Hallituksen esitys
LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Kotoutumisen edistämisen suunnittelu
• sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä
koskevaan suunnitteluun
• huolehditaan monialaisena yhteistyönä kotoutumista edistävien
palvelujen saatavuudesta alueella esiintyvän palvelutarpeen mukaisesti
• voidaan tarvittaessa asettaa maahanmuuttoasioiden yhteistyöryhmä
tukemaan kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja toimeenpanoa yms.

• kunnille ei enää lakisääteistä velvoitetta kotouttamisohjelman tekoon,
muuten kunnan velvoitteet kotoutumisen kehittämisessä suunnilleen
ennallaan

Kotoutumisprosessi
• maakunnan, kunnan ja muun viranomaisen on huolehdittava kotoutumisen

alkuvaiheen neuvonnasta ja maahanmuuttajan ohjauksesta tarvittaviin
kotoutumista edistäviin palveluihin
• maakunta vastaa alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman
järjestämisestä
− kasvupalveluna työttömälle maahanmuuttajalle, joka julkisesta
rekrytointi ja osaamispalveluista annetun lain mukaisesti on
käynnistänyt työnhaun
− sosiaalipalveluna yhteistyössä kunnan kanssa kv. suojelua saavalle
maahanmuuttajalle ja alaikäiselle maahanmuuttajalle siten kuin laissa
tarkemmin säädetään
• maakunta tai kunta voi järjestää alkukartoituksen myös muulle kuin yllä
tarkoitetulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan

Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjautuminen
• valtioneuvoston vahvistaisi kuntiin ohjautumisen strategiset tavoitteet ja
valtakunnalliset linjaukset osana aluekehittämispäätöstä
• maakunnassa kuntaan ohjaamisen menettelytavat sovitetaan yhteen
aluekehityksen kanssa (maahanmuuton ja kotouttamisen maakuntaohjelma
yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ym. kanssa)

• nykyisen kaltainen sopimusmenettely maakunnan ja kuntien välillä varattaisiin
pääsääntöisesti kiintiöpakolaisten vastaanottoon
• käytännöksi vakiintunut vastaanottokeskusten kuntaan ohjaamistoiminta
otettaisiin lakiin

Kansainvälistä suojelua saavista maksettaviin
korvauksiin muutosesityksiä
• kunnille maksettavaan laskennalliseen korvaukseen sisällytettäisiin sekä
tulkkauskulujen korvaukset että alkukartoituskorvaus
• sote-erityiskustannusten korvauksista luovuttaisiin ja ne siirrettäisiin
maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen
• KELA saa korvauksen perustoimeentulotukikuluista, mutta sos.toimen
maksaman täydentävän ttt:n korvaamisesta ei ole vielä esitystä (joko
korvataan tai sisällytetään yleiskatteelliseen rahoitukseen)
• entisen NL:n alueen paluumuuttajien osalta korvattavat kulut ovat pääosin
sotemenoja, joten erilliselle korvausmenettelylle ei ole tarvetta, jos
sisällytetään yk. rahoitukseen

• alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden huollosta ja lastensuojelun jälkihuoltoon
rinnastettavasta palvelusta korvausmenettely pysyisi ennallaan

Nopeutetaan koulutus- ja työllistymispolkuja
• taustaan ja osaamiseen perustuvat polut työmarkkinoille ja yrittäjyyteen, ml kv
opiskelijat
• lisätään maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja tehostetaan ohjausta
oikealle koulutus- ja työllistymispolulle (valmistelu käynnissä yhteistyössä OKM)
• lisätään kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyyttä ja mahdollistetaan uusia
toimintamalleja (ohjeistus ja opetussuunnitelmat uudistettu 4/2016)
• suunnataan koulutusta työvoimakapeikkoaloille: ammatilliset koto-koulutukset,
koulutusten yhdistäminen, näyttötutkintojen laajentaminen ja lisääminen
• Koto-SIB-kokeilu (mukana nyt: teollisuus, kuljetus, kauppa, rakennus,
puhtaanapito)
• nopeutetaan tutkintojen tunnustamista ja kehitetään korkeasti koulutettujen
pätevöitymiskoulutusta (valmistelu käynnissä yhteistyössä OKM)

