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2. Kotouttamisohjelman lähtökohdat 

Porin kaupungin kotouttamisohjelma 2014 – 2020 saatiin valmiiksi kesällä 2014 monien eri tahojen 

erinomaisella yhteistyöllä. Kotouttamisohjelma perustuu mm. lakiin kotoutumisen edistämisestä sekä 

Porin kaupungin Maahanmuutto 2020 -strategiaan, jonka kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2013.  

Kotouttamisohjelman laatimiseksi perustettu työryhmä (Koto-työryhmä) kokoontui yhteensä 6 kertaa 

syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Työkokousten lisäksi 24.1.2014 toteutettiin 

Tulevaisuusverstas, jossa laaja joukko alansa asiantuntijoita pohtinut niin kotoutumisen 

edistämiskeinoja kuin yhteistyön merkitystä kotouttamisessa ja myös tuonut esille omia näkemyksiä 

maahanmuuttotyön kehittämiskohteista paikallisella ja alueellisella tasolla.  

 

Kotouttamisohjelman laatimiseksi perustettu työryhmä koostui seuraavista tahoista (Koto-työryhmä): 

- Porin kaupungin perusturvakeskuksen terveyspalvelut ja aikuissosiaalityö  

- Porin kaupungin perusturvakeskuksen Satakunnan maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen 

kehittämishanke (Satakoto) 

- Porin kaupungin kasvatus- ja opetusvirasto 

- Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus 

- Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 

- Porin kaupungin työllisyysyksikkö 

- Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 

- Porin YH–Asunnot Oy  

- Kela, Porin yksikkö 

- Lounais-Suomen maistraatti, Porin yksikkö 

- Lounais-Suomen poliisi, Porin yksikkö 

- Länsirannikon koulutus Oy WinNova 

- Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

- Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto 

- Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 

- Suomen Punaisen Risti, Porin osasto  

 

2.1. Maahanmuuton tilanne Porissa 

 

Euroopan Unionin jäsenyyden, kansainvälistymisen ja matkustusmahdollisuuksien myötä myös 

maahanmuutto on kasvussa. Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten sekä jo Suomen kansalaisuuden 

saaneiden maahanmuuttajien määrä nousee ja on tällä hetkellä tärkein selittävä tekijä maamme 

väestönkasvulle. 

 

Maahanmuutto nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena, sillä sen myötä maahan tulee uutta työvoimaa, 

uusia ajatuksia ja näkemyksiä. Avautuminen muuhun maailmaan helpottaa suomalaisten sopeutumista 

entisestään kiristyvään kansainväliseen kilpailuun ja siitä koituviin hyvinvointihaasteisiin. 

Porin kaupungin tilastojen mukaan vuodenvaihteessa 2013 - 2014 Porissa asui 2169 ulkomaan 

kansalaista, edustaen kaikkiaan 98 eri maata. 

 

Maahanmuutto aiheutuu pääsääntöisesti avioliiton kautta maahan tulosta, työperäisestä 
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maahanmuutosta ja ulkomaisista opiskelijoista. Suomi auttaa hädässä olevia ja on sitoutunut 

vastaanottamaan 750 kiintiöpakolaista vuodessa (vuoden 2014 aikana 1050). Turvapaikkaa hakeneista 

osa jää Suomeen, mikäli saa myönteisen päätöksen ja siten oleskeluluvan. Satakunnan ELY-keskus ja 

Porin kaupunki ovat allekirjoittaneet maaliskuussa 2014 sopimuksen 15–20 kiintiöpakolaisen 

vastaanotosta joka toinen vuosi. 

 

2.2. Laki kotoutumisen edistämisestä 

 

Eduskunnan 2010 säätämä laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011. Se 

määrittelee kotoutumisen tavoitteet, eri toimijoiden vastuut sekä toivottavan tilan maahanmuuttotyön 

kokonaisuudessa pitäen sisällään muun muassa eri toimijoiden välisen kiinteän yhteistyön, jota kunnan 

tulee alueellaan edistää ja johtaa. 

 

Lain keskeisiä kohtia kuntien maahanmuuttotyön osalta on velvollisuus huomioida kaikki eri syistä 

Suomeen muuttavat/muuttaneet henkilöt. Lain mukaan kotoutumisen kaksisuuntaisuutta on edistettävä, 

mikä edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa lisäävien 

toimien kehittämistä. Lisäksi uusi laki velvoittaa lisäämään kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta 

ja niiden seurannan parantamista. 

 

Kotouttamisessa on kyse yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Ensisijaisesti TE-toimiston tehtävänä on 

tukea työikäisiä ja työkykyisiä. Kunnan tehtävänä on tukea kaikkia muita maahanmuuttajia sekä 

järjestää yleiset, kaikille lakisääteiset palvelut. Poliisin työnkuvaan kuuluu maahanmuuttajien 

rekisteröinti sekä tiedon välittäminen suomalaisesta yhteiskunnasta mm. esitteiden avulla. 

Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on antaa rahallista tukea elämän erityisissä tilanteissa niin 

kantasuomalaiselle väestölle kuin maahanmuuttajillekin. Kolmas sektori eli yhdistykset ovat tärkeässä 

asemassa maahanmuuttajien sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ehkä niitäkin tärkeämpää on 

kuitenkin se, miten kunnan asukkaat suhtautuvat maahanmuuttajiin. Mikäli maahanmuuttaja tuntee 

olonsa uudessa kotikunnassa kotoisaksi, helpottaa se hänen sopeutumistaan huomattavan paljon. 

 

Tärkeää on huomata, että laki kotoutumisen edistämisestä asettaa kunnalle koordinointivastuun 

maahanmuuttajan kotouttamisesta sekä eri toimijatahojen yhteistyön sujuvasta organisoinnista. 

Uuden lain yleiset tavoitteet: 

1) maahanmuuttajat saavat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta: perusoikeuksista, 

velvollisuuksista ja työelämästä 

2) maahanmuuttajat saavat kielitaidon, jonka perusteella he voivat työllistyä tai jatkaa opintojaan 

3) maahanmuuttajilla on mahdollisuus saada kosketus paikallisiin asukkaisiin ja yhteiskuntaelämään 

4) maahanmuuttajat voivat osallistua tasavertaisina kunnan ja koko yhteiskunnan kaikinpuoliseen 

toimintaan. 

 

Laissa määritellään myös maahanmuuttajan oikeus tulkkaukseen: Viranomaisen on huolehdittava asian 

tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan 

viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa 

vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä laissa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen 

aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös 
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muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. 

 

3. Ensisijaiset kehittämiskohteet  

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä muun muassa etnisen tai kansallisen alkuperän, 

kansalaisuuden, kielen tai uskonnon perusteella. Lain tavoitteena on edistää ja turvata 

yhdenvertaisuutta sekä tehostaa syrjintää kokeneen oikeussuojaa. Viranomaisten tulee toiminnassa 

ottaa huomioon lain tarkoitus suunnittelussa, tiedottamisessa, voimavarojen kohdentamisessa, 

valvonnassa ja kehittämisessä.  

 

Porin kaupungilla ei ole erillistä yhdenvertaisuussuunnitelmaa, sen sijaan esimerkiksi Porin 

kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelmassa 2014 - 2020 nostetaan 

esille muun muassa saavutettavuuden ja moninaisuuden käsitteet. Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, 

että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät voivat liittyä 

vaikkapa sukupuoleen, ikään, uskontoon tai kulttuurieroihin. Moninaisuuden edistämisen 

pyrkimyksenä on, että ihmisen identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä 

ilmapiirissä.  

 

Maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä, joilla olisi yhteneväiset tarpeet ja toiveet palvelujen 

järjestämiseksi. Tämä Porin kotouttamisohjelma nostaakin suvaitsevuuden rinnalle maahanmuuttajien 

palveluista keskusteltaessa myös moninaisuuden käsitteen. Tässä luvussa käsitellään 

maahanmuuttajien palvelujen kehittämistä ja tuodaan esille myös porilaisten maahanmuuttajien 

toiveita palvelujen järjestämisestä. 

 

3.1. Kielenoppimismahdollisuuksien parantaminen  

 

Kielen opetuksessa maahanmuuttajan elämän kokonaistilanne tulisi huomioida. Miten maahanmuuttaja 

esimerkiksi arkielämässä suomen kieltä kuulee tai millaisia sosiaalisia verkostoja on 

maahanmuuttajalla. Porin kaupungin vapaa-aikatoimi on tuonut esille tarpeen miettiä, tarvitaanko 

erillisiä maahanmuuttajille suunnattuja valmentavia ryhmiä tai palveluita. Vapaa-aikatoimi on 

kirjannut kehittämistavoitteekseen muun muassa seuraavat: Järjestetään maahanmuuttajille suunnattuja 

projektiluontoisia nivelryhmiä, joiden kautta olisi yhä helpompi siirtyä jo olemassa oleviin ryhmiin. 

 

Porin kaupungin varhaiskasvatus toteaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta, että S2-opetusta ja 

osaamista lisätään koulutusten ja opetusmateriaalien kautta. Kaikissa isoissa päiväkodeissa (yli 4 

osastoa) on S2-vastuuhenkilö. 

 

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kielenoppimismahdollisuuksia parannetaan kehittämällä ja/tai 

lisäämällä suomi toisena kielenä -opetusta. Lisäksi resurssien sallimia tukiopetusmahdollisuuksia 

hyödynnetään. Samoin maahanmuuttajien oman äidinkielen opiskelua lisätään mahdollisuuksien ja 

olemassa olevan tarjonnan mukaan. Perusopetuksen valmistavan opetuksen järjestämistä tarkastellaan 

suhteessa vallitsevaan tilanteeseen ja rahoitukseen. Näiltä osin pohditaan myös ryhmämuodostusta. 
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Porin Aikuislukiossa alkava lukiokoulutukseen valmistava koulutus on keskeinen lähivuosien 

kehittämiskohde, joka palvelee maahanmuuttajien jatko-opintoja. 

Satakunnan ELY-keskus ostaa maahanmuuttajien kielikoulutuksen tarjouskilpailun tuloksena. 

Yksi kielikoulutusta tarjoava toimija on Porin kaupungin konserniin kuuluva Länsirannikon koulutus 

Oy WinNova. Se tarjoaa koulutusta aikuisille maahanmuuttajille kotouttamiskoulutuksessa, 

ammatillisessa koulutuksessa ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa (MAVA) 

koulutuksessa. Kotoutumiskoulutus toimii niin sanotulla non-stop -periaatteella eli mahdollisimman 

pienin odotusajoin. 

WinNovan koulutuksia voidaan räätälöidä erilaisille ja eri-ikäisille opiskelijoille. Lisäksi järjestetään 

ammatillisia - ja työnhakuvalmiuksia lisääviä koulutuksia, mitkä liittyvät esimerkiksi passeihin, 

osaamiskortteihin ja YKI-testeihin. Erityisesti niille, joille teoriaopiskelu ei ole tehokkain tapa oppia 

kieltä, pyritään tarjoamaan uusia toiminnallisia vaihtoehtoja neuvotellen niistä yhdessä TE-toimiston ja 

esimerkiksi työpajojen kanssa. Toisaalta erityisesti akateemiset maahanmuuttajat tarvitsevat 

kielenopiskelua vielä kotoutumiskoulutuksen tavoitteen eli toimivan kielitaidon B.1.1. saavuttamisen 

jälkeenkin. WinNova kertoo, että kehittämisessä on tärkeää jatkuvuus ja riittävä 

kotoutumiskoulutuksen määrä Porin seudulla.  

WinNovan tavoitteena on viedä kielenoppimista myös työpaikoille ja oppilaitoksiin. Edelleen 

tiivistetään yhteistyötä yritysten ja toisten oppilaitosten kanssa, jotta opiskelija voi verkostoitua kielen 

opiskelun aikana ja tehdä jatkosuunnitelmia. Voikin todeta, että WinNova tukee omalta osaltaan sitä, 

että eri ammatteihin valmistuvat ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevät saavat tietoa ja positiivisia 

kokemuksia maahanmuuttajien kohtaamisista ja tarpeista. Tärkeää on, että Porin kaupunki näyttää 

mallia ja uskaltaa ottaa maahanmuuttajia ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin työharjoitteluun eri 

paikkoihin. Mikäli kotoutumiskoulutusta ja teknologia-alan ammattiopintoja yhdistävien 

pilottikoulutusten tulokset ovat hyviä, sidotaan jatkossakin jo alusta alkaen ammattiopintoja 

kotoutumiskoulutukseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutuneisuutta, kun heti 

kotoutumiskoulutuksen alusta asti olisi mahdollista asettaa konkreettinen tavoite kohti työllistymistä, 

ja suorittaa esim. ammattitutkinnon osia ja/tai saada uusi ammatti. 

