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Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma / koulutuslautakunnan lausunto
75/00.000/2013
PERLTK § 92
Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Uusi kotouttamislaki tuli voimaan 1.9.2011.Lain lähtökohtana on
vastata maahanmuutossa viimeisien 20 vuoden aikana
tapahtuneisiin muutoksiin. Uuden lain soveltamisalaa on laajennettu
ja siinä huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt.
Laki antaa puitteet sekä kuntien että TE-toimistojen työlle
kotoutumisen edistämiseksi.
Paikallistasolla lain yleis- ja yhteensovittamisvastuu on kunnalla,
joka vastaa kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunnan
on huolehdittava siitä, että kaikki palvelut soveltuvat myös
maahanmuuttajille ja että maahanmuuttajille suunnatut palvelut ja
toimenpiteet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lisäksi kunnan on huolehdittava
myös oman henkilöstönsä kouluttamisesta maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä asioissa.
Ylöjärven ensimmäinen kotouttamislain mukaan laadittu kotouttamisohjelma on vuodelta 1999. Kotouttamisohjelma on päivitetty v. 2003.
Ohjelman päivittäminen vastamaan nykyistä palvelujärjestelmää ja
uusia vaatimuksia on tullut ajankohtaiseksi uuden kotouttamislain
myötä. Kotouttamisohjelman kautta tavoitellaan koko
maahanmuuttajaväestön saamista toimenpiteiden ja toimintojen
piiriin sekä entistä yksilöllisempien kotouttamissuunnitelmien
laadintaa. Kotouttamisohjelman tarkoituksena on selkiyttää eri
viranomaisten vastuualueita ja antaa työkaluja kaupungin
maahanmuuton suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Kotouttamisohjelmasta ja sen päivittämisestä on vastuussa monialainen työryhmä, jonka tehtävänä on seurata paikallista
maahanmuuttoa ja sen synnyttämiä palvelutarpeita, tehdä
seutukunnallista yhteistyötä ja kehittää kotouttamiseen liittyvää
toimintaa ja palveluita vastaamaan maahanmuuttajien tarpeita.
Kotouttamisohjelma on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan
Ely-keskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Kotouttamisohjelma hyväksytään kotouttamislain 32 §:n mukaan
kunnanvaltuustossa ja se tarkistetaan vähintään kerran neljässä
vuodessa.
Liite

nro 1 / Pertlk 3.6.2014
- Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma v. 2014 -2018

Lisätiedot

sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala, puh 050 561 1037, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa:
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kotouttamisohjelman
vuosille 2014-2018 ja esittää ohjelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPHALL 16.06.2014 § 273
Oheismateriaali

-

Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma v. 2014 -2018

Lisätiedot

sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala, puh 050 561 1037,
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.
Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus asian jättämisestä
pöydälle.
-----

VAPLTK § 61
17.9.2014
Vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja:

Vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelut ja niiden erityispiirteet
maahanmuuttajia ajatellen on huomioitu hyvin
kotouttamisohjelmassa. Mutta koska kaupungin kokonaistilanne ko.
palvelutarpeiden suhteen voi muuttua hyvinkin nopeasti, on
päivitystarve arvioitava siitä vastaavassa monialaisessa
työryhmässä vuosittain.
Oheismateriaali

- Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma v. 2014-2018

Lisätiedot

Sami Yli-Pihlaja, p. 050 570 2173, sami.yli-pihlaja@ylojarvi.fi

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:
Vapaa-aikalautakunta päättää antaa lausuntonsa Ylöjärven
kaupungin kotouttamisohjelmaan 2014-2018 ylläolevan tekstin
mukaisena.
Päätös

Keskustelun jälkeen vapaa-aikalautakunta hyväksyi
päätösehdotuksen.
-----

KOULTK § 71
Opetuspäällikkö Leena Pöntynen:

Kototuttamisohjelma on tehty viranomaisyhteistyössä ja koulutoimiston henkilöstö on ollut prosessissa aktiivinen. Koulutuslautakunnan
alaiset palvelut ja niiden erityispiirteet maahanmuuttajia ajatellen on
huomioitu hyvin kotouttamisohjelmassa.
Koska kulttuurisen moninaisuuden määrä on vähäinen Ylöjärven
kouluissa, on toiminta järjestetty yksilöllisesti jokaisen oppilaan
kohdalla. Palvelun järjestämisessä tehdään yhteistyötä Tampereen
kaupungin kanssa (valmistava opetus) ja osa opetuksesta
järjestetään etäopetuksena (harvainen kieli- ja uskonnonopetus).
Lisäksi koulujen tuntikehyksessä on huomioitu äidinkielen ja
kirjallisuuden suomi toisena kielenä -oppimäärä.
Kaupungin kokonaistilanne voi kuitenkin muuttua ko. palvelutarpeiden suhteen nopeastikin. Siksi päivitystarve on arvioitava siitä
vastaavassa monialaisessa työryhmässä vuosittain.
Oheismateriaali

- Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma v. 2014-2018

Lisätiedot
Leena Pöntynen, p. 050 437 1385, leena.pontynen@ylojarvi.fi
Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta antaa lausuntonsa Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelmaan v. 2014-2018 selosteen mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

