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1 JOHDANTO
Kotouttamisohjelma on toimintaohjelma, jonka tavoitteena on edistää ja vahvistaa kunnan
monialaista yhteistyötä pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyen. Mänttä-Vilppulan
edellinen kotouttamisohjelma on vuodelta 2015 ja nyt käsillä oleva, vuoden 2021 ohjelma, on
laadittu seudullisena, yhteistyössä Juupajoen kunnan kanssa.

Kotoutuminen on maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutteista toimintaa, jonka
päämääränä on, että maahanmuuttaja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen
jäsen. Onnistuneen kotoutumisen tuloksena maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa
tarvittavia tietoja ja taitoja kuten perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta,
perusoikeuksista, velvollisuuksista sekä työelämän pelisäännöistä. Lisäksi kunnan ja muiden
paikallisten viranomaisten tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta sekä
tukea myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä.

Tavoitteena on myös edesauttaa maahanmuuttajan mahdollisuuksia ylläpitää omaa kieltä ja
kulttuuriaan samalla kun hän tutustuu uuden asuinmaansa kielelliseen ja kulttuuriseen
ympäristöön.
Maahanmuuttaja, kuten kuka tahansa uudelle alueelle muuttava, kaipaa monenlaista tietoa.
Tietoa tarvitaan arkipäivän toimintoihin liittyen mm. asumisesta, päivähoidosta, kouluista ja
harrastusmahdollisuuksista. Tärkeää on myös tieto siitä, mistä tietoa voi saada. Tähän MänttäVilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan yhteiseen kotouttamisohjelmaan on koottu kattavasti
ja ajantasaisesti tietoa kotoutumista edistävistä palveluista, lapsiperheiden palveluista,
opiskelumahdollisuuksista, työllisyys- ja yrityspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä
vapaa-ajan mahdollisuuksista. Ohjelma sisältää tietoa myös valtion ja eri seurakuntien
palveluista.

Mänttä-Vilppulan kaupungissa toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja ovat asukaslähtöisyys ja
asiakaskeskeisyys sekä luovuus ja vastuullisuus. Kaupunkiorganisaatio on olemassa kaikkia
kaupunkilaisia varten. Kaupungissa myös etsitään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia
tapoja toimia ja toteuttaa asioita. Nämä arvot kytkeytyvät hyvin myös kaupungin
maahanmuuttajien kotoutumista tukevaan työhön. Tuettaessa maahanmuuttajien hyvää
sijoittumista paikkakunnalle saamme vastavuoroisesti uusia kansainvälisiä vaikutteita, jotka
edesauttavat alueemme kehittämistä ja synnyttävät uutta elinvoimaa ja kasvua.
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2 KOTOUTTAMISEN TAUSTA JA KUSTANNUKSET

2.1. Kotoutumisohjelman lainsäädännölliset perusteet
Vuonna 2011 voimaan tullut Laki kotoutumisen edistämisestä (KotoL) edellyttää
viranomaisten kehittävän kotouttamiseen liittyvää monialaista yhteistyötä.

Kotoutumislain (1386/2010) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava
kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma,
joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä
vuodessa. Mänttä-Vilppulassa edellinen kotouttamisohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
19.10.2015. Nykyinen kotouttamisohjelma on laadittu seudullisena, yhteistyössä Juupajoen
kunnan kanssa ja siinä huomioidaan kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun
perusteesta riippumatta.

Kuntien yhteisellä kotouttamisohjelmalla tavoitellaan kuntien ja eri viranomaisten saumatonta ja
joustavaa yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumisessa. Kotouttamisohjelman tavoitteena on
myös turvata maahanmuuttajille laadukkaat palvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kunnissa laadittaessa kuntien omia strategioita ja
kuntalain mukaista talousarviota ja –suunnitelmaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja siihen liittyvästä
lainsäädännöstä sekä työllistymisen edistämisestä. Marinin hallitus on ilmoittanut laativansa
kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman, joka
annettaneen selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023
valmistelu jatkuu ja yhdistyy eduskunnan edellyttämän kotoutumisen selonteon valmisteluun.
Selonteossa esitetään kotouttamispolitiikan uudistamista maahanmuuton ja kotoutumisen
toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin vastaamiseksi. Siinä vastataan eduskunnan
tarkastusvaliokunnan mietinnössä esitettyihin kannanottoihin.

Kotoutumislain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien mahdollisuutta saavuttaa muun
väestön kanssa tasavertainen asema yhteiskunnassa sekä oikeuksien että velvollisuuksien
osalta. Kotoutumislaissa säädetään toimenpiteistä ja palveluista, joilla tähän tavoitteeseen
pyritään.
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Kotoutumislain piiriin kuuluvat Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat, jotka eivät ole Suomen
kansalaisia, eli ulkomaalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt. Turvapaikanhakijat eivät kuulu
kotoutumislain piiriin.

Maahanmuuttoasioita ohjaa kotouttamislain lisäksi myös ulkomaalaislaki (301/2004).
Ulkomaalaislain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa
ulkomaalaisasioissa, sekä edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun
antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen ja ottaen huomioon Suomea
velvoittavat kansainväliset sopimukset. Ulkomaalaislakia sovelletaan ulkomaalaisen
maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa.

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä
sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että
maahanmuuttajille laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja
laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava
oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Laki mahdollistaa
maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisen kuntien välisenä
yhteistyönä. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.)

2.2. Kotoutumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen
Valtio maksaa kotoutumisajalta palveluiden järjestämisestä kunnille ns. laskennallisia
korvauksia jokaisesta kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneesta henkilöstä.
Näitä henkilöitä ovat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat (korvaus kolmen vuoden ajalta)
ja kiintiöpakolaiset (korvaus neljän vuoden ajalta) sekä näiden henkilöiden perheenjäsenet.
Näistä henkilöistä käytetään jatkossa yhteisnimitystä “pakolaistaustaiset”.

Pakolaistaustaisten henkilöiden tulkkaus- ja käännöspalvelut korvataan kunnalle, jos ne ovat
olleet tarpeen esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kotoutumisen alkuvaiheen
perehdyttämiseen kunnassa, koulun ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön jne.

Kunnalle korvataan myös pakolaistaustaisten henkilöiden toimeentulotuesta aiheutuneet
kustannukset enintään 3 vuodelta. Korvattava aika on mainittu asiakkaan tiedoissa UMA-
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rekisterissä (ulkomaalaisasiain sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä), johon kaupunki hakee
oikeudet tarvittaville virkailijoilleen.

Kunta voi tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaistaustaisten henkilöiden sosiaali- ja
terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta, mikäli kustannukset ovat huomattavasti
laskennallista korvausta suuremmat.
Jos pakolaistaustainen henkilö palaa vapaaehtoisesti koti- tai lähtömaahansa muuten kuin
tilapäisesti, kunta voi maksaa matka- ja muuttokustannukset sekä paluumuuttoavustuksen ja
hakea kustannukset valtiolta. Paluumuuttoavustus on yhdelle henkilölle enintään 2 kk ja
perheelle enintään 4 kk toimeentulotuen perusosan määrä.

Kunnan valtionosuusmäärässä huomioidaan kunnan maahanmuuttajataustaisen väestön osuus
vieraskielisyyskertoimella. Lisäksi valtio maksaa opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvausta, jos
6-15-vuotialla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla oppivelvollisella oppilaalla ei ole
kotikuntaa Suomessa.

Lisäksi kunnalle maksetaan kertakorvaus jokaisesta kotoutumisen piiriin kuuluvasta henkilöstä
(maahanmuuton perusteesta riippumatta), jolle kunta on laatinut alkukartoituksen.
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3 MAAHANMUUTTAJAT MÄNTTÄ-VILPPULASSA JA JUUPAJOELLA
3.1. Tilastotietoa
Tilastokeskuksen (31.12.2019) tuoreimman tiedon mukaan Mänttä-Vilppulassa asuu 211 (2,1%)
ulkomaan kansalaista, joista 129 on miestä ja 82 naista. Vieraskielisiä on 240 kuntalaista, heistä
136 miestä ja 104 naista. Eniten ulkomaan kansalaisia oli kaupungissamme vuonna 2017,
jolloin heitä oli 242 henkilöä ja 282 vieraskielistä kuntalaista. Ajantasaista tilastotietoa
kotoutujista löytyy myös kotouttamisen kotisivuilta.

Mänttä-Vilppulan vieraskielisestä väestöstä (v.2019) eestinkielisten määrä on suurin, 48
kuntalaista. Venäjänkielisiä on 33 ja ruotsinkielisiä 18 kuntalaista. Seuraavaksi suurimmat
kieliryhmät ovat arabia 23 kuntalaista, kiina 23, englanti 21, saksa 11, somalia 10 ja thai 10
kuntalaista. Taidekaupunkilaisissa on myös vietnamia, puolaa, farsia ja kurdia puhuvia
yksittäisiä asukkaita. Katso kuva 1 alla:

Juupajoella vieraskielisten määrä on 31.12.2019 tilastossa 15 henkilöä 1844 kuntalaisesta.
Heitä on niin vähän, että tarkempi tieto kansalaisuudesta tai heidän puhumistaan kielistä ei ole
julkista tietoa. Vain venäjä on näkynyt joinakin vuosia tilastoissa.
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Mänttä-Vilppulassa toimi 17-paikkainen Lastensuojeluyksikkö Siivet Oy vv.2009-2018. Sen
asukkaat olivat alaikäisinä ilman huoltajaa turvapaikkaprosessin kautta Suomeen tulleita lapsia.
Siivet Oy:n toiminta päättyi, kun Siipien asukkaat aikuistuivat ja uusien kohderyhmään
kuuluvien, turvapaikan saaneiden ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten määrä väheni.

Turvapaikanhakijoita alkoi tulla Mänttä-Vilppulaan vuonna 2012, jolloin SPR:n ylläpitämä
vastaanottokeskus muutti Ruovedeltä paikkakunnallemme. Alkuun vuokrataloyhtiö
Koskelantalot vuokrasi SPR:n Hämeen piirille 26 asuntoa vajaakäyttöisestä vuokratalosta, sen
jälkeen turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa vuokrattiin noin 300 henkilölle majoituspaikka
Koskelantaloilta yhteensä kolmesta eri vuokratalosta. Kun vastaanottokeskus lopetti toimintansa
Mäntässä vuoden 2020 lopulla turvapaikanhakijoiden määrän romahdettua, paikkakunnalle jäi
vain joitakin turvapaikanhakijoita mm. työhön tai saattamaan opintonsa loppuun.

