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Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelman päivittäminen
75/00.000/2013
PERLTK 22.11.2016 § 98
Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on lain kotoutumisen
edistämisestä (1386/2010) mukaan laadittava kotouttamisohjelma.
Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista
yhteistyötä. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja
tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.11.2014. Ohjelman päivittäminen on tullut
ajankohtaiseksi vuoden 2015 aikana muuttuneen pakolaistilanteen
seurauksena. Vuoden 2015 aikana Pirkanmaalle majoittui n. 2 000
turvapaikanhakijaa, joista n. 1 000 henkilöä majoittui Tampereen
kaupunkiseudulle. Näistä henkilöistä on arvioitu n. kolmanneksen
saavan turvapaikan. Alustavasti on arvioitu, että Pirkanmaan osuus
oleskeluluvan saaneiden henkilöiden asuttamisesta olisi n. 600 - 1
000 henkilöä. Lisäksi asunto- ja palvelutarvetta tulevat lisäämään
muualta Suomesta mahdollisesti Tampereen kaupunkiseudulle
muuttavat oleskeluluvan saaneet.
Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet seudullisesti
yhteistyötä ratkaistakseen muuttuneessa tilanteessa maahanmuuttajien kotoutumisessa, asumisjärjestelyissä ja palveluihin
hakeutumisessa ilmenevät haasteet. Seudullisessa yhteistyössä on
sovittu, että kuntien kotouttamisohjelmiin päivitetään maininta
Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä
maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Toistaiseksi vuoden 2015 - 2016 maahan saapuneiden turvapaikan
saaneiden henkilöiden asuntohakemuksia on kohdistunut Ylöjärvelle
vain vähäisessä määrin. Kurun Parkkuussa sijaitsevan alaikäisten
ryhmäkodin toiminta päättyy 31.12.2016.
Ylöjärven kaupungilla on voimassa oleva sopimus Ely-keskuksen
kanssa pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Sopimus on
edellytyksenä pakolaisten vastaanottamisesta kunnalle maksettavien
korvauksien saamiselle. Sopimus on muodoltaan ns. avoin, siinä ei
ole määritelty vuosittain vastaan otettavien henkilöiden määrää.
Kuluvalla vuosikymmenellä Ylöjärvellä ei ole otettu vastaan
kiintiöpakolaisia.

Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelman päivityksessä ohjelmatekstiin on tehty lisäykset seudullisesta yhteistoiminnasta. Lisäksi
yhteistyössä paikallisen toimijaverkoston kanssa palveluita koskevat
tekstit on tarkistettu syksyn 2016 aikana vastaamaan nykyistä
palvelujärjestelmää ja voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.
Kotouttamisohjelmassa ei määritellä sitä, kuinka paljon maahanmuuttajia tai pakolaisia kunnan palvelurakenne kykenee
palvelemaan vuosittain. Oleskeluluvan saaneiden henkilöiden
muutto Ylöjärvelle on lähtökohtaisesti henkilön oma päätös asettua
paikkakunnalle.
Oheismateriaali

Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma 2014 - 2018 / 17.11.2016

Lisätiedot

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

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

Hyväksyttiin.
----KAUPHALL 28.11.2016 § 370
Liite

-

Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelma 2014 - 2018 /
17.11.2016

Lisätiedot

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

Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan Ylöjärven kaupungin kotouttamisohjelman
vuosille 2014-2018.
Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPVALT 12.12.2016 § 108
Liite

-
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Lisätiedot

sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala, puh 050 561 1037,

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kaupunginhallitus ehdottaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Ylöjärven kaupungin
kotouttamisohjelman vuosille 2014-2018.
Päätös

Hyväksyttiin.
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