Kotouttaminen
Turussa
Muuttuva Suomi – Turvallisempi Suomi
Valtakunnallinen turvallisuusseminaari
Työpaja 2. Maahanmuutto – haasteet ja mahdollisuudet

Vaikka turvapaikanhakijat puhuttavat, yleisimmät syyt vuonna 2015
maahanmuuttoon ovat perhesiteet, opiskelu ja työ

Lähde: Tilastokeskus

Strategia ja kehittäminen/Lemmetyinen
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Ulkomaalaiset ja muunkieliset Turussa 2015
• Lukuisia eri lähtömaita:
Koko arabiankieliseltä alueelta
Pohjois-Afrikasta Lähi-itään

• Eri Suomeen
muuttosyitä:
pakolaisuus, perheenyhdistäminen,
siirtolaisuus

• Muuttoajankohta /
Suomessa oloaika:
Juuri tulleista täällä syntyneisiin

• Uskonto:
Islamin molemmat pääsuunnat (Sunna
ja shiia), mutta myös kristittyjä,
mandealaisia ja muita pieniä uskontoja

• Henkilökohtainen tausta

Lähde: Tilastokeskus

Strategia ja kehittäminen/Lemmetyinen
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Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja
kiintiöpakolaiset
- VASTUU KOTOUTTAMISESTA ON JAETTU ERI TOIMIJOILLE

Turvapaikanhakijat odottavat
oleskelulupapäätöstä
vastaanottokeskuksessa.
Kiintiö-pakolaisilla
lupa jo Suomeen
tullessa. Muutto
Turkuun.

Asiakkuus:
TE-toimisto
/
ulkomaalais
-toimisto

Kielellinen
alkukartoitus ja
kotoutumissuunnitelma

Kotoutumiskoulutus tai
ns. omaehtoinen
koulutus ja muita
koulutuksia tarpeen
mukaan, esim.
ammatillinen
koulutus. TEtoimiston tukitoimia

Tavoite:
Työ avoimilla
työmarkkinoilla

Kaupungin vastaanottopalvelut sekä terveys- ja sosiaalipalvelut on organisoitu 3 ensimmäisen vuoden
ajan hyvinvointitoimialan ulkomaalaistoimistoon.
1.2.2017

Esittäjän nimi
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Hyvällä kotoutumisen edistämisellä
- vaikutetaan turvallisuuden kaikkiin aspekteihin, kuten liikenne- ja
paloturvallisuuteen, väkivallan ja rikollisuuden ehkäisyyn:
-

maahanmuuttajanuorten jengiytyminen, nuorisorikollisuus ja radikalisoituminen
kunniaväkivalta ja muu perheen sisäinen väkivalta
naisten ympärileikkaukset

- ehkäistään syrjäytymistä
- edistetään yhteiskunnallista ja taloudellista yhdenvertaisuutta

Turun kotouttamisohjelma 2014 -2017,
vuonna 2016 mm.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Maahanmuutto voimavarana
1.
Infopankki käytössä, www.finnishcourses.fi
2.
www.turku.fi/maahanmuuttajat –sivujen päivitys ja markkinointi
3.
Monikulttuurisuusneuvosto
4.
Muslimityöryhmä
5.
Nimetön työnhaku kaupunkiorganisaatiossa
Terveys ja hyvinvointi
1.
Kotouttava näkökulma perusopetuksessa, vapaa-ajan aluetoiminnoissa
2.
Palvelujen kehittäminen (mm. hankkeita)
Osaaminen ja oppiminen
1.
Pojo ja Valmo-opetus (kaikilla asteilla) ja uusia ryhmiä 2016 kaupungin erillismäärärahalla
2.
Lukioon valmistava koulutus
3.
Nuorisotakuun toimet
4.
Esiopetusikäisten suomen kielen opetus
5.
Suomi tutuksi tilaisuudet
Aktiivisuus, osallisuus ja vuorovaikutus
1.
Tervetuloa Turkuun –infot (Yhdessä TEM-kanssa)
2.
Tehostettu tiedotus ja viestintä, kaupungin erillismäärärahoilla 2016 mm:
•
erityisesti turvapaikanhakijoille kohdennettu mobiilin oppimisalusta ja tietopankki (http://funzi.mobi/course/aboutturku).
•
Kirjoituksia kotouttamisen hyvistä käytännöistä eri tarkoituksia/kanavia varten. Tarjotaan myös median käyttöön.
•
Valokuvasarja Tervetuloa kotikaupunkiini jo maassa asuvista maahanmuuttajista ja suomalaisista Blip-tauluihin
3.
1 Turku –kampanja (kaupungin erillismäärärahoilla 2016)
4.
Yhteistyö islamilaisten yhdistysten kanssa / Kove-hanke (kaupungin erillismäärärahoilla 2016)
Työllisyys
1.
Valmisteltu ja käynnistetty runsas määrä uusia hankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa
Asuminen
1.
Aran lähiöprojekti Perno-Pansiossa, Halisissa ja Varissuolla
2.
Asumisneuvojatoiminta
3.
Täydennysrakentaminen
Maahanmuuttotyön kehittäminen
1.
Infotori vakinaistettu (Lisäresursseja 2016 kaupungin erillismäärärahoilla)
2.
Monikulttuurisuuskoulutukset henkilöstölle
3.
Maahanmuuttaja-aiheisia tutkimuksia kaupunkitutkimusohjelmassa ja yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
4.
Lisähenkilökuntaa ulkomaalaistoimistoon kasvaneiden tulijamäärien johdosta

