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1. JOHDANTO 

 

 

 

Lapin Te- keskus on laatinut vuonna 2008 Lapin maahanmuuttostrategian 2015, jota uudistetaan 

parhaillaan vuosille 2012-15 Ely-keskuksen Vaiko- projektin toimesta.  Maahanmuuttolaki 

edellyttää  kuntia laatimaan paikallisen ohjelman, joka sisältää suunnitelman kotoutumisesta 

edistävistä toimenpiteistä, yhteistyöstä ja vastuista ja maahanmuuttajien tarpeiden huomioon 

ottamisesta. Ohjelmaan sisällytetään myös tavoitteita ja toimenpiteitä etnisen tasa-arvon ja hyvien 

etnisten suhteiden edistämisestä ja syrjinnän ehkäisemisestä. Maahanmuuttajia, kunnassa vaikut- 

tavia kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja muita tahoja kuullaan ohjelmaa 

toimeenpantaessa.  

 

Tämä Kemijärven ensimmäinen maahanmuutto-ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä 

palvelujen ja yhteistyön kehittämiseksi. Maahanmuutto-ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti 

Kemijärven kaupungin työntekijöille ja kaikille maahanmuuttajien kotoutumiseen osallistuville 

toimijoille, kuten muille viranomaisille, oppilaitoksille ja järjestöille. 

 

Kemijärvellä on vuoden 2010 lopussa ollut ulkomaan kansalaisia 77 henkilöä.  Ulkomaalaisista  39 

on Venäjältä, 17 Ruotsista, 5 Saksasta, 5 Brasiliasta  ja 11 kahdeksasta muusta maasta. Ulko- 

maalaisista on vuoden 2010 lopussa ollut 0-14 -vuotiaita 7, 15-64 -vuotiaita 60 ja yli 60-vuotiaita 

10. Ulkomaalaisten osuus väestöstä on Kemijärvellä vuonna 2010 ollut 0,9 %, Lapissa 1,7 % ja 

koko maassa 2,5 %.   

 

Vuonna 2012 Kemijärvellä arvioidaan olevan noin 100 ulkomaalaista. Ulkomaalaisten määrän 

arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan  vuoteen 2016 mennessä eli Kemijärvellä olisi silloin noin 

200 ulkomaalaista. Maahanmuuttoa  tapahtuu eniten Venäjältä varsinkin avioliittojen ja työn vuoksi  

ja myös venäläisiä opiskelijoita  tulee nykyistä enemmän Kemijärvelle.  

 

Tämä vuoteen 2016 saakka ulottuva ohjelma on yleispiirteinen ohjelma, joka vaatii vielä 

toimenpidesuunnitelman ( kotoutumissuunnitelman ) sen jälkeen kun maahanmuuttajien tarpeet 

konkretisoituvat  maahanmuuttajien määrän lisääntyessä.   

 

Maahanmuutto-ohjelman on laatinut sosiaali- ja terveysosaston suunnittelusihteeri Tarmo 

Törmänen ja se on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupungin johtoryhmässä. 

ennen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä. 
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2. MAAHANMUUTTO-MÄÄRITELMÄT 

 

 

Maahanmuuttajat määritellään seuraavasti:  

 

Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman maansa ulkopuolella. 

Pakolaisella on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, poliittisen 

mielipiteen, kansallisuuden tai tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen vuoksi.  

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija voi saada 

YK:n pakolaissopimuksen mukaisen turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tarpeesta.  

Kiintiöpakolainen on, henkilö, jolla maahan tullessaan on jo YK:n pakolaistoimiston (UNHCR) 

myöntämä pakolaisasema. Suomen pakolaiskiintiö on 750 / vuosi. Hätätapaus on kiintiöpakolainen, 

joka joudutaan terveydellisestä tai muusta kiireellisestä syystä siirtämään kolmanteen maahan.  

 

Paluumuuttaja on henkilö, jolla on suomalaiset sukujuuret tai muuten läheinen yhteys Suomeen 

(esimerkiksi inkerinsuomalaiset).  

 

Työperäinen maahanmuuttaja on henkilö, joka muuttaa Suomeen työhön.  

Maahanmuuttaja on yleisnimitys ulkomaalaissyntyisestä henkilöstä, joka muuttaa vähintään 

vuodeksi Suomeen.  

 

 

 

3. MAAHANMUUTTOMUUTTO-OHJELMAN KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET 

    LÄHTÖKOHDAT  

 

 

3.1. Kotoutumislaki  

 

Uusi kotoutumislaki tuli voimaan 1.9.2011. Kotouttamisasiat siirtyivät vuoden 2012 alussa 

sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Uuden kotoutumislain lähtökohtana on 

vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Jatkossa kaikki 

Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista 

saadessaan oleskeluluvan tai  rekisteröidessään oleskeluoikeutensa. 