3.2.Työperäinen maahanmuutto
Työvoimapulasta kärsivillä aloilla osaavan työvoiman saamiseksi on tehty rekrytointeja myös
ulkomailta. Mänttä-Vilppulassa metallityöt, maa- ja metsätalous ja rakentaminen ovat
esimerkkejä aloista, joilla on pitkään työskennellyt ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.
Maahanmuuttajista ei pidetä erikseen tilastoa, vaan he ovat tasavertaisia työntekijöitä toisten
joukossa samoin eduin ja velvollisuuksin. Maahanmuuttajien ammattitaito ei ole vain ns.
matalapalkka-aloilla, vaan esim. heidän kielitaitoaan ja kulttuurin tuntemuksestaan voisi olla
hyötyä esim. ulkomaan kaupassa. Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi on ollut vuosien
varrella hankkeita ja edelleen kehitysyhtiö MW-kehitys Oy on valmis tekemään yhteistyötä,
mikäli tarvetta työperäisen maahanmuuton edistämiselle ilmenee. Myös Mäntän Seudun
Koulutuskeskuksella on tärkeä rooli tarvittavan osaamisen lisäämisessä.

Valtakunnallisen Talent Boost -toimenpideohjelman avulla edistetään työperusteista
maahanmuuttoa ja tuetaan työnantajia. Pirkanmaalla Talent Boost –toimintaa koordinoi
Tampereen kaupunki, tampere.fi
Yhteystiedot MW-kehityksen asiantuntijoihin.
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3.3.Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta
Mänttä-Vilppulan kaupunki on tehnyt 10.8.2017 ELY-keskuksen kanssa Sopimuksen kuntaan
osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä, jossa Mänttä-Vilppulan kaupunki sitoutuu
ottamaan vuositasolla noin 20 myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä
kuntalaiseksi ja tukemaan heidän sujuvaa kuntaa siirtymistään ja järjestämään kotoutumista
edistävät palvelut. Sopimusta tarkastellaan vuosittain. Käytännössä kuntapaikkoja on toteutunut
vuosittain n.10 henkilöä.
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4 YLEISET NEUVONTAPALVELUT

4.1. Taidekaupungin Asiointipiste
Niissä valtion palveluissa, joissa Mänttä-Vilppulassa ei ole omaa toimipistettä, Taidekaupungin
Asiointipiste palvelee ja opastaa asiakkaita. Asiointipisteellä on Kelan, Veron, TE-toimiston
sekä Digi- ja väestötietoviraston palvelujen neuvontaa. Pisteellä on myös kaupungin vuokratalot
Koskelantalot Oy sekä löytötavaratoimisto. Aikavarauksen voi sopia Asiointipisteelle esim.
etsivälle nuorisotyöntekijälle, työllisyyspalveluiden palveluohjaajalle tai sosiaalitoimistoon.

Maahanmuuttajat, kuten muutkin asiakkaat, saavat apua Kelan palveluissa, toimeentulotuen,
asumistuen tai työmarkkinatuen hakemisessa. Asiointipisteellä asiakkaita palvellaan suomeksi
ja englanniksi. Palveluneuvojien apuna on Kelan valtakunnallinen puhelinpalvelu, josta on
saatavissa apua Kelan palveluihin arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi kolmena päivänä viikossa
muutaman tunnin ajan. Kelan palveluissa on mahdollisuus tilata tulkkausaikoja Asiointipisteellä
oleville Kelan virkailijoille kahtena päivänä viikossa.

Lisätietoja palveluista:
Taidekaupungin asiointipiste
ma-pe klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00.
Hallituskatu 23
35800 MÄNTTÄ
asiointipiste[at]taidekaupunki.fi
puh. 03 488 8555

4.2. Juupajoki
Juupajoella palveluiden yleistä neuvontaa saa kunnanviraston neuvonnasta.
Kunnanvirasto on avoinna ma-pe 9.00-15.00.
Koskitie 50
35500 KORKEAKOSKI
juupajoki.kunta@juupajoki.fi
puh. 03 3775100
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5 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN

5.1. Perustiedot Suomesta maahanmuuttajille
Viranomaiset ovat velvollisia antamaan maahanmuuttajalle tietoa suomalaisesta
palvelujärjestelmästä ja hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa
yhteiskunnassa ja työelämässä. Tähän sisältyy myös ohjaus oikeaan palveluun. Kaikille
Suomeen muuttaville annetaan Perustietoa Suomesta -aineisto oleskelulupapäätöksen
tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja
väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Opas löytyy internetistä suomen, ruotsin, englannin,
venäjän, espanjan, ranskan, kiinan, arabian, persian, somalin sekä thain kielellä. Perustietoa
maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa löytyy 14 eri
kielellä myös Info Finland -sivuilta.

Alkuvaiheessa maahanmuuttajan tuen ja ohjauksen tarve on suuri, koska kieli on vielä vieras.
Suomalainen yhteiskuntajärjestelmä on hyvin erilainen verrattuna monien muiden maiden
järjestelmiin ja myös se tuottaa vaikeuksia. Erilaiset kulttuuriset tavat, arvot ja käsitykset voivat
varsinkin alkuvaiheessa saada aikaan väärinkäsityksiä.

Pirkanmaalla Monikielinen neuvonta Mainio tarjoaa erikielisiä neuvonta- ja ohjauspalveluita 16
eri kielellä. Palveluita tarjotaan niin lähi-, etä- kuin digipalveluinakin.

Katso kuvio 2 Yksilölliset kotouttamista edistävät palvelut alla:
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Kuvio 2

5.2. Tulkki- ja kielipalvelut

Paikallisen kielen oppiminen on tärkeä taito maahanmuuttajille, jotta he voivat tuntea itsensä
tasavertaisiksi kansalaisiksi. Tulkkipalvelua käytetään tavallisesti alkuvaiheessa
maahanmuuttajan saadessa kuntapaikan sekä silloin, kun on päätettävä maahanmuuttajan
oikeuksista, etuuksista ja velvollisuuksista tai kun asian selvittäminen muutoin sitä vaatii. On
tärkeää varmistaa, että asiakas ymmärtää, mistä asioista viranomaisten kanssa sovitaan, mitä
häneltä edellytetään ja mitä sopimuksia hän allekirjoittaa.

Mikäli tulkin käyttö on perusteltua, mutta asiakkaalla on jo Suomen kansalaisuus, käytön
maksaa kukin hallintokunta itse. Tulkin tilaajalla on kielipalveluita käyttäessään vastuu
laadukkaiden ja ammatillisten palveluiden käyttämisestä. Ammattitulkkia on käytettävä aina
viranomaisasioinneissa, ei koskaan lasta, lähiomaista tai tuttavaa. Asia voidaan tulkita tai
kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi
ymmärtävän. Ulkomaalaislain (301/2004) lupahallintoasioita koskevasta tulkitsemisesta
säädetään ulkomaalaislain pykälissä 10 ja 203.
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Pakolaisasiakkaiden tulkkipalvelut korvataan kunnille valtion varoista ilman aikarajaa
kansalaisuuden saamiseen saakka, mutta tulkin tilaamisessa esimerkiksi turvapaikanhakijalle
täytyy olla vastaanottoyksikön suostumus.

Mänttä-Vilppulan maahanmuuttajista monet ovat saaneet kielenopetusta jo vastaanottokeskuksessa ja Sasky:ssa Valma-opintojensa yhteydessä. Myös kansalaisopistomme
Autere-opisto tarjoaa ajoittain suomen kielenopetusta vieraskielisille, samoin Oske Juupajoen
vieraskieliseille. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen ammattiopisto Tredu,
Onnenkieli ja Spring House Oy järjestävät suomen kielen opetusta sekä paikan päällä
Tampereella, että verkkokursseina. Lisää erilaisista kaikille avoimista suomen kielen kursseista
löytyy internet-sivulta.
Myös kotisuomessa.fi –sivu voi olla avuksi arkielämän suomen opiskelussa.

Linkkejä tulkkipalveluihin:

Talk to Me -tulkkauspalvelu

Tulkkaus- ja käännöskeskus Pofessional Oy

Semantix Finland Oy, ratkaisut ja tulkkauspalvelut

5.3. Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumislain mukaan työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneellä henkilöllä tai muuten kuin
tilapäisesti toimeentulotukea saavalla maahanmuuttajalla on aina oikeus kaupungin ja TEtoimiston kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan (12 §). Kotoutumissuunnitelma
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen maahanmuuttajille tehdään työllisyyttä edistävän kuntakokeilun
myötä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluissa.

Ennen kotoutumissuunnitelman tekemistä maahanmuuttajalla on oikeus alkukartoitukseen.
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen maahanmuuttajille alkukartoitus tehdään sosiaalitoimen ja
työllisyyspalveluiden yhteistyönä, mikäli se on tarpeen.
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Kotoutumissuunnitelmassa täydennetään alkukartoitusta ja selvitetään asiakkaan kotoutumista
edistäviä mahdollisuuksia. Asiakkaan palveluntarve kartoitetaan ja tehdään suunnitelma
kielikoulutukseen hakemisesta. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan työnhakijan oikeuksista ja
velvollisuuksista; joista löytyy myös eri kielille käännettyä materiaalia.

Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen ja se vaihtelee yleisimmin vuoden ja kolmen
vuoden välillä. Erityisistä syistä kotoutumisaikaa voidaan pidentää enintään viiteen vuoteen.
Kotoutumissuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmaa tarkistetaan esimerkiksi
kurssin tai harjoittelujakson päättyessä.

Kotoutumiskoulutus järjestetään pääosin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena.
Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että kotoutuvalla on toimiva peruskielitaso
(käytännössä B1.1.) Maahanmuuton alkuvaiheessa kielikurssille pääseminen on kaikkein
oleellisinta kotoutumisprosessin etenemisessä.
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6 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT
6.1. Varhaiskasvatus
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen varhaiskasvatuksessa maahanmuuttajataustaiset lapset
sijoitetaan varhaiskasvatukseen tasavertaisesti muiden kuntalaisten kanssa. Varhaiskasvatus
voi olla osa- tai kokopäiväistä ja sen tulee olla perheen ja lapsen tarpeista lähtevää.
Varhaiskasvatuspaikka järjestetään päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Tukea
maahanmuuttajataustaisille lapsille järjestetään siihen hoitoryhmään, mihin hänet on sijoitettu.