Porin seudun kansalaisopisto kertoo, että se ottaa maahanmuuttajat yhtenä ryhmänä huomioon. 

Vuonna 2013 on tehty selvitys maahanmuuttajien kurssitoiveista ja sitä on hyödynnetty 

kurssisuunnittelussa. Vuosittain on 2-3 pelkästään maahanmuuttajille suunnattua kieli- ja 

kulttuurikurssia. Näitä voidaan tarpeen vaatiessa järjestää kansalaisopiston mukaan enemmänkin.  

 

Suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille järjestää myös Satakunnan monikulttuuriyhdistys. 

Vuoden 2014 aikana esimerkiksi suomen kielen alkeet -kurssilla tammikuussa oli yhteensä jopa 74 

opiskelijaa. Suomen kielen keskustelukerho on viikoittain. Siinä on kolmisenkymmentä osallistujaa 

noin 14 eri maasta. Monikulttuuriyhdistys tarjoaa jatkossakin kursseja sekä keskustelukerhoja 

maahanmuuttajille. 

 

Maahanmuuttajat tarvitsevat kielikurssin päättymisen jälkeen kohtaamisia ja kokemusvaihtoa 

valtaväestön kanssa kielitaidon ylläpitämiseksi. Arjen kohtaamiset pitävät parhaiten yllä suomen 

kielen taitoa ja puhekielen osaamista. Yhdistyksillä on elävä yhteys alueella asuviin maahanmuuttajiin; 

kunnan viranomaisten toimintakentän ollessa tästä näkökulmasta katsoen rajattu.  
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Maahanmuuttajien näkökulmasta tärkeää on saada palveluita eri kielillä. Palveluihin ohjautumisessa 

keskeinen toiminta on myös alkukartoitus sekä taloudellinen tuki. Taloudellisessa tukemisessa 

erityisesti sosiaalipalveluiden (aikuissosiaalityön) rooli nousee keskeiseksi.  

 

3.2. Maahanmuuttajien neuvontapisteen perustaminen yhteistyössä 

kolmannen sektorin kanssa  

 

Hanna Holm ja Szilvia Simon
1
 ovat haastatelleet porilaisia maahanmuuttajia ja kertoneet haastattelun 

tuloksista Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen opinnäytetyössään. Porilaiset 

maahanmuuttajat kertovat muun muassa:” että he jäivät epätietoisuuteen virastoissa, kun samoihin 

kysymyksiin tuli eri virkailijoilta erilaisia vastauksia. Vastaajien mielestä eivät kaikki viranomaiset 

välttämättä tiedä, miten maahanmuuttajiin pitäisi suhtautua ja minkälaisia tietoja he tarvitsevat. 

Näiden kokemusten perusteella haastateltujen oli vaikea hyväksyä, että tietyissä asioissa viranomaiset 

päättävät asioita maahanmuuttajien puolesta.” (2014, 33.) 

 

”Haastatellut opiskelijat pitivät valitettavana, että kukaan viranomaisista ei kertonut heille sitä, mitkä 

ovat heidän kotouttamispolkunsa kannalta tärkeimmät virastot Suomessa, ja mitä asiaa kukin niistä 

hoitaa (2014, 33).” 

 

”Monilla haastatelluilla oli kokemus siitä, että viranomaisten suhtautuminen oli erilaista silloin, kun 

asiakkaalla oli mukana suomea puhuva tukihenkilö (2014,33).” 

 

Poriin kaivataan maahanmuuttajille suunnattua neuvontapistettä. Sen organisointitapana on järkevintä 

olla kolmannen sektorin ja kaupungin toimintojen yhdistelmä. Neuvontapiste toimisi Satakunnan 

monikulttuuriyhdistyksen tiloissa ja työntekijä olisi kaupungilta. Työntekijän tehtävänä olisi opastaa 

maahanmuuttajia ja tarvittaessa myös kantaväestöön kuuluvia eteenpäin oikean viranomaisen luokse. 

Hänen tehtävänään olisi myös tiedottaa laajasti maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvistä 

asioista sekä järjestää laajaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Neuvontapisteen tulee sijaita 

sellaisella paikalla, josta Poriin saapuva maahanmuuttaja sen luontevasti löytää. Tästä syystä 

maahanmuuttajien oma toimipiste on luonteva valinta neuvontapisteelle.  

 

Porin kaupungin hallintokuntien vastuualueille tulee nimetä maahanmuutosta vastaava asiantuntija. 

Nämä eri vastuualueiden asiantuntijat saavat työnsä tueksi koulutusta sekä muodostavat yhdessä 

kaupungin maahanmuuttopalveluiden verkoston. Maahanmuuttopalveluiden verkosto kokoontuu 

säännöllisesti ja eri hallintokunnissa ja vastuualueilla on tiedossa tähän verkostoon kuuluvien 

asiantuntijoiden nimet. Tällöin maahanmuuttaja voi saada kaupungilta saumatonta palvelua ja ohjausta 

toisen hallintokunnan vastuualueelle. Palveluverkoston asiantuntijat muodostavat erityispalveluketjun, 

jossa asiantuntijat saattavat maahanmuuttaja-asiakkaat toisen hallintokunnan palvelujen piiriin, 

                                                           
1
 Holm, Hanna & Simon, Szilvia. (2014) Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut Porin 

palveluverkostossa asiakkaiden ja kuntatyöntekijöiden kokemuksia nykytilanteesta & tulevaisuuden kehittämisehdotuksia. 

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä. 
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maahanmuuttajan palvelutarpeen niin vaatiessa. Tämä palveluverkosto tekee tiivistä yhteistyötä 

neuvontapisteen kanssa. Palveluverkoston jäsenet ovat konkreettisesti myös neuvontapisteellä 

tavattavissa ja siten jakamassa tietoa omasta palvelualueesta. 

 

Palveluverkoston jäsenet tarvitsevat kuitenkin toimintansa tueksi koulutusta ja heille onkin 

järjestettävä maahanmuuton koulutusohjelma. Kanavat asiakaspalvelussa ovat moninaiset ja esille 

nousee jatkossa perinteisen asiakaskohtaamisen lisäksi asiointi netissä, erilaisten mainosten 

työstäminen selkokielellä ja niiden laaja jakaminen sekä vertaistuen saaminen myös muista matalan 

kynnyksen palvelupisteistä, kuten asukastuvilta. Maahanmuuttajien oma neuvontapiste nousee 

keskeiseksi myös poikkihallinnollisen yhteistyön näkökulmasta.  

 

Taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen tällaisen neuvontapisteen kustannukset eivät kasvaisi 

korkeaksi; tilan ylläpitokustannukset, vuokra ja yhden työntekijän työpanos. Työntekijän työpanos 

Porin kaupungilla tulee hoitaa sisäisillä siirroilla. Esimerkiksi perusturvan sisällä toimii 

palveluneuvojia, joissa saattaisi olla tähänkin työtehtävään halukkaita.  

 

Toimintapisteen tulisi tiedottaa omasta toiminnastaan runsaasti ja sen tulisi olla näkyvissä myös 

sosiaalisessa mediassa. 

 

3.3. Viestintä 

 

Porin kotouttamisohjelman tulevaisuusverstaassa esille nousi maahanmuuttajien neuvontapisteeseen 

liittyen omankielisen neuvonnan ja sosiaalisen verkostoitumisen tärkeys, maahanmuuttajille suunnatun 

tervetulopaketin työstäminen sekä tiedottamisen tehostaminen. 

 

Kunnalla on kotouttamislain mukaisesti yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien 

kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Internet tarjoaa kustannustehokkaan ja 

globaalin alustan maahanmuuttajapalveluita koskevan tiedon saavuttamiseksi. Lisäksi internet 

mahdollistaa eri sektoreilla toimivien palveluntarjoajien yhteen kokoamisen samalle foorumille. 

 

Maahanmuuttaja-asiakkaita kuultaessa on havaittu useiden etsivän tietoja uudesta kotikunnasta jo 

lähtömaastaan käsin. Tällöin olisi tärkeää, että tulijalle muodostuisi mahdollisimman selkeä käsitys 

omien vastuiden ja velvollisuuksien (mm. viranomaisasiat) sekä tarjolla olevien palveluiden 

kokonaisuudesta. Tervetulopaketin tarve on selkeä. Yhtä lailla tärkeää on, että tietoa on saatavilla 

yleisimmillä vierasperäisillä kielillä. Sisällöllisesti keskeisimmät kuntien maahanmuuttajasivujen 

materiaalit liittyvät alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan, kotoutumis- ja kielikoulutuksiin, 

viranomais- ja lupa-asioihin sekä tulkkaukseen.  

 

Porin kaupungin tulee kiinnittää jatkossa viestinnässä erityistä huomiota myös maahanmuuttajille 

suunnattuun tiedottamiseen. Kaupungin vapaa-aikatoimi on tämän kirjannut myös yhdeksi 

kehittämistavoitteekseen: ”Tiedottamisen kehittäminen, jotta tieto palveluista tavoittaa myös 

maahanmuuttajat paremmin. Pohditaan milloin, miten ja missä/mitä kautta tiedottaminen olisi 

tehokkainta maahanmuuttajien tavoittamisen kannalta. Otamme selvää myös, olisiko ainakin osa 

tiedosta hyvä käännättää joillekin kielille tai vaihtoehtoisesti käyttää selkokieltä”. 
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Kaupungin nettisivuston maahanmuuttajille suunnatut sivut tulee kirjoittaa selkosuomen lisäksi myös 

vähintään kahdella muulla kielellä, englanniksi ja venäjäksi. Selkosuomen käytön viestinnässä 

mainitsee toimijalomakkeessaan muun muassa kulttuuritoimi (ks. liite). Kulttuuritoimi on Kulttuurin 

saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelmassa 2014 - 2020 hahmotellut selkosuomen 

käytön yhdeksi tulevaisuuden kehittämiskohteeksi kulttuuritoimen viestinnässä. Museoissa opastuksia 

pidetään selkeällä yleiskielellä. Pori sinfonietta on toimijalomakkeessaan hahmotellut, että se tekisi 

jatkossa täsmämarkkinointia maahanmuuttajille. 

 

Tulkkauskustannukset tulevat Porin kaupungin hallintokunnissa tulevaisuudessa kasvamaan. Koska 

Porissa ei ole tällä hetkellä tulkkikeskusta, pitää tulkkitilaukset tehdä joko Tampereelle tai Turkuun. 

Puhelintulkkausta on suosittava, mutta sitäkään kautta ei välttämättä löydy tarvittavaa kieltä tai 

kielimurretta. Hallintokuntien on jatkossa vuosittain varattava tulkkikustannuksia omaan budjetointiin. 

Erityisesti perusturvassa ja varhaiskasvatuksessa tulkkikustannukset tulevat kasvamaan useita tuhansia 

euroja vuodessa. Jatkossa kaupungin eri hallintokuntien maahanmuuttotyön asiantuntijoiden rooli voisi 

olla keskeinen myös tulkkauspalveluiden suhteen. Asiantuntijaverkosto voisi käytännön tasolla sopia 

tulkkien käynneistä siten, että tulkkia tarvitsevan maahanmuuttajan käynnit eri palveluissa 

keskitettäisiin samalla päivälle, jolloin yhdellä tulkin käynnillä asiakkaan palvelutarpeet hoidettaisiin 

kootusti.  

 

3.4. Maahanmuuttajien työllistyminen 

 

Porin kaupungin tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota maahanmuuttajien 

työllistämiseen. Porin kaupunki voisi työnantajana ottaa maahanmuuttajia entistä enemmän 

työkokeiluun sekä palkata heitä myös työntekijöiksi. Maahanmuuttajia, jotka jo ovat työelämässä, 

tulee tukea suomen kielen opiskelussa, samoin maahanmuuttajien yrittäjyyttä tulee tukea. Yleisemmin 

kyse on asennemuutoksesta ja yrittäjäilmapiirin lisäämisestä. 

