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1. JOHMANTO

MaaUanmuuttajat kaipaavat tietoa omiVta oikeukViVtaan ja velvolliVuukViVtaan SuomeVVaH Vekä ViitäH miVtä
Ue voivat tietoa Uankkia. Tietoa tarvitaan eVimerkikVi aVumiVeVtaH päiväUoiToVtaH kouluiVta ja
UarraVtuVmaUTolliVuukViVta.
OunnaVVa kotouttamiVen tavoitteena on turvata maaUanmuuttajalle peruVtieTot VuomalaiVen yUteiVkunnan
toiminnaVtaH peruVoikeukViVtaH velvolliVuukViVta ja työelämäVtä. LiVäkVi kunnan ja muiTen paikalliVten
viranomaiVten kotoutumiVen eTiVtämiVen tavoitteena on tukea paikalliVeVti tai VeuTulliVeVti
kanVainväliVyyttäH taVa-arvoa ja yUTenvertaiVuutta Vekä eTiVtää myönteiVtä vuorovaikutuVta eri
väeVtöryUmien välillä. Tavoitteena on eTiVtää Uyviä etniViä VuUteita ja kulttuurien väliVtä vuoropuUelua ja
maaUanmuuttajaryUmien oValliVuutta Vekä tukea maUTolliVuukVia oman kielen ja kulttuurin VäilyttämiVeen.
(OotouttamiVlaki 2010H 29§)
OotouttamiVoUjelma on kunnaVVa toteutettavan pakolaiV- ja maaUanmuuttopolitiikan kannalta keVkeinen
oUjelma-aViakirja. OUjelma ViVältää Vuunnitelman tavoitteiVtaH toimenpiteiVtäH voimavaroiVta Vekä
yUteiVtyöVtä maaUanmuuttajien kotouttamiVeVVa. OotouttamiVoUjelma ViVältää myöV konkreettiVet
toimenpiteet ViitäH miten Uyviä etniViä VuUteita kunnan alueella eTiVtetään ja Veurataan.
Tavoitteita määriteltäeVVä otetaan Uuomioon paikalliVet erityiVpiirteet ja maUTolliVuuTet. Muutoin ne
määritellään kotouttamiVlain ja UallitukVen maaUanmuutto- ja pakolaiVpolitiikan oUjelman mukaiVeVtiJ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

maaUanmuuttajat Vaavat peruVtieTot VuomalaiVen yUteiVkunnan toiminnaVtaJ peruVoikeukViVtaH
velvolliVuukViVta ja työelämäVtä
maaUanmuuttajat Vaavat kielitaiTonH jonka peruVteella Ue voivat työlliVtyä tai jatkaa opintojaan
luku- ja kirjoituVtaiTottomat tai muutoin väUän peruVkoulutuVta Vaaneet Vaavat luku- ja kirjoituVtaiTon
tai täyTentävää opetuVta
maaUanmuuttajilla on maUTolliVuuV VaaTa koVketuV paikalliViin aVukkaiViin ja yUteiVkuntaelämään
maaUanmuuttajat voivat oValliVtua taVavertaiVina yUteiVkunnan talouTelliVeenH poliittiVeen ja
VoViaaliVeen elämään
etniVen VyrjimättömyyTen ja taVa-arvon eTiVtäminen

Tämä kotouttamiVoUjelma on teUty elo-VyyVkuuVVa 2012 ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallion alueelle
(AlavieVkaH NivalaH Sievi ja YlivieVka).
1.1 OotouttamiVoUjelmatyöryUmä ja Ven toiminta

OotouttamiVlain 32 § toTetaanH että kunnan tai uVeamman kunnan yUTeVVä on laaTittava kotoutumiVen
eTiVtämiVekVi ja monialaiVen yUteiVtyön vaUviVtamiVekVi kotouttamiVoUjelmaH joka UyväkVytään kunkin
kunnan kunnanvaltuuVtoVVa ja jota tarkiVtetaan väUintään kerran neljäVVä vuoTeVVa. OUjelma otetaan
Uuomioon kuntalain (365I1995) 65 §Jn mukaiVta talouVarviota ja -Vuunnitelmaa laaTittaeVVa. Nlinkeino-H
liikenne- ja ympäriVtökeVkukVenH työ- ja elinkeinotoimiVtonH OanVaneläkelaitokVen ja muiTen kunnan
alueella toimivien viranomaiVten on kunnan aloitteeVta oValliVtuttava oman toimialanVa oValta oUjelman
laaTintaanH toteutukVeen ja toimeenpanon Veurantaan. ÖaikalliVet maaUanmuuttaja-H kanValaiV-H työntekijäja työnantajajärjeVtöt Vekä uVkonnolliVet yUteiVöt voivat tarvittavaVVa laajuuTeVVa oValliVtua
kotouttamiVoUjelman laaTintaanH toteutukVeen ja Ven toimeenpanon Veurantaan.
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Oallion alueelle on aVetettu tällainen moniammatillinen työryUmä alueen kotouttamiVoUjelman
päivittämiVekVi. TyöryUmään ovat kuuluneet Veuraavat UenkilötJ
Anna-LiiVa IVotaluVH AlavieVka
Riitta ViitakangaVH Nivala
Hanna SalminenH Sievi
Oeijo ÖeVonenH YlivieVka
Leena IiVakkilaH ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallio
Onni MononenH ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallio
Öiritta HiivaH TN-toimiVto YlivieVka
Helena MarjamaaH TN-toimiVtoH Haapajärvi
Outi ÖekkalaH ONLAH YlivieVka
Nlina HiivaH MaaUanmuuttaja-aViamieVtoiminnan käynniVtämiVUanke
Rita OovacVH MaaUanmuuttaja-aViamieVtoiminnan käynniVtämiVUanke
Öirjo OeronenH MaaUanmuuttaja-aViamieVtoiminnan käynniVtämiVUanke
TyöryUmän teUtävänä on ollut päivittää alueen kotouttamiVoUjelma 1.9.2011 voimaantulleen
kotouttamiVlain mukaiVekVi. TyöryUmä on toiminut maaliV-elokuun 2012 aikana muokaten oUjelman uuTen
lain mukaiVekVi.
1.2 OotouttamiVlain tavoitteetH Voveltaminen ja toimeenpano

Tämä kotouttamiVoUjelma vaVtaa 1.9.2011 voimaantulleen lain kotoutumiVen eTiVtämiVeVtä (1386I2010)
ViVältöäH jäljempänä kotouttamiVlaki.
OotouttamiVlain tarkoitukVena on tukea ja eTiVtää kotoutumiVta ja maaUanmuuttajan maUTolliVuutta
oValliVtua aktiiviVeVti VuomalaiVen yUteiVkunnan toimintaan. LiVäkVi lain tarkoitukVena on eTiVtää taVa-arvoa
ja yUTenvertaiVuutta Vekä myönteiVtä vuorovaikutuVta eri väeVtöryUmien keVken. (OotouttamiVlaki 1§)
Lakia Vovelletaan UenkilöönH jolla on ulkomaalaiVlaiVVa (301I2004) tarkoitettu voimaVVa oleva oleVkelulupa
SuomeVVa. Lakia Vovelletaan myöV UenkilöönH jonka oleVkeluoikeuV on rekiVteröity tai jolle on myönnetty
oleVkelukortti ulkomaalaiVlain mukaiVeVti Vekä eräiVVä muiVVa tapaukViVVa. (OotouttamiVlaki 2§)
1.3 OeVkeiVet käVitteet

MaaUanmuuttaja
YleiVkäViteH jolla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta UenkilöäH joka oleVkelee maaVVa muuta kuin matkailua
tai ViiUen verrattavaa lyUytaikaiVta oleVkelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleVkeluoikeuV on
rekiVteröity tai jolle on myönnetty oleVkelukortti. MaaUanmuuttajaVta Vaatetaan myöV käyttää termiä
uuVVuomalainen.
OleVkelulupa
Lupa Vaapua toiVtuvaVti maaUan ja oleVkella maaVVa. Myönnetään ulkomaalaiVelle muuta kuin matkailua tai
ViiUen verrattavaa lyUytaikaiVta oleVkelua varten.
Tilapäinen oleVkelulupaJ Myönnetään ulkomaalaiVelleH jonka tarkoitukVena ei ole jääTä Suomeen
pyVyväVti. Lupa on uuVittava määräajan päätyttyä. TilapäiVeen oleVkelulupaan merkitään kirjaintunnuV
B.
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Jatkuva oleVkelulupaJ Myönnetään ulkomaalaiVelleH joka on tullut Suomeen pyVyväVVä
maaUanmuuttotarkoitukVeVVa. Lupa on uuVittava määräajan päätyttyä. Jatkuvaan oleVkelulupaan
merkitään kirjaintunnuV A.
PyVyvä oleVkelulupaJ Myönnetään UenkilölleH joka on oleVkellut SuomeVVa yUtäjakVoiVeVti jatkuvalla
oleVkeluluvalla neljä vuotta. OleVkelun Vyy tai muut erityiVet Vyyt voivat aiUeuttaa poikkeukVia
oleVkeluaikaan. Lupa myönnetään toiVtaiVekVi eikä Vitä tarvitVe uuVia. ÖyVyvään oleVkelulupaan
merkitään kirjaintunnuV Ö.
Ulkomaalainen
Suomen oikeuTen kannalta UenkilöH joka ei ole Suomen kanValainen.
Siirtolainen/Työperäinen maaUanmuuttaja
HenkilöH joka muuttaa pyVyväVVä tarkoitukVeVVa toiVeen maaUan UankkiakVeen Vieltä toimeentulonVa.
TurvapaikanUakija
HenkilöH joka pyytää Vuojaa ja oleVkeluoikeutta vieraaVta maaVta. TurvapaikanUakijan pakolaiVuuV toTetaan
vaVta UakemukVeen annetulla päätökVelläH joten tuliVi välttää "pakolainen" Vanaa ennen kuin päätöV on
annettu.
Pakolainen
HenkilöH joka nauttii kanVainväliVtä Vuojelua oman maanVa ulkopuolella. ÖakolaiVella on peruVteltua aiUetta
pelätä joutuvanVa vainotukVi roTunH uVkonnonH poliittiVen mielipiteenH kanValliVuuTen tai tiettyyn
yUteiVkuntaluokkaan kuulumiVen vuokVi. Öakolainen on jo Vaanut turvapaikan tai oleVkeluluvan
pakolaiVuuTen peruVteella.
Oiintiöpakolainen
HenkilöH jolla on YOJn pakolaiVtoimiVton myöntämä pakolaiVaVema jo maaUan tulleVVaan. OiintiöpakolaiVten
määrä päätetään vuoVittain valtion tulo- ja menoarvion yUteyTeVVä pakolaiVkiintiön puitteiVVa.
UlkoVuomalainen
Suomen rajojen ulkopuolella aVuva Suomen kanValainen tai Vyntyperältään Vuomalainen UenkilöH joka pitää
itVeään VuomalaiVena.
Paluumuuttaja
UlkoVuomalainenH joka on pitemmän tai lyUyemmän ajanjakVon aVunut Suomen rajojen ulkopuolella ja
palaa takaiVin Suomeen (eVim. RuotVin VuomalaiVetH Viron ja entiVen NeuvoVtoliiton VuomalaiVet mm.
inkeriläiVet).
MonikulttuurinenH monietninen
Nri kulttuurien taVa-arvoinen rinnakkaiVelo. NtniVyyTeVVä on kyVe ykVilön ja ryUmän tavaVta jäVentää itVeään
VuUteeVVa toiViin. NtniVyyV on ViTokViVVa tilanteiViin ja muuttuu ajan myötä. MonikulttuuriVuuTen rinnalla
käytetään käVitteitä monietninen ja monikanVallinen. Monietninen painottaa eri etniVten ryUmienH eri
kulttuuriryUmien muoToVtamaa yUteiVkuntaa. MonikanVallinen painottaa yUteiVkunnan kooVtumiVta eri
kanValliVuutta oleviVta UenkilöiVtäH jotka voivat lainVääTännölliVeVtikin olla monikanValliVia
kakVoiVkanValaiVuuTen myötä.
VäUemmiVtöpolitiikka
YUteiVkunnan tapa VääTellä ja järjeVtää enemmiVtön ja väUemmiVtön väliViä VuUteita.
Ootoutuminen
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ÖroVeVViH joVVa maaUanmuuttaja Uankkii tarvittavat tieTot ja taiTot oValliVtuakVeen yUteiVkunnan
talouTelliVeenH poliittiVeen ja VoViaaliVeen elämään itVenäiVeVti ja yUTenvertaiVina kantaväeVtön kanVVa.
SamanaikaiVeVti maaUanmuuttaja ylläpitää ja keUittää omaan kulttuuriinVa ja etniVyyteen liittyviä tärkeinä
pitämiään aVioita. Ootoutuminen eTellyttää myöV VopeutumiVta Vekä väUemmiVtöltä että valtaväeVtöltä.
Ootouttaminen
ViranomaiVten ja muiTen taUojen järjeVtämät toimenpiteetH joilla eTiVtetään maaUanmuuttajien
VopeutumiVta elämään ja toimimaan VuomalaiVeVVa yUteiVkunnaVVa. OotouttamiVen tarkoitukVena on antaa
maaUanmuuttajalle maUTolliVimman nopeaVti itVenäiVen ja taVavertaiVen kanValaiVuuTen vaatimat
valmiuTet.
Syrjäytyminen
Määritellään VoViaalipolitiikaVVa yleenVä Uuono-oVaiVuuTen kaVautumiVekVi. Suomen kaltaiVeVVa
yUteiVkunnaVVa VyrjäytymiVen peruVulottuvuukVia ovat erityiVeVti Vyrjäytyminen koulutukVeVtaH
tuotannoVtaH kulutukVeVta ja VoViaaliVeVta yUteiVöVtä. MaaUanmuuttajan Vyrjäytyminen tarkoittaa
integroitumiVen vaVtakoUtaa ja tarkoittaa toiVaalta maaUanmuuttajan vieraantumiVta omaVta kulttuuriVtaan
ja toiVaalta jäämiVtä valtayUteiVön elämän ulkopuolelle.
SuvaitVevaiVuuV
NnnakkoluulottomuuV ja avoimuuV yUTiVtyneenä terveeVeen itVetuntoon ja oman kulttuurin tuntemukVeen
Vekä kyky VamanaikaiVeVti omakVua uutta ja vieraVta Vekä VuUtautua ViiUen myöV kriittiVeVti. MyöV muiTen
mielipiteiTen ja tapojen kunnioittamiVta.
Etninen Vyrjintä
Henkilön tai ryUmän aVettaminen muita Uuonompaan aVemaan UänenIUeiTän etniVen tauVtanVa vuokVi.
MuukalaiVpelkoH muukalaiVviUa
VoimakaV kielteinen ennakkoluulo erilaiViaH muualta tulevia iUmiViä koUtaan. MuukalaiVpelko muuttuu uVein
muukalaiVviUakViH joka täUtää väUemmiVtöryUmän karkottamiVeen tai UävittämiVeen.
RaViVmi
ITeologiaH joVVa kielteiVekVi määritellyt ominaiVuuTet koUTiVtetaan tiettyyn ”rotuun” tai tiettyyn ryUmään
iUmiViä. RaViVmi kooVtuu VarjaVta kuvitelmiaH joiTen mukaan jokin iUmiVryUmä on toiVta ryUmää
moraaliVeVtiH älylliVeVti ja kulttuuriVeVti ylivoimaiVempi ja jonka ylivoimaiVet ominaiVuuTet periytyvät
Vukupolvelta toiVelle. RaViVmi Vaa erilaiVia muotoja eri maiVVa riippuen UiVtoriaVtaH talouTeVtaH tauVtaVtaH
kulttuuriVta ja muiVta tekijöiVtä.
1.4 TieTottaminen

