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Klo 9:15-12

Jaoston avauspuheenvuoro, Merja Mattila
Maahanmuuttojaosto jatkaa vuoden 2018 loppuun saakka. Maahanmuuttojaoston jatkosta maakuntauudistuksessa 2019 alkaen ei ole vielä tietoa.
Hallituksen esitys laista kotoutumisen edistämisestä on tullut lausuntopyynnöille. Lausunnot on annettava 16.6.2017 mennessä.
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Maakunnallisten kasvupalvelujen tilanne, Tea Raatikainen
Maakuntauudistus etenee ripeää ja tiukkaa tahtia. Lakiesitykset muuttuvat
tiheään. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntaliitot lakkaavat. Tulevaisuudessa yhteistyön merkitys korostuu. Maakunnista on tulossa vahvasti
alueellisia kehittäjiä. Palvelut jakautuvat kolmelle tasolle: valtakunnallinen
taso, maakunnallinen taso ja kunnallinen taso. Parhaillaan perustetaan valtakunnallisia palvelukeskuksia sekä valtakunnallinen LUOVA-virasto. Maakunnille tulee järjestämisvastuu palveluista. Palvelut hankitaan pitkälti
markkinoilta. Maakuntiin liittyvät lakiesitykset ovat mahdollistavia. Maakunnan päättäjät voivat päättää, mihin rahat suunnataan TE-hallinnosta siirtyvien rahojen mennessä näillä näkymin pitkälti maakunnan yleiskatteelliseen rahoitukseen. Työttömyyden hoitoon on tulossa ilmeisesti sakkomaksu, joka jakautuu 50 % maakuntaan ja 50 % kuntaan.
Maakuntia rakennettaessa on neljä merkittävää asiaa, joihin on kiinnitettävä huomioita. Ensimmäinen on maakuntien järjestämisvastuu. Miten yhtenäiset palveluketjut muodostetaan jatkossa? Toinen asia on valinnanvapauslaki. Miten asiakas saa tiedon erilaisista palveluista? Tietojärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen (suomi.fi) on tärkeää. Kolmanneksi on
maakunnissa selvitettävä markkinoiden tilanne ja mahdolliset markkinapuutteet sekä neljänneksi maakuntien rahoitusmalli.
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Kaakkois-Suomen osalta on syntymässä kaksi erillistä maakuntaa, joiden
molempien valmisteluvaihe on aloitettu. Valmisteluvaiheen aikana on selvitetty, miten palvelut maakunnissa on tällä hetkellä tuotettu. Kasvupalvelujen osalta maakuntien valmisteluryhmien loppuraportit on toimitettava
Etelä-Karjalan osalta huhtikuun loppuun mennessä ja Kymenlaakson toukokuun loppuun mennessä. Kasvupalveluryhmä on maakunnissa yhdistetty. Kotouttamisen osalta Kymenlaaksossa on oma valmisteluryhmä,
jonka tuotoksia hyödynnetään osittain myös Etelä-Karjalassa.
Maakuntauudistuksessa muuttuvia lakeja ja lausuntopyynnöillä olleita lakeja ovat muun muassa kasvupalvelulaki, laki rekrytointi- ja osaamispalveluista ja laki kotoutumisen edistämisestä.
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Tilastokatsaus Kaakkois-Suomen työttömistä maahanmuuttajista, Noora Vauhkonen
Noora Vauhkosen esitys on muistion liitteenä.
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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työlupalinjaukset, Ira Kuvaja
Työlupalinjauksia on laadittu Suomen eri ELY-keskuksissa eri tavoin.
Kaakkois-Suomessa työlupalinjaukset on tarkistettu ja laadittu vuosittain.
Ira Kuvaja pyysi kommentit työlupiin liittyen sähköpostitse 7.12.2017 mennessä ja vastauksia tuli jonkin verran. Kaakkois-Suomen työlupalinjauksiin
ei tullut muutoksia. Joillakin alueilla sosiaali- ja terveysalojen asiantuntijoita
on lisätty niihin ammatteihin, joissa ei tarvitse etsiä sopivia työntekijöitä ensin Suomesta. Työlupalinjauksien ei pitäisi edes koskea erityisasiantuntijoita. Kaakkois-Suomessa työlupalinjauksena on edelleen vain, että
kuorma-auto- ja linja-autoliikenteessä, jossa on Suomen ja Venäjän rajan
ylittävää liikennettä, ei tarvitse etsiä ensin työntekijää Suomesta. Työlupalinjaukset päivitetään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta vielä kerran ennen vuoden 2019 maakuntauudistusta.
