellytykset
menestyä toisen asteen
opinnoissa

Tuetaan vieraskielisiä
opiskelijoita opintojen aikana
järjestämällä suomen kielen
opintoja ja muita tukitoimia
riittävästi

Lukion tai ammatillisten
opintojen keskeyttäneiden
opiskelijoiden lukumäärä

Lukiokoulutuksen ja
ammatillisen koulutuksen
koulutuksenjärjestäjät ja
oppilaitokset

3.4

Korkea-aste

Korkeakoulututkintoja Oulussa voi suorittaa Oulun yliopistossa, Oulun ammattikorkeakoulussa sekä
Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat perheineen tulee nähdä voimavarana,
jonka tukeminen vahvistaa ja kehittää osaamista koko alueella. Nämä henkilöt kuuluvat kunnan alkukartoitusten vastuulle. Heidän kotoutumista ja kiinnittymistä Ouluun tukee ohjaus kotoutumista edistävien
palveluiden piiriin nopeasti Ouluun muuttamisen jälkeen.
Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tulisi pyrkiä edistämään Oulun seudulle. Korkeakoulujen on
luotava yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa pysyvä toimintamalli harjoittelupaikkojen tarjoamiseen
opiskelujen aikana sekä työllistymiseen opintojen jälkeen. Tavoitteena on saada kansainväliset opiskelijat
jäämään Oulun alueelle valmistumisensa jälkeen näin edistäen alueen elinkeinoelämän kansainvälistymistä. Tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan yhteistyötä Oulun kaupungin, alueen yritysten, Pohjois-Suomen
yrittäjien, Oulun Kauppakamarin sekä BusinessOulun kanssa.
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Oulun kaupunki voi toimia esimerkkinä alueen muille työnantajille ottamalla vastaan harjoittelijoita kaupungin eri organisaatioihin. Yritykset huomioivat harjoittelijoita ja työntekijöitä rekrytoidessaan korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja heidän osaamisensa.
Oulun tunnettuutta kansainvälisenä korkeakoulukaupunkina lisätään niin kansainvälisten hakijoiden kuin jo
täällä olevien ulkomaalaisten keskuudessa yhteistyössä korkeakoulujen ja Oulun kaupungin kanssa. Lisäksi
korkeakoulujen on tärkeää kehittää yhteistä markkinointimateriaalia ja lisätä näkyvyyttä erilaisilla alueellisilla verkkosivustoilla. Järjestetään myös jatkossa yhteisiä infotilaisuuksia, kuten esimerkiksi Welcome to
Oulu -tapahtuma Ouluun muuttaneille uusille ulkomaalaisille.
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Oulu tunnettu kansainvälisenä
korkeakoulukaupunkina

Yhteisen markkinointimateriaalin
kehittäminen.
Yhteisten infotilaisuuksien ja
tapahtuminen järjestäminen
maahanmuuttajille

Yhteydenottopyynnöt,
hakijamäärät ja kansainvälisten
opiskelijoiden lukumäärät

Oulun korkeakoulut, Oulun
kaupungin konsernipalvelut

Kansainvälisten
korkeakouluopiskelijoiden
työllistymisen ja
harjoittelumahdollisuuksien
edistäminen, kansainvälisten
opiskelijoiden jääminen
työskentelemään Oulun
alueelle

Toimintamallin luominen
harjoittelu- ja työpaikkojen
tarjoamiseksi kv.
korkeakouluopiskelijoille
opintojen aikana ja
valmistumisen jälkeen

Kv. opiskelijoiden toteutuneet
harjoittelut sekä
työllistymismäärät

Oulun korkeakoulut, Oulun
kaupungin konsernipalvelut

Oulun yliopisto
Oulun yliopistolla järjestetään opetusta kymmenessä tiedekunnassa, joissa opiskelijoita on noin 15
000 ja henkilökunnan lukumäärä noin 2800. Vuosittain kansainvälisiä opiskelijoita on noin 1000 ja
vaihto-opiskelijoita yli 500. Syksyllä 2016 yliopistolla oli tarjolla 18 englanninkielistä maisteriohjelmaa.
Yliopiston työntekijöistä, mukaan lukien tohtorikoulutettavat, on ulkomaalaisia noin 470. Kaiken kaikkiaan henkilöstössä on tällä hetkellä edustettuna noin 70 eri kansallisuutta.
Oulun yliopistolle myönnettiin kesäkuussa 2014 EU-komission laatuleima HR Excellence in Research.
Laatu-leima tarkoittaa, että yliopiston henkilöstölinjaukset täyttävät EU:n kriteerit, joissa painotetaan
muun muassa henkilöstöpolitiikan ja
rekrytoinnin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kansainvälisten tutkijoiden
tasapuolista kohtelua ja mahdollisuutta
osallistua henkilöstöasioiden kehittämiseen. Osana työtä on kehittää Ouluun saapuvien tohtorikoulutettavien
ja muiden tutkijoiden mahdollisuuksia
asettua uuteen työyhteisöön ja elinympäristöön esimerkiksi riittävän perehdytyksen ja Ouluun muuttoon liittyvän
tuen kautta. Tämän tuen järjestämisessä yhteistyö alueen muiden toimijoiden
kanssa on erittäin tärkeää.
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Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk)
opiskelee tutkinto-ohjelmissa vuosittain noin 250 ulkomaan kansalaista ja
heistä lähes kaikki opiskelevat englanninkielisissä ohjelmissa. Oamkissa on
kaksi bachelor-tason englanninkielistä
tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi Oamkissa
opiskelee vuosittain noin 250 ulkomaista vaihto-opiskelijaa.
Oulun ammattikorkeakoulu toimii yhtenä kuudesta Maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ohjaamisen vastuukorkeakouluna vuoden 2017 alusta alkaen.
Toimintasuunnitelma on valmisteilla.
Tavoitteena on luoda maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin ohjaamisen palvelu Oamkiin. Palvelun toteutuksessa käytetään myös verkkoohjausta ja eKampusta. Palvelun avulla selvitetään maahanmuuttajien olemassa olevia koulutuspolkuja
ja suunnitellaan uusia koulutuspolkuja. Lisäksi kehitetään maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista sekä siihen liittyviä menettelyjä.
Oamkin liiketalouden osastossa on käynnistynyt syksyllä 2016 ESR-rahoitteinen kaksivuotinen SIIMA-hanke
(siirtymävaiheen koulutusmalli maahanmuuttajille), jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien valmiuksia ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin sekä edistää työllistymismahdollisuuksia.
Tavoite

Toimenpide

Maahanmuuttajien
koulutuspolkujen selvittäminen
ja uusien koulutuspolkujen
suunnittelu

Maahanmuuttajien
korkeakouluopintoihin
ohjaamisen palvelun luominen
Oamkiin

Maahanmuuttajien osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen
sekä siihen liittyvien
menettelyiden kehittäminen

Korkeakouluopintoihin
valmentavien opintojen
järjestäminen

Maahanmuuttajien valmiuksien
parantaminen
korkeakouluopintoihin ja
työllistymismahdollisuuksien
edistäminen

3.5

Ohjaus- ja opetushenkilöstön
valmiuksien parantaminen
kohtaamaan, ohjaamaan ja
opettamaan
maahanmuuttajaopiskelijoita

Mittari
Palvelua käyttäneiden
maahanmuuttajien määrä
Korkeakouluopintoihin
hakeneiden maahanmuuttajien
määrä
Korkeakouluopinnot
aloittaneiden
maahanmuuttajien määrä

Vastuutaho/t
Oamk ja muut
yhteistyökumppanit:
alueen korkeakoulut,
Oulun seudun ammattiopisto,
muut koulutustahot alueella,
Oulun kauppakamari,
Oulun kaupunki,
BusinessOulu, Villa Victor,
vastaanottokeskukset,
ELY-keskus, TE-toimisto

Työllistyneiden
maahanmuuttajien määrä

Vapaa sivistystyö

Oulussa vapaassa sivistystyössä on tarjolla erilaisia opintoja, kursseja ja koulutuksia. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on tukea yksilöiden persoonallisuuden kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä.
Taustalla on elinikäisen oppimisen periaate. Opintojen kautta henkilöt voivat kartuttaa osaamistaan ja
kielitaitoaan sekä saada mielekästä sisältöä elämään. Opinnot eivät ole tutkintotavoitteisia.
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Suomen kielen opiskelun voi
aloittaa esimerkiksi Monikulttuurikeskus Villa Victorissa järjestettävillä ilmaisilla suomen
kielen tunneilla, joihin kuka
tahansa voi osallistua. Oulun
aikuislukiolla järjestetään
iltaisin suomen kielen opetusta, joka on ilmaista ja avointa
kaikille.
Oulu-opisto ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto tarjoavat
myös S2-opetusta. Kurssit ovat
avoimia kaikille ja kursseja
järjestetään eri osaamistasoille. Näissä paikoissa suomen
kielen kursseille pääsee opiskelemaan maksamalla pienen
maksun.
Vuolle Setlementti (Vuolleopisto) järjestää vapaan
sivistystyön opintoina noin
lukuvuoden kestävät kokopäiväiset opinnot nuorille
maahanmuuttajille (Numalinja). Opinnot toteutetaan
Aikuisten maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti kohderyhmänä
oppivelvollisuusiän ylittäneet
nuoret, joiden tavoitteena on
oppia suomen kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet
ja avata näin mahdollisuudet opintopolulle Suomessa. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Sivistys- ja
kulttuuritoimen sekä Maahanmuuttajapalveluiden kanssa.
Vuolle-opisto järjestää myös suomen kielen lyhytkursseja, joissa kokoontumiset kaksi kertaa viikossa, kaksi oppituntia kerrallaan sekä harrastekursseja. Henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa, saavat
opintomaksuun alennuksen Opetushallituksen myöntämällä tuella.
Tavoite
Kaikki maahanmuuttajat
pääsevät opiskelemaan
suomea nopeasti Ouluun
muuton jälkeen

Toimenpide
Tarjotaan riittävästi laadukasta
suomen kielen opetusta
kaikille halukkaille ja
tiedotetaan maahanmuuttajille
mahdollisuudesta opiskella
suomen kieltä eri paikoissa

Mittari
Koulutuksen järjestäjät ja
opiskelijamäärät

Vastuutaho/t
Villa Victor ja vapaa sivistystyö
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4. Työ
Suomeen muutetaan usein työn vuoksi tai elinkeinoharjoittajan oleskeluluvalla. Maahanmuuttajien työuria tarkasteleva tutkimus (Pellervo) osoittaa, että työn tai opiskelun vuoksi maahan muuttaneet henkilöt
työllistyvät yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin suomalaiset. Myös muilla oleskeluluvilla maahan muuttaneet
henkilöiden työllisyysaste kohoaa maassa vietetyn ajan myötä.
Työttömyys on kuitenkin ongelma koko Oulussa ja erityisesti ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden
osalta. Oulussa ulkomaalaista työvoimaa oli toukokuun 2017 lopussa 2377 henkilöä, joista 771 oli työttömiä
työnhakijoita. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (32,4 %) oli huomattavasti
korkeampi kuin koko Oulun työttömyysaste (14,2 %).
Kaikille kuntalaisille yhteisiä haasteita ovat muun muassa työpaikkojen puute ja mahdollisesti työllistymistä rajoittava perhetilanne. Erityisesti maahanmuuttajia koskevia haasteita ovat tiukat kielivaatimukset ja
ennakkoluulot. On kuitenkin vältettävä maahanmuuttajien tarkastelua yhtenä ryhmänä työllistymisessä ja
työttömyydessä. Työllistymiseen vaikuttaa mm. kielitaito, koulutus, työkokemus, sukupuoli, maahanmuuton
syy, henkilökohtaiset ominaisuudet, mahdolliset ennakkoluulot, omat kontaktit jne.
Jokaisella ihmisellä on osaamista, joka oikein käytettynä voisi hyödyntää sekä henkilöä itseään että lisätä
Oulun elinvoimaisuutta. On syytä panostaa yhä enemmän osaamisen tunnistamiseen. Osaamisen tunnistamisen paikkoja ovat mitä moninaisemmat toimintaympäristöt. Perinteisten koulutus- ja työympäristöjen
lisäksi osaamisen tunnistaminen ja ohjaustyö tulisi ulottaa läpi yhteiskunnan. Tällöin osaamisen tunnistamisen ympäristöinä, kotoutumisen sekä osallisuuden edistäjinä toimivat myös kolmannen sektorin verkostot ja vapaaehtoisyhteisöt. Onnistunut kotoutuminen ja osallisuus edistävät koulutukseen ohjautumista ja
työllisyyttä.
Julkisen sektorin palveluohjaukseen on kuitenkin panostettava lisää. Eri elämäntilanteisiin ja niihin liittyviin
palveluiden nivelvaiheisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota kotoutumisen ja työllisyyden edistämiseksi.

