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MAAHANMUUTTOASIAIN JAOSTON KOKOUS

Aika

Tiistai 12.11.2015 klo 9.30 - 12.30

Paikka

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

LÄSNÄ

Buzaeva Anna, SPR
Hännikäinen Päivi, AKAVA
Kuittinen Aulikki, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Laihanen Anni, Etelä-Karjalan liitto
Laitinen Sonja, SAK
Luodelahti Tuija, TE-toimisto
Puolakka Pirjo, Kotkan kaupunki
Vanhala Toni, Kymenlaakson liitto
Väyrynen Tuija, Kouvolan kaupunki
Hakala Timo, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Mattila Merja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, pj
Raatikainen Tea, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Tuhkalainen Seija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, siht.

Maahanmuuttajanuorten asiakasraadin tilannekatsaus
Asiantuntija Timo Hakala, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
-

asiakasraati-ryhmiä on toteutettu kymmenen
osallistuneita alle 30-vuotiaita maahanmuuttajanuoria n. 60 henkilöä
asiakasraatitoiminnan laajentamisesta Kaakkois-Suomeen on järjestetty
keskustelutilaisuus 4.6.15
käyty neuvottelu Imatran monikulttuuriyhdistys Kipinä ry:n kanssa toiminnan
kokeilusta Imatralla ja Lappeenrannassa
toiminnan suunnittelupalaveri vuoden 2016 alussa
14.10.2015 ensimmäiset KOTO-messut Aikuiskoulutuskeskus Kouvolassa
8.12.15 koostetaan yhteisessä palaverissa toiminta ja miten toiminta jalkautuisi
tulevaisuudessa luontevasti mukaan palvelujen kehittämiseen

Ajankohtaista maahanmuuttoasioissa
Yksikön johtaja Tea Raatikainen
Käytiin läpi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategiaa / pääkohtia:
Strategia ja tulossuunnitelma
1. Elinkeinojen uudistaminen
- tunnistaa maahanmuuttajien osaamista
- TEM osaamisen kartoitus
- kotokoulutuksen uudistaminen
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Salpausselänkatu 22
Vaihde 0295 029 000
PL 1041, 45101 Kouvola
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
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- Hanke; Kotopalvelut – nopea työllistyminen
2. Uusi työelämä ja osaaminen
- digitalisointi muuttaa työelämää
- innovaatiot
- turvapaikanhakijat, uutta kansainvälistä työvoimaa
3. Vesien tilan parantaminen
- puhtaan veden ja ilman perässä ihmiset liikkeelle (uusi aalto)
4. Viihtyisä, turvallinen ympäristö
- rasismin vastainen toiminta, etninen tasa-arvo
- eri rahoitus vaihtoehdot, verkostot, resurssit
Maahanmuuttoasiain jaoston rooli ja tehtävät muuttuneessa
maahanmuuttotilanteessa
Ryhmän päällikkö Merja Mattila Kaakkois-Suomen ELY
Maahanmuuton tilanne, powerpoint -esitys liitteenä.
TEM välittömiä toimenpiteitä
- talousarvio – riittävästi kotokoulutukseen rahoitusta
- resurssikysymys, alkukartoitus, kielitesti, S2-opettajat, erityskustannuskorvaukset,
tulkkauskysymykset
- asiointitulkkauskoulutuksen tarve
- alaikäiset ilman huoltajaa tulleet;
- perheryhmäkodin perustaminen, tukiasumusyksikkö
- kuntien työntekijöille koulutusta
- viestintä ja tiedotus
- alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet
- asuntotilanne, onko vuokra-asuntoja riittävästi
- ministeriö kartoittaa kuntaan ohjaamista
- TE-toimiston ja oppilaitosten yhteistyö
Hankerahoitus
- hyödynnetään ESR-rahoitusta, OKM-,, AMFI-, RAHUS- hakuja
- hyvät käytännöt hankemaailmasta, TEM kerää hankkeilta
Jaoston rooli
- ko. ryhmä on viestijä - > viesti ulospäin taustayhteisöille
- sparraaja ELYille, tukea ja vinkkejä koulutuksesta ym.
- eri toimijoiden roolit? Kuntien koto -ohjelmat ovat kuntien sivuilla.
- idearyhmiä pienimmille porukoille
Maahanmuuton tilanne alueella
Imatra – Lappeenranta
Koulutuspäällikkö Aulikki Kuittinen E-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Liikunta yhdistää projekti (Joonas Selenius); aktivoimista oppilaitosten suuntiin,
olympialaiset syksyllä eri oppilaitosten kanssa. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin.
Tehdään esitys AVIiin OKMn rahoituksesta.
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Etelä-Karjalan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2013-1016
http://www.eksote.fi/Fi/Perhejasosiaalipalvelut/Momentti/Kotoutuminen/Documents/EK%20maahanmuuttajien%20kotouttamisohjelma%202013-2016.pdf
Kouvola
- Maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen; powerpoint –esitys liitteenä
- Inhimillisä kohtaamisia – hankkeen tuotos Miten auttaa luku- ja kirjoitustaidotonta
pakolaista kotoutumaan Suomeen? (liite)
Kotka
Maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakka
- kotoajalla asiakkaita 250, yleensä noin 300 – kotoaika päättynyt useilla
- tiloja perheryhmäkodille haetaan
- Pyhtään tukiasumisyksikkö avautuu
- SPR Myllyhovi väliaikaisasema -> VOK Myllyhovista tai hajoitettu malli?

SPR
Monikulttuurisuustyön kehittäjä Anna Buzaeva
-

SPR pitänyt useita maahanmuuttajalle ystäväksi -kursseja, joiden suosio on
ollut runsasta. Lähes kaikille turvapaikanhakijoille on saatu tukihenkilö.
suomen kielen ja kulttuurin koulutusta on myös annettu mm. Saagassa.
Kouvolan VOK on aloittanut kävelykadulla, entisen Postipankin tiloissa 2 krs.
alueemme vastaanottokeskuksia ylläpitävät muutkin tahot SPR:n lisäksi.

Muut esille tulevat asiat
-

Tutkintajärjestelmä kehittäminen TUTKE OKMn sivuilla
Kouvolan kaupungin Koto-osaamisen tiimi 19.11.15
Muuttuva maamme ja maahanmuutto 2025 -tilaisuus 4.12. ennakointi ja
tutkimustyön tueksi / Tarja Paananen ELY-keskus
Kotouttaminen.fi sivustolla ajankohtaista tietoa koulutuksista!

Seuraava kokoontuminen
- keväällä 2016