Työssä maahanmuuttajataustaisen lapsen kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä lapsen
vanhempien kanssa, tuetaan lapsen oman kielten kehittymistä ja oman kulttuurin tuntemusta
sekä suomen kielen oppimista. Suomen kieltä harjoitellaan arjen erilaisissa tilanteissa ja
pienryhmissä. Varhaiskasvatusyksiköissä kootaan ja työstetään tarvittavaa tukimateriaalia,
verkostoidutaan tarvittavien yhteistyötahojen kanssa sekä kehitetään varhaiskasvatuksen
sisäistä yhteistyötä lapsen toiminnan tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksen toteuttamisessa otetaan huomioon lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet, kieli- ja
kulttuuritausta sekä uskonnollinen vakaumus. Kaikille maahanmuuttajataustaisille lapsille
tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien ja tarvittavien
yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi erityisopettaja, puheterapeutti,
psykologi ja sosiaalitoimen edustaja. Monikulttuuristen perheiden osalta tulkki kutsutaan
tarvittaessa varhaiskasvatussuunnitelmapalaveriin. Kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta
esikouluun, pidetään tarvittaessa tiedonsiirtopalaveri.

Lisätietoja palveluista:
Mänttä-Vilppulan varhaiskasvatus

Juupajoen varhaiskasvatus
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6.2. Perusopetukseen valmistava opetus
Kaikki peruskouluikäiset vieraskieliset tai paluumuuttajaoppilaat, joiden suomen kielen taito ei
vielä ole riittävä perusopetukseen, osallistuvat valmistavaan opetukseen. Valmistavalla luokalla
oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin ja pyrkii saamaan
tarvittavat taidot ja valmiudet yleisopetuksen ryhmään siirtymiseksi. Valmistavalla luokalla
opetetaan suomen kielen lisäksi oppilaan ikä- ja taitotasoon soveltuen koulun muita oppiaineita.

Valmistavaa opetusta järjestetään kaikille sitä tarvitseville oppilaille. Valmistava opetus
järjestetään alakouluikäisille Savosenmäen koulussa ja yläkouluikäisille Koskelan yläkoulussa.
Juupajoella opetus järjestetään oppilaan ikä huomioiden joko Kirkonkylän koululla tai Juupajoen
koulukeskuksessa.

Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Opetushallitus suosittelee, että valmistavan
opetuksen ryhmäkoko ei ylitä 8-10 oppilasta. Suomen kielen taidon karttuessa oppilas osallistuu
perusopetuksen oppitunneille eli ns. integraatiotunneilla.
Valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden lukuvuoden oppimäärää 6-10 vuotiaille 600 – 900
tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia). Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma
oppimissuunnitelma. Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisvalmiudet ja
erityistarpeet.

Valmistavan opetuksen aikana tehdään paljon yhteistyötä vanhempien kanssa. Vanhemmille
järjestetään kouluilla tapaamisia ja erilaisia tilaisuuksia. Perheille tarjotaan omalla kielellään
tietoa koulusta, arvioinnista ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaat siirtyvät yleisopetuksen luokkiin, jolloin järjestetään
aina tiedonsiirtopalaveri. Oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan vastaava
luokka-aste, joka vastaa myös hänen fyysisen ja henkisen kehityksensä tasoaan. Valmistavasta
opetuksesta siirrytään yleisopetukseen yleensä lomien jälkeen tai lukuvuoden vaihtuessa.
Mahdollisuuksien mukaan opettaja ”saattaen vaihtaa” oppilaan uuteen kouluun ja luokkaan.
Oppilaan siirtyessä yleisopetukseen hänelle tehdään pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma
yhteistyössä huoltajan kanssa.
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6.3. Esiopetus ja peruskoulu
Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta järjestävät yhden lukuvuoden kestävää
esiopetusta lapsille. Lapsi aloittaa esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla lapsilla on oikeus esiopetukseen viisivuotiaina.
Esiopetusta käydään viitenä päivänä yhteensä 20 tuntia viikossa. Maahanmuuttajalapset
menevät oman asuinalueensa esikouluun ja peruskouluun.

Mänttä-Vilppulassa on neljä alakoulua ja kaksi yläkoulua. Suurin osa Mänttä-Vilppulan
maahanmuuttajalapsista käy Savosenmäen alakoulua, Koskelan alakoulua ja Koskelan
yläkoulua, joihin on keskistetty resursseja pienryhmäopetukseen sekä S2-opetukseen.

Juupajoella on kaksi koulua, niin sanottuna pienten lasten kouluna toimiva Kirkonkylän koulu,
josta löytyvät esiopetuksen lisäksi luokat 1-2 sekä Korkeakoskella sijaitseva Juupajoen
koulukeskus, jossa puolestaan toimivat tänä luokat 3-9.

Maahanmuuttajaoppilailla on oikeus S2-opetukseen (suomi toisena kielenä) ja lisäopetukseen
tarpeen mukaan. S2-opettaja tai äidinkielenopettaja testaa ja arvioi yhteistyössä huoltajan
kanssa, onko lapsen suomen kielen taso äidinkielen vai S2:n tasolla ja lapsi suorittaa
jommankumman näistä oppimääristä. Ruotsin kielestä maahanmuuttajaoppilaalle voidaan
tarvittaessa antaa vapautus, mikäli katsotaan, että oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle
olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta (Perusopetuslaki
18§, 2.mom).

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat saavat kielellistä tukea ja eri oppiaineiden soveltuvat
sisällöt, tavoitteet ja arviointi kirjataan oppimissuunnitelmaan, jonka tekemiseen osallistuvat
kaikki oppilasta opettavat opettajat. Oppimissuunnitelma tarkastetaan säännöllisesti. Kehittyvä
kielitaito huomioidaan opetuksessa ja arvioinnissa päättöarviointia lukuun ottamatta.
Koetilanteissa oppilaalle annetaan mahdollisuus näyttää osaamisensa tarvittaessa esimerkiksi
myös suullisesti tai avustajan tuella.

Huoltajien toiveiden mukaan maahanmuuttajaoppilaille täytyy järjestää oman uskonnon
opetusta, jos samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Kun oman
uskonnon opetuksen ryhmää ei muodostu, uskonnon tuntien aikana annetaan korvaavaa
opetusta.
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Jokaiselle maahanmuuttajaoppilaalle tehdään oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien
kanssa ja sitä päivitetään vähintään kerran vuodessa. Tulkkipalveluita käytetään kodin ja koulun
yhteistyössä tarpeen mukaan.

Kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon kiinnitetään erityistä huomiota, jotta huoltajat saavat
tarvittavan informaation selkokielisessä tai mahdollisuuksien mukaan omalla kielellään.

Yläkoulussa yhteistyötä vanhempien kanssa tekevät pääsääntöisesti luokanvalvojat ja resurssitai valmistavaluokan opettajat, mutta kaikki opettajat ja koulujen henkilökunta ovat mukana
kotouttamistyössä omalta osaltaan. Tiedonsiirtopalaverit järjestetään aina oppilaan siirtyessä
alakoulusta yläkouluun.

Koulussa tuetaan oppilaita löytämään ystäviä sekä harrastuksia. Mänttä-Vilppulassa ja
Juupajoella on ns. harrastustakuu jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on
ainakin yksi harrastus. Harrastukset myös lisäävät mahdollisuuksia löytää ystäviä ja sitä kautta
kotoutua paremmin ja myös käyttää suomen kieltä aktiivisesti. Kouluruokailussa otetaan
huomioon oppilaiden erikoisruokavaliot.

6.4. Iltapäivätoiminta
Mänttä-Vilppulan kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. -luokkien kaikille
oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivinä pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Se on
osallistujille vapaaehtoista ja maksullista.

Juupajoen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Kirkonkylän koululla ensisijaisesti 1.
luokkalaisille ja 2. luokkalaisille sekä tämän lisäksi 3. - 9. luokkien luokkamuotoiseen
erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista ja
maksullista.

Toiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa, jos vanhemmat ovat töissä ja lapsen
koulupäivä on lyhyt. Iltapäivätoiminta voi sisältää mm. liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia,
pelaamista, leipomista sekä läksyjen tekemistä.
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7 TOISEN ASTEEN OPINNOT

7.1. Mäntän lukio
Perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan oppilas voi siirtyä opiskelemaan toisen asteen
oppilaitokseen eli lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Toiselle asteelle opiskelija tulee
yhteishaun kautta. Kaikkiin toisen asteen koulutuspaikkoihin on vapaa hakeutumisoikeus.

Mäntän lukiossa opiskelee maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja koulu pyrkii resurssiensa
puitteissa tarjoamaan mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin ja joustavaan opiskelurytmiin. Jos
lukioon tulevan opiskelijan suomen kielen taito on äidinkielen taitoa vastaava, hän opiskelee
normaalin opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiossa annetaan tarvittaessa S2-opetusta, ja
oppilailla on oikeus kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa suomi toisena kielenä -koe äidinkielen
kokeen sijasta. S2-opinnoilla tuetaan myös oppilaan muiden aineiden opintoja.

-Mäntän lukion yhteystiedot:
Mäntän lukio
Koskelankatu 3
35800 Mänttä

Koulusihteeri puh. 0504391125.
Lisätietoja Mäntän lukiosta:
Mäntän lukio
Mäntän lukion omat nettisivut

7.2. SASKY/Mäntän seudun koulutuskeskus
Mäntän seudun koulutuskeskus järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta
sekä toisen asteen ammatillista koulutusta ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja
erikoisammattitutkintoihin. Mahdollista on suorittaa myös ammatillisia tutkinnon osia. Jokaiselle
opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma ja sitä
päivitetään muutaman kerran vuodessa.
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Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma) järjestetään maahanmuuttajille,
joilla ei ole ammatin opiskelussa edellytettävää osaamista tai riittävää kielitaitoa
suomenkieliseen koulutukseen osallistumiseksi. Valma-koulutukseen osallistuville
maahanmuuttajaopiskelijoille järjestetään S2 kielen opetusta, jolla pyritään nostamaan
opiskelijan suomenkielentaito tasolle, jolla opiskelija voi myöhemmin selviytyä suomen kielellä
tarjottavasta ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisissa tutkinnoissa opiskeleville
maahanmuuttajille tarjotaan myös lisäopetuksena S2 kielen opetusta kielitaidon
kohentamiseksi.