4.1

TE-toimisto ja kotoutumispalvelut

TE-toimistossa voi rekisteröityä työnhakijaksi, jos henkilöllä on oikeus ansiotyöhön oleskelulupansa perusteella, eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia. Myös EU-maan, ETA-maan ja Sveitsin
kansalaiset ja kansalaisten perheenjäsenet voivat rekisteröityä työnhakijaksi. Työttömäksi työnhakijaksi
rekisteröitynyt työnhakija voi saada Kelasta tai työttömyyskassasta työttömyysetuutta, jos etuuden maksamiselle ei ole mitään estettä. Jos työnhakijalla on oikeus ansiotyöhön tilapäisen oleskeluluvan perusteella,
ei hänellä ole oikeutta työmarkkinatukeen.
TE-toimistossa on maahanmuuttajille erikseen suunnattuja kotoutumispalveluita sekä kaikille asiakkaille
suunnattuja palveluita. Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumispalveluja ovat ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma sekä kotoutumiskoulutus ja kotoutujan omaehtoinen opiskelu.
TE-toimisto ohjaa työttömän maahanmuuttajan hänen palvelutarpeensa mukaiseen palveluun. Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä tarvittaessa luku- ja kirjoitustaitoa. Opintoihin sisältyy
myös yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja muiden Suomeen kotoutumista edistävien tietotaitojen opetusta
sekä käytännön työelämäjaksoja. Kotoutumiskoulutuksessa työnhakija saa valmiudet työelämään ja jatkoopintoihin. Uusimuotoista kotoutumiskoulutusta on hankittu useammalta koulutuspalvelujen tuottajalta,
joilla on eri ammattialojen kompetenssia ammatillisen kielitaidon kouluttamiseen. Tällöin kotoutumiskoulutus aloitetaan noin 3 kuukautta kestävällä 1. moduulilla, jonka jälkeen koulutus jatkuu kotoutujan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen sekä tavoitteiden mukaisilla ammatillisilla osioilla.
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Kotoutujien omaehtoisia opintoja, kuten peruskouluopintoja ja ammatillisiin opintoihin valmentavia
opintoja, TE-toimisto tukee työttömyysetuudella, jos opinnoista on sovittu kotoutumissuunnitelmassa
ennen opintojen aloittamista. Kotoutumissuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös esimerkiksi uravalmennusta, työhönvalmennusta, työkokeiluja ja ammatillista työvoimakoulutusta. Maahanmuuttajan
työllistymisen edistämiseksi TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle, jos tämä työllistää
maahanmuuttajan.
Tavoite
Maahanmuuttajille on tarjolla
mahdollisuuksia osaamisensa
kehittämiseen ja työllistymiseen

4.2

Toimenpide
Tiivistetään yhteistyötä mm.
oppilaitosten kanssa, jotta
jokaiselle kotoutujalle järjestyy
hänen palvelutarpeensa
mukainen palvelu esim.
kotoutumiskoulutus
tai omaehtoinen opiskelu

Mittari
Kuinka moni
kotoutumiskoulutuksen ja
työttömyysetuudella tuettujen
omaehtoisten opintojen
päättäneistä on kolme
kuukautta koulutuksen
päättymisen jälkeen
työttömänä työnhakijana

Vastuutaho/t
TE-toimisto yhdessä
oppilaitosten kanssa

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Oulun kaupunki panostaa erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien sekä monialaista tukea tarvitsevien
asiakkaiden palveluihin. Maahanmuuttajatyönhakijoiden palvelut ovat osa Työllisyyspalveluiden palvelutarjontaa. Oulun kaupungin työllisyyspalveluita tarjotaan nuorille Byströmin nuorten palveluiden yhteydessä.
Nuorten työpajoille on mahdollisuus ohjautua työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatuettuun työhön. Pitkäaikaistyöttömien palveluita tarjotaan Työllisyyspalveluiden yksikössä ja monialaista tukea
työllistymiseen tarjotaan Oulun TYP-yksikössä.
Työllisyyspalveluissa kartoitetaan
henkilökohtaisessa palveluohjauksessa niin sosiaalista tilannetta kuin
koulutukseen ja työllistymiseen
liittyviä taustoja. Työllisyyspalveluiden
tarjonnassa on samat palvelut kuin
työnhakijoille yleensä, joista yleisimpiä
ovat työhönvalmennus, työkokeilu,
työvoimakoulutus sekä palkkatuella
työllistäminen. Koulutuskokeilun hyödyntäminen mm. kielellisten haasteiden tunnistamiseksi koulutukseen
ohjaamis- ja hakeutumisvaiheessa voi
olla myös tarpeen.
Erityistä huomiota maahanmuuttajatyönhakijan palvelussa ja valmennusprosessissa kiinnitetään osaamisen
kartoitukseen, muualla suoritettujen
tutkintojen kelpoisuuteen Suomessa
ja tutkintojen täydentämis- ja koulutustarpeisiin, kielitaitoon (erityisesti
työhön liittyvä kielitaito) sekä työhönvalmennuspalveluiden tarjontaan.
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BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, aluemarkkinoinnista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten aktiivisena kumppanina ja kasvun
mahdollistajana, sekä kehittää määrätietoisesti eri toimialojen yritystoimintaa.
BusinessOulu tukee turvapaikan saaneiden henkilöiden kotouttamista tarjoamalla yrityspalveluita,
jotka vastaavat meneillään olevaan tarpeeseen ja kannustavat matalalla kynnyksellä tutustumaan
yritystoimintaan. Toimintaa on valmisteltu kartoittamalla maahanmuuttajien yritystoiminnan aktivointiin liittyviä toimenpiteitä paikallisissa vastaanottokeskuksissa. BusinessOulun edustaja on yhteistyössä
alueen muiden toimijoiden kanssa kiertänyt alueen vastaanottokeskuksia, joissa on tehty alustavia
maahan saapuneiden osaamis-, koulutus- ja yrittäjyystaustaan sekä yrittäjyysinnokkuuteen liittyviä
toimenpiteitä.
Kaikille maahanmuuttajille tarjotaan informaatiota yritystoiminnan käynnistämisestä, kartoitetaan
kansainvälisiä vientiverkostoja ja Invest In -mahdollisuuksia, kerätään tietoa turvapaikan saaneiden
yrittäjyyteen liittyen sekä pilotoidaan vaateiden mukaista maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennusta
valikoituneille myönteisen päätöksen saaneille henkilöille. Tämän toiminnan kautta saadaan lisää
tietoa kohderyhmän pidemmän aikavälin koulutustarpeista. Toiminnalla tuetaan turvapaikansaaneiden
kotouttamista tarjoamalla heille verkostoja ja mahdollisuuksia tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan
yrittäjyyteen liittyvän toiminnan kautta.

Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Maahanmuuttaja-työnhakijoiden osaamista tunnistetaan ja
tunnustetaan osaksi
ammatillisia opintoja, ja
muualla suoritettujen tutkintoja
on mahdollista täydentää
vastaamaan suomalaisia
pätevyysvaatimuksia

Osaamisen tunnistamisen
työkaluja ja muualla
suoritettujen tutkintojen
täydentämisen mahdollisuuksia
kehitetään

Palveluita osaamisen
tunnistamiseksi on kehitetty

TE-toimisto, ammatilliset
oppilaitokset, Oulun kaupungin
työllisyyspalvelut

Työhön liittyvää ja
työssä mahdollistuvaa
kielikoulutusta/ suomen
kielen käytön/harjoittelun
mahdollisuuksia on
tarjolla erilaisissa
työssäoppimisympäristöissä

Kielikoulutusta ja kielen
käytön harjaantumisen
mahdollisuuksia järjestetään
työssäoppimisympäristössä
mm. työvoimakoulutuksena
ja työkokeilupalveluiden sekä
kuntouttavan työtoiminnan
yhteydessä

Kielikoulutuksen ja kielen
käytön harjaantumisen
mahdollisuuksia on järjestetty

TE-toimisto,
koulutuspalveluiden tuottajat,
Oulun kaupungin työllisyys-ja
hyvinvointipalvelut

Maahanmuuttaja-työnhakijoille
kehitetään työhönvalmennuspalvelua

Palveluntarjoajat (TE-toimisto,
kunnat ja hankkeet) lisäävät
osaamistaan palvelujen
tarjoamisessa ja tiivistävät
yhteistyötä

Työhönvalmennuspalveluita
on kehitetty

TE-toimisto, työllisyyshankkeet,
Oulun kaupungin
työllisyyspalvelut

Yritysvalmennuspalveluiden
tarjontaa kehitetään
ulkomaalaistaustaisille
työnhakijoille oman yrityksen
perustamiseen

Yritysneuvonta,
yrittäjyysvalmennukset,
kansainvälisten
vientiverkostojen
kartoittaminen

Osallistujamäärä
yritysneuvonnassa,
yrittäjyysvalmennuksissa,
perustettujen yritysten määrä,
uusien työpaikkojen määrä

BusinessOulu
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5. Hyvinvointipalvelut – sosiaali- ja terveyspalvelut
Oulun kaupunki näkee hyvinvoinnin osana kaupungin kotouttamisohjelmaa kokonaisvaltaisesti käsittäen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Asiakokonaisuutta tarkastellaan kaupungin ja
sidosryhmien resurssien ja palveluiden näkökulmasta, mutta myös eri kohderyhmien erilaisista tarpeista lähtien. Kaupunki näkee tärkeänä, että oikeat ja riittävät palvelut ovat esteettömästi erilaisten
käyttäjien saavutettavissa ja että eri rajapinnoissa kannustetaan yksilöitä pitämään huolta itsestään
ja aktivoitumaan avun, tuen tai palvelun piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eri tilanteissa.
Maahanmuuttajan oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin riippuu hänen oleskelulupansa luonteesta.
Henkilöllä, jolla on Suomessa vakituinen asuinkunta, on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta. Jos henkilöllä on oleskelulupa Suomessa tai Kelan myöntämä sairausvakuutuskortti, hän on oikeutettu julkiseen terveydenhuoltoon, lääkekorvauksiin ja samoihin asiakasmaksuihin muiden suomalaisten kanssa. Tilapäisesti Suomessa asuville EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin
kansalaisille voidaan myöntää eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka oikeuttaa välttämättömään
julkiseen terveydenhuoltoon, lääkekorvauksiin ja samoihin asiakasmaksuihin suomalaisten kanssa.
Muissa tapauksissa lähtömaa ja maahanmuuton peruste vaikuttavat siihen, millaista hoitoa henkilö
on oikeutettu saamaan Suomessa ja mihin hintaan. Kiireellinen sairaanhoito on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Välttämätön toimeentulo turvataan kaikille sitä tarvitseville
maahanmuuttajille.
Turvallisuuden kannalta katsottuna on erittäin tärkeää, että kotouttamisohjelma siihen liittyvine palveluineen onnistuu hyvin. Kotoutujien taustat ja kokemukset voivat olla hyvin erilaisia ja lähtökohtaisesti suhtautuminen viranomaisiin voi olla hyvinkin varautunut ja epäluuloinen. Erityisesti turvallisuusviranomaisten tulee olla mukana alusta lähtien maahanmuuttajille järjestettävissä koulutuksissa
ja infotilaisuuksissa, joiden tarkoituksena on tiedon lisääminen suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä viranomaisten roolista siinä. Luottamuksen rakentaminen maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä tulee olla yksi tavoitteista kaikissa tilaisuuksissa erityisesti kotouttamisen alkuvaiheessa.

Pakolaistaustaiset
Kun henkilöllä on oleskelulupa, hänellä on oikeus käyttää kuntalaisen asiakasmaksulla kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin muilla Suomessa asuvilla. Oleskeluluvan saanut
pakolainen vakuutetaan Kelan päätöksellä Suomessa, ja hän saa käyttöönsä Kela-kortin. Pakolaisella
on oikeus saada sairaanhoitokorvauksia Kelasta.
Oulun kaupungin maahanmuuttajaterveydenhuollon piiriin saavutaan, kun asiakas on saanut oleskeluluvan ja hän on rekisteröitynyt maistraattiin oululaiseksi. Kun hänellä on asunto ja osoite hän
toimittaa asianmukaiset paperit maahanmuuttajapalveluihin. Asiakkaan hoitovastuu siirtyy tässä
vaiheessa Maahanmuuttajien terveyspalveluihin.
Terveyspalveluihin kuuluvat terveydenhoitajan- ja lääkärinalkutarkastukset, terveydenhoitajan vastaanotot, päivystysvastaanotto ja perusterveydenhuollon lääkäripalvelut. Uutena asiakasryhmänä
ovat alaikäiset kuntapaikan saaneet pakolaiset ja perheenyhdistämisen kautta maahan saapuneet,
joiden alkutarkastuksista vastaavat maahanmuuttajapalveluiden terveydenhoitajat.
Maahanmuuttajien terveyspalveluissa on säännölliset psykiatrin konsultaatiot. Vakavat mielenterveys- ja päihdeongelmat hoidetaan mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Psykiatrista sairaanhoitoa vaativat ongelmat hoidetaan PPSHP:n psykiatrian klinikan aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian
osastoilla. Oulun kaupungilla on myös lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä, joka hoitaa sellaisia
erikoissairaanhoitoa vaativia lapsia ja nuoria, joiden hoito voidaan toteuttaa turvallisesti avohoidossa.
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Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyö lastensuojelun ja nuorten päihdeongelmiin erikoistuneen Redin kanssa.
Kidutettujen kuntoutuspalvelut ostetaan Oulun diakonissalaitokselta. Muu aikuisten ja lasten fyysinen ja toiminnallinen kuntoutus sekä puheterapia hoidetaan kuntoutuspalveluissa sekä puheterapiassa.
Hammashoitoa tarjotaan suun terveydenhuollon toimipisteissä eri puolilla kaupunkia. Viikonloppuisin, kiireellisissä asioissa apua saa hammaslääkärin viikonloppupäivystyksestä Aapistieltä.