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Tilastotietoa Kaakkois-Suomen maahanmuutosta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankkimien
maahanmuuttajien koulutusten tilanne ja etniset suhteet, Juha-Pekka Kallioniemi
Juha-Pekka Kallioniemen diasarja Kaakkois-Suomen maahanmuutosta on
muistion liitteenä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on saanut 4,94 miljoona euroa kotoutumiskoulutuksen järjestämiseen. Tästä 41 % suunnataan Kotka-Haminan seutukuntaan, 22 % Kouvolan seutukuntaan ja 37 % Etelä-Karjalan maakuntaan. Kotoutumiskoulutus on saatu kilpailutettua Kouvolaan ja Etelä-Karjalaan. Kotoutumiskoulutuksen ohella rahalla hankitaan luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä suomen kieltä edistyneille, jonka tavoitteena on lisätä
maahanmuuttajien kielitaitoa, jotta kotimaassaan korkeakoulututkinnon
suorittaneet voivat hyödyntää osaamistaan työmarkkinoilla tai voivat
päästä korkeakouluun täydentämään tutkintoaan. Suomen kieltä edistyneille-koulutuksen toisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joiden
tavoitteena ovat korkeakouluopinnot Suomessa.
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Vuoden 2018 alusta luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestäminen siirtyy TEM:ltä OKM:n hallinnon alalle. ELY-keskus ei enää järjestä luku- ja
kirjoitustaidon koulutusta vuoden 2018 alusta. On tärkeää, että sekä EteläKarjalassa että Kymenlaaksossa järjestetään luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, koska ko. koulutuksen tarve on pakolaistaustaisten maahanmuuttajien lisääntyessä kasvanut ja luku- ja kirjoitustaito ovat hyvän kotoutumisen
edellytyksiä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena on edistää vuoden 2017
aikana hyviä väestösuhteita mm. tuomalla tutummaksi ETNOn toimintaa.
Kaakkois-Suomessa järjestetään kaksi koulutustilaisuutta hyvistä väestösuhteista yhteistyössä Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan, Kotona Suomessa-hankkeen ja Kouvolan sekä Kotkan kaupunkien ja
Eksoten ja paikallisten järjestöjen kanssa. Toinen koulutuspäivistä on Kouvolassa 4.10.2017. Lappeenrannassa järjestettävän päivän ajankohta on
sopimatta.
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Muut asiat
Laittomasti maassa olevat eivät ole juurikaan näkyneet Kaakkois-Suomen
kunnissa.
Arja Vainio kertoi, että tilanne vastaanottokeskuksia on haasteellinen Maahanmuuttoviraston lakkauttaessa vastaanottokeskuksia. Olemassa olevat
vastaanottokeskukset ovat täynnä. Jonkin verran vastaanottokeskusten
lakkauttamisia on tämän vuoksi siirretty ja vastaanottokeskusten pienennyksiä peruttu.
Kotouttaminen.fi-sivustolla on linkki vuosittaiseen maahanmuutto- ja turvapaikkaraporttiin, http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/emn-turvapaikanhakijoiden-maara-tippui-edellisvuodesta-paatoksia-tehtiin-ennatysmaara.
SAK:n Sini Kurho kertoi maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnasta,
https://www.sak.fi/tyoelama/apua-ongelmiin/maahanmuuttajien-tyosuhdeneuvonta, sekä suomalaisessa työelämässä aloittavan muistilistasta,
http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/voit-estaa-ongelmia-tyopaikalla-kayta-tata-muistilistaa-2017-03-17. Muistilista on olemassa suomen lisäksi
kuudella eri kielellä. Postikorttikokoista esitettä muistilistasta ja neuvonnasta voi tilata Siniltä.
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