
 

  
 
 
 

Loviisan perusturvakeskus 
Hyväksytty xx.xx.xxxx 

Julkaistu xx.xx.xxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotouttamisohjelma 

2017–2020 
Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta 

 

  



Kotouttamisohjelma 

2 

 

 

Sisältö 

1 Johdanto .......................................................................................................................................... 5 

1.1 Lähtökohdat ............................................................................................................................... 6 

1.2 Työn organisointi ja seuranta ..................................................................................................... 7 

1.3 Ohjelman yritysvaikutukset ......................................................................................................... 7 

1.4 Tavoitteet ................................................................................................................................... 8 

1.5 Kotouttamistyön käsitteitä ........................................................................................................... 9 

Kotoutuminen .................................................................................................................................... 9 

Kotouttaminen ................................................................................................................................... 9 

Maahanmuuttaja ................................................................................................................................ 9 

Pakolainen ........................................................................................................................................ 9 

Kiintiöpakolainen ............................................................................................................................... 9 

Turvapaikanhakija ............................................................................................................................. 9 

Erityisiä toimenpiteitä tarvitseva ...................................................................................................... 10 

1.6 Loviisan ja Lapinjärven kuntien toimintaympäristö .................................................................... 10 

2 Kotouttamistyö Loviisassa ja Lapinjärvellä ................................................................................ 12 

2.1 Maahanmuuttopalvelut ............................................................................................................. 12 

2.2 Viestintä ................................................................................................................................... 13 

2.3 Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta ............................................................................................... 14 

2.4 Kunnan alkukartoitus ja kotouttamissuunnitelma ...................................................................... 14 

2.5 Monialainen yhteistyö kotouttamisessa .................................................................................... 15 

2.6 Kotoutumisen seuranta ............................................................................................................ 16 

2.7 Tulkkaus ja kääntäminen .......................................................................................................... 17 

2.8 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ....................................................................................... 17 

3 Peruspalvelut kotoutumisen edistäjinä ....................................................................................... 18 

3.1 Varhaiskasvatus ....................................................................................................................... 18 

3.2 Opetus ..................................................................................................................................... 19 

Valmistava opetus Loviisassa .......................................................................................................... 19 

Valmistava opetus Lapinjärvellä ...................................................................................................... 20 

Esiopetus Loviisassa ....................................................................................................................... 21 

Esiopetus Lapinjärvellä .................................................................................................................... 22 

Perusopetus ja lukio ........................................................................................................................ 22 

Suomi toisena kielenä/ruotsi toisena kielenä -opetus ...................................................................... 23 

Oman äidinkielen opetus ................................................................................................................. 23 

Pienryhmäisten uskontojen opetus .................................................................................................. 24 

Tukiopetus Loviisassa ..................................................................................................................... 24 

Tukiopetus Lapinjärvellä .................................................................................................................. 24 



Kotouttamisohjelma 

3 

 

3.3 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki................................................................................................... 24 

Kodin ja koulun yhteistyö Loviisassa ............................................................................................... 24 

Kodin ja koulun yhteistyö Lapinjärvellä ............................................................................................ 24 

Eriyttäminen ja integrointi ................................................................................................................ 25 

Aamu- ja iltapäivätoiminta ............................................................................................................... 25 

3.4 Oppilashuolto ........................................................................................................................... 25 

3.5 Oppilaanohjaus ........................................................................................................................ 26 

3.6 Koulujen ja kuntien yhteistyöverkostot ...................................................................................... 26 

3.7 Vapaa sivistystyö...................................................................................................................... 26 

Kaikille avoimet yleissivistävät opinnot ............................................................................................ 26 

3.8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut................................................................................................. 27 

Liikuntapalvelut................................................................................................................................ 27 

Nuorisopalvelut................................................................................................................................ 28 

Kulttuuripalvelut ............................................................................................................................... 29 

Kirjasto ............................................................................................................................................ 30 

3.9 Sosiaalipalvelut ........................................................................................................................ 31 

3.10 Terveyden- ja sairaanhoito ....................................................................................................... 32 

Eri maahanmuuttajaryhmien palvelut ............................................................................................... 33 

Kehittämistarpeet ............................................................................................................................ 34 

3.11 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ....................................................................................... 34 

Äitiysneuvola ................................................................................................................................... 35 

Lastenneuvola ................................................................................................................................. 35 

Kouluterveydenhuolto ...................................................................................................................... 36 

Perheneuvonta ................................................................................................................................ 36 

Neuvolan perhetyö .......................................................................................................................... 36 

Lapsiperheiden kotipalvelu .............................................................................................................. 36 

Perheoikeudelliset palvelut .............................................................................................................. 36 

Lapsiperheiden sosiaalityö .............................................................................................................. 37 

Lastensuojelu .................................................................................................................................. 37 

Muut lapsiperheiden palvelut ........................................................................................................... 37 

3.12 Työikäisten palvelut .................................................................................................................. 38 

Aikuissosiaalityö .............................................................................................................................. 38 

Päihdehuolto ................................................................................................................................... 38 

Mielenterveyspalvelut ...................................................................................................................... 39 

Vammaispalvelut ............................................................................................................................. 39 

Sosiaalipäivystys ............................................................................................................................. 40 

Turvakoti ......................................................................................................................................... 40 

Maahanmuuttajien toimeentulo ........................................................................................................ 40 

3.13 Ikäihmisten palvelut .................................................................................................................. 40 



Kotouttamisohjelma 

4 

 

Erityistarpeiden huomiointi palveluissa ............................................................................................ 40 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja terveystapaamiset ................................................................... 41 

Omaishoidon ohjaus, muistineuvonta ja muut tukipalvelut ............................................................... 41 

Kotihoito ja hoito hoivayksikössä ..................................................................................................... 41 

3.14 Asuminen ................................................................................................................................. 41 

4 Työllistymisen tukeminen ja koulutus ......................................................................................... 44 

4.1 Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut maahanmuuttajalle ............................................................. 44 

4.2 Palveluihin ohjautuminen .......................................................................................................... 44 

4.3 Alkukartoitus ............................................................................................................................. 45 

4.4 Kotoutumissuunnitelma ............................................................................................................ 45 

4.5 Kotoutumiskoulutus .................................................................................................................. 46 

4.6 Kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen ja työhön .............................................. 48 

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ............................................................................................. 48 

Edupolin kotoutumiskoulutus ........................................................................................................... 49 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, Valma ...................................................... 50 

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus ................................................................................................ 50 

4.7 Työllisyyspalvelut ..................................................................................................................... 50 

5 Kansaneläkelaitoksen palvelut ..................................................................................................... 52 

5.1 Maahanmuutto ......................................................................................................................... 52 

5.2 Perustoimeentulotuki ................................................................................................................ 52 

5.3 Aikuiset maahanmuuttajat ........................................................................................................ 53 

6 Osallisuuden vahvistaminen ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen .................................. 54 

6.1 Kolmas sektori kotoutumisen tukena ........................................................................................ 55 

6.2 Evankelisluterilainen kirkko ja muut uskonnolliset yhteisöt ....................................................... 57 

7 Työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutuminen ............................................................ 59 

7.1 Vammaiset maahanmuuttajat ................................................................................................... 59 

7.2 Eläkeikäiset maahanmuuttajat .................................................................................................. 59 

7.3 Kotiäidit .................................................................................................................................... 60 

7.4 Erityisiä palveluita tarvitsevat maahanmuuttajat ....................................................................... 60 

Liitteet ................................................................................................................................................... 62 

Loviisan ja Lapinjärven kotouttamistyön kehittämistoimenpiteet vuosille 2018‒2020 .......................... 62 

Kotouttamisohjelmatyöryhmän jäsenet vuonna 2017 .......................................................................... 67 

Loviisan perusturvakeskus .............................................................................................................. 67 

Loviisan sivistyskeskus .................................................................................................................... 67 

Loviisan elinkeinot ja kehittäminen .................................................................................................. 67 

Lapinjärven kunta ............................................................................................................................ 67 

Muut ................................................................................................................................................ 67 

Mukana kotouttamisohjelman laadinnassa myös: ............................................................................ 67 

Yhteystiedot ........................................................................................................................................ 68 



Kotouttamisohjelma 

5 

 

 

1 Johdanto 

Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta muodostavat sosiaali- ja terveyspalveluiden 
yhteistoiminta-alueen, jonka palvelut tuottaa Lapinjärven ikäihmisten palveluita lukuun 
ottamatta Loviisan kaupunki. Kotoutumislain mukaan kotoutumista edistäviä palveluita 
voidaan järjestää myös seudullisena yhteistyönä. 

Jo olemassa olevan yhteistyön tiimoilta on luontevaa, että myös kotouttamisohjelma on 
laadittu yhdessä. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan kotouttamisohjelmaa on 
työstetty työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina molempien kuntien viranomaiset sekä 
paikalliset yhteistyökumppanit. 

Loviisan ja Lapinjärven valtuustot tekivät syksyllä 2015 päätökset pakolaisten 
vastaanottamisesta. Ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuivat kuntiin vuonna 2016. 
Edellinen kotouttamisohjelma on vuodelta 2013 ja uusi kotouttamisohjelma vuosille 2017‒
2020 on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. 

Tämä kotouttamisohjelma on laadittu Loviisan ja Lapinjärven kuntien alueilla 
työskentelevien henkilöstön, organisaatioiden ja muiden toimijoiden käyttöön.  

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, 
jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia 
tietoja ja taitoja, samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin 
ylläpitämiseen. 

Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät maahantuloon, arkipäivän elämään, 
kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan ja yhteisöön mukaan 
pääsemiseen. Palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja, työ- ja 
elinkeinohallinnon palveluja sekä erillisinä kotouttamistoimenpiteinä. Kotouttamistoimen-
piteiden tulee lähteä maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista.  

Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla. 
Vuoden 2016 lopussa ulkomaan kansalaisten määrä oli noin 244 000 eli 4,4 prosenttia 
koko väestöstä. Vuoteen 2030 mennessä maahanmuuttajien määrän ennustetaan kaksin-
kertaistuvan ja keskittyvän voimakkaasti pääkaupunkiseudulle. 

Pääasialliset syyt Suomeen muuttoon ovat perhe, opiskelu ja työnteko. Lisäksi Suomeen 
saapuu vuosittain turvapaikanhakijoita, jotka pyytävät suojaa ja oleskeluoikeutta Suomen 
viranomaisilta sekä kiintiöpakolaisia, joilla on YK:n myöntämä pakolaisstatus ja jotka 
saapuvat suoraan kuntiin kuntapaikoille. Vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden määrässä oli 
huomattava piikki. Tuolloin Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Myönteisen 
päätöksen saaneet siirtyvät ajan myötä kuntiin. Kiintiöpakolaisia otettiin Suomeen vuonna 
2016 yhteensä 750.  

Loviisan kaupunginvaltuustossa käsiteltiin kesäkuussa 2014 pakolaisten vastaanottoa 
koskeva valtuustoaloite, jota ei hyväksytty heikon asunto- ja taloustilanteen vuoksi. 
Euroopan nopeasti muuttuneen pakolaistilanteen myötä asia otettiin kuitenkin uudelleen 
käsittelyyn. Marraskuussa 2015 kaupunginvaltuusto päätti vastaanottaa Loviisaan 25 
pakolaista vuonna 2016 ja vuodesta 2018 eteenpäin 10 pakolaista vuodessa. Valtuuston 
päätöksessä 13.4.2016 vuoden 2016 kiintiötä korotettiin 36 kuntapaikkaan. Lisäksi 
kaupunkiin on muuttanut itsenäisesti oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita.  
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Lapinjärven kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2015 valmistella 10 kiintiöpakolaisen 
vastaanottoa Lapinjärvelle vuoden 2017 aikana. Kokouksessaan 27.4.2016 
kunnanvaltuusto päätti kuitenkin aikaistaa kansainvälistä suojelua saavien pakolaisten 
vastaanottoa jo vuoteen 2016. Lapinjärvelle muutti syksyllä 2016 yhteensä 12 kiintiö-
pakolaista. 

 

1.1 Lähtökohdat 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011. Lain piiriin kuuluvat 
maahanmuuton perusteesta riippumatta kaikki maahanmuuttajat, joilla on asianmukainen 
oleskelulupa Suomessa. Lain tarkoitus on tukea ja edistää kotoutumista ja 
maahanmuuttajan mahdollisuuksia osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan sekä edistää 
tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. (1, 
2 §)  

Kotoutumislain (30, 31 §) mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahan-
muuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. 
Kunnan tulee huolehtia, että kunnan palvelut ovat myös maahanmuuttajille soveltuvia. 
Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille kotoutumislaissa tarkoitetut 
toimenpiteet ja palvelut järjestetään tarvetta vastaavasti. Myös henkilöstön osaamisesta ja 
koulutuksesta on huolehdittava. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa, ja 
kotoutumista tulisi toteuttaa monialaisena yhteistyönä.  

Ohjelma tarjoaa tärkeitä työkaluja kunnan kotouttamistyöhön. Ohjelman tarkoitus on 
edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä.  

Ohjelman keskeisenä sisältönä on suunnitelma kunnan yleisten palvelujen toteuttamisesta 
maahanmuuttajille soveltuvina sekä erityisistä kotouttamista edistävistä toimenpiteistä. 

Kunnan on laadittava kotouttamisohjelma joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kuntien 
kanssa. Ohjelma on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa ja se tulee tarkistaa vähintään 
kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa 
tehtäessä. (Kotoutumislaki 32, 33 §)  

Muita kotouttamistyön kannalta keskeisiä asiakirjoja ovat valtion kotouttamisohjelma sekä 
yhdenvertaisuuslaki. Valtion kotouttamisohjelman 2016‒2019 päämääränä on edistää 
yhdenvertaisuutta sekä sitä, että maahanmuuttajien osaaminen hyödyttäisi suomalaista 
yhteiskuntaa. Valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa lisätään pakolaisten ohjaamiseksi 
nopeammin kunnan sekä työ- ja elinkeinotoimiston palvelujen piiriin. 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan viranomaisen tulee edistää yhdenvertaisuutta. 
Laki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun syyn perusteella. Maahanmuutto-
asioita ohjaa Suomessa lisäksi Ulkomaalaislaki (301/2004).  

Loviisan ja Lapinjärven kuntastrategiat toimivat perustana tälle kotouttamisohjelmalle. 

Loviisan kaupungin arvoja ovat avoimuus ja yhdessä tekeminen sekä luovuus, rohkeus ja 
joustavuus. Vuosien 2017‒2022 strategisiin tavoitteisiin kuuluu ihmisläheinen ja joustava 
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päätöksenteko, hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisen kulttuuri- ja vapaa-aikatarjonnan 
kautta sekä yrittäjyyden tukeminen.  

Kuntastrategian 2020 mukaan Lapinjärvi tunnetaan ihmislähtöisenä kuntana. Ihmisten 
tarpeet ja toiveet ohjaavat kunnan päätöksentekoa ja toimintaa. Kunnassa luodaan 
verkostoja nykyisille ja uusille kuntalaisille sekä vapaa-ajan asukkaille. Asukkaille tarjotaan 
myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihin. Lapinjärvellä toimitaan 
nopeasti, vastuullisesti ja välttäen turhaa byrokratiaa. 

 

1.2 Työn organisointi ja seuranta 

Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista moni-
alaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-
toimisto, poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät yhdistykset 
ja yhteisöt. 

Loviisan perusturvakeskuksen alaisuudessa toimiva maahanmuuttopalvelu koordinoi ja 
sovittaa yhteen kaupungin eri toimialueiden yhteistyötä apunaan kotouttamistyöryhmä. 

Maahanmuuttajien kotoutumista Loviisaan ja Lapinjärvelle edistää vahva vuoro-
vaikutus ja yhteistyö viranomaisten sekä alueen kolmannen sektorin välillä.  

Lain mukaiset kotoutumispalvelut on järjestettävä kunnassa tarvetta vastaavasti, mutta 
valtio myöntää korvauksia kiintiöpakolaisista, turvapaikan saaneista tai myönteisen 
oleskeluluvan toissijaisen tai humanitäärisen suojelun perusteella saaneista henkilöistä, 
kun kunnalla on voimassa oleva sopimus pakolaisten vastaanotosta sekä valtuuston 
hyväksymä kotouttamisohjelma. 

Loviisan ja Lapinjärven kotouttamisohjelmaa 2017‒2020 on työstetty työryhmässä, jossa 
ovat olleet mukana Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan eri hallinnonalat, kansalais-
opisto, seurakunta sekä kolmannen sektorin ja maahanmuuttajien edustajat. Myös TE-
toimisto ja Kansaneläkelaitos eli Kela osallistuivat kotouttamisohjelman tekoon. Ryhmässä 
mukana olleet löytyvät liitteenä. Kotouttamisohjelma hyväksytään molempien kuntien 
valtuustossa. 

Kotouttamistoimenpiteiden tuloksellisuutta ja palvelujen laatua seurataan ja kehitetään 
kunnissa jatkuvasti. Kotouttamisohjelman toimeenpanoa seurataan kerran vuodessa 
Loviisan ja Lapinjärven kotouttamistyöryhmässä. Kotouttamisohjelma tarkistetaan 
kunnanvaltuustossa vähintään neljän vuoden välein. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus, TE-toimisto, Kela ja muut kunnan 
alueella toimivat viranomaiset sekä tarvittaessa myös kolmannen sektorin edustajat 
osallistuvat kunnan aloitteesta kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja 
toimeenpanon seurantaan. 

 

1.3 Ohjelman yritysvaikutukset 

Riittävän ja osaavan työvoiman saamiseksi Loviisan ja Lapinjärven maahanmuuttajien 
kotoutumista edistävien toimien tulee olla uskottavia sekä hyvien väestösuhteiden 
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edistämistyön onnistunutta. Hyvin hoidetut palvelut helpottavat kansainvälisten ammattilais-
ten ja osaajien saamista, muuttoa ja sitoutumista paikkakuntaan, yrityksiin ja yrittäjiksi. 

Kuntien järjestämien kotouttamistoimien lisäksi tarvitaan lisää vuorovaikutteista yhteistyötä 
alueen yritysten kanssa maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseksi. Kielitaitoiset ja 
ammattikoulutetut osaajat tulisi huomioida erityisesti yrityksien kansainvälistymis-
tavoitteissa. 

Yhteistyötä ja kontaktien lisäämistä paikallisten työnantajien kanssa olisi kehitettävä, jotta 
maahanmuuttajille saataisiin palkkatuki- ja työpaikkakokeiluja eri ammattialoille. 

 

1.4 Tavoitteet 

Lain mukaan kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten kotoutumisen edistämisen 
tavoitteena on tukea paikallistasolla kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tavoitteena on myös 
edistää hyviä etnisiä suhteita, kulttuurien välistä vuoropuhelua, maahanmuuttajien 
osallisuutta sekä mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Maahan-
muuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon kunnan ja 
muiden viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa. 
(Kotoutumislaki 29 §) 

Loviisassa kotouttamistyön vahvuutena ovat pieni organisaatio ja toimiva yhteistyö eri 
alojen välillä, jotka mahdollistavat yksilöllisen kotouttamisen sekä palvelujen tarjoamisen 
nopeasti ja joustavasti. Kokonaisvaltaista kotoutumista edistetään Loviisassa yhdessä 
aktiivisen vapaaehtois- ja yhdistyssektorin kanssa järjestämällä monikulttuurisia tapahtu-
mia, kielen opiskelua ja ystävätoimintaa.  

Vapaaehtoistoiminta aktivoi myös työelämän ulkopuolella olevia maahanmuuttajia ja 
edistää osallisuutta yhteiskuntaan. Osallistuminen monipuolisiin vapaa-ajan palveluihin 
ylläpitää hyvinvointia ja auttaa tutustumaan nopeasti muihin kuntalaisiin. 

Lapinjärvellä uusien asukkaiden kotoutumista edistetään rohkaisemalla heitä osallistumaan 
vapaa-ajan toimintaan, tutustumaan naapurustoon ja peruskoulun arkipäivään sekä 
luomalla verkostoja muiden kuntalaisten kanssa. Ihmislähtöisessä kunnassa on helppoa 
kertoa mielipiteensä ja esittää ideoita, miten kuntalaisten yhdessäoloa ja viihtyvyyttä voisi 
parantaa. Kunnalle voi vuoden 2017 aikana esittää projektisuunnitelman helposti 
myönnettävään avustukseen, joka mahdollistaa projekteja, jotka hyödyntävät kuntalaisia 
yleisellä tasolla. 

Paikalliset järjestöt ja vapaaehtoiset ovat osa Lapinjärven palvelutuotantoa ja ovat 
tärkeässä asemassa maahanmuuttajien vastaanotossa. Maahanmuuttajien osallistuminen 
vapaaehtoistyöhön edistää verkostojen luomista kotikunnassa, antaa mielekästä tekemistä 
ja luo tunteen, että on mukana tekemässä hyvää asuinpaikallaan. 

Loviisan ja Lapinjärven yhteisiä vahvuuksia kotouttavassa työssä ovat nopea 
päätöksenteko, toimiva yhteistyö eri alojen välillä, hyvä alkuvaiheen ohjaus sekä 
aktiivinen vapaaehtois- ja yhdistyssektori. 