TeUokaV tieTottaminen on kotouttamiVen onniVtumiVen kannalta tärkeää. OotouttamiVoUjelma julkaiVtaan
peruVpalvelukuntayUtymä Oallion Vekä kuntien internetVivuilla. OUjelman julkiVtamiVeVta tieTotetaan
paikalliVleUTiVVä.
Oukin viranomainen tieTottaa toimintaanVa liittyviVtä kotoutumiVta koVkeviVta aVioiVta itVe.
1.5 OotouttamiVoUjelman Veuranta ja päivityV

OotouttamiVlain toimivuuttaH kotouttamiVtoimenpiteiTen tulokVelliVuutta ja maaUanmuuttajien aVemaa
tulee Veurata kunnaVVaH Vamoin kuin kotoutumiVtuen makVamiVta. OotouttamiVoUjelmaa tulee keUittää ja
muuttaa Ueti kun ViiUen ilmenee tarvetta. OotouttamiVoUjelma tulee kotouttamiVlain mukaan päivittää
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väUintään kerran neljäVVä vuoTeVVa. Ounnat vaVtaavat oUjelman päivittämiVeVtä tarvittaeVVaH väUintään
neljän vuoTen välein. OotouttamiVoUjelmaa täyTennetään käytännön työVVä eViin tulevilla aVioilla.
OUjelma otetaan Uuomioon kuntien ja peruVpalvelukuntayUtymä Oallion vuoViVuunnitelmaaH talouVarviota
ja toiminta- ja talouVVuunnitelmia teUtäeVVä.
1.6. OoulutuV
ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallion Uenkilökunnalla on maUTolliVuuV oValliVtua maaUanmuuttajien
koUtaamiVeen ja muiUin kotouttamiVaVioiUin liittyviin koulutukViin täyTennyVkoulutuVvelvoitteen puitteiVVa.
OoulutukViVta tieTotetaan myöV kuntien muille Uallintokunnille.
2. MAAHANMUUTTAJATILANNN ALUNNLLA

TilaVtokeVkukVen mukaan Oallion alueella on vuoTen 2011 lopuVVa aVunut 262 ulkomaan kanValaiVta.
TilaVtoon ei ole laVkettu opiVkelijoita tai muita tilapäiVeVti alueella aVuvia ulkomaan kanValaiVia. Alueelle
tulee maaUanmuuttajia pääaViaVVa perUeVyiTen ja työn peruVteella. Nivala-Haapajärven ja YlivieVkan
Veutukunnan alueella Vuurimmat ulkomaan kanValaiVuuTen omaavat ryUmät ovat venäläiVetH ruotValaiVetH
virolaiVet ja turkkilaiVet. (TilaVtokeVkuVH Ulkomaan kanValaiVet Veutukunnittain 2011). Tietoa Viitä kuinka
kanValaiVuuTet jakautuvat kunnittain ei ollut käytöVVä kotouttamiVoUjelmaa teUtäeVVä.
Ounta
AlavieVka
Nivala
Sievi
YlivieVka
YUteenVä

Ulkomaan kanValaiVet
8
74
82
98
262

2.1. ÖoUjoiV-ÖoUjanmaan maaUanmuuttoVtrategia 2015

ÖoUjoiV-ÖoUjanmaan maaUanmuuttoVtrategia toimii maaUanmuuttoaVioita oUjaavana aViakirjana ÖoUjoiVÖoUjanmaalla. JulkaiVu löytyy Nly-keVkukVen Vivuilta oVoitteeVtaJ www.ely-keVkuV.fiIpoUjoiVpoUjanmaaIjulkaiVut.
3. MAAHANMUUTTAJINN OHJAUS

MaaUanmuuttajat ovat vaaraVVa joutua VyrjäytyneikVi puutteelliVen tai olemattoman kielitaiTon vuokVi.
TietämättömyyV yUteiVkunnan toimintatavoiVta eTeVauttaa VyrjäytymiVtä. SyrjäytymiVen Vyynä voi olla
eVimerkikVi työttömyyVH työmarkkinoilla vaaTittavan pätevyyTen puuttuminen tai jokapäiväiVeVVä elämäVVä
tarvittavien taitojen puute.
MaaUanmuuttajille on tärkeää VaaTa tietoa omalla äiTinkielellään. HeiTän on vaikea aVioiTa VuomekViH
puUumattakaan kirjoittamiVeVta viralliVella kielellä. OotouttamiVlain piiriin kuuluvat maaUanmuuttajat
tarvitVevat eniten neuvontaa ja kielelliVtä apua mm. tulkkauVH käännökVetH viranomaiVten aViapapereitten
VelvittelyH erilaiVten lomakkeiTen täyttäminenH oleVkelu-H työlupa-aViatH Vekä konkreettiVta apua aVioiTen
UoitamiVeVVa eVim. laVkujen makVuH puUelimen käyttöön liittyvät aViatH vuokratH aVumiVVäännötH
eropapereiTen ViVältöH vuokra- ja muiTen VopimuVten ViVältö.
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MaaUanmuuttajien oUjauV jakaantuu eri viranomaiVtaUojen keVken. MaaUanmuuttajien oUjaukVeen kuuluu
alkukartoitukVen järjeVtäminen Vitä tarvitVeville Vekä UenkilökoUtaiVen kotoutumiVVuunnitelman laatiminen.
VaVtuu näiVtä teUtäviVtä on peruVpalvelukuntayUtymä Oallion aikuiVVoViaalityöllä tai TN-toimiVtolla
maaUanmuuttajan tilanteeVta riippuen. LiVäkVi maaUanmuuttaja voi VaaTa oUjauVta muilta viranomaiViltaH
riippuen omaVta palvelutarpeeVtaan. Oallion alueella toimiva maaUanmuuttaja-aViamieVtoiminnan
käynniVtämiVUanke antaa maaUanmuuttajille yleiVtä oUjauVta ja neuvontaa toimintakautenVa ajan (20112013). MaaUanmuuttaja-aViamieVten toimiVtot VijaitVevat HaapaveTelläH NivalaVVa ja OalajoellaH jonka liVäkVi
Ue käyvät tarpeen mukaan oUjaamaVVa aViakkaita muiVVa Veutukunnan alueen kunniVVa. Hankkeen oUjauV
täyTentää viranomaiVten antamaa oUjauVtaH eikä miVVään vaiUeeVVa korvaa Vitä.
”ÖeruVtietoa SuomeVta”-opaV on Vaatavana viranomaiVilta tai internetiVtä oVoitteeVta www.lifeinfinlanT.fi
LiVää info-pakettejaJ
www.finfonet.fi
www.infopankki.fi
www.taVa-arvo.fi
3.1 MaaUanmuuttajien alkukartoituV

AlkukartoitukVeVVa arvioiTaan aluVtavaVti maaUanmuuttajan työlliVtymiV-H opiVkelu- ja muut
kotoutumiVvalmiuTet Vekä kielikoulutukVen ja muiTen kotoutumiVta eTiVtävien toimenpiteiTen ja
palvelujen tarpeet. Tätä varten alkukartoitukVeVVa Velvitetään tarvittavaVVa laajuuTeVVa maaUanmuuttajan
aikaiVempi koulutuVH työUiVtoriaH kielitaito Vekä tarvittaeVVa muut työlliVtymiVeen ja kotoutumiVeen
vaikuttavat Veikat. (OotouttamiVlaki 9§)
Työ- ja elinkeinotoimiVto käynniVtää alkukartoitukVen maaUanmuuttajalleH joka on työtön ja rekiVteröity
työnUakijakVi. ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallion aikuiVVoViaalityö käynniVtää alkukartoitukVen tarvittaeVVa
kaikille muille maaUanmuuttajille. Työ- ja elinkeinotoimiVto tai aikuiVVoViaalityö voi käynniVtää
alkukartoitukVen myöV Vitä pyytäneelle muulle maaUanmuuttajalleH joV tämän arvioiTaan Vitä tarvitVevan.
AlkukartoituV käynniVtetään kaUTen kuukauTen kulueVVa aViakkuuTen alkamiVeVta tai alkukartoituVta
koVkevaVta pyynnöVtä. (OotouttamiVlaki 10§)
AlkukartoitukVen järjeVtänyt TN-toimiVto tai kunta oUjaa maaUanmuuttajan tarvittavien palveluiTen piiriin.
AlkukartoitukVen peruVteella arvioiTaanH tarvitVeeko maaUanmuuttaja kotoutumiVVuunnitelman. Tarvetta
arvioitaeVVa kiinnitetään Uuomiota ViiUen tarvitVeeko maaUanmuuttaja kotoutumiVkoulutuVtaH omaeUtoiVta
opiVkelua tai muita toimenpiteitä kotoutumiVen tuekVi. (OotouttamiVlaki 10§)
3.2 HenkilökoUtainen kotoutumiVVuunnitelma

OotoutumiVVuunnitelma on maaUanmuuttajan ykVilöllinen Vuunnitelma niiVtä toimenpiteiVtä ja palveluiVtaH
joiTen tarkoitukVena on tukea maaUanmuuttajan maUTolliVuukVia Uankkia riittävä Vuomen tai ruotVin kielen
taito Vekä muita yUteiVkunnaVVa ja työelämäVVä tarvittavia tietoja ja taitoja Vekä eTiVtää Uänen
maUTolliVuukViaan oValliVtua yUTenvertaiVena jäVenenä yUteiVkunnan toimintaan. SuunnitelmaVVa
UuomioiTaan maaUanmuuttajan omat kotoutumiVta eTiVtävät tavoitteet. OotoutumiVVuunnitelma ja muut
maaUanmuuttajalle laaTitut aViakirjat on Vovitettava yUteen. (OotouttamiVlaki 11§H 13§)
MaaUanmuuttajalla on oikeuV kotoutumiVVuunnitelmaanH joV Uän on työtön työnUakija tai joV Uän Vaa
toimeentulotukea. MyöV muilla maaUanmuuttajilla on oikeuV kotoutumiVVuunnitelmaanH mikäli Uänen
arvioiTaan alkukartoitukVen peruVteella tarvitVevan Vuunnitelmaa kotoutumiVen eTiVtämiVekVi.
OotoutumiVVuunnitelman tarve arvioiTaan alkukartoitukVeVVa ja Ven laatiminen käynniVtetään kaUTen
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viikon kulueVVa alkukartoitukVeVta. MaaUanmuuttajaH kunta ja TN-toimiVto laativat kotoutumiVVuunnitelman
yUteiVtyöVVä. (OotouttamiVlaki 12-13§)
Työ- ja elinkeinotoimiVto Vopii kotoutumiVVuunnitelmaVVa maaUanmuuttajan kanVVa koulutukVeVtaH
työnUauVta ja Ven tavoitteiVta Vekä työnUakua tukeviVta ja työlliVtymiVtä eTiVtäviVtä toimenpiteiVtä ja
palveluiVta. Ounta Vopii kotoutumiVVuunnitelmaVVa maaUanmuuttajan kanVVa kotoutumiVta ja työlliVtymiVtä
eTiVtäviVtä kunnan palveluiVta tai muiVta toimenpiteiVtäH joV maaUanmuuttaja ei terveyTentilanVaH ikänVäH
perUeVyiTen taikka näiUin rinnaVtettavien VyiTen vuokVi voi oValliVtua kotoutumiVta tukeviin
työvoimapoliittiViin toimenpiteiViin. (OotouttamiVlaki 14§)
NnVimmäinen kotoutumiVVuunnitelma laaTitaan enintään vuoTekVi viimeiVtään kolmen vuoTen kuluttua
enVimmäiVen oleVkeluluvan tai oleVkelukortin myöntämiVeVtä tai oleVkeluoikeuTen rekiVteröimiVeVtä.
OotoutumiVVuunnitelman keVto määräytyy ykVilölliVeVti maaUanmuuttajan omien tavoitteiTenH työ- ja
koulutuVUiVtorian Vekä Uänelle Vuunniteltujen toimenpiteiTen peruVteella. OotoutumiVVuunnitelmaan
oikeuttava enimmäiVaika on kolme vuotta enVimmäiVen kotoutumiVVuunnitelman allekirjoittamiVeVta. Aikaa
voiTaan tarvittaeVVa piTentää korkeintaan kakVi vuotta. Mikäli kotoutumiVVuunnitelmaa ei tilapäiVeVti voiTa
toteuttaa eVimerkikVi VairauTen tai äitiyVvapaan vuokViH voiTaan aikaa piTentää vaVtaavaVti.
(OotouttamiVlaki 12§)
MaaUanmuuttaja oUjataan Uakeutumaan ykVilölliVtä tarvettaan vaVtaavaan koulutukVeen tai muuUun
kotoutumiVta ja työlliVtymiVtä eTiVtävään toimenpiteeVeen kuukauTen kulueVVa kotoutumiVVuunnitelman
laatimiVeVta. (OotouttamiVlaki 14§)
AlaikäiVelle kotoutumiVVuunnitelma laaTitaan tarvittaeVVaH kuitenkin ykVin maaUan tulleelle aina. ÖerUeelle
laaTitaan kotoutumiVVuunnitelmaH mikäli perUeen tilanne Vitä eTellyttää. ÖerUeen VuunnitelmaVVa
kiinnitetään erityiVtä Uuomiota lapVen tai nuoren keUityVtä tukevan ja oUjaavan vanUemmuuTen
eTellytykViin ja vanUempien tuen ja koulutukVen tarpeiViin. Suunnitelma laaTitaan aina monialaiVena
yUteiVtyönä ja Vovitetaan perUeenjäVenten ykVilölliViin Vuunnitelmiin. (OotouttamiVlaki 15-16§)
Ounnan tai TN-toimiVton on aktiiviVeVti tarjottava maaUanmuuttajalle kotoutumiVVuunnitelmaan ViVältyviä
toimenpiteitä ja palveluja käytettävikVi oVoitettujen määräraUojen rajoiVVa. MaaUanmuuttajan on
nouTatettava VuunnitelmaanVa Vekä UakeuTuttava ja oValliVtuttava VäännölliVeVti Vuunnitelmaan ViVältyvään
kieliopetukVeen ja muiUin VuunnitelmaVVa VovittuiUin toimenpiteiViin ja palveluiUin. Ounnan ja TN-toimiVton
on Veurattava kotoutumiVVuunnitelman toteutumiVta ja tarkiVtettava Vuunnitelma tilanteen muuttueVVaH
Vitä pyyTettäeVVä tai väUintään kerran vuoTeVVa. (17-18§)
Suomi.fi VivuVtolta löytyy työ- ja elinkeinominiVteriön laatima lomake UenkilökoUtaiVen
kotoutumiVVuunnitelman tekemiVeen. Lomake löytyy VuomekViH ruotVikVi ja englannikVi oVoitteeVta
www.Vuomi.fiIaViointi → UakuJ UenkilökoUtainen kotoutumiVVuunnitelma.
OVaamiVkartoituVJ OVaamiVkartoitukVen tavoitteena on tukea maaUanmuuttajan kokonaiVvaltaiVen
kotoutumiVproVeVVin eTiVtymiVtä. OaikiVVa kotoutumiVproVeVVin vaiUeiVVa maaUanmuuttajalle on tärkeää
VaaTa valmiukVia toimia VuomalaiVeVVa yUteiVkunnaVVa omaa kulttuuri-iTentiteettiään menettämättä.
OotoutumiVeVVa tuetaan Uänen pyrkimykViään löytää aktiivinen rooli omien työelämään ja ammatilliVta
koulutuVta koVkevien ratkaiVujen tekemiVeVVä. OVaamiVkartoitukVeVVa ei Uankita vain maaUanmuuttajaaViakkaaVta tietoaH vaan kartoitukVen oUjauVkeVkuVteluiVVa kouluttaja tukee ja eTiVtää oValliVtujan
työlliVtymiVeen ja ammatilliVeen koulutukVeen tarvitVemiaan tieTolliVia ja taiTolliVia valmiukViaH kartoittaa
oValliVtujan voimavaroja ja oVaamiVta Vekä Velkiyttää yUTeVVä oValliVtujan kanVVa tämän ammatilliVta
Vuunnitelmaa. Oouluttaja oUjaa oValliVtujaa tutuVtumaan ja käyttämään maaUanmuuttajille tarkoitettuja
VäUköiViä tieto- ja neuvontapalveluja. OartoitukVen keVtoJ 3 – 5 päivää. TN-toimiVto oUjaa aViakkaat
oVaamiVkartoituVpalveluun.
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3.3 MaaUanmuuttajiVta aiUeutuvien kuVtannuVten korvaaminen kunnalle