 

Uudessa laissa huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt. Kotoutumisen 

kaksisuuntaisuutta edistetään. Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön 

vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa.  Kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta 

lisätään ja niiden seurantaa parannetaan. Maahantulon alkuvaiheen ohjausta parannetaan: 

alkuvaiheessa on tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista. 

sekä neuvontaa kielikoulutus- ja työnhakuaiheissa. 

 
Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat 

esimerkiksi vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset. Maahanmuuttajien 

osallisuutta lisätään ja pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista vahvistetaan 

- 
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Uuden lain mukaan kotoutumissuunnitelmat laaditaan työnhakijaksi rekisteröityneelle 

työnhakijalle sekä toimeentulotukea saavalle henkilölle. Lisäksi se voidaan laatia myös niille, 

joiden arvioidaan alkukartoituksen perusteella olevan kotoutumissuunnitelman tarpeessa. 

 

 

3.2. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma  
 

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tavoitteena on edistää työperusteista 

maahanmuuttoa, turvata maahanmuuttajan mahdollisuudet kotoutumiseen, osallistumiseen, 

perheeseen, oikeudenmukaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen. Ohjelmassa halutaan myös edistää 

eri väestöryhmien välisiä suhteita, maahanmuuttajien osallisuutta ja oman kulttuurin säilymistä.  

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimenpideohjelmaan kuuluu myös ulkomaalaisten 

opastaminen ja maahanmuuttajien kotoutumis- ja opastusjärjestelmän luominen sekä ulkomaa- 

laisten  työnteko- oikeuden edistäminen lupamenettelyä helpottamalla.  

 

 

3.3. Yhdenvertaisuuslaki  

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus viedä yhdenvertaisuutta eteenpäin 

kaikessa toiminnassaan (yleinen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite). Etnisen yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi viranomaiset laativat yhdenvertaisuussuunnitelman ja kunnan kotouttamisohjelmaan 

(Kemijärven  maahanmuutto-ohjelmaan ) sisällytetään myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten 

suhteiden edistäminen.   

 

 

3.4. YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus ( pakolaissopimus )  
 

Pakolaisten vastaanoton perusteena on kansallisen ja kansainvälisen vastuun kantaminen. Suomi 

valtiona on sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua YK:n 1951 pakolaissopimuksen ja 1967 

lisäpöytäkirjojen mukaisesti (YK:n pakolaisten oikeus-asemaa koskeva yleissopimus sops77/1968).  

 

 

 

 

4. KEMIJÄRVEN MAAHANMUUTTOTYÖTÄ OHJAAVAT VISIOT, ARVOT JA 

TAVOITTEET  
 

 

Kemijärven maahanmuutto-ohjelma vakiinnuttaa maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalvelut sekä rakentaa yhdessä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa 

vastaanottojärjestelmän.  

 

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistoimenpiteet tukevat Kemijärven  kaupungin strategisia 

päämääriä. Kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä yhteistyökumppaneille tarjotaan 

monikulttuurisuuskoulutusta, joka auttaa uudelleen arvioimaan totuttuja käytäntöjä.  

 

Kemijärven maahanmuutto-ohjelman visiona on moniarvoinen ja monikulttuurinen Kemijärvi, 

yhteisö, jossa jokainen voi turvallisesti osallistua oman elämänsä ja yhteiskunnan rakentamiseen.  
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Maahanmuutto-ohjelman arvot: 

 

- Inhimillisyys 

- Monikulttuurisuus 

- Moniarvoisuus 

- Avoimuus 

-     Yhdenvertaisuus 

-     Turvallisuus 

 

 

Maahanmuutto-ohjelman tavoitteet: 

 

      -    Maahanmuuttajien ja kotoutumisen täsmälliset, oikea-aikaiset ja laadukkaat toimenpiteet 

      -    Maahanmuuttajien työllistyminen 

      -    Maahanmuuttajien palveluiden saavutettavuus 

      -    Maahanmuuttajien yhteisöllisyyden, osallisuuden ja oman vastuunoton vahvistaminen 

 

 

 

 

 

5.  MAAHANMUUTTOPOLIITTISIA  LINJAUKSIA 

 

 

5.1. Humanitaarinen maahanmuutto 

 

Kemijärven kaupunki ei ota vastaan nykyään pakolaisia ( kiintiöpakolaisia ja oleskelu- 

luvan saaneita turvanpaikanhakijoita ). Lisääntynyt turvanpaikanhakijoiden määrä nostaa kuitenkin 

kuntapaikkojen tarvetta.  Kaupunginvaltuusto päättää  pakolaisten vastaanotosta, jos se tulee 

ajankohtaiseksi lähivuosina. 