 

3.5. Kiintiöpakolaisten vastaanoton organisointi   

 

Porin kaupunki on sitoutunut ottamaan pakolaisia vastaan joka toinen vuosi. Tämä toiminta ei ole vielä 

vakiintunut ja sen vuoksi lähivuosien toimintaan on panostettava entistä enemmän. Kiintiöpakolaisten 

vastaanottaminen ei Porin kaupungilla tarkoita, että se painottuisi vain perusturvan palvelujen varaan, 

vaan myös muiden hallintokuntien panosta, kuten myös järjestöjen sekä seurakunnan panosta 

tarvitaan. Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja kotoutuminen tulee järjestää laajalla yhteistyöllä. 

 

Pakolaisten kotoutumisessa keskeiseksi nousee pakolaisten terveydellinen tilanne. Fyysisten 

vammojen lisäksi pakolaisilla saattaa olla taustallaan traumaattisiakin kokemuksia, joihin vaaditaan 

psykososiaalista osaamista. Porin perusturvan terveys- ja hyvinvointipalvelut, psykososiaaliset palvelut 

tarjoavat pakolaisille ja maahanmuuttajille tasavertaisesti samoja mielenterveys- ja päihdepalveluita 

kuin kaikille muillekin yhteistoiminta-alueen asukkaille. Tarpeen mukaan käytetään tulkkipalvelua, 

joka tosin on haasteellista keskusteluhoidon yhteydessä. Psykososiaaliset palvelut tarjoavat tukea ja 

neuvontaa liittyen psykososiaalisiin ongelmiin sekä lyhytjaksoista keskusteluhoitoa.  
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4. Kuntapalvelut kotoutumisen tukena  

 

Kotouttamislain mukaan kunnan on huolehdittava muun muassa siitä, että kunnan palvelut soveltuvat 

myös maahanmuuttajille, ja että palvelut sekä tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan 

sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää, huomioiden tulkkaus- ja käännöspalvelut. 

Kuntaviranomaisilta saa ohjausta ja neuvontaa kuntapalveluihin ja viranomaisasiointiin liittyen. 

Maahanmuuttajatyö koskee jossain määrin, jos ei kaikkia, niin useita hallintokuntia.  

 

Porissa on kotouttamistyön merkeissä laaja yhteistyöverkosto, jossa on mukana viranomaisia, alueen 

oppilaitoksia, järjestöjä ja seurakuntia. Maahanmuuttajat tulevat usein erilaisista elinolosuhteista, 

kulttuureista ja yhteiskuntajärjestelmistä. Muuton alkuvaiheessa uusporilaiset tarvitsevat monipuolista 

apua, liittyen perustoimentuloon, arjen hallintaan, lasten koulutus- ja harrastusmahdollisuuksiin yms. 

Maahanmuuttajaväestön kasvu luo uudenlaisia haasteita kuntapalveluissa toimiville ammattilaisille. 

Tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä voivat liittyä kuntoutukseen, perheneuvontaan ja lasten 

kasvatukseen; luku- ja kirjoitustaidottomuuden, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi 

alentuneeseen toimintakykyyn. Erityispalvelujen tarpeessa ovat mm. vammaisia sekä sotaa, kidutusta 

ja pakolaisleirielämää kokeneita ihmisiä.  

 

Tätä ohjelmaa laadittaessa on pyritty hahmottamaan kokonaiskuva olemassa olevista kuntapalveluista, 

kuinka hyvin ne vastaavat maahanmuuttajien tarpeisiin ja missä asioissa on kehittämisen varaa. Kooste 

maahanmuuttajatyön toimijoista, palveluista ja toiminnoista on liitteenä.
2
  

 

4.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut  

 

Porin perusturvakeskus palvelee Poriin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaita. Erityisesti maahanmuuton 

alkuvaiheessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat keskeisessä asemassa kotoutumisessa. Porin kaupungin 

sosiaali- ja terveyspalvelut eli peruspalvelut sekä ennaltaehkäisevä työ perustuvat moniammatilliseen 

yhteistyöhön ja kumppanuuteen. 

 

4.1.1 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 

 

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kokonaisuus pitää sisällään avosairaanhoidon ja terveydenhuollon 

palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut, jotka ovat tarkoitettuja 

kaikille kuntalaisille. Terveyden ja sairaanhoidon palveluja saa oman alueen terveysasemalla ja 

neuvolassa. Tarvittaessa voidaan käyttää tulkkia. Erikoissairaanhoitoon ja jatkotutkimuksiin pääsee 

omalääkärin lähetteellä. Kiintiöpakolaisille tehdään laajat maahantulotarkastukset. Maahanmuuttaja- ja 

pakolaistyöhön liittyvistä asioista voi tarvittaessa ottaa yhteyttä maahanmuuttajakoordinaattoriin.  

 

                                                           
2 ks. Porin kaupungin web-sivut: http://pori.fi/perusturva/maahanmuuttajat.html sekä  

http://pori.fi/perusturva/maahanmuuttajat/verkostot.html 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto haastatteli eri kuntien ja myös Porin kaupungin työntekijöitä vuonna 

2013 siitä, miten maahanmuuttaja-asiakkaita otetaan huomioon peruspalveluissa. Peruspalveluissa 

haasteena on se, että maahanmuuttajia harvoin huomioidaan resurssien mitoittamisessa, vaikka 

asiakastyössä tarvitaan vähintään kaksinkertainen aika muihin asiakkaisiin verrattuna. Resurssien 

niukkuudesta johtuen vaarana on asiakaspalvelun laadussa tinkiminen, henkilökohtaisen ohjaksen ja 

neuvonnan sekä muun yhteistyön vähentäminen. Valtiontalouden tarkastusviraston 3/2014 

tarkastuskertomuksen
3

 mukaan ”normaalit sosiaali- ja terveyspalvelut soveltuvat myös 

maahanmuuttajille, jos heille voidaan järjestää pidempi vastaanottoaika ja tulkki”. 

 

4.1.2 Aikuissosiaalityö  

Aikuissosiaalityön tehtävänä on turvata lakisääteiset sosiaalipalvelut. Aikuissosiaalityön aikuisten, 

nuorten, lapsiperhe- ja maahanmuuttajatiimit, lähiötyö, perhetyö ja kuntouttava työtoiminta sekä 

yhteistoiminta-alueen Ulvilan ja Noormarkun lähipalvelukeskukset ja Merikarvian lähipalvelupiste 

toimivat aikuissosiaalityön toimiston alaisuudessa.  

 

Maahanmuuttaja saa tarvittaessa neuvontaa esimerkiksi kotoutumissuunnitelma- ja 

toimeentulotukiasioihin, asumiseen liittyviin kysymyksiin sekä ohjausta muihin kunta- ja 

viranomaispalveluihin. Maahanmuuttajille järjestetään vuosittain eri viranomaisten ja oppilaitosten 

yhteistyönä infopäiviä muun muassa terveys-, poliisi- ja Kela-palveluista sekä toimeentulotuesta 

tulkkauskielet mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen. Kotoutumisen edetessä tai kotoutumisajan 

päätyttyä lapsiperheet asioivat jatkossakin lapsiperhe- ja mahanmuuttajatiimissä, muut 

toimeentulotuki-asiakkaat siirtyvät niin sanottuihin normaalipalveluihin eli aikuisten tai nuorten 

tiimeihin. Lähiötyö omalta osaltaan tukee maahanmuuttajia tarjoamalla työharjoittelu-, työkokeilu- ja 

työllistämispaikkoja. Aikuissosiaalityö on tähän asti huolehtinut kiintiöpakolaisten vastaanotto- ja 

tulkkausjärjestelyjen koordinoinnista sekä maahanmuuttaja- ja pakolaistyön kehittämisestä muun 

muassa erilaisten hankkeiden kautta. Keväällä 2014 käynnistyy noin vuoden kestävä Kotoutuminen 

Poriin - eli KotoPori -pakolaishanke, jonka päätavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien 

kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen. 

 

Oman henkilöstön osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa on pyritty huolehtimaan järjestämällä 

mk-koulutusta paikallistasolla Asiakas vieraasta kulttuurista -koulutussarjan merkeissä vuodesta 2004 

lähtien. Vuonna 2012 aikuissosiaalityö käynnisti 2 hanketta: ESR:n osarahoituksella Maahanmuuton ja 

kotoutumisen edistäminen Satakunnassa - eli Satakoto -kehittämishankkeen, ja SOLID-rahoituksella 

vuoden mittaisen Mieli maasta! -pakolaishankkeen. Satakoto -hankkeen päätavoitteena oli kehittää 

maahanmuuttoon liittyviä asiakasprosesseja ja työkaluja, jotka jäivät kuntatyöntekijöiden käyttöön 

hankkeen päätyttyä 31.5.2014. Satakoton toimesta on merkittävästi edennyt myös pakolaisten 

vastaanotto Satakunnan kunnissa. Toinen - Mieli maasta! -hanke oli keskittynyt kiintiöpakolaisten 

vastaanoton haasteisiin ja hyvien käytäntöjen mallintamiseen yhteistyöverkoston luomisessa ja uusien 

toimijoiden mukaan ottamisessa. Hanke päättyi kesällä 2013.  

 

                                                           
3
 ks. Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

http://www.e-julkaisu.fi/vtv/kotouttaminen_sosiaali-_ja_terveydenhuollossa/pdf/Kotouttaminen_sosiaali-_ja_terveydenh

uollossa_NETTI.pdf 
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4.1.3 Vanhuspalvelut  

Ikääntyneillä maahanmuuttajilla on oikeus kaikkiin vanhustenhuollon palveluihin, jotka koostuvat 

kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon vastuualueista.  

 

4.1.4 Vammaispalvelut  

Maahanmuuttajille on saataville samoja vammaispalvelulain mukaisia palveluja. Asiakkaana tällä 

hetkellä on hyvin vähän ulkomaalaistaustaisia. Esitteitä on vain suomenkielisinä. Haasteena myös 

tarvittava kielitaito, mutta tulkkipalveluiden käyttö tarvittaessa on mahdollista. 

 

4.1.5 Lastensuojelu  

Lastensuojelun palveluja kattavat koko perusturvan alueetta. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 

auttaa lasta ja perhettä silloin, kun lapsen kehitys ja hyvinvointi on vaarassa. Perhe voi tarvita apua 

tilapäisissä ongelmatilanteissa tai muutoksen aikaansaaminen voi kestää pidempään. Lastensuojelussa 

otetaan huomioon maahanmuuttajataustaisia perheitä mm. siten, että asiakasohjauksen ja neuvonnan 

lisäksi tilataan tarvittaessa asioimistulkkauspalveluja; päätökset ja asiakirjat käännetään asiakkaan 

äidinkielelle. 

 

4.2 Kasvatus- ja opetustoimi  

Porin kaupungin kasvatus- ja opetustoimi vastaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, 

perusopetukseen valmistavan opetuksen, lisäopetuksen, joustavan perusopetuksen toiminnan, 

koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, lukioon valmistavan koulutuksen, vapaan 

sivistystyön ja musiikin perusopetuksen järjestämisestä Porin kaupungissa. 

 

4.2.1 Varhaiskasvatus ja esiopetus  

Alle kouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna kaikille 

lapsille tarkoitetuissa ryhmissä, yhdessä vanhempien kanssa suunnitellen. Lapsen kielen ja kulttuurin 

tukemisesta sovitaan vanhempien kanssa tehtävässä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapsi on 

lapsiryhmän jäsen ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Lapsen tullessa päivähoitoon ja 

uuteen kieliympäristöön, hänen kotoutumistaan tuetaan pienentämällä päivähoidon ryhmäkokoa 

korkeintaan puolen vuoden ajaksi. Päivähoito tukee koko perheen kotoutumista opastamalla kunnan 

palveluihin ja suomalaiseen kulttuuriin. 

 

Maahanmuuttajataustaisten lasten esiopetus järjestetään kaikille lapsille tarkoitetuissa 

esiopetusryhmissä. Esiopetuksessa on erityisinä tavoitteina suunnitelmallinen suomen kielen opetus.  

Lapsen sulava siirtyminen kouluun turvataan esim. päiväkodin, vanhempien ja opettajan yhteisellä 

tapaamisella.   

 

Varhaiskasvatuksessa on käytössä suomi toisena kielenä (S2) -materiaali (Vieraasta kulttuurista 

tulevan lapsen kohtaaminen Porin päivähoidossa). S2-materiaali on laadittu kasvatushenkilöstön 

käsikirjaksi ja ohjeistukseksi toimittaessa suomea toisena kielenään puhuvien tai opettelevien lasten 
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kanssa porilaisessa varhaiskasvatuksessa. 