Haasteina nähdään pitkät matkat eri palveluihin, työpaikkojen löytyminen tulijoille, vapaa-
ehtoistyön koordinointi ja jatkuvuuden varmistaminen, ennakkoluulot erilaisuutta kohtaan 
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sekä maahanmuuttajien muuttovirran suuntautuminen poispäin. Työn jatkuvuuden 
varmistamiseksi kunnissa on myös huolehdittava riittävistä henkilöstöresursseista 
pakolaisten kotouttamista varten. Lapinjärvellä julkisen liikenteen yhteyksien vähyys 
Loviisaan ja muiden lähikuntien palveluihin rajoittaa palveluiden saatavuutta. 

Onnistuneen kotouttamistyön hedelmänä voidaan tulevaisuudessa nähdä tuoreita toiminta-
malleja, positiivista monikulttuurisuutta, uusia tekijöitä vapaaehtoissektorille ja yrityksiin 
sekä myönteinen vaikutus väestökehitykseen. 

Kaudella 2017‒2020 kotouttamisohjelman tavoitteeksi asetetaan hyvien käytäntöjen 
juurruttaminen, yhteistyön tiivistäminen, viestinnän tehostaminen sekä parempi 
vapaaehtoistyön koordinointi. 

Tarkempia toimialakohtaisia tavoitteita kuvataan liitteenä olevassa matriisissa. Tavoitteiden 
toteutumista seurataan säännöllisesti kotouttamistyöryhmässä. 

 

1.5 Kotouttamistyön käsitteitä 

Kotouttamistyön käsitteet kotoutumislain (1386/2010) sekä työ- ja elinkeinoministeriön 
määritelmän mukaisesti: 

Kotoutuminen  

Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteinen kehitys, jonka tavoitteena on antaa 
maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun 
tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. 

Kotouttaminen  

Kotoutumisen monialainen edistäminen ja tukeminen viranomaisten ja muiden tahojen 
toimenpiteillä ja palveluilla. 

Maahanmuuttaja  

Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen 
verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on 
rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti.  

Pakolainen  

Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, 
uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 
mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai 
jonka YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan pakolainen.   

Kiintiöpakolainen  

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maa-
hantulolupa Suomeen pakolaiskiintiön puitteissa. 
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Turvapaikanhakija  

Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä 
oleskelulupaa Suomessa.  

Erityisiä toimenpiteitä tarvitseva  

Maahanmuuttaja, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, 
vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja 
kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.  

  

1.6 Loviisan ja Lapinjärven kuntien toimintaympäristö 

Loviisassa asui vuoden 2016 lopussa 15 208 henkilöä, joista äidinkielenään muuta kuin 
suomea, ruotsia ja saamea puhuvia oli yhteensä 584 henkilöä (3,8 %). Suurimmat kieli-
ryhmät olivat vuonna 2016 venäjää (167), viroa (148), thain kieltä (45) ja arabiaa (37) 
puhuvat. 

Lapinjärvellä asukkaita oli 2739, joista vieraskielisiä 136 (5,0 %). Lapinjärven suurimmat 
kieliryhmät olivat viro (51) ja venäjä (20). 

Vaikka vieraskielisten määrä on valtakunnallisessa vertailussa pieni, se on kasvanut 
molemmissa kunnissa viime vuosina voimakkaasti. Oheisesta taulukosta käy esille, että 
vieraskielisten määrä Loviisassa on yli kolminkertaistunut ja Lapinjärvellä lähes 
viisinkertaistunut 2000-luvulla. Samaan aikaan molempien kuntien kokonaisasukasluku on 
laskenut. 

 

 

 

Vieraskielisten asukkaiden määrä 1990–2016 

(Tilastokeskus) 

vuosi Loviisa Lapinjärvi 

1990 63 3 

2000 182 28 

2010 266 73 

2012 478 94 

2013 509 106 

2014 542 114 

2015 533 122 

2016 584 136 
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 Ulkomaalaistaustaisten asukkaiden määrä 

Loviisassa ja Lapinjärvellä 2015 

(Tilastokeskus) 

 Loviisa Lapinjärvi 

Syntyneet ulkomailla 

 

500 121 

Syntyneet Suomessa 

 

56 11 

Ulkomaalaistaustaiset 

yhteensä 

556 132 

 

Loviisan ja Lapinjärven yhteistoiminta-alueelle muutti vuonna 2015 yhteensä 50 
maahanmuuttajaa. Suurin osa Loviisan ja Lapinjärven vieraskielisistä asukkaista on 
muuttanut kuntaan perhe-, työ- ja opiskelusyistä. Osa heistä asuu kunnassa pakolais-
statuksella. 

Loviisa vastaanotti ryhmän vietnamilaisia pakolaisia 1990-luvun alussa. Lapinjärvellä toimi 
1990-luvulla vastaanottokeskus, johon sijoitettiin ensin ryhmä somalialaisia turvapaikan-
hakijoita ja myöhemmin ryhmä Kosovon albaaneja. 

Viime vuosina kansainvälistä suojelua tarvitsevien osuus on kasvanut. Loviisan alueella 
Ruotsinpyhtäällä on toiminut vuosina 2015‒2017 Pyhtään vastaanottokeskuksen alainen 
asumisyksikkö, jossa on asunut keskimäärin viitisenkymmentä turvapaikanhakijaa etenkin 
Irakista ja Afganistanista. 

Lisäksi sekä Loviisa että Lapinjärvi tekivät vuonna 2016 päätöksen kiintiöpakolaisten 
vastaanottamisesta. Loviisaan on vuonna 2016 muuttanut pakolaisia etenkin Sudanista ja 
Afganistanista. Lapinjärvi vastaanotti samana vuonna ryhmän afganistanilaisia kiintiö-
pakolaisia. 
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2 Kotouttamistyö Loviisassa ja Lapinjärvellä 

 

Kotoutumislain mukaan kunnalla on vastuu paikallistason kotouttamisesta sekä 
kotouttamistoimenpiteiden ja -palvelujen järjestämisestä kunnassa tarvetta vastaavasti. 

Kotouttamisen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa toimimiseen tarvit-
tavia tietoja ja taitoja. Onnistunut kotouttaminen tukee maahanmuuttajan aktiivista osallistu-
mista yhteiskuntaan ja siirtymistä normaalipalvelujen piiriin. 

Kotouttamispalveluihin sisältyy tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. Kunta ja TE-toimisto 
vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä ja niihin ohjaa-
misesta. 

 

2.1  Maahanmuuttopalvelut 

Maahanmuuttopalveluiden tavoitteena on kotoutumisen edistäminen yksilöllisten 
kotoutumistoimenpiteiden ja hyvän alkuvaiheen ohjauksen kautta. Tämä tehdään yhteis-
työssä eri toimialojen sekä kolmannen sektorin kanssa. 

Kuluvalla kaudella tehostetaan tiedottamista ja kehitetään vapaaehtoistyön koordi-
nointia. 

Loviisan ja Lapinjärven maahanmuuttopalveluiden pääasiallisena tehtävänä on kuntiin 
sijoitettavien pakolaisten ja itsenäisesti muuttavien, oleskeluluvan saaneiden turvapaikan-
hakijoiden vastaanotto ja kotouttamisen edistäminen.  

Työhön kuuluu tiedotus, ohjaus ja perehdytys yhteiskuntaan, alkukartoitusten ja 
kotoutumissuunnitelmien laadinta sekä kokonaisvaltainen kotoutumisen edistäminen 
yhteistyössä muiden viranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden sekä asiakkaiden itsensä 
kanssa. 

Kuntapaikoille saapuvien pakolaisten osalta toimenkuvaan kuuluu myös ensiasunnon 
järjestäminen sekä välttämättömän peruskalustuksen hankkiminen yhteistyössä kolmannen 
sektorin kanssa.  

Maahanmuuttopalvelut kehittävät ja koordinoivat kuntien kotouttamistyötä sekä johtavat 
kotouttamisohjelman päivittämistä. Maahanmuuttopalveluissa valmistellaan kotouttamiseen 
liittyviä asioita kunnan päättäville elimille. Kunnan kotouttamistyötä kehitetään ja seurataan 
säännöllisesti monialaisessa kotouttamistyöryhmässä. 

Pakolaiset ovat maahanmuuttopalveluiden asiakkaita pääsääntöisesti kolme vuotta 
oleskeluluvan saamisesta tai maahanmuutosta lukien. Maahanmuuttopalvelut tarjoavat 
tiedotusta ja neuvontaa myös muille maahanmuuttajille, viranomaisille ja kuntalaisille 
maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. 

Loviisan maahanmuuttopalveluiden henkilökuntaan kuuluu pakolaiskoordinaattori ja 
pakolaisohjaaja. Työllistämispalvelujen kautta voidaan palkata myös maahanmuuttaja-
taustainen apuohjaaja. Lapinjärven maahanmuuttoasioista huolehtii pakolaiskoordinaattori. 
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2.2 Viestintä 

Varhainen tiedonsaanti edistää kotoutumista ja vaikuttaa maahanmuuttajien sopeutu-
miseen. Kotoutumislain (7 §) mukaan maahanmuuttajien tulee saada tietoa oikeuksistaan 
ja velvollisuuksistaan, saatavilla olevista palveluista sekä kotoutumistoimenpiteistä. 
Jokainen maahanmuuttaja saa oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä tai 
rekisteröityessään väestötietojärjestelmään maistraatissa Perustietoa Suomesta-
tietopaketin. Aineisto on ladattavissa eri kielillä myös osoitteesta www.lifeinfinland.fi. 

Kunnassa maahanmuuttopalvelut tarjoavat tietoa ja neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä 
asioissa. Alkuvaiheen ohjauksen yhteydessä pakolaiset saavat tietoa palvelujärjestelmästä 
ja kotoutumistoimenpiteistä. Maahanmuuttopalvelut järjestää yhteistyössä muiden kunnan 
toimialojen kanssa pakolaisille myös ryhmäinfoja esimerkiksi terveydenhoitoon tai 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä aiheista. 

Loviisan maahanmuuttopalveluissa on laadittu arabiaksi käännetty opas tärkeimmistä 
palveluista. Kuluvalla kaudella haasteena on varmistaa, että palveluja koskeva tiedotta-
minen on myös muiden maahanmuuttajien ulottuvilla.  

Loviisassa tullaan laajentamaan maahanmuuttoa koskevia nettisivuja, jotta ne 
palvelisivat paremmin eri maahanmuuttajaryhmiä. Kunnassa olisi tarvetta laatia ja 
käännättää myös kaikille maahanmuuttajille suunnattu ”Tervetuloa Loviisaan” -opas. 

Kunnan tulee edistää kotoutumista kaksisuuntaisena prosessina eli maahanmuuttajan ja 
yhteiskunnan vuorovaikutteisena kehityksenä. Yksi keino hyvien etnisten suhteiden 
edistämiseksi on kuntalaisiin kohdistuva tiedotus ja asennevaikuttaminen maahanmuutto-
asioissa. Maahanmuuttopalvelut tiedottavat keskeisistä maahanmuuttoon liittyvistä asioista 
paikallisissa lehdissä, kaupungin verkkosivujen sekä yleisötilaisuuksien kautta. 

Loviisan maahanmuuttopalvelut on järjestänyt myös koululaisille suunnattuja työpajoja. 

 

http://www.lifeinfinland.fi/
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2.3 Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta 

Kunnan ja muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta 
ja neuvontaa kotoutumistoimenpiteistä ja työelämästä (KotoL 8 §). 

Pakolaisten ohjaus ja neuvonta on Loviisan ja Lapinjärven maahanmuuttopalveluiden 
keskeinen tehtävä. Siihen kuuluu kodin laitteisiin, asumisen sääntöihin ja lähiympäristöön 
tutustuminen, koti- ja toimistokäynnit, avustaminen viranomaisasioinnissa sekä kunnan ja 
TE-toimiston palveluihin ohjaaminen. Ohjauksessa hyödynnetään omaa ja järjestöjen 
tuottamaa erikielistä materiaalia. 

Kouluun, päiväkotiin ja terveydenhoitoon ohjaamisessa tehdään moniammatillista 
yhteistyötä. Kotoutumista edistetään myös tukemalla harrastustoimintaa. Alkuohjauksen 
kautta asiakasta tuetaan arkipäivän taidoissa, tukiverkostojen luomisessa sekä kielen 
oppimisessa. Asiakkaille on järjestetty yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa 
kotoutumisessa ja kielen oppimisessa auttavia vapaaehtoisia tukihenkilöitä. 

Loviisan maahanmuuttopalveluiden koordinoima vapaaehtoinen kielikerhotoiminta tukee 
kielenoppimista etenkin työelämän ulkopuolella olevien sekä työvoimapoliittista 
kielikoulutusta odottavien asiakkaiden kohdalla. Erityistä tukea tarvitseville voidaan tarjota 
henkilökohtaista ohjausta arkipäivän taitojen vahvistamisessa. Ohjauksen ja neuvonnan 
tavoitteena on pitkäjänteisesti tukea asiakkaan vahvuuksia sekä edistää tämän kykyä 
hoitaa asioitaan itsenäisesti. 

Kuluvalla kaudella vahvistetaan yhteistyötä kaupungin eri toimialojen ja viranomais-
ten kanssa, jotta helpotetaan asiakkaiden siirtymistä asteittain normaalipalvelujen 
piiriin. 

 

2.4 Kunnan alkukartoitus ja kotouttamissuunnitelma 

Kotoutumista edistävien palvelujen tarve arvioidaan ensisijaisesti maahanmuuttajan kanssa 
tehtävässä alkukartoituksessa, jonka tekeminen on asiakasryhmästä riippuen kunnan tai 
TE-toimiston vastuulla. 

Kotoutumislain 10 §:n mukaisesti kunta käynnistää alkukartoituksen niille maahan-
muuttajille, jotka saavat muutoin kuin tilapäisesti toimeentulotukea. Kunta voi käynnistää 
alkukartoituksen pyynnöstä myös muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä 
tarvitsevan. 

Kartoitus tulee käynnistää kahden kuukauden kuluessa asiakassuhteen alkamisesta tai 
alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. Kartoituksessa selvitetään tarvittavassa laajuudessa 
koulutus- ja työhistoria, kielitaito ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kotoutumis-
toimenpiteiden tarpeet.  

Alkukartoitukseen liittyvässä kotoutumissuunnitelmassa kunta sopii maahanmuuttajan 
kanssa kotoutumista ja työllistymistä edistävistä kunnan palveluista, jos maahanmuuttaja ei 
voi esimerkiksi terveydentilansa, ikänsä tai perhetilanteensa vuoksi osallistua työvoima-
poliittisiin toimenpiteisiin. Sovitut toimenpiteet ovat maahanmuuttajille velvoittavia ja ne 
sisältävät ainakin suomen tai ruotsin kielen opiskelua. 
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Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on pääsääntöisesti laadittava kolmen vuoden 
kuluessa oleskeluluvan saamisesta tai ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä ja se 
tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Kotouttamissuunnitelmaan oikeuttava aika on 
enimmillään kolme vuotta, mutta aikaa voidaan pidentää erityisestä syystä. 

Loviisan ja Lapinjärven maahanmuuttopalveluissa tehdään kotouttamistyön tueksi 
alkuhaastattelu kaikille kuntapaikan saaneille tai itsenäisesti muuttaneille, oleskeluluvan 
saaneille aikuisikäisille pakolaisille. Alkuhaastattelun yhteydessä kartoitetaan asiakkaan 
kokonaistilanne ja psykososiaalisen tuen tarve.  

Haastattelussa selvitetään koulutus- ja työhistoria ja muut vahvuudet, kielitaito, arjen taidot 
ja sosiaaliset verkostot sekä muut kotoutumiseen vaikuttavat seikat.  

Haastattelun tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet kotoutumisessa. Alku-
haastattelua käytetään apuna työnhakijaksi ilmoittautumisessa niiden pakolaisten kohdalla, 
jotka ohjautuvat TE-toimiston asiakkaaksi. 

Kuluvalla kaudella tehostetaan eri maahanmuuttajaryhmille suunnattua tiedotusta 
oikeudesta alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. 

 

2.5 Monialainen yhteistyö kotouttamisessa 

Kotouttavaa työtä Loviisassa ja Lapinjärvellä kehitetään yhteistyössä eri viranomaisten 
sekä kolmannen sektorin kanssa. 

Yhteistyöhön osallistuvat Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan eri hallintokunnat, TE-
toimisto, poliisi sekä maahanmuuttajien kotoutumista edistävät palveluntarjoajat, järjestöt, 
uskonnolliset yhteisöt ja vapaaehtoistahot. Maahanmuuttopalvelut tekevät yhteistyötä eri 
kunnan toimialojen kanssa yhteisten asiakkaiden osalta. 

Myös kotoutumista edistäviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa monialaisena yhteistyönä. 
Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on koordinoitu muun muassa vapaaehtoista 
suomen kielen opetusta sekä tukihenkilötoimintaa. Kotouttamisohjelma päivitetään ja sen 
toimeenpanoa seurataan monialaisessa kotouttamistyöryhmässä. 

Maahanmuuttopalvelut tekevät yhteistyötä pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen 
liittyvissä asioissa myös ELY-keskuksen, Maahanmuuttoviraston sekä muiden kuntien 
maahanmuuttotyöntekijöiden kanssa. 



Kotouttamisohjelma 

16 

 

 

 

2.6 Kotoutumisen seuranta 

Kotoutumista edistävä työ tähtää asiakkaan ohjaamiseen askel askeleelta kohti itsenäistä 
asioiden hoitoa, työllistymistä ja aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa. Pakolaisasiakkaiden 
kokonaistilanteen ja palvelutarpeen arviointia jatketaan tarvittaessa kolmen vuoden ajan 
maahantulosta ja asiakkaita ohjataan edelleen tarvittavien palvelujen piiriin. Kotoutumista 
seurataan maahanmuuttopalveluiden tekemässä haastattelussa vähintään vuoden välein. 

Haastattelussa kartoitetaan asiakkaan elämänvaiheen ja mahdollisten traumaattisten 
kokemusten vaikutus. Asiakasta autetaan erilaisissa elämän kriisitilanteissa ja huolehditaan 
psykososiaalisen tuen saamisesta. 

Loviisassa tuen tarvetta arvioidaan tarvittaessa yhdessä psykiatrisen sairaan-
hoitajan kanssa. Lapinjärvellä sosiaalityö voi ottaa vastaan asiakkaita Lapinjärven 
terveysasemalla tai kotikäynneillä. 

Tuen tarve voidaan arvioida myös terveydenhoitajan ja lääkärin toimesta, jotka tarvittaessa 
lähettävät asiakkaat erikoislääkärille. 

Kotoutumisaikana yhteistyötä jatketaan koulujen ja päiväkotien kanssa sekä TE-toimiston 
ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea maahanmuuttaja-
yhteisöjen toimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja rohkaista osallisuuteen 
yhteiskunnassa eri tavoin. 
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2.7 Tulkkaus ja kääntäminen 

Kotouttamisen tavoitteena on suomen tai ruotsin kielen vähittäinen oppiminen, mutta 
käytännössä etenkin maahantulon alkuvaiheessa tarvitaan tulkkaus- ja käännöspalveluita 
asioinnin onnistumiseksi ja asiakkaan oikeusturvan turvaamiseksi. Maahanmuuttajalla voi 
olla erityisesti alkuvaiheessa tarve saada enemmän aikaa palvelujen ja toimintatapojen 
ymmärtämiseen kuin kantaväestöön kuuluvat asiakkailla. Tulkkaus myös yleensä 
kaksinkertaistaa asiakkaan kanssa tarvittavan ajan. 

Kotoutumislain mukaan (5 §) viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai 
kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa suomea tai ruotsia tai ei voi sairauden tai 
vamman vuoksi tulla ymmärretyksi asiassa, joka tulee vireille viranomaisen aloitteesta. 
Mahdollisuuksien mukaan viranomainen huolehtii tulkkauksesta ja kääntämisessä myös 
muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. Asia tulee 
kääntää tai tulkita sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttaja riittävästi ymmärtää. 

Tulkkauksesta ja kääntämisestä säädetään myös mm. kielilaissa (423/2003), sosiaali-
huollon asiakaslaissa (812/2000), hallintolaissa (434/2003), perusopetuslaissa (628/1998) 
ja laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). 

Kotoutumislain perusteella valtio korvaa kunnalle pakolaisten tulkkauskustannukset täysi-
määräisenä ilman aikarajaa, kun tulkkaus liittyy oleskeluluvan saaneiden pakolaisten 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kotoutumissuunnitelman laatimiseen, 
maahantulon alkuvaiheen kotoutumispalveluiden käyttöön, perehdyttämiseen kunnassa 
(asioiminen kaupassa, postissa ja viranomaisissa, julkisen liikenteen käyttö jne.) sekä 
koulun tai päiväkodin ja kodin välisen yhteistyöhön. 

Korvauksia voi hakea, kun kunnalla on voimassa oleva kotouttamisohjelma sekä sopimus 
pakolaisten kuntaan sijoittamisesta ELY-keskuksen kanssa. Suomen kansalaisuuden 
saamisen jälkeen kustannuksia ei enää korvata. 

Loviisan maahanmuuttopalvelut on toimittanut kaupungin eri toimialoille tulkkauk-
seen käyttöön liittyvän ohjeistuksen. Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. 

Tulkkaukseen liittyvissä kysymyksissä kuntien työntekijät voivat ottaa yhteyttä maahan-
muuttopalveluiden työntekijöihin. 