1.2.2017

Kaupunginvaltuusto
hyväksynyt 10.3.2014
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HANKKEET JA MÄÄRÄAIKAISET TOIMINNOT , JOISSA
TURUN KAUPUNKI ON MUKANA:
Maahanmuutto voimavarana
1. Vaihto-opiskelijoille suunnattu Polku-hanke 1.6.-31.12.2016
(Päähakija ÅA, kaupunki osatoteuttaja)
Terveys ja hyvinvointi
1. Parempia palveluja maahanmuuttajille-hankesuunnitelma
(Päähakija: kaupunki/Hyto)
2. Paloma-hanke (Päätoteuttaja THL, kumppani Hyto)
3. Oda-hanke (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut. Toteuttaja
konsortio / Hyto)
4. Marjat-hanke (Päähakija: Turun AMK , hankekumppani Hyto/konha)
Osaaminen ja oppiminen
1. OSMA - osuvaa ohjausta maahanmuuttajien perusopetukseen
(kaupunki/Sito)
2. Koko –hanke (Työvöenopisto)
3. AboaNova (kumppani konha)
Aktiivisuus, osallisuus ja vuorovaikutus
1. Sata omenapuuta (Päähakijana AMK, kaupunki/Vapa
yhteistyökumppani)
2. Mistä aloitan ? (Päähakija NMKY, kumppani Hyto)
3. Guider Game (Hakija Guru ry, kaupunki yhteistyökumppani)
4. Osallisuuden polku (päähakija Vamos, kumppani hyto)
5. Kove-jatko / Kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
1.9.2016 – 31.6.2018 (kaupungin oma rahoitus)

1.2.2017

Työllisyys
1. Kuntakokeilu 1.5.2017-31.12.2018 (Konha / seutukunnallinen
hanke)
2. Kasvusopimus - Työllistymisen polku maahanmuuttajille
(Päähakija: kaupunki/konha)
3. Tuttu-hanke 1.10.2015-31.12.2017 (Kaupunki osatoteuttaja,
Maahanmuuttajat osana koko hanketta)
4. Party-hanke 1.4.2015-31.12.2017 (Kaupunki osatoteuttaja,
Maahanmuuttajat osana koko hanketta)
5. EAT-hanke 1.3.2017-31.10.2018 (Kaupunki osatoteuttaja,
Maahanmuuttajat osana koko hanketta)
6. Maahanmuuttajanuorten tulevaisuuskuvat (päähakija TY,
kaupunki kumppani)
7. Vertaista vailla -hankesuunnitelma (Päähakija AMK, kaupunki
osatoteuttaja)
8. Baana-hanke (Päähakija Humak, kaupunki yhteistyötaho)
9. Alueellinen opetuskotimalli (Päähakija: Sateenkaarikoto ry)
10. Vauhtia työllistymiseen (Sito)
Maahanmuuttotyön kehittäminen
1. Starttivoimaa –hanke (Päähakija SPR, kaupunki
yhteistyötaho)

Koonnut Sari Kanervo

7

Turvapaikanhakija tilanne hallinnassa ?
•

•
•

Vuoden 2015 turvapaikanhakijatulvan (32 476 henkilöä) jälkeen uusien tulijoiden määrä on kääntynyt
selvään laskuun, mutta Vuonna 2016 Turvapaikanhakijoiden määrä oli silti edelleen selvästi vuotta 2014
korkeammalla tasolla.
Määrä voi kääntyä myös yhtäkkiseen nousuun mm. EU:n sisäisten rajatarkastusten poistumisen myötä.
Uutena ilmiönä laittoman maassaolon mahdollinen kasvu

Kulttuurien välisen
vuoropuhelun avulla
ehkäistään mm.
• Väestön jakautumista maahanmuuton
vastustajiin ja puolustajiin
• Väestön jakautumista
kantasuomalaisiin ja
maahanmuuttajiin
• Rasistista rikollisuutta
• Väkivaltaista extremismiä
• Etnistä eriytymistä ja etnisten ryhmien
välisiä konflikteja

Vuoropuhelu kulttuuristen ja uskonnollisten
yhteisöjen kanssa
• Monikulttuurisuusneuvosto
• Kaupunginjohtajan asettama muslimityöryhmä
• Kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu kotouttavan verkostoyhteistyön tiivistämiseksi uskonnollisten
yhteisöjen kanssa. Toteuttajana Konsernihallinto, hyvinvointitoimialan ulkomaalaistoimisto ja vapaaaikatoimialan nuorisopalvelut.
• Kaupungin tuki yhteisöjen ja yhdistysten toiminnalle
• Erilliset tapahtumat ja toiminnot, mm. Rauhankävely, keskustelutilaisuudet

Kiitos, kun kuuntelit
Turun kaupunki
Konsernihallinto/kaupunkikehitysryhmä
Sari Kanervo, maahanmuuttajakoordinaattori
Maarit Luukkaa, kehittämispäällikkö
Teemu Saarenpää, ohjaaja
Ibrahim Sehic, ohjaaja