Opiskelijoiden terveyspalvelut
Yliopisto-opiskelijat kuuluvat ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluiden (YTHS) piiriin. Ammattikorkeakouluopiskelijat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Korkeakouluopiskelijoille tarjotaan
Oulussa ilmaiset terveystarkastukset, terveydenhoitajan ja yleislääkärin vastaanotto.

Tavoite
Paljon palveluita ja tukea
tarvitsevat pakolaistaustaiset
maahanmuuttajat siirretään
maahanmuuttajapalveluista
hyvinvointikeskuksiin ”saattaen
vaihtaen”

Toimenpide

Mittari

Laitetaan asiakas
konsultaatiokirjalle (PTyhte)

Paljon palveluita käyttävien
seuranta

Pidetään siirtopalaveri
sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon kanssa
Laaditaan yhteinen
moniammatillinen hoito- ja
palvelusuunnitelma

Yhteiset hoito- ja
kuntoutussuunnitelmat

Vastuutaho/t
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Nimetyt vastuutyöntekijät

Nimetään vastuutyöntekijä
Turvataan riittävät
mielenterveys- ja
päihdepalvelut

Kidutettujen ostopalvelut
ODL:lta
Lievissä oireissa ohjataan
hyvinvointikeskuksen
psykiatriselle sairaanhoitajalle
Säännölliset
psykiatrikonsultaatiot
maahanmuuttajaterveydenhuollossa
Lasten- ja nuorisopsykiatrian
yhdyshenkilö
Tarvittaessa päihdepalveluiden
konsultaatiot ja päihdehoito
Vahvistetaan koulutuksella
maahanmuuttajaterveydenhuollon ja hyvinvointikeskusten
mt- ja päihdeosaamista

Ostopalveluiden seuranta
Konsultaatioiden ja
yhteistyön toteutuminen
mt-päihdepalveluiden kanssa

Terveyspalvelut:
Hyvinvointikeskukset,
mielenterveys- ja
päihdepalvelut
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6. Aktiivisuus ja osallisuus
Onnistuneen kotoutumisen kannalta on tärkeää, että maahanmuuttaja löytää itselleen mielekkäitä kontakteja
ja yhteisöjä. Olipa kyseessä sitten uskonnollinen yhteisö, vapaaehtoistyö järjestössä tai aktiivina toimiminen
maahanmuuttajayhdistyksessä, yhteisö tuo merkitystä elämälle. Oulussa toimii lukuisia järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka järjestävät kaikille tai erikseen määritellyille ryhmille toimintaa ja tapahtumia. Valmiit yhteisöt tarjoavat sekä materiaalista että henkistä tukea vaihteleviin elämäntilanteisiin. Yhteisöissä voi parantaa kielitaitoa,
löytää työpaikkoja, saada kontakteja, tutustua uusiin kulttuureihin sekä saada mielekästä sisältöä elämään.

6.1

Nuorisopalvelut

Lapsille ja nuorille on Oulussa tarjolla erilaisia nuorisopalveluja. Ympäri kaupunkia sijoittuvissa nuorisotiloissa
järjestetään ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia 7–17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuorisotilojen toiminta on maksutonta, siellä voi kohdata ikätovereita sekä viettää aikaa monenlaisen toiminnan
parissa. Ympäristö on turvallinen ja toimintaa ohjaa ja valvoo koulutetut ammattilaiset.
Byströmin nuorten palvelut tarjoavat alle 30-vuotiaille nuorille tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Byströmillä toimii myös nuortenkahvila ”Bysis” (13–29 -vuotiaille) ja nuoret voivat käyttää tiloja erilaisten
tilaisuuksien järjestämiseen.
Monikulttuurinen nuorisotyö on osa yhdenvertaisen nuorisotyön menetelmää. Sen keskeisiä periaatteita ovat
nuorten tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin ja tunne yhteiskuntaan kuulumisesta, syrjinnän ja rasismin ehkäiseminen, nuorten ymmärrys oman käyttäytymisen vaikutuksesta toisia
ihmisiä ja ympäristöä kohtaan sekä eriarvoisuutta tuottavien mekanismien tunnistaminen ja korjaaminen.
Nuortenpalveluissa järjestetään erilaisia teemapäiviä, tempauksia ja tapahtumia nuorten kanssa. Tarjolla on
myös retkiä, leirejä, kerhoja sekä osallisuuden mahdollistamista alueilla. Nuorisotyössä edistetään yhdenvertaisuutta vaikuttamalla asenteisiin ja ennakkoluuloihin niin lasten ja nuorten kuin työntekijöiden ja kaikkien
kuntalaisten kanssa. Työtä tehdään yksilö-, ryhmä- ja rakenteellisella tasolla. Nuorisopalvelujen toiminta on
kaikille nuorille suunnattua riippumatta nuoren taustasta.
Nuorisopalveluiden toiminnassa on olennaista yhdenvertaisuuden edistäminen nuorten kesken. Yhdenvertaisuuden edistämisen keskeisiä päämääriä ovat:

•

nuorten tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin ja
		
tunne yhteiskuntaan kuulumisesta
syrjinnän ja rasismin ehkäiseminen
nuorten ymmärrys oman käyttäytymisen vaikutuksesta toisia ihmisiä ja ympäristöä
		kohtaan sekä
eriarvoisuutta tuottavien mekanismien tunnistaminen ja korjaaminen.

•
•
•

Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Nuorten muslimien foorumin
toiminnan käynnistämisen ja
jatkuvuuden tukeminen Oulussa
(radikalisoitumisen ehkäisy)

Tilojen tarjoaminen NMF:lle ja
yhteistyö heidän kanssa

NMF on aloittanut toiminnan ja
toiminta jatkuu

Nuorisopalvelut ja Villa Victor

Tiedottamisen selkeyttäminen
ja kehittäminen
asiakasystävällisemmäksi

Suunnitellaan asiakkaiden ja
työntekijöiden tarpeisiin
kohdennettua tiedottamista

Uutta tiedotusmateriaalia on
valmistettu sekä asiakkaille että
työntekijöiden tueksi

Nuorisopalvelut
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Kulttuuripalvelut

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026, kun suomalainen kaupunki on seuraavan kerran
valintavuorossa. Kulttuuripääkaupunki on eurooppalainen hanke, jonka kriteerit Euroopan parlamentti on
vahvistanut.
Kulttuuripääkaupunkivuosi valmistellaan yhdessä koko seudun asukkaiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että valmisteluun ja
kulttuuriohjelmaan pääsevät osallistumaan ihmisryhmät, jotka yleensä ovat aliedustettuina kulttuuripalveluissa. Pakolaiset ja maahanmuuttajat kuuluvat niihin ryhmiin, joista EU:n päätöksenteossa on kannettu
erityistä huolta.

Kirjasto
Oulun kaupunginkirjasto on suosittu julkinen, avoin
ja maksuton palvelu. Oulun kaupunginkirjaston
verkkosivuilta on saatavilla selkoesitteitä 18 eri kielellä ja erikielisiä videoita kirjaston käytön opastukseen. Kirjasto edistää kokoelmiensa avulla asukkaiden kotoutumista tarjoamalla tukea suomen kielen
opiskeluun ja mahdollisuuden oman äidinkielen
ylläpitämiseen.
Vieraskielistä kirjallisuutta, musiikkia ja elokuvia
löytyy kirjaston kokoelmista yli 60 kielellä. Kirjaston
vieraskielisiä kokoelmia voidaan lisäksi täydentää
tilauksilla Monikielisestä kirjastosta Helsingistä.
Painettuja sanoma- ja aikakauslehtiä voi lukea
kirjastossa 17 kielellä. Lisäksi tarjolla on paljon eaineistoa, muun muassa PressReader-palvelu, joka
sisältää yli 3000 kotimaista ja ulkomaista aikakausja sanomalehteä.
Oulun kaupunginkirjasto pyrkii kehittämään monikulttuurisia kirjastopalveluja tuottamalla uusia palveluja
yhteistyössä alueen järjestöjen, yhteisöjen ja vapaaehtoisten kanssa ja suunnittelemalla yhteisiä tapahtumia kaupungin muiden toimijoiden kanssa (Byströmin nuortenpalvelut ja Monikulttuurikeskus Villa Victor).
Oulun kaupunginkirjaston tavoitteena on tehdä kirjastopalvelut paremmin tunnetuksi ja näkyväksi maahanmuuttajille sekä kehittää omia valmiuksiaan toimia hyvänä osapuolena kaksisuuntaisessa kotoutumisprosessissa maahanmuuttajien kanssa.
Tavoite

Toimenpide

Yhteistyön tiivistäminen
Monikulttuurikeskus
Villa Victorin ja
maahanmuuttajajärjestöjen
kanssa

Järjestetään yhteisiä
tapahtumia ja tilaisuuksia

Maahanmuuttajille
suunnattujen kirjastopalvelujen
kehittäminen

Kokoelmatyön kehittäminen

Mittari
Järjestettyjen tapahtumien
määrä / vuosi

Vastuutaho/t
Oulun kaupunginkirjasto

Tapahtumiin osallistuneiden
määrä / vuosi
Lainausmäärien kasvu
Asiakaspalaute

Oulun kaupunginkirjasto
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Valve
Kulttuuritalo Valve on monipuolinen kulttuuritoiminnan estradi, työtila ja olohuone Oulun kaupungin keskustassa. Valve edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä sekä ylläpitää toimitiloja tapahtumien, tilaisuuksien ja harrastustoiminnan järjestäjille. Kulttuuritalo Valve on osa Oulun kaupungin kulttuuripalveluja ja
sen toimintaan kuuluu lastenkulttuurin sekä kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen koko kaupungin
alueella. Valve toimii yhteistyössä kolmannen sektorin sekä tapahtumien tuottajien kanssa. Sen toimintaperiaatteet edistävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Valveen toiminta on kaikille avointa, ja sen tiloihin, tapahtumiin sekä niiden järjestämiseen ovat tervetulleita
kaikki. Valveelta ja sen verkkosivuilta on saatavilla tietoa talosta ja sen toiminnasta myös englanniksi. Monet
Valveen järjestämistä ja Valveella järjestettävistä tapahtumista ja esityksistä eivät edellytä suomenkielen
osaamista. Valveella järjestetään paljon toimintaa lapsille, nuorille ja perheille, ja myös niiden osalta pyritään huomioimaan eri kohderyhmät. Valveen elokuvakoulu on järjestänyt erityisesti turvapaikanhakijoille ja
maahanmuuttajille suunnattua kerhotoimintaa. Valveen toimijat kutsuvat maahanmuuttajia järjestämiinsä
tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Valve tuottaa kulttuurin hyvinvointipalveluja sekä kulttuurisia sisältöjä myös
erityisryhmille. Tehtävänä on edistää tietoisuutta kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja mahdollistaa niiden
tasapuolinen saatavuus. Valveella koordinoidaan myös vuosittaista Kirjavaa kulttuuria -tapahtumakokonaisuutta, joka on keskittynyt erityisryhmien taide- ja kulttuuritoimintaan. Turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat ovat tapahtuman keskeisiä kohderyhmiä ja yhteistyötahoja.
Valve tarjoaa paljon myös maksuttomia, matalan kynnyksen palveluja. Talon tiloissa toimii useita avoimia
taidegallerioita, joihin on mahdollista tilata maksuttomia opastuksia tarvittaessa myös englanniksi. Kerran
kuukaudessa gallerioissa järjestetään säännöllinen, kaikille avoin esittelykierros, joka käännetään tarvittaessa englanniksi.
Tavoite
Maahanmuuttajille
suunnattujen
kulttuuripalvelujen
kehittäminen

6.3

Toimenpide
Lisätään yhteistyötä
maahanmuuttajia edustavien
toimijoiden ja järjestöjen kanssa

Liikuntapalvelut

Oulun kaupungin liikuntapalvelut osallistuu
maahanmuuttajien kotouttamiseen tuottamalla
erilaisia ja monipuolisia liikunnan ohjauspalveluja.
Maahanmuuttajalapset ovat mukana esikoululaisille ja 1.–6. vuosiluokille suunnatussa uinninopetuksessa, jossa tarvittaessa järjestetään uinnin
lisä- ja tukiopetusta. Liikuntapalveluissa järjestetään tarvittaessa myös erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja uimakouluja ja vesiliikuntakursseja. Nuorten Junior Action ja Action-toiminta tarjoaa
7 -19-vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden
ohjattuun ja maksuttomaan liikunnan harrastamiseen. Myös kesällä järjestettäviin lasten ja nuorten
leiri- ja liikuntatoimintoihin on kaikilla oululaisilla
mahdollisuus osallistua.