 

2.8 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Kotoutumislain 30 §:n mukaan kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen 
kehittämisestä kotouttamisessa. Muutokset asiakasryhmissä vaikuttavat koko henkilöstön 
osaamiseen. Muutokset edellyttävät jatkuvaa toimintamallien päivittämistä ja kehittämistä, 
seurantaa ja valmiuksien ylläpitoa asiakaspalvelussa kummankin kunnan alueella. 
Henkilöstöä koulutetaan kullakin toimialalla tarpeen mukaan. 

Loviisan ja Lapinjärven maahanmuuttopalvelut laativat ohjeistuksia sekä järjestävät 
tarvittaessa kotouttamisasioihin ja monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta kunnan 
työntekijöille. 

Myös järjestöjen tuottamaa tai muuta tarjolla olevaa koulutusta voidaan hyödyntää.  
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3 Peruspalvelut kotoutumisen edistäjinä 

 

3.1 Varhaiskasvatus 

Työntekijän hyväksyvä asenne monikulttuurisuuteen näkyy arjessa onnistuneena kasvatus-
kumppanuutena maahanmuuttajaperheiden kanssa.  

Kehittämishaasteena on henkilöstön koulutuksen saaminen oikea-aikaisesti, jotta he pysty-
vät tukemaan maahanmuuttajalasta kotoutumisessa. 

Lapinjärven ja Loviisan varhaiskasvatuksessa huomioidaan monikulttuurisuuden ja 
lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen, joka tukee myönteistä minäkuvaa sekä 
vahvistaa lapsen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä. 

Alle kouluikäisten lasten kotouttaminen perustuu varhaiskasvatuksen tekemään 
pitkäjänteiseen työhön. Kasvatuskumppanuuden onnistumiseksi tärkeisiin tapaamisiin 
(aloituskeskusteluun ja vasu-keskusteluun) varataan mahdollisuuksien mukaan tulkki.  

Varhaiskasvatuksen pedagogisissa ratkaisuissa, toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 
otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet sekä kieli- ja kulttuuritausta. Lapsi saattaa 
myös tarvita tukea tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttaja-
taustaisilla lapsilla suomen tai ruotsin kielen oppimisen tukeminen kirjataan lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Oppimista seurataan säännöllisesti ja sille pyritään asetta-
maan mahdollisimman realistiset tavoitteet. 

Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa noudatetaan sekä Lapin-
järvellä että Loviisassa vakiintunutta tapaa pitää kutakin yli 3-vuotiasta vieraskielistä 
lasta tarvittaessa 12 kuukauden ajan kahden lapsen paikalla.    

Käytännössä vieraskielisten lasten kieliopetus nivoutuu pääosin varhaiskasvatuksen 
suunniteltuun arkeen ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön pienryhmissä sekä 
luonnollisiin vuorovaikutustilanteisiin kuten leikkiin. 

 

Varhaiskasvattajilla tulee olla kunnioittava ja myönteinen asenne muita kulttuureja kohtaan, 
jotta lapsi voisi kokea kasvuympäristön välittävän kaksikulttuurisuuden arvostusta. 
Päiväkodinjohtajien tulee huolehtia tarvittavan koulutuksen tarjoamisesta työntekijöille.  
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Perheen muuttaessa paikkakunnalle heidät ohjataan hakemaan varhaiskasvatuspaikkaa 
sekä huolehditaan, että he saavat hakemuksen täytettyä. 

Vanhempien odottaessa opintojen tai työn alkamista sekä lapsen varhaiskasvatuspaikkaa, 
voidaan ohjata perheitä kolmannen sektorin järjestämiin kerhoihin sekä avoimen 
päiväkodin Treffiksen toimintaan, joka on tarkoitettu sekä Lapinjärven että Loviisan 
kotihoidossa oleville alle kouluikäisille lapsille vanhempineen. Treffiksessä vanhemmat 
voivat tutustua toisiin vanhempiin ja lapset uusiin leikkikavereihin. 

 

3.2 Opetus 

 

Valmistava opetus Loviisassa 

Valmistavan opetuksen tavoitteena on riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon saavutta-
minen, tasapainoisen kehityksen ja kotoutumisen tukeminen sekä valmiuksien antaminen 
perusopetukseen siirtymistä varten. 

Peruskoulussa voidaan järjestää oppivelvollisuusikäisille sekä kuusivuotiaille 
maahanmuuttajille ryhmämuotoista perusopetukseen valmistavaa opetusta. Perus-
opetukseen valmistava opetus on vapaaehtoista ja tarkoitettu niille maahanmuuttaja-
taustaisille joko juuri maahan tulleille tai Suomessa syntyneille oppilaille, joiden suomen tai 
ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä 
opiskelemiseen. Valmistavassa opetuksessa voi opiskella enintään vuoden. 

Opetusta annetaan vuoden aikana 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille 
vähintään 1000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä esi- tai perusopetukseen 
jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan esi- tai 
perusopetusta. 

Loviisassa valmistavan opetuksen oppilaat sijoitetaan Harjurinteen koulun valmista-
van opetuksen ryhmään. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää 
sivistyslautakunta. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. 

Opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti 
siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa 
opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen. 

Oppilaaksi oton yhteydessä oppilaille pyritään osoittamaan sopiva opetusryhmä, johon 
häntä ensisijaisesti integroidaan valmistavan opetuksen opettajan ja perusopetuksen 
opettajien yhteissuunnittelun mukaisesti. Tavoitteena on integroida oppilaat omaan lähi-
kouluunsa kun riittävä kielitaito on saavutettu. 

Valmistavan opetuksen tavoitteena on ensisijaisesti riittävän suomen tai ruotsin kielen 
taidon saavuttaminen, jotta oppilaat voivat siirtyä yleisopetuksen ryhmään. Tavoitteena on 
kehittyvä alkeiskielitaito. Suomen tai ruotsin kielen opintojen lisäksi valmistavaan opetuk-
seen kuuluu eri oppiaineiden sisältöjä. Opetus tukee myös tasapainoista kehitystä ja 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia 
perusopetukseen siirtymistä varten. Opetus tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä.  
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Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 
perusteita sekä paikallista suunnitelmaa. Oppilaiden laaja-alaista osaamista tuetaan ja eri 
oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteita, oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä 
tavalla. 

Oppilaan oman opinto-ohjelman tavoitteet asetetaan siten, että oppilaat saavat omalle 
taito- ja ikätasolleen soveltuvaa opetusta. Sisällöt valitaan niin, että ne tukevat arki-
tilanteista selviytymistä, kotoutumista ja auttavat opiskelijaidentiteetin kehittymisessä. 

Loviisassa on käytössä kuntakohtainen lomake henkilökohtaisen opinto-ohjelman 
laadintaa varten. 

Henkilökohtainen opinto-ohjelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa 
kanssa. 

Valmistava opetus Lapinjärvellä 

Lapinjärvellä on mahdollista järjestää valmistavaa opetusta ja kotoutua perheen 
valitsemalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. 

Tammikuusta 2017 lähtien Kirkonkylän koulussa toimii suomenkielinen valmistava luokka. 

Valmistavaa opetusta annetaan maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen 
kielen taito ei ole vielä riittävä esi- tai perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen. 
Valmistava opetus ei ole erityisopetusta. Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa 
oppilaalle valmiudet siirtyä perusopetukseen ja samalla edistää oppilaan kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Valmistavan opetuksen oppijat ovat iältään, äidinkieleltään ja oppimistaustoiltaan erilaisia. 
Opetus vaatii ikä- ja kehitysvaiheitten mukaista eriyttämistä. Valmistavan opetuksen aluksi 
tehdään oppilaan lähtötason kartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan oppilaan opetus. 

Maahanmuuttajalasten opetuksen tavoitteena on sujuvan kaksikielisyyden ja kaksi-
kulttuurisuuden mahdollistaminen. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvilla lapsilla tulee olla 
mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä oman kulttuuripiirinsä että 
suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. 

Valmistavassa opetuksessa opiskelu painottuu suomi toisena kielenä -aineen opiskeluun. 
Mahdollisuuksien mukaan oppilaita ohjataan myös muiden aineiden opiskelussa. 
Tavoitteena on tukea suomen kielen oppimisen lisäksi oppilaiden oman äidinkielen 
opiskelua jo valmistavan opetuksen aikana. Oman äidinkielen opetuksen tarjoamisella 
halutaan tukea oppilaan toiminnallisen kaksikielisyyden kehittymistä ja vahvistaa oppilaan 
monikulttuurista identiteettiä. 

Valmistavan opetuksen aikana oppilas integroidaan perusopetuksen suomenkielisiin 
opetusryhmiin. Integroinnilla edistetään oppilaan kielitaidon kehittymistä, sosiaalisten suh-
teiden solmimista ja oppiaineen sisällön omaksumista 

Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma yhdessä oppilaan huoltajan kanssa. Opinto-
ohjelmassa määritellään opetuksen tavoitteet, opetusjärjestelyt, opiskeltavat oppiaineet ja 
oppimäärät sekä mahdollisesti tarvittavat tukitoimet. Valmistava opetus toimii perus-
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opetuksen opetusryhmien kanssa samanveroisena osana koulua ja osallistuu niiden tavoin 
koulussa järjestettäviin tapahtumiin, juhliin ja retkiin. 

 

Valmistavan opetuksen alussa opetellaan pääsääntöisesti suomea toisena kielenä, jotta eri 
oppiaineiden sisältöjen omaksuminen on mahdollista. Lapinjärvellä valmistava opetus 
jakautuu lukuvuoden aikana kolmeen moduuliin. Ensimmäisen moduulin aikana opetellaan 
pelkästään suomen kieltä ja matematiikkaa. Oppilaita integroidaan tarpeen mukaan myös 
taito- ja taideaineiden tunneille. 

Toisen ja kolmannen moduulin aikana oppilas voidaan integroida myös reaaliaineiden ja 
muiden aineiden tunneille suunnitelman mukaisesti. Jos oppilas saavuttaa valmistavan 
opetuksen aikana kielitaidon tason A 2.1, oppilas voidaan integroida osittain kaikissa oppi-
aineissa. Mikäli oppilas osaa suomea tason A 1.1 mukaisesti ennen valmistavan opetuksen 
alkua, oppilas voidaan integroida yleisopetukseen aikaisemmin. 

Vanhempien oppilaiden (13–16-vuotiaat) valmistavassa opetuksessa lapinjärveläiset 
oppilaat noudattavat joko Loviisassa tai Kouvolassa vahvistettuja valmistavan 
opetuksen opetussuunnitelmia. 

Esiopetus Loviisassa 

Kaupunki järjestää yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille. Lapsi aloittaa esi-
opetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Ilmaista esiopetusta käydään viitenä 
päivänä viikossa vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. 

Esiopetusikäisten maahanmuuttajalasten valmistava opetus järjestetään Harju-
rinteen koulun esiopetusryhmässä. 

Maahanmuuttajalapset menevät omaan lähiesikouluun kun riittävä kielitaito on saavutettu. 
Esiopetuksessa huomioidaan eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat lapset. 
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Esiopetuksella edistetään lasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tuetaan 
lasten mahdollisuutta oppia suomea tai ruotsia toisena kielenä luonnollisissa tilanteissa 
toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Esiopetuksen oppilaille laaditaan suomi/ruotsi toisena 
kielenä -opetussuunnitelma. 

Esiopetus Lapinjärvellä 

Lapinjärvellä suomea toisena kielenä (S2) opetetaan esiopetuksessa joko esiopetuksen 
ryhmässä tai perusopetuksen valmistavan opetuksen yhteydessä. Valmistavassa 
opetuksessa edetään valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.   

Esiopetuksessa on tarkoitus oppia arkielämän perussanastoa ja harjoitella suomen kieltä 
luontevasti eri tilanteissa. Suomen kielen taidon kehittyessä tavoitteena on, että lapsi 
ymmärtää ja käyttää kieltä aktiivisesti. Esiopetuksessa lapsen suomi toisena kielenä 
suunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. 

Vanhempien kanssa käytävällä alkukeskustelulla on erityinen merkitys maahanmuuttaja-
taustaisen lapsen aloittaessa esiopetuksen. Se luo pohjan vanhempien ja kasvattajien 
keskinäiseen, toisia kunnioittavaan, ja lapsen kulttuuria tukevaan kasvatuskumppanuuteen. 

S2-opetuksen toteuttaminen ja arviointi on osa esiopetuksen henkilöstön perustehtävää, 
jonka toteutumisesta yksikön esimies on vastuussa. S2-opetusta antavat esiopetuksen 
opettaja sekä mahdollisesti S2-opetukseen perehtynyt opettaja. 

Oppimisvaikeuksia tai kielellisiä erityisvaikeuksia epäiltäessä täytyy arvioida myös oman 
äidinkielen hallinta ja käytön laajuus. Tarvittaessa konsultoidaan erityisopettajaa. Esi-
opetuksessa suomea toisena kielenä arvioidaan. Suomi toisena kielenä opettaja testaa 
lapsen kielitaidon. 

Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Kielen eri osa-alueita ovat kuuntelu ja ymmärtäminen, 
puheen tuottaminen, vuorovaikutustaidot, lukemis- ja kirjoittamisvalmiudet. Näihin liittyvät 
olennaisesti sanavarasto ja käsitteet, kielen rakenteet ja kielellinen tietoisuus. Oppimiensa 
käsitteiden avulla lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmankuvansa. 

Esiopetuksessa tulee tukea lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutus-
taitojen kehittymistä ja oppimisprosessia erityisesti kielen avulla. Esiopetuksessa korostuu 
suomen kielen käsitteiden opettelu. 

Esiopetuksessa lapsi osallistuu vähintään kerran viikossa tuokioon, jossa opetellaan 
suomea toisena kielenä. 

Perusopetus ja lukio 

Maahanmuuttajalapset menevät mahdollisen valmistavan opetusjakson jälkeen omaan 
lähikouluunsa, kun riittävä kielitaito on saavutettu, kuten muutkin suomalaislapset. 
Maahanmuuttajalapselle laaditaan myös oppimissuunnitelma oppimisen turvaamiseksi. 
Oppimisessa on tärkeää kunnioittaa ja hyödyntää maahanmuuttajaoppilaan ja hänen 
huoltajansa osaamista ja tietoa niin kielen, kulttuurin kuin elämäntapojen osalta. 

Lapinjärvellä esiopetus ja perusopetus 6. luokalle asti tarjotaan Lapinjärvellä suo-
meksi ja ruotsiksi. Yläkoulun opetus löytyy Loviisasta ja Elimäeltä. 
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Suomi toisena kielenä/ruotsi toisena kielenä -opetus 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä (S2/R2) -oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maaha-
nmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taso ei ole äidinkielisen 
tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia menetelmiä ja 
materiaaleja oppilaiden ikäjakauman ja taitotason mukaan. Perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin ja oppilaan yksilölliset tarpeet 
huomioiden perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän opetus-
suunnitelman perusteita. 

Opintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen, 
minkä jälkeen siirrytään opiskelemaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Lapinjärvellä Suomi toisena kielenä -opetus järjestetään Hilda Käkikosken koulussa 
ja Kirkonkylän koulussa. Ruotsi toisena kielenä -opetus sijoittuu Kapellby skolaniin. 

Oman äidinkielen opetus 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, 
kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen hyvä 
hallinta luo edellytyksiä myös suomen tai ruotsin kielen oppimiselle ja tällä kielellä 
tapahtuvalle muulle oppimisille. Oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja sen säilymistä 
tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa. Opetus noudattaa perusopetuksen 
maahanmuuttajien äidinkielen opetussuunnitelman perusteita.  

Loviisassa oppilaille järjestetään oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien 
mukaan. Lapinjärvellä opetusta järjestetään, jos vähintään neljällä oppilaalla on 
sama äidinkieli. 
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Pienryhmäisten uskontojen opetus 

Loviisassa maahanmuuttajaoppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, jos samaan 
uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja vanhemmat pyytävät opetuksen 
järjestämistä. Pienryhmäisten uskontojen opetus toteutetaan opetuksen järjestäjää velvoit-
tavan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. 

Lapinjärvellä pienryhmäisten uskontojen opetus toteutetaan opetuksen järjestäjää 
velvoittavan lainsäädännön (Perusopetuslaki 628/1998 § 13) ja ohjeistuksen mukaisesti. 

Tukiopetus Loviisassa 

Perusopetuslain 16 §:n mukaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä 
tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Tämä koskee myös maahanmuuttajaoppilaita. 
Tukiopetusta voidaan antaa suomen tai ruotsin kielellä, mutta myös oppilaan omalla 
äidinkielellä. Opetusta toteutetaan joko ennen kuin aine opetetaan suomeksi tai ruotsiksi, 
samanaikaisopetuksena tai sen jälkeen. 

Tukiopetus Lapinjärvellä 

Oppilaiden käytettävissä ovat myös kaikki oppilashuollon palvelut. Tehostettua tai erityistä 
tukea ja oppilashuollon palveluja tarvitsevien oppilaiden varhaiseen tunnistamiseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Tukitoimet pitää käynnistää ajoissa ja tehokkaasti. Yhteistyötä 
voidaan tehdä kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa. 

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaalla on mahdollisuus saada tehostettua tukea 
perusopetuksen luokassa. Koulu arvioi tuen tarpeen yhteistyössä huoltajan kanssa. 
Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen yleistä oppimäärää ja äidinkieli ja kirjallisuus 
oppiaineessa opiskellaan suomea toisena kielenä. Oppilaalle laaditaan oma oppimis-
suunnitelma. 

 

3.3 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki 

 
Kodin ja koulun yhteistyö Loviisassa 

Opetuksen järjestäjä luo edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyön lähtökohtana 
on osapuolten yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kunnioitus ja kohtelu.Tavoitteena on vuoro-
puhelun aikaansaaminen oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi. 

Huoltajat ovat ensisijaisessa asemassa selvitettäessä oppilaan aiempia vaiheita ja koulu-
historiaa. Tarvittaessa on huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä. 

Kodin ja koulun yhteistyö Lapinjärvellä 

Opetuksen järjestäjän on luotava edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyön lähtö-
kohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Huoltajat tutustutetaan kasvamiseen ja kasvatukseen suomalaisessa yhteiskunnassa, 
suomalaiseen koulujärjestelmään, opetussuunnitelmaan, oppilaan arviointiin, opetus-
menetelmiin sekä oppilaan omaan opinto-ohjelmaan. 
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Eriyttäminen ja integrointi 

Loviisassa valmistava opetus pyritään järjestämään niin, että oppilaiden väliset erot otetaan 
huomioon eriyttämällä opetusta. Eriyttäminen tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea 
sisältöjen valintaa sekä tarkoituksenmukaisia opetusjärjestelyitä.  

Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan kielitaidon salliessa yleis-
opetukseen soveltuvissa aineissa, kuten taito- ja taideaineissa. 

Myös Lapinjärvellä valmistavan luokan oppilaat pyritään integroimaan taito- ja taideaineissa 
perusopetuksen ryhmiin jo ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Näin oppilailla on myös 
isompi yhteisö, johon he kuuluvat oman pienen ryhmänsä lisäksi. Integroinnilla pyritään 
edistämään oppilaan kielitaidon kehittämistä, sosiaalisten suhteiden solmimista ja näiden 
oppiaineiden sisältöjen omaksumista. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta 

Loviisan kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien sekä 
erityisopetuksen oppilaille. Maahanmuuttajat ovat mukana iltapäivätoiminnassa 
muiden suomalaislasten tapaan. 

Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Loviisan kaupunki 
tekee myös yhteistyötä Loviisan seurakuntayhtymän kanssa ja avustaa yhtymän 
seurakuntia iltapäivätoiminnan järjestämiseksi. Iltapäivätoiminta on vapaaehtoista toimin-
taa, jonka tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa ja järjestää turvallinen paikka koulu-
päivän päätteeksi. 

Iltapäivätoiminnan aloituspalaverissa ovat mukana lasten vanhemmat, opettaja, iltapäivä-
toiminnan ohjaaja sekä tulkki. Alkupalaverissa selvitetään toiminnan periaatteet, säännöt ja 
käytännön järjestelyt. Ongelmatilanteissa toiminnan ohjaajat ovat suoraan yhteydessä 
lasten vanhempiin. 

Lapinjärvellä iltapäivätoimintaan ovat tervetulleita lapset esikoulusta toiseen 
luokkaan. 

Mikäli vapaita paikkoja löytyy, voivat myös vanhemmat oppilaat käyttää iltapäivätoiminnan 
palveluita. 

 

3.4 Oppilashuolto 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyk-
siä lisäävää toimintaa. 

Myös perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan 
oppilashuoltoon. Valmistavassa opetuksessa kiinnitetään erityistä huomioita oppilaiden 
tuen tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen ja tukitoimet aloitetaan heti tarpeen ilmetessä 
yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön ja huoltajien kanssa. 
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3.5 Oppilaanohjaus 

Ohjausta toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen 
ohjaustoiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Opetussuunnitelma määrittelee ohja-
uksen toteutuksen myös valmistavassa opetuksessa. 

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea hänen 
sosiaalista kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua 
valmistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja 
elämänsuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot kehittyvät. 

 

3.6 Koulujen ja kuntien yhteistyöverkostot 

Maahanmuuttajaoppilaita vastaanottavat koulut voivat tarpeen vaatiessa luoda 
yhteistyöverkoston, joka kutsutaan kokoon oppilashuoltoryhmän tai kuraattorin 
toimesta. 