Lisätietoja palveluista:
Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus

SASKY /Mäntän seudun koulutuskeskus
Virtasalmentie 14
35800 Mänttä
puh. 03 474 0200
sähköposti: mskk(at)sasky.fi
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8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

8.1. Mäntänvuoren Terveyden tarjoamat palvelut
Mäntänvuoren Terveys tarjoaa kattavat terveys-, hyvinvointi ja sosiaalipalvelut kaikille MänttäVilppulan ja Juupajoen kuntalaisille taustasta riippumatta. Asiakasryhmänä maahanmuuttajat
tarvitsevat usein enemmän palvelua, mutta kriteerit ovat silti kaikille samat, joilla palvelua
myönnetään. Asiakkaille pyritään löytämään ymmärrettävä kommunikaation muoto tai
huomioimaan heidän kulttuuriaan ja uskontoaan ja mikäli esim. tulkkipalvelua tarvitaan, se
tilataan asioinnin tueksi. Psykososiaalisen avun tarve ja esim. neuvolatyössä ohjauksen tarve
korostuu, jolloin käyntejä tihennetään, käytetään erilaisia kuvallisia esitteitä jne. mutta samoista
syistä ja samoilla kriteereillä kuin esim. oppimisvaikeuksisen tai kehitysvammaisen asiakkaan
palveluissa.

Turvapaikanhakijoille on tehty jo vastaanottokeskuksessa terveystarkastus ja he ovat saaneet
akuutin ja välttämättömän terveydenhoidon. Kun he siirtyvät kuntaan, tarvitaan asiakkaalta
allekirjoitus lupaan, jossa hän antaa suostumuksensa potilasasiakirjojen tilaamiseen
vastaanottokeskuksesta terveyskeskukseen. Tämä lupa tarvitaan myös, mikäli kuka tahansa
asiakas muuttaa kuntaan toiselta paikkakunnalta.

Kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden terveydenhoitoon pätevät pitkälti samat
työskentelymenetelmät kuin muihinkin asiakkaisiin, mutta erilaiset terveyskäsitykset,
tulkkauksen tärkeys ja Suomen oloissa harvinaiset sairaudet on huomioitava. Valtio korvaa
pitkäaikaisten vaikeiden sairauksien hoitoa tälle kohderyhmälle, mutta korvauksista täytyy tehdä
ELY-keskuksen kanssa erillinen sopimus.

Mäntänvuoren Terveyden palveluohjauksen yksikössä on nimetty maahanmuuttajien
palveluohjaaja, soteintegraattori, joka neuvoo palveluiden käytössä. Soteintegraattorin tavoittaa
arkisin pääsääntöisesti klo 9-15 välillä. Hän työskentelee Vilppulan kunnantalolla, mutta on
tavattavissa myös Sarapihassa.

Tulkin tarpeesta asioinnissa tulisi tiedottaa etukäteen. Palveluohjausta on saatavilla suomeksi ja
englanniksi.
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Soteintegraattori p. 050 5289274

Lisätietoja palveluista:

Mäntänvuoren Terveys | Etusivu (mantanvuorenterveys.fi)

8.2. Sosiaalitoimen palvelut
Maahanmuuttaja voi käyttää Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämiä sosiaali- ja
terveyspalveluja, jos hän on saanut oleskeluluvan tai kotikunta on Mänttä-Vilppula tai Juupajoki.
Mänttä-Vilppulan sosiaalitoimistossa ei ole erikseen maahanmuuttajatyön sosiaalityöntekijöitä,
vaan asiakkaita palvellaan yhtäläisin perustein. Tarvittaessa asiakasvastaanoton apuna
käytetään tulkkipalveluja.

Lisätietoja palvelusta:
Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveyspalvelut
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9 TYÖ JA YRITTÄMINEN

9.1. Yhteiset työllisyyspalvelut Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella
Kaikki vieraskieliset työttömät työnhakijat on määritetty 1.3.2021 voimaan tulleessa
työllistymistä edistävässä kuntakokeilussa kuntien palveluvastuulle siirtyväksi asiakasryhmäksi.
Kotoutumisaikaisten asiakkaiden palvelut on keskitetty Tampereelle ja muiden vieraskielisten
asiakkaiden palvelu hoidetaan omalla paikkakunnalla samalla tavoin kuin muiden
työllisyyskokeilun asiakkaiden palvelut. Kuntalaisina heillä on samanlaiset oikeudet
palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin kuin muillakin kuntalaisilla. Tulkin palveluja käytetään,
mikäli se on tarpeen, mutta pääsääntöisesti asiakkaita tuetaan asioimaan suomeksi ja
vahvistamaan kielitaitoaan esim. koulutuksen tai työllistymistä edistävien palveluiden avulla.
OMA-valmentajat kartoittavat taidot ja toiveet ja ovat tukena työmarkkinoille siirtymisessä.
Katso kuva Mänttä-Vilppulan kaupungin lähipalveluista alla, kuva 2:

Mänttä-Vilppulan työllisyys- ja kasvupalvelut
työllisyyspalvelut [at]taidekaupunki.fi
puh. 044 097 9212 (toimisto)
Lisätietoja palveluista:
Työllisyyspalvelut - Mänttä-Vilppula
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9.2. Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun palvelut
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa kotoutumisaikaisten vieraskielisten
asiakkaiden lakisääteiset työllisyyspalvelut järjestetään keskitetysti Tampereen
Maahanmuuttajien kansainvälisessä osaamiskeskuksessa 1.3.2021 alkaen.
Lakisääteiset TE-palvelut siirtyivät 1.3.2021 alkaen Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa
TE-palveluista kuntien vastuulle. Palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti
kotoutumisen eri vaiheissa. Kotoutumisaikaisten asiakkaiden keskitettyjä lakisääteisiä
työllisyyspalveluita ovat työllistymissuunnitelmien, kuten kotoutumissuunnitelman laatiminen
yhdessä asiakkaan kanssa, palvelutarpeen arviot, ohjaukset kotoutumiskoulutuksiin ja
palvelutarvetta vastaaviin palveluihin, lakisääteiset päätökset palkkatuesta, omaehtoisista
opinnoista sekä muista tukimuodoista, päätökset työ- ja koulutuskokeiluista, ohjaukset
työvoima- ja muihin koulutuksiin ja valmennuksiin sekä pyynnöt asiantuntija-arvioista.
Kotoutumisaikaisen työnhakija-asiakkaan palveluprosessi hoidetaan kokonaisuutena
Osaamiskeskuksessa huomioiden asiakkaan ja työllisyyspalveluiden lakisääteiset vastuut ja
velvoitteet.
Osaamiskeskuspalvelut sisältävät OMA-valmennuksen ja työnetsijä- ja osaamiskartoituspalvelut. Asiakasohjaus kotoutumiskoulutuksiin tapahtuu Osaamiskeskuksen työnhakijaasiakkaan henkilökohtaisen OMA-valmentajan toimesta. Asiakkaille voidaan toteuttaa
osaamiskartoitus palvelupolun eri nivelvaiheissa sekä kotoaikana että sen jälkeen, jos
koulutuspolkua ei ole vielä löytynyt tai asiakkaalla havaitaan haasteita oppimisessa. OMAvalmentaja on tarvittaessa myös yhteydessä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin, jos
asiakkaalla havaitaan monialaisen tuen tarpeita. Lisäksi Mainion monikieliset ohjaus- ja
neuvontapalvelut tarjoavat keskitetysti neuvontaa noin 16 eri kielellä kaikille Pirkanmaalla
asuville maahanmuuttajille. Osaamiskeskus palvelee asiakkaita lähi- ja etäpalveluna
Tampereella osoitteessa Rautatienkatu 10, 5. krs.
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun vieraskielisten asiakkaiden muut kotoutumista edistävät
palvelut tuotetaan asiakkaan kotikunnassa. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on rakentaa
kestävät kotoutumisen polut asiakkaille alueelliset työvoimatarpeet huomioiden ja alueilla olevia
maahanmuuttajille suunnattuja koulutuspolkuja hyödyntämällä. Osaamiskeskus rakentaa
yhteistyön työllisyyden kuntakokeilussa alueiden koulutus- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden
sekä muiden julkisten toimijoiden kanssa monialaisessa yhteistyössä.
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Maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa toteuttavat Tampereen kaupungin työllisyys- ja
kasvupalvelut ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Osaamiskeskuksen kanssa
yhteistyössä toimivat myös Monikielinen neuvonta Mainio, Tampereen kaupungin
sosiaalipalvelut sekä muut alueelliset koulutuksen järjestäjät. Osaamiskeskustoiminta
on Pirkanmaan kuntien rahoituksen lisäksi osittain rahoitettu Työ- ja elinkeinoministeriön ja
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella. Pirkanmaan kunnat ostavat
Osaamiskeskuksen ja Monikielisen neuvonnan palvelut Tampereen kaupungilta voimassa
olevan palveluhinnaston ja kuntien välisen sopimuksen mukaisesti. Alla kaavio kuvastaa
kuntakokeilun aikana toteutuvaa kotoutujan palvelupolkua:

9.3. MW-Kehitys Oy
MW-Kehitys Oy on Mänttä-Vilppulan kaupungin kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on kehittää
kaupunkia, sen elinvoimaisuutta, yritysten toimintaympäristöä ja liiketoimintaa sekä tarjota
kattavaa perustietoa ja kehittämispalveluita aloittaville ja toimiville yrityksille. Palvelut ovat
henkilökohtaisia ja luottamuksellisia sekä maksuttomia kaikille kaupungin asukkaille ja yrityksille
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sekä yrityksen perustajille. MW-Kehitys on Mänttä-Vilppulan kaupungin, ELY-keskuksen ja TEtoimiston yhteistyökumppani työperäisen maahanmuuton kehittämisessä ja toteuttamisessa.

MW-Kehitys vaikuttaa työperäiseen maahanmuuttoon:
- ennakoimalla yritysten ja oppilaitosten kanssa työvoiman tarvetta ja vaadittavaa osaamista
- tukemalla yrityksiä, jotka rekrytoivat ulkomailta työntekijöitä
- kehittämällä yhteistyötä rekrytointiyritysten kanssa
- edistämällä maahanmuuttajien yrittäjyyttä tarjoamalla palveluita yrityksen toimintaa
suunnitteleville, aloittaville ja toimiville yrityksille
- kartoittamalla pätevyyskoulutusten tarvetta ja edistämällä niiden toteutuksia yhteistyössä
oppilaitosten kanssa.

MW-Kehitys toimii yritysten ja yrittäjien tukena esim. seuraavissa asioissa:
- investointi- ja toimitilakysymyksissä
- henkilöstön koulutus- ja kehittämistilanteissa
- markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa
- kansainvälistymisessä
- tuotteiden- ja tuotantomenetelmien kehittämisessä
- verkostoitumisessa
- yrityksen kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
- tarvittavan yritysrahoituksen suunnittelussa ja hankinnassa.