Mittari
Maahanmuuttajien
osallistuminen tapahtumiin ja
niiden tuotantoon

Vastuutaho/t
Kulttuuritalo Valve
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Liikuntapalvelujen tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät jo olemassa olevia monipuolisia liikuntapalveluja. Tarvittaessa palvelujen saavutettavuuden osalta järjestetään maahanmuuttajille tuettuja neuvontatai ohjauspalveluja sekä tutustumismahdollisuuksia, jotta siirtyminen omatoimiseksi liikunnan harrastajaksi
tai ohjattujen ryhmien asiakkaaksi sujuisi vaivattomasti. Eri kulttuureissa saattaa olla omia sääntöjä ja tapoja
jotka rajoittavat erityisesti naisten ja tyttöjen osallistumista liikuntatoimintaan. Tämä vaatii erilaisia järjestelyjä.
Liikuntapalvelut järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohdennettua ohjattua liikuntaa maahanmuuttajaryhmille, esim. musliminaisille. Maahanmuuttajataustaisille järjestetään myös erilaisia infotilaisuuksia ja
kerrotaan liikunnan harrastamisen mahdollisuuksista ja liikuntapaikkojen toimintatavoista.
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Yhteistyön tiivistäminen
Monikulttuurikeskus
Villa Victorin ja
maahanmuuttajajärjestöjen
kanssa

Järjestetään yhteisiä
tapahtumia ja tilaisuuksia

Järjestettyjen tapahtumien
määrä / vuosi

Liikuntapalvelut

Tiedottamisen selkeyttäminen
ja kehittäminen
asiakasystävällisemmäksi.
Huomioidaan
maahanmuuttajataustaiset
asiakkaat

Suunnitellaan asiakkaiden ja
työntekijöiden tarpeisiin
kohdennettua tiedottamista

Uutta tiedotusmateriaalia on
valmistettu/sekä asiakkaille
että työntekijöiden tueksi

Liikuntapalvelut

6.4

Järjestötoiminta osana arkea

Osallisuus on pitkälti kuulumisen ja mukana olemisen tunnetta. Se on myös mahdollisuuksia osallistua ja tuottaa erilaista toimintaa, olla toimijana mukana yhteisössä ja oppia uutta. Osallisuuden kokemukset rakentuvat pienistä arjen asioista, kuten muun muassa huomioiduksi tulemisesta, sosiaalisista verkostoista ja erilaisista kohtaamisista niin opintojen, työn, vapaaehtoistoiminnan tai vapaa-ajan
harrastusten kautta. Se on myös omaan elämään, lähiyhteisöön tai yhteiskuntaan vaikuttamista.
Monen tyyppiset järjestöt ja paikalliset yhdistykset luovat Oulussa suuren, osin vielä hyödyntämättömän, voimavaran osallisuuden ja kotoutumisen edistämisen näkökulmasta. Oulussa on rekisteröityjä
yhdistyksiä yhteensä 600 kpl (Prh 2016). Järjestökenttä on moninainen kokonaisuus, jossa toimii
esim. aktiivisia kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, asukas- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.
Oulussa toimii noin 30 maahanmuuttajien yhdistystä tai järjestöä, jotka tarjoavat hyvän mahdollisuuden oman kulttuurin ylläpitämiseen. Näillä on tärkeä rooli maahanmuuttajien osallisuuden lisäämisessä ja kiinnittymisessä yhteiskuntaan.
Osallisuuden kokemukseen vaikuttavat aina yksilön voimavarat. Voimavarat vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. Kuten kaikilla, myös maahan muuttaneilla ihmisillä on välillä tilanteita, jolloin ei ole
mahdollisuutta, kykyä tai jaksamista hyödyntää voimavarojaan niin, että osallisuuden kokemus pääsisi aidosti syntymään. Tällöin tarvitsemme tukea voimavarojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
Tietoa, tukea ja toimintaa on tarjolla paljon. Yksi suurin ongelma onkin se, miten tarpeet ja tarjonta
kohtaavat.
Osallisuuden kokemiselle on myös erilaisia ja eritasoisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia esteitä
lähtien kielimuurin ylittämisen keinoista. Järjestötoiminnan kentällä ei ole vielä tarpeeksi opittu tunnistamaan tai poistamaan niitä esteitä, jotka estävät maahanmuuttajien aktiivisempaa osallisuutta.
Hyviä käytäntöjä ja toimintoja on, mutta kehittämistyötä tarvitaan edelleen ja sitä tehdään koko ajan.
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Parhaillaan on menossa useampiakin järjestöjen tai järjestöjen ja kaupungin yhteisiä kehittämishankkeita, joissa erityisenä kohteena on kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen ja maahanmuuttajien
aktivointi ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Järjestöissä maahanmuuttajat voivat kohdata kantaoululaisia ja kantaoululaiset muualta muuttaneita samoissa tiloissa ja yhteisissä toiminnoissa. Monet yhdistykset voivat saada tänne muuttavista oululaisista uusia ja innokkaita jäseniä.

Kumppanuuskeskus ja ihimiset.fi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat tänä päivänä yhteistä, kaikille avointa järjestölähtöistä matalankynnyksen neuvontaa ja ohjausta Kumppanuuskeskuksen (www.kumppanuuskeskus.fi) neuvontapisteessä. Tarjolla on sekä monipuolista infoa järjestöjen toiminnasta että esimerkiksi yksilöllistä
Sonja–neuvontaa sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin liittyen. Neuvontapiste tekee yhteistyötä Oulu
10:n kanssa ja on erikoistunut ohjaamaan ihmisiä virallisen palvelujärjestelmän lisäksi järjestölähtöiseen toimintaan ja järjestöjen tuki- ja auttamistyön muotojen piiriin.
Ihimiset.fi (www.ihimiset.fi) on verkkopalvelu, jossa Pohjois-Pohjanmaalla toimivat yleishyödylliset toimijat, kuten eri alojen yhdistykset, seurat ja järjestöt, kunnat ja seurakunnat sekä kansalaistoimijoiden
ryhmät, voivat ilmoittaa toiminnastaan helposti ja maksutta. Yhteystietojen lisäksi palvelusta voi löytää
tietoa mm. harrastus- ja vertaisryhmistä, koulutuksista ja tapahtumista, vapaaehtoistehtävistä, hankkeista,
työ- ja harjoittelupaikoista sekä kokoontumistiloista. Asiakastyötä tekevät, esim. sosiaali- ja terveysalan
ja nuorisotyön ammattilaiset, voivat hyödyntää Ihimiset.fi:tä asiakasohjauksen välineenä. Ihimiset.fi:n toiminnallisuuksia hyödynnetään myös toimintamallissa, jossa järjestöt käyvät esittelemässä toimintaansa
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Näitä toimintamalleja voitaisiin hyödyntää myös ”monikulttuurisen toiminnan tarjottimella” ja vastaavissa kotoutumiseen liittyvissä yhteistyöryhmissä.

Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES
Vapaaehtoistyö ja -toiminta ovat
parhaimmillaan Oulun kaikille
asukkaille tasavertaisen osallisuuden väylä ja tuki. Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES on noin
neljänkymmenen toimijatahon
muodostama yhteistyörakenne,
joka edistää ja tukee vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksiä
Oulussa ja maakunnassa. VARES
kokoaa yhteen osoitteeseen www.
varesverkosto.fi näkyväksi avoimia
vapaaehtoistoiminnan tehtäviä
ja järjestää säännöllisesti maksuttomia vapaaehtoistoiminnan
infoja, perus- ja jatkokoulutuksia
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ihmisille. Peruskursseilla
osallistujat saavat tietoa yleisistä
vapaaehtoistoiminnan eettisistä ja
juridisista kysymyksistä, pohtivat
omia voimavaroja ja kiinnostuksen
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kohteita ja saavat tietoa kymmenien eri järjestöjen vapaaehtoistoiminnoista. Peruskursseja on viime aikana
kehitetty ja suunnattu myös erityisesti maahanmuuttajille sekä turvapaikanhakijoille esikotouttamisen edistämistä ajatellen. Verkostossa toimii kolme avointa sisältötiimiä: Imago-, Motivointi- ja Maahanmuuttajatyön
tiimi.

Maahanmuuttajatyön tiimi toimii monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan edistäjänä ja kehittäjänä. Tiimi ideoi ja kehittää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistyötä ja edistää
maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallisuutta vapaaehtoistoiminnan kentällä. Tiimi suunnittelee ja
järjestää myös kaikille vapaaehtoisille suunnattuja kulttuuritietämyksen perehdyttämiskoulutuksia ja
-tapahtumia. Maahanmuuttajatyön tiimi kehittää parhaillaan TuttaVa-toimintaa, jossa joukko kokeneita,
eri järjestöjen vapaaehtoisia ottaa maahanmuuttajan/turvapaikanhakijan mukaan tutustumaan omaan
vapaaehtoistoimintaansa.
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Oulussa on tunnistettu toimivat
ja avoimet järjestöyhteistyön
ja kuntalaisten osallisuuden
rakenteet kotouttamistyöhön
liittyen

Oulun kaupunki kutsuu
koolle järjestö- ja
yhteistyökokouksia, Oulun
kaupungin ja järjestöjen
yhteisiä elinkaariverkostoja
hyödynnetään
tiedonvälitykseen myös
maahanmuuttajatyön
näkökulmasta

Oululaisten järjestöjen
uusien jäsenten määrä ja
tänne muuttaneiden
maahanmuuttajien osuus
uusista jäsenistä, kaupungin
ja järjestöjen yhteistyö näkyy
viestinnässä

Järjestöt ja Oulun kaupunki

Oulun työntekijät ja
luottamushenkilöt sekä kuntalaiset tunnistavat ja hyödyntävät
VARES-verkostoa ja varesverkosto.fi -sivuja tiedonhaussa ja
palveluohjauksessa

Järjestöt kehittävät VARESverkoston kautta annettavaa
maksutonta ohjausta,
koulutuksia ja avoimia
vapaaehtoistehtäviä
maahanmuuttajien
osallisuuden edistämiseksi

Sivuston koulutustarjonnan
monipuolisuuden kehittyminen
kaksisuuntaiseen kotoutumiseen liittyen

VARES-verkosto

Oulun työntekijät ja
luottamushenkilöt sekä
kansalaiset tunnistavat ja
hyödyntävät ihimiset.fi –
palvelua tiedonhaussa ja
palveluohjauksessa

Järjestöt kehittävät ihimiset.fi
–palvelua maahanmuuttajien
osallisuuden edistämisen
näkökulmasta

Palvelun käyttäjien määrä

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys/PohjoisPohjanmaan järjestörakenne
-hanke (2017-2020)

6.5

Vaikuttaminen kunnassa

Oulun strateginen valinta on se, että jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Osallisuuden tapoja on useita. Oulussa toimii alueelliset yhteistyöryhmät, joihin kuka tahansa voi osallistua ja sitä kautta vaikuttaa alueensa
asioihin. Kaupunki tarjoaa erilaisia kohtaamisen paikkoja, joista keskeisiä ovat asukastuvat, yhteisötalot, monitoimitalot ja kirjastot. Lapsille ja nuorille on olemassa oma vaikuttamisen malli, joissa koulut,
nuorisotilat, liikuntapaikat ja kulttuurilaitokset tukevat lapsia ja nuoria aktiiviseen ja demokraattiseen
kansalaisuuteen elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Oulussa toimii kaupunginhallituksen asettama maahanmuuttajaneuvosto, jonka tehtävänä on vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon. Neuvosto tekee aloitteita ja
esityksiä kaupunginhallitukselle sekä seuraa maahanmuuttajille tarkoitettujen palveluiden saavutetta-
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vuutta ja muiden maahanmuuttajapoliittisten asioiden kehitystä kaupungin alueella. Lisäksi maahanmuuttajaneuvosto edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa.
Maahanmuuttaja voi asettua ehdolle kuntavaaleissa, kun hänellä on kotikunta ja äänioikeus. Oulussa
vuoden 2017 kunnallisvaaleissa oli ehdolla useita maahanmuuttajia.