Yhteistyöverkkoon kuuluvat yleensä oppilaan oma opettaja tai luokanvalvoja, suomi toisena 
kielenä -opettaja, erityisopettaja ja oppilaan oman äidinkielen opettaja, mikäli opetuksen 
järjestämisen kriteerit täyttyvät, koulupsykologi sekä muita tarvittavia asiantuntijoita. 

 

3.7 Vapaa sivistystyö 

Kansalaisopistojen kurssitoiminta tarjoaa luontevia tilaisuuksia tutustua Suomeen ja 
suomalaisiin, oppia tietoja ja taitoja sekä liittyä joukkoon ja kotoutua. 

Tiedotuksen täsmentäminen ja kohdentaminen sekä hakevan ja ohjaavan toiminnan 
kehittäminen ovat ajankohtaisia haasteita. Loviisassa toimivia kansalaisopistoja ovat 
Valkon kansalaisopisto sekä Lovisa svenska medborgarinstitut. 

Kaikille avoimet yleissivistävät opinnot 

Kurssivalikoima on laaja ja monipuolinen. Opistojen tarjoaman opetuksen voidaankin 
kaikilta osin katsoa edistävän yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä 
valmiuksia. Maahanmuuttajien osallistuminen opiston kursseille edesauttaa kotoutumista 
monella tasolla. 

Tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi kotouttamisen kannalta tärkeitä ovat maahan-
muuttajien saamat kontaktit suomalaisiin, sillä pelkät suomen tai ruotsin kielen kurssit eivät 
vielä takaa kielen oppimista. Luontevassa kanssakäymisessä suomalaisten kanssa opitaan 
tekemisen kautta suomen tai ruotsin kieltä.  

Merkittävä syy maahanmuuttajien puutteelliselle kielitaidolle on kanssakäymisen vähäisyys 
suomalaisten kanssa, ja kansalaisopisto tarjoaa tähän luontevan ja turvallisen foorumin. 

Valkon kansalaisopisto tarjoaa aikuisille ja nuorille maahanmuuttajille suunnattuja 
suomen kielen kursseja, joiden aihepiirit sijoittuvat opiskelijoiden arkeen. 
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Opisto järjestää myös lakiin (964/2004) ja eurooppalaiseen kielitaidon asteikkoon perustu-
via yleisiä kielitutkintoja. Molemmat opistot järjestävät avoimia studia generalia -luentoja 
sekä avoimen yliopiston opintoja. 

Suurelle yleisölle suunnattujen aihepiirien lisäksi voidaan valita aiheita ja kutsua 
esiintyjiä kotouttamiseen liittyvien erityiskysymyksien pohjalta, jolloin kohde-
ryhmänä voivat olla tiettyjen ammattien edustajat. 

Rajatulle kohderyhmille tarkoitettuja opintoja voidaan järjestää myös tilauskoulutuksena. 

 

3.8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien yhdenvertaista osallistumista liikuntaan ja muihin 
vapaa-ajan aktiviteetteihin tarvittaessa kohdennetun toiminnan avulla. Aktiivinen harrasta-
minen tukee hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalisten verkostojen syntymistä. 

Liikuntapalvelut 

Liikuntatoimen tehtävänä on liikuntalaissa ja liikunta-asetuksessa säädetyllä tavalla huoleh-
tia liikuntatoimen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaupungissa harjoitettavan 
liikuntatoimen tukemisesta, huomioiden myös erityisryhmät. 

Loviisassa on monipuolinen järjestötoiminta ja hyvät liikuntapaikat. Liikuntatoimi toimii 
yhteistyössä yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa, myös poikkihallinnollisesti. 

Liikuntatoimi tarjoaa edullisia liikuntapalveluja seuratoiminnan ulkopuolelle jääville. 
Liikuntatoimi tarjoaa myös uimaopetusta lapsille ja nuorille, erityisryhmien liikuntaa ja 
liikuntaneuvontaa. Liikuntatoimen ryhmät ovat kaikille avoimia.  

Liikuntapalveluissa maahanmuuttajat ja muut etniset vähemmistöt integroidaan 
normaaliin liikunta- ja urheilutoimintaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. 

Liikuntatoimi järjestää maahanmuuttajille ja pakolaisille uimakouluja ja tarpeen mukaan 
myös muita liikuntakerhoja. Liikuntatoimi on valmis myöntämään liikuntatiloja edullisem-
paan hintaan pakolaisille.  

Liikuntatoimi on mukana hankkeessa jossa mahdollistetaan maahanmuuttajille 
liikuntaharrastuksia Loviisassa. 
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Hankkeen tavoitteet ovat kotouttamisen, terveyden, yhdenvertaisuuden sekä sosiaalisien 
suhteiden edistäminen. Hankkeen aikana maahanmuuttajat saavat tukea liikunnalliseen 
elämäntavan juurruttamiseen, mahdollisuus harrastaa samoja liikuntalajeja kuin kanta-
väestö riippumaata uskonnosta tai tuloista. Vaatehankinnoilla mahdollistetaan maahan-
muuttajien osallistuminen yhdenvertaisesti esimerkiksi uimaharrastukseen. 

Monet pakolaislapset ja -nuoret ovat alusta asti olleet aktiivisesti mukana loviisalaisissa 
liikuntaseuroissa. Erityisesti palloilulajit ovat suosittuja. Seuratoiminta edistää kielen-
oppimista ja kotouttamista sekä lisää osallisuutta paikalliseen yhteisöön. 

Lapinjärvellä urheilutoimintaa järjestää Lapinjärven Urheilijat ry (LuLi). 

Kesäisin LuLi järjestää nuorille jalkapalloharjoituksia ja aikuisille lentopalloa. Talvisin 
harrastetaan sisäliikuntaa, aerobicia ja hiihtoa. Nuorilla ja aikuisilla on myös mahdollisuus 
harrastaa potkunyrkkeilyä. Sjökullan siviilipalvelukeskuksesta löytyy kuntosali. 

Folkhälsan järjestää uimakoulua ja vaellusretkiä kesäisin. Näihin maahanmuuttajanuoret ja 
heidän vanhempansa ovat tervetulleita. 

Nuorisopalvelut 

Kotoutumisprosessissa oleville lapsille ja nuorille tarjotaan yksilöllistä erityistä huomiota, 
positiivista erityiskohtelua ja tukea kaikissa nuorisotiloissa. Tyttöjen kerhoon osallistuu 
nuoria eri kieli- ja kulttuuritaustoista. 

Nuorisopalvelu tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja tehostaa myös tällä tavalla 
kotouttamista. 

Loviisan nuorisopalvelut on valmis järjestämään nuorille maahanmuuttajille ja pako-
laisille kohdennettua kurssi- ja kerhotoimintaa. Loviisan etsivä nuorisotyö on valmis 
edistämään pakolaisnuoren tai muun maahanmuuttajanuoren kotouttamista kaikilla 
keinoillaan. 
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Etsivä nuorisotyö tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä sellaisten palvelui-
den ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan. Etsivä nuorisotyö järjestää 
erilaisia kerhoja nuorille, muun muassa nuoret äidit -kerho ja elämänhallintakerho. 

Lapinjärven nuorisotalo on avoinna keskiviikko- ja perjantai-iltaisin. Siellä on mahdollista 
pelata esimerkiksi biljardia ja tv-pelejä. 

Lapinjärven nuorisotoimi on varautunut maahanmuuttajanuorten saapumiseen osak-
si toimintaa, muun muassa kerhoihin, nuorisoiltoihin, peliturnauksiin ja liikuntaan. 

Tavoitteena on ottaa maahanmuuttajanuoret heti osaksi muuta nuorisoa. 

Kulttuuripalvelut 

Loviisan kaupungissa kulttuuripalvelut vastaa kunnallisista kulttuuripalveluista. Kulttuuri-
poliittisessa strategiassa määriteltyjen arvojen, saatavuuden, tasa-arvon ja läheisyyden 
mukaisesti kulttuuripalvelujen tavoitteena on tarjota jokaiselle kulttuurielämyksiä elämän 
kaikissa vaiheissa. 

Kulttuuripalvelut järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia kaikille ikäryhmille sekä tukee 
kulttuurielämää taloudellisilla avustuksilla ja tarjoamalla tiloja. Yhteistyötä tehdään moni-
puolisesti paikallisten kulttuuritoimijoiden, koulujen ja yhdistysten kanssa. 

Kaupungin kulttuuristrategiassa kulttuuri nähdään tärkeänä, koska se lisää hyvinvointia, 
ennaltaehkäisee pahoinvointia sekä edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tavoitteena on 
järjestää matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa ja -tapahtumia, joihin voivat osallistua kaikki 
varallisuudesta, taustasta, asuinpaikasta tai muista henkilön ominaisuuteen liittyvistä syistä 
riippumatta.  

Kulttuuripalvelujen järjestämissä tapahtumissa sekä yhteistyössä eri kulttuuri-
toimijoiden kanssa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan moni-
kulttuurisuus sekä muut kielet kotimaisten kielten lisäksi. 
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Kotouttamisen kannalta on tärkeää, että maahanmuuttajat ovat osallisia kulttuuripalveluihin 
ja että heille pyritään tarjoamaan osallistumismahdollisuuksia sekä kulttuurin käyttäjinä että 
sen tekijöinä esimerkiksi yhteistyössä maahanmuuttajille suunnattua toimintaa järjestävien 
yhdistysten kanssa. 

Osa maahanmuuttajista osallistuu kulttuuritoimen järjestämiin tapahtumiin osana perus-
opetusta. Lisäksi tietoa kulttuuritapahtumista pyritään välittämään myös maahanmuuttajille. 

Lapinjärvellä toimii esimerkiksi Wallmokören, jonka toimintaan kuorolaulusta kiinnostuneet 
maahanmuuttajat voivat osallistua. 

Kirjasto 

Kirjasto toimii kaikkien ihmisten kohtaamispaikkana ja kirjaston tarjoamat palvelut ovat pää-
osin ilmaisia. 

Kirjasto pyrkii aina kohtaamaan asiakkaiden tarpeet ja tarjoaa kirjallisuutta ja lehtiä 
myös muilla kuin kotimaisilla kielillä. 

Omien hankintojen lisäksi Loviisan kirjasto tekee yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa ja 
tarjoaa siirtokokoelmia eri kieliryhmille. Kirjastosta jokainen voi tilata omaa kielistä kirjalli-
suutta. Kirjastossa voi ilmaiseksi käyttää tietokoneita ja pääsee ilmaiseksi internetiin. 
Kirjastohenkilökunta neuvoo myös miten tietokoneita käytetään. Loviisan kirjaston 
järjestämä venäjänkielinen kirjallisuuspiiri kokoontuu säännöllisesti pääkirjastossa. 
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Myös Lapinjärven kirkonkylän keskustasta löytyy kirjasto. Kirjaston kautta on mahdollista 
tilata kirjoja eri kielillä. Kirjaston tiloissa toimii myös näyttelyosasto, missä on ajankohtaisia 
taide- tai valokuvanäyttelyitä. Koko kylän työhuone löytyy kirjaston rakennuksesta. Sinne 
kaikki ovat tervetulleita askartelemaan, ompelemaan, lukemaan tai osallistumaan kurssei-
hin. 

 

3.9 Sosiaalipalvelut 

Sosiaalipalveluihin kuuluvat lasten ja nuorten palvelut, työikäisten palvelut, ikäihmisten 
palvelut, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä 
vammaispalvelut. 

Sosiaalityön tehtävänä on auttaa asiakkaita jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä, 
asumiseen liittyvässä ja taloudellisen tuen tarpeessa, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemi-
sessä ja osallisuuden edistämisessä, lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa, äkillisissä 
kriisitilanteissa, lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa, päihde- ja 
mielenterveysongelmissa, toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvässä tuen tarpeessa sekä omais-
ten ja läheisten tukemisessa. 

Työvälineitä ovat esimerkiksi asiakastapaamiset, kotikäynnit, viranomaisyhteistyö sekä 
täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. 

Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluu: sosiaalityö ja -ohjaus, 
sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu ja kotihoito, omaishoidon tuki, asumispalvelut, 
laitoshoito, liikkumista tukevat palvelut, päihde- ja mielenterveystyö, kasvatus- ja perhe-
neuvonta sekä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta. 

Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia sosiaalipalveluja ovat mm. 
vammaispalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto, toimeentulotuki, lastensuojelu, 
kuntouttava työtoiminta, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sovittelu, perhehoito, 
omaishoidon tuki ja kotouttamiseen liittyvät tehtävät. 
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Pakolaisasiakkaat saavat tarvittaessa kolmen ensimmäisen vuoden ajan Suomen muutos-
taan tarvitsemansa sosiaalityön palvelut ensisijaisesti maahanmuuttajapalveluista. 

Tämän niin kutsutun kotoutumisajan jälkeen he siirtyvät normaalipalvelujen piiriin. Muut 
maahanmuuttajat, muun muassa avioliiton perusteella oleskeluluvan saaneet puolisot ja 
heidän perheensä, opiskelijat ja työn perusteella muuttaneet eivät välttämättä ole lainkaan 
sosiaalityön asiakkaita. Nämä maahanmuuttaja-asiakkaat ohjataan tarvittaessa saamaan 
neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajapalveluista, mutta pitkäjänteisempää työskentelyä 
vaativa varsinainen asiakkuus alkaa useimmiten suoraan sosiaalityössä. 

Asiakkaan asioidessa ensimmäistä kertaa hänelle tilataan tarvittaessa tulkki ja kerrotaan 
sosiaaliturvasta, oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Loviisan kaupungin perusturvakeskus tarjoaa erilaisia sosiaalityön palveluja kanta-
väestön tapaan myös maahanmuuttajaperheille. 

Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat usein erityistä tukea esimerkiksi traumaattisista koke-
muksista selviämiseen sekä maan ja kulttuurin muutoksen aiheuttamiin ongelmiin 
perhesuhteissa. Sosiaalityö tekee tiivistä yhteistyötä maahanmuuttopalveluiden kanssa 
pakolaisasiakkaiden osalta tarvittaessa. 

 

3.10 Terveyden- ja sairaanhoito 

Terveydenhuolto on tärkeä osa kotouttamista. Loviisan alueella kunnallisia terveyspalveluja 
järjestää Loviisan terveyskeskus. Se palvelee myös Lapinjärven kunnan asukkaita. 

Palveluihin kuuluu hoitajan ja lääkärin päivystys- ja ajanvarausvastaanotto, fysioterapia, 
äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perheneuvola, A-klinikka, 
psykologi ja suun terveydenhuolto sekä vuodeosasto- ja kotisairaanhoito. Erikoissairaan-
hoidon palvelut järjestää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Kymenlaakson 
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut valtakunnallisesti pakolaisten ja turvapaikan 
hakijoiden terveystarkastuksista ohjeessa Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-
ongelmien ehkäisy (STM 2009: 21). STM ohjeistaa vapaaehtoisista tuberkuloosi-
seulonnoista myös muille maahanmuuttajille, jos nämä tulevat korkean tuberkuloosi-
esiintyvyyden maista (STM 2014: 8). 

Kuluvan kauden tavoitteena on havaita ajoissa pakolaisasiakkaiden psyykkisen tuen 
tarve ja ohjata oikean hoidon piiriin. Palveluista tiedotettaessa pyritään huomioi-
maan paremmin eri maahanmuuttajaryhmät. 



Kotouttamisohjelma 

33 

 

 

Eri maahanmuuttajaryhmien palvelut 

Pakolaiset, jotka ovat saaneet oleskeluluvan, ovat oikeutettuja samoihin palveluihin kuin 
muut kuntalaiset. Kunnan tulee järjestää kiintiöpakolaisille kattava maahantulotarkastus 2 
viikon sisällä maahantulosta STM:n ohjeen (2009: 21) mukaisesti. Alkuvaiheessa tehtävä 
terveystarkastus on osa kotouttamistoimenpiteitä. Päiväkotia, koulua tai kielikurssia ei 
voida aloittaa ennen terveystarkastuksen tekemistä. 

Laajassa, noin 1,5 tuntia kestävässä terveydenhoitajan haastattelussa käydään läpi 
keskeiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä tehdään rokotussuunnitelma. 
Asiakas ohjataan infektioseulatutkimuksiin ja tarvittaessa lääkärintarkastukseen. 
Lääkärintarkastus tehdään kaikille oireisille, alle 7-vuotiaille lapsille, raskaana oleville ja 
vammaisille. Terveydenhoitaja arvioi myös psyykkisen tuen tarvetta sekä tekee alustavan 
arvion erityisen tuen tarpeesta olevista henkilöistä. 

Kunnalle korvataan 10 vuoden ajan vamman tai sairauden hoidosta aiheutuvat huomat-
tavat kustannukset, jos vamma tai sairaus on ollut jo ennen Suomeen saapumista ja 
asiasta on tehty sopimus ELY-keskuksen kanssa.  

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät moniammatillista yhteistyötä maahanmuuttopalveluiden 
ja tarvittaessa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Kolmen viikon sisällä maahantulosta 
pakolaisille tulee tehdä myös hammastarkastus. Vastaanottokeskuksista kuntaan siirtyvien, 
oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden terveystiedot pyydetään asiakkaan 
suostumuksella vastaanottokeskuksesta ja asiakkaat siirtyvät normaalipalvelujen piiriin. 

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa vastaanottokeskus. 
Kiireellinen ja välttämätön sairaanhoito tulee kunnan kuitenkin järjestää henkilölle 
asuinpaikasta riippumatta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 50§), mutta hoidon 
kustannuksista vastaa vastaanottokeskus. Terveydenhuoltohenkilöstö arvioi hoidon 
välttämättömyyden potilaskohtaisesti.  

Raskaana olevat ja alaikäiset turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja terveydenhuoltoon ja 
ennalta ehkäiseviin terveyspalveluihin samoin perustein kuin kuntalaiset. Työnjaosta ja 



Kotouttamisohjelma 

34 

 

käytännöstä sovitaan kyseisen vastaanottokeskuksen kanssa, ja palveluista laskutetaan 
vastaanottokeskusta. Lisäksi kunnan tulee järjestää kouluterveydenhuolto kaikille kunnan 
alueella koulua käyville lapsille. Myös laittomasti maassa oleskelevat ovat THL 50 § 
mukaisesti oikeutettuja kiireelliseen hoitoon. Tarve arvioidaan terveydenhuollon päivystys-
yksikössä. 

Ulkomailta adoptoidut lapset tulevat suomalaisen neuvolajärjestelmän piiriin normaalisti. 
Systemaattinen lääkärintarkastus on alkuvaiheessa tarpeellinen ja rokotusten saattaminen 
ajan tasalle.  

Töihin tulevilla ulkomaalaisilla Kela määrittelee oikeuden Suomen sosiaaliturvaan 
lähtöalueen, työskentelyjakson pituuden, asumisen aiotun keston ja työssäoloehdon 
täyttymisen mukaan. Tartuntatautilainsäädännön mukaan terveydenhuollossa ja alle 
kouluikäisten lasten sekä vanhusten hoitotehtävissä työskenteleville on 
työterveyshuollossa tehtävä tarvittavat tutkimukset tartuttavan tuberkuloosin pois-
sulkemiseksi.  

Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden maassaolo katsotaan tilapäiseksi, eivätkä he 
ole oikeutettuja suomalaiseen sosiaaliturvaan. Ennen Suomeen tuloa he ovat velvollisia 
ottamaan yksityisen sairausvakuutuksen, joka ei yleensä korvaa ennaltaehkäisyä, esim. 
infektiotautien seulontaa.  

Paluumuuttajat ja ulkomailla pitkään oleskelleet: Paluumuuttajia ovat esim. inkeriläiset ja 
henkilöt joilla on suomalaiset sukujuuret. Paluumuuttajia ovat pitkään ulkomailla esimerkiksi 
työkomennuksella olleet tai ulkomailla opiskelleet. Heidän katsotaan muuttavan Suomeen 
pysyvästi, ja he saavat oikeuden suomalaiseen sosiaaliturvaan, kunhan oleskelulupa on 
myönnetty vähintään vuodeksi. 

Kehittämistarpeet 

Kotouttamistoimenpiteiden fokuksessa on vain osa maahanmuuttajista.  

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on maahanmuuttajalle uusi asia ja eri 
muuttajaryhmät tarvitsevat lisää tietoa palvelujärjestelmästä. Tiedotuksessa tulisi 
huomioida paremmin eri muuttajaryhmät. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielenterveyspalveluiden kehittämiseen, sillä varsinkin 
tietyillä maahanmuuttajaryhmillä kuten pakolaisilla ja turvapaikan hakijoilla on traumaattisia 
kokemuksia, jotka heikentävät toimintakykyä ja joihin he tarvitsevat apua. Avun tarve pitäisi 
huomata ajoissa ja ohjata henkilö oikeaan hoitoon. 

Tällä hetkellä terveyskeskuksessa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka vastaan-
otolle pääsee esim. sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanoton kautta. Hoitoporrastuksen 
mukaisesti vaativimmat tapaukset lähetetään erikoissairaanhoitoon. Lisäksi erikoistuneita 
psykiatrisia palveluja tarjoaa Kidutettujen kuntoutuskeskus. 

 

3.11 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

Loviisan ja Lapinjärven tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajalasten ja heidän 
perheidensä matalan kynnyksen palveluita osana lapsi- ja perhepalvelujen muutos-
ohjelmaa (LAPE). 
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Maahanmuuttajaperheille, joiden kotikunta on Suomessa, ovat tarjolla samat palvelut kuin 
muillekin kuntalaisille. Maahanmuuttajaperheille on kuitenkin varattava runsaammin aikaa 
ja tiheämpiä tapaamisia. Työntekijän on selvitettävä maahanmuuttajan asema, jonka 
perusteella selviävät maahanmuuttajan oikeudet palveluihin. Ensimmäisellä tapaamisella 
on hyvä yhdessä selkiinnyttää asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. 