 

4.2.2 Perusopetus  

Perusopetusta ohjaavat muun muassa perusopetuslaki ja -asetus, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Edellä mainituissa asiakirjoissa määritellään 

esimerkiksi perusopetuksen tavoitteet ja järjestäminen. 

 

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 

ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa 

kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu 

oppimateriaalit sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Oppilaalla on myös oikeus saada 

jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton 

koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä 

oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada 

maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut ja apuvälineet. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko 

ikäluokalle (7–16-vuotiaat).  

 

Perusopetusta annetaan Porissa 20 alakoulussa, viidessä yläkoulussa, kolmessa yhtenäiskoulussa ja 

neljässä erityiskoulussa. Aikuisille perusopetusta järjestää Porin aikuislukio. Suomessa vakinaisesti 

asuvia oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret kuuluvat samojen 

perusopetuspalvelujen piiriin kuin Suomessa syntyneet lapset ja nuoret ja/tai suomen äidinkielenään 

puhuvat oppilaat. 

 

4.2.3 Koululaisten iltapäivätoiminta 

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua tukevan 

vapaa-ajantoiminnan tarjoaminen koululaiselle koulupäivän jälkeen. Päivittäinen ohjelma sisältää 

valvottua ulkoilua, liikuntaa, leikkiä, askartelua, läksyjen tekoa ja lepoa. Iltis-toiminta on tarkoitettu 1.- 

ja 2.-luokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta. Toiminta järjestetään koulussa 

tai koulun välittömässä läheisyydessä. Lapsille tarjotaan iltapäivätoiminnassa välipala. Iltis-toimintaan 

haetaan erikseen ja siitä peritään maksu. Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista 

toimintaa ja siinä noudatetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita.  

 

4.2.4 Lukiokoulutus 

Lukiokoulutusta ohjaavat muun muassa lukiolaki ja -asetus, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä 

opetussuunnitelman perusteet. Edellä mainituissa asiakirjoissa määritellään esimerkiksi koulutuksen 

tavoitteet ja sen järjestäminen. 

 

Lukio on Suomessa yleissivistävä ja vapaaehtoinen toisen asteen oppilaitos. Lukiokoulutuksessa on 

mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto ja siten valmistua lukiosta ylioppilaaksi. Lukio antaa valmiudet 

jatkaa opintoja korkea-asteella (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ja lukion oppimäärään perustuvissa 
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ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta 

opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää.  

 

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt voivat hakeutua ja tulla valituksi lukiokoulutukseen samoilla 

periaatteilla kuin kaikki muut. Opiskelijaksi lukiokoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on 

suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi 

voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan 

muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen. Tällöin perusopetuksen 

suorittamattomuus ei ole este lukiokoulutukseen ottamiselle. Lukiokoulutusta annetaan neljässä 

päivälukiossa ja Porin aikuislukiossa. 

 

4.3 Erityisesti maahanmuuttajataustaisille oppilaille perusopetuksessa ja 

lukiokoulutuksessa suunnatut palvelut 

 

4.3.1 Perusopetukseen valmistava opetus 

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu peruskouluikäisille 7-16 -vuotiaille 

maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä 

perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen 

kouluun, kulttuuriin ja opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan suomen kielen 

taitoa ja tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistava opetus kestää yleensä 

vuoden. Oppilaat siirtyvät valmistavan opetuksen jälkeen oman oppilasalueensa kouluun. Valmistavan 

opetuksen ryhmiä on Porissa Kaarisillan ja Itä-Porin yhtenäiskouluissa. 

 

4.3.2 Nivelopetus 

Itä-Porin koulussa on tarjolla nivelopetusta niille oppilaille, jotka tarvitsevat vielä lisätukea suomen 

kielen oppimiseksi valmistavan opetuksen päättyessä.  

 

4.3.3 Suomi toisena kielenä -opetus ja muun opetuksen tukeminen 

Suomi toisena kielenä -opetus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. 

Oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille ja opiskelijoille, joiden 

suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. S2-opetus on tarkoitettu 

myös paluumuuttajille ja ulkomailta adoptoiduille lapsille. Kriteerinä tulee käyttää ainoastaan 

kielitaidon tasoa eikä esimerkiksi synnyinmaata, kansalaisuutta, väestörekisteriin merkittyä äidinkieltä 

tai Suomessa oloaikaa. Kielitaidon tason arvioi S2-opetusta antava opettaja yhdessä muiden 

oppilasta/opiskelijaa opettavien opettajien kanssa. S2-oppimäärän mukaan opiskellaan, kunnes 

kielitaidon katsotaan olevan äidinkielen tasoinen.  

 

S2-kielen opetusta annetaan joko omassa erillisessä ryhmässä tai äidinkielen tunneilla eriytettynä. 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan voi opiskella kaikki porilaisissa peruskouluissa. 

Pääsääntöisesti opetus toteutetaan siten, että oppilas opiskelee osan S2-opetuksesta erillisessä 
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ryhmässä ja osan opetuksessa mukana suomi äidinkielenä -oppitunneilla. 

 

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille voidaan antaa saman valtion erityisavustuksen turvin myös 

muun opetuksen tukea eri oppiaineissa.   

 

4.3.4 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus 

Oppilaan oman äidinkielen opetus on perusopetusta ja/tai lukiokoulutusta täydentävää opetusta. 

Opetuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta sitä järjestää, mutta Opetushallitus myöntää avustusta oman 

äidinkielen opetuksen järjestämiseen. Opetusta on Porissa pyritty järjestämään, mikäli kieleen syntyy 

vähintään neljän oppilaan ryhmä ja sopiva opettaja löytyy. Vuosittain oman äidinkielen opetusta 

annetaan noin viidessä eri kielessä muutamassa eri koulussa. Oman äidinkielen opetuksen ryhmät ovat 

niin sanotusti keskitettyjä ryhmiä, joihin voivat osallistua myös muiden koulujen oppilaat. Opetukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista, jolloin oppilaiden huoltajat vastaavat kuljetusten järjestämisestä ja 

niiden kustannuksista.  

 

4.3.5 Oman uskonnon opetus 

Perusopetus- ja lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään vähintään 

kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetukseen 

heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät. Uskonnollisiin yhdyskuntiin 

kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon 

opetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Samoin oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman 

uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän 

tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään 

kolme. 

 

4.3.6 Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) 

Lukioon valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle 

opiskelijalle kielelliset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. 

Koulutus tukee myös opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen II 

asteen koulutuksessa, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Näin edistetään eri kohderyhmien 

yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta sekä parannetaan mahdollisuuksia suorittaa lukiokoulutus. 

Koulutusta tarjotaan sekä nuorille että aikuisille.  

 

LUVA-koulutuksessa kielellisten valmiuksien tukeminen kohdentuu maahanmuuttajiin, vieraskielisiin 

ja paluumuuttajiin, jotka haluavat suorittaa suomalaisen lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon. 

Koulutuksessa parannetaan opiskelijan valmiuksia opiskella lukiokoulutuksessa suomen kielellä. 

Erityisesti tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden monilukutaitoa eri oppiaineissa.  

 

LUVA-koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, 

1. joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen; 

2. joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän taikka jolla katsotaan 

muutoin olevan vastaavat tiedot ja taidot; 

3. jolla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä; 
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4. jonka tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen jälkeen; 

ja 

5. joka ei ole suorittanut yliopistolain (558/2009) 37 pykälän 1 momentissa mainittua tutkintoa tai 

korkeakoulututkintoa 

 

Aikuislukiossa toimiva starttilukio tarjoaa myös maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille 

soveltuvia opintoja.  

 

4.4 Kieli- ja ammatillinen koulutus  

 

4.4.1 Kielikoulutuksen järjestäjät:  

Maahanmuuttajan ensisijaisina päätavoitteina ovat yleensä suomen kielen oppiminen ja työllistyminen.  

Suomen kielen koulutusta on tarjolla sekä työvoimakoulutuksena että kerho-/kurssimuotoisena ainakin 

Porin seudun kansalaisopistossa, Otsolan kansalaisopistossa, Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksessä 

ja Helluntaiseurakunnassa. Näiden lisäksi Akateemiset Naiset ry räätälöivät maahanmuuttajanaisille 

yksilöopetusta Luetaan yhdessä -hankkeen kautta, ja Porin kaupungin kirjasto on kehittämässä 

suomenkielistä kirjapiiriä.  

 

4.4.2 Länsirannikon koulutus Oy WinNova: 

WinNova tarjoaa koulutusta aikuisille maahanmuuttajille kotoutumiskoulutuksessa, ammatillisessa 

koulutuksessa ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa (MAVA) koulutuksessa. 

Kotoutumiskoulutus toimii non-stop -periaatteella mahdollisimman pienin odotusajoin. 

Lähtötasoarvion mukaan opiskelija jatkaa 25–60 opintoviikkoa koto-koulutuksessa, jossa 

maahanmuuttajat saavat kieliopetuksen lisäksi monipuolista tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja 

työelämästä. 

 

Koulutuksia voidaan myös räätälöidä erilaisille ja eri-ikäisille opiskelijoille, kuten pakolaisille, 

työperäisille maahanmuuttajille, työnantajille. Työperäisille ja heidän perheenjäsenille voidaan 

järjestää koulutusta esimerkiksi iltakoulutuksena ja työnantajan tarpeiden mukaan koulutusta 

henkilöstökoulutuksena. Tavoitteena on, että uuden maahanmuuttajan on helppo ja nopea tulla 

koulutukseen sekä samalla näemme koulutuksen kokonaisvaltaisena, ei vain kielenopetuksena.  Niin 

ikään järjestetään ammatillisia ja työnhakuvalmiuksia lisääviä suorituksia (esimerkiksi passit, 

osaamiskortit ja Yki-testi). 

 

WinNova osallistuu valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja tekee yhteistyötä paikallisten 

toimijoiden kanssa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tehty pitkään ja monet yhteistyökumppanit 

ovat tuttuja monien vuosien ajalta. Tarvittaessa yhteistyötä toimijoihin tiivistetään.  
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4.5 Asumispalvelut  

Asumiseen liittyvistä kysymyksistä aikuissosiaalityön alaisuudessa toimiva asumisneuvoja tekee 

yhteistyötä myös Porin YH-asunnot Oy:n kanssa, jonka mukaan opiskelija-asunnonhakijat sijoittuvat 

opiskelija-asuntoihin, muut maahanmuuttajat etupäässä Sampolaan, Impolaan, Väinölään ja 

Pormestarinluotoon, joissa asuntoja on eniten tarjolla.  

 

4.6 Työllistymisen tukeminen  

Työllisyysyksikön tehtävänä on toteuttaa kaupungin hyväksymää työllisyysstrategiaa. Pääasiallinen 

tehtävä on nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työnhakijoiden työllistymisen 

edistäminen yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. 

Tehtäviin kuuluu myös työllisyysprojektien valmistelu ja hallinnointi sekä koululaisten ja 

opiskelijoiden kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet. Työttömille tarjotaan työllisyysyksikön 

ja projektien toimesta muun muassa ohjausta, neuvontaa, työ- ja harjoittelupaikkoja sekä koulutusta.  

 

4.7 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut  

 

4.7.1 Kulttuuripalvelut 

Kulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää hyvinvointia, 

sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatioita sekä tukee alueen 

elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Kulttuuritoimeen sisältyvät kirjasto- ja tietopalvelut, 

museopalvelut ja kulttuurivarallisuuden ylläpito, orkesteri- ja musiikkipalvelut, ja tapahtumatuotanto, 

lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, taidekoulutus, taiteilijoiden, opiskelijoiden ja kolmannen sektorin 

tukeminen sekä taiteen perusopetuksen järjestäminen läpäisyperiaatteella. 

 

Kulttuuritoimi on ketterä ja joustava toimija. Toimintaa on mahdollista räätälöidä asiakkaiden 

toiveiden mukaan ja erilaisiin tarpeisiin reagoidaan dynaamisesti. Kulttuuritoimi pyrkii aktiivisesti 

etsimään moninaisia asiakasryhmiä tyydyttäviä palveluratkaisuja ja ryhmien tarpeisiin on mahdollista 

mukautua. Toimintaa suunnitellaan ja tuotetaan kaikille kuntalaisille sopivaksi. Maahanmuuttajille ei 

lähtökohtaisesti ole suunniteltu omia palveluita, vaan toimintaa muokataan tarpeen mukaan. 