 

Pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kunnalle maksettavista korvauksista säädetään laissa. 

Kunnalle pakolaisen kuntaan sijoittaminen säilyy vapaaehtoisena, mutta valtionosuusjärjestelmän 

lisäksi korvattavien kustannusten maksamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut 

kotouttamisohjelman ja tehnyt sopimuksen ELY-keskuksen kanssa. Kunnille maksettaviin 

korvauksiin lisätään korvaus alkukartoituksen järjestämisestä. Muutoin valtio maksaa kunnille 

edelleen laskennallista korvausta kolmen vuoden ajan pakolaisen kuntaan muutosta sekä 

täysimääräiset korvaukset muun muassa tulkkauksen järjestämisestä, toimeentulotuen maksamisesta 

sekä eräistä erityiskustannuksia aiheuttavista 
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5.2. Työvoiman maahanmuutto 
 

 

Väestön ikärakenteen muutos näkyy Kemijärvellä vuoden 2012 jälkeen suurten ikäluokkien 

siirtyessä eläkkeelle. Työvoiman maahanmuutto on yksi mahdollisuus korvata vähenevää 

työvoimaa.  

 

Työvoiman maahanmuutolla Kemijärvi turvaa työvoiman saatavuutta, vahvistaa väestönsä 

osaamispohjaa, käynnistää uutta yritystoimintaa ja luo uusia työpaikkoja. Kasvava maahanmuutto 

kääntää myös seudun väestökehityksen positiiviseksi. Työvoiman maahanmuuton myötä syntyneen 

monimuotoisen ja monikulttuurisen yhteiskuntarakenteen uskotaan lisäävän innovatiivisuutta ja 

yritteliäisyyttä 

 

Työvoiman maahanmuutto tuo työnantajille, työmarkkinajärjestöille, työvoimaviranomaisille ja 

kunnille uusia kotoutumiseen ja työntekoon liittyviä haasteita. Myös asumiseen ja vapaa-aikaan 

liittyviä asioita joudutaan pohtimaan uudesta näkökulmasta samoin kuin suomen kielen 

opetusvastuuta. Tähän asti suomen kielen opetusvastuu on ollut etupäässä valtiolla tai kunnilla. 

Työvoiman maahanmuuton lisääntyessä niin yhteiskunta kuin työnantajatkin joutuvat punnitsemaan 

kielen oppimisen erilaisia vaihtoehtoja taatakseen kielitaitoisen ja ammattitaitoisen työvoiman 

saatavuuden.  

 

Taantumatilanteessa työvoiman maahanmuuttoa edistävää toimintaa jatketaan niin, että valmiudet 

aktiiviseen maahanmuuttoon ovat olemassa taloudellisen tilanteen muuttuessa ja työvoiman 

tarpeiden kasvaessa.  

 

 

 

5.3. Muu maahanmuutto  

 

 

Suurin maahanmuuttajaryhmä on perheen yhdistämisen tai avioliiton kautta maahan tulevat 

ulkomaan kansalaiset. Nämä henkilöt muuttavat maahan vapaaehtoisesti ja osaa heistä on vaikea 

tavoittaa kotoutumistoimenpiteiden ja kielikoulutuksen piiriin, koska he eivät elämäntilanteensa 

vuoksi ole työttömiä työnhakijoita tai toimeentulotukeen oikeutettuja.  

  

Kemijärvelle tulee myös ulkomaalaisia opiskelijoita. Vaikka opiskelijat ovat opiskelun kestäessä 

maassa tilapäisesti, he tarvitsevat toimeentuloonsa ja sosiaalisiin kysymyksiin ohjausta ja 

neuvontaa. 
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6. SUOMEN KIELI JA KULTTUURI OMAKSI 
 

 

Maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen riittävää suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin 

tuntemusta. Tavoitteena on maahanmuuttajan kotoutuminen yhteiskuntaan ja työelämään samalla 

säilyttäen oma kielensä ja kulttuurinsa.  

 

Kotoutumiskoulutukselle pyritään luomaan johdonmukainen malli käynnissä olevassa 

Osallisena Suomessa -kokeilussa. Siinä kehitystoimenpiteet on jaettu kolmeen polkuun: 

 

1)  Lasten ja nuorten polku.  