Turvapaikanhakijat saavat muut tarvitsemansa palvelut vastaanottokeskuksesta, mutta 
kouluterveydenhuollon ja tarpeen vaatiessa lastensuojelun järjestää kunta. 

Loviisa ja Lapinjärvi ovat mukana valtakunnallisessa LAPE-uudistushankkeessa, jonka 
tavoitteena on sovittaa yhteen eri lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja 
perhelähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Loviisa vastaa Uudenmaan hankkeen osalta 
maahanmuuttajalasten, -nuorten sekä heidän perheidensä matalan kynnyksen palvelujen 
kehittämisestä. 

Äitiysneuvola 

Äitiysneuvolaan hakeudutaan lasta suunniteltaessa tai odotettaessa. Äitiysneuvolan kes-
keisin tehtävä on raskauden kulun seuranta. Jos pulmia ilmenee, äiti lähetetään 
jatkohoitoon. Tavoitteena on terve äiti ja lapsi, mutta äitiysneuvolassa seurataan myös 
koko perheen terveyttä ja hyvinvointia, sekä arvioidaan mahdollisen tuen tarvetta. 

 

Lastenneuvola 

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista kasvua ja kehitystä, sekä tuetaan vanhempia kasvatuksessa, lapsen hyvässä 
huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Keskeisimpänä tehtävänä on edistää 
lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsi-
perheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksen-
mukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat 
rokotukset. 
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Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Koulu-
terveydenhuolto seuraa oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää ja tukee oppilaan 
terveyttä ja hyvinvointia. Pyrkimyksenä on löytää mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja 
hyvinvointia uhkaavat tekijät. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös oppilaan erityisen tuen 
tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, sekä vanhempien ja 
huoltajien kasvatustyön tukeminen. Kouluterveydenhuolto on osa koulun moniammatillista 
oppilashuoltoa ja se on kiinteässä yhteistyössä opettajien, koulukuraattorien ja koulu-
psykologien kanssa. 

Perheneuvonta 

Perheneuvonnan palvelut ovat tarkoitettu 0–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän 
perheilleen. Perheneuvonnan palvelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksut-
tomia.  

Perheneuvontaan voi olla yhteydessä, jos: 

• Haluaa keskustella lapsen kasvatuksesta tai vanhemmuudesta. 
• On huoli lapsen tai nuoren kehityksestä, käyttäytymisestä tai tunne-elämästä.  
• Lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa. 
• Kotona on jatkuvia ristiriitatilanteita tai vuorovaikutus ei suju. 
• Perhe on kohdannut menetyksiä, vaikeita elämäntilanteita tai yllättäviä muutoksia. 
• Perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen. 

Perheille tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja tukikäyntejä sekä erilaisia tutkimuksia. 
Työskentely perheneuvonnassa voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä ver-
kostotyöskentelyä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä mm. päivähoidon, koulun, neuvolan, 
päihdehuollon ja muiden lapsiperhepalveluiden kanssa. Vanhemmat voivat itse ottaa 
yhteyttä perheneuvolaan. 

Neuvolan perhetyö 

Neuvolan perhetyö on suunnattu kaikille lapsiperheille. Neuvolan perhetyöntekijä auttaa ja 
tukee vanhempia löytämään omat voimavarat ja ratkaisut arjen haasteissa. Perhetyöntekijä 
kartoittaa perheen tilanteen kuuntelemalla, havainnoimalla ja keskustelemalla. Neuvolan 
perhetyöntekijä toimii yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa, sekä 
perheen tarpeen mukaan lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Neuvolan 
perhetyö on perheille maksuton. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheiden kotiin annettava lyhytaikainen ja tilapäinen apu, 
jonka tavoitteena on vanhemmuuden ja arjessa selviämisen tukeminen. Sitä on mahdollista 
saada tilapäisesti alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, 
synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Palvelu on maksullinen. 

Perheoikeudelliset palvelut 

Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön puoleen voi kääntyä kysymyksissä, jotka 
liittyvät lasten isyyden vahvistamiseen tai elatusapu- ja huoltajuusasioihin. Jos vanhemmat 
eroavat, tulee lasten huoltajuudesta sopia. Suomen lainsäädännön mukaan molemmat 
vanhemmat ovat velvollisia ottamaan osaa lasten elatukseen. Itä-Uudenmaan perhe-
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oikeudelliset palvelut järjestää Porvoon kaupunki, mutta sopimuksen mukaan tarvittaessa 
vastaanotto myös Loviisassa ja Lapinjärvellä. 

Lapsiperheiden sosiaalityö 

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee apua ja neuvontaa 

• jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen 
• lapsen kehitykseen ja hyvinvoinnin tukemisessa 
• lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteeseen. 

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. 
Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat 
yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. 
Yhteydenotto tehdään pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä lapsen huoltajan kanssa. 

Lapsiperheiden sosiaalityön kautta voidaan järjestää perheelle tukea arkeen, esimerkiksi 
sosiaaliohjausta, perhetyötä tai tukiperhe/-henkilö. 

Lastensuojelu 

Lastensuojelun tehtävä on auttaa vanhempia huolehtimaan lapsistaan sekä suojella lasta, 
jos vanhemmat eivät siihen pysty tai lapsi tai nuori tekee asioita, jotka ovat hänelle itselleen 
haitaksi. Monilla viranomaisilla on lastensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisuus tapauk-
sissa, joissa he havaitsevat lapsen hoidon tai olosuhteiden olevan heikot. 

Lastensuojelun viranomaisen toiminta ja päätökset perustuvat aina lakiin. Lastensuojelulaki 
koskee kaikkia Suomessa oleskelevia lapsia riippumatta heidän taustastaan tai 
oleskelulupastatuksestaan. 

Jos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä, on aloitettava 
viipymättä avohuollon tukitoimet. Avohuollon tukena voidaan järjestää esimerkiksi perhe-
kuntoutusta, tukihenkilö, perhetyötä tai vertaisryhmätoimintaa. Mikäli avohuollon tukitoimet 
eivät ole mahdollisia tai riittäviä ja jos sijaishuolto arvioidaan lapsen edun mukaiseksi, lapsi 
on otettava huostaan. 

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijaishuollon tarpeessa, hänet 
voidaan sijoittaa kiireellisesti. Ennen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapsen 
läheisten mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai osallistua lapsen tukemiseen. 

Sijaishuollon tai puoli vuotta kestäneen avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen jälkeen 
lapsi tai nuori on oikeutettu jälkihuollon tukitoimiin 21-vuotiaaksi asti. Jälkihuoltoa voidaan 
järjestää myös muille lastensuojelun asiakkaina olleille nuorille. Tukitoimia ovat esimerkiksi 
asumisen järjestäminen opintoja varten tai sosiaaliohjaajan antama tuki. 

Muut lapsiperheiden palvelut  

Muita lapsiperheiden palveluita ovat muun muassa lasten ja nuorten psykiatrinen sairaan-
hoitaja, terveyskeskuspsykologi sekä puhe- ja toimintaterapiat, joihin hakeudutaan 
lastenneuvolan kautta. 
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3.12 Työikäisten palvelut 

Työikäisten palvelujen tavoite on tukea maahanmuuttajien kotoutumista yksilöllisellä ja 
asiakkaan kokonaistilanne huomioivalla sosiaalityöllä, tehostetulla neuvonnalla ja tarvit-
taessa taloudellisella tuella. 

Kuluvalla kaudella pyritään tiivistämään yhteistyötä ja kehittämään toimintamalleja 
yhdessä maahanmuuttopalveluiden kanssa. 

Aikuissosiaalityö 

Aikuissosiaalityö keskittyy asiakkaiden perusturvaan ja sosiaaliseen kuntouttamiseen. 
Asiakkaita ohjataan itsenäiseen selviytymiseen ja parempaan elämänhallintaan yhteis-
työssä esimerkiksi Kelan, terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden sekä päihde- ja mielen-
terveyspalvelujen kanssa. 

Palvelujen tarve selvitetään tekemällä palvelutarpeen arviointi. 

Asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole 
ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava 
loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti. 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on myös oikeus saada omatyöntekijä, jonka tehtävänä on 
asiakkaan tarpeiden ja edun mukaisesti edistää asiakkaan palvelujen järjestymistä palvelu-
tarpeen arvioinnin mukaisesti.  

Maahanmuuttajia tuetaan kunnallisten ja julkisten palvelujen käyttämisessä neuvonnan 
avulla ja opastetaan kotoutumista edistävien palvelujen piiriin. Sosiaalipalveluissa pyritään 
ohjaamaan aktiivisesti alkukartoituksiin maahanmuuttajia, joiden kotoutumisaikaa on vielä 
jäljellä. 

Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavilla maahanmuuttajilla on lain mukaan oikeus kunnan 
alkukartoitukseen, jos oleskeluluvan saamisesta on korkeintaan kolme vuotta. 
Alkukartoituksen voi käynnistää myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos 
tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Kunnan alkukartoitukset laaditaan ensisijaisesti maahan-
muuttopalveluissa. 

Päihdehuolto 

Päihdepalveluja toteutetaan Loviisan terveyskeskuksessa. Päihdepalvelut työskentelee 
asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Sen tehtäviin kuuluu päihde- ja muiden 
riippuvuusongelmaisten avohoito, ohjaus ja neuvonta, päihdekuntoutusryhmät, tuki 
omaisille sekä konsultaatio työpaikoille ja yhteistyökumppaneille. Päihdepalvelujen kautta 
on mahdollista hakeutua myös katkaisu- ja kuntoutushoitoon. Päihdepalvelut toimivat osin 
sosiaalipalvelujen ja osin terveyspalvelujen alaisuudessa vuoden 2017 alusta lähtien. 
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Mielenterveyspalvelut  

Loviisan terveyskeskuksen psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja toteuttavat aikuisten 
mielenterveyspalveluita perustasolla. He osallistuvat yhteistyössä maahanmuutto-
palveluiden kanssa pakolaisten psykososiaalisen tilanteen kartoittamiseen ja tarvittaessa 
käynnistää hoidon toteuttamisen. Erityisesti pakolaisten kotouttamisessa psyykkisen tuen 
tarjoaminen on keskeistä.  

Terveyskeskuspsykologin tehtäviin kuuluu tukikeskusteluita elämänkriisissä oleville 
asukkaille ja kriisityön koordinointi. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ on ohjausta masennus-
, ahdistus-, paniikkioireisille sekä aikarajoitteista tukea antavan keskusteluavun tarjoamista. 
Lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja toteuttaa hoitoa tukevia ryhmiä. Yhteistyö erikois-
sairaanhoidon ja muiden moniammatillisten työryhmien kanssa on osa palvelua. 

Vammaispalvelut 

Vammaispalvelujen lähtökohtana on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä yhden-
vertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia 
haittoja ja esteitä. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus kuljetuspalveluun, tulkki-
palveluun, palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja asunnon muutostöihin sekä 
asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin.  

Vammaisille voidaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa myöntää muita 
taloudellisia tukitoimia ja vammaisille tarkoitettuja palveluita, kuten kuntoutusohjausta ja 
sopeutumisvalmennusta, välineitä, koneita ja laitteita sekä ylimääräisiä vaatetus- ja 
erityisravintokustannuksia. 
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Sosiaalipäivystys 

Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolella tarvittavan kiireellisen 
sosiaalityön tarpeeseen Porvoossa, Askolassa, Sipoossa, Loviisassa ja Lapinjärvellä. 

Turvakoti 

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille turvapaikaksi silloin, kun 
kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallis-
ta. Turvakodin koulutettu henkilökunta auttaa asiakasta kriisitilanteessa ja antaa 
keskusteluapua myös puhelimitse (myös nimettömänä). Turvakotiin voi mennä mihin 
vuorokauden aikaan tahansa. 

Maahanmuuttajien toimeentulo 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Perustoimeentulotukea haetaan vuoden 
2017 alusta lähtien Kelasta. Aikuissosiaalityössä myönnetään edelleen täydentävää ja 
ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää muihin kuin 
perustoimeentulotuella katettaviin menoihin. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myön-
tää muun muassa aktivointia tukeviin toimenpiteisiin ja asumisen turvaamiseen.  

Pakolaisasiakkaiden osalta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään 
maahanmuuttopalveluissa. Kunnan tulee tarjota myös laittomasti maassa oleskeleville 
henkilöille välttämätöntä, kiireellistä huolenpitoa rajoitetun ajan. 

 

3.13 Ikäihmisten palvelut 

Yhteistyötä tiivistetään terveyspalvelujen kanssa sen varmistamiseksi, että tieto 
palveluista saavuttaa eri maahanmuuttajaryhmät. Henkilökunnalle tarjotaan tarpeen 
mukaan koulutusta maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamiseen. 

Loviisan senioripalvelukeskus tarjoaa ikäihmisten palveluita. Senioripalvelukeskus tarjoaa 
tietoa ikäihmisille kohdennetuista palveluista sekä yksilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. 
Tavoite on luoda ikäihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua hyvinvointia ja 
terveyttä edistävään toimintaan sekä päästä palvelujen piiriin. 

Erityistarpeiden huomiointi palveluissa 

Ikäihmisen asemaa parannetaan, kun toimintakyvyn heikkenemiseen, vaikeuksiin selviytyä 
kotona ja muihin mahdollisiin sosiaalisiin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Palvelutarpeen 
arviointi ja palveluohjaus toteutetaan määräajassa.  

Eläkeikäiset maahanmuuttajat ovat muita maahanmuuttajia haavoittuvammassa asemassa 
muun muassa kielen opiskelun vaikeuksien vuoksi. 

Kehitteillä oleva vapaaehtoistoiminta voi auttaa eläkeikäisiä maahanmuuttajia 
sosiaalisten kontaktien luomisessa ja kielitaidon vahvistamisessa. 

Palveluihin ohjaamisessa tehdään yhteistyötä maahanmuuttopalveluiden kanssa. Eläke-
ikäisen maahanmuuttajan palveluissa on tulkin käytön tarve huomioitava. 
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Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja terveystapaamiset 

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tarkoituksena on edistää ikäihmisen hyvinvointia ja 
toimintakykyä niin, että mahdollisuus kotona asumiseen ja itsenäiseen suoriutumiseen 
paranee ja säilyy mahdollisimman pitkään. Terveystapaamisessa on kyse terveys-
tarkastuksesta, jossa selvitetään asiakkaan terveydentilaa ja tuetaan arkielämän 
terveysvalinnoissa. 

Omaishoidon ohjaus, muistineuvonta ja muut tukipalvelut 

Omaishoidon ohjaus sisältää neuvontaa ja omaishoitoa tukevien palveluiden järjestämistä. 
Muistineuvonnalla tuetaan muistioireisia, muistisairaita ja heidän läheisiään. Tukipalveluna 
järjestetään myös ateria-, turva-, päivähoito- ja päivätoimintapalvelua. Lisäksi kyseeseen 
voivat tulla Palvelulinja-kyydit. 

Kotihoito ja hoito hoivayksikössä 

Kotihoito (kotipalvelu ja sairaanhoito) auttaa ja tukee päivittäisistä toiminnoista selviyty-
mistä, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai 
pysyvästi heikentynyt.  

Lyhytaikaishoito tarjoaa hoivaa tarvitseville ikäihmisille ympärivuorokautista, asiakkaan 
voimavaroja ja kotihoitoa tukevia palveluja tilapäisesti tai toistuvasti jaksoissa hoiva-
yksikössä. Tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito tarjoavat ympäri-
vuorokautista palvelua. 

Lapinjärven kunta vastaa itsenäisesti kuntansa seniorityöstä. Kunnan seniorityö pohjautuu 
periaatteeseen, että palvelua tarvitsevat kuntalaiset saavat asua kotonaan niin pitkään kuin 
mahdollista. Kun tämä ei enää ole tarkoituksenmukaista, tarjoaa kunta ympärivuorokautista 
hoivaa joko tehostetussa palvelussa tai vanhainkodilla. Lapinjärven kunta tarjoaa kotihoito- 
ja kotisairaanhoitopalveluja. 

Lapinjärvi on käynnistänyt yhdessä Med Group Oy:n kanssa Hilla-tutkimus-
hankkeen, jossa kehitetään kotiin vietäviä palveluita. 

Lapinjärvellä neuvontaa antaa vanhustyön palvelupäällikkö. 

 

3.14 Asuminen 

Tavoitteena on, että kuntaan muuttaville pakolaisille löydetään ensiasunto kolmen 
kuukauden sisällä. Haasteena on löytää maahanmuuttajaperheille riittävän isoja 
kohtuuhintaisia asuntoja lähellä palveluita. 

Saapuessaan Loviisaan tai Lapinjärvelle maahanmuuttaja hakee asuntoa kunnan tai 
yksityisten toimijoiden kautta, kuten kuka tahansa kuntaan muuttava henkilö. Loviisaan 
muuttajat voivat asumisasioissa kääntyä kaupungin asuntosihteerin puoleen neuvontaa 
varten. Asuntohakemuksen voi jättää asuntosihteerille tai suoraan vuokranantajalle. Tietoa 
vuokrarajoista Kelan asumistukea ja toimeentulotukea varten löytyy Kelan sivuilta. 
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Pakolaisstatuksella kuntaan saapuvat saavat ohjausta asumisen käytäntöihin 
maahanmuuttopalveluista. Asumiseen liittyviä ohjeita eri kielillä löytyy myös Loviisan 
kaupungin internetsivuilta. 

Maahanmuuttajien asumisessa tavoitteena on maahanmuuttajien sijoittuminen 
kaupungin eri alueille. 

Kotoutumisen ja palvelujen saatavuuden kannalta useimmille maahanmuuttajille on kuiten-
kin tärkeätä että asunnot sijaitsevat kävelymatkan etäisyydellä palveluista. 

Myös erityisten kotoutumispalveluiden järjestämisen, esimerkiksi oman äidinkielen ja 
uskonnon pienryhmäopetuksen näkökulmasta on järkevintä, että asunnot sijaitsevat 
palvelujen lähellä ja että kouluikäiset lapset voidaan sijoittaa samaan kouluun ja 
päiväkotiin. 

Maahanmuuttajien asumiseen on eduksi hakea ratkaisuja sekä kaupungin omistamista 
vuokrataloista että muualta. Maahanmuuttajien asumisen järjestäminen mahdollisimman 
monipuolisesti myös yksityisillä ja yleishyödyllisillä asuntomarkkinoilla mahdollistaa 
pyrkimyksen sosiaalisesti tasapainoisiin asuntoalueisiin ja talojen asukasrakenteessa 
monipuolisuuteen. 

Ohjeistuksena asuntojen koon, vuokran suuruuden ja asukkaiden määrän yhteen-
sovittamisessa voidaan käyttää Kelan ja asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA:n) ohjeistuksia. 

Valtion tukemat vuokra-asunnot on ositettava niitä eniten tarvitseville. Asukkaiden valinta 
perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Niitä 
arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. 
Toimijoiden ja viranomaisten on yhteistyössä varmistuttava siitä, että yleisesti haettavien 
asuntojen tarjonnasta ja asukasvalinnassa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatteita. 
Asukasvalinnoilla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti 
tasapainoisiin asuinalueisiin. 

ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalainen tai häneen rinnastettava 
henkilö ruokakuntineen (korkotukilaki 11 § 3. mom., aravarajoituslaki 4 § 3. mom. ja uusi 
lyhyt korkotukilaki 10 § 2 mom.). Suomen kansalaisiin rinnastettavia henkilöitä ovat EU-
kansalaiset ja näihin rinnastettavat henkilöt sekä henkilöt, joille on myönnetty vähintään 
vuoden kestävä oleskelulupa. 

Kiintiöpakolaisten kohdalla tarkka saapumispäivä Suomeen ei aina ole tiedossa ja kunnan 
on näin ollen usein tehtävä asunnoista vuokra- ja sähkösopimukset aluksi omiin nimiinsä. 
Nämä sopimukset siirretään myöhemmin varsinaisten haltioidensa nimiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen kotoutumislain mukaisista kuntakorvauksista mukaan 
valtio maksaa kunnalle ”kansainvälistä suojelua saaville varattavien asuntojen odotusajan 
välttämättömiä kustannuksia, esim. vuokria tai sähkölaskuja silloin, kun asunnon 
varaamista ennen henkilön/perheen Suomeen tuloa tai kuntaan muuttoa ei ole voitu 
välttää”. Käytännössä vuokria voidaan tarvittaessa korvata 1‒2 kuukautta ennen kunnan 
ilmoittamaa vastaanottoajankohtaa. 
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Loviisassa vuokrattavia kerrostaloasuntoja löytyy enemmän keskustan alueella, rivitalo-
asuntoja on tarjolla Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosissa. Keskustan 
asunnoista on eniten kysyntää, vapaita asuntoja löytyy helpommin keskustan ulkopuolella 
sijaitsevissa kaupunginosissa. 

Lapinjärvellä löytyy vuokra-asuntoja sekä kirkonkylältä että muutamilta muilta kyliltä. 
Kiinteistö Oy Labyrintti hoitaa vuokra-asuntojen vuokraamista, ja päättää itsenäisesti 
kenelle antaa vapautuvat vuokra-asunnot. 