 

Kirjasto on paikkana helposti saavutettava ja sen kynnys on matala. Kirjasto on ovi uuteen kotimaahan 

ja kotiseutuun. Kirjasto on myös monikulttuurinen kohtaamispaikka. Kirjasto tukee maahanmuuttajien 

ja heidän lastensa oman kielen ylläpitoa ja säilymistä hankkimalla aineistoa monilla eri kielillä. 

Harvinaisten kielten kirjallisuutta hankitaan siirtokokoelmina Helsingistä. Kirjasto pitää asiakkaat ajan 

tasalla. Kirjaston palveluihin kuuluu laaja sanoma- ja aikakauslehtivalikoima. Sanomalehtiä tarjotaan 

paitsi painettuna myös elektronisessa muodossa kirjastossa luettavaksi useilla kymmenillä eri kielillä. 

Kirjastossa on oppikirjoja ja muuta aineistoa suomen kieltä opiskeleville sekä kirjallisuutta 

selkosuomeksi.  Kirjasto edistää asiakkaiden osaamista ja arjesta selviytymistä tarjoamalla 

internet-työasemia ja opastusta tietoverkkojen käytössä. Kirjastosta saa tietopalvelua ja neuvontaa 
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suomen lisäksi aina myös englanniksi. Kirjastopalveluista on esitteitä useilla kielillä sekä 

selkosuomeksi. Kirjaston verkkopalveluja voi käyttää suomen lisäksi englanniksi ja ruotsiksi sekä 

jatkossa myös venäjäksi. Kirjastopalveluja esitellään pyynnöstä esim. WinNovan 

maahanmuuttajaryhmille. 

Porin kaupunginorkesterin Pori Sinfoniettan vakituisista soittajista viisi on maahanmuuttajataustaisia. 

Orkesterin konserttitoiminta on suunnattu kaikille, mutta toimintaan kuuluu myös eri kohderyhmille 

kohdennettuja palveluja. Kansainvälistä yhteistyötä on runsaasti. 

Porin Filharmonisen kuoron toimintaan pääsee mukaan koelaulujen perusteella. Kuorossa laulaa myös 

maahanmuuttajia.  

Satakunnan Museossa on saatavissa opastuksia selkeällä yleiskielellä museon eri näyttelyihin. 

Opastuksissa tutustutaan paikalliseen historiaan ja elämään ja samalla opetellaan suomen kieltä sekä 

sanoja ja ohessa vaikkapa myös paikallista murretta. Perusnäyttelyn tekstit on käännetty englanniksi. 

Näyttelystä riippuen opastuksia on saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi. 

 

Porin taidemuseo on kansainvälinen nykytaiteen museo, jonka näyttelyt ja muu toiminta on suunnattu 

kaikille kävijäryhmille. Kansainvälistä yhteistyötä on runsaasti ja henkilökunta on kielitaitoista. 

Taidemuseon Taidetta lähellä -ohjelma tarjoaa taiteen kautta tapahtuvaa suomen kielen oppimista. 

Ohjelma on suunnattu suomen kieltä opiskeleville maahanmuuttajille sekä muille aikuisille, jotka eivät 

puhu suomea äidinkielenään. Toiminnassa hyödynnetään taidemuseon näyttelyitä, ja tarkemmista 

sisällöistä sovitaan yhdessä opettajan kanssa.   

 

Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto tuottaa lapsille ja nuorille suunnattuja 

lastenkulttuuripalveluita sekä kehittää alueen lastenkulttuurin osaamista ja tutkimusta. Toiminnan 

kantavana ajatuksena on lasten ja nuorten oikeus omaan kulttuuriin sekä taiteellisesti ja pedagogisesti 

tasokas toiminta. Porin lastenkulttuurikeskuksen yksi tärkeä tehtävä on koulujen ja kulttuurilaitosten 

yhteistyön edistäminen.  

Porin lastenkulttuurikeskus tekee lastenkulttuurityötä monen erityisryhmän kanssa ja pyrkii aktiivisesti 

vaikuttamaan lastenkulttuuripalveluiden saatavuuteen myös syrjäseuduilla. Lastenkulttuurikeskus 

järjestää Vauvojen värikylpy -työpajoja vauvaperheille sekä päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuvia 

työpajoja ja tapahtumia.  

Kulttuuritalo Annankatu 6 eli Annis tarjoaa monenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia kaiken 

ikäisille. Annis auttaa lapsia ja nuoria löytämään kulttuurista omaa elämäänsä rikastuttavia sisältöjä, 

taiteen tekemisen kautta. Porin taidekoulu tarjoaa visuaalisen taiteen opetusta lapsille, nuorille ja 

aikuisille.  
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Kulttuuritoimen yhteinen Kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014 – 

2020
4
 valmistui keväällä 2014 ja on luettavissa kulttuuritoimen kotisivuilta. Toimintasuunnitelma 

sisältää kuusi saavutettavuutta ja moninaisuutta edistävää toimenpide-ehdotusta, jotka osittain tukevat 

myös kulttuuritoimen maahanmuuttajille suunnattuja palveluita.  Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä mm. 

Satakunnan Monikultuuriyhdistys ry:n kanssa. Kulttuuritoimella on kielitaitoinen henkilökunta, joka 

neuvoo mielellään kaikissa kulttuuripalveluissa.
5
  

 

4.7.2 Liikunta- ja nuorisopalvelut  

Vapaa-aikatoimen palvelut on suunnattu kaikille porilaisille. Erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja 

palveluita/toimintoja ei ole järjestetty. Toiminta on pääasiassa niin sanottua matalankynnyksen 

toimintaa, jotta kaikkien, lähtökohdista riippumatta, olisi helppo käyttää palveluita. Tästä huolimatta 

maahanmuuttajat eivät ole näkyvä ryhmä ainakaan ohjatuissa toiminnoissa.  

 

Vapaa-aikatoimen tehtäväalue jakautuu kahteen kokonaisuuteen: liikunta ja nuorisotyö. Liikunta 

jakautuu organisatorisesti liikuntapaikkojen ylläpitoon ja suunnitteluun sekä toisaalta myös liikunnan 

edistämistyöhön eli liikunnanohjaukseen ja liikuntaneuvontaan. Vapaa-aikatoimen hallinnassa ovat 

muun muassa uimahallit, maauimala, urheilutalo, karhuhalli, jäähallit, tekojäärata, erilaisia kenttiä, 

luistinratoja, kuntoratoja, latuja, uimarantoja ja urheilukeskus. Kaupungin ylläpitämiä kurssi- ja 

leirikeskuksia on kolme. Vapaa-aikatoimi julkaisee vuosittain ”Nuori Pori” -lehteä, johon on 

mahdollisimman kattavasti koottu lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Porissa.  

 

Vapaa-aikatoimen liikunnanohjaus suuntautuu lasten, nuorten ja koko perheiden sekä erityisryhmien 

liikuttamiseen. Vapaa-aikatoimen omaa toimintaa järjestetään sekä ohjattuna, että kannustaen 

omatoimiseen liikkumiseen. Lasten ja nuorten liikkumista tuetaan sillä, että kaupungin 

liikunta-avustukset kohdistuvat yksinomaan lasten ja nuorten liikuntaan. Omatoimista liikuntaa on 

kaupunki tukenut muun muassa rakentamalla järjestelmällisesti vuosittain uusia lähiliikuntapaikkoja 

asuinalueille. 

 

Nuorisotyö pitää sisällään muun muassa nuorisotilatoimintaa, leiri- ja retkitoimintaa, kansainvälistä 

toimintaa, järjestöyhteistyötä, erityisnuorisotyötä, nuorten osallisuutta/vaikuttamista tukevaa työtä, 

erilaisia tapahtumia ja verkkonuorisotyötä. Nuorisotiloja on seitsemän eripuolilla Poria ja ne ovat 

tavallisesti auki viitenä päivänä viikossa. Nuorisotilatoiminta on valvottua, kaikille nuorille avointa, 

turvallista ja päihteetöntä toimintaa. Kansainvälinen toiminta pitää sisällään pienryhmätoimintaa, 

konsultaatiota, ohjausta ja opastusta sekä kansainvälisiä nuorisovaihtoja. Erityisnuorisotyötä tehdään 

pääsääntöisesti pienryhmä-, yksilö- sekä katupäivystystyönä. Kohdennettua leiri- ja retkitoimintaa 

sisältyy myös erityisnuorisotyöhön. Verkkonuorisotyötä tehdään muun muassa valtakunnallisena 

yhteistyönä netaritoiminnan muodossa, jossa nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria virtuaalimaailmassa 

reaaliajassa.  

 

 

                                                           
4
 ks. http://www.pori.fi/kulttuuri/kulttuurisaavutettavaksisatakunnassa-hanke.html 

5
 ks. toimijakooste (liitteet) 
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5. Valtion viranomaisten tuki kotoutumiselle  

 

Muuton yhteydessä maahanmuuttajan useimmiten on rekisteröitävä yli 3 kuukauden oleskelunsa 

poliisilaitoksella ja maistraatissa. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta selvitetään Kelasta. 

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankkimisesta/järjestämisestä ja muista kohderyhmälle 

räätälöidystä työllistymistä edistävistä palveluista huolehtivat ELY-keskukset ja TE-toimistot. 

 

5.1 Kela  

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Kela tekee päätöksen Suomen 

sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta ja onko oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Kelan 

Kansainvälisten asioiden keskus
6
 (KV-keskus) palvelee sekä viranomaisia että kaikkia Suomeen tai 

ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita. Kelan paikallisesta 

toimistosta saa tietoa elämäntilanteen mukaisista palveluista; kotoutujat voivat kysyä mahdollisuudesta 

saada tulkkauspalveluita asioinnin helpottamiseksi.  

 

5.2 Lounais-Suomen maistraatti, Porin yksikkö  

Ulkomaalainen saa maistraatista
7
 rekisteröintiin ja kansalaisuusasioihin liittyviä palveluja. Esimerkiksi 

maistraatille on tehtävä muuttoilmoitus, jos muutto Suomeen on pysyvä tai tilapäinen yli kolme 

kuukautta kestävä. Jos tilapäinen asuminen muuttuu vakinaiseksi, siitä on myös ilmoitettava 

maistraatille. Maistraatissa suoritetaan myös avioliiton esteiden tutkinnat ja siviilivihkimiset.  

 

5.3 Lounais-Suomen poliisi, Porin poliisiasema  

Lounais-Suomen poliisilaitos aloitti 1.1.2014, kun Varsinais-Suomen ja Satakunnan poliisilaitokset 

yhdistettiin. Ulkomaalaisasioissa poliisi keskittyy lupapalveluihin ja ulkomaalaisen maassaolon 

laillisuuden selvittämiseen. Porin poliisiasemalta saa palveluja, koskien muun muassa seuraavia 

asioita: oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat; EU-rekisteröinti- ja EU-oleskeluoikeusasiat; muukalais- ja 

pakolaisen matkustusasiakirja-asiat; ajokortit sekä henkilöllisyystodistukset. Aikaa varattaessa on hyvä 

huomioida, että ulkomaalaislupien käsittelyajat voivat olla 3-4 kuukautta, ja itse luvan valmistus kestää 

lupatyypistä riippuen 1-3 viikkoa. Asiointiajan poliisin lupapalveluihin voi varata internetissä
8
. Osa 

hakemuksista voidaan jättää myös sähköisesti. Jokaisen hakemuksen jättämistä varten tulee varata oma 

aika. 

 

5.4 Satakunnan ELY-keskuksen maahanmuuttopalvelut 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa aluetasolla maahanmuuttajien kotoutumisen 

                                                           
6
 ks. http://www.kela.fi/kv-keskus 

7
 ks. tarkemmat ohjeet: http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/ohjeita_ulkosuomalaisille/Ohjeita-ulkosuomalaisille/ 

8
 ks. www.poliisi.fi 

http://www.kela.fi/kv-keskus
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toimivuudesta ja etnisten suhteiden edistämisestä. Käytännössä se tarkoittaa toimimista valtion eri 

virastojen, kuntien, TE-toimiston, hankkeiden ja järjestöjen yhteistyön edistäjänä ja ministeriötason 

terveisten välittäjänä alueella. ELY-keskus tukee TE-toimiston ja kuntien osaamisen kehittämistä 

maahanmuuttajien kotouttamispalveluissa. Ely-keskus toimii aktiivisesti työperustaisen 

maahanmuuton lisäämiseksi alueella. Yhteneväiset toimintatavat ja samanlainen arvomaailma eri 

viranomaistahoilla helpottavat maahanmuuttajaa hänen asettuessaan uuteen kotikuntaansa. 