2)  Erityistä tukea tarvitsevien polku  

3)  Työmarkkinoille suuntaavien ja työmarkkinoilla olevien koulutuspolku, 
 
 

6.1. Lasten ja nuorten opetus  
 

Varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on suuri merkitys lapsen myöhemmälle 

koulumenestykselle ja kotoutumiselle. Maahanmuuttajanuoren puutteelliset kielelliset valmiudet 

voivat estää jatkokoulukseen hakeutumisen. Oman äidinkielen osaaminen on pohjana vieraiden 

kielten oppimiselle. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus 

vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa kaksikielisyydelle. Suomen 

kielen opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 

Määrää lisätään valtion tuntijakopäätöksen mukaisesti.  

 

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten perusopetusta tulee järjestää  

sivistystoimen määrittelemällä tavalla. Kotoutumisen kannalta on tärkeää varmistaa peruskoulun 

päättötodistuksen suorittaminen ja jatko-opiskelun mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa ja 

lukiossa.  

 

Ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukio-opiskeluun tarvitaan erilaisia tukimuotoja, kuten 

lisäopetusta, tukiopetusta ja opintovalmiuksia parantavia kursseja.  

 

 

6.2. Aikuisten maahanmuuttajakoulutus  

 

Keskeinen väline aikuisten maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmissa on kotoutumiskoulutus, 

jota järjestetään sekä työvoimapoliittisena että omaehtoisena koulutuksena.  Työvoimapoliittisesta 

kotoutumiskoulutuksesta käytetään nimitystä maahanmuuttajakoulutus.  Opetushallituksen 

hallinnoimaa tai kunnan järjestämää koulutusta kutsutaan omaehtoiseksi koulutukseksi. Työhallinto 

voi kotouttamislain perusteella rinnastaa omaehtoisen koulutuksen työvoimapoliittiseen ja silloin 

opiskelijoille voidaan maksaa työvoimakoulutuksen etuudet. Tällöin puhutaan rinnasteisesta 

koulutuksesta.  

 

Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa kotoutujan osaaminen tunnistetaan osaamiskartoituksen 

avulla. Kotoutuja sitoutuu yhdessä laadittuihin opiskelu- ja työllistymispolkuihin. Työn perusteella 

kuntaan muuttaneiden kielikoulutusta kehitetään niin, että koulutukseen voi osallistua työn ohessa 

 

Työvoiman ulkopuolella olevien (eläkeikäiset, kotiäidit ja pienten lasten äidit) kielenopetusta 

voidaan järjestää kansalaisopiston toimesta. 
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7. TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVIA TOIMENPITEITÄ 

 

7.1. Työharjoittelu ja työelämän valmennus  
 

Periodityöskentely: työharjoittelun sekä kieli- ja ammatillisen koulutuksen vuorottelu siten, että 

maahanmuuttaja tutustuu koulutuksen ohella eri ammatteihin. Nykyiseen käytäntöön verrattuna 

tässä mallissa koulutusjaksot ja työhön tutustumisjaksot ovat lyhyempiä.  

 

Maahanmuuttaja antaa työyhteisölle työpanoksen ohella kulttuurikylvyn.  

 

Työharjoittelussa maahanmuuttaja oppii käyttämään suomen kieltä ja työyhteisö oppii 

kuuntelemaan erilaista suomea.  

 

 

 

7.2. Yritystoimintaan kannustaminen  

 

Laadukkaalla yritysneuvonnalla ja ohjauksella alennetaan maahanmuuttajien kynnystä ryhtyä 

yrittäjäksi ja tätä kautta saadaan kaupunkiin uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä. Työllistynyt 

maahanmuuttajaväestö vaikuttaa positiivisesti ympäristönsä talouteen, kun ostovoima nousee 

kantaväestön tasolle. Samalla kantaväestön ja maahanmuuttajien välinen sosiaalinen kuilu kapenee.  

Kotouttamissuunnitelmia tehtäessä yrittäjyyspolku otetaan yhdeksi vaihtoehdoksi.  

 

Maahanmuuttajia kannustetaan yritystoimintaan kehittämällä heille oma yrittäjäkurssi sekä ohjaus- 

ja neuvontajärjestelmä, jossa otetaan huomioon maahanmuuttajan heikompi yleistietämys Suomen 

asiakasmarkkinoista ja yrityksiin kohdistuvista velvoitteista.  

 

 

 

7.3. Oppisopimuskoulutus 

 

Oppisopimuskoulutusta monipuolistetaan ja lisätään keinona kouluttautua ammattiin, täydentää sitä 

tai opiskella kokonaan uusi ammatti.  Selvitetään mahdollisuutta kouluttautua ammattiin 

kotoutumistuen ja oppisopimuksen yhdistelmällä.  