Lapinjärvellä on sama tilanne kiintiöpakolaisten kohdalla kuin Loviisa. Tarkka saapumis-
päivä ei aina ole tiedossa ja kunta vuokraa tyhjän asunnon varmistuakseen, että saapumis-
päivänä löytyy sopiva asunto. Myös kotien perussisustus onnistuu tällä tavalla ennen 
saapumista, jotta pakolaiset voivat saapuessaan keskittyä välttämättömiin viranomais-
käynteihin. 
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4 Työllistymisen tukeminen ja koulutus 

 

4.1 Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut maahanmuuttajalle 

TE-toimiston toimenpiteiden tarkoituksena on antaa maahanmuuttajalle valmiudet toimia 
suomalaisessa työelämässä. 

Kuluvan kauden tavoitteena on maahanmuuttajan nopeampi ohjaaminen alku-
kartoitukseen ja kotoutumiskoulutukseen sekä yksilöllisempi opintopolku 
kotoutumiskoulutuksessa. 

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja kunta vastaavat yhdessä kotoutumispalvelujen 
järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. TE-toimiston vastuulla ovat 
kotoutumislain mukaan erityisesti maahanmuuttajien työllistymistä edistävät työvoima-
palvelut sekä muut työnhakijoille suunnatut toimenpiteet.  

Uudenmaan TE-toimisto parantaa maahanmuuttajan työllistymismahdollisuuksia lisäämällä 
heidän työmarkkinavalmiuksiaan eri palveluiden avulla: kotoutumiskoulutuksella, 
ammatillisella koulutuksella, työkokeilulla ja palkkatuella työllistämällä sekä tarvittaessa 
kuntouttavalla työtoiminnalla. Tavoitteena on, että maahanmuuttajalla olisi valmiudet toimia 
suomalaisessa työelämässä.  

Loviisassa oli helmikuussa 2017 yhteensä 59 ja Lapinjärvellä 17 ulkomaalaista työtöntä 
työnhakijaa. Kotoutumiskoulutuksen tai luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen on vuonna 2016 
aloittanut yhteensä yli 30 Loviisan tai Lapinjärven asukasta. 

 

4.2 Palveluihin ohjautuminen 

Työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon voivat ilmoittautua 17‒65-vuotiaat maahan-
muuttajat, joilla on voimassa oleva oleskelulupa. Henkilöiden tulee voida vastaanottaa 
kokoaikatyötä ja olla työkykyisiä. Muut ohjautuvat kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
asiakkaaksi ja myös heidän alkukartoituksensa ja kotoutumissuunnitelmansa tehdään 
kunnassa.  

Mikäli asiakas ei voi ilmoittautua TE-toimiston asiakkaaksi verkkopalvelussa, hän voi käydä 
TE-toimistossa täyttämässä paikan päällä ilmoittautumislomakkeen. Loviisan ja Lapinjärven 
asukkaat ilmoittautuvat työnhakijoiksi Porvoossa. Tietoa TE-toimiston palveluista, 
työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista kotoutuja-asiakkaalle sekä ohje työnhakijaksi 
ilmoittautumisesta löytyy eri kielillä osoitteesta www.te-info.fi. 

Uudenmaan TE-toimiston palveluista, asiakasprosesseista sekä asiakkaan oikeuksista ja 
velvollisuuksista löytyy materiaalia eri kielillä: 

http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajien-asiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-ilman-
verkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminen-ohje-1 

Loviisan ja Lapinjärven maahanmuuttopalvelut avustavat pakolaisasiakkaita TE-toimistoon 
ilmoittautumisessa. Uudenmaan TE-toimiston alueella on turvapaikanhakijoiden määrän 
lisääntymisen vuoksi käytössä malli, jonka mukaan kaikki kansainvälisen suojelun piiriin 

http://www.te-info.fi/
http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajien-asiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-ilman-verkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminen-ohje-1
http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajien-asiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-ilman-verkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminen-ohje-1
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kuuluvat asiakkaat ilmoittautuvat työttömiksi työnhakijoiksi Pasilan toimipisteessä Helsin-
gissä. 

Pasilassa pidetyssä omankielisessä ryhmäinfossa asiakas saa kootusti tietoa TE-toimiston 
palveluista ja hänelle tehdään alkukartoitus sekä kotoutumissuunnitelma. Asiakkuus alkaa 
webropol-ilmoittautumisella joko kuntien maahanmuuttopalveluista tai vastaanotto-
keskuksesta. 

 

4.3 Alkukartoitus 

Työllistymistä edistävien palvelujen tarve arvioidaan maahanmuuttajan kanssa tehtävässä 
alkukartoituksessa. Alkukartoituksen tekeminen on TE-toimiston vastuulla niiden 
maahanmuuttajien osalta, jotka ovat työttömiä työnhakijoita. Alkukartoitus tulee käynnistää 
kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta 
pyynnöstä (KotoL 10‒13 §). 

Valtion kotouttamisohjelman 2016‒2019 mukaan jatkossa alkukartoitus pyritään toteutta-
maan mahdollisimman nopeasti maahanmuuttajan oleskeluluvan saamisen jälkeen. 

Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muita 
kotoutumisvalmiuksia sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien palveluiden 
tarvetta. Kartoituksessa selvitetään henkilön aikaisempi koulutus, työkokemus, kielitaito 
sekä muut työllistymiseen vaikuttavat seikat. Maahanmuuttajan alkukartoitukseen voi 
sisältyä kielitaidon lähtötason testi ja osaamiskartoitus. 

Kartoituksen perusteella TE-toimisto ohjaa asiakkaan soveltuvaan kotoutumiskoulutukseen 
ja muihin palveluihin. 

 

4.4 Kotoutumissuunnitelma 

Maahanmuuttajalle tehdään kotoutumislain 11 §:n mukainen kotoutumissuunnitelma, jos 
hänen arvioidaan sitä tarvitsevan. TE-toimisto laatii kotoutumissuunnitelman yhdessä 
maahanmuuttajan kanssa. 

Kotoutumissuunnitelma on yksilöllinen suunnitelma toimenpiteistä ja palveluista, joita 
maahanmuuttaja tarvitsee kielitaidon ja muiden työelämässä tarvittavien taitojen 
hankkimiseksi. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan esimerkiksi kotoutumiskoulutuksesta, 
työnhausta sekä työllistymistä edistävistä palveluista. Kotoutumissuunnitelma velvoittaa 
TE-toimistoa järjestämään siinä sovittuja toimenpiteitä ja palveluita eduskunnan myöntä-
mien määrärahojen puitteissa. 

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
oleskeluluvan saamisesta tai rekisteröinnistä ja se laaditaan enintään vuodeksi kerrallaan. 
Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava aika on korkeintaan kolme vuotta ensimmäisen 
kotoutumissuunnitelman laadinnasta. 

Oikeutta kotoutumissuunnitelmaan voidaan pidentää esimerkiksi vanhempainvapaan tai 
sairausloman vuoksi tai jos maahanmuuttaja tarvitsee erityisiä toimenpiteitä kotoutuakseen. 
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Kotoutumissuunnitelman laatijan on selvitettävä maahanmuuttajalle suunnitelmasta 
aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet. Kotoutumissuunnitelman mukaisten palvelujen ajalta 
maahanmuuttajalle voidaan maksaa työmarkkinatukea. Maahanmuuttajalla on myös 
velvollisuus noudattaa suunnitelmaa. 

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy suunnitelman laadinnasta, tarkistamisesta tai osallistu-
masta siinä sovittuihin asioihin kuten kotoutumiskoulutukseen, voidaan hänen oikeuttaan 
työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen rajoittaa työttömyysturvalain (1290/2002) tai 
toimeentulotukilain (1412/1997) mukaisesti. 

 

4.5 Kotoutumiskoulutus 

Oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään kotoutumiskoulutuksena 
suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta. 
Kotoutumiskoulutus voi olla myös työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyn edistämiseen 
tarvittavaa opetusta sekä osaamisen tunnistamista, tutkinnon tunnustamista ja ammatillista 
ohjausta. 

Koulutuksen päämääränä on lisätä maahanmuuttajan yhteiskunnallisia taitoja ja tietoja 
suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseksi. Opetushallitus laatii kotoutumiskoulutukseen 
sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen opetussuunnitelman perusteet. Kotoutumis-
koulutuksen kielellisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen tai ruotsin 
kielessä toimivan peruskielitaidon. 

ELY-keskus hankkii työvoimakoulutuksena toteutettavaa kotoutumiskoulutusta eli suomen 
tai ruotsin kielen koulutusta sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Asiakkaan ohjaami-
sesta koulutukseen huolehtii TE-toimisto. 

Kotoutumiskoulutukseen sisältyy kielen opiskelun lisäksi myös vähintään kuusi viikkoa 
kestävä työelämäjakso. Koulutuksen alussa tehdään opiskelijalle henkilökohtainen opetus-
suunnitelma, jossa otetaan huomioon muun muassa opiskelijan luku- ja kirjoitustaito, 
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aiempi koulutus, ammattikokemus, kielitaito ja yleistiedot. Kotoutumiskoulutus järjestetään 
moduuleittain asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. 

Itä-Uudenmaan alueella suomenkieliset koulutukset tuottaa tällä hetkellä Liikelaitos 
Edupoli. Ruotsinkielisen kotoutumiskoulutuksen palveluntuottajana toimii Borgå Folk-
akademi. 

Loviisan ja Lapinjärven maahanmuuttajien koulutus toteutetaan ensisijaisesti 
Porvoossa, mutta tarvittaessa kotoutumiskoulutuksen ryhmiä voidaan käynnistää 
myös Loviisassa. 

Edellytys ryhmän perustamiselle on vähintään 20 henkilöä, jotka jonottavat samanaikaisesti 
tietyntasoiseen koulutukseen. Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestäminen siirtyy 
vuodesta 2018 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. 

Maahanmuuttajien kotoutumista edistää ripeä pääsy kotoutumiskoulutukseen. Valtion 
kotouttamisohjelman mukainen tavoite on kotoutumiskoulutukseen pääsy enintään kahden 
kuukauden kuluessa kielitestistä. Uudenmaan TE-toimiston alueella pääsy tapahtuu 
nykyhetkellä tavoiteaikaa nopeammin, erityisesti jos asiakas on valmis liikkumaan 
työssäkäyntialueensa sisällä. 

Kotoutumiskoulutusta pyritään jatkossa toteuttamaan aiempaa yksilöllisemmin ja 
eriyttämään opintoja erilaiset opiskelijaprofiilit huomioiden. 

Koulutusta kehitetään myös aiempaa työelämälähtöisempään suuntaan. Tavoitteena on 
nopeuttaa kotoutujien etenemistä työelämään ja jatko-opintoihin. 

Pääsääntöisesti kotoutumiskoulutus järjestetään työvoimapoliittisena koulutuksena ELY-
keskuksen hankkimana, mutta se voi olla myös omaehtoista opiskelua, joka kuitenkin tukee 
samoja tavoitteita. Opetus voi olla esimerkiksi kielikoulutusta, luku- ja kirjoitustaidon 
opetusta tai muuta työllistymistä tai jatkokoulutusta tukevaa opetusta. 

Omaehtoisesti opiskelevalla maahanmuuttajalla on oikeus työmarkkinatukeen opiskelun 
ajalta tietyin edellytyksin. Maahanmuuttajalla tulee olla TE-toimiston toteama koulutustarve 
ja omaehtoisen opiskelun tulee tukea kotoutumista ja työllistymistä. Opetusta tulee olla 
vähintään 20 tuntia viikossa, sen täytyy sisältyä kotoutumissuunnitelmaan ja siitä tulee 
sopia TE-toimiston kanssa ennen kurssin aloittamista. 

Uudenmaan TE-toimisto on mukana uudessa kotoutumispalveluja tuottavassa SIB-mallissa 
(Social Impact Bond), jonka Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on kilpailuttanut. KOTO-SIB-
palvelun tavoitteena on kokeilla uusia työllistämis- ja koulutusmalleja, joilla nopeutetaan 
maahanmuuttajien työllistymistä sekä mahdollistetaan koulutuksen ja työnteon 
yhdistäminen joustavalla tavalla. Palveluun ohjaudutaan satunnaisotannan kautta. Myös 
pidempään maassa olleita asiakkaita aletaan ohjata SIB-palveluiden piiriin vuonna 2017. 
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4.6 Kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen ja työhön 

 

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Amisto, Loviisan toimipiste: Porvoon ammattiopisto, Amisto tarjoaa erilaisia ammatillisia 
perustutkintoja nuorille. Amiston Loviisan toimipisteessä opiskelevat ajoneuvoasentajat, 
lähihoitajat ja turvallisuusvalvojat. Toimipisteessä maahanmuuttaja voi suorittaa myös 
ammatilliseen perustutkintoon valmentavaa koulutusta (Valma). Amisto kuuluu Itä-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymään, johon kuuluvat myös Edupoli ja Itä-Uudenmaan 
oppisopimuskeskus.  

Edupoli kehittää polutusta ammatilliseen koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen, 
työvaltaista tapaa oppia, jossa suomen kieli ja ammattitaito opitaan työpaikalla sekä 
polutusta suoraan työelämään moniammatillisessa yhteistyössä Loviisan ja Lapinjärven eri 
toimijoiden kanssa. 

Edupoli on Uudellamaalla toimiva, monipuolinen aikuisten oppimiskeskus, jossa voi 
opiskella yli 20 ammattialaa ja yli 80 työelämän tutkintoa. Edupoli on järjestänyt 
maahanmuuttajakoulutusta jo vuodesta 1988. Edupolissa voi osallistua erilaisiin koulu-
tuksiin ja suorittaa tutkinnon muun muassa liiketoiminnan, palvelun ja tekniikan aloilla.  

Maahanmuuttajat saavat tietoa eri ammateista ja ammatillisista koulutusvaihtoehdoista ja 
näyttö-tutkintojärjestelmästä kotoutumiskoulutuksen aikana. 

Opiskelijoita polutetaan kotoutumiskoulutuksen ja valmistavan koulutuksen kautta kohti 
ammatillisia opintoja ja työelämää. Ammatillisten opintojen aikana on mahdollista saada 
suomen kielen tukea ja ohjausta. Edupolissa oppimista tukevat kouluttajan kanssa käydyt 
keskustelut, oppimisen ohjaus ja tukipalvelut.  Ohjaus voi olla ryhmä- tai henkilökohtaista 
ohjausta ja sitä antavat koulutuksen eri vaiheissa ohjauksen ammattilaiset. 

Edupolissa toteutetaan Maahanmuuttajien osaamisohjelmaan kuuluvaa, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on edistää 
maahanmuuttajien nopeaa työmarkkinoille siirtymistä. Koulutusta järjestetään mm. 
seuraavilla aloilla: matkailu, kiinteistöpalvelut, liiketalous, logistiikka, puhdistus ja kotityö-
palvelu, rakentaminen, sosiaali- ja terveysala.  

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelee runsaasti maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. 
Maahanmuuttajille suunnattuja hoiva-avustajakoulutuksia on järjestetty useita ja uutena 
alkaa Maahanmuuttajien osaamisohjelman rahoituksella sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkintoon valmistava koulutus. Hoiva-avustajakoulutusta järjestetään myös työvaltaisena 
koulutuksena, jossa koko koulutus järjestetään työpaikalla. 

Työvaltainen koulutus soveltuu hyvin maahanmuuttajille, koska aidoissa työelämän 
vuorovaikutustilanteissa toimiminen edistää suomen kielen oppimista. Maahanmuuttajien 
ammatillisessa koulutuksessa sovelletaan kielitietoista opetusta ja varmistetaan, että 
opiskelijat saavat riittävästi kielitukea suomen kielen (S2) opettajalta ja ohjausta oppimis-
valmentajalta. 

Maahanmuuttajat ovat työllistyneet sosiaali- ja terveysalalle hyvin ja nykyään lähes 
jokaisessa hoiva-alan työpaikassa työskentelee maahanmuuttajia.  
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Edupolilla on oikeus toimia myös yleisten kielitutkintojen järjestämispaikkana. Opiskelijat 
voivat suorittaa keskitason suomen kielen / ruotsin kielen tutkinnon esimerkiksi ammatillisia 
opintoja, työelämää tai Suomen kansalaisuushakemusta varten. 

Edupoli tekee hedelmällistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa maahanmuuttajien 
kotoutumisen edistämiseksi. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esim. Loviisan ja Lapin-
järven maahanmuuttopalvelut, TE-toimisto, alueen työnantajat ja muut oppilaitokset sekä 
kolmannen sektorin toimijat. Edupolissa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma sekä monikulttuurisuusohjelma, joita noudatetaan ja seurataan.  

Edupolin kotoutumiskoulutus  

Edupoli järjestää ELY-keskuksen hankkimaa, työvoimapoliittista aikuisille maahanmuutta-
jille suunnattua kotoutumiskoulutusta. 

Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012). Koulutuksen toteutuksessa on 
huomioitu Opetushallituksen (OPH) sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatimat uudet 
mallit (3/2016). Niiden tavoitteena on nopeuttaa koulutukseen pääsyä sekä polkua 
työelämään ja jatko-opintoihin, tukea aiemmin hankitun osaamisen täydentämistä, 
monipuolistaa ja tehostaa toteutustapoja ja näin lisätä koulutuksen vaikuttavuutta. 

Ennen kuin opiskelija voi aloittaa kotoutumiskoulutuksen, TE-toimisto ohjaa hänet lähtö-
tason arviointiin, jossa selvitetään, mikä on sopiva suomen kielen koulutus opiskelijalle. 
Lähtötason arvioinnin toteuttaa Porvoossa Testipiste. Testitulokset saatuaan TE-toimisto 
kokoaa opiskelijoista lähtötason mukaan sopivia ryhmiä:  

 Luku- ja kirjoitustaidon koulutus: kesto 200 päivää 

 Kotoutumiskoulutus, hidas etenemistapa: kesto 90+60+60+60 päivää 

 Kotoutumiskoulutus, perus ja nopea etenemistapa: 
kesto 60+60+60+60 päivää. 

Kotoutumiskoulutus voi toteutua eripituisena (1‒4 moduulia) opiskelijan henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaan. 

Vuonna 2017 Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koulutukset pidetään Edupolin 
Porvoon toimipisteessä. 

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen tavoitteena on, että 
opiskelija oppii suomen kielen suulliset ja kirjalliset perustaidot. Koulutuksen jälkeen opis-
kelija voi siirtyä esim. kotoutumiskoulutukseen tai aikuisten perusopetukseen.  

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on saavuttaa suomen 
kielessä toimiva peruskielitaito (taitotaso B1.1) ja edistää pääsyä työelämään ja jatko-
koulutukseen. 

Opiskelija tekee koulutuksen aikana yhteistyössä kouluttajan kanssa ammatillisen 
jatkosuunnitelman. Suunnitelma voi suuntautua esimerkiksi työhön tai työkokeiluun, 
ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluun tai tutkinnon tunnistamisen kautta 
yliopisto-opintoihin, muuhun koulutukseen (esim. Valmaan tai muuhun suomen kielen 
koulutukseen) tai tilanteen mukaan esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. 
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Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, Valma  

Ammatilliseen peruskoulutukseen suuntaaville maahanmuuttajille Edupoli järjestää 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma). Koulutus järjestetään 
suomeksi. Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (Hops). 
Koulutus sisältää kielellisten valmiuksien lisäksi myös ammatilliseen koulutukseen ja 
työelämään tutustumisjaksot. Koulutuksen aikana opiskelija voi suorittaa tarvittaessa esim. 
hygieniaosaamistodistuksen, työturvallisuuskortin tai anniskelupassin. 

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus 

Tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa noin 370 eri tutkintoa. Pääosa 
oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Oppisopimusopiskeluun kuuluu myös tietopuolisia 
opintoja oppilaitoksessa. Opintojen ja tutkinnon suorittamisen suunnittelu lähtee opiskelijan 
ja työnantajan tarpeista. 

Oppisopimuskoulutus sopii kaikille yli 15-vuotiaille ja opiskelun voi aloittaa mihin aikaan 
vuodesta tahansa. Opiskelijalla tulee olla oppisopimusopiskeluun soveltuva työpaikka. 
Oppisopimuskoulutus on maksutonta työntekijälle ja työnantajalle lukuun ottamatta tutkinto-
maksua (58€). 

Oppisopimuskoulutuksen kesto on vähintään 4kk ja enintään 2 vuotta riippuen lähtötasosta 
ja suoritettavasta tutkinnosta. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja lähipäivät toteutuvat 
koulutuksesta riippuen päivä- tai iltaopintoina. 

Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen 
oppisopimuksella. Työnantajalle maksetaan myös koulutuskorvausta opiskelijan 
ohjaamisesta työpaikalla. Vuoden 2017 aikana maahanmuuttajien osaamisohjelman kautta 
on ollut mahdollisuus suorittaa joko tutkinnon osa tai koko tutkinto oppisopimus-
koulutuksena. 

 

4.7 Työllisyyspalvelut 

Loviisa ja Lapinjärvi pyrkii tarjoamaan maahanmuuttaja-asiakkaille laadukkaita 
valmennuspalveluita, jotka vastaavat heidän tarvettaan. 