MW-Kehitys räätälöi tarjoamansa palvelut asiakaskohtaisesti ja niitä tarjotaan myös
maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Tarvittaessa palvelut toteutetaan yhteistyössä laajan ja
osaavan eri alojen yhteistyöverkoston kanssa.
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10 ASUMINEN
Mänttä-Vilppulan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, Koskelantalot Oy, on kaupungissa
ainoa suuri vuokranantaja. Lähes kaikki paikkakunnalta vuokra-asuntoa etsivät
asioivat jossain vaiheessa Koskelantalot Oy:n internetsivuilla tai asuntotoimistossa. Vapailta
markkinoilta asunto voi löytyä myös kiinteistövälitysten, työnantajan tai ystävien avulla.

Asunnon vuokraamista ja asumista koskeva tiedotus on Koskelantaloilla suomen kielistä ja
asuntoa myös haetaan sähköisellä suomenkielisellä lomakkeella. Asiointi toimistossa tapahtuu
asiakkaan kielitaidosta riippuen joko suomeksi, englanniksi tai tulkin avustuksella.

Maahanmuuttajat hakevat vuokra-asuntoa Koskelantalot Oy:n asuntokannasta muiden
asiakkaiden tavoin mieltymystensä ja vuokranmaksukykynsä mukaan. Myös valintakriteerit ovat
samat kuin kantaväestöllä ja lopullisen päätöksen asunnon vuokraamisesta tekee aina asiakas
itse.

Koskelantalot Oy:n vuokrataloissa kymmenen vuotta ollut SPR:n Hämeen piirin 200-paikkainen
vastaanottokeskus lopetti toimintansa vuoden 2020 lopussa. Syynä lopettamiseen oli Migrin
päätös vähentää keskuksia maahan tulevien turvapaikanhakijoiden lukumäärän pudotessa
vuonna 2020. Vastaanottokeskustoiminta on mahdollista tarvittaessa aloittaa uudestaan yhtiön
omistamissa vajaakäyttöisissä vuokrataloissa.

Koskelantalot Oy, Asiointipiste:
Hallituskatu 23
35800 Mänttä
puh: 044 776 4083
koskelan.talot(at)taidekaupunki.fi
Juupajoella kunnan omistama Koskitalot Oy vuokraa asuntoja. Lisätietoa antaa

KMV-Kotivinkki Oy, isännöitsijä Anne Kurjanen,
puh. 045 6315 376
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11 VAPAA-AJAN PALVELUT

11.1. Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle niin
Mänttä-Vilppulassa kuin Juupajoella. Ne tukevat järjestöjen nuorisotoimintaa, tekevät nuorten
vapaata kasvatus- ja valistustyötä, edistävät nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja
kansalaistoimintaa. Molempien kuntien nuorisopalvelut järjestävät retkiä, ohjattua
ryhmätoimintaa erilaisten teemojen merkeissä, kouluyhteistyötä, nuorisotilatoimintaa,
yksilöohjausta ja erilaisia tapahtumia lapsille ja nuorille.

Näiden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupungissa ja Juupajoen kunnassa toimii etsiviä
nuorisotyöntekijöitä. Molempien kuntien nuorisovaltuustot ovat hyvä linkki nuorten ehdotuksien
ja ajatuksien välittämisessä päätöksentekijöille.

Nuorisotiloilla Mäntässä, Vilppulassa ja Kolhossa on tarjolla toimintaa lapsille ja nuorille
kolmannesta luokasta alkaen aina täysi-ikäiseksi saakka. Juupajoella nuorisotilat ovat avoinna
kaikille lapsille ja nuorille kouluikäisestä ylöspäin. Tilat ovat luonnollisesti päihteettömiä ja
savuttomia. Nuorisotiloilla ja kaikessa muussakin nuorisopalvelujen toiminnassa kaikki
osallistujat saavat tasapuolisen kohtelun. Nuorisopalveluissa ei suvaita rasismia eikä
minkäänlaista kiusaamista.

Nuorisopalveluista lisätietoja:
Mänttö-Vilppulan nuorisopalvelut
Juupajoen nuorisopalvelut

11.2. Kirjastopalvelut
Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjaston palvelut ja Juupajoen kunnankirjaston palvelut ovat kaikille
väestöryhmille avoimia ja maksuttomia. Kirjaston kokoelmiin kuuluu kirjoja, lehtiä, musiikkia,
elokuvia, äänikirjoja ja pelejä. Asiakkaiden käytössä on myös e-aineistoina e-kirjoja, äänikirjoja
ja –lehtiä sekä musiikki-ja elokuvapalveluita.
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Maahanmuuttajien huomioimiseksi Mäntän kirjastoon on tilattu suomen kielen oppimateriaalia ja
erikielisiä sanakirjoja. Kirjastoon on hankittu myös helppolukuisia ns. selkokirjoja edistämään
suomen kielen opiskelua.

Kotoutumista edistää mahdollisuus oman äidinkielen ylläpitoon. Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen
kirjastojen kautta maahanmuuttajat voivat tilata omankielistä aineistoa seutulainaan muista
Pirkanmaan kirjastoista. PIKI-kirjastoissa on vieraskielistä aineistoa, kirjoja, elokuvia, lehtiä ja
musiikkia, yli 80 eri kielellä

Mänttä-Vilppulan kirjastojen vieraskielisiä kokoelmia voidaan täydentää tilauksilla Monikielisestä
kirjastosta Helsingistä. Kirjastojen välityksellä maahanmuuttajien käytössä ovat myös
Venäjänkielisen kirjaston kokoelmat. Lisätietoja kokoelmasta: Venäjänkielinen kirjasto Helmet

Kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön tietokoneita ja langattoman verkon sekä tulostus, kopiointija skannauspalvelut. Kirjastohenkilöstö myös opastaa tiedonhaussa ja ohjelmien käytössä.
Mäntän kirjastossa on asiakkaiden käytettävissä ompelukone. Kirjastot ovat kaikille avoimia
kokoontumispaikkoja.

Lisätietoja:
Mänttä-Vilppulan kirjastot
Juupajoen kirjasto

Yhteystietoja kirjastoihin:
Mäntän kirjasto, Seppälän puistotie 16, 35800 Mänttä, puh. 044 728 8474
kirjasto.mantta@taidekaupunki.fi
Vilppulan kirjasto, Keskuskatu 8, 35700 Vilppula, puh. 044 4288289
kirjasto.vilppula@taidekaupunki.fi
Kolhon kirjasto, Postitie 5, 3990 Kolho, puh. 044 0979210
kirjasto.kolho@taidekaupunki.fi
Juupajoen kunnankirjasto, Kirkkotie 1, 35500 Korkeakoski, puh. 050 4324 020
kirjasto@juupajoki.fi
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11.3. Liikuntapalvelut
Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytössä
joko maksutta tai erikseen määritetyllä korvauksella. Paikka- ja kellonaikoihin sidotut toiminnot
jaetaan paikkakunnan liikuntapolitiikan kriteerien mukaisesti. Määrittävänä tekijänä on silloin
toiminnan sisältö.

Mänttä-Vilppulassa maahanmuuttajataustaiset ovat integroituneet hyvin monella tavalla
toimintaan. Varsinkin urheiluseurojen työ kotouttamisessa on ollut ja tulee olemaan
merkittävässä roolissa. Urheilussa ja liikunnassa on kuitenkin paljon ns. globaalia/ universaalia
toimintaa, johon voi osallistua kaikkialla maailmassa, ja useimmiten kielitaidottomanakin on
mahdollista tulla mukaan. Tätä kautta syntyy luontevasti sosiaalisia kontakteja ja ns. arkipäivän
ymmärrystä paikalliseen elämänmenoon. Urheiluseurat ovat reittejä, joissa omat yhteisöt
löytyvät. Toiminta urheiluseurayhteisöissä on edesauttanut paikallisten ihmisten suhtautumista
maahanmuuttajiin ja hälventänyt ennakkoluuloja (karkeasti sanoen: ihonväri ja tausta katoavat
juuri sillä hetkellä, kun päälle puetaan samanvärinen pelipaita). Osin myös maahanmuuttajaryhmät ovat käynnistäneet omia toimintojaan.

Merkittävin yksittäinen yhteistyötaho on ollut uimahalli, jossa lipunmyynnissä on kuvalliset
toimintaohjeet usealla eri kielellä. Tämä on helpottanut asiakkaiden toimintaa. Uimakouluja on
järjestetty maahanmuuttajataustaisille lapsille ja aikuisille. Toki myös muilla liikuntapaikoilla
maahanmuuttajat ovat toimineet mukana globaaleista maailman pelimuodoista aina varmasti
eksoottisiltakin tuntuviin lumi-/ jäälajeihin.

Kaukaisempia maahanmuuttajia varten on yhteiskunta luonut myös erilaisia sopeuttamiseen
tarkoitettuja kompensaatiomalleja, joita on myös käytetty hyvinkin onnistuneesti. Seuroissa on
otettu käyttöön varustetorit, joissa varsinkin lasten ehjiä urheiluvarusteita laitetaan kiertoon.

Liikunnassa ongelma ei varmastikaan ole tarjonta. Mahdollisuuksia paikkakunnalta löytyy ihan
kaikenlaisille tulijoille. Isoin tehtävä on tieto ja sen kulkeminen maahanmuuttajalle. Myös
seuroille olisi tärkeää saada tieto paikkakunnalle saapuvista potentiaalisista harrastajista.

Liikunnassa on järkevintä, ja kotouttamisen kannalta tehokkainta, keskittyä sellaiseen
toimintaan, jossa maahanmuuttajat integroituvat osaksi toimintaa paikallisväestön kanssa.
Tärkeimmät asiat ovat tiedonkulku ja kynnysten ”madaltaminen” tarvittaessa.
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Juupajoella kunnan liikuntatoimen tehtävänä on ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen,
seurojen liikuntatoiminnan tukeminen sekä liikuntapaikkojen ylläpito. Juupajoen liikuntatoimi
järjestää ohjattua liikuntatoimintaa omana toimintana (uimakoulut, kuntosalin opastukset,
jumpat) sekä tukee yhteistyötahojen, kuten terveyspalvelut, koulun kerhotoiminta ja yhdistykset,
järjestämää toimintaa.

Liikunnan sivut löytyvät osoitteesta:
Mänttä-Vilppulan kaupungin liikuntapalvelut
Juupajoen kunnan liikuntapalvelut

11.4. Kulttuuripalvelut
Mänttä-Vilppulan kulttuuripalvelut tukee ja kehittää alueen kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa
kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin ja oman hyvinvoinnin
edistämiseen. Kulttuuripalvelut avustavat kaupungin tapahtumien, festivaalien ja
taidenäyttelyiden toteutumista avustustoimintansa kautta.

