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MAAHANMUUTTOASIAIN JAOSTON KOKOUS

Aika

torstai 16.1.2014 klo 9.00 - 12.00

Paikka

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kokoushuone Vintti

Läsnä

Heino-Kukkurainen Merja, palveluesimies, Etelä-Karjalan sos. ja terveyspiiri
Hirvonen Milla, asiantuntija, Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Hovi Raimo, aluepäällikkö, RT/ EK
Juntunen Ritva, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kuittinen Aulikki, koulutuspäällikkö, Saimaan ammattiopisto Sampo
Kuvaja Ira, asiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Lindqvist Sanna, suunnittelija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, siht.
Mattila Merja, ryhmän päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, pj
Moberg Tiina, toimitusjohtaja, Kymen Yrittäjät
Pitkäpaasi Anne, toimitsija, SAK / PAM
Puolakka Pirjo maahanmuuttajatyön johtaja, Kotkan kaupunki
Renlund Tarja, työelämäasiantuntija, STTK / Jyty Kotka ry
Ronkainen Antti, palvelujohtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Suoninen Alla, yhdistyksen puheenjohtaja, Maahanmuuttajajärjestö Rodnik ry
Suur-Uski Elena, hankevetäjä, Maahanmuuttajajärjestö Rodnik ry
Vainio Arja, toiminnanjohtaja, SPR Kaakkois-Suomen piiri

Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus
Ryhmän päällikkö Merja Mattila avasi kokouksen klo 9.00.
2. Kaakkois-Suomen alueelliset työlupalinjaukset
Asiantuntija Ira Kuvaja esitti yhdessä Kaakkois-Suomen TE-toimiston
asiantuntijan Milla Hirvosen kanssa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä
koskevaa alueellista linjausluonnosta (liite).
Linjausta on valmisteltu pyytämällä lausunnot alueen työmarkkinaosapuolilta
sekä erillisissä kuulemistilaisuuksissa työmarkkinaosapuolten kanssa.
Maahanmuuttoasiain jaoston kokouksen käsittelyn jälkeen linjausluonnos
käsitellään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja
osaaminen -vastuualueen johtoryhmän kokouksessa.
Käytiin läpi työlupalinjausta kohta kohdalta ja keskusteltiin. Erityistä huomiota
kiinnitettiin kohtaan 4. ”Jotta TE-toimisto voi selvittää työvoiman saatavuuden,
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Salpausselänkatu 22
Vaihde 0295 029 000
PL 1041, 45101 Kouvola
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
PL 1041, 45101 Kouvola

2/4

oleskelulupahakemuksen tietoja vastaava työpaikka tulee ilmoittaa avoimeksi
TE-toimistoon www.te-palvelut.fi -sivuille. Kohtuullisena aikana KaakkoisSuomen ELY-keskuksen alueella pidetään sitä, että työpaikka on avoinna
vähintään kahden (2) viikon ajan.”
Työpaikan avoinnaoloaikaan esitettiin lyhennystä. Sovittiin, että sanamuotoa
pohditaan lisäulottuvuuden tuomiseksi.
Kohdassa 4 ”Työvoiman saatavuuden parantamiseksi TE-toimisto voi puoltaa
työntekijän oleskeluluvan myöntämistä ilman erikseen tehtävää selvitystä
työvoiman saatavuudesta Kaakkois-Suomessa: kuorma-auton- ja
yhdistelmäajoneuvonkuljettajat silloin, kun kyseessä on rajan ylittävä
ulkomaanliikenne ja työstä vain pieni osa tapahtuu Suomessa.”
Keskusteltiin mahdollisista muista aloista ja sovittiin, että alakohtaisia
kysymyksiä viedään 24.1. pidettävään E-vastuualueen johtoryhmän
kokoukseen.
Alueellisen linjauksen päivittämistä tarkastellaan syksyllä 2014.
Korostettiin, että perustehtävän selkeyttäminen on tärkeää kaikissa
linjausasioissa.