Henkilökuntaa koulutetaan integroimaan maahanmuuttaja-asiakkaat luontevasti osaksi 
työpajatoimintaa.Loviisan työllisyyspalvelut tukevat Loviisassa ja Lapinjärvellä asuvien 
maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymistä. 
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Työllisyyspalvelut tarjoavat maahanmuuttaja-asiakkailleen valmennuspalveluita, työ-
kokeilua, palkkatuettua työtä sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Tarjottava palvelu ja sen 
tarve arvioidaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa.  

Loviisan työpajayhteisö koostuu viidestä työpajasta Loviisassa (Pikku Pietarin Piha, Akseli, 
Starttipaja, Seinätön paja sekä Kuntopaja) sekä Lapinjärvellä sijaitsevasta Taitopaikasta. 
Pikku Pietarin Piha, Akseli Starttipaja, Kuntopaja ja Taitopaikka ovat sekä fyysinen 
ympäristö että moniammatillinen metodi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan yksilön työ-
markkina- ja koulutusaseman paranemiseen. Seinätön paja on lähinnä moniammatillinen 
metodi. 

Kaikki pajat ovat osa sosiaalisen työllistämisen kenttää ja työpajatoiminta ovat 
monimuotoinen kokonaisuus erilaisia palveluja. Työpajajakso on aina osa palvelu-
kokonaisuutta, jossa yhteistyötä tekevät mm. työvoimahallinto ja sosiaalitoimi. Palvelut 
räätälöidään valmentautujien tarpeiden mukaan. Työpajajakson keskimääräinen pituus on 
3–6 kuukautta. Kaikille pajoille on jatkuva haku, joten valmentautujan ei tarvitse odottaa 
mahdollista seuraavaa hakuajankohtaa, vaan pajalle pääsee välittömästi, kun paikkoja 
vapautuu. Yrityspalveluiden osalta Loviisan työllisyyspalvelut tukeutuu Posintraan. 

Työelämän tehtävät vaihtelevat, joten vaadittu kielitaito on täysin tehtävästä riippuva. 
Osassa työelämää riittää melko alkuvaiheessa oleva kielen hallinta ja monissa tehtävissä 
pärjää englannin kielellä. Työpajatoimintaan osallistumiseen suomen tai ruotsin kielen 
riittävä hallinta on välttämätöntä jo työturvallisuudenkin vuoksi. 

Loviisan työllisyyspalveluiden talousarvioon on varattu rahaa henkilökunnan koulut-
tamiseksi maahanmuuttajien integroimiseksi työpajatoimintaan. 

Pikku Pietarin Piha on avustanut maahanmuuttopalveluita pakolaisten vastaanottoon 
liittyvissä tehtävissä sisustamalla asuntoja ja koordinoimalla huonekalu- ja vaatekeräystä. 

Lapinjärvellä toimii Taitopaikka. Taitopaikka on osaamisen ja rekrytoinnin pooli ja 
valmennuskeskus. Taitopaikassa tarjotaan yhdessä yritysten kanssa työnhakijoille 
valmennusta ja koulutusta työllistymisen tueksi. Yritykset toimivat mentoreina Taito-
paikassa ja sitä kautta rekrytoinnin kynnys madaltuu. 
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5 Kansaneläkelaitoksen palvelut 

 

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. 
Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaali-
turvan piiriin kuuluvat henkilöt. 

Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, 
työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet sekä 
perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista ja sotilas-
avustuksista. 

 

5.1 Maahanmuutto 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin 
sosiaaliturvaetuuksiin. Kun henkilö muuttaa ulkomailta Suomeen, Kela tekee päätöksen 
siitä, kuuluuko henkilö Suomen sosiaaliturvan piiriin eli onko hänellä oikeus Kelan 
myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi vähintään 
kahden vuoden työskentely, paluumuutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen. 

Päätöksen perustana on laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta. Laista käytetään myös nimeä soveltamisalalaki (1573/1993). 

Henkilö, joka on saanut Suomesta turvapaikan tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai 
humanitaarisen suojelun perusteella, pääsee Suomen sosiaaliturvaan, mikäli hänen 
tarkoituksenaan on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan. Päätös oikeudesta Kelan 
sosiaaliturvaan voidaan tehdä kun turvapaikka tai oleskelulupa on myönnetty. Kela ei 
vastaa turvapaikanhakijoille maksettavasta vastaanottorahasta. 

Turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat löytävät runsaasti tietoa Infopankki.fi-
sivustolta. Palvelusta löytyy esimerkiksi kattava koostesivu Suomen sosiaaliturvasta 12 
kielellä. 

Lisätietoa saa Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille -esitteestä, joita on saatavilla 
suomen kielen lisäksi englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja viroksi. 

 

5.2 Perustoimeentulotuki 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön 
ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. 
Perustoimeentulotukea voi hakea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin päivittäisiin 
menoihin, kuten asumiseen, ruokaan, terveydenhoitoon ja vaatteisiin. Kela huolehtii 
perustoimeentulotuen maksamisesta 1.1.2017 alkaen. Täydentävää ja ehkäisevää 
toimeentulotukea voi hakea kunnan sosiaalitoimistosta. 

Kun turvapaikanhakijana Suomeen saapunut henkilö on saanut turvapaikan tai oleskelu-
luvan, hän voi hakea toimeentulotukea. Perustoimeentulotukea voidaan maksaa, kun 
vastaanottokeskuksen palvelut ovat päättyneet. 
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Kiintiöpakolaiset rinnastetaan Suomessa vakinaisesti asuviin ja perustoimeentulotuki 
voidaan myöntää heille maahantulosta lähtien. Perustoimeentulotukena voidaan myöntää 
myös esimerkiksi maksusitoumus vuokratakuuseen, mutta asunnon kalustamiseen liittyvät 
kustannukset kuuluvat täydentävään toimeentulotukeen, jota haetaan edelleen kunnilta. 
Yhteistyö on tiivistä Kelan ja kuntien välillä kiintiöpakolaisten toimeentulotukea koskevissa 
asioissa. 

Kela maksaa etuudet hakijan pankkitilille. Jos maahanmuuttajalla ei ole pankkitiliä, voidaan 
perustoimeentulotuki maksaa maksuosoituksena Osuuspankkiin, kunnes tili saadaan 
avattua. 

 

5.3 Aikuiset maahanmuuttajat 

17–64-vuotiaat työttömät maahanmuuttajat ovat pääsääntöisesti Kelan työttömyysturvan 
piirissä. Kotoutumisen edistämiseksi maahanmuuttajalle laaditaan kotoutumissuunnitelma 
ja TE-toimisto voi ohjata maahanmuuttajan erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin. 
Maahanmuuttajan kotoutumisaika on yleensä kolme vuotta oleskeluluvan saamisesta. 
Kotoutumisaikaisen toimeentulon turvaamiseksi maahanmuuttajalle voidaan maksaa työ-
markkinatukea.  

Asiakkaan asioidessa Kelassa hänen elämäntilanteensa kartoitetaan, jotta saadaan tieto, 
mihin etuuksiin asiakas on oikeutettu. Mikäli asiakas ei pysty asioimaan suomen, ruotsin tai 
englannin kielellä, hänelle voidaan varata tulkki asioiden hoitamista varten. Tulkin tilaus 
hoidetaan Kelasta, jolloin asiakkaan tai häntä avustavan henkilön tulee olla ennen 
ensimmäistä varsinaista asiointia yhteydessä joko Kelan puhelinpalveluun tai toimistoon. 

Suuremmissa Kelan toimistoissa tarjotaan ajanvarauspalvelua, jolloin asiakkaalle tehdään 
ajanvaraus ja varataan siihen tulkkauspalvelu. Pienemmissä toimistoissa voidaan 
asiakkaalle sopia asiointiaika erikseen siten, että mukaan saadaan varattua tulkkaus-
palvelu. 

Asiakkaan asioidessa tulkin kanssa, hänelle annetaan ohjausta ja neuvontaa Kelan 
etuuksiin liittyen, ja laitetaan Kelan etuudet vireille. Mikäli jatkon varmistamiseksi Kelassa 
katsotaan, että asiakkaan on tarpeen asioida vielä tulkin avustuksella, sovitaan asiakkaan 
kanssa menettelystä jatkossa. Kela käyttää pääsääntöisesti puhelin- ja etätulkkausta. 
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6 Osallisuuden vahvistaminen ja hyvien etnisten 
suhteiden edistäminen 

 

Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, jonka onnistuminen edellyttää maahan-
muuttajien osallisuutta ja hyvien suhteiden kehittämistä eri väestöryhmien välillä. 

Loviisan ja Lapinjärven kunnan viranomaisten ja muiden paikallistoimijoiden 
vastuulla on edistää paikallistasolla hyviä etnisiä suhteita sekä tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta. 

Myönteinen vuorovaikutus eri väestöryhmien välillä voi syntyä vain, jos myös maahan-
muuttajien yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa 
tuetaan. Hyvien väestösuhteiden edistämiseksi maahanmuuttopalvelut tarjoavat myös 
ajantasaista tietoa pakolaisuudesta. Hyvien suhteiden turvaaminen vaikuttaa myönteisesti 
myös kuntien turvallisuuteen. 

Maahanmuuttajien osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan voidaan tukea ja toteuttaa 
kaikilla elämän osa-alueilla. Kunnan kotoutumispalveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti 
yksilölliset tarpeet huomioiden. Maahanmuuttajia tuetaan tarjolla olevien palvelujen pariin. 
Luontevat arjen kohtaamiset naapurustossa ja harrastusten parissa tukevat myönteistä 
vuorovaikutusta.Viranomaisten ohella myös järjestöjen, seurakunnan ja vapaaehtoisten 
järjestämällä toiminnalla on oleellinen merkitys osallisuuden edistämisessä. 
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6.1 Kolmas sektori kotoutumisen tukena  

Kuluvalla kaudella edistetään vapaaehtoistyön jatkuvuutta ja parempaa koordi-
nointia järjestämällä säännöllisiä kokouksia kunnan ja kolmannen sektorin välillä. 
Myös keskinäistä tiedonkulkua tehostetaan. 

Loviisassa ja Lapinjärvellä aktiivinen yhdistys- ja vapaaehtoissektori on tärkeässä roolissa 
maahanmuuttajien kotouttamisessa. Monikulttuuriset tapahtumat, kielen opiskelu ja ystävä-
toiminta tukevat maahanmuuttajien osallisuutta ja auttavat tutustumaan muihin kuntalaisiin. 

Toimintaan ovat aktivoituneet monet yhdistyksiin sitoutumattomat vapaaehtoiset. 
Vapaaehtoiset toimivat opettajina viikoittain Loviisassa kokoontuvassa suomen kielen 
kerhossa, joka tukee erityisesti pakolaisten kielen oppimista. Monet loviisalaiset 
vapaaehtoiset toimivat myös maahanmuuttajien tukihenkilöinä.  

Monikulttuurisia tapahtumia on järjestetty vapaaehtoisvoimin. Kuntalaiset ovat myös lahjoit-
taneet pakolaisille huonekaluja, vaatteita ja kodin tarvikkeita. Kiintiöpakolaisten auttami-
seen suunnattua vapaaehtoistoimintaa on koordinoitu suurelta osin Loviisan maahan-
muuttopalveluista käsin. 

Vuosina 2015‒2017 useat vapaaehtoiset ovat toimineet myös Loviisan alueelle muuttanei-
den turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Toiminta on ollut monimuotoista ja itseohjautuvaa. 
Turvapaikanhakijoille on järjestetty muun muassa vapaaehtoista kielen opiskelua sekä 
käsityökerhoja, joihin tarvittavat välineet on saatu lahjoituksina. 

Lisäksi on järjestetty urheilumahdollisuuksia erilaisissa joukkuepeliharrastuksissa sekä 
autettu erilaisissa arjen asioissa kuten verokortin hankkimisessa. Pop-up-ravintolapäivinä 
paikallisilla asukkailla on ollut mahdollisuus tutustua toiseen ruokakulttuuriin ja makuihin. 

Pakolaistyön hyväksi järjestettiin syksyllä 2015 myös konsertti, josta saatuja varoja käytet-
tiin muun muassa kielen opetukseen ja virkistystoimintaan. Myös paikalliset yritykset ovat 
tukeneet pakolaisia ja turvapaikanhakijoita lahjoituksin. 

Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Loviisan alueella on tarvetta 
kehittää vapaaehtoistyön koordinointia. 

Kuntalaisten oman aktiivisuuden tukeminen yhteisön kehittämisessä sekä yhteistyö 
kolmannen sektorin kanssa kuuluvat Loviisan kaupungin strategisiin tavoitteisiin. 

Loviisan maahanmuuttopalvelut järjestääkin kuluvalla kaudella säännöllisiä kokouksia, 
joihin kutsutaan mukaan vapaaehtoisia sekä yhdistysten ja seurakuntien edustajia. 
Tiedonkulkua pyritään tehostamaan muun muassa sähköisten viestinten ja postituslistojen 
kautta. Myös maahanmuuttajien omaa järjestötoimintaa voidaan tukea tarpeen mukaan. 

Kumppanuustalo Kulma Loviisassa on tarkoitettu yhdistysten ja ryhmien kokoontumis-
paikaksi ja sen toiminnasta vastaa Loviisan Järjestöt ry. Kumppanuustalon tiloissa voidaan 
järjestää erilaista toimintaa maahanmuuttajille, kuten illanviettoja, kursseja ja 
harrastustoimintaa.  

Suomen Punaisen Ristin (SPR) paikallisosastot järjestävät tarpeen mukaan yhteistyössä 
SPR:n Uudenmaan piirin kanssa vapaaehtoisille erilaisia maahanmuuttajien tueksi 
tarkoitettuja kursseja. Tällaisia kursseja ovat esimerkiksi ystävätoiminnan kurssi, Tukena 
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tulijalle ja kerhonohjaajakoulutukset. SPR tekee myös asennevaikuttamistyötä. Loviisan 
paikallisosasto on esimerkiksi järjestänyt koululaisille pakolaisuudesta kertovia työpajoja 
yhteistyössä maahanmuuttopalveluiden kanssa. 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Uudenmaan piiri tarjoaa maahanmuuttaja-
taustaisille perheille perhekummitoimintaa sekä Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -
toimintaa. Maahanmuuttajaperheet ovat tervetulleita myös MLL Loviisan yhdistyksen 
viikoittaiseen perhekahvilatoimintaan, jota järjestetään yhteistyössä Treffiksen kanssa. 

Loviisan Seudun Maahanmuuttajat työnhakijat -yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
maahanmuuttajien työllistymistä, parantaa työkykyä ja innostaa kehittämään uusia 
palveluita Loviisan seudulla. Yhdistys auttaa maahanmuuttajia eri arjen ongelmissa 
tarjoamalla alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa, käännösapua esimerkiksi yrittäjille sekä 
tukemalla työllistymistä. Se yhdistää etenkin venäjänkielisiä maahanmuuttajia ja toimii 
siltana viranomaisiin päin.  

Yhdistys osallistuu matkailun edistämiseen sekä tekee yhteistyötä muiden yhdistysten 
kanssa esimerkiksi monikulttuuristen tapahtumien järjestämisessä. 

Marttayhdistysten teemoihin kuuluvat kansainvälisyys ja ruokakulttuuri, joita edistetään 
muun muassa Syödään yhdessä -kampanjan kautta. Pernajan Martat ovat opettaneet 
pakolaisille suomalaisen arkiruuan tekoa monikulttuurisen juhlan yhteydessä.  

Lions Club Loviisa/Queen Lovisa ry on osana hyväntekeväisyystyötään lahjoittanut loviisa-
laisille pakolaistytöille ja -naisille polkupyöriä. Pakolaisnaisille on opetettu myös suomalai-
sen pullan leivontaa. 

Loviisan Rauhanfoorumi toimii ihmisten, kulttuurien ja uskontojen kohtaamispaikkana. 
Vuosittaisen Rauhanfoorumin järjestää Suomen Kristillinen Rauhanliike. 

Lapinjärvellä ystäväperheet sekä omanikäiset nuoret ovat vierailleet maahanmuuttajien 
kodeissa ja tarjonneet sosiaalista tukea. He ovat auttaneet pakolaisia läksyissä sekä 
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järjestäneet yhteistä tekemistä kuten leipomista ja neulomista. Ystävätoimintaan on ohjattu 
Lapinjärven maahanmuuttopalveluiden kautta.  

Lapinjärvellä suomen- ja ruotsinkieliset Marttayhdistykset sekä Lions Ladies ovat 
lahjoittaneet siivous- ja hygieniatarvikkeita maahanmuuttajien koteihin. Paikalliset Punaisen 
Ristin osastot ovat avustaneet aktiivisesti pakolaisten kotien kalustamisessa ja esimerkiksi 
verhojen ompelussa. Rotary-yhdistys on lahjoittanut televisioita. Monet lapinjärveläiset ovat 
lisäksi osallistuneet vaatteiden ja urheilutarvikkeiden keräykseen. 

 

6.2 Evankelisluterilainen kirkko ja muut uskonnolliset yhteisöt 

Monikulttuurinen työ on seurakuntatyön tulevaisuutta. Monilla paikkakunnilla seurakunnat 
ovat aktiivisesti kehittäneet maahanmuuttajatyötään. 

Myös Loviisan seudun seurakunnilla on tarvetta järjestelmällisempään maahan-
muuttajatyön kehittämiseen. 

Evankelisluterilainen kirkko osallistuu maahanmuuttajien kotoutumisohjelmaan kristillisten 
arvojen pohjalta. Maahanmuuttajat ja muut etniset vähemmistöt ovat tervetulleita 
seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Eri uskontokuntien edustajia tuetaan 
ja kohdataan samoin periaattein kuin seurakuntaan kuuluvia jäseniä. 

Seurakuntatyössä asiakkaiden kohtaamisissa ja keskusteluissa sekä mahdollisessa 
diakoniatyön taloudellisessa tukemisessa ei tehdä eroa sen suhteen onko joku evankelis-
luterilaisen kirkon jäsen vai ei. Kaikki ihmiset kohdataan yhdenvertaisesti. 

Seurakunta voi kulkea maahanmuuttajan rinnalla eri elämäntilanteissa ja auttaa luomaan 
sosiaalista verkostoa uudella paikkakunnalla. Seurakunnan työ Loviisassa ja Lapinjärvellä 
täydentää kunnan ja muiden viranomaisten kotouttavaa työtä. Evankelisluterilaisen kirkon 
toiminnasta löytyy esitteitä internetistä useilla eri kielillä, kuten arabiaksi, englanniksi, 
ranskaksi, ruotsiksi, kiinaksi, venäjäksi ja viroksi. 

Erilaiset Loviisan seurakuntien tilaisuudet kuten ryhmät, retket, leirit sekä nuorisotyön ja 
lapsityön tapahtumat ovat kaikille avoimia. Käytännössä maahanmuuttajat ovat Loviisassa 
osallistuneet yhdessä järjestettyihin tapahtumiin, peli-iltoihin, musiikkitoimintaan ja 
kokkikerhoihin. Torstai-iltaisin on järjestetty Rantapappilassa monikulttuurista 
kahvilatoimintaa. Euron kuppilassa – joka on erityisesti vähävaraisille suunnattu ruoka-
palvelu – pyritään huolehtimaan, että tarjolla olisi myös kasvis- tai muu sianlihaton vaihto-
ehto. 
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Lapinjärvellä toimivat Lapinjärven suomalainen seurakunta ja ruotsinkielinen Lappträsks 
svenska församling. Seurakuntien järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia. 
Perhekerhossa on alle kouluikäisten lasten ja aikuisten mahdollista tutustua toisiinsa. 
Aamukahvilat keskiviikkoisin ja torstaisin kutsuvat koolle kaiken ikäisiä. Seurakuntien työn-
tekijät tekevät kotikäyntejä ja ovat osaltaan myös välittämässä asiatietoa ja voivat toimia 
sillanrakentajina eri väestöryhmien kesken. 

Lapinjärven diakoniatyön kautta on mahdollista hakea myös taloudellista avustusta 
kriisitilanteissa, EU-ruoka-apua sekä Tukikummit-säätiön avustusta lasten tarpeisiin, 
esimerkiksi harrastusten kustannuksiin. Lapinjärven seurakuntien toimintakalenteri ja 
työntekijöiden yhteystiedot löytyvät kolme kertaa vuodessa koteihin jaettavasta tiedotteesta 
sekä seurakuntien internetsivuilta. 

Loviisan ortodoksisessa pyhäkössä pidetään kuukausittain slaavinkielinen liturgia, jonka 
jälkeen tiloissa toimii koko perheelle suunnattu kerho. Seurakunta toimii etenkin 
venäjänkielisten maahanmuuttajien kokoontumispaikkana. Tietoa tilaisuuksista löytyy 
seurakunnan internetsivuilta. 

Kristillinen kahvila Alfa & Omega on yhteistyössä Loviisan suomalaisen seurakunnan 
kanssa järjestänyt viikoittain pakolaisille sählyä ja jalkapalloa. Pelin jälkeen on ollut tarjolla 
iltapalaa ja yhdessäoloa Alfa & Omegan tiloissa. 
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7 Työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutuminen 

 

Työvoiman ulkopuolella olevat ryhmät ovat pääsääntöisesti kotiäitejä, sairauden tai 
vamman takia estyneitä henkilöitä tai yli 65-vuotiaita maahanmuuttajia, jotka eivät ikänsä 
tai muun esteen vuoksi voi osallistua työvoimakoulutuksena toteutettaviin kotoutumis-
koulutuksiin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat merkittävässä roolissa erityisesti työvoiman ulkopuolella 
olevien maahanmuuttajien kotouttamisessa. Henkilön ollessa vielä työikäinen, häntä ohja-
taan kohti työelämää tai opintoja, ellei hänellä ole elämäntilanteeseen liittyviä esteitä. 