Ounnalle voiTaan voimaVVa olevien VäännöVten mukaan korvata maaUanmuuttajiVta aiUeutuvia
kuVtannukVia VeuraavaVti (kotouttamiVlaki 5 luku)J
LaVkennallinen korvauV maaUanmuuttajien vaVtaanotoVtaJ LaVkennalliVta korvauVta makVetaan
kotoutumiVlain 2§ 2 tai 3 momentiVVa tarkoitetun Uenkilön (eVim. kanVainväliVtä Vuojelua Vaava) kuntaan
oVoittamiVeVtaH neuvonnaVta ja muuVta kotoutumiVta tukevan toiminnan järjeVtämiVeVtä. OorvauVta
makVetaan neljän vuoTen ajan Viitä alkaen kun Uenkilölle on rekiVteröity enVimmäinen kotikunta
väeVtötietojärjeVtelmään.
OorvauV kotoutumiVtueVta ja toimeentulotueVta makVetaan kotoutumiVlain 2§ 2 tai 3 momentiVVa
tarkoitetuVta UenkilöVtä (eVim. kanVainväliVtä Vuojelua Vaava) VyntyneiVtä kuVtannukViVta enintään kolmelta
vuoTelta.
OorvauV paluumuuttoavuVtukVeVtaJ kunta voi korvata kotoutumiVlain 2§ 2 tai 3 momentiVVa tarkoitetun
Uenkilön (eVim. kanVainväliVtä Vuojelua Vaava) koUtuulliVet matka- ja muuttokuVtannukVet Vekä myöntää
paluumuuttoavuVtukVen UenkilölleH joka vapaaeUtoiVeVti palaa koti- tai läUtömaaUanVa muuten kuin
tilapäiVeVVä tarkoitukVeVVa. Oulut korvataan kunnalle.
OorvauV tulkitVemiVeVta makVetaan kotoutumiVlain 2§ 2 tai 3 momentiVVa tarkoitetulle Uenkilölle (eVim.
kanVainväliVtä Vuojelua Vaava) järjeVtetyVtä tulkitVemiVeVta aiUeutuneiVta kuVtannukViVta.
OorvauV erityiVkuVtannukViVtaJ
a) alaikäiVenä ilman Uuoltajaa Suomeen Vaapuneen Uenkilön VijoittamiVeVta perUeryUmäkotiin Vekä
perUeUoiToVtaH aVumiVen tukipalveluiVta ja muiVta laVtenVuojelun palveluiUin rinnaVtettaviVta
toimenpiteiVtä kunnalle aiUeutuvat kuVtannukVet enintään ViiUen Vaakka kunneV nuori täyttää 21
vuotta;
b) vamman tai VairauTen eTellyttämän pitkäaikaiVen VoViaali- ja terveyTenUuollon järjeVtämiVeVtä
kunnalle aiUeutuvat Uuomattavat kuVtannukVetH joV Uenkilö on ollut Uuollon tai UoiTon tarpeeVVa
Suomeen VaapueVVaan;
c) erityiViVtä VyiVtä muut kunnalle aiUeutuneet kuVtannukVet
NrityiVkuVtannukVet korvataan enintään kymmeneltä vuoTelta. OorvaamiVen eTellytykVenä onH että Viitä on
erikVeen Vovittu ely-keVkukVen ja kunnan keVken.
4. TYÖ- JA NLINONINOTOIMISTON (TN-TOIMISTON) ÖALVNLUT
TN-toimiVto vaVtaa maaUanmuuttajien työlliVtymiVtä ja kotoutumiVeVta eTiVtäviVtä ja tukeviVta
työvoimapalveluiVta ja muiVta toimenpiteiVtä työnUakijakVi ilmoittautuneille maaUanmuuttajille.
TN-toimiVto antaa maaUanmuuttajalle aVianmukaiVta oUjauVta ja neuvontaa kotoutumiVta eTiVtäviVtä
toimiVta ja palveluiVta Vekä työelämäVtä. TN-toimiVto informoi maaUanmuuttajaa työnUauVtaH TN-toimiVton
palveluiVta Vekä työlliVtymiVtä eTiVtäviVtä palveluiVta ja toimiVtaH työnUakijan yleiViVtä oikeukViVta ja
velvolliVuukViVta Vekä työttömyyVetuukVien työvoimapoliittiViVta eTellytykViVtä.
TN-toimiVto käynniVtää alkukartoitukVen maaUanmuuttajalleH joka on työtön ja rekiVteröity työnUakijakVi
työ- ja elinkeinotoimiVtoon julkiVeVta työvoimapalveluVta annetuVVa laiVVa VääTetyllä tavalla.
AlkukartoitukVeVVa arvioiTaan aluVtavaVti maaUanmuuttajan työlliVtymiV-H opiVkelu- ja muut
kotoutumiVvalmiuTet Vekä kielikoulutukVen ja muiTen kotoutumiVta eTiVtävien toimenpiteiTen ja
palvelujen tarpeet.
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TN-toimiVtoH kunta ja maaUanmuuttaja laativat yUTeVVä kotoutumiVVuunnitelman. ÖeruVtelluVta VyyVtä TNtoimiVto ja maaUanmuuttaja voivat laatia kotoutumiVVuunnitelman keVkenään. TN-toimiVto Vopii
kotoutumiVVuunnitelmaVVa maaUanmuuttajan kanVVa koulutukVeVtaH työnUauVta ja Ven tavoitteiVta Vekä
työnUakua tukeviVta ja työlliVtymiVtä eTiVtäviVtä toimenpiteiVtä ja palveluiVta.
TN-toimiVto Veuraa kotoutumiVVuunnitelman toteutumiVta ja tarkiVtaa kotoutumiVVuunnitelmaa julkiVeVta
työvoimapalveluVta annetuVVa laiVVa VääTetyllä tavalla.
OotoutumiVkoulutukVena oppivelvolliVuuViän ylittäneelle maaUanmuuttajalle järjeVtetään Vuomen tai
ruotVin kielen opetuVta ja tarvittaeVVa luku- ja kirjoituVtaiTon opetuVta Vekä muuta opetuVtaH joka eTiVtää
työelämään ja jatkokoulutukVeen pääVyä. OotoutumiVkoulutukVen kielelliVenä tavoitteena onH että
maaUanmuuttaja Vaavuttaa Vuomen tai ruotVin kieleVVä toimivan peruVkielitaiTon.
OotoutumiVkoulutuV järjeVtetään pääVääntöiVeVti työvoimapoliittiVena aikuiVkoulutukVena tai voiTaan
järjeVtää myöV omaeUtoiVena opiVkeluna. Nlinkeino-H liikenne- ja ympäriVtökeVkuV vaVtaa
työvoimapoliittiVena aikuiVkoulutukVena toteutettavan kotoutumiVkoulutukVen järjeVtämiVeVtä
toimialueellaan. TN-toimiVto oUjaa maaUanmuuttajan työvoimapoliittiVena aikuiVkoulutukVena
toteutettavaan kotoutumiVkoulutukVeen tai Uakeutumaan omaeUtoiVeen opiVkeluun.
OotoutumiVtuki on maaUanmuuttajalle kotoutumiVVuunnitelman mukaiViin toimenpiteiViin oValliVtumiVen
aikaiVen toimeentulon turvaamiVekVi tarkoitettu tuki. OikeuV kotoutumiVtukeen työmarkkinatukena
määräytyy työttömyyVturvalain mukaiVeVti. TN-toimiVto antaa kotoutumiVtuen myöntämiVtä koVkevat
Vitovat työvoimapoliittiVet lauVunnot OanVaneläkelaitokVelle.
www.mol.fi

Nivala-Haapajärven Veutukunnan työ- ja elinkeinotoimiVtoJ
ÖuiVtokatu 39H
85800 Haapajärvi
Ö. 010 19 4030
Uaapajarvi@te-toimiVto.fi
YlivieVkan Veutukunnan työ- ja elinkeinotoimiVtoJ Valtakatu 4H ÖL 40H
84101 YlivieVka
puUelinJ 010 60 44750H vaiUTe 010 60 40037H fakViJ 010 60 44753
ylivieVka@te-toimiVto.fi

5. OUNTINN ÖALVNLUT
RekiVteröityminen
kuntaanH
Vuomalainen
UenkilötunnuV

MaiVtraatti

ÖuU. 071 876 0241
www.maiVtraatti.fi

5.1 AVuminen
ALAVINSOA
AlavieVkaVVa on tarjolla monenlaiVia vaiUtoeUtoja aVumiVeenJ

ÖoUjoiV-ÖoUjanmaan maiVtraatti
YlivieVkan ykVikkö
Valtakatu 4H 3 kerroV
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kunnan vuokra-aVunnotJ aVuntoViUteeriH puU. 044 5395 285H eija.maVtoVaari@alavieVka.fi. OVoite
Öappilantie 1H 85200 AlavieVkaH kunnanviraVto avoinna ma-pe klo 8.00-16.00 Ounnalla on yUteenVä
132 vuokra-aVuntoa.
AlavieVkan vanUuVtenkotiyUTiVtyV ryJn vuokra-aVunnotJ Veikko OiimamaaH puU. (08) 430 212

LiVää tietoa aVumiVeVta kunnan nettiVivuiltaH www.alavieVka.fiH aVuminen-valikoVta.
NIVALA
Nivalan kaupungiVVa aVumiVpalveluita tuottavat kaupungin rakennuVvalvontaH Nivalan VuokrakoTit ja
ykVityiVet kiinteiVtönvälittäjät.
Nivalan VuokrakoTitH oV. Oalliontie 18H 85500 NivalaH 08 4491 432H toimiVto avoinna ma-pe klo
10-15.
Vuokrakotien omiVtukVeVVa on 21 rivitaloaluettaH joiVVa on eri oVoitteiVVa yUteenVä 402 UuoneiVtoa. Yli
puoleVVa aVunnoiVta on Vauna. Oaikki aVunnot VijaitVevat taajama-alueella enintään noin 3 kilometrin
Väteellä keVkuVtan palveluiVta.
Vuokra-aVuntoaVioiVVa voit kääntyä myöV paikkakunnan kiinteiVtönvälittäjien puoleenJ
OalajokilaakVon OiinteiVtöpiVte LOVH 044-3442450
LaakVojen OÖ-OiinteiVtökeVkuV Oy LOVH 044-0582332
SOVH 0400-685038
VanUuVtenH eläkeläiVten ja vammaiVten aVuntoaVioiVVa voi tieTuVtella aVuntoaVioiVta myöV Nivalan
VanUuVtenkotiyUTiVtyV ryJltäH puU. 08 4495 701.
LiVää tietoa J
MaanmittauVteknikkoH 040 344 7285
ÖalveluViUteeriH 040 344 7300
S-poVtiJ kirjaamo@nivala.fi
LiVätietoja kaupungin nettiVivuilta www.nivala.fiH muuttaja ja rakentaja -valikoVta.
SINVI
Vapaina olevia aVuntoja voit tieTuVtella aVuntotoimiVtoVta.
ASUNTOTOIMISTO
ToimiVtoViUteeri
p. 044 4883 204
neuvonta@Vievi.fi
Haikolantie 16
85410 SINVI
OIINTNISTÖ OY SINVIN JUSSI
Haikolantie 16
85410 SINVI
ToimituVjoUtajaIIVännöitVijä
0400-594 400
neuvonta@Vievi.fi
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LiVätietoja kunnan nettiVivuilta www.Vievi.fiH palvelut-LaVuminen –valikoVta.