ELY-keskus järjestää yhdessä eri hankkeiden kanssa koulutus- ja perehdytystilaisuuksia viranomaisille 

ja järjestöille. 

 

ELY-keskus hankkii työnhakijoina oleville maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta ja muita 

kohderyhmälle räätälöityjä työllistymistä edistäviä palveluja. Suuri merkitys kotoutumisen 

edistämisessä on ollut EU-osarahoitteisilla projekteilla. Uuden ohjelmakauden yhtenä painopisteenä on 

maahanmuutto – työperäisen maahanmuuton lisääminen ja kotoutumisen edistäminen. 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimii ELY-keskus vetoinen Etnisten suhteiden 

neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää hyviä etnisiä suhteita, yhdenvertaisuutta ja 

syrjimättömyyttä sekä lisätä toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä.  ETNO:n 

tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia ja järjestötoimintaa. 

 

5.5 Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto  

TE-toimistossa on maahanmuuttajapalveluihin erikoistuneita asiantuntijavirkailijoita. Palveluita saavat 

sekä kotouttamislain piiriin kuuluvat että muut työnhakijoiksi ilmoittautuneet 

maahanmuuttajataustaiset asiakkaat. Kotouttamisajan palveluissa keskeistä on kielikoulutus. 

Maahanmuuttajille tarjotaan kaikkia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 

mahdollistamia työllistymistä edistäviä palveluja, varsinaisten työnvälityspalvelujen lisäksi muun 

muassa työvoimakoulutusta, työ- ja koulutuskokeiluja sekä uraohjaus- ja uravalmennuspalveluja. 

Kotoutumisajan alkuvaiheen palveluissa toimitaan yhteistyössä kaupungin, varsinkin 

sosiaalipalveluiden ja muiden yhteistyöverkoston toimijoiden kanssa. Keskeistä on myös yhteistyö 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, erityisesti maahanmuuttajayhdistysten kanssa. 

 

 

6. Vapaaehtoistoiminta  

 

Porissa on muitakin eri tahoja, jotka toimivat maahanmuuttotyön saralla. Esimerkiksi 

Helluntaikirkossa, Porin evankelis-luterilaisessa seurakuntayhtymässä ja Venäläisessä Ortodoksisessa 

kirkossa on maahanmuuttajille suunnattuja toimintoja. Järjestöjen puolelta mainittakoon Akateemiset 

Naiset ry, MLL Satakunnan piiri, Nuori Pori 2100 ry, Porin Interseura ry, Satakunnan Martat ry, 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, Satakunnan yhteisöt ry, SPR Satakunnan piiri ja Porin osasto, 

Väinölän kirjastoyhdistys ry, Suomi-Venäjä seuran Porin osasto, muut ystävyysseurat. Uudet toimijat 

ovat aina tervetulleita mukaan. Esimerkkejä toimijoista ja toiminnoista: ks. toimijakooste. 
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6.1 Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa, kaksisuuntaista 

kotoutumisprosessia sekä tukea maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Monikulttuuriyhdistyksen toiminta on avointa kaikille, niin suomalaisille kuin eri syistä maahan 

muuttaneillekin.  

 

Yhdistyksen toiminta jakautuu kahteen päälinjaan: kurssi- ja kerhotoimintaan sekä hanketoimintaan. 

Aikuisille suunnattu kurssi- ja kerhotoiminta painottuu suomen kielen ja muiden kielten opetukseen 

(suomen kielen opetus 8h/vko) ja lapsille suunnattu kerhotoiminta keskittyy puolestaan 

monikulttuuristen sosiaalisten suhteiden luomiseen sekä oman kulttuurin ylläpitämiseen. 

Hanketoiminnan puitteissa maahanmuuttajille tarjotaan erilaisia neuvonta- ja ohjauspalveluita, apua 

työllistymiseen sekä vertaistukea. Lisäksi yhdistys järjestää monipuolisesti tapahtumia ja koulutuksia 

sekä toimii tiedottajana. 

 

6.2 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä 

Kirkon maahanmuuttajatyön tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta 

kirkkoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirkon keskeinen tehtävä on tarjota kristillisen seurakunnan 

osallisuutta ja seurakuntayhteyttä. Tukea tarjotaan erilaisissa elämän vaiheissa sekä yksinäisille että 

perheellisille. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kaupungin muiden maahanmuuttajien parissa 

työskentelevien kanssa muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä. Lähtökohtaisesti 

kaikki seurakunnan toiminta on maahanmuuttajille avointa. Erityisesti maahanmuuttajille suunnattua 

toimintaa ovat muun muassa vastaanotto Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksellä keskiviikkoisin klo 

14–15, kotikäynnit sekä Ystävyyttä yli rajojen -tilaisuus kerran kuukaudessa. Lisäksi tavoitettavissa on 

erityisnuorisotyönohjaaja ammatillisissa oppilaitoksissa ilmoitettuina vastaanottoaikoina tai muina 

aikoina sopimuksen mukaan.   

 

6.3 Porin Interseura ry 

Yhdistys toimii kokonaan vapaaehtoistoimin. Interseura pyrkii edistämään maahanmuuttajien 

kotoutumista yhdessä tekemisen ja yhdessäolon merkeissä järjestämällä yhteistyössä eri oppilaitosten, 

järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa muun muassa mk-teemapäiviä, mk-tilaisuuksia ja 

kansainvälisiä juhlia, kotiseutu- ja cityretkiä, kansanvälisyysleirejä ja ekomatkailuja Satakuntaan, 

liikunta- ja virkistyspäiviä. Tiedottaminen sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa on osa 

yhdistystoimintaa. Kaikenikäiset maahanmuuttajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan niin avioliiton, 

työn tai opiskelun vuoksi muuttaneet kuin pakolaisena tai paluumuuttajina tulleet. Porin Interseura luo 

vastaanottavaisen ilmapiirin kaikissa yhdistyksen toiminnoissa kaksisuuntaisen suvaitsevaisuuden 

edistämiseksi.  

 

6.4 Satakunnan yhteisökeskus / Satakunnan yhteisöt ry 

Satakunnan yhteisökeskus on kohtaamis- ja toimintapaikka satakuntalaisille yhteisöille ja yksilöille, 

joka tekee yhteistyötä ihmisten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota 

tukea, tietoa, tiloja ja toimintaa eri-ikäisille yhteisö- ja vapaaehtoistoimijoille sekä asiasta 
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kiinnostuneille. Esimerkiksi WinNovan suomen kielen peruspolku -opiskelijoilla on mahdollisuus 

suorittaa työharjoittelujaksoja yhteisökeskuksessa. Lisäksi aikuinen maahanmuuttaja voi saada 

suomenkielisen keskustelukumppanin Elävä Kieliketju -toiminnan kautta, joka toteutetaan yhteistyönä 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen kanssa.  

 

6.5 Suomen Punaisen Ristin Porin osasto 

SPR:n Porin osaston alaisuudessa toimii monikulttuurisen toiminnan ryhmä, lyhyesti SPR MoniPori. 

Ryhmän tehtävänä on ylläpitää ja vahvistaa valmiuksiaan vastaanottaa ja tukea kiintiöpakolaisia 

yhdessä kuntaviranomaisten kanssa ja olla aktiivisesti mukana kahdensuuntaisessa 

kotouttamisprosessissa edistämällä moniarvoisuutta lähiympäristössä sekä tarjoamalla monipuolista 

monikulttuurista kotoutumista edistävää toimintaa.   

 

Pakolaisten tukeminen on tärkein tehtävä ja siinä avainasemassa ovat tukihenkilöt. Muut 

toimintamuodot ovat muun muassa koulutus, läksykerho, retket, teematapahtumat ja omaa toimintaa 

erikseen nuorille, naisille ja miehille.  

 

Ryhmän jäsenyys on avoin kaikille SPR:n arvot hyväksyville. SPR MoniPori toimii yhteistyössä 

viranomaisten ja kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa. 

6.6 Akateemiset Naiset ry 

Järjestää suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä. Toimii 

yhteistyössä Porin perusturvan ja KotoPori -hankkeen kanssa. 

 

6.7 Väinölän kirjasto-yhdistys ry 

Annetaan venäjänkielisille tulkkausta ja sosiaalineuvonta.  

 

6.8 Satakunnan Martat ry 

Suomalaista ruokaa -ruuanvalmistuskurssi järjestetään melkein joka vuosi, tarkoituksena on tutustuttaa 

maahanmuuttajat sekä suomalaiseen ruokakulttuuriin että elintarvikepakkauksiin, luoda sosiaalisia 

verkostoja maahanmuuttajien kesken ja samalla opettaa suomenkieltä suomenkielisten ohjeiden avulla. 

Maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikille avoimille kursseille. Satakunnan Martat ry toimii 

yhteistyössä eri järjestöjen, oppilaitosten, seurakuntien ja viranomaisten kesken.
9
  

 

7. Kotouttamisohjelman seuranta ja päivittäminen jatkossa  

 

Kotouttamislain mukaan kunnan kotouttamisohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa, jota 

                                                           
9 ks. Toimijakooste (liitteet) 
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tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. ”Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 

§:n
10

 mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.” Kotouttamisohjelman päivittämisestä ja 

tavoitteiden seurannasta sekä toteutumisesta vastaa Kotouttamisohjelman työstämisen taustallakin 

oleva työryhmä, jonka puheenjohtajuus on perusturvalla.  

 

 

8. Pohdintaa 

 

Porin kaupungin kotouttamisohjelma on laadittu yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Porilaisten maahanmuuttajien ääni on tullut esille muun muassa tuoreen haastattelututkimuksen kautta 

(Holm & Simon, 2014) sekä kolmannen sektorin toimijoiden, erityisesti Satakunnan 

monikulttuuriyhdistyksen kautta.  

 

Porin kotouttamisohjelman työstämisen aikana oli Satakoto -hankkeen (Satakunnan maahanmuuton ja 

kotouttamisen kehittämisen hanke) järjestämänä tulevaisuusverstas (24.1.2014). Tulevaisuusverstas oli 

suunnattu erityisesti kotouttamisohjelmaa työstäneelle työryhmälle, mutta sinne toivottiin osallistuvan 

myös paljon muitakin maahanmuuttajatyön parissa työskenteleviä tahoja sekä asiasta kiinnostuneita 

kuntalaisia. Tulevaisuusverstaan vetäjänä toimi ohjausryhmän ulkopuolinen taho Tuuli 

Penttinen-Lampisuo (Kallo Works).  

 

Tulevaisuusverstaassa tulevaisuuden palvelua maahanmuuttajille hahmoteltiin tilaisuuteen räätälöidyn 

”Palvelutaulu 2020” -lomakkeen avulla. Jokainen osallistuja täytti lomakkeen 

tulevaisuuspajatyöskentelyn aluksi ja sen jälkeen jakaannuttiin neljään työryhmään Porin 

maahanmuuttostrategian esittämien painopistealueiden mukaisesti. Ensisijaiset kehittämiskohteet 

olivat: 

  

1. suomen kielen oppimisen edellytysten tehostaminen,  

2. maahanmuuttajien neuvontapisteen perustaminen, 

3. viranomaisten keskinäinen poikkihallinnollinen kumppanuus sekä sektorien (julkinen, 

yksityinen ja kolmas sektori) välinen yhteistyö ja  

4. kiintiöpakolaisten vastaanoton kehittäminen säännöllisellä pohjalla tapahtuvaksi. 

 

Kotouttamisohjelman työstämisprosessin kuluessa erityisen keskeiseksi nousi neuvontapisteen 

perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen. Tarve maahanmuuttajien neuvontapisteelle on suuri ja 

tämä tavoite siinäkin mielessä keskeisin. 