3. Kaakkois-Suomen maahanmuuttojaoston tehtävät
Käytiin läpi Merja Mattilan laatimaan runkoa jaoston tehtävistä ja niiden
tarkemmasta sisällöstä.
Työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvä tiedon kerääminen ja
työperusteiseen muuttoon liittyvien kannanottojen ja alueellisten
työlupalinjausten valmistelu/päivittäminen sekä niistä tiedottaminen.
-

Alueellinen työlupalinjaus ja sen päivittäminen

-

Tietoa ulkomaisen työvoiman määrästä alueella

Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen eri toimijoiden välistä yhteistyötä
tiivistämällä
-

Tietoa maahanmuuttajien työllisyystilanteesta ja toimenpiteistä alueella

-

Mietitään konkreettisia tavoitteita työllisyyden tukemiseksi ja vaikutetaan
niihin; koulutus osana maahanmuuttajien kotoutumisen polkua

-

Vaikutetaan yhteistyön avulla maahanmuuttajanuorille suunnattujen
palvelujen kehittämiseen sekä osallisuuden kasvattamiseen myös
palvelujen suunnittelun näkökulmasta ja tästä esimerkkinä
”Maahanmuuttajanuorten palveluprosessit; maahanmuuttajanuorista
koostuva asiakasraati (tehdään osana Kaakkois-Suomen ELYn
Nuorisotakuun toimintasuunnitelmaa)”

-

Vaikutetaan maahanmuuttajien työllistymistä edistävien toimenpiteiden
sisällyttämistä eri hankkeisiin (mm. työvoimapoliittinen avustus)
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Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteensovittaminen ja yhteistyön
kehittäminen maahanmuuttajien kotouttamista koskevissa asioissa.
-

Koulutusorganisaatioiden (tai muiden palveluntuottajien) ja TE-hallinnon
TE-toimisto ja ELY) välinen yhteistyö

-

Järjestötoiminnan vahvempi mukaan ottaminen maahanmuuttajatyöhön;
kerätään alueellista tietoa asiaan liittyen ja levitetään tätä tietoa
viranomaisten ja järjestöjen välillä

Hyvien etnisten suhteiden ja syrjimättömyyden edistäminen osana EteläSuomen ETNOn toimintaa.
Yleistä maahanmuuttojaoston toimintaan liittyen
 Alueiden erilaisuus
 Yhteisen keskustelun tarve
 Kokonaiskuvan saaminen
 Arjen näkökulma
 Jaetaan informaatiota suunnitteilla olevista asioista
 Kannanotot suunnitteilla oleviin asioihin
 Teemat
- koulutus mm. koulutuksen riittävyys alueella, resurssien riittävyys,
opintovaihtoehdot jne.
- maahanmuuttajanuorten palvelut ( osana nuorten yhteiskuntatakuuta)
Kysymys: tarvitseeko Kaakkois-Suomi maahanmuuttostrategiaa?
Keskusteltiin tehtävien sisällöstä ja keskustelussa nousi esille muun muassa
-

kokonaiskuvan saaminen Kaakkois-Suomen alueen maahanmuuttotyöstä

-

positiivisemman kuvan luomista maahanmuuttotyöstä esim.
maakuntalehtien välityksellä

-

järjestötoiminnan mukaan ottaminen

-

vastauksena Kaakkois-Suomen mahdolliseen maahanmuuttostrategiaan
todettiin, että sellaiselle ei ole tarvetta jos sitä ei saada käytäntöön

4. Muut esille tulevat asiat
Maahanmuutontulevaisuus 2020 strategia
ko. strategia linjaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen kehityssuuntia:
liikkuvuus, osallisuus, palvelut, moninaisuus
Valtion kotouttamisohjelma
Valtakunnalliset kotoutumisen kehittämishankkeet
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ALPO, Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta
MATTO, koordinoi työvoiman maahanmuuton ESR-kehittämisohjelmaa ja
tavoitteena on palveluiden ja prosessien kehittäminen sekä toimijoiden tiedon
ja osaamisen lisääminen liittyen ulkomaisen työvoiman käyttöön
HAAPA, tavoitteena on nopeuttaa haavoittuvassa asemassa olevien
kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittumista
Osallisena Suomessa, maahanmuuton koulutuksen kehittämishanke
Alueelliset kotouttamisohjelmat
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016
Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma vuosille 2013-2018
Kouvolan maahanmuutto-ohjelma 2010-2016

5. Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 16.4.2014 klo 9.00 KaakkoisSuomen ELY-keskuksessa (kokoushuone Vintti) ja aiheena koulutuksen
kehittäminen.