YLIVINSOA
YlivieVkan kaupunki tarjoaa aVukkailleen Uyvien palvelujen liVäkVi terveelliVenH
turvalliVen ja viiUtyiVän aVuinympäriVtönH joVVa kaikki on läUellä.
YlivieVkan Vuokra-aVunnot Oy on merkittävin vuokra-aVuntoja Uallinnoiva ja tarjoava yUtiö ja on Vamalla
myöV kaupungin vuokra-aVuntojen UankintayUtiö. YUtiö rakentaaH oVtaa ja peruVparantaa kulloiVenkin
tarpeen mukaiVia vuokra-aVuntoja.
YlivieVkan Vuokra-aVunnot Oy
ÖuU.
OäyntioVoite
ÖoVtioVoite

4110 800
JuurikoVkenkatu 6 II krV
84100 YlivieVka
ÖL 192H 84101 YlivieVka

ASUNTOJNN HAONMINNN
Oaikkia aVuntoja Uaetaan aVuntoUakemuVlomakkeella (YmpäriVtöminiVteriön lomake no 34)H jonka Vaa joka
kunnaVta aVuntoaVioita Uoitavilta Uenkilöiltä. HakemuV toimitetaan aVianomaiVen kunnan aVuntoaVioita
Uoitavalle Uenkilölle. ÖaperiVen lomakkeen voi myöV UaluteVVaan tuloVtaa tai laTata kuntien nettiVivuilta.
HakemukVen voi täyttää myöV VäUköiVeVti ao. kunnan nettiVivuilla. JoV täytät VäUköiVen UakemukVenH
toimita liitteet erikVeen aVuntotoimiVtoon. HakemukVia vaVtaanotetaan jatkuvaVti. HuoneiVtoiUin valituille
ilmoitetaan valinnaVta erikVeen.
Tarvittavat liitteetJ
·
·
·

SelvityV kuukauVituloiVta
OpiVkelijatoTiVtuV tai kopio koulukutVu ilmoitukVeVta
VanUempien lupa (alle 18-vuotiailta)

Tietoa aVumiVeen liittyväVtä tueVta Vaa Oelan Vivulta www.kela.fi.
OmakotirakentamiVeen kaikiVVa kunniVVa Vaa tietoja kuntien nettiVivuilta.

5.2. SoViaalipalvelut
Alueen kuntien ja kaupunkien VoViaalipalvelut järjeVtää ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallio. SoViaalipalveluja
annetaan eri tilanteiVVa maaUanmuuttajille Vamoilla peruVteilla kuin muillekin kuntalaiVille.
LiVätietoa VoViaalipalveluiVta Vaa ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallion internet-Vivuilta www.kalliopp.fi.

15

5.2.1. AikuiVVoViaalityö
AikuiVVoViaalityö on ykVilön tai perUeen kanVVa teUtävää lakiVääteiVtä aViakaVtyötäH jonka tavoitteena on
muutoV aViakkaan elämänUallinnan parantamiVekVi ja ongelmien ennaltaeUkäiVy. Tavoitteena on tukea
aViakaVta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän VelviytymiVtäH talouTelliVta toimeentuloa Vekä oman
toimintaympäriVtön vuorovaikutuVVuUteita. AikuiVVoViaalityöUön ViVältyy VoViaaliturvatyötäH päiUTe- ja
mielenterveyVtyötäH ennalta eUkäiVevää laVtenVuojelutyötä Vekä työlliVtymiVtäH kouluttautumiVtaH aVumiVta
ja kuntoutumiVta tukevaa toimintaa Vekä yleiVeen VoViaaliturvaan liittyvää oUjauVta ja neuvontaa.
AikuiVVoViaalityön välineinä ovat aViakaVtapaamiVetH palvelu- ja UoitoVuunnitelmatH verkoVtotyöH
välityVtilipalvelutH kuntouttava työtoimintaH eläkeVelvittelyt Vekä toimeentulotuki.
MaaUanmuuttajilla on oikeuV VoViaaliUuoltolain mukaiVeen toimeentuloturvaan ja VoViaalipalveluiUin.
Nnnen VoViaaliUuollon toimeentuloturvaa Uakijan tulee ilmoittautua työnUakijakViH Uakea
kanVaneläkelaitokVelta työttömyyVpäiväraUaaH aVumiVtukeaH eläkettä jne. SoViaalitoimiVton virkailijat
neuvovat ja opaVtavat Uakijaa tukien UauVVa.
SoViaalityön teUtävä maaUanmuuttajien kotoutumiVeVVa on kotoutumiVen koorTinointiH oUjauV ja neuvonta.
SoViaalityöntekijä tekee yUTeVVä maaUanmuuttajan ja TN-toimiVton kanVVa maaUanmuuttajan ykVilö-I
perUekoUtaiVen alkukartoitukVen ja tarvittaeVVa kotoutumiVVuunnitelman. SoViaalityöntekijä Veuraa ja arvioi
Vuunnitelmien toteutumiVta.
AjanvarauVIpuUelintunti ma-pe klo 12-13J
ÖerUepalvelukeVkukVen vaUtimeVtari
Oallion vaiUTe

puU. (08) 4195 729
puU. (08) 4195 5000

AlavieVkan VoViaalitoimiVto
Nivalan VoViaalitoimiVto
Sievin VoViaalitoimiVto
YlivieVkan perUepalvelukeVkuV

Öappilantie 1H 85200 AlavieVka
Oalliontie 15H 85500 Nivala
Haikolantie 16H 85410 Sievi
ÖiVtotie 1H 84100 YlivieVka

5.2.2 LaVtenVuojeluH perUetyö ja perUeneuvola
LapVella on oikeuV turvalliVeen ja virikkeitä antavaan kaVvuympäriVtöönH taVapainoiVeen ja monipuoliVeen
keUitykVeen Vekä etuVija erityiVeen Vuojeluun. LapVelle tulee turvata myönteiVet ja läUeiVet iUmiVVuUteet
erityiVeVti lapVen ja Uänen vanUempienVa välillä. LaVtenVuojelu on työtä laVten ja perUeiTen UyväkViH
tavoitteena on laVten VuotuiVten kaVvuolojen turvaaminen ja vanUempien tukeminen UeiTän
kaVvatuVteUtäväVVään.
LapVia ja nuoria Vekä UeiTän perUeitään tuetaan niinH että Ue voivat kaVvaa ja keUittyä omiVVa koTeiVVaan.
SilloinH kun lapVen elämän oloVuUteet vaarantuvatH lapVelle on taattava maUTolliVimman Uyvä Uoito koTin
ulkopuolella. LapVen vanUempia autetaan parempaan elämänUallintaanH jotta lapVi voiVi palata
maUTolliVimman pian kotiinVa. LaVtenVuojelutyö on yUteiVtyötä laVten vanUempienH päiväUoiTonH
perUeneuvolanH kotipalvelunH koulutoimenH
terveyTenUuollon ja muiTen yUteiVtyötaUojen kanVVa. Avun tarpeeVVa olevan lapVen tai perUeen aViaVta on
oikeuV ottaa yUteyttä VoViaalityöntekijöiUin.
ÖerUetyö on lapViperUeille järjeVtettävää kokonaiVvaltaiVtaH VuunnitelmalliVta ja pitkäjänteiVtä tukemiVta.
ÖerUetyöntekijä oUjaa ja auttaa perUettä arkielämän UallinnaVVa ja tukee vanUemmuuttaH perUeen
omatoimiVuutta ja jakVamiVta.
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ÖerUeneuvola palvelee laVten ja nuorten kaVvuun ja keUitykVeen liittyviVVä kyVymykViVVä Vekä perUe-elämän
ja pariVuUteen vaikeukViVVa. ÖerUeneuvolaVVa työVkentelevät pVykologit ja VoViaalityöntekijät Vekä
konVultoivat laVtenpVykiatrian erikoiVlääkärit. Työtä teUTään yUTeVVä lapVen ja perUeen Vekä perUeelle
tärkeiTen taUojen kanVVa.
LaVtenVuojelu
ÖuUelintunti ma-pe klo 12-13
ÖerUepalvelukeVkukVen vaUtimeVtari
Oallion vaiUTe
Virka-ajan ulkopuolella VoViaalipäivyVtyV

puU. (08) 4195 729
puU. (08) 4195 5000
puU. 112

ÖerUetyö
Nnnalta eUkäiVevä perUetyöJ perUetyönoUjaaja
LaVtenVuojelun perUetyöJ joUtava VoViaalityöntekijä

puU. 044 419 5721
puU. 044 419 5710

ÖerUeneuvola
AjanvarauV ma-pe klo 12-13J
YlivieVkan perUeneuvola
(AlavieVkaH Sievi YlivieVka)
VaUtimeVtari

ÖerUepalvelukeVkuV
ÖiVtotie 1H 84100 YlivieVka
puU. (08) 419 5729

Nivalan perUeneuvola
SoViaalityöntekijä
ÖVykologi

Oalliontie 36H 85500 Nivala
puU. (08) 419 6625
puU. (08) 419 6626

5.2.3 VarUaiVkaVvatuVpalvelut
VarUaiVkaVvatuVpalveluiTen tavoitteena on lapViperUeille Vuunnattujen palveluiTen avulla tukea lapVen
kokonaiVvaltaiVta UyvinvointiaH kaVvamiVtaH keUittymiVtä ja oppimiVta kaVvatuVkumppanuuteen
peruVtuvaVVa yUteiVtyöVVä lapVen vanUempien kanVVa.
ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallio järjeVtää alle kouluikäiVten laVten päiväUoito- Vekä eViopetuVpalveluita
kuntayUtymän alueella. Alle kouluikäiVen lapVen päiväUoiTon järjeVtämiVekVi perUeillä on maUTolliVuuV
valita vanUempainraUakauTen päätyttyä joko kotiUoiTon tukiH kunnallinen päiväUoitopaikka (päiväkoTitH
perUepäiväUoitoH ryUmäperUepäiväUoito) tai ykVityinen päiväUoito (palveluVeteli tai ykVityiVen UoiTon tuki).
Avoimia varUaiVkaVvatuVpalveluja lapVille ja perUeille tarjoavat mm. VeurakunnatH MannerUeimin
LaVtenVuojeluliitto Vekä eri järjeVtöt.
LaVten päiväUoitojärjeVtelyiUin liittyvää palveluoUjauVta Vaa päiväUoitotoimiVtoiVta. Öalvelukielinä ovat
Vuomi ja englanti. TarvittaeVVa Vovitaan tulkkipalveluiTen järjeVtämiVeVtä. ÖalveluoUjauVta varten on
VuoViteltavaa teUTä ajanvarauV. ÖäiväUoitoUakemukVia on VaataviVVa päiväUoitotoimiVtoiVta tai internetoVoitteeVta www.kalliopp.fiI verkkopalvelut.
ÖäiväUoitopaikka järjeVtetään alle kouluikäiVille lapVille vanUempainraUakauTen päätyttyä kaUTeVVa
viikoVVaH mikäli UoiTon tarve joUtuu äkilliVeVtä työlliVtymiVeVtä tai opintojen aloittamiVeVta. Muutoin
järjeVtämiVaika on neljä kuukautta. LapVen Uoitopäivien määrä kuukauTeVVa Vekä lapVen Uoitoaika Vovitaan
lapVen ja perUeen tarpeiTen mukaiVeVti.
OaikiVVa päiväUoitopaikoiVVa teUTään lapVen kaVvunH keUitykVen ja oppimiVen tuekVi
varUaiVkaVvatuVVuunnitelma yUteiVtyöVVä lapVen vanUempien kanVVa. TäVVä VuunnitelmaVVa yUTiVtetään
vanUempien tietämyV omaVta lapVeVtaan ja Uenkilökunnan näkemyV varUaiVkaVvatukVen toteuttamiVeVta
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päiväUoiToVVa. LapVen varUaiVkaVvatuVVuunnitelmaa koVkevaan keVkuVteluun varataan tarvittaeVVa
puUelimen välitykVellä toteutettava tulkkauV. LapVen varUaiVkaVvatuVVuunnitelmaan kirjataan liVäkVi lapVen
ykVilölliVet tarpeetH eVimerkikVi ruokavalioH kielen oppimiVen taVo ja opettamiVeVVa käytettävät menetelmät.
Oielen opettamiVeVVa käytetään monia toimintatapoja. LaVta roUkaiVtaan ja kannuVtetaan oValliVtumaan
VoViaaliVeen vuorovaikutukVeen toiVten laVten kanVVa. Ouvien käyttöH lorutH laulut ja leikki ovat tärkeitä
Vuomen kielen oppimiVeVVa. ÖäiväUoiToVVa käytettävä kuvitettu päiväjärjeVtyV tukee kielen keUityVtä. Suomi
toiVena kielenä – opetuV (S2) toteutetaan kaVvatuV- ja oUjauVtoiminnan ViVällöiVVä VuunnitelmalliVena
kokonaiVuutena. YUteiVtyöVVä vanUempien kanVVa laaTitaan S2-kielen opetukVen tavoitteet ja lapVen
ykVilöllinen oppimiVVuunnitelma. OpetuVH oUjauV ja oppimiVen arviointi tapaUtuu Monikulttuurinen
varUaiVkaVvatuV Oallion päiväUoiToVVa -oppaan mukaiVeVti.
ÖäiväUoitotoimiVtotJ
AlavieVka
YlivieVka
Öalvelupäällikkö