 

                                                           
10 ks. Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010. Http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386 
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Toimija / 
organisaatio 

Toimipiste(et) 
(osoite ja yhteys-
tiedot, linkki 
/web-sivu) 

Maahanmuuttajille suunnattuja palvelu-
ja ja/tai toimintoja 
(tai miten nykytoiminnoissa/ palveluissa on 
huomioitu maahanmuuttajia) 

Kohderyhmä  
(ikäryhmän yms. 
mukaan) 
 

Kehittämis-
/toimintasuunnitelma, ks.  
- Maahanmuuttotyön strategia 
2020  

- Laki kotoutumisen edistämises-
tä, mm. 30 § Kunnan tehtävät, 
33 § Kunnan kotouttamisohjel-
man sisältö 

Maahanmuuttaja-
työn vastuuhenkilö  
nimi, titteli, yhteys-
tieto 

Kulttuuri- 
asiain- 
keskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallituskatu 9 A 
puh. toimisto 
044 701 1250 
 
http://www.pori.fi/ku
lttuu-
ri/kulttuuriasiainkes
kus.html 
 
www.pori.fi/porifolk 

 

 Jonkin verran yhteistyötä SMY:n kanssa 

 Pori Folkilla selkokielinen markkinointi-
materiaali + kieliversiot www-sivuilla 
(engl. & ru) 

 Kinokellarin ohjelmistossa paljon elokuvia 
eri kielialueilta 

 Filmharmonisen kuoron toimintaan pää-
see mukaan koelaulujen perusteella. 
Kuorossa laulaa maahanmuuttajia. Kuo-
rojohtajana toimii Ognian Vassilev. 

 Toimistolla kielitaitoinen henkilökunta, joka 
neuvoo mielellään kaikissa kulttuuripalve-
luissa 

 Koordinoidaan kulttuurin saavutettavuus-
työtä ja neuvontaa 

 Ylläpitää kulttuuritoimen yhteistä saavu-
tettavuustyöryhmää. Laadittu kulttuuri-
toimen saavutettavuuden ja moninaisuu-
den toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 
2020. 

Lapset, nuoret, 
aikuiset, 
ikäihmiset 
 

viestinnässä ja markkinoinnissa 
tulee siirtyä entistä vahvemmin 
selkosuomen käyttöön 
 
 
 

Jaana Simula,  
kulttuurijohtaja 
puh. 044 701  
jaana.simula@pori.fi 
 

 Kulttuuritalo 
Annankatu 6 
Annankatu 6 
p. 02-633 2374 
annankatu6@pori.fi 
http://www.pori.fi/kultt
uuri/annis.html 

Toiminta on avointa kaikille kohderyhmille kaikki Tekevät mielellään yhteistyötä 
maahanmuuttajatahojen ja yksit-
täisten maahanmuuttajien kans-
sa. Mitään erityistä suunnitel-
maa ei tällä hetkellä ole. 

Erja Lehtonen 
Vastaava työntekijä 
p. 044 7019159 
erja.lehtonen@pori.fi 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
http://pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/perusturva/DBTPIJuE5/PORIN_MAAHANMUUTTOSTRATEGIA_2020.pdf
http://www.pori.fi/kulttuuri/kulttuuriasiainkeskus.html
http://www.pori.fi/kulttuuri/kulttuuriasiainkeskus.html
http://www.pori.fi/kulttuuri/kulttuuriasiainkeskus.html
http://www.pori.fi/kulttuuri/kulttuuriasiainkeskus.html
http://www.pori.fi/porifolk
mailto:jaana.simula@pori.fi
mailto:annankatu6@pori.fi
http://www.pori.fi/kulttuuri/annis.html
http://www.pori.fi/kulttuuri/annis.html
mailto:erja.lehtonen@pori.fi
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 Porin taide-
koulu 
Porin videotuki 
Toimisto: 
Porin taidekoulu 
Gallen-Kallelank.10 
p.044 701 0254 
http://www.porintaide
koulu.fi/index.php 

Taidekoulun opetuksen pääpaino on lasten 
ja nuorten taidekasvatuksessa. Myös maa-
hanmuuttajalapset ovat tervetulleita kou-
luun. Koulussa on myös aikuisten iltalinja. 
Iltalinjaan on pääsykokeet. 

lapset ja nuo-
ret 

Maahanmuuttajataustaisille lap-
sille ja nuorille voidaan järjestää 
omia kursseja / oma opetusryh-
mä, jos kiinnostuneita on riittä-
västi. 

Henna Jaatinen 
rehtori 
p. 044 701 1257 
henna.jaatinen@pori.fi 

Satakunnan 
Museo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satakunnan  
Museo 
Hallituskatu 11 
 

p. toimisto  
(02) 621 1078 
p. lipunmyynti  
02) 621 1078 
satakunnanmu-
seo@pori.fi 
 

www.pori.fi/kulttuuri/
satakunnanmuseo 
 

Luontotalo 
Arkki 
Pohjoispuisto 7 
lipunmyynti  
 

puh. (02) 621 1176 
arkki@pori.fi, 
www.pori.fi/arkki  
 

Rosenlew-
museo 
Kuninkaanlahden-
katu 14 
lipunmyynti:  
p. (02) 621 1866, 
intendentti:  
(044) 701 9510 
rosenlew-
museo@pori.fi 

Saatavissa on selkeällä yleiskielellä opas-
tuksia museon eri näyttelyihin. Opastuksis-
sa tutustutaan paikalliseen historiaan ja 
elämään ja samalla opetellaan suomen 
kieltä sekä sanoja ja ohessa vaikkapa 
myös paikallista murretta. 
Perusnäyttelyn tekstit on käännetty eng-
lanniksi. 
Näyttelystä riippuen opastuksia on saata-
vissa myös ruotsiksi ja englanniksi. 
 
Maahanmuuttajaryhmille tarjolla opastus 
englanniksi tai vaihtoehtoisesti selkeä 
yleiskielinen opastus suomeksi. 
Lisäksi alakoululaisille tarjolla opastus, jos-
sa käytetään vuorotellen englantia ja suo-
mea. 
 
 

Saatavissa on selkeällä yleiskielellä opas-
tuksia museon näyttelyihin. Opastuksissa 
tutustutaan paikalliseen teollisuushistori-
aan ja kulloinkin esillä olevan vaihtuvan 
näyttelyn teemaan.  
Perusnäyttelyn tekstit ovat suomeksi, ruot-
siksi ja englanniksi.   
Näyttelystä riippuen opastuksia on saata-
vissa myös ruotsiksi ja englanniksi. 

Lapset, nuoret, 
aikuiset, 
ikäihmiset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aikuiset, lapset 
 
 
 
 
 
Lapset, nuoret, 
aikuiset, 
ikäihmiset 
 
 
 
 
 
 

Suomen kielen opetus: opastus 
selkeällä yleiskielellä 
 
Paikallisen kulttuuriperinnön 
tuntemuksen lisääminen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suomen kielen opetus: opastus 
selkeällä yleiskielellä 
 
Paikallisen kulttuuriperinnön 
tuntemuksen lisääminen 

 
 
 
 

Carita Tulkki, 
museolehtori, 
p. 044 701 1054, 
carita.tulkki@pori.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilkka Viitala 
intendentti 
puh. 044-701 1055, 
hilkka.viitala@pori.fi 
 
 
Leila Stenroos, 
intendentti 
p. 044 701 9510, 
leila.stenroos@pori.fi  
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http://pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/perusturva/DBTPIJuE5/PORIN_MAAHANMUUTTOSTRATEGIA_2020.pdf
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mailto:arkki@pori.fi
http://www.pori.fi/arkki
mailto:rosenlew-museo@pori.fi
mailto:rosenlew-museo@pori.fi
mailto:carita.tulkki@pori.fi
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www.pori.fi/rosenle
w-museo 
 

Rakennus-
kulttuuritalo 
Toivo 
Varvinkatu 19 
toivo@pori.fi 
www.pori.fi/toivo 

 

 
 
Opastukset paikalliseen historiaan, elä-
mään ja kulttuuriperintöön  
selkeällä yleiskielellä.  
Opastuksia on saatavissa myös ruotsiksi ja 
englanniksi. 

 
 
Lapset, nuoret, 
aikuiset, 
ikäihmiset 
 

 
 

Suomen kielen opetus: opastus 
selkeällä yleiskielellä 
 
Paikallisen kulttuuriperinnön 
tuntemuksen lisääminen 

 
 
Tuulikki Kiilo,  
intendentti 
p. 044 701 1051, 
tuulikki.kiilo@pori.fi 
 

Pori  
Sinfonietta 
 

toimisto: 
Yrjönkatu 15 A 5.krs  
p. (02) 621 1096 
 

konserttisali 
Promenadikeskus 
Yrjönkatu 17 
 

http://www.pori.fi/kulttu
uri/porisinfonietta.html 

 

Pori Sinfoniettan toiminta on suunnattu 
kaikille 

Lapset, nuoret, 
aikuiset, 
ikäihmiset 
 

Mikäli konserttiohjelmassa on 
esim. tietyn maan musiikkia tai 
sen teema viittaa tiettyyn maa-
han, kyseisen maan mamuja py-
ritään tavoittamaan monikulttuu-
riyhdistyksen tai muiden yhdistys-
ten kautta konserttia markkinoi-
taessa. 
Täsmämarkkinointia ja tarjouk-
sia heille 
 

Leena Harmaala,  
intendentti 
p. 044 701 1097 
leena.harmaala@pori.fi  

Porin  
taidemuseo 
 

Eteläranta 
p. (02) 621 1080 
 
taidemuseo@pori.fi 
 
http://www.poriartm
useum.fi/fin/index.p
hp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porin lasten-

Taidemuseo on kansainvälinen nykytaiteen 
museo, jonka näyttelyt ja muu toiminta on 
suunnattu kaikille kävijäryhmille. Kansain-
välistä yhteistyötä on runsaasti ja henkilö-
kunta on kielitaitoista. Taidemuseon Tai-
detta lähellä -ohjelma tarjoaa taiteen kautta 
tapahtuvaa suomen kielen oppimista. Oh-
jelma on suunnattu suomen kieltä opiske-
leville maahanmuuttajille sekä muille aikui-
sille, jotka eivät puhu suomea äidinkiele-
nään. Toiminnassa hyödynnetään taide-
museon näyttelyitä, ja tarkemmista sisäl-
löistä sovitaan yhdessä opettajan kanssa. 
Vierailun yhteyshenkilö on museolehtori. 
Taidemuseo tekee yhteistyötä mm. Sata-
kunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa. 

Lapset, nuoret, 
aikuiset, 
ikäihmiset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viestinnän saavutettavuuden 
edistäminen 
 

Esko Nummelin,  
johtaja 
p. 044 701 1085 
esko.nummelin@pori.fi 

 

Mirja Ramstedt-
Salonen,  
museolehtori 
p. 044 701 1119 
mirja.ramstedt-

salonen@pori.fi 
 
 
 
 
 
Päivi Setälä, johtaja 
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kulttuurikeskus 
– Satakunnan  
lastenkulttuuri-
verkosto 
p. (02) 621 1086 
 
lastenkulttuuriver-
kosto@pori.fi 
 

http://www.sakulak
u.fi/esivu.php 
 

kansainvälisiä työpajoja, yhteistyöhankkei-
ta, joissa mukana ulkomaalaisia taiteilijoita, 
työpajat ja värikylvyt avoinna kaikille 

Lapset p. 044 701 1086 
paivi.setala@pori.fi  

Porin  
kaupungin- 
kirjasto 

Gallan-
Kallelankatu 12 
 
http://www.pori.fi/kir
jasto.html  

 
 

Siirtokokoelmia Helsingistä Suomessa har-
vinaisilla kielillä lainattavaksi Porista. 
 

Kirjastoesittelyitä pyynnöstä esim Winno-
van ryhmille. 
 

PressDisplay = sanomalehtiä luettavana 
kirjaston koneilla eri kielisinä 
 

Lapset, nuoret, 
aikuiset, 
ikäihmiset 
 
 
 
 

 Merja Kalliomäki 
aikuistenosaston 
johtaja  
puh 044-7015821 
merja.kalliomaki@pori.fi  

 

Porin  
kaupunki  
Vapaa- 
aikavirasto 
 
Toimisto 
Nuorisotyö 
Liikunta 
Tekninen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuorisotalo 
Isolinnankatu 12 
28100 Pori 
 
p. (02) 621 1400 
vapaa-
aikavirasto@pori.fi  
www.pori.fi/vapaa-
aika 

 
Urheilutalot 
Uimahallit 
Sisäliikuntatilat 
Ulkoliikuntapaikat 
Kentät 
Nuorisotilat 
Leirikeskukset 

Vapaa-aikaviraston palvelut on suunnattu 
kaikille porilaisille. Toiminta on pääasiassa 
ns. matalankynnyksen toimintaa, jotta mu-
kaan olisi helppo tulla. Mitään erityisiä toi-
mintoja/ryhmiä ei ole maahanmuuttajille 
järjestetty.  
 
Liikuntapaikat: 
www.pori.fi/vapaa-aika/liikuntapaikat 
 
Ohjattu liikunta, uimakoulut, tapahtumat: 
www.pori.fi/vapaa-aika/liikunnanohjaus   
 
 
 
Nuorten sivuilta www.tiäksää.fi löytyy suo-
meksi ja lyhyesti englanniksi mm: 

Toimintaa on 
kaikenikäisille 
porilaisille eri-
laisin paino-
tuksin. 
 
 
Liikuntapalve-
luiden tarjonta 
painottuu pie-
nemmille lap-
sille ja eläke-
läisille.  
 
 
Nuorisotyössä 
toiminta keskit-

Tiedottaminen on yksi avain-
asia, jota kohdentamalla saa-
daan palvelut lähemmäs maa-
hanmuuttajia. Ensisijaisesti et-
simällä paikat / väylät joista tieto 
tavoittaa paremmin.  
 
Yhteistyötä maahanmuuttajien 
parissa työskentelevien tahojen 
kanssa voidaan tiivistää siinä 
missä se on mahdollista ja luon-
tevaa. 
 
 
 
On tarpeen myös miet-
tiä/selvittää tarvitaanko ja onko 

Riikka Kataja 
Nuorisotyöntekijä 
p. 044 701 4489 
riikka.kataja@pori.fi  
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- 7 nuorisotilaa 
- Erityisnuorisotyö 
- Kansainvälinen toiminta 
- Vaikuttaminen 

tyy pääasiassa 
teini-ikäisiin 
nuoriin.  

resursseja järjestää esim. erilli-
siä ”valmentavia” ryhmiä tai pal-
veluita joiden kautta maahan-
muuttajien olisi helpompi integ-
roitua ”yleisiin” ryhmiin ja palve-
luihin. 
 

Terveys- ja 
hyvinvointi- 
palvelut  
 
Neuvola- 
palvelut: 
äitiys- ja 
lastenneu-
vola,  
perhevalm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pori.fi 
 
 
 
 

Itä-Pori: 
Koivulan nla, 
Toukolant.14 

Keski-Pori: 
Viikkarin nla 
Pääterv.as.nla 

Länsi-Pori: 
Pääterv.as.nla 
Pihlavan ta 
Päretie 2 

Pohjois-Pori 
Siltapuistok. 2 

Luot-alue 
Noormarkun nla 
Eva Ahlströ-
mint.8 
Merikarvian nla 
Antint. 52 
Ahlaisten nla 
Ahlaistentie 732 
 

Ulvilan alue 

 
 
 
 
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, 
perhevalmennus 
palvelut kaikille kuntalaisille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lasta odotta-
vat perheet, 
0-6 v. lapsi-
perheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Raija Kaalikoski, ylihoi-
taja/osastonhoitaja  
p. 044 701 0510 

 
Itä-Porin oh.  
Elise Inberg 
p. 044 701 3726 

Keski-Porin oh 
Sirkku Ahlfors 
p. 044 701 7070 

Länsi-Porin oh 
Jeanette Eriksson 
(sij) 
p. 044 701 3744 

 
Pohjois-Porin oh  
Anneli Limnell 
p. 044 701 3513 

Luoteisen alueen oh. 
Hannele Oksanen 
p. 044 701 4513 

 
 
 
 
Ulvilan alue 
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Aikuisten 
vastaanotto 
 
Koulu- ja 
opiskelu-
terveyden- 
huolto 
 
Muut  
terveyden 
huollon 
palvelut: 
Naisten 
terv. tark. 
Ehkäisy-
neuvola. 
Diab.hoito. 
Avannehoito 
 
Lääkärin ja 
sairaanhoit. 
vastaanotto 
 
 
 
 
 
 
 

Ulvilan nla 
Välskärint 1 
Kullaan nla 
Koskitie 
Harjunpään 
nla Kullaantie 
 
Lisätiet. alueen 
oh. 
 
Lisätiet. alueen 
oh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itä-Pori:  
Herrralahden 
raitti 2 
 

Keski-Pori: 
Otavank. 3  

Länsi-Pori: 
Pääterv.as. 
Pihlavan ta 
Päretie 2 
 

 
 
 
 
 

 
 

Palvelut kaikille 
 
 
 
 
 
 

 

Palvelut kaikille 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palvelut kaikille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 -15 v 
yli 16 v  
 
 

 

 
 
 
 

 
yli 16 v  
 
 
 
 
Kaiken ikäiset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oh. Raija Kaalikoski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osastonhoitaja 
Heidi Neittamo 
p. 044 701 8929 
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Perusturva 
Psyko-
sosiaaliset 
avopalvelut 
 
Aikuisten 
vastaanotto 
 
A-klinikka 
 
Nuorten 
vastaanotto 

Pohjois-Pori 
Siltapuistok. 2 

Luot-alue 
Noormarkun ta 
Eva Ahlströ-

mint.8 

Merikarvian ta 
Antint. 52 
 

Ulvilan alue 
Ulvilan tk 
Välskärint 1 
Kullaan ta 
Koskitie 
 
 
 
www.pori.fi  
 
 
 
 
 
Maantiekatu 29 

 
Maantiekatu 29 
 
Yrjönkatu 20  
3. krs 
 

Kiintiöpakolaisille Suomeen tulotarkastuk-
set (laajat) 
lääkärillä ja sairaanhoitajalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut kaikille 
kuntalaisille, tarvittaessa voidaan käyttää 
tulkkia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

yli 22-vuot. 
 
 

yli 18-vuot. 
 
 

13–22 vuot. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raija Kaalikoski 
Alueen osaston-
hoitajat 
 
 
 

Ritva Ilvonen 
psykososiaalisten 
avopalveluiden  
esimies 
p. 044 701 6235 
ritva.ilvonen@pori.fi  

Suun  
terveyden-
huolto 

 

http://pori.fi/perusturv
a/suunterveys/yhteys
tiedot.html  

 Suun terveyttä edistävät korjaavat ja kun-
touttavat palvelut 

Lasta odottavat 
perheet, kaiken 
ikäiset 

  Virve Forsström  
osastonhoitaja 
p. 044 701 3412 
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Porin kau-
pungin  
perusturva-
keskus  
 

1. Sosiaali- 
ja perhe- 
palvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aikuissosiaalityö  
Antink. 16 B 
28100 PORI  
 
 

1. Lapsiperhe- ja 
maahanmuutta-
ja-tiimi: Antink. 
16 B 28100 Pori 
 

2. Lähiötyö:  
asukastuvat 

- Sampola:  
Kouvonraitti 7 
28370 Pori 

- Pormestarinluoto 
Alahangantie 1 
28190 Pori 

- Pihlava: Harry 
Gullichsenintie 
14 28800 Pori 

 
3. Asumisneuvonta 
   Antink. 16 B 
   28100 Pori 

 
4. Hankkeet: 
- Satakoto  
- KotoPori  
Antink. 16 B 
28100 Pori 
 

 
 

1. lapsiperhe- ja maahanmuuttajatiimi 
- lakisääteiset sosiaalipalvelut  
- asiakasohjaus ja -neuvonta 
- pakolaistyö: vastaanotto, yhteistyön ja 

tulkkauspalvelujen koordinointi 
- asioimistulkkien välitys viranomaisille 
- maahanmuuttotyön suunnittelu, kehittämi-

nen ja koordinointi 
 

2. Lähiötyö:  
- työkokeilu ja työllistäminen 
- työharjoittelupaikat  

 
3. Hankkeet:  
- Satakoto (ESR): 31.5.2014 asti  
- KotoPori (ERF): 1.4.2014–30.6.2015 

 
4. Verkostot / Työryhmät: 
- ViVer, Mako, Mk-työryhmät: mm. viran-

omaisyhteistyön koordinointi asiointi-
ohjauksen ja kielipalveluiden merkeissä  

- Muu verkosto-/yhteistyö mm. 3.sektorin 
kanssa: arjen suomea kotiäideille 

 

1. Tiimi:  
- nuoret 
- aikuiset 
- lapsiperheet 

 
2. Lähiötyö:  
- aikuiset 

  
3. Hankkeet: 
- Satakoto: 
maahanmuutta-
jat (välillinen 
kohderyhmä) 

- KotoPori: pa-
kolaiset 

 
 4. Verkostot/    
- Työryhmät:    
  mamu-  
 yhdistysten  
 edustajat 
  

 
 
 
 

1. Maahanmuuttaja-asiakkaiden 
erityistarpeiden parempi huomi-
nen kuntapalveluissa 

- kuntatyöntekijöiden koulutus 
ammattitaidon ylläpitämiseksi: 
osaamisen päivittämisen mah-
dollisuus säännöllisesti maa-
hanmuuttoon liittyvästä lainsää-
dännöstä, tulkkauspalveluista, 
ajankohtaisista asioista 

- suomen kielen oppimisen edel-
lytysten edistäminen: työvoiman 
ulkopuolelle jäävien mm. ikä-
ihmisten kohdalla 
 

2. Muu verkosto-/yhteistyö:  
- siirtymäaika/nivelvaihe: asiak-
kaan siirtyminen tiimistä toiseen 

- eri hallintokuntien tiedonkulun ja 
yhteistyön parantaminen 

- eri sektoreiden yhteistyö: eri ta-
hojen oma-aloitteellisuus ver-
kostoitumisessa ja yhteistyön 
muodostumisessa  
 

3. Mamu-työn resurssit  
- maahanmuuttajien neuvontapis-
te: neuvoja? ohjaaja?  

- kiintiöpakolaisten vastaanotto: 
sosiaaliohjaajan palkkaus?  
 

4. Koordinointityö: tehtävien selkiy-
tyminen  
 

5. Sosiaali- ja terveyspalvelut: eri-
tyispiirteet pakolaistyössä; kieli-
taidottoman asiakaan palvelu-

Aikuissosiaalityö: 
palvelupäällikkö  
Krista Virtanen 
 
maahanmuuttaja-
koordinaattori  
Su Ran Kim 
 

lapsiperhe- ja  

maahanmuuttajatiimin 
vetäjä  
 

Sampolan, Pormesta-
rinluodon ja Pihlavan 
asukastuvat: lähiötyö-
työntekijät Päivi Visa-
vuori, Anne Levomäki  
 

asumisneuvoja:  
Petri Ahonen 
 
Yhteystiedot:  
etunimi.sukunimi@pori.fi 
p. 02 621 6100 (keskus) 
 

http://pori.fi/perusturva/so
siaalijaper-
he/aikuissosiaalityo.html 
 

http://pori.fi/perusturva/ma
ahanmuuttajat.html 
 

http://pori.fi/perusturva/so
siaalijaper-
he/aikuissosiaalityo/asuka
stuvat.html 
 

http://pori.fi/perusturva/so
siaalijaper-
he/toimeentulotuki.html 
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ohjauksen haasteet 
- palveluohjaustyön kehittäminen 

 

Porin  
kaupunki 
perusturva 
  
2. Perhe-
palveluiden 
toimialue, 
Lasten-
suojelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lastensuojelun 
avohuolto 
Antinkatu 16 B, 
6 krs. 28100 
Pori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perheasioiden-

yksikkö 
Yrjönkatu 15, 
3 krs.  
28100 Pori 

 
3. Lastensuojelun 

sijais- ja jälki-
huolto 
Yrjönkatu 15, 3 
krs. 28100 Pori 
 

1. Avohuolto  
Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö 
Asiakasohjaus ja -neuvonta 
Moniammatillinen yhteistyö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lasten isyys-, elatus-, huolto- ja tapaa-

misasiat 
Eroneuvonta 
Valvotut ja tuetut tapaamiset 
Moniammatillinen yhteistyö 

 
 
3. Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto 

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö 
Moniammatillinen yhteistyö 

 
 

lapset ja  
lapsiperheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
lapset ja  
lapsiperheet 
 
 
 
 
lapset ja  
lapsiperheet 

 

Maahanmuuttaja- asiakkaiden eri-
tyistarpeiden huomioiminen 
- työntekijöiden osaamisen ylläpi-
täminen ja riittävä kouluttaminen 
maahanmuuttajatyössä  
 
Muu yhteistyö/verkostotyö 
-eri sektoreiden välinen yhteistyö 

 
 

sosiaalityöntekijä 
Petra Ahonen 
p. 044 701 6146 
 
e-mail:  

etunimi. sukunimi(at)pori.fi 

 
Johtavat  
sosiaalityöntekijät:   
 

Lea Auvinen 
p. 044 701 0319 
 

Carita Koivula-Pukkila 
p. 044 701 0459 
 
 
 
 
 
 
Lauri Heino 
p. 044 701 6120  

3. Vanhus