Loviisan maahanmuuttopalveluissa pyritään aktiivisuuteen alkukartoitusten ja 
kotouttamissuunnitelmien laadinnassa työelämän ulkopuolella oleville maahan-
muuttajille. 

Haasteena on, että työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt eivät välttämättä löydä sosiaali-
palvelujen piiriin, vaan jäävät palveluiden ulkopuolelle. Kotouttamissuunnitelmien osalta on 
tärkeää, että suunnitelman laatijat sitoutuvat yhteisesti siinä sovittuihin tavoitteisiin ja että 
tavoitteiden toteutumista myös seurataan ja arvioidaan aktiivisesti. 

 

7.1 Vammaiset maahanmuuttajat 

Mikäli kotoutumisen haasteena on esimerkiksi sairaus tai vamma, niin kotoutumisajan 
palveluita suunnitellaan yksiköllisellä tasolla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sairaus tai 
vamma ei ole este kielen oppimiselle tai muulle kotoutumista edistävälle toiminnalle. Tällöin 
kotoutumista edistävät palvelut suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. 

Lapinjärvellä kielen opiskelu räätälöidään yksilöllisesti yhteistyössä perusopetuksen 
kanssa, jos matkustaminen kielikurssille paikkakunnan ulkopuolelle ei onnistu. 

 

7.2 Eläkeikäiset maahanmuuttajat 

Eläkeikäisiä maahanmuuttajia ohjataan hakeutumaan järjestöjen toimintoihin.  Eläkeikäiset 
maahanmuuttajat voivat käyttää myös kaupungin sekä järjestöjen järjestämiä muita palve-
luita yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Eläkeiässä olevien maahanmuuttajien kielen oppimisen ja kotoutumisen tarpeet on syytä 
huomioida, jotta he eivät jäisi aktiivisten kotoutumispalveluiden ulkopuolelle. Heille voidaan 
tarjota myös muuta ohjausta ja neuvontaa kotikaupungin palveluihin tutustumiseksi ja tätä 
kautta saada heitä osallistumaan aktiiviseen arkeen.  

Loviisan senioripalvelukeskus tarjoaa tietoa ikäihmisille kohdennetuista palveluista 
sekä yksilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Lapinjärvellä neuvontaa antaa vanhus-
työn palvelupäällikkö. 
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Kummassakin kunnassa toimii vanhusneuvosto, jonka tehtävänä on edistää viranomaisten, 
vanhusten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistu-
mista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. 

 

7.3 Kotiäidit 

Äitiys- ja hoitovapaalla kotona lapsiaan hoitavat äidit saattavat jäädä kotoutumis- ja kielen 
opiskelupalveluiden ulkopuolelle. Yksinkertaisetkin arjen asiat, kuten esimerkiksi kaupassa 
asiointi, saattavat muodostua haasteelliseksi. Maahanmuuttajien tukiverkosto uudessa 
maassa saattaa olla suppea. Tällöin korostuu erityisesti yhteiskunnan antama tuki. 

Pitkään kotona lapsia hoitaneiden maahanmuuttajataustaisten kotiäitien vaarana on 
syrjäytyä, mikäli heille ei pystytä tarjoamaan kotoutumista edistävää toimintaa.  

Tästä syystä perheitä ohjataan aktiivisesti alueen erilaisiin vanhemmille tarkoitettui-
hin ryhmiin, kuten avoimen päiväkodin toimintaan, järjestöjen organisoimiin äiti-
lapsi-ryhmiin, perhekahviloihin, kielikerhoon ja kansalaisopiston suomen kielen 
ryhmiin. 

Äidit voivat tavata ryhmissä muita samassa perhetilanteessa olevia suomalaisia äitejä sekä 
mahdollisesti myös muita maahanmuuttajataustaisia vanhempia. 

 

7.4 Erityisiä palveluita tarvitsevat maahanmuuttajat 

Erityisiä palveluita tarvitsevat maahanmuuttajat ovat saattaneet kohdata väkivaltaa, riistoa 
tai muuta ihmisarvoa heikentäviä toimia, kuten esimerkiksi ihmiskauppaa, kunnia-
väkivaltaa tai muuta päihde-, väkivalta- tai mielenterveysongelmien aiheuttamia tapahtu-
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mia. Erityisiä toimenpiteitä tarvitseville pyritään tarjoamaan heidän tarpeidensa mukaisia 
palveluja ja tukitoimia.  

Erityiset toimenpiteet henkilöiden kotouttamisen edistämiseksi edellyttävät useimmiten 
moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista. Kuntien vapaa-aikapalvelujen, sosiaali- ja 
terveyspalvelujen, kansalaisopiston sekä järjestöjen ja yhdistysten yhteistyö sekä tarjoamat 
yksilölliset palvelut ovat keskeisessä asemassa. 

Eri toimijoiden aktiivista yhteistyötä tulee kehittää erityisesti edellä mainittujen 
ryhmien kotoutumispalveluiden edistämiseksi, jotta he pääsisivät osaaviksi ja osalli-
siksi kuntalaisiksi. 
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Liitteet  

Loviisan ja Lapinjärven kotouttamistyön kehittämistoimenpiteet vuosille 2018‒2020 

Tässä taulukossa kuvataan Loviisan ja Lapinjärven kuntien kehittämistoimenpiteitä vuosille 2018‒2020. 

Indikaattoreita seurataan erikseen Loviisan ja Lapinjärven osalta kalenterivuosittain. Koulutuspalvelujen 

ja kansalaisopistojen kohdalla seuranta tehdään lukuvuosittain. 

 

 

Kehittämis-

kohde 

Toimenpide Indikaattori Vastuutaho 

Pakolaisten 

kuntaan 

osoittaminen 

ja kotou-

tumisen 

edistäminen 

Pakolaisten 

vastaanottaminen 

valtuustossa päätetyn 

pakolaiskiintiön mukaisesti 

Kuntapaikoille 

saapuneiden pakolaisten 

määrä 

 

 

Itsenäisesti kuntaan 

muuttaneiden 

pakolaisten määrä 

 

Kunnasta pois 

muuttaneiden 

pakolaisasiakkaiden 

määrä 

Kunnanvaltuustot 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 

 

 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 

 

 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 

Kotouttamis-

työn 

kehittäminen 

ja seuranta 

Kotouttamisohjelman 

toteutumisen seuranta 

kotouttamistyöryhmässä 

kerran vuodessa 

 

 

 

 

Kotouttamistyön 

ajankohtaisiin tarpeisiin 

vastaaminen monialaisessa 

yhteistyössä 

 

 

 

 

 

Kotouttamisohjelmassa 

määritetyt indikaattorit 

 

 

 

 

 

 

Kotouttamistyöryhmän 

kokoukset vähintään 

kaksi kertaa vuodessa 

 

 

 

 

Loviisan ja Lapinjärven 

yhteinen kotouttamis-

työryhmä 

Kunnan toimialat ja 

muut kotouttamistyöhön 

osallistuvat tahot 

 

 

Kuntien 

maahanmuuttopalvelut 

Loviisan ja Lapinjärven 

yhteinen 

kotouttamistyöryhmä 

Lapinjärven 

kotouttamistyöryhmä 

Viestintä Suomen yhteiskuntaan ja 

palveluihin liittyvän tiedon 

jakaminen pakolaisille 

 

Pakolaisille järjestettyjen 

ryhmäinfojen määrä 

 

 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 
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Tiedotuksen tehostaminen eri 

maahanmuuttajaryhmille 

 

Maahanmuutto-

palveluiden nettisivujen 

laajentaminen 

Kuntien 

maahanmuuttopalvelut 

Ohjaus ja 

neuvonta 

 

Tehokas alkuvaiheen ohjaus 

ja neuvonta kuntaan 

muuttaville pakolaisille 

 

 

 

Pakolaisille jaettujen 

kodin infokansioiden 

määrä 

 

Pakolaisten ohjaus- ja 

neuvontakäyntien määrä 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 

 

 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 

Kunnan 

alkukartoitus 

ja 

kotouttamis-

suunnitelma 

Maahanmuuttajan yksilöllisen 

palvelutarpeen kartoittaminen 

ja tarpeisiin vastaaminen 

 

 

Kunnassa laadittujen 

alkukartoitusten ja 

kotoutumissuunnitelmien 

määrä 

 TE-toimiston 

asiakkaat 

 muut 

maahanmuuttajat   

(esim. kotiäidit ja 

vanhukset) 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 

 

 

 

 

 

Tulkkaus ja 

kääntäminen 

Sujuvan asioinnin 

turvaaminen 

tulkkauspalvelujen avulla 

Pakolaisasiakkaille 

tilattujen tulkkaustuntien 

määrä 

Kuntien 

maahanmuuttopalvelut 

Koulutus ja 

työllisty-

minen 

Maahanmuuttajan 

ohjaaminen kotoutumista ja 

työllistymistä edistäviin 

palveluihin 

 

 

 

Etenkin työelämän 

ulkopuolella olevien ryhmien 

kotoutumisen tukeminen 

kaupungin järjestämän 

suomen kielen 

opiskelutoiminnan avulla 

 

 

Maahanmuuttajien 

työllisyyden edistäminen 

kunnan työllisyyspalvelujen 

kautta 

 

Maahanmuuttajien 

työllisyysasteen 

parantaminen 

 

TE-toimiston laatimien 

kotoutumissuunnitelmien 

määrä 

 

Aloitettujen kotoutumis- 

ja lukikoulutusten määrä 

 

Suomen kielen 

kerhokertojen määrä 

 

Kansalaisopiston 

suomen kielen kurssien 

osallistujamäärä 

lukuvuoden aikana 

 

Maahanmuuttaja-

taustaisten asiakkaiden 

määrä 

työllisyyspalveluissa 

 

Ulkomaalaisten 

työttömyysaste 31.12. 

Loviisassa ja 

Lapinjärvellä 

Uudenmaan TE-

toimisto 

 

 

Uudenmaan TE-

toimisto 

 

Kuntien 

maahanmuuttopalvelut 

3. sektori 

Loviisan 

kansalaisopistot 

 

 

 

Loviisan työllisyys-

palvelut 

 

 

 

Uudenmaan TE-

toimisto 
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Maahan-

muuttajien 

osallisuuden 

lisääminen 

Maahanmuuttajien 

osallistuminen yhteisten 

tapahtumien järjestämiseen 

ja luontevan foorumin 

luominen tutustumiselle 

 

Asiakaslähtöisyys 

kotoutumispalvelujen 

tarjoamisessa 

Monikulttuuristen 

tapahtumien määrä 

kunnassa 

 

 

 

Mahdollisuuksien 

mukaan omankielisen 

ohjaajan rekrytointi 

työllisyyspalvelujen 

kautta 

Kuntien 

maahanmuuttopalvelut 

3. sektori 

 

 

 

Loviisan työllisyys-

palvelut 

 

 

3. sektori 

mukana 

kotouttamis-

työssä 

Vapaaehtoistyön 

koordinoinnin kehittäminen ja 

yhteistyön lisääminen 

 

 

Pakolaisasiakkaiden 

tukeminen sosiaalisten 

verkostojen luomisessa 

Kokoukset kunnan 

maahanmuuttopalveluide

n ja 3. sektorin välillä 

kaksi kertaa vuodessa 

 

Vapaaehtoisten 

tukihenkilöiden määrä 

 

Kuntien maahan-

muuttopalvelut 

3. sektori 

 

 

Kuntien 

maahanmuuttopalvelut 

3. sektori 

Varhais-

kasvatus 

Maahanmuuttajalapsen 

kielellisten edellytysten 

parantaminen 

 

 

Lasten lukumäärä, joilla 

suomen tai ruotsin kielen 

tukeminen sisältyy 

varhaiskasvatus-

suunnitelmaan 

Loviisan 

varhaiskasvatuspalvelut 

Lapinjärven 

varhaiskasvatuspalvelut 

Opetus Maahanmuuttajaoppilaan 

suomen tai ruotsin kielen 

taidon edistäminen, 

perusopetuksessa opiskelun 

tukeminen sekä jatko-

opintoedellytysten 

vahvistaminen 

 

Valmistavan opetuksen 

oppilasmäärä Loviisassa 

20.9. 

 

S2-opetuksen 

oppilasmäärä Loviisassa 

20.9. 

 

Lukuvuoden aikana 

tulleiden Loviisan 

valmistavan opetuksen 

oppilaiden lukumäärä 

 

S2-opetuksesta 

siirrettyjen oppilaiden 

määrä Loviisassa 

lukuvuoden aikana 

 

Loviisan valmistavan 

opetuksen oppilaista 

poismuuttaneiden 

lukumäärä lukuvuoden 

aikana 

Loviisan 

koulutuspalvelut 

 

 

Loviisan 

koulutuspalvelut 

 

 

Loviisan 

koulutuspalvelut 

 

 

 

Loviisan 

koulutuspalvelut 

 

 

 

Loviisan 

koulutuspalvelut 
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Pienryhmäisten 

uskontojen opetuksen 

oppilasmäärä Loviisassa 

lukuvuoden aikana 

 

Valmistavan opetuksen 

oppilasmäärä 

Lapinjärvellä 20.9. 

 

S2-opetuksen 

oppilasmäärä 

Lapinjärvellä 20.9. 

 

Lapinjärven valmistavan 

luokan oppilaiden 

sijoittuminen yläkouluihin 

ja sieltä toiselle asteelle 

 

Lapinjärven valmistavan 

opetuksen oppilaista pois 

muuttaneiden lukumäärä 

lukuvuoden aikana 

 

Pienryhmäisten 

uskontojen opetuksen 

oppilasmäärä 

Lapinjärvellä lukuvuoden 

aikana 

 

Loviisan 

koulutuspalvelut 

 

 

 

Lapinjärven 

koulutuspalvelut 

 

 

Lapinjärven 

koulutuspalvelut 

 

 

Lapinjärven 

koulutuspalvelut 

 

 

 

Lapinjärven 

koulutuspalvelut 

 

 

 

Lapinjärven 

koulutuspalvelut 

Kulttuuri ja 

vapaa-aika 

Pakolaisten aktiivisen 

liikuntaharrastuksen 

edistäminen mm. 

liikuntahankkeen kautta 

 

 

Pakolaisten ohjaaminen 

harrastustoimintaan 

Loviisassa 

pakolaisasiakkaiden 

määrä, jotka harrastavat 

viikoittain seuratoimintaa 

tai omatoimista liikuntaa 

 

Lapinjärvellä eri 

harrastuksiin 

osallistuvien 

pakolaisasiakkaiden 

määrä 

Loviisan kulttuuri- ja 

vapaa-aikapalvelut 

 

 

 

 

Lapinjärven 

maahanmuuttopalvelut 

Terveys Pakolaisten terveydentilan 

kartoittaminen ja tarvittaviin 

terveyspalveluihin 

ohjaaminen 

Pakolaisille tehtyjen 

maahantulotarkastusten 

määrä 

Loviisan terveyden- ja 

sairaanhoito 

Lapset, 

nuoret ja 

perheet 

Maahanmuuttajalasten ja 

heidän perheidensä matalan 

kynnyksen palvelujen 

LAPE-hankkeen 

puitteissa yhteen 

sovitettujen perheen 

Loviisan lasten, nuorten 

ja perheiden palvelut 
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kehittäminen 

 

kotouttamis-

suunnitelmien ja 

palvelutarpeen 

arviointien määrä 

Työikäiset Moniammatillisen yhteistyön 

kehittäminen aikuisten 

palvelujen ja  

maahanmuuttopalvelujen 

välillä asiakkaiden 

palvelutarpeeseen 

vastaamiseksi 

Yhteisiä asiakkaita 

koskevien 

verkostopalaverien 

määrä 

 

Loviisan aikuisten 

palvelut 

 

Ikäihmiset Senioripalvelujen 

henkilökunnan 

perehdyttäminen tarvittaessa 

maahanmuuttaja-asiakkaiden 

kohtaamiseen 

 

 

Tarpeita vastaavien 

palvelujen tarjoaminen 

ikäihmisille 

Maahanmuuttajia 

koskevien koulutusten 

määrä senioripalvelujen 

henkilökunnalle 

Loviisassa 

 

 

Senioripalveluja 

käyttäneiden 

maahanmuuttajien 

määrä Lapinjärvellä 

Loviisan senioripalvelut 

 

 

 

 

 

 

Lapinjärven 

senioripalvelut 

Asuminen Tarvittavien asuntojen 

järjestäminen kuntapaikoille 

muuttaville pakolaisille 

Loviisassa ensiasunto 

kuntapaikoille muuttaville 

pakolaisille 3 kuukauden 

sisään tiedoksiannosta 

Loviisan asumispalvelut 
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Kotouttamisohjelmatyöryhmän jäsenet vuonna 2017 

 
Loviisan perusturvakeskus 

Agneta Alm, palveluvastaava, aikuissosiaalityö 

Mareena Forsström, terveydenhoitaja, palveluvastaava, lasten ja nuorten peruspalvelut 

Päivi Heikkilä, hyvinvointikoordinaattori 

Jaana Iivonen, palvelupäällikkö, lasten ja nuorten palvelut 

Sirpa Pajunen, terveyskeskuslääkäri 

Erna Piirola, pakolaisohjaaja 

Pamela Stenberg, sosiaalityöstä vastaava 

Monica Sund, palveluvastaava, senioripalvelut 

Ulla Taipale, pakolaiskoordinaattori 

 

Loviisan sivistyskeskus 

Leif Eriksson, vt. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö 

Pia Nyström, vt. varhaiskasvatuspäällikkö 

Eija Temmes-Silvonen, rehtori, kansalaisopistot 

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö 

 

Loviisan elinkeinot ja kehittäminen 

Gisela Forsström, asuntosihteeri 

Petri Hirvonen, työllisyyskoordinaattori 

 

Lapinjärven kunta 

Martina Lindroos, pakolaistyön koordinaattori 

Jouni Piippo, sivistystoimenjohtaja 

Heidi Räihä, hyvinvointijohtaja 

 

Muut 

Mohammad Al-Dawdi, maahanmuuttajien edustaja 

Seppo Apajalahti, Loviisan suomalainen seurakunta 

Suvi af Hällström, Loviisan suomalainen seurakunta 

Stina Lindgård, Lappträsk församling ja Liljendal församling 

Mari Lotila, Lapinjärven yhdistykset ja vapaaehtoiset 

Camilla Stjernvall-Malmberg, Loviisan Järjestöt ry 

 

Mukana kotouttamisohjelman laadinnassa myös:  

Chris-Marie Hydén-Sorsa, Kansaneläkelaitoksen eteläinen vakuutuspiiri 

Tuija Soininen, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto
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Yhteystiedot 

 

Loviisa 

Loviisan kaupunki  
www.loviisa.fi 
Vaihde: 019 5551 
 
Kaupungin asiakaspalvelutoimisto 
Lovinfo 
Mariankatu 12 A 
07900 Loviisa 
019 555 555 
 
Loviisan terveyskeskus 
Öhmaninkatu 4 
07900 Loviisa 
Ajanvaraus arkisin: 019 505 1300 
Päivystys 24h (Porvoo): 019 548 2551 
 
Maahanmuuttopalvelut, aikuisten palvelut 
Öhmaninkatu 4, 2. krs 
07900 Loviisa 
 
Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu  
Itäinen Tullikatu 17 
07900 Loviisa 

 

Lapinjärvi 

Lapinjärven kunta 
www.lapinjarvi.fi 
Vaihde: 019 510 860 
 
Lapinjärven kunnan infopiste 
Yhteispalvelupiste (osa Kelan, TE-toimiston, 
verotoimiston ja maistraatin palveluista) 
Lapinjärventie 20 A 
07800 Lapinjärvi 
019 510 860 
 
Lapinjärven terveystalo 
Lapinjärventie 25 
07800 Lapinjärvi 
Ajanvaraus arkisin: 019 505 1560 
Päivystys 24h (Porvoo): 019 548 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lapinjärven maahanmuuttopalvelut 
Lapinjärventie 20 A, 2. krs 
07800 Lapinjärvi 
 
 

Muut  

Kansaneläkelaitos Loviisa 
Chiewitzinkatu 1 
07900 Loviisa 
www.kela.fi 
 
Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys 24h 
Nordenskiöldinkatu 20 A 
06100 Porvoo 
sosiaalipaivystys@porvoo.fi 
040 517 4194 
 
Porvoon turvakoti 24h 
Nordenskiöldinkatu 18 
06100 Porvoo 
0400 664 932 
 
Uudenmaan TE-toimisto, Porvoo 
Mannerheiminkatu 20 D 
06100 Porvoo 
www.te-palvelut.fi 
 
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
www.amisto.fi 
www.edupoli.fi 
www.opso.fi 
 
Kumppanuustalo Kulma 
Sibeliuksenkatu 3 
07900 Loviisa 
www.kumppanuustalokulma.fi 
044 739 6301 
 
Seurakunnat 
www.loviisanseurakunta.fi 
www.lapinjarvenseurakunta.fi 
www.ort.fi

 

http://www.loviisa.fi/
http://www.lapinjarvi.fi/
http://www.kela.fi/
mailto:sosiaalipaivystys@porvoo.fi
http://www.amisto.fi/
http://www.edupoli.fi/
http://www.loviisanseurakunta.fi/
http://www.lapinjarvenseurakunta.fi/
http://www.ort.fi/