Öappilantie 1H 85200 AlavieVka
Vierimaantie 3H 84100 YlivieVka
puU. 044 419 5601

Nivala
Sievi
Öalvelupäällikkö

Oalliontie 15H 85500 Nivala
Haikolantie 16H 85410 Sievi
puU. 044 419 6841

5.2.4 VammaiVpalvelut
VammaiVpalveluiTen tarkoitukVena on eTiVtää vammaiVen Uenkilön eTellytykViä elää ja toimia muiTen
kanVVa yUTenvertaiVena Vekä eUkäiVtä ja poiVtaa vammaiVuuTen aiUeuttamia Uaittoja ja eVteitä.
VaikeavammaiVelle Uenkilölle järjeVtetään koUtuulliVet kuljetuVpalvelut niiUin liittyvine
VaattajapalveluineenH aVunnon muutoVtyöt Vekä aVuntoon kuuluvat välineet ja laitteetH UenkilökoUtainen
apuH tulkkipalvelut Vekä palveluaVuminenH joV Uenkilö vammanVa tai VairautenVa joUToVta välttämättä
tarvitVee palvelua VuoriutuakVeen tavanomaiViVta elämän toiminnoiVta.
OeUityVvammaiVille ja vaikeavammaiVille Uenkilöille järjeVtetään palveluaVuminenH kun Uenkilö tarvitVee
runVaaVti apua VelviytyäkVeen jokapäiväiViVtä toiminnoiVtaH mutta ei kuitenkaan tarvitVe laitoVUoitoa.
ÖerUepalvelukeVkuV
SoViaalityöntekijä (koko Oallion alue)

ÖiVtotie 1H 84100 YlivieVka
puU. 044 419 5731

OeUityVvammaUuollon palvelut
AVumiVpalvelutJ palvelueVimieV
Öäivä- ja työtoimintaJ palvelueVimieV
LapVet ja nuoretJ palveluoUjaaja
palveluoUjaaja

puU. 044 419 6231
puU. 044 419 5735
puU. 044 4195736 (AlavieVka ja YlivieVka
puU. 044 419 6890 (Nivala ja Sievi)

5.2.5 VanUuVpalvelut
ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallion vanUuVpalveluiTen enViVijaiVena tavoitteena on maUTolliVtaa ikäiUmiVten
kotona aVuminen ennaltaeUkäiVevillä ja kuntouttavilla palveluilla Vekä järjeVtämällä tarvittavia palveluja
koteiUin. AViakaV oValliVtuu voimienVa mukaan palvelun tuottamiVeen. TäUän tavoitteeVeen vaVtataan
kotiUoitopalveluillaH joiUin kuuluvat palvelutarpeen arviointiH palveluoUjauV ja läUineuvontapalvelutH
Uyvinvointia ja terveyttä eTiVtävät kotikäynnitH gerontologinen VoViaalityöH kotipalvelu ja kotiVairaanUoitoH
omaiVUoiTon tukiH päivätoiminta ja tuettu palveluaVuminen. JokaiVeVVa Oallion kunnaVVa on
kotiUoitotoimiVtoH joVta tilataan kotiUoiTon palvelut ja niiUin liittyvät palvelutarpeen arvioinnit.
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Silloin kun kotona aVuminen ei ole enää maUTolliVta toimintakyvyn alentumiVen vuokViH ikäiUmiVen kanVVa
Vuunnitellaan ja Uänelle järjeVtetään tarpeen mukainen lyUyt- tai pitkäaikainen Uoito ja aVumiVpalvelut
oman koTin ulkopuolella. SAS-yUTyVUenkilö koorTinoi aViakkaiTen VijoittumiVta eri palvelumuotoiUin.
MaaUanmuuttajavanUukVet käyttävät Vamoja palveluja kuin muutkin niitä tarvitVevat.
OotiUoitotoimiVtotJ
AlavieVka
Nivala
Sievi
YlivieVka

puU. (08) 419 6350
puU. (08) 419 6700
puU. (08) 419 6101
puU. (08) 419 5400

OmaiVUoiTon yUteyVUenkilö
SAS-yUTyVUenkilö

puU. 044 419 6755
puU. 044 419 5447

Öappilantie 1H 85200 AlavieVka
Suvannontie 1H 85500 Nivala
Oallentie 2H 85410 Sievi
Oirkkotie 4H 84100 YlivieVka

5.3 TerveyVpalvelut
Alueen terveyVpalvelut tuottaa peruVpalvelukuntayUtymä Oallio. Alueen terveyVkeVkukVet tarjoavat
maaUanmuuttajille UeiTän tarvitVemanVa terveyTen- ja VairaanUoitopalvelutH kuten muillekin kuntalaiVille.
MaaUanmuuttaja voiTaan oUjata terveyVpalveluiTen piiriin kotoutumiVVuunnitelman teon yUteyTeVVä
maaUanmuuttajan ikä ja terveyTentila Uuomioon ottaen.
JokaiVeVVa peruVpalvelukuntayUtymä Oallion alueen kunnaVVa tarjotaan lääkärien ja Uoitajien vaVtaanottopalvelujaH laboratorionäytteenottoaH kuntoutuVtaH UammaVUoitoa Vekä työterveyVUoitajan ja
työterveyVlääkärin vaVtaanottopalveluja.
LiVätietoa terveyVpalveluiVta Vaa ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallion internet-Vivuilta www.kalliopp.fi.
TerveyVkeVkukVetJ
AlavieVka
Sievi
Nivala
YlivieVka

puU. (08) 419 6300
puU. (08) 419 6100
puU. (08 )419 6500
puU. (08 )419 5100

Öappilantie 1H 85200 AlavieVka
Haikolantie 38H 85410 Sievi
Öappilantie 1H 85500 Nivala
Oirkkotie 4H 84100 YlivieVka

5.3.1. Oiireetön ajanvarauV ja päivyVtyV
LääkäreiTen vaVtaanotolleH laboratorioonH röntgeniinH erikoiVlääkäreiTen ja TiabeteV-H reuma-H aVtma- ja
VyöpäUoitajien vaVtaanotolle voi varata aikoja kiireettömän ajanvaraukVen numeroiVta
arkiVin klo 9-14J
AlavieVka
Sievi
Nivala
YlivieVka

puU. (08) 419 6300
puU. (08) 419 6100
puU. (08) 419 6500
puU. (08) 419 5100

OiireelliVeVVä VairauVtapaukVeVVa lääkäripäivyVtyV ja UoiTontarpeen arviointi toimivat arkiVin kello 8-16
terveyVkeVkukViVVa. Muina aikoina päivyVtyV on OulaVkankaan Vairaalan yUteiVpäivyVtykVeVVäH puU. (08)
4297 840. ÖäivyVtyVaikataulu löytyy myöV internetiVtä oVoitteeVta UttpJIIwww.kalliopp.fi.
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5.3.2 Neuvola
NeuvolapalveluiVVa läUtökoUtana on ykVilöllinen ja aViakaVläUtöinen palveluH joVVa perUeen arjeVVa
VelviytymiVtäH Uyvinvointia ja vanUemmuutta tuetaan tarpeen mukaan.
ÄitiyVneuvolaVVa UuoleUTitaan oTottavan äiTin ja Vikiön terveyTentilaVta Vekä valmennetaan äitiäH iVää ja
koko perUettä lapVen Vyntymään. Oun raVkauV on toTettuH varataan enVimmäinen vaVtaanottoaika
terveyTenUoitajalle. ÖerUeVuunnittelun avulla pyritään varmiVtamaanH että lapVi on toivottu.
ÖerUeVuunnitteluun kuuluu eVimerkikVi Vopivan eUkäiVymenetelmän valinta.
LaVtenneuvolaVVa lapVi käy 2 viikon iäVtä aina kouluikään Vaakka. LaVtenneuvolaVVa pyritään turvaamaan
maUTolliVimman terve lapVuuV ja eTiVtämään koko perUeen Uyvinvointia. NeuvolaVVa UuoleUTitaan myöV
koululaiV- ja opiVkelijaterveyTenUuollon palveluiVta.
AjanvarauVJ
AlavieVka
Nivala
Sievi
YlivieVka

(08) 419 6301
(08) 419 6501
(08) 419 6004
(08) 419 5101

ma-pe klo 12-13
ma-to klo 8-11
ma-pe klo 12-13
ma-pe klo 8.30-11

5.3.3 Suun terveyTenUuolto
Suun terveyTenUuollon teUtävänä on tarjota Vuun terveyTenUoitopalveluita ykVilölliVen UoiTontarpeen
mukaiVeVti Vekä eTiVtää Vuun terveyttä ja väUentää tulevaa UoiTon tarvetta ennaltaeUkäiVevällä toiminnalla.
ÖeruVpalvelukuntayUtymä OallioVVa Vuun terveyTenUuollon palvelut toimivat läUipalveluina jokaiVeVVa
jäVenkunnaVVa terveyTenUuoltolain eTellyttämällä tavalla.
AjanvarauVJ
AlavieVka
Nivala
Sievi
YlivieVka

puU. (08) 419 6330
puU. (08) 419 6331
puU. (08) 419 6650
puU. (08) 419 6070
puU. (08) 419 5380

ma–pe klo 7.45–10.00
ma–pe klo 7.45–15.00
ma–pe klo 7.45–10.00
ma–pe klo 8.00–15.00

5.3.4 MielenterveyV- ja päiUTepalvelut
TerapiakeVkuV on ÖeruVpalvelukuntayUtymä Oallion aikuiVpVykoVoViaalinen ykVikkö. TerapiakeVkuV vaVtaa
kuntayUtymän väeVtön avopVykiatriaVta ja A-klinikkatyöVtä.
MielenterveyVtyön teUtävänä on mielenterveyVUäiriöiTen UoitoH erilaiVet terapiatH pVykologin teVtaukVetH
työkyvyn arviointitutkimukVetH lääkeUoiTot ja ryUmätoiminnat.
A-klinikka on avoUoitopaikka erilaiVten päiUteiTen kanVVa vaikeukViin joutuneille ja UeiTän läUeiVilleen. Aklinikalta Vaa tietoa ja oUjauVta muiVta avo- ja laitoVUoitopaikoiVta. A-klinikka tekee polikliiniVtaH VoViaalityön
ja terveyTenUuollon menetelmin tapaUtuvaa päiUTetyötä avoUoiToVVa.
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AjanvarauV ma-pe klo 12-13J
AlavieVka
Nivala
Sievi
YlivieVka

puU. (08) 419 6320
puU. (08) 419 6610
puU. (08) 419 5320
puU. (08) 419 5320

Öappilantie 1H 85200 AlavieVka
Oalliontie 36H 85500 Nivala
Haikolantie 16H 85410 Sievi
Oirkkotie 4H 84100 YlivieVka

6. OANSANNLÄONLAITOOSNN ÖALVNLUT

Oela UuoleUtii SuomeVVa aVuvien peruVturvaVta eri elämäntilanteiVVa. Oelan Uoitamia VoViaaliturvaetuukVia
ovat mm. perUe-etuuTetH opintoetuuTetH aVumiVen tuetH työttömän peruVturvaH VairauVvakuutuVH
kuntoutuVH vammaiVetuuTet ja peruVeläketurva.
6.1 Oelan makVamat etuuTet

Oelan toimenpiteet maaUanmuuttajien kotouttamiVeVVa ovat läUinnä eri etuukVien makVaminen
maaUanmuuttajille Vekä neuvonta ja oUjauV Oelan ja muiTen yUteiVtyötaUojen palveluiVta. ÖääVääntöiVeVti
Oelan etuukVien makVamiVen eTellytykVenä onH että Uenkilöllä on myönteinen päätöV kuulumiVeVta Suomen
VoViaaliturvan piiriin. LiVäeTellytykVenä on väUintään vuoTen oleVkelulupaH joV VellaiVta muuttajalta
eTellytetään. Suomeen muuttajan on toimitettava Oelalle lomake ”HakemuV Suomen aVumiVperuVteiVen
VoViaaliturvan VoveltamiVeVta Suomeen muutettaeVVa” (Y77) Vekä eVitettävä paVVi oleVkelulupineenH joV
oleVkeluluvan tieTot eivät OelaVVa näy. HenkilötunnukVen VaamiVekVi maaUanmuuttajan on
ilmoittauTuttava UenkilökoUtaiVeVti MaiVtraatin toimipiVteeVVä ja täytettävä Viellä maaUanmuuttoilmoituV.
LäUin maiVtraatin toimipiVte on YlivieVkaVVa.
6.2 ÖerUe-etuuTet

LapVen Vyntymän vuokVi OelaVta voiTaan myöntää äitiyVavuVtuV ja vanUempainpäiväraUa. ÄitiyVavuVtukVen
Vaaminen eTellyttää vakinaiVta aVumiVta Vekä terveyVtarkaVtuVta terveyVkeVkukVeVVa tai
lääkärinvaVtaanotolla ennen neljännen raVkauVkuukauTen loppua. ÖäiväraUan VaamiVen eTellytykVenä onH
että Uakija on aVunut vakuutettuna SuomeVVa väUintään 180 päivää ennen laVkettua aikaa. ÖäiväraUaa
voiTaan makVaa Vekä äiTille äitiyVraUana että iVälle iVyyVraUana. VanUemmat voivat itVe valita kummalle
vanUempainraUa makVetaan. VanUempainraUakauTen jälkeen perUeelle voiTaan makVaa
laVtenUoiTontukea vaiUtoeUtona kunnan järjeVtämälle päiväUoiTolleH kunneV nuorin lapViVta täyttää 3
vuotta. LapViliVää makVetaan alle 17-vuotiaaVta lapVeVta.
6.3 OpintoetuuTet

ÖäätoimiVia opintoja Uarjoittavalle Uenkilölle voiTaan makVaa opintotukea (opintoraUaH aVumiVliVä ja
opintolainan valtiontakauV). NtuuTet myönnetään pääVääntöiVeVti vaVta Ven jälkeenH kun Uenkilö on
oleVkellut SuomeVVa muuVVa kuin opiVkelutarkoitukVeVVa väUintään 2 vuotta. NV. paluumuuttajilta ei
eTellytetä kaUTen vuoTen aVumiVta. OpintoetuuV voiTaan myöntää maaUanmuuttajalleH kun Uänellä on
SuomeVVa pyVyvä oleVkelulupa. Ooulumatkatukea voiTaan myöntää maaUanmuuttajalleH kun Uänellä on
SuomeVVa rekiVteröitynä kotikunta. Tukea myönnetään lukioVVa ja ammatilliVta peruVtutkintoa Vuorittavalle
päivittäiViin koulumatkoiUinH kun matkan pituuV on väUintään 10 kmIVuunta.
6.4 Yleinen aVumiVtuki