Taidekaupungin kulttuuristrategiassa 2019-2026 on luotu suuntaviivat koko kaupungin
kulttuuritoiminnan kehittämiselle tuleville vuosille. Strategia toimii yhteisenä ohjeena sekä
kaupungille että kulttuuria tuottaville yhdistyksille ja yrityksille. Suunnitelman kärkenä ovat
kulttuurikasvatus, harrastustoiminta, kaupunkitaide ja tapahtumat sekä kulttuuripääkaupunki
2026 –haku yhdessä Tampereen ja muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.

Kulttuuripääkaupunkihankkeessa on nostettu erityisesti esiin maahanmuuttajille ja erityisryhmille
kohdennetut tapahtumat, ja niiden suunnittelu tulevien vuosien aikana. Hankkeen pääteemana
ovat yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja suvaitsevaisuus.

Kulttuuripalvelut on tukenut tapahtumatoimintojen yhteyteen myös ilmaisia konsertteja Mäntän
Musiikkijuhlien kanssa ja maahanmuuttajille on kohdennettu taideprojekteja Kuvataideviikkojen
kanssa.

Juupajoen kunnan kulttuuritoimi järjestää konsertteja, taidetapahtumia ja retkiä, sekä kehittää
kunnan taidekasvatustoimintaa yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa.
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Kulttuuripalvelujen sivut löytyvät osoitteista:
Mänttä-Vilppulan kulttuuripalvelut
Juupajoen kunnan kulttuuritoimi

11.5. Autere-opisto
Autere-opisto tarjoaa vapaan sivistystyön opetusta Mänttä-Vilppulan alueella ja on kaikkien
maahan maahanmuuttajien käytettävissä. Opisto mahdollistaa elinikäistä oppimista, tukee
asukkaiden elämänhallintaa ja monipuolista harrastustoimintaa lähes sadan kurssin voimin.
Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opetuksessa
huomioidaan opiskelijoiden tarpeet joustavin opetusjärjestelyin.

Opiston musiikki- ja taidekurssit sekä liikuntakurssit soveltuvat hyvin maahanmuuttajille matalan
kynnyksen harrastustoimintana. Esim. nuorisosirkuksen kurssitoiminta on ollut pitkään
maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten suosiossa. Taiteen ja liikunnan kieli on
kansainvälistä, joten mukaan tuleminen on helppoa.

Autere-opisto tarjoaa maahanmuuttajille myös kohdennettuja ja maksuttomia kursseja erityisesti
suomen kielen hallintaan. Tällaiseen kurssitoimintaan on myös tulevaisuudessa paljon
mahdollisuuksia, ja valtio on antanut kurssien toteuttamiseen erityisavustusta.
Autere-opiston yhteystiedot:
Autere opisto
Seppälän puistotie 15, PL 69,
35801 Mänttä,
toimistosihteeri puh. 050 346 4455
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11.6. Oriveden seudun kansalaisopisto

Juupajoen kuntalaiset käyttävät pääsääntöisesti Oriveden seudun kansalaisopiston (Oske)
palveluja. Kansalaisopistossa voi opiskella ja harrastaa mm. kieliä, taideaineita, käsitöitä,
musiikkia, tietotekniikkaa ja liikuntaa, vuosittain yli 180 erilaista kurssia. Opetus on tarkoitettu
kaikille ja kaikenikäisille. Taiteen perusopetusta tarjotaan musiikissa ja kuvataiteessa
valtakunnallisen ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Kansalaisopisto-opiskelu on
matalan kynnyksen omaehtoista toimintaa ja toimii myös osaltaan ennaltaehkäisevänä
toimintana syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kansalaisopiston kursseille osallistuminen laajentaa
sosiaalisia verkostoja sekä vahvistaa kokemuksia omista kyvyistä ja vahvuuksista.

Oriveden seudun kansalaisopisto järjestää suomen kielen opetusta maahanmuuttajille.
Maahanmuuttajataustaisille suunnatulle suomen kielen kurssille on mahdollisuus osallistua 50
cnt/ opetustunti, mikä on huomattava alennus opiston normaaliin kurssihintaan nähden.
Kansalaisopiston opinto-opas jaetaan kotitalouksiin elokuun puolivälissä ja se on nähtävillä
myös opiston internetsivuilla. Opasta jaetaan myös yhteistyökumppaneille ja avainhenkilöille,
joiden kautta voidaan maahanmuuttajien kohderyhmä tavoittaa paremmin. Sähköinen
ilmoittautuminen edellyttää suomalaista sosiaaliturvatunnusta. Jos asiakkaalla ei ole sitä, hän
voi ottaa yhteyttä opiston toimistoon. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomenkielellä.
Tapauskohtaisesti on mahdollisuus saada opetusta myös englanninkielellä.

Pia-Maria Ahonen
Rehtori
Oriveden seudun kansalaisopisto
Keskustie 23
35300 Orivesi
p. 040 596 3087

Lisätietoja palveluista:
www.orivesi.fi
FB & Twitter: @orivesi
Instagram: @orivedenkaupunki
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11.7. Serlachius-museot
Koulut tekevät säännöllistä yhteistyötä Serlachius-museoiden kanssa. Kulttuurihistoriallisen
Gustaf-museon ja taidemuseo Göstan pedagogiset palvelut mahdollistavat havainnollisen
kotiseutukasvatuksen ja suomalaisen kulttuuritietouden antamisen konkreettisella tavalla
maahanmuuttajille niin näyttelyissä kuin eri työpajoissakin.
Lisätietoja palveluista: Serlachius-museot

11.8. Suomen Punainen Risti
SPR:n Mäntän osasto – samoin kuin seudulla toimivat Vilppulan ja Juupajoen osastotkin kuuluu SPR:n Hämeen piiriin. Punaisen Ristin toiminta rakentaa moninaista ja yhdenvertaista
osallisuuden yhteiskuntaa ja tuo yhteen eritaustaisia ja eri ikäisiä ihmisiä. Punainen Risti pyrkii
siihen, että sen toimintaan pääsee helposti mukaan ja se on kaikille avointa, esteetöntä,
syrjimätöntä ja rasismista vapaata. Helppo saatavuus verkossa lisää osallisuutta ja
yhdenvertaisuutta.

Punaisen Ristin Mäntän osastolla on oma toimitila Riihikallio sekä kirpputori, jotka ovat avoinna
ma-to 9-15 sekä pe 9-13. Osoite on
Laivarannankatu 12, 35820 Mänttä.
SPR Mäntän osastolla on monimuotoista toimintaa, joista löytyy lisätietoja: Punaisen Ristin
Mäntän osasto tai osaston Facebook-sivuilta.

Punaisen Ristin Juupajoen osastolla on oma toimitila sekä kirpputori, joka on auki
tiistaisin klo 10-15. Osoite on Koskitie 65, 35500 Korkeakoski.
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12 MÄNTTÄ-VILPPULAN JA JUUPAJOEN SEURAKUNNAT

12.1. Mänttä–Vilppulan ev.lut. seurakunta
Mänttä–Vilppulan ev.lut. seurakunnan toimintaan voi osallistua, vaikka ei olisi seurakunnan
jäsen. Seurakunta on seurakuntalaistensa näköinen ja jokainen voi tuoda omat kasvonsa osaksi
seurakuntaa. Seurakunnassa on neljä kirkkoa ja joistain näistä kirkoista on joka sunnuntai
jumalanpalvelus. Korona-aikana jumalanpalvelukset löytyvät striimattuina, lisätietoja:
Mäntta-Vilppulan seurakunta

Seurakunta tarjoaa kasteopetusta eri kielillä (puhekieli englanti ja suomi), Myös erilaisiin
raamattupiireihin ja kuorotoimintaan sekä ryhmätoimintaan voi osallistua, vaikkei suomen kieli
olisi vielä vahva. Seurakunnan papit sekä diakoniatyöntekijät ovat käytettävissä
luottamuksellisiin keskusteluihin mieltä painavissa asioissa. Tarvittaessa on käytössä
puhelintulkkipalvelu. Diakoniatyöntekijät auttavat myös taloudellisissa kysymyksissä ja esim.
ruoka- tai vaate-/ pienissä kodintarvikeostoksissa.

Seurakunnalla on tarjolla toimintaa myös lapsille ja nuorille sekä koko perheelle yhdessä lasten
kanssa. Seurakunta tarjoaa myös erikseen ilmoitettuina ajankohtina Lapsiparkin, jonka aikana
voi käydä omilla asioillaan rauhassa, kun lapsi jää koulutetun lastenohjaajan huomaan hetkeksi
leikkimään. Alakoululainen (1-6 lk:t) voi lähteä mukaan kerhotoimintaa. Nuorisotyössä (15 -18
v.) voi lähteä mukaan nuorteniltoihin, osallistua musiikkitapahtumiin, retkiin tai leireille.

Katso lisätietoja palveluista:
Tervetuloa mukaan Mäntän seurakunnan toimintaan

Lisätietoja lasten sekä nuorten toiminnasta:
Instagramista alakoululaistyö: mvsrk-koululaistyo ja nuorisotyö: manttavilppula_srknuoret

Maahanmuuttotyöstä vastaava diakoniatyöntekijä:
Virve Pihlajamäki
p.044 7503622
sähköposti: virve.pihlajamaki@evl.fi
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12.2. Oriveden seurakunta, Juupajoen kappeliseurakunta
Oriveden seurakunta tahtoo olla aktiivisesti mukana maahanmuuttajien kotouttamisessa
paikkakunnalle. Hätämajoituskeskuksen perustaminen Orivedelle syksyllä 2015 innosti monia
seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisesti turvapaikanhakijoiden parissa. Paljon yhteyksiä on
syntynyt, joten seurakunnan on helppo toimia vapaaehtoisten auttajien taustayhteisönä
jatkossakin.

Seurakunnan eri työalat ovat valmiita vastaamaan kotouttamisen haasteeseen sen mukaan,
kuin tarvetta on. Niin lapsi- ja perhetyöllä kuin nuoriso-, diakonia- ja kansainvälisellä työllä on
valmius tukea maahanmuuttajien kotouttamista jo olemassa olevien toimintarakenteiden kautta.
Tarvittaessa myös nimenomaan maahanmuuttajille suunnattua toimintaa voidaan suunnitella.