 

Sosiaali-, terveys- ja hoiva-alalle luodaan oma koulutusmalli oppisopimuskoulutustyylisesti 

kaupungin järjestämänä (työtä ja koulutusta vuorotellen).  
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8. KOTOUTUMISEN KAUTTA YHDENVERTAISEKSI KANSALAISEKSI 
 

 

Monikulttuurisuus ja perhekeskeisyys otetaan huomioon maahanmuuttajien kotoutumispalveluja 

suunniteltaessa. Kotoutumissuunnitelmia laadittaessa sovitaan yhdessä koko perheen yhteiskuntaan 

ja sosiaalisiin verkostoihin osallistumisesta. Näin vältetään eriaikainen kotoutuminen. Kotoutumis- 

suunnitelmat tehdään yhdessä maahanmuuttajan, työvoima- ja elinkeinokeskuksen  ja kaupungin 

maahanmuuttopalveluiden työntekijän kanssa. 

 
 

Kotoutuminen ei aina vaadi suuria investointeja, vaan vuorovaikutus syntyy arjen tasolla, 

naapurien kesken, työpaikoilla ja harrastustoiminnassa. Jatkossa kunnan ja muiden paikallisten 

viranomaisten vastuulla on edistää alueellaan kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, 

myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä sekä hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien 

välistä vuoropuhelua. Maahanmuuttajaväestön tarpeet on myös huomioitava perus- ja muiden 

julkisten palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 

 

8.1. Maahanmuuttopalvelut 

 

Maahanmuuttajia varten on kunnan järjestettävä neuvontaa : maahanmuuttopalveluja. 

Maahanmuuttopalvelut ottaa vastaan maahanmuuttajia, ohjaa ja neuvoo maahan muuttavaa 

työvoimaa, opiskelijoita tai perhesiteen kautta tulijoita. Neuvontapalvelut ulottuvat kaikkiin 

kaupungissa asuviin tai kaupunkiin muuttaviin maahanmuuttajiin. Kaupungin vakinaisten 

työntekijöiden lisäksi maahanmuuttopalveluihin voidaan rekrytoida määräaikaista henkilöstöä 

hankerahoituksen avulla. Kaupungin rahoitusta tarvitsevien hankkeiden osalta hankkeisiin 

osallistumisesta päättää  sosiaali- ja terveyslautakunta  sille varattujen määrärahojen puitteissa.  

 

 

8.2. Maahanmuuttotyöryhmä 

 

Maahanmuuttoasioita suunnittelemaan ja arvioimaan asetetaan laaja-alainen, moniammatillinen ja 

monikulttuurinen maahanmuuttotyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata maahanmuutto-ohjelman 

toteutumista tehdä esityksiä maahanmuuttotyön kehittämiseksi. Kaupunginhallituksen tulee nimetä 

myös maahanmuuttovastaava em. työryhmän esittämien toimenpiteiden toteuttamiseksi.   

 

 

8.3. Kotoutumista tukevat vapaaehtoispalvelut  

 

Kolmas sektori tuottaa rinnasteisia palveluja tai tarjoaa maahanmuuttajille vapaa-ajan toimintaa ja 

harrastusmahdollisuuksia. Harrastustoiminnan kautta maahanmuuttajat saavat yhteyden kanta-

asukkaisiin ja oppivat suomen kieltä.  

 

Kansalaisjärjestöt ja seurakunnat kehittävät  ystävä-, tukihenkilö- ja vertaistukitoimintaa 

kunnallisen alkuvastaanoton rinnalle. Rinnasteiset palvelut taas monipuolistavat kotoutumista 

edistäviä toimenpiteitä 
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Ystävä - ja tukihenkilötoiminnasta vastaa Suomen Punainen Risti ja vertaistukitoiminnasta 

Väestöliitto. Suomen Punainen Risti voi antaa myös ensiaputaitoihin ja kotitapaturmien 

välttämiseen liittyvää koulutusta maahanmuuttajille.  

 

Kaupunki voi järjestää myös yhteistyössä  järjestöjen kanssa maahanmuuttajille ohjelmallisia 

tilaisuuksia, joiden sisältöön voivat myös maahanmuuttajat vaikuttaa. 

 

 

 

 

9. TIEDOTTAMINEN JA SEURANTA 

 

 

Maahanmuutto-ohjelma on luettavissa kaupungin nettisivuilla. Ohjelman toteutumisesta tiedotetaan 

tiedotusvälineille ja kerrotaan kuntalaisille  erillisissä tilaisuuksissa.  Maahanmuuttotyöryhmä 

seuraa maahanmuutto-ohjelman toteutumista ja kehittää maahanmuuttotyötä.  

 