AVumiVtuki voiTaan myöntää SuomeVVa vakinaiVeVti aVuvien UenkilöiTen muoToVtamalle ruokakunnalle
SuomeVVa VijaitVevan aVunnon kuVtannukViin. Tukeen vaikuttaa aVuinkuntaH aVunnon koko ja ikäH
ruokakunnan jäVenten määrä ja tulot ja aVumiVmenot.
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6.5 SairauTen peruVteella makVettavat etuuTet

OorvaukVena VairauTen aiUeuttamaVta työkyvyttömyyTeVtä makVetaan VairauVpäiväraUaa. LiVäkVi Oela
järjeVtää erilaiVta kuntoutuVta ja makVaa kuntoutukVeVta aiUeutuvan anVionmenetykVen korvaamiVekVi
kuntoutuVraUaa.
6.6 TyöttömyyTen peruVteella makVettavat etuuTet

TyöttömyyTen peruVteella myönnettäviä Oelan etuukVia ovat peruVpäiväraUaH työmarkkinatuki ja
kotoutumiVtuki. NäiVtä maaUanmuuttajille kyVeeVeen tulee läUeVtulkoon vain kotoutumiVtukiH koVka muiVVa
on VaamiVen eTellytykVenä 10 kuukauTen (43 viikon) työVVäoloeUTon täyttyminen SuomeVVa tai
VopimuVmaaVVa työVkentelyn peruVteella. Työmarkkinatukea voiTaan makVaa 17–64-vuotiaalle UenkilölleH
joka on työttömänä työnUakijana työ- ja elinkeinotoimiVtoVVa ja jolle ei ole voitu oVoittaa työtä tai
koulutuVta. MaaUanmuuttaja-aViakkaalta eTellytetään liVäkViH että Uänelle on teUty kotoutumiVVuunnitelma.
Työ- ja elinkeinotoimiVto antaa Oelalle lauVunnon oikeuTeVta kotoutumiVtukeen Vekä maUTolliViVta 60 tai 90
päivän karenVVeiVta ja viiTen kuukauTen oTotuVajaVta.
6.7 Nläke-etuuTet

Nläke-etuukViVta maaUanmuuttajille tulee enVi vaiUeeVVa kyVeeVeen läUinnä vain eläkkeenVaajan aVumiVtuki.
Se voiTaan myöntää iän peruVteella 65 vuotta täyttäneelle. MuiVVa eläke-etuukViVVa (vanUuuVeläkeH
työkyvyttömyyVeläke) eTellytetään kolmen vuoTen SuomeVVa aVumiVta 16 ikävuoTen ja eläkkeen alkamiVen
väliVeltä ajalta. AVumiVen ei tarvitVe olla yUTenjakVoiVta. Nläkkeen määrä VuUteutetaan SuomeVVa aVuttuun
aikaan. Oela makVaa takuueläkettä 65 vuotta täyttäneille tai 19–64-vuotiaille työkyvyttömille
maaUanmuuttajille. Siinäkin on makVamiVen eTellytykVenä kolmen vuoTen SuomeVVa aVuminen. AVumiVen
ei tarvitVe olla yUtäjakVoiVta eikä eTeltää välittömäVti takuueläkkeen myöntämiVtä.
6.8 LiVätieTot

HakemuVlomakkeitaH eVitteitä ja liVätietoja on VaataviVVa Oelan toimiVtoiVta ja Oelan nettiVivuilta oVoitteeVta
www.kela.fi. SuomenkieliVten lomakkeiTen liVäkVi yleiVimpiä lomakkeita löytyy myöV englannikVi
käännettyinä. LiVäkVi joitain eVitteitä löytyy englannikVi ja venäjäkVi käännettyinä. AViakaVpalvelua varten
Oelalla on palvelupiVteet ÖyUäjärvelläH HaapajärvelläH NivalaVVa ja YlivieVkaVVa. SieviVVä ja AlavieVkaVVa
toimivat kuntien yUteiVpalvelupiVteet. TarvittaeVVa on maUTolliVuuV aViakkaalle makVuttomaan
tulkkauVpalveluun.

puU. 020 692 207
www.kela.fi

AlavieVkan yUteiVpalvelu
Öappilantie 1H 85200 ALAVINSOA;
Oalajoentie 29H85100 OALAJOOI
p. 020 635 5062
NivalaJ
Oalliontie 18H 85500 NIVALA
p. 020 635 5102
Sievin yUteiVpalvelu
Haikolantie 16H 85410 SINVI;

Nnglanninkielinen VoViaaliturvan
palvelunumeroJ
020 692 227
8.00-18.00
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OyöVtintie 8H 84100 YLIVINSOA
p. 020 635 4133
YlivieVkaJ
OyöVtintie 8H ÖL 22H 84400 YLIVINSOA
p. 020 635 4133
ylivieVka@kela.fi
7. ÖOLIISI

ÖoliiVilain mukaan poliiVin on toimittava aVialliVeVti ja puolueettomaVti Vekä VovinnalliVuutta eTiVtäen.
ÖoliiVin tulee enViVijaVVa neuvoinH keUotukVin ja käVkyin pyrkiä ylläpitämään yleiVtä järjeVtyVtä ja
turvalliVuutta. ÖoliiVi ei Vaa puuttua kenenkään oikeukViin enempää kuin poliiVin teUtävän VuorittamiVekVi
on tarpeen. ÖoliiVin työ on myöV yUteiVelon turvaamiVta ja ykVilöiTen oikeukVien kunnioittamiVta.
ÖoliiVi Uoitaa oleVkeluoikeuTen rekiVteröinti-H oleVkelulupa- Vekä kanValaiVuuVaViat. NUJn ulkopuolelta
tulevat maaUanmuuttajat tarvitVevat oleVkeluluvan. NUJn kanValaiVten täytyy rekiVteröityä paikalliVpoliiVillaH
mikäli Ue oleVkelevat maaVVa yli kolme kuukautta. OleVkelulupa-anomuV tulee jättää oman paikkakunnan
poliiVille. NnVimmäinen oleVkelulupa Uaetaan yleenVä jo ennen Suomeen muuttoa. NU-kanValaiVten tulee
täyttää oleVkeluoikeuTen rekiVteröinti-ilmoituV.
JokilaakVojen poliiVilaitoV
Oatajaojankatu 4
ÖL 39
84101 YlivieVka
puU. 071 876 0161
www.poliiVi.fi
8. ÖAIOALLISNT JÄRJNSTÖT

MaaUanmuuttajien kotouttaminen ja etniVten VuUteiTen eTiVtäminen ovat yUteiVtyötäH joUon eri
kanValaiVjärjeVtöt luovat viranomaiVtaUon työn rinnalle toiVenlaiVia maUTolliVuukVia toiminnalle. JärjeVtöt
tarjoavat maaUanmuuttajalle peruVpalveluitten rinnalle toimintojaH jotka tukevat Uänen oValliVtumiV- Vekä
vaikuttamiVmaUTolliVuukViaan ja vaUviVtavat maUTolliVuukVia VoViaaliVten verkoVtojen luomiVeen.
Alueella toimivia järjeVtöjä ovat muun muaVVa MannerUeimin LaVtenVuojeluliitto (www.mll.fi)H Suomen
ÖunaiVen RiVtin paikalliVjärjeVtöt (www.punainenriVti.fi) ja Moni Ooti- OanVainvälinen Oulun Nteläinen ry.
9. SNURAOUNNAT

UVkonnolla voi maaUanmuuttajan kotimaaVVa olla UuomattavaVti näkyvämpi ja Vuurempi rooli kuin
VuomalaiVeVVa yUteiVkunnaVVa. MaaUanmuuttajien uVkonnollinen tauVta tuliVi ottaa Uuomioon ja Ueille tuliVi
tarjota tietoa omaan uVkontokuntaanVa kuuluvaVta toiminnaVta SuomeVVa. Seurakunnilla ei ole VuureVti
maaUanmuuttajille Vuunnattua erilliVtä toimintaa vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan yleiVeen
toimintaan. UVkonnot.fi verkkoVivuVtolta löytyy liVta SuomeVVa toimiviVta yUteiVöiVtä jaoteltuna eVimerkikVi
uVkontokunnan mukaan. Sivu VuomekVi ja englannikVi. www.uVkonnot.fiIyUteiVotIbyreligion
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NvankeliVluterilainen Veurakunta
SeurakunniVVa maaUanmuuttajatyö kuuluu yleenVä TiakoniatyöntekijöiTen vaVtuualueeVeen. Sekä
Tiakoniatyöntekijät että papit voivat antaa myöV UenkiVtä ja UengelliVtä tukea Vitä tarvitVeville.
LuonnolliVeVti Veurakunta tarjoaa kotouttamiVeen monenlaiVia maUTolliVuukVia päiväkerUoiVta
jumalanpalvelukViin. YleenVä Veurakunnan tilaiVuuTet ja kerUot ovat avoinna kaikille riippumatta ViitäH onko
Uenkilö luterilainen tai eTeV kriVtitty. Seurakuntien tapaUtumat löytyvät pääVääntöiVeVti Veurakuntien
InternetVivuilta.
AlavieVkan
Veurakunta

Öapinpolku 1
85200
ALAVINSOA

Ö. (08) 4309 600
FaxJ (08) 4309 613

SäUköpoVtiJ
alavieVka.Veurakunta@evl.fi

Nivalan
Veurakunta

VapauTentie 3
85500 NIVALA

nivalan.Veurakunta@evl.fi

Sievin
Veurakunta

Oirkkotie 7
85410 Sievi

puUJ (08) 440 025
kirkkoUerranviraVt
o
fakVi (08) 440 267
ÖuU. 08-480015
Fax 08-481285

YlivieVkan
Veurakunta

TalouVja tieTotuVtoimiVt
o
Toimitalo Öietari
TerveyVtie 11
84100 YlivieVka
OirkkoUerranviraV
to
ÖapitH kanttorit J
Toimitalo Öietari
TerveyVtie 11
84100 YlivieVka
ÖerUeaViain
neuvottelukeVkuV

OirkkoUerranviraVto avoinnaJ
Ma - toJ 9 – 14H ÖeJ
9 - 12

Vievi.Veurakunta@evl.fi
www.evl.fiIVrkIVievi

puU. 044-7118
601
fax. 08-4118 698

avoinna ma-keH
pe klo 9-15H to klo
9-16

puU. 044-7118
610 tai 044-7118
612H fax. 084118698

avoinna ma-keH pe
klo 9-15H to klo 917

Toimitalo Öietari
TerveyVtie 11
84100 YlivieVka

AjanvaraukVet
puU 08-425 990
ma-to klo 12-13

OrtoTokVinen Veurakunta
AlavieVka ja YlivieVka kuuluvat Oulun ortoTokViVeen Veurakuntaa ja Nivala OiuruveTen ortoTokViVeen
Veurakuntaan. TapaUtumat löytyvät Veurakunnan InternetVivuilta.
Oulun
ortoTokVinen
Veurakunta

Torikatu 74
90120 Oulu

puU. 044 5115
741
fakVi (08) 375986

oulu@ort.fi

OiuruveTen
ortoTokVinen

NiemiVtenkatu 6
74700 OiuruveVi

puU. (017) 752
278

www.ort.fiIfiIkiuruveVi
kiuruveVi@ort.fi

OirkkoUerranviraVto
on avoinna ma-pe
klo 9.00-12.00
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Veurakunta

Oatolinen Veurakunta
Alue kuuluu NaVaretin pyUän perUeen VeurakuntaanH joka toimii pääaViaVVa OuluVVa. OuluVVa järjeVtetään
VunnuntaiVin meVVu englannikVi kello 10.00 ja VuomekVi kello 15.00. Muut tapaUtumat löytyvät
Veurakunnan InternetVivuilta.
NaVaretin pyUän
perUeen
Veurakunta

LiiVantie 2
90560 Oulu

puU. 08 347 834

perUe@catUolic.fi
UttpJIIperUe.catUolic.fiI

IVlamilainen yUTyVkunta
ÖoUjoiV-Suomen
IVlamilainen
yUTyVkunta

Oajaaninkatu 36 H
90100 OULU

puU. 050 058 2371

amannan@Vun3.oulu.fi

Suomen
iVlamilainen
yUTyVkunta

Lönnrotinkatu 22
00120 HNLSINOI

ÖuU. 09-2782551H
045-3473482

rabita@rabita.fi
www.rabita.fi

10. OOULUTUSÖALVNLUT
10.1 VarUaiVkaVvatuV

OatVo 5.2.3H Oallion peruVpalvelukuntayUtymän alueen palvelut.
10.2 NVi- ja peruVopetuV