Tavoite
Maahanmuuttajat ovat mukana
kehittämässä palveluita
kokemusasiantuntijoina

6.6

Toimenpide
Maahanmuuttajat osallistuvat
eri työryhmiin, heiltä kysytään
palautetta ja kehittämisideoita
eri palveluista

Mittari
Maahanmuuttajien edustus eri
työryhmissä

Vastuutaho/t
Kaupungin eri palvelualueet

Hyvät väestösuhteet

Hyviä väestösuhteita edistetään Oulussa lisäämällä eri väestöryhmiin kuuluvien keskinäistä kanssakäymistä ja osallisuuden kokemuksia niin yhteisöjen kuin yksilöiden osalta. Nämä lisäävät luottamusta,
positiivisia asenteita ja turvallisuuden tunnetta sekä voivat ennaltaehkäistä väestösuhteisiin liittyviä
jännitteitä.
Hyvien väestösuhteiden tunnusmerkkeinä pidetään syrjimätöntä kohtelua, turvallisuuden tunnetta sekä
kokemuksia osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Hyvien väestösuhteiden politiikalla pyritään vähentämään
sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kielteisiä ilmiöitä kuten syrjintää, viharikoksia ja vihapuhetta sekä segregaatiota, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista eri ryhmien ja yksilöiden välillä. Lisäksi hyvien
väestösuhteiden avulla pyritään lisäämään monimuotoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäisemään
erilaisia ääri-ilmiöitä ja rikollisuutta. (Oikeusministeriö)
Konkreettinen toimija hyvien väestösuhteiden edistäjänä on Pohjois-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO), joka ylläpitää avointa vuoropuhelua etnisten ryhmien ja viranomaisten välillä.

Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Yhteiskunnallisen
vastakkainasettelun
vähentäminen

Järjestetään infoja suomalaisille
ja kerrotaan maahanmuuton
faktoista

Infojen ja niiden osallistujien
määrä vuositasolla

Monikulttuurikeskus Villa Victor

Eri etnisten ryhmien välisen
vuorovaikutuksen lisääminen

Kuntalaisten raadit,
keskustelutilaisuudet ja
monikulttuuriset tapahtumat

Osallistujien määrä vuositasolla

Monikulttuurikeskus Villa Victor

Hyvien väestösuhteiden ja
kulttuurisensitiivisyyden
edistäminen

Oulun kaupunki on mukana
ETNOn toiminnassa

Kaupungilta on nimetty jäsen
ETNOon

Yhteisötoiminta ja
Monikulttuurikeskus Villa Victor

Kehitetään henkilöstön
osaamista järjestämällä
koulutuksia
yhdenvertaisuudesta ja
kulttuurisensitiivisyydestä

Henkilöstökoulutuksien määrä
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7. Asuminen
7.1

Edullista asumista ja laadukasta elämää

Oulu on edullisten asuntojen kaupunki. Sekä vuokra- että omistusasumisen hintataso on matala verrattuna muihin suuriin kasvukeskuksiin. Asuntomarkkinoilla on paljon erikokoisia toimijoita ja markkinat ovat hyvin kilpaillut. Myös Oulun muut asumiseen liittyvät kustannukset ovat kohtuulliset.
Kaupunki mahdollistaa kysyntää vastaavan tonttitarjonnan aktiivisella ja pitkäjänteisellä maapolitiikallaan. Vuokra-asuntoja on Oulussa ollut perinteisesti hyvin saatavilla, tosin vuokra-asuntojen
markkinat ovat kiristyneet selvästi vuoden 2017 aikana. Vuokra-asunnoille on samaan aikaan kasvava
tarve Oulussa.
Kaupunki tarkentaa vuoden 2017 aikana kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymiä asuntopoliittisia linjauksia keskittyen erityisasumisen tarpeisiin ja niihin vastaamiseen sekä tuo esille linjauksia
edistäviä käytännön toimia. Erityisasumisessa pyritään erottamaan palvelut ja asuminen selvästi toisistaan ja samalla erityisryhmille luodaan edellytykset asua normaaliuden periaatteiden mukaisesti
mahdollisimman pitkälle kotona.
Euroopan komissio vertaili muutama vuosi sitten 79 eurooppalaisen kaupungin elämänlaatua. Oulu
sijoittui vertailussa ykkössijalle hyvätasoisen ja kohtuuhintaisen asunnon löytymisen osalta. Kaupunki sai hyvän arvosanan tyytyväisyydessä asuinpaikkaan sekä asuinalueen turvallisuuden tunteen
osalta. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita myös kotouttamisen näkökulmasta. Keskimääräisen tai sitä
paremman arvosanan kaupunki sai ulkomaalaisten integroitumisen asteesta yhteiskuntaan.
Kaupunki ehkäisee segregaatiokehitystä ja erityisasumisen keskittymiä sekä edistää erilaisten ihmisten ja erilaisen asumisen sekoittumista. Tavoitteena on monipuolinen asuntotyyppien, asuntojen hallintamuotojen sekä asukkaiden jakauma. Eri-ikäisten sekoittumista edistetään sukupolvikortteleilla,
joihin liittyvä hanke on meneillään. Luomalla lähimmäiskortteleita edistetään vielä monimuotoisemman asumisen syntyä. Kaupunki järjestää syksyllä 2018 tätä periaatetta edistävän tontinluovutuskilpailun.
Kaupunki noudattaa pakolaisten asuttamisessa seuraavia periaatteita:

7.2

•

asuntokantaan asutetaan vain myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä

•

kaupunki ei käytä taloudellisia kannustimia yksityisille vuokranantajille

•

kaupunki ei välivuokraa asuntoja yleishyödyllisten toimijoiden vuokrataloista

•

seurantatietoa hyödynnetään johtamisen välineenä.

Maahanmuuttajien ja oleskeluluvan saaneiden
turvapaikanhakijoiden asunnottomuuden torjunta

Valtio ja Oulun kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteutuksesta 2016-2019 (AUNE). Sopimuksen tarkoituksena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä valtion, kuntien, järjestöjen, kirkon ja yritysten yhteisin toimenpitein. Asunnottomuustyö koostuu
asunnottomuutta ennalta ehkäisevistä välittömistä toimista sekä asunnottomuustyön koordinaatiosta.

43

44

Yhdessä kotoutuva Oulu

Kotouttamisohjelma 2018–2021

Oulussa toteutetaan tuettua vuokra-asumista erityisryhmille pääsääntöisesti muun asuntokannan joukkoon. Erityisryhmien tarvetta vastaavasta asuntotuotannosta huolehditaan hyvinvointipalveluiden sekä
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tiiviillä yhteistyöllä. Oulussa ei varata vuokra-asuntokannasta omia
laajempia kokonaisuuksia erityisryhmille.
Oulussa tarvitaan vuosittain noin 100 asuntoa erityisryhmien asuttamiseen (50 uustuotantona ja 50 välivuokrauksella). Kaupunki varmistaa, että pieniä asuntoja rakennetaan riittävästi. Välivuokrausjärjestelyn
vaihtoehtoja selvitetään.
Kaupunki tunnistaa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden erittäin kiireellisen asunnon tarpeen, huomioi
ryhmät ennaltaehkäisevässä strategiatyössä sekä toimii muutoinkin heidän asumisensa turvaamiseksi. Keinoina
ovat tiivis yhteistyö vuokrataloyhtiöiden kanssa, välivuokraus sekä kotouttamisen asumiseen kohdennettu tuki.
Kaupunki on aloittanut omana työnään välivuokrauksen elokuussa 2016. Kaupunki vuokraa asunnon yksityiseltä asunnon omistajalta ja jälleenvuokraa sen edelleen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai
kiintiöpakolaisille.
Asunnot vuokrataan yksityisiltä vuokranantajilta eri puolilta kaupunkia. Vuokranmaksusta asunnon omistajalle vastaa Oulun kaupunki, joka päättää hyväksyttävän vuokran. Jokaisen jälleenvuokralaisen kanssa
tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jossa määritellään muun muassa ohjauksen tarve. Vuokralaiset
sitoutuvat asumisen tukeen ja ohjaukseen.
Välivuokraus tarjoaa kiristyvillä vuokra-asuntomarkkinoilla tarvittavaa nopeaa volyymiapua, uudistuotanto
vastaa kysynnän kasvuun vasta viiveellä. Pienten asuntojen tarve on niiden tarjontaa suurempi. Jatkossa
tulee selvittää ns. kimppa-asumisen toimintatapaa ja isojen asuntojen hyödyntämistä.
Kaupunki koordinoi välivuokrauksella myös pakolaisten kestävän asuttamisen yleishyödyllisten vuokranantajien asuntoihin. Ouluun asumaan haluavat oleskeluluvan saaneet ohjataan vastaanottokeskuksista hakemaan asuntoja vain välivuokrausyksikön kautta. Oleskeluluvan saaneet voivat myös omalla rahallaan hakea
asuntoja, mutta eivät vastaanottorahan tai toimeentulotuen avustamana. Vuokrataloyhtiöiden ja kaupungin
yhteistyötä tuetaan muun muassa useilla keskustelutapaamisilla.

Asuntoihin
sijoittaminen

Asumisen
tuki

Yksityisen
asuntokannan
välivuokraus

Asumisneuvonta
Kuva. Kaupungin välivuokrausmallin tukipilarit
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Intensiivistä asumisen ohjauspalvelua järjestetään asiakkaille ensimmäisen neljän kuukauden aikana.
Jatko-ohjaus järjestetään palveluntarpeen mukaisesti ensimmäisen vuoden loppuun saakka. Maahanmuuttajapalvelut vastaavat pakolaistaustaisille tarjottavista sosiaali- ja terveyspalveluista ensimmäisen
kolmen vuoden aikana. Asumisen sujumista ja arjen hallintaa arvioidaan sosiaalityön menetelmin kotoutumisen aikana.
Asumisen tukea kehitetään jatkuvasti ja tuki integroidaan välivuokrauksen asuntomarkkinoihin. Vastaanottokeskukset, ELY-keskus sekä kaupungin välivuokrausyksikkö toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa
hallitun kuntaan muuton edistämiseksi.
Asumisen tuen perusta on kunnan asiantuntija-avussa. Kaupungin ja tulevan maakunnan omat resurssit
ovat kuitenkin rajalliset, ja tarvitaan myös lähimmäistukea.
Pakolaisten arjen vaikeuksiin, ikääntyneiden ja yksinasuvien määrän kasvuun, työttömyyteen, talousongelmiin ja muihin vaikeuksiin tulee reagoida kaikin mahdollisin toimin. Taloyhtiöiden ja naapurien tarjoama tuki on tärkeää. Lähimmäisresurssien käyttöön saamiseksi tarvitaan konkreettinen Auttava yhteisö
-hanke. On oleellista saada yhteisöllisyys ulottumaan omien viiteryhmien ulkopuolelle. Haasteellinen
tavoite vaatii voimakkaan ja kokonaisvaltaisen panostuksen hankkeeseen.

Tavoite
Asuminen

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Kaupunki
myötävaikuttaa
sukupolvi- ja
lähimmäiskortteleiden
toteutumiseen Sivakan
hankkeilla,
tontinluovutuskilpailuilla
sekä sopimusperusteisilla
kaavamuutoksilla.

Toteutuneiden kohteiden määrä

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut,
hyvinvointipalvelut

Asumisneuvonta

Maahanmuuttajat nykyisten
mittareiden alla

Hyvinvointipalvelut

Taloyhtiöiden ja naapureiden
lähimmäistuen lisääminen

Lähimmäisresurssin käyttöön
saaminen

”Auttavien yhteisöjen”
lukumäärä

Oulun kaupunki

Tunnistaa maahanmuuttajan ja
oleskeluluvan saaneen
turvapaikanhakijan erittäin
kiireellinen asunnon tarve

Välivuokrauksen jatkoa
selvitetään

Välivuokrauksen tunnusluvut

Hyvinvointipalvelut

Maahanmuuttajapalveluiden
kotouttamisen tuki

Kotouttamisen
tuen tunnusluvut

Hyvinvointipalvelut

Valtion ja STEA:n rahoituksella
käynnistetyt hankkeet

Hankkeiden
vaikuttavuusmittarit

Hyvinvointipalvelut

Strategiatyö

Strategian kotouttamista tukeva
sisältö

Hyvinvointipalvelut

Huomioida pakolaiset ja
muut maahanmuuttajat
ennaltaehkäisevässä
strategiatyössä
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8. Yhteenveto
Kotouttaminen vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ohjelmassa on esitelty paljon eri tahoja,
jotka tarjoavat maahanmuuttajille mahdollisuuden hyvään kotoutumiseen Oulussa. Tasapuolisen
ja kokonaisvaltaisen integraation toimeenpaneminen vaatii myös uusien toimintamallien jalkauttamista lähialueille.
Maahanmuuttajien palveluiden toteuttamisesta vastaavat kunnan ja valtion toimijat. Kunnan
alaisuudessa on vuonna 2018 hyvinvointipalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, elinkeino- ja työllisyyspalvelut ja ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut. Maahanmuuttajille suunnattuja kotouttavia
palveluita kunnassa tarjoavat Monikulttuurikeskus Villa Victor ja maahanmuuttajapalvelut. Kunnan
vastuulla on laatia kotouttamisohjelma ja varmistaa kaikkien kunnan tarjoamien palveluiden soveltuvuus myös maahanmuuttajille. Kotouttamisohjelmassa mainittuja valtion toimijoita ovat TEtoimisto, ELY-keskus, Kansaneläkelaitos (KELA) ja maistraatti. Kotoutumista tapahtuu paljon myös
vapaa-ajalla. 3. sektori on merkittävässä roolissa kotoutumisen edistämisessä ja hyvien etnisten
suhteiden luomisessa.
Koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on erittäin tärkeää kotoutumisen kannalta. Oulussa maahanmuutolla on jo pitkät perinteet ja eri oppilaitoksissa on paljon tietotaitoa aiheesta. Koulutuksesta puhuttaessa täytyy tulevaisuudessa keskittyä entistä enemmän siihen, että maahanmuuttajaoppilaat ja -opiskelijat saavat tietoa eri koulutusmahdollisuuksista ja että heitä ohjataan
systemaattisesti seuraaviin oppilaitoksiin.
Ihminen on fyysis- psyykkis- sosiaalinen kokonaisuus. Kun jollakin näistä elämän osa-alueista
tulee haasteita, tarvitaan terveyspalveluiden ammattilaisten apua. Kun elämän eri osa-alueet ovat
tasapainoissa ja ihmisen voimavarat ovat hyvät, hänellä on hyvät edellytykset kotoutua Ouluun.
Kotoutuminen on onnistunut hyvin, kun maahanmuuttaja löytää työn. TE-toimisto ja Oulun kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut tekevät arvokasta työtä tällä saralla.
Oulun kaupungin tavoitteena on se, että maahanmuuttajat ovat aktiivisia kansalaisia ja he osallistuvat erilaisiin aktiviteetteihin. Oulun kaupungin nuorisopalvelut tukevat erityisesti nuorten
maahanmuuttajien kotoutumista. Kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut tarjoavat erilaisia vapaa-ajan
aktiviteetteja, ja erilaiset järjestöt tarjoavat maahanmuuttajille osallisuuden kokemuksia. On erittäin tärkeää, että maahanmuuttajat myös osallistuvat kunnalliseen päätöksentekoon.
Oulu on saanut kansainvälistä tunnustusta hyvätasoisten ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjoamisesta. Maahanmuuttajien asuntojen löytämistä on helpotettu välivuokrausmallilla, jonka jatkoa
selvitetään.
Tämä kotouttamisohjelma on vuosille 2018–2021. Tänä aikana kaikkien eri toimijoiden on syytä
entisestään tiivistää yhteistyötä, jotta voimme yhdessä tarjota uusille oululaisille mahdollisimman
hyvät puitteet kotoutua. Meidän on tärkeää juurruttaa olemassa olevaa toimintaa osaksi kunnan
perusideologiaa. Jokaisen tahon täytyy ottaa vastuuta ohjelman toteutuksesta. Maahanmuuttajien
onnistunut kotoutuminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite.
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Toimenpideohjelma
Tavoite
Oulun kaupungin henkilöstön
monikulttuurisuusosaamisen
kehittäminen (2.1)

Toimenpide

Mittari

Järjestetään koulutuksia, joihin
osallistuu jokaisen yksikön
edustaja vuosittain

Koulutusten ja osallistuneiden
määrä

2018–2021: Kartoitetaan
koulutusten sisältöjen tarpeita ja
järjestetään koulutuksia
monikulttuurisuuteen liittyen
vuosittain hyödyntäen
kokemusasiantuntijoita

Monikulttuurisuusvastaavat eri
palvelualueilta

Vastuutaho/t
Oulun kaupungin palvelualueet,
Monikulttuurikeskus Villa Victor

2018: Järjestetään koulutuksia
koto-ohjelmaan liittyen eri
palvelualueilla
Valitaan joka palvelualueelle
monikulttuurisuusvastaava
2018–2021:
Monikulttuurisuusvastaava valitaan
2018 ja hän jalkauttaa ohjelmaa
omalla toimialalla

Maahanmuuttajat osaavat käyttää
sujuvasti erilaisia
sähköisiä palveluita

Oulun kaupungin henkilöstö
opastaa ja kouluttaa
maahanmuuttajia sähköisten
palvelujen käytössä

Asiakaspalaute

Oulun kaupungin palvelualueet

2018–2021:
Eri palvelualueet varmistavat, että
maahanmuuttajat osaavat käyttää
omaan toimintaansa liittyviä sähköisiä
palveluita ja tarvittaessa opastavat
maahanmuuttajia niiden käytössä.

Tavoite
Vakiinnutetaan maahanmuuttajien
monikielinen ohjaus- ja
neuvontapalvelu osaksi Oulun
kaupungin palvelurakennetta (2.2)

Toimenpide
Ylläpidetään Villa Victorin
monikielistä ohjaus- ja
neuvontapalvelua nykyisellä
tasolla sekä kehitetään palvelua
asiakkaiden tarpeiden mukaan
palkkaamalla uusia ohjaajia

Mittari
Monikielisen ohjauksen ja
neuvonnan asiakasmäärät ja
tarjottavien kielten määrät,
vieraskieliset Oulussa

Vastuutaho/t
Monikulttuurikeskus Villa Victor
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2018–2021:
Seurataan aktiivisesti
maahanmuuton tilannetta Oulussa
ja varmistetaan, että monikielinen
ohjaus- ja neuvontapalvelu vastaa
eri kieliryhmien tarpeisiin.

Maahanmuuttajat saavat esitteitä
eri palveluista omalla äidinkielellä

Tavoite
Maahanmuuttajat, jotka eivät ole
TE-toimiston asiakkaita, saavat
tiedon mahdollisuudesta
alkukartoitukseen (2.3)

2018–2021:
Eri palveluntarjoajat käännättävät
esitteitä neljälle suurimmalle
kieliryhmillä Oulussa (venäjä,
arabia, englanti, kiina)
		

Toimenpide
Tiedotetaan kohderyhmälle
alkukartoituksesta ja kaupungin
palvelualueet ohjaavat asiakkaat
alkukartoitukseen

Eri kielille käännetyt esitteet

Mittari
Toteutuneet alkukartoitukset ja
kotoutumissuunnitelmat

Kaupungin eri palvelualueet

Vastuutaho/t
Monikulttuurikeskus Villa Victor ja
kaupungin palvelualueet

2018:
Tiedotetaan alkukartoituksesta ja
sen merkityksestä eri palvelualueille,
oppilaitoksille ja muille
yhteistyötahoille.
2018–2021:
Kaikille alkukartoitusta pyytäville
tehdään alkukartoitus, josta alkaa
pysyvä asiakkuus Monikulttuurikeskus
Villa Victorin kanssa.

Tavoite

Toimenpide
		

Kotona olevien äitien ja
lasten saaminen mukaan
varhaiskasvatuksen avoimeen
toimintaan mahdollisimman
varhain (3.1)

Kerhoista tiedottaminen eri
yhteistyötahoille:

Huoltajien osallistamisen
lisääminen päiväkotien
toimintaan liittyen

Henkilökunnan kouluttaminen:

Varhaiskasvatuspaikkojen
saatavuus kielikursseille
menijöiden lapsille
mahdollisimman nopeasti

Tavoite
Valmistavan opetuksen
ryhmien aloituspaikkojen
tarjoaminen tarpeiden
mukaisesti välittömästi (3.2)

Mittari

Vastuutaho/t

Tilastot avoimeen varhaiskasvatuksen
toimintaan osallistumisesta

Varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajatyön
ohjaustyöryhmä, varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajakoordinaattori

Koulutuksiin osallistujien määrä,
Moniku-palavereihin osallistujien
määrä

Monikulttuurikeskus Villa Victor,
ELY-keskus, Varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajakoordinaattori,
varhaiskasvatuksen
koulutustyöryhmä

2018–2021:
Yhteistyön lisääminen eri
koulutustahojen kanssa, jotka
järjestävät suomen kielikursseja
vanhemmille
			

Tilastointi, kuinka nopeasti
pystytään varhaiskasvatuspaikka
tarjoamaan

Varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimi,
varhaiskasvatuksen
maahanmuuttajatyön
ohjausryhmä

2018–2021:
Perustetaan uusia valmistavan
opetuksen-ryhmiä oppilasmäärän
muutosten mukaisesti tai
integroidaan oppilas lähikouluun

Aikajakso valo-oppilaan kouluun
ilmoittautumisesta koulun
aloittamiseen

2018–2021:
Avoimen varhaiskasvatuksen
kerhoista tiedottaminen eri
yhteistyötahoille:
maahanmuuttajapalvelut,
Villa Victor, vastaanottokeskus,
neuvolat, sosiaalityö, TE-toimisto

2018–2021:
Varhaiskasvatukseen suunnatut
koulutukset sekä koulutukset, joita
järjestetään koko kaupungin tasolla
esim. selkokielikoulutus,
Moniku - palaverit (päiväkotien
monikulttuurisuusasioista
vastaavat henkilöt)

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t
Perusopetus
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Valmistavan opetuksen jälkeen
oppilas siirtyy kotiosoitteen
mukaiseen lähikouluun

2018–2021:
Oppilaaksiottopäätös lähikouluun
Kehitetään S2-opettajien osaamista

Valmistavan opetuksen päättäneet
/ lähikouluun siirtyneet

Perusopetus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
–oppimäärän opetus toteutuu
oppilaan yksilöllisten tavoitteiden
mukaisesti

2018–2021:
Järjestetään koulutuksia ja
mahdollistetaan vertaistuki
S2-opettajille vuosittain

S2-koulutusten ja osallistujien
lukumäärä lukuvuoden aikana

Perusopetus

Oppivelvollisuusiän ylittäneet
oppilaat suorittavat
perusopetuksen päättötodistuksen

Tarjotaan aikuisten perusopetusta

Päättötodistusten saaneiden
määrä/opetuksen aloittaneiden
määrä

Aikuisten perusopetus,
aikuislukio

Annetaan maahanmuuttajille
paremmat valmiudet
jatko-opintoihin ja työelämään

2018–2021:
Järjestetään laadukasta
perusopetusta maahanmuuttajille,
tunnistetaan opiskelijoiden
osaaminen ja mahdollistetaan
yksilölliset oppimispolut

Alkuvaiheesta perusopetukseen
siirtyneiden määrä sekä
perusopetuksen päättötodistuksen
saaneet opiskelijat vuosittain

Aikuisten perusopetusta
järjestävät oppilaitokset

Tavoite

2018–2021:
Oppivelvollisuusiän ylittäneet
oppilaat ohjataan aikuislukioon tai
ulkopuoliselle opetuksen
järjestäjälle perusasteelle

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Perusopetuksen päättötodistuksen
tai vastaavat opinnot suorittaneilla
on edellytykset jatkaa opintoja
toisella asteella (3.3)

2018–2021:
Järjestetään suomen kielen
koulutusta ja toiselle asteelle
valmistavia opintoja

Toisen asteen opintoihin valittujen
vieraskielisten opiskelijoiden
lukumäärä ja ilman toisen asteen
opintopaikkaa jääneet

Valmistavia koulutuksia järjestävät
koulutuksenjärjestäjät ja
oppilaitokset

Toisen asteen opinnot ovat
kaikkien saavutettavissa

2018–2021:
Järjestetään riittävästi toisen
asteen opiskelupaikkoja

Ilman toisen asteen
opiskelupaikkaa jääneiden
opiskelijoiden lukumäärä

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen
koulutuksen järjestäjät ja
oppilaitokset

Vieraskielisillä opiskelijoilla
on yhdenvertaiset edellytykset
menestyä toisen asteen opinnoissa

2018–2021:
Tuetaan vieraskielisiä opiskelijoita
opintojen aikana järjestämällä
suomen kielen opintoja ja muita
tukitoimia riittävästi
			

Lukion tai ammatillisten opintojen
keskeyttäneiden opiskelijoiden
lukumäärä

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen
koulutuksen järjestäjät ja
oppilaitokset

2018–2021: Yhteisen
markkinointimateriaalin
kehittäminen

Yhteydenottopyynnöt,
hakijamäärät ja kansainvälisten
opiskelijoiden lukumäärät

Oulun korkeakoulut, Oulun
kaupungin konsernipalvelut

Kv. opiskelijoiden toteutuneet
harjoittelut sekä työllistymismäärät

Oulun korkeakoulut, Oulun
kaupungin konsernipalvelut

Tavoite
Oulu tunnettu kansainvälisenä
korkeakoulukaupunkina (3.4)

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Yhteisten infotilaisuuksien ja
tapahtuminen järjestäminen
maahanmuuttajille
Kansainvälisten
korkeakouluopiskelijoiden
työllistymisen ja
harjoittelumahdollisuuksien
edistäminen, kansainvälisten
opiskelijoiden jääminen
työskentelemään Oulun alueelle

Tavoite

2018–2021:
Toimintamallin luominen
harjoittelu- ja työpaikkojen
tarjoamiseksi kv.
korkeakouluopiskelijoille
opintojen aikana ja valmistumisen
jälkeen

Toimenpide

Maahanmuuttajien
koulutuspolkujen selvittäminen ja
uusien koulutuspolkujen
suunnittelu (3.4)

2018–2021:
Maahanmuuttajien
korkeakouluopintoihin ohjaamisen
palvelun luominen Oamkiin

Maahanmuuttajien osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen
sekä siihen liittyvien menettelyiden
kehittäminen