Seurakunta pitää tärkeänä osana kotouttamista myös kantaväestölle suunnatun ennakkoluuloja
lievittävän kansainvälisen kasvatuksen. Seurakunnalla on jo kokemusta turvapaikanhakijoille ja
kantaväestölle järjestetyistä yhteisistä tilaisuuksista. Tällaisten tilaisuuksien järjestämistä
voidaan vielä kotouttamisvaiheessakin pohtia. Seurakunta pyrkii siihen, että kynnys
seurakunnan maahanmuuttajille tarjoaman avun vastaanottamiseen olisi mahdollisimman
matala riippumatta heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan. Maahanmuuttajat ovat
tervetulleita mukaan kaikkeen seurakunnan yleiseen avoimeen toimintaan. Omassa
toiminnassaan seurakunta toimii oman kristillisen tunnustuksensa pohjalta.
Katso lisätietoa palvelusta:
Oriveden seurakunta, Juupajoen kappeliseurakunta

12.3. Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen muut seurakunnat
Mänttä-Vilppulassa toimii ev.lut. seurakunnan lisäksi aktiivisesti myös muita seurakunta.
Seurakuntien toiminnasta ja heidän tarjoamistaan palveluista löytyy lisätietoa seurakunnan
internet-sivuilta.

12.3.1. Mänttä-Vilppulan vapaaseurakunta
Keskuskatu 15
35700 Vilppula
Lisätietoa toiminnasta:
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Mänttä-Vilppulan vapaaseurakunta

12.3.2. Mäntän helluntaiseurakunta
Rusinniementie 2
35800 Mänttä
Lisätietoa toiminnasta:
Mäntän helluntaiseurakunta

12.3.3. Tampereen ortodoksinen seurakunta, Kolho
Karjalan valistajien kirkko
Kappelitie 8
35990 KOLHO
Lisätietoa toiminnasta:
Tampereen ortodoksinen seurakunta, Kolho
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13 VALTION PALVELUT

13.1. Kela
Jos maahanmuuttaja on esim. juuri kuntapaikan ja oleskeluluvan saanut, eikä näin ollen ole
vielä suomalaisen sosiaaliturvan piirissä, hän täyttää Muutto Suomeen (Y777) –lomakkeen, joka
on myös Kela-korttihakemus. Kela arvioi oikeuden suomalaiseen sosiaaliturvaan ja postittaa
Kelakortin asiakkaalle kotiosoitteeseen.

Kelan Mänttä-Vilppulan palvelupiste toimii osoitteessa Hallituskatu 23, 35800 Mänttä. Kela
palvelee ajanvarauksella tiistaisin ja keskiviikkoisin. Ajan voi varata verkossa osoitteessa
www.kela.fi/ajanvaraus tai soittamalla Kelaan. Myös Kelan puhelinpalveluun voi varata ajan.
Puhelinpalvelu on auki maanantaista perjantaihin. Moniin kysymyksiin löytyy vastaus helposti ja
nopeasti Kelan verkkosivuilta, katso lisätietoja palveluista (www.kela.fi). Kelan
asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voi hakea lähes kaikkia etuuksia ja tarkistaa esimerkiksi
oman hakemuksen käsittelytiedot.

Mänttä-Vilppulan Asiointipiste on avoinna ma-pe klo 9-12 ja 13-15. Siellä voi asioida Kelaasioissa myös varsinaisen palvelupisteen ollessa suljettuna. Asiointipisteellä on käytössä Kelan
etäpalvelu. Etäpalvelussa avataan kuva- ja ääniyhteys Kelan palveluasiantuntijalle.
Asiointipisteen palveluneuvoja auttaa asiakasta etäyhteyden avaamisessa.

Asiointipisteen palveluneuvojalta voi kysyä neuvoja esimerkiksi etuuksien hakemiseen ja
verkkoasiointiin. Palveluneuvoja auttaa asiakasta valitsemaan asiakkaan tilanteeseen parhaiten
sopivan tavan asioida. Asian voi esimerkiksi hoitaa verkossa, varata ajan tai jättää liitteen tai
hakemuksen postilaatikkoon. Palvelupisteessä on myös asiakaspäätteitä, joilla voi esimerkiksi
täyttää hakemuksia ja varata ajan.

Palvelut erityisesti maahanmuuttajille, lisätietoja palveluista alla:

Puhelinpalvelu muilla kielillä
Tulkkauspalvelut
Infolehtinen toimeentulotuesta 11 kielellä
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Selkokieliset esitteet

Kelan KV-keskus palvelee kaikkia Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa
kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita.

Puhelinpalvelu asiakkaille:
Kansainväliset tilanteet 020 634 0200 ja
(Ulkomailta +358 20 634 0200).

Numero palvelee suomeksi ja englanniksi.

Puhelinpalvelu viranomaisille:
Kansainväliset tilanteet 020 634 0200 ja (Ulkomailta +358 20 634 0200).
Numero palvelee suomeksi ja englanniksi.
Suomeen vakinaisesti muuttavat voivat yleensä saada Kelan etuuksia muuttohetkestä lähtien.
Kela arvioi, asuuko hakija Suomessa vakinaisesti tai voiko saada hän oikeuden Kelan etuuksiin
työskentelyn perusteella. Asumista koskevaan arvioon vaikuttaa esimerkiksi se, onko kyseessä
paluumuutto, pidempiaikainen työskentely Suomessa tai läheinen perhesuhde Suomessa jo
asuvan henkilön kanssa. Kela voi pitää asumista vakituisena myös silloin, jos henkilö on
oleskellut Suomessa aiemmin jo 1 vuoden ajan.

Lisätietoja: Selkokielinen opas Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille (Kela)

13.2. Poliisi
Mänttä-Vilppula kuuluu Sisä-Suomen poliisilaitokseen, lähimmät poliisiasemat ovat:


Mänttä-Vilppulan poliisiasema, Miinanpellonkatu 2, 35800 Mänttä.



Jämsän poliisiasema, Keskuskatu 17, 42100 Jämsä



Keuruun poliisiasema, Multiantie 7, 42700 Keuruu

Poliisi ei hoida oleskelulupa- eikä EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti asioita.
Asiointi on siirtynyt Maahanmuuttoviraston hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Poliisi voi myöntää
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ulkomaalaisille ulkomaalaisten henkilökortteja. Niillä ei voi matkustaa Suomen ulkopuolelle,
koska ne eivät ole matkustusasiakirjoja.

Henkilökorttihakemuksen voi vireyttää myös sähköisesti, mutta hakija voi joutua sähköisen
hakemuksen tekemisen jälkeen käymään poliisiasemalla. Hakija voi asioida ajanvarauksella
missä tahansa poliisiaseman lupahallinnon toimipisteessä. Ajan voi varata ilman sähköistä
tunnistautumista. Mikäli maahanmuuttajalla ei ole mitään hyväksyttävää henkilötodistusta
(passi, henkilökortti), tukihenkilö voi noutaa saapuneen henkilökortin valtakirjalla.

Asiointi poliisiasemilla tapahtuu ajanvarauksella. Ajan varaaminen onnistuu poliisin nettisivuilta
www.poliisi.fi tai soittamalla valtakunnalliseen palvelunumeroon 0295 419 800 (pvm/npm)
arkisin klo 8-16.15 välisenä aikana.

13.3.Maahanmuuttovirasto eli Migri
Turvapaikanhakijoiden ensimmäisen oleskeluluvan hakuprosessi on tehty jo vastaanottokeskuksessa. Mikä oleskelulupa on myönnetty ja asiakas saa kuntapaikan Mänttä-Vilppulasta
tai Juupajoelta, jatkolupa haetaan yleensä sähköisesti Migrin asiointipalvelusta. Joissakin
tilanteissa viranomainen voi velvoittaa asiakasta käymään tunnistautumassa palvelupisteellä.

Lähin palvelupisteemme sijaitsee Tampereella ja sinne täytyy varata aika etukäteen.
Turvapaikkahakemusasioita ei hoideta palvelupisteillä.
Migri palvelupisteet

Osoite: Tekniikankatu 1
33720 Tampere
Avoinna: ma–ke ja pe kello 8–16.15.
Torstaisin suljettu.

Asiointiohje turvapaikanhakijoille:
Migri: näin asioit palvelupisteessä
Migri ajanvaraus
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Migri myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville, rekisteröi EU-kansalaisten oleskeluoikeuden ja
käsittelee turvapaikkahakemukset puhuttelusta päätöksentekoon. Se myös myöntää
muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja, päättää käännyttämisestä ja
karkottamisesta sekä vastaa kansalaisuushakemuksista, -ilmoituksista ja kansalaisuusaseman
määrittämisestä. Migri ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien
vastaanoton käytännön toimintaa sekä vastaa ulkomaalaisrekisterin (UMA) ylläpidosta.
Migrin lisäksi maahanmuuttoon liittyviä asioita käsittelevät monet muutkin viranomaiset.
Katso lisätietoja palveluista alla:
Migri, tietoa virastosta

13.4. Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
Vakinaisesti Suomeen muuttaville henkilöille täytyy rekisteröidä kotikunta ja lähes kaikessa
viranomaisasioinnissa tarvitaan henkilötunnus. Mänttä-Vilppulassa Asiointipisteeltä voi varata
ajan tähän palveluun. Oleskeluluvan on oltava voimassa vähintään vuoden. Pohjoismaiden
sekä EU-maiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa. EU-kansalaisten on kuitenkin
rekisteröitävä oleskeluoikeutensa paikallisen poliisilaitoksen lupahallinnossa, mikäli
Suomessa oleskelu kestää yli 3 kuukautta (Euroopan unionin kansalaisen
oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus poliisilta).
Myös tilapäisesti Suomessa asuva ulkomaalainen voi saada henkilötunnuksen, jos hän
tarvitsee sitä esimerkiksi työntekoa varten. Tällöin hänen on esitettävä työsopimus tai muu
selvitys henkilötunnuksen tarpeellisuudesta. Hänelle ei kuitenkaan rekisteröidä kotikuntaa
Suomessa eikä hän saa kotikuntaan liittyviä oikeuksia. Tilapäisesti oleskeleva EU-kansalainen
voi rekisteröityä missä tahansa Digi- ja väestötietovirastossa tai verotoimistossa. Rekisteröinti
tapahtuu niin, että henkilön tulee henkilökohtaisesti käydä DVV:n palvelupaikassa, jossa hän
täyttää Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituslomakkeen.

Väestötietojärjestelmään rekisteröitäviä tietoja ovat mm. nimi, syntymäaika, kansalaisuus,
perhesuhdetiedot ja osoite. EU-kansalaisilla tulee olla mukana passi tai virallinen,
kuvallinen henkilökortti sekä rekisteröintitodistus poliisilta. Muilla kuin EU-kansalaisilla
tulee olla mukana passi ja oleskelulupa. Muita rekisteröinnissä tarvittavia asiakirjoja ovat
mm. mahdolliset avioliittotodistukset sekä lasten syntymätodistukset. Todistusten tulee olla
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laillistettuja.

DVV:n tulee tehdä virallinen muuttoilmoitus aina muutettaessa ja maastamuuttoilmoitus
Suomesta muutettaessa.

Puhelinnumero 0295 539 225
Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12
Käyntiosoite
Hatanpään valtatie 24
33100 TAMPERE

Postiosoite
PL 682
33101 TAMPERE

Palveluajat
Ma - Pe 9.00 - 16.15
Toistaiseksi asiakaspalvelua saa vain ajanvarauksella.

13.5. TE –toimisto
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto on kuntiemme vastaava TE-toimisto. Kasvokkaista
palvelua tarjotaan ensisijaisesti Tampereella, mutta mahdollisuuksien mukaan myös
monikanavaisesti verkossa, etäosallistumisen mahdollistaen. Mäntässä videoneuvotteluihin on
mahdollista osallistua Asiointipisteellä osoitteessa Hallituskatu 23. TE-toimisto, mutta
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aikana kunta, vastaa työnhakijoiksi rekisteröityneiden
maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen
järjestämisestä, esimerkiksi kielikoulutuksista. Niille maahanmuuttaja-asiakkaille, joilla ei ole
oikeutta kotoutumissuunnitelmaan, laaditaan työllistymissuunnitelma. TE-toimisto tarjoaa myös
työnhaun ohjausta ja maahanmuuttajille suunnattuja verkkopalveluja, jotka eivät
vaadi rekisteröitymistä TE-toimiston asiakkaaksi. TE-toimistoon voi ilmoittautua työnhakijaksi,
vaikka henkilöllä ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan.

EU-kansalainen
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Julkisen työvoimapalvelulain mukaan niiden valtioiden kansalaiset, joilla Suomea velvoittavien,
työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella on oikeus
saapua Suomeen hakemaan työtä ja tehdä ansiotyötä ilman työvoimatoimiston
työvoimapoliittista harkintaa, rekisteröidään säädetyllä tavalla työnhakijoiksi, jollei sopimuksista
muuta johdu. Näiden valtioiden kansalaiset rekisteröidään työnhakijaksi ja he voivat käyttää
julkisia työvoimapalveluja rajoituksitta samoin edellytyksin kuin Suomen kansalaiset. Sama
koskee myös EU- ja Eta-maan kansalaisten perheenjäseniä, vaikka nämä eivät olisi EU- tai
ETA-maiden kansalaisia. EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaan henkilö voi lähteä työnhakijaksi
toiseen EU/ETA-maahan ja säilyttää oikeutensa lähtömaan lainsäädännön mukaisiin etuuksiin
tietyin edellytyksin. Asetuksen mukaan henkilön täytyy mm. rekisteröityä työnhakijana jokaisen
sellaisen jäsenvaltion työvoimaviranomaisessa, johon hän lähtee ja kuulua niiden
valvontamenettelyn alaisuuteen.

EU:n ulkopuolelta tuleva
Lähtökohtaisesti henkilö, jolle on myönnetty oleskelulupa, voidaan rekisteröidä työnhakijaksi.
EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalainen voidaan rekisteröidä työnhakijaksi, jos
hänellä on oikeus ansiotyöhön myönnetyn oleskeluluvan nojalla eikä oleskelulupaan liity
työnantajaa koskevia rajoituksia. Työntekoa varten on voitu myöntää työntekijän oleskelulupa
tai muu oleskelulupa. Työnantajakohtaisia rajoituksia voi liittyä vain työntekijän oleskelulupaan,
mutta ei muihin oleskelulupiin. Työnantajakohtainen rajoitus on yleensä se, että oleskelulupa on
voimassa vain yhden tai useamman työnantajan työssä. Tällöin henkilöä ei voida rekisteröidä
työnhakijaksi. Työlupa voi olla myös alakohtainen, silloin TE-palvelut ovat mahdollisia.

Lisätietoa palvelusta
TE-palvelut

13.6. Vero
Kun henkilö tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi, hän maksaa Suomeen veroa tuloista,
jotka saa Suomesta tai ulkomailta. Hän on siis yleisesti verovelvollinen kuten kaikki Suomessa
asuvat. Verottajalle täytyy ilmoittaa tilinumero veronpalautuksia varten. Työttömyysturvalla
opiskelevat saavat usein veronpalautusta, joka huomioidaan toimeentulotuessa.
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Henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti tarvitaan
hoidettaessa veroasioita OmaVerossa / MyTax. Seuraavissa lauseissa linkkejä, lisätietoja
palveluista. Veroasiat voi hoitaa myös soittamalla Verohallinnon valtakunnallisiin
palvelunumeroihin / telephone numbers tai käymällä
Tampereen verotoimistossa tai Mänttä-Vilppulan toimipisteessä.

Verohallinnon Vero.fi-sivustolla on paljon tietoa kansainvälisistä tilanteista, esimerkiksi
Ulkomailta Suomeen -sivulta / Arriving in Finland -page löytyy tietoa siitä, miten verotukseen
vaikuttaa se, kuinka kauan Suomessa oleskelee tai tuleeko Suomeen opiskelemaan.
Jos tekee palkkatöitä, tarvitsee verokortin. Saadakseen verokortin tarvitaan suomalainen
henkilötunnus, jonka saa, kun rekisteröitymällä väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmää ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston lisäksi
henkilötunnuksia myöntää myös Verohallinto silloin, kun henkilötunnusta tarvitaan
verotuksellisista syistä. Tässä lisätietoa, miten henkilötunnus hankitaan Verohallinnosta /
finnish personal identity codes for workers. Turvapaikanhakijan tulee tarkistaa ennen verokortin
hankkimista työnteko-oikeutensa Maahanmuuttoviraston sivulta. Tässä ohjeistusta, miten
turvapaikanhakijana hankit verokortin / how to get a tax card for work as a asylum seeker.

13.7. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja siihen liittyvästä
lainsäädännöstä sekä työllistymisen edistämisestä. Ministeriö ohjaa kotouttamisasioissa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) toimintaa. Yhdessä sisäministeriön
kanssa työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työvoiman maahanmuuton ja sen rakenteen
kehittymistä.

13.8. Kotouttamisen osaamiskeskus
Kotouttamisen osaamiskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriössä osana kotouttaminen ja
työvoiman maahanmuutto -yksikköä. Osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea
maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä paikallisesti, alueellisesti sekä
valtakunnallisesti.

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää eri kohderyhmille valtakunnallisia ja alueellisia
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osaamista vahvistavia tilaisuuksia ja levittää hyviä käytäntöjä, tunnistaa eri puolilla toimivia
prosesseja ja yhteistyöverkostoja sekä koostaa ja välittää kotouttamistyön suunnittelun ja
toteutuksen perustaksi tutkimus-, tilasto- ja seurantatietoa ja edistää kotouttamistoiminnan
vaikuttavuuden arviointia. Katso tarkemmin: kotouttaminen.fi.
Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on kehitetty kotoutumisen parissa työskentelevien
perehdytykseen ja osaamisen kehittämiseen.

Maahanmuuttajia ohjaavat tahot voivat hyödyntää myös Kotoutumisen tukena -sivustoa. Sitä
kautta löytyy matalan kynnyksen tapahtumia ja toimintaa kotoutujille, samoin kuin tietoa ja
tilaisuuksia ammattilaisille. Sivusto löytyy osoitteessa:

13.9. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) vastuulla ovat mm. seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tehtävät toimialueellaan:
- kotouttamisen alueellinen kehittäminen, yhteistyö, yhteensovittaminen ja seuranta;
- kuntien tukeminen ja neuvonta kotoutumisen edistämisessä sekä pakolaisten vastaanotossa;
- pakolaisten kuntiin osoittaminen;
- työ- ja elinkeinotoimistojen ohjaus, neuvonta, tukeminen ja osaamisen kehittäminen
kotouttamisessa ja työllistymisen edistämisessä;
- ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan alueellisen linjauksen laatiminen;
- työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen suunnittelu, hankinta ja valvonta
sekä
- hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen;
ELY-keskus myös neuvoo kuntia pakolaisten vastaanottoon liittyvien valtion korvausten
hakemisessa. Korvausta maksetaan oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
(vastaanottokeskuksista muuttavat) osalta kolmen vuoden ja pakolaiskiintiössä Suomeen
otettujen kiintiöpakolaisten osalta neljän vuoden ajan alkaen ensimmäisestä
kotikuntamerkinnästä.
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14 MAAHANMUUTTAJATYÖN KEHITTÄMISALUEET

14.1. Osallistaminen
Kotouttaminen tarkoittaa viranomaistoimenpiteitä, jotka edistävät yksilön kotoutumista
hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin. Aitoa kotoutumista on
tapahtunut silloin, kun maahanmuuttajakuntalainen on aktiivinen toimija, ei vain toimenpiteiden
kohde. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja kokee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen
jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Osallisuus on oikeutta
terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon ja asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin.
Jokaisella kuntalaisella pitäisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
ja yhteiskunnan kehitykseen. (thl.fi)

Kotouttamisohjelman laadinnan yhteydessä työryhmä totesi, että Mänttä-Vilppulassa ja
Juupajoella selvitetään sote-palvelujen asiakasraadin, nuorisovaltuuston ja asumisentyöryhmän toiminnassa maahanmuuttajien äänen kuuluminen. Vain maahanmuuttajiin
keskittyvää raatia tai työryhmää ei nähty tarkoituksenmukaisena, vaan tavoitellaan jo olemassa
olevien työryhmien kokoonpanoissa maahanmuuttajien huomioimista.

14.2. Tiedottaminen
Tiedottamisessamme ei ole huomioitu maahanmuuttajia vielä johdonmukaisesti, vaan esim.
englanninkielinen kaupungin viestintä on painottunut viestintään turisteille. Koska MänttäVilppulassa asuu vakinaisesti yli 220 vieraskielistä kuntalaista, kaupungin palveluista
tiedotettaessa heidät tulisi huomioida. Vaikka tavoitteena on, että maahanmuuttajat oppisivat
toimimaan suomen kielellä, he hyötyvät myös selkosuomen käytöstä. Selkosuomesta hyötyvät
myös monet kantasuomalaiset erityisryhmät.

Mänttä-Vilppulan tiedottaja huomioi, missä tilanteissa olisi tarpeen käyttää suomen rinnalla
esim. englantia tai selkosuomea. Tämä tukee osaltaan palvelujen esteettömyyttä ja
saavutettavuutta ja koituu kaikkien kuntalaisten hyväksi.