LapVen oppivelvolliVuuV alkaa normaaliVti Vinä vuonna kun Uän täyttää 7 vuotta. OppivelvolliVuutta
eTeltävänä vuonna lapVella on oikeuV oValliVtua makVuttomaan eViopetukVeen. NViopetuVta annetaan
väUintään 700 UIlukuvuoVi.
NViopetuV järjeVtetään VamaVVa ryUmäVVä VuomenkieliVten laVten kanVVa. SopeutumiVta lapViryUmään
tuetaan roUkaiVemalla ja kannuVtamalla laVta vuorovaikutukVeen toiVten laVten kanVVa. NrilaiVten laVten
toimiminen yUTeVVä liVää VuvaitVevaiVuutta ja eUkäiVee VyrjäytymiVtä. NViopetukVeVVa on erityiVenä
tavoitteena Vuomen kielen opetuV Vekä lapVen oman äiTinkielen tukeminen. NVikouluVVa lapVi Uarjoittelee
kouluVVa tarvittavia taitoja. OppilaVUuollon palvelut ViVältyvät eViopetukVeen.
OppivelvolliVuuVikäiVellä maaUanmuuttajalla on oikeuV Vamaan peruVopetukVeen kuin VuomalaiVillakin.
ÖeruVopetukVeen ViVältyvät monipuoliVet erityiVopetuVpalvelut Vekä oppilaVUuollon palvelut. Lain mukaan
opinnoiVVa tilapäiVeVti jälkeen jääneille tai muuten erityiVtä tukea tarvitVeville tulee antaa tukiopetuVta.
Tämä koVkee myöV maaUanmuuttajaoppilaVta. VieraVkieliVten oppilaiTen opetukVeen voiTaan Uakea
erilliVtä valtionavuVtuVta. Ounnalla on maUTolliVuuV tarjota peruVopetukVeen valmiVtavaa opetuVta.
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MaaUanmuuttajatauVtaiVten oppilaiTen opetukVeVVa on keVkeiVtä oppilaan UyvinvointiH Vuomen kielen
oppiminenH koTin ja koulun välinen yUteiVtyö Vekä tarvittaeVVa opiVkeluvalmiukVien parantaminen niinH että
oppilaV meneVtyy jatko-opinnoiVVaan. OpetuV Vuunnitellaan oppilaan kieli-H koulu- ja oppimiVtauVtan
poUjalta. Oppilaat Vijoittuvat pääVääntöiVeVti omiin läUikouluiUinVaH miVVä Ue Vaavat Vuomi toiVena kielenä opetuVta ja tarvittaeVVa tukiopetuVta. MaaUanmuuttaja oppilaV ei ole erityiVen tuen oppilaVH kielitaitonVaH
koulu- tai kulttuuritauVtanVa peruVteella. Nämä Veikat otetaan kuitenkin Uuomioon kouluarjeVVa ja
opetukVen ViVältöjä VuunniteltaeVVa mm. UenkilökoUtaiViVVa oppimiVVuunnitelmiVVaH arvioinniVVa ja
koeteUtäviVVä. Muilta oVin maaUanmuuttajaoppilaat oValliVtuvat peruVopetukVen opetuVVuunnitelman
mukaiVeen työVkentelyyn ja Ueitä koVkevat Vamat käytännöt kuin muitakin oppilaita. Ooulujen kerUotyön
kautta voiTaan maaUanmuuttajaoppilaiTen koulunkäyntiä ja oppimiVta tukea.
VäUemmiVtöuVkontojen ja elämänkatVomuVtieTon opetuVta järjeVtetäänH joV väUintään kolme opetukVeen
oikeutettua aVuu Vaman kunnan alueella.
Oppilaille voiTaan järjeVtää oman kielen opetuVta tarpeen mukaan.
10.3 LukiokoulutuV

Lukio antaa yleiVViviVtävää koulutuVta. Lukioon kuten muiUinkin peruVopetuVpoUjaiViin oppilaitokViin
Uaetaan yUteiVUauVVa. Lukio-opiVkelijoiTen valinta peruVtuu aikaiVempaan koulumeneVtykVeen.
UlkomaiVella toTiVtukVella Uaetaan lukiopaikkaa yUteiVUaun aikaan Vuoraan lukioVta. Lukion voi Vuorittaa
myöV ykVityiVoppilaana tenttimällä. LukiokoulutukVeVVa vieraVkieliVten opiVkelijoiTen opetukVeen voiTaan
Uakea erilliVtä valtionavuVtuVta.
OoulutoimiVtot

NViopetuV-palvelut
ÖeruVopetuV-palvelut
Lukiopalvelut

AlavieVkan kuntaHOoulutoimiVto
Öappilantie 1
85200 AlavieVka
ÖuU. 08 - 4395 111
alavieVkan.kunta@alavieVka.fi
Nivalan kaupunkiH OoulutoimiVto
ÖL 10H Oalliontie 15
85500 Nivala
ÖuU. 040-3447 312
koulu.toimiVto@nivala.fi
Sievin kuntaH OoulutoimiVto
Haikolantie 16
85410 Sievi
ÖuU. 08-488 3111
Vievin.kunta@Vievi.fi
YlivieVkan kaupunkiH OoulutoimiVto
ÖL 70H OyöVtintie 70
84101 YlivieVka
ÖuU. 08-42941
kirjaamo@ylivieVka.fi
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10.4 NivelvaiUeen koulutuV
Oallion alueella järjeVtetään Vuomen kielen kotouttamiVkoulutuVta Vekä maaUanmuuttajien ammattiin
valmiVtavaa koulutuVta niilleH joiTen kielitaito ei riitä Vuoraan ammatilliVeen koulutukVeen.
MaaUanmuuttajien ammattiin valmiVtava koulutuV ViVältää Vuomen kielen Vekä niiTen yleiVten aineiTen
opetuVtaH joita tarvitaan SuomeVVa ammattikoulutukVeVVa.
10.4.1 Suomen kielen koulutukVen järjeVtäminen alueella

Alueella Vuomen kielen koulutukVia järjeVtetään kokoaikaiVena (noin 5 päivää viikoVVa) Vekä oVa-aikaiVeVti
(eVim. kerran viikoVVa). OoulutuVta järjeVtetään Oallion alueella Vekä läUikunniVVa.
HaapaveTen OpiVto järjeVtää nuorille ja aikuiVille maaUanmuuttajille eritaVoiVia koulutukViaJ
Suomen kielen- ja kulttuurin koulutuV (moTuulit 1-4)
MaaUanmuuttajien ammatilliVeen peruVkoulutukVeen valmiVtava koulutuV (MAVA)H alkaen VyyVkuuVVa
Suomi VujuvakVi -koulutuV
www.Uaapop.fi
YlivieVkan ammattiopiVto
MaaUanmuuttajien ammatilliVeen peruVkoulutukVeen valmiVtava koulutuV (MAVA)H alkaen tammikuuVVa
www.kam.fiIyVo
YlivieVkan kanValaiVopiVto
UttpJIIwww.ylivieVka.fiIkanValaiVopiVto
Jokilatvan OpiVto järjeVtää Vuomen kielen kurVVeja kerran viikoVVa NivalaVVa.
www.jokilatvanopiVto.fi
LiVäkVi koulutuVta voiTaan järjeVtää työvoimakoulutukVenaH koulutukVeen Uakeutuminen TN-toimiVton
kautta.
10.5 Ammatillinen Vekä muu koulutuV

JokilaakVojen koulutuVkuntayUtymä JNMU on alueella toimiva toiVen aVteen monialaiVta ammatilliVta
koulutuVta antava oppilaitoVH joUon kuuluu VeitVemän oppilaitoVta (Oallion alueella Nivalan ja YlivieVkan
ammatti-opiVtot). OoulutuVkuntayUtymän ammattiopiVtoiVVa annetaan peruV- ja aikuiVkoulutuVta
VeitVemällä eri koulutuValalla. Hakeminen opintoiUin tapaUtuu VäUköiVellä UakemukVella valtakunnalliVeVVa
yUteiVUauVVa. UttpJIIwww.jeTu.fiI
AmmattikorkeakoulutuVta alueella antaa OeVki-ÖoUjanmaan ammattikorkeakoulu OÖAMO. YlivieVkan
ykViköVVä voi opiVkella tekniikkaaH VoViaalialaaH UumaniVtiVta ja kaVvatuValaaH matkailua ja liiketaloutta.
Hakeminen opintoiUin tapaUtuu VäUköiVellä UakemukVella valtakunnalliVeVVa ammattikorkeakoulujen
yUteiVUauVVa. UttpJIIweb.cou.fiI
YleiVViviVtävää ja ammattiViviVtävää opetuVta alueella antaa RauTaVkylän kriVtillinen opiVto.
UttpJIIwww.rko.fiI
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Jokilatvan opiVto ja YlivieVkan kanValaiVopiVto tarjoavat maUTolliVuukVia elinikäiVeen oppimiVeen
opintopiirien ja kurVVien kautta vaikuttaen Viten kanValaiVyUteiVkunnan toimivuuteen. OpiVtot järjeVtävät
maaUanmuuttajille Vuomen kielen ja kulttuurin kurVVeja.
JokilaakVojen muViikkiopiVton ja YlivieVkan muViikkiopiVton palvelut tukevat laVten ja nuorten
UarraVtuVtoimintaa ja alan ammattiopintoiUin aikovien erityiVtarpeita.
NritaVoiVet ja
pituiVet Vuomen
kielen kurVVitH
muut koulutukVet
ja kurVVit

HaapaveTen OpiVto
ÖuU. 020 741 5900
www.Uaapop.fi
YlivieVkan ammattiopiVto
ÖuU. 040 3120 400
www.kam.fiIyVo
Nivalan ammattiopiVto
p. (08) 4492 1
UttpJIIwww.kam.fiInao
OeVki-ÖoUjanmaan ammattikorkeakoulu
YlivieVkan ykVikkö
ÖuUelin (08) 449 2500
UttpJIIweb.cou.fiI
RauTaVkylän kriVtillinen opiVto
p. (08) 4276 200
www.rko.fi
YlivieVkan kanValaiVopiVto
p. 08-42941
UttpJIIwww.ylivieVka.fiIkanValaiVopiVto
Jokilatvan OpiVto
ÖuU. 044 4456 168
www.jokilatvanopiVto.fi

VanUatie 52H 86600 HaapaveVi
OuuVitie 6H 84100 YlivieVka
MaliVkyläntie 2
85500 Nivala
Vierimaantie 7
84100 YlivieVka
OpiVtontie 4-6
84880 YlivieVka
OyöVtintie 4
84100 YivieVka
Oalliontie 15
85500 Nivala

11. YRITTÄJYYS JA NLINONINONLÄMÄ
SeuTullinen kotouttamiVoUjelma pitää tärkeänä alueen elinkeinoelämän monipuoliVtamiVen ja
ammattitaitoiVen työvoiman VaatavuuTen turvaamiVen. Alueen väeVtö ikääntyy ja Vamalla työikäiVten
määrä väUenee. OotouttamiVen ja maaUanmuuton keVkeiVenä läUtökoUtana on myöV kanVainväliVyyTen
liVääminen. OeVkeinen tavoite on työperäiVen maaUanmuuton liVääminen.
OotouttamiVta eTiVtävänä palveluna Veutukunnan kunnat tarjoavat yrittäjyyteen liittyviä monipuoliVia
aViantuntijapalveluja. YlivieVkan VeutukunnaVVa nämä palvelut on koottu INNOVNTURI- VeuTulliVet
yrityVpalvelut palveluproVeVVin alle ( www.innoveturi.fi ).
YrityVpalvelut tuotetaan aViakaVläUtöiVeVti ja UuoleUTitaan yrityVpalveluUenkilöVtön oVaamiVen
keUittämiVeVtä ja koulutukVeVta.
SeuTulliVten yrityVpalveluiTen aViantuntijaverkoVto kooVtuu kuntien elinkeinovaVtaaviVta ja
organiVaatioiVta.
SeutukunnaVVa on meneillään uVeita UankkeitaH joiTen yUteiVtyön ja aViantuntijoiTen avulla voiTaan tarjota
neuvontapalveluja yrittäjyyteenH yrittäjyyteen ja lainVääTäntöön liittyviVVä aVioiVVa.
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YrityVpalvelujen tärkein teUtävä on yrityVtoiminnan kannattavuuVarvion tekeminenH koVka Ve on
elinkeinoUarjoittajan oleVkeluluvan myöntämiVen eTellytyV.
Yrittäjyyteen ja yrityVtoimintaan liittyvä neuvonta oVana kotouttamiVproVeVVia on aina ykVilölliVtä ja
tarvittavat toimenpiteet Vuunnitellaan aViakaVkoUtaiVeVti.
Tärkeimmät yUteiVtyökumppanit yrittäjyyteen ja kotouttamiVeen liittyviVVä aVioiVVa ovat NLY- keVkuV ja
paikallinen TN- toimiVto. OotouttamiVeVVa yUteiVtyötä teUTään erityiVeVti ammattitaitoiVen työvoiman
VaatavuuTen turvaamiVekVi.
12. OULTTUURI JA VAÖAA-AIOA
12.1 Oulttuuri ja vapaa-aika

Vapaa-ajan toiminnaVVa tavoitteena on pitää oValliVtumiVkynnyV matalanaH mikä luo Uyvät eTellytykVet
myöV monikulttuuriVelle toiminnalle.
Moni Ooti- OanVainvälinen Oulun Nteläinen ry (peruVtettu marraVkuuVVa vuonna 2011) järjeVtää monenlaiVia
vapaa-ajan toimintoja maaUanmuuttajille ja nimenomaan ulkomaalaiVten ja VuomalaiVten keVken. NVim.
ruokakurVVitH virkiVtyV-oUjelmatH kanVainväliVet juUlat jne.
12.1.1 Oulttuuri

OulttuuripalveluiTen tavoitteena on kuntalaiVten UenkiVen ja VoViaaliVen pääoman kaVvattaminen ja
oValtaan VyrjäytymiVen eUkäiVeminen. Tärkeää on myöV luoTa eTellytykViä omaeUtoiVelle kulttuurin
kokemiVelle ja tekemiVelle. OulttuuritapaUtumat ovat avoimia kaikille kuntalaiVille ja niiVtä tieTotetaan
paikkakuntakoUtaiViVVa tapaUtumakalentereiVVaH kaupunginIkunnan verkkoVivuilla Vekä paikalliV- ja
ilmaiVjakeluleUTiVVä.
YUTiVtykViäH
kulttuuripalveluja

YlivieVkaJ
www.ylivieVka.fiIkulttuuri
www.ylivieVka.fiIakuVtiikka
AlavieVka
www.alavieVka.fiIkulttuuri
Sievi
www.Vievi.fiIvapaa-aikapalvelutIliikuntapalvelutIurUeiluVeurat
SieviVVä toimivien bänTien ja yUTiVtyVten kotiVivujaJ
TUe GilaV - UttpJIIVilppuri.VyteV.netI~gilaVI
Sievin kennelkerUo
Sievin 4H-yUTiVtyV
Sievi-Veura
Nivala
OulttuuritoimiVto p. 040 344 7321
Näyttelytila Tillarigalleria p. 040 344 7350 (Oalliontie 21)
YUTiVtykVetJ UttpJIIwww.nivala.fiIkulttuuri_ja_nuoriVopalvelut
OotiVeutu ja muVeotyöJ www.nivalaVeura.fi
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MuViikkiopiVtot

JokilaakVojen muViikkiopiVto
VeVitie 5H II-kerroV
85500 Nivala
puUJ 040-834 1721
ja 040-480 9536 (toimiVto)
www.jlmo.fi
YlivieVkan VeuTun muViikkiopiVto
Ooulukatu 2H 84100 YlivieVka
puU 044 4294 323
www.ylivieVka.fiImuViikkiopiVto