Korkeakouluopintoihin valmentavien
opintojen järjestäminen
Ohjaus- ja opetushenkilöstön

Mittari
Palvelua käyttäneiden
maahanmuuttajien määrä
Korkeakouluopintoihin hakeneiden
maahanmuuttajien määrä
Korkeakouluopinnot aloittaneiden
maahanmuuttajien määrä

Vastuutaho/t
Oamk ja muut yhteistyökumppanit:
alueen korkeakoulut, Oulun seudun
ammattiopisto, muut koulutustahot
alueella, Oulun kauppakamari,
Oulun kaupunki, BusinessOulu,
Villa Victor, vastaanottokeskukset,
ELY-keskus, TE-toimisto
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Maahanmuuttajien valmiuksien
parantaminen
korkeakouluopintoihin ja
työllistymismahdollisuuksien
edistäminen

valmiuksien parantaminen
kohtaamaan, ohjaamaan
ja opettamaan
maahanmuuttajaopiskelijoita

Työllistyneiden maahanmuuttajien
määrä

Kaikki maahanmuuttajat
pääsevät opiskelemaan
suomea nopeasti Ouluun
muuton jälkeen

Tarjotaan riittävästi laadukasta
suomen kielen opetusta kaikille
halukkaille ja tiedotetaan
maahanmuuttajille
mahdollisuudesta opiskella
suomen kieltä eri paikoissa

Koulutuksen järjestäjät ja
opiskelijamäärät

Villa Victor ja vapaa sivistystyö

2018:
Villa Victorin internet-sivuille
kootaan eri koulutuksen järjestäjät,
jotka tarjoavat suomen kielen
opetusta
2018–2021:
Maahanmuuttajille tiedotetaan:
missä opetetaan, milloin opetetaan
ja millä tasolla opetetaan

Tavoite
Maahanmuuttajille on tarjolla
mahdollisuuksia osaamisensa
kehittämiseen ja työllistymiseen
(4.1)

Toimenpide
Tiivistetään yhteistyötä mm.
oppilaitosten kanssa, jotta
jokaiselle kotoutujalle järjestyy
hänen palvelutarpeensa mukainen
palvelu esim. kotoutumiskoulutus
tai omaehtoinen opiskelu

Mittari

Vastuutaho/t

Kuinka moni kotoutumiskoulutuksen
ja työttömyysetuudella tuettujen
omaehtoisten opintojen päättäneistä
on kolme kuukautta koulutuksen
päättymisen jälkeen työttömänä
työnhakijana

TE-toimisto yhdessä
oppilaitosten kanssa

Palveluita osaamisen
tunnistamiseksi on kehitetty

TE-toimisto, ammatilliset
oppilaitokset, Oulun kaupungin
työllisyyspalvelut

2018–2021:
Kutsutaan koolle 3-4 kertaa
vuodessa TE-toimiston ja
oppilaitosten välinen palaveri.

Maahanmuuttaja työnhakijoiden
osaamista tunnistetaan ja
tunnustetaan osaksi ammatillisia
opintoja ja muualla suoritettujen
tutkintoja on mahdollista
täydentää vastaamaan suomalaisia
pätevyysvaatimuksia (4.2)

Osaamisen tunnistamisen
työkaluja ja muualla suoritettujen
tutkintojen täydentämisen
mahdollisuuksia kehitetään
2018–2021:
Asiakkaalle kerrotaan
kouluttautumis- ja
työllistymismahdollisuuksista
sekä ohjataan koulutuskokeiluun,
työkokeiluun, kuntouttavaan
työtoimintaan tai muuhun
palveluun tarpeen mukaan. Osana
ohjausta ja työhönvalmennusta
tuetaan asiakasta tunnistamaan
omia vahvuuksiaan ja osaamistaan
ja kertomaan siitä työnantajille tai
tarvittaessa hakeutumaan
osaamista täydentävään
koulutukseen tai tutkintoon
johtavaan koulutukseen.
Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
TE-toimiston ja Oulun yliopiston
kanssa on laajennettu
koulutuskokeiluun osallistumismahdollisuutta myös
korkeakouluihin. Tarkoituksena on,
että asiakkaat saavat
realistisemman kuvan
korkeakouluopinnoista ja eri
koulutusaloista sekä madaltaa
ja lisää motivaatiota opiskelijaksi
hakeutumiseen.
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Kuntouttavan työtoiminnan osalta
on kartoitettu oppimisympäristöiksi
soveltuvia työtoimintapaikkoja niin
järjestöistä kuin kaupungin omista
yksiköistä. Kuntouttavan
työtoiminnan opinnollistamisen
tavoitteena on tehdä kuntouttavan
työtoiminnan aikana asiakkaalle
karttuva osaaminen näkyväksi.
Osaamistodistus on
hyödynnettävissä opintoihin
hakeutumisessa tai työnhaussa
(osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen osana opintoja tai
työnhakua)

Työhön liittyvää ja työssä
mahdollistuvaa kielikoulutusta /
suomen kielen käytön /
harjoittelun mahdollisuuksia on
tarjolla erilaisissa
työssäoppimisympäristöissä

Kielikoulutusta ja
käytön harjaantumisen
mahdollisuuksia järjestetään
työssäoppimisympäristössä mm.
työvoimakoulutuksena ja
työkokeilupalveluiden sekä
kuntouttavan työtoiminnan
yhteydessä
2018–2021:
Kuntouttavassa työtoiminnassa
huomioidaan työtoimintapaikkojen
soveltuvuus henkilöille, jotka
tarvitsevat tukea suomen kielen
harjaannuttamisessa.
Kuntouttavassatyötoiminnassa on
mahdollista harjaannuttaa suomen
kielen taitoa sekä
ryhmämuotoisena toteutettavassa
kuntouttavassa työtoiminnassa, että
yksilöllisesti eri työyhteisöissä.
Työllisyyspalveluissa
ryhmämuotoisessa työtoiminnassa
valmennetaan työtoimijoita
toimimaan erilaisissa työhön,
opiskeluun ja arjen hallintaan
liittyvissä tilanteissa sekä
toimintaympäristöissä osana
tavallista työelämäarkea.
Tavoitteena on työelämätaitojen
vahvistaminen ja
työmarkkina-aseman parantaminen
rohkaisemalla suomen kielen
käyttöä työnhaussa ja työyhteisössä
työskenneltäessä.

Kielikoulutuksen ja kielen käytön
harjaantumisen mahdollisuuksia on
järjestetty

TE-toimisto, koulutuspalveluiden
tuottajat, Oulun kaupungin
työllisyys-ja hyvinvointipalvelut

Maahanmuuttaja
työnhakijoille kehitetään
työhönvalmennuspalvelua

Palveluntarjoajat (TE-toimisto,
kunnat ja hankkeet) lisäävät
osaamistaan palvelujen
tarjoamisessa ja tiivistävät
yhteistyötä

Työhönvalmennuspalveluita on
kehitetty

TE-toimisto, työllisyyshankkeet,
Oulun kaupungin työllisyyspalvelut

2018–2021:
Työhönvalmennuksella tuetaan
asiakasta työnhaussa ja työnhaun
asiakirjojen laatimisessa, omien
vahvuuksien ja osaamisen
tunnistamisessa sekä niiden
kertomisessa työnantajille ja
tarvittaessa hakeutumaan osaamista
täydentävään koulutukseen. Lisäksi
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa osallistutaan vuosittain
useiden työnhakijoiden ja
työnantajien kohtaamista edistävien
tapahtumien järjestämiseen.
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Työllisyyspalveluiden henkilöstön
osaamista kehitetään ja lisätään
työttömien maahanmuuttaja
työnhakijoiden ohjaamiseen ja
palvelutarpeisiin liittyvissä
kysymyksissä.
Työllisyyspalvelut
tiivistävät yhteistyötä
maahanmuuttajapalveluiden ja
muiden toimijoiden kanssa
palveluiden tarjoamisessa
maahanmuuttaja työnhakijoille ja
palvelupolkuja kehitetään
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa (esim. maahanmuuttajille
suunnattujen työllisyyshankkeiden,
koulutusorganisaatioiden ja
TE-toimiston kanssa)

Yritysvalmennuspalveluiden
tarjontaa kehitetään
ulkomaalaistaustaisille
työnhakijoille oman yrityksen
perustamiseen

Yritysneuvonta,
yrittäjyysvalmennukset,
kansainvälisten vientiverkostojen
kartoittaminen

Osallistujamäärä yritysneuvonnassa,
yrittäjyysvalmennuksissa,
perustettujen yritysten määrä,
uusien työpaikkojen määrä

BusinessOulu

2018–2019:
Turvapaikansaaneiden
yrityskotoutus –hanke:
Yrittäjyysvalmennus: kerätään
turvapaikansaaneista henkilöistä
ryhmä, joilla on ajatus yrityksen
perustamisesta Suomeen. Ryhmä
aloittaa 10 kerran valmennuksen,
jonka aikana käydään läpi
keskeisimmät yritystoimintaan
liittyvät asiat Suomessa ja jalostetaan
osallistujien liikeideoita
toteutettavaan muotoon.
Tavoitteena on, että valmennuksen
jälkeen osallistujilla on valmiudet
perustaa yritys Suomeen ja työllistää
näin itsensä.
Minustako yrittäjä? –päivät
eri kielillä (arabia, somalia, tigrinja,
kysynnän mukaan). Käydään läpi
keskeisimmät yritystoimintaan
liittyvät asiat Suomessa. Tarvittaessa
ohjataan asiakas yritysneuvontaan
tai yrittäjyysvalmennukseen
Naisyrittäjyyspäivä kerran vuodessa.
Sama sisältö kuin Minustako yrittäjä
–päivässä, mutta suunnattuna vain
naisille.
Kansainvälisten vientiverkostojen
kartoittaminen: em. toimenpiteisiin
osallistuvista asiakkaista kartoitetaan
henkilöt, joiden liikeidea koskee
vientitoimintaa tai jolla on kytköksiä
kotimaahan vientitoiminnan
mahdollistamiseksi

Tavoite
Paljon palveluita ja tukea
tarvitsevat pakolaistaustaiset
maahanmuuttajat siirretään
maahanmuuttajapalveluista
hyvinvointikeskuksiin ”saattaen
vaihtaen” (5)

Toimenpide
2018–2021:
Laitetaan asiakas
PTyhte-konsultaatiokirjalle
2018–2021:
Pidetään siirtopalaveri sosiaali- ja/

Mittari
Paljon palveluita käyttävien
seuranta
Yhteiset hoito- ja
kuntoutussuunnitelmat

Vastuutaho/t
Sosiaali- ja terveyspalvelut
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tai terveydenhuollon kanssa
2018–2021: Laaditaan yhteinen
moniammatillinen hoito- ja
palvelusuunnitelma

Nimetyt vastuutyöntekijät

2018–2021:
Nimetään vastuutyöntekijä

Turvataan riittävät
mielenterveys- ja
päihdepalvelut

2018–2021:
Kidutettujen ostopalvelut ODL:lta
2018–2021:
Lievissä oireissa ohjataan
hyvinvointikeskuksen psykiatriselle
sairaanhoitajalle

Ostopalveluiden seuranta
Konsultaatioiden ja
yhteistyön toteutuminen
mt-päihdepalveluiden kanssa

Terveyspalvelut:
Hyvinvointikeskukset,
mielenterveys- ja päihdepalvelut

2018–2021:
Säännölliset psykiatrikonsultaatiot
maahanmuuttajaterveydenhuollossa
2018–2021:
Lasten- ja nuorisopsykiatrian
yhdyshenkilö
2018–2021:
Tarvittaessa päihdepalveluiden
konsultaatiot ja päihdehoito
2018–2021:
Vahvistetaan koulutuksella
maahanmuuttajaterveydenhuollon
ja hyvinvointikeskusten mt- ja
päihdeosaamista

Tavoite
Nuorten muslimien foorumin
toiminnan käynnistämisen ja
jatkuvuuden tukeminen Oulussa
(radikalisoitumisen ehkäisy) (6.1)

		
Toimenpide

Mittari

Tilojen tarjoaminen NMF:lle ja
yhteistyö heidän kanssa

NMF on aloittanut toiminnan ja
toiminta jatkuu

2018:
-

-

tilat saatu toimintaan
kaupungilta

-

koulutukset järjestetty

-

montako osallistujaa
toiminnassa on
vuosittain

-

tilavuorot
NMF:n ohjaajien
koulutusta (nuorisotyö,
laki, pelisäännöt)

-

tapaamiset ohjaajien
kanssa ja tuki heille

-

uusien ohjaajien
rekrytointi yhteistyössä

2019:
-

toiminnan markkinointi
yhteistyössä

-

tapaamiset ohjaajien
kanssa ja tuki heille

-

pohdintaa yhdessä,
onko toiminta sitä,
mitä sen pitäisi olla
(tasa-arvo,
suvaitsevaisuus,
nuorten arvostaminen,
osallisuus, turvallisuus,
päihteettömyys)

-

uusille ohjaajille
koulutusta (nuorisotyö,
laki, pelisäännöt)

mukana > tavoittaako toiminta
riittävästi musliminuoria

Vastuutaho/t
Nuorisopalvelut ja Villa Victor
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2020:
-

-

2021:
-

-

Tiedottamisen selkeyttäminen
ja kehittäminen
asiakasystävällisemmäksi

-

Kirjasto:
Yhteistyön tiivistäminen
Monikulttuurikeskus Villa Victorin ja
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa
(6.2)

uusille ohjaajille
koulutusta (nuorisotyö,
laki, pelisäännöt)

tapaaminen kaksi
kertaa vuodessa, jos
toiminta on
tarkoituksenmukaista
uusille ohjaajille
koulutusta (nuorisotyö,
laki, pelisäännöt)

Suunnitellaan asiakkaiden ja
työntekijöiden tarpeisiin
kohdennettua tiedottamista
2018–2021:
Perustetaan työtila,
josta henkilökunta
saa apua toiminnasta
tiedottamiseen eri
kielitaustaisille
asiakkaille ja
asiakasperheisiin.
mm. selkokielisiä
ja eri kielisiä –tiedotteita
toiminnasta,
lupa-lappuja
-

Tavoite

tapaaminen kaksi
kertaa vuodessa, jos
toiminta on
tarkoituksenmukaista

Uutta tiedotusmateriaalia on
valmistettu sekä asiakkaille että
työntekijöiden tueksi

Nuorisopalvelut

tulkkauspalveluiden
järjestäminen
ongelmatilanteissa
selkokieliset ohjeet
työntekijöiden ja
harjoittelijoiden
perehdyttämiseen

Toimenpide
Järjestetään yhteisiä tapahtumia ja
tilaisuuksia
2018:
Kielikahvila, paneelikeskustelut ja
monikulttuuriset tilaisuudet
asiakkaille kirjastossa ja
kirjaston ulkopuolella

Mittari
Järjestettyjen tapah-tumien määrä
/ vuosi
Tapahtumiin osallistuneiden määrä
/ vuosi

Vastuutaho/t
Oulun kaupunginkirjasto

2-4 kertaa vuodessa
Kirjastossa vierailleiden ryhmien/
opiskelijoiden määrä

2018–2021:
kirjastoautovierailut
vastaanottokeskuksessa
2018–2021:
kirjasto järjestää kirjastonkäytön
opetusta S2-opiskelijoille ja Villa
Victorin Tervetuloa Ouluun
-kurssilaisille

Maahanmuuttajille suunnattujen
kirjastopalvelujen kehittäminen

Kokoelmatyön kehittäminen
2018–2021:
Päivitetään omat vieraskieliset
aineistokokoelmat

Kokoelman määrän kasvu ja
vaihtuvuus
Järjestettyjen tapahtumien määrä
/ vuosi

Oulun kaupunginkirjasto
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2018:
Tiivistetään yhteistyötä Pasilan
Monikulttuurisen kirjaston kanssa.
Siirtokokoelmat vaihdetaan
puolivuosittain.

Tapahtumiin osallis-tuneiden
määrä / vuosi

Verkkopalveluiden kehittäminen
2018:
Kirjaston kotisivujen kehittämien,
vieraskielisten sivujen
valmistuminen
2018:
kirjaston asiakaskäyttöliittymä
siirtyy Finnaan
2018–2018:
Viides tila-hankkeessa kehitetään
kirjaston digitaalisia
oppimisympäristöjä

Valve:
Maahanmuuttajille suunnattujen
kulttuuripalvelujen kehittäminen

Tavoite
Yhteistyön tiivistäminen
Monikulttuurikeskus Villa Victorin/
ja maahanmuuttajajärjestöjen
kanssa (6.3)

2018–2021:
Lisätään yhteistyötä
maahanmuuttajia edustavien
toimijoiden ja järjestöjen kanssa

Toimenpide
Järjestetään yhteisiä tapahtumia ja
tilaisuuksia

Maahanmuuttajien osallistuminen
tapahtumiin ja niiden tuotantoon

Mittari

Kulttuuritalo Valve

Vastuutaho/t

Järjestettyjen tapahtumien määrä
/ vuosi

Liikuntapalvelut

Uutta tiedotusmateriaalia on
valmistettu/sekä asiakkaille/että
työntekijöiden tueksi.

Liikuntapalvelut

2018–2021:
Järjestetään yhteispalaveri Villa
Victorin ja Liikuntapalveluiden
henkilökunnan kesken vuosittain.
Järjestetään yhteispalaveri
maahanmuuttopalveluiden kanssa
vuosittain.
2018–2021:
Liikuntapalvelut tuottavat
tapahtumia myös paikallisten
liikunta- ja urheiluseurojen kanssa
ja toimii yhteistyössä muiden
kaupunkiorganisaatioiden kanssa
osana kotoutumisen alkuvaiheen
neuvonta- ja ohjaus palveluita.

Tiedottamisen selkeyttäminen /
ja kehittäminen
asiakasystävällisemmäksi. Huomioidaan maahanmuuttajataustaiset
asiakkaat

Tavoite
Oulussa on tunnistettu toimivat ja
avoimet järjestöyhteistyön ja
kuntalaisten osallisuuden
rakenteet kotouttamistyöhön
liittyen (6.4)

Suunnitellaan asiakkaiden/ja
työntekijöiden tarpeisiin
kohdennettua tiedottamista
2018–2021:
Maahanmuuttajat osallistuvat
aktiivisina kuntalaisina
tiedottamisen kehittämiseen
yhdessä liikuntapalveluiden
kanssa ja kehittämään yksilöllisesti
että yhteisöllisesti yhdenvertaiset
ja tasa-arvoiset liikuntapalvelut.
			
Toimenpide
Oulun kaupunki kutsuu koolle
järjestö- ja yhteistyökokouksia,
Oulun kaupungin ja järjestöjen
yhteisiä elinkaariverkostoja
hyödynnetään tiedonvälitykseen
myös maahanmuuttajatyön
näkökulmasta

Mittari
Oululaisten järjestöjen uusien
jäsenten määrä ja tänne
muuttaneiden maahanmuuttajien
osuus uusista jäsenistä, kaupungin
ja järjestöjen yhteistyö näkyy
viestinnässä

Vastuutaho/t
Järjestöt ja Oulun kaupunki
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2018 Koto-ohjelma esitellään
jokaisessa elinkaariverkoston
ryhmässä (3). Elinkaariverk ostot (3)
kutsuvat maahanmuuttajaneuvoston
edustajat esittelemään neuvoston
toimintaa

Kokousten ja osallistuneiden
määrät.

2019–2021: Vuosittain säännölliset
ryhmäkokoukset koto-ohjelman
päivityksiin liittyen.

Oulun työntekijät ja
luottamushenkilöt sekä
kuntalaiset tunnistavat ja
hyödyntävät VARES verkostoa ja
varesverkosto.fi -sivuja
tiedonhaussa ja
palveluohjauksessa

Järjestöt kehittävät VARES
verkoston kautta annettavaa
maksutonta ohjausta, koulutuksia
ja avoimia vapaaehtoistehtäviä
maahanmuuttajien osallisuuden
edistämiseksi

Sivuston koulutustarjonnan
monipuolisuuden kehittyminen
kaksisuuntaiseen kotoutumiseen
liittyenKoulutusten, infojen,
tapahtumien ja osallistuneiden
määrä.

VARES verkosto

2018 Koto-ohjelma esitellään
VARES verkoston ohjausryhmässä
ja maahanmuuttajatyön tiimissä.
2018–2021:
Verkosto kehittää monikulttuurista
vapaaehtoistoiminnan info,
koulutus- ja virkistystoimintaa
Verkosto järjestää perehdytystä/
koulutusta Oulun kaupungin
työntekijöille (esim.omakielisille
ohjaajille) vapaaehtoistoiminnasta
ja verkoston palveluista
Verkoston maahanmuuttajatyön
tiimi osallistuu koto- ohjelman
päivittämiseen.

Tavoite
Oulun työntekijät ja
luottamushenkilöt sekä kansalaiset
tunnistavat ja hyödyntävät
ihimiset.fi – palvelua tiedonhaussa
ja palveluohjauksessa

Toimenpide
Järjestöt kehittävät ihimiset.fi
–palvelua maahanmuuttajien
osallisuuden edistämisen
näkökulmasta

Mittari
Palvelun käyttäjien määrä

Vastuutaho/t
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys /
Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne - hanke
(2017–2020)

2018 -2021 ihimiset.fi
-verkkopalvelu on (työ)väline,
josta tuotetaan infoa ja koulutusta
järjestöille sekä kaupungin
työntekijöille ja luottamushenkilöille
osana kunta- ja
maakuntauudistusta koskevissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Tavoite
Maahanmuuttajat ovat mukana
kehittämässä palveluita
kokemusasiantuntijoina (6.5)

Toimenpide
Maahanmuuttajat osallistuvat
eri työryhmiin, heiltä kysytään
palautetta ja kehittämisideoita eri
palveluista
2018–2021: Maahanmuuttajaneuvostolta pyydetään edustaja mukaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa
koskevaan työryhmään.
2018–2021: Aktivoidaan eri alueilla
asuvia maahanmuuttajia osallistumaan alueellisiin yhteistyöryhmiin
ja järjestötoimintaan yhteistyössä
Villa Victorin kanssa.
2018–2021: Tiedotetaan asukkaita
yhteisötoiminnan avustuksista

Mittari
Maahanmuuttajien edustus eri
työryhmissä

Vastuutaho/t
Kaupungin eri palvelualueet

Yhdessä kotoutuva Oulu

Kotouttamisohjelma 2018–2021

Tavoite

Toimenpide

Mittari

Vastuutaho/t

Yhteiskunnallisen vastakkainasettelun
vähentäminen

Järjestetään infoja suomalaisille ja
kerrotaan maahanmuuton faktoista

Infojen ja niiden osallistujien määrä
vuositasolla

Monikulttuurikeskus Villa Victor

Eri etnisten ryhmien välisen
vuorovaikutuksen lisääminen

Kuntalaisten raadit,
keskustelutilaisuudet ja
monikulttuuriset tapahtumat

Osallistujien määrä vuositasolla

Monikulttuurikeskus Villa Victor

Hyvien väestösuhteiden ja
kulttuurisensitiivisyyden
edistäminen (6.6)

Oulun kaupunki on mukana ETNOn
toiminnassa

Kaupungilta on nimetty jäsen
ETNOon

Yhteisötoiminta ja
Monikulttuurikeskus Villa Victor

Kehitetään henkilöstön osaamista
järjestämällä koulutuksia
yhdenvertaisuudesta ja
kulttuurisensitiivisyydestä

Henkilöstökoulutuksien määrä

Tavoite
Asuminen (7)

Toimenpide
Kaupunki myötävaikuttaa
sukupolvi- ja lähimmäiskortteleiden toteutumiseen Sivakan
hankkeilla, tontinluovutuskilpailuilla sekä sopimusperusteisilla
kaavamuutoksilla.

Mittari
Toteutuneiden kohteiden määrä
Maahanmuuttajat nykyisten
mittarien alla

Vastuutaho/t
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
hyvinvointipalvelut

2018–2021: Luovutetaan tontti /
korttelin osa tontinhakumenettelyllä.
Allekirjoitetaan maankäyttösopimus
vähintään yhteen korttelitason
kaavamuutokseen.
Hyvinvointipalvelut

Asumisneuvonta
2018: Toiminta on jalkautettu osaksi
kaupungin toimintaa. Keskeiset
vuokrataloyhtiöt osallistuvat
toiminnan rahoitukseen

Taloyhtiöiden ja naapureiden
lähimmäistuen lisääminen

”Auttavien yhteisöjen” lukumäärä

Oulun kaupunki

2018–2021:

Välivuokrauksen tunnusluvut

Hyvinvointipalvelut

2018–2021:
Maahanmuuttajapalveluiden
kotouttamisen tuki

Kotouttamisen tuen tunnusluvut

Hyvinvointipalvelut

2018–2021: Valtion ja STEA:n
rahoituksella käynnistetyt
hankkeet

Hankkeiden vaikuttavuusmittarit

Hyvinvointipalvelut

2018–2021: Strategiatyö

Strategian kotouttamista tukeva
sisältö

Hyvinvointipalvelut

Lähimmäisresurssin käyttöön
saaminen
2018: Kaupunki suunnittelee Auttava
yhteisö -hankkeen yhteistyössä
asunto- ja kiinteistöalan järjestöjen ja
yhdistysten kanssa. Hanketta varten
perustetaan työryhmä.
Kohderyhmänä ovat kaikki
aloyhtiöt Oulun kaupungin alueella.
Resursoinnista ja toteutuksesta
päätetään erikseen

Tunnistaa maahanmuuttajan ja
oleskeluluvan saaneen
turvapaikanhakijan erittäin
kiireellinen asunnon tarve

Huomioida pakolaiset ja muut
maahanmuuttajat ennaltaehkäisevässä strategiatyössä

Välivuokrauksen jatkoa
selvitetään
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