12.1.2 Liikunta

Liikunnan on toTettu olevan ykVi tärkeimmiVtä ykVilötaVon Uyvinvoinnin ylläpitäjiVtä. OunnanIkaupungin
liikuntapalvelut maUTolliVtavat monipuoliVen liikunnan UarraVtamiVen eri koUTeryUmille ja tukevat
erityiVeVti vapaaeUtoiVjärjeVtöjenH läUinnä urUeiluVeurojen liikuntakaVvatuVtyötä.
LiVätietoja Oallion alueen liikuntapaikoiVta ja -tapaUtumiVta Vaa paikkakunnan liikuntaoUjaajalta tai ViUteeriltä.
AlavieVkaJ www.alavieVka.fiIliikunta ja ulkoilu
NivalaJ Nivalan LiikuntakeVkuV; UttpJIIwww.uikko.fiI
YlivieVkaJ www.ylivieVka.fiIliikunta ja vapaa-aikaI urUeiluVeurat
12.1.3 NuoriVo

NuoriVopalvelut tarjoavat lapVille ja nuorille elämänUallintataitojaH tukea kaVvuunH keUitykVeen ja
itVenäiVtymiVeen Vekä ajankoUtaiVta tietoa ja kanavia oValliVtumiVeen ja vaikuttamiVeen omaVVa elämäVVä ja
elinympäriVtöVVä. LapVia ja nuoria tuetaan oValliVuuteen ja aktiiviVuuteen. SuvaitVevaiVuutta ja erilaiVuuTen
UyväkVymiVtä eTiVtetään mm. kanVainväliVyyV- ja kulttuurikaVvatukVen avulla. NuoriVopalveluiUin kuuluvat
keVkeiVenä nuoriVotilatH joita on jokaiVeVVa kunnaVVa. Tiloilla on kerUotoimintaa ja avoimia ovia eri
ikäryUmilleH liVätieTot löytyvät nuoriVopalveluiTen nettiVivuilta tai Voittamalla.
NtVivä nuoriVotyö on erityiVnuoriVotyötäH jonka tavoitteena on olla läVnä nuorten keVkuuTeVVa ja tarjota
maUTolliVuuV turvalliVeen ja luottamukVelliVeen aikuiVkontaktiin. NtVivä nuoriVotyö etVii nuoren kanVVa
ratkaiVuja nuoren pulmiin ja kyVymykViin ja auttaa nuorta Vaavuttamaan tarvitVemanVa palvelut. Työn
enViVijaiVena teUtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoriaH jotka ovat koulutukVen tai työmarkkinoiTen
ulkopuolella tai jotka tarvitVevat tukea VaavuttaakVeen tarvitVemanVa palvelut. NtVivä nuoriVotyö tarjoaa
nuorelle varUaiVta tukeaH joV nuori Vitä itVe Ualuaa.
Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiailleH työttömille nuorille tarkoitettuja työUarjoittelupaikkoja.
NuoriVotyön kannalta työpajat ovat nuorille Uyviä paikkoja elämäntaitojen keUittämiVeenH aikuiVtumiVeenH
yUteiVölliVeen kaVvuun ja työVVäoppimiVeen.
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut HnuoriVotieTotuVkeVkuV SettinettiH tieTottaa ja neuvoo nuoria koVkeviVVa
toimekViannetuiVVa I kyVytyiVVä aVioiVVa www-VivuVton kautta ÖulmakulmaVVa tai
VäUköpoVtitVeIpuUelimitVe. Settinetti.fi –VivuVtolla tieTotetaan eri aiUealueiVVa nuoria koVkeviVta aVioiVtaH
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uutiVetItieTotteet –oVioVVa ajankoUtaiViVta aVioiVta Vekä alueen nuorille VuunnatuiVta tapaUtumiVta
Settinetin tapaUtumakalenteriVVa.
NuoriVotieTotuVkeVkuV
nuoriVotieTotuV@Vettinetti.fi
www.Vettinetti.fi

Vierimaantie 5
84100 YlivieVka

YlivieVkan kaupungin nuoriVotoimi

www.ylivieVka.fiInuoriVotoimi
p. 044 4294 355H 044 4294352

NuoriVotalo Sputnik 2022H ViraVtokatu 6 BH YlivieVka
Nivalan NuoriVopalvelut

p. 044 4294 327
UttpJIInuopal.fiI
p. 040 344 7321I 040 344 7315

NuoriVotila LongJoUnH Ruojantie 40H Nivala

p. 040 344 7316

Nivalan Nuorten työpaja

p. 040 344 7324
Oalliontie 22H Nivala
Hyttitie 3H Nivala
UttpJIInuopal.fiItyopajaI
www.Vievi.fi
p. 044 4883243H 044 4883491

Sievin nuoriVotyö
NuoriVotilaH Haikolantie 16H Sievi
AlavieVkan nuoriVotoimi
NuoppariH Virin UrUeilutaloH ÖääVkytie 1H AlavieVka
NtVivä nuoriVotyö ja nuorten työpajapalvelutJ
Nuorten aktivointipalvelu Jelppiverkko

Sytyke-Centre

nuoriVotoimi@alavieVka.fi
www.alavieVka.fiInuoriVo

www.jelppiverkko.fi
etVivät nuoriVotyöntekijätJ
p. 044 4793 275H 044 4793 274
www.Vytyke.fi p. 08 4106 600
etVivät nuoriVotyöntekijätJ
p. 0440 910705H 0440 910706

12.2.4 OirjaVto

OirjaVto tarjoaa pääVyn monipuoliViin tietopalveluiUinH antaa valmiukVia tietoyUteiVkunnan vaatimiin
kanValaiVtaitoiUin unoUtamatta kirjaVton perinteiVtä ViviVtyV- ja kulttuuriteUtävää.
AlavieVkanH OalajoenH MerijärvenH NivalanH OulaiVtenH Sievin ja YlivieVkan kirjaVtot kuuluvat TiekkökirjaVtojen ryUmään. AViakkaalle tämä tarkoittaa yUtä kirjaVtokorttiaH maUTolliVuutta lainata kirjoja kaikiVta
verkoVton kirjaVtoiVta Vekä uuVia kaikki lainanVa yUTeVtä piVteeVtä tai internetin välitykVellä.
NIVALA
ÖuU. 040-344 7347
FakVi (08) 442 835
nivalan.kirjaVto@nivala.fi

OäyntioVoiteJ
Oalliontie 21H 85500 Nivala
ÖoVtioVoite ÖL 71H 85501 Nivala
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SINVI
puU. (08) 488 3238 Fax 08-488 3241
VievinkirjaVto@Vievi.fi

Haikolantie 19H 85410 SINVI

ALAVINSOA
alavieVkan.kirjaVto@alavieVka.fi
LainauVJ 044 - 5395 269

Öokelantie 3H 85200 AlavieVka

YLIVINSOA
ÖuU. 044-4294 271 (lainauV)
kirjaVto@ylivieVka.fi

OyöVtintie 4H 84100 YlivieVka

13. TULOOAAMINNN JA OÄÄNTÄMINNN
Suomea taitamattomalle maaUanmuuttajalle Uyvät ja aVianmukaiVet tulkkauV- ja käännöVpalvelut
maUTolliVtavat taVavertaiVen aVioimiVen viranomaiVten kanVVa. Nämä palvelut takaavat Vekä aViakkaan että
työntekijän oikeuVturvan ja ovat eTellytykVenä VuomalaiVeen yUteiVkuntaan kotouttamiVeVVa.
OotouttamiVlain 5§ mukaan viranomaiVen on UuoleUTittava aVian tulkkaamiVeVta tai kääntämiVeVtäH joV
maaUanmuuttaja ei oVaa kielilain (423I2003) mukaan viranomaiVeVVa käytettävää Vuomen tai ruotVin kieltä
taikka Uän ei vammaiVuutenVa tai VairautenVa vuokVi voi tulla ymmärretykVi aViaVVaH joka voi tulla vireille
viranomaiVen aloitteeVta. Viranomainen UuoleUtii maUTolliVuukVien mukaan tulkkaamiVeVta ja
kääntämiVeVtä myöV muuVVa maaUanmuuttajan oikeukVia ja velvolliVuukVia koVkevaVVa aViaVVa. AVia voiTaan
tulkata tai kääntää VellaiVelle kielelleH jota maaUanmuuttajan voiTaan toTeta aVian laatuun näUTen
riittäväVti ymmärtävän. ViranomaiVen velvolliVuuV UuoleUtia tulkkaamiVeVta ja kääntämiVeVtä ei koVke
aineiVtoaH joka ei vaikuta aVian käVittelyyn.
ViranomaiVen on Uankittava ja kuVtannettava tulkki tai UuoleUTittava kuVtannukVellaan kääntämiVeVtä
aVioiVVaH jotka voivat tulla vireille viranomaiVten aloitteeVta. ÖakolaiVten ja inkerinVuomalaiVten
paluumuuttajien kotoutumiVen alkuvaiUeen tulkkauVkuVtannukVet korvataan valtion varoiVta VilloinH kun
kyVe on VoViaali- ja terveyTenUuollon palveluiVta tai kotoutumiVta tukevien palveluiTen käyttöön
oUjaamiVeVta. Tulkkina tuliVi käyttää ammattitaitoiVta aVioimiVtulkkiaH ei aViakkaan aviopuoliVoaH VukulaiVta
tai tuttavaaH eikä koVkaan laVta.
TavoitteetJ
● MaaUanmuuttajalle järjeVtetään tarvittaeVVa lakien eTellyttämä aVioimiVtulkkauV.
● ViranomaiVet tuntevat tulkkaukVeVta ja kääntämiVeVtä VääTetyt lait.
● MaaUanmuuttajat ovat tietoiVia oikeuTeVtaan tulkkauV- ja käännöVpalveluiUin.
● ViranomaiVet järjeVtävät tarvittavat tulkkauV- ja käännöVpalvelut myöV muille kuin valtion
korvauVten piiriVVä oleville maaUanmuuttajille.
ÖoUjoiV-Suomen tulkkipalvelu
Tulkin tai käännöVpalvelun voi tilata VäUköiVellä lomakkeella. Öalvelut 51 kielellä (6I2011).
ÖuUelin arkiVin 8.30-15.30J (08) 558 41856
ÖäivyVtyV kiireelliViVVä tapaukViVVa arkiVin 16.00-22.00 ja viikonloppuiVin 9.00-22.00J 044 703 1860
www.ouka.fiItulkkipalvelu
Semantix
Tulkin tilauV joka päivä ympäri vuorokauTen
puU. 010 346 7520

OäännökVet
puU. 010 346 7530
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tulkkipalvelu@ Vemantix.fi
Voi tilata tulkkipalvelun tai käännökVet myöV InternetiVtä oVoitteeVVa www.Vemantix.fi
14. OUNNASSA ASUVINN MAAHANMUUTTAJINN ROOLI OOTOUTTAMISNSSA
YUteiVtyövelvolliVuuV
MaaUanmuuttajallaH jolla on oikeuV kotoutumiVVuunnitelmaanH on velvolliVuuV oValliVtua kotoutumiVVuunnitelman
laatimiVeen Vekä VuunnitelmaVVa VovittuiUin palveluiUin ja toimenpiteiViin. (OotouttamiVlakiH 15 §).
MaaUanmuuttajan ilmoituVvelvolliVuuV
MaaUanmuuttajan on VäilyttääkVeen oikeuTen kotoutumiVtukeen ilmoitettava kotoutumiVVuunnitelman
toteutumiVeVtaH muutoVtarpeiVta ja keVkeytymiVeVtä VuunnitelmaVVa Vovitulla tavalla. (OotouttamiVlakiH 16 §)

15. NTNISNN TASA-ARVON JA HYVINN NTNISTNN SUHTNIMNN NMISTÄMINNNH SYRJINNÄN NHOÄISNMINNN

YUTenvertaiVuuVlain (21I2004) mukaan viranomaiVten tulee kaikeVVa toiminnaVVaan eTiVtää
yUTenvertaiVuutta tavoitteelliVeVti ja VuunnitelmalliVeVti Vekä vakiinnuttaa VellaiVet Uallinto- ja
toimintatavatH joilla varmiVtetaan yUTenvertaiVuuTen eTiVtäminen aVioiTen valmiVteluVVa ja
päätökVenteoVVa. ViranomaiVten tulee erityiVeVti muuttaa niitä oloVuUteitaH jotka eVtävät
yUTenvertaiVuuTen toteutumiVta.
Ooulujen opintoVuunnitelmiVVa lukee raViVmi-vaVtaiVuuV. MaaUanmuuttaja-koulutuVta järjeVtävät
oppilaitokVet ja Moni Ooti- OanVainvälinen Oulun Nteläinen ry tekevät yUteiVtyötä peruVkoulujen ja
lukijoiTen kanVVa ja järjeVtävät erilaiVet yUteiVet tapaUtumatH joVVa nuoret pääVevät koUtaamaan
maaUanmuuttajia. Tällä tavalla ennakkoluulot väUänevät ja maaUanmuuttajien kontaktit kaVvavat
kantaväeVtöön.
16. MAAHANMUUTTAJIA JA OANSAINVÄLISTYMISTÄ OOSONVAT HANOONNT

MaaUanmuuttaja-aViamieVtoiminnan käynniVtämiVUanke 2011-2013
Hanke toimii Oulun NteläiVen alueella. HankkeeVVa annetaan alueen maaUanmuuttajille oUjauVta ja
neuvontaa eri elämäntilanteiVVa. Hankkeen aikana keUitetään alueellinen maaUanmuuttajien oUjaukVen ja
neuvonnan palvelumalliH joka peruVtuu maaUanmuuttaja-aViamieVtoimintaan. Hankkeen koUTeryUmänä
ovat maaUanmuuttajat ja Ueitä työVVään koUtaavat viranomaiVet. Hanketta Uallinnoi HaapaveTen OpiVto.
Hanke on NSR-raUoitteinenH raUoitukVen myöntäjänä ÖoUjoiV-ÖoUjanmaan NLY-keVkuV. LiVäkVi raUoitukVeen
oValliVtuvat alueen kunnat ja HaapaveTen OpiVto.
MaaUanmuuttajaaViamieVtoiminnan
käynniVtämiVUankeH
nk. TUÖA-Uanke
www.tupaan.fi

MonikulttuuriVuuVkoorTinaattori
Rita OovacVH
ÖuU. 040 868 2741
rita.kovacV@Uaapop.fi
MonikulttuuriVuuVkoorTinaattori
Öirjo OeronenH
puU. 040 868 2597
pirjo.keronen@Uaapop.com

Öajatie 5
(3 kerroVH B-käytäväH Uuone
310)H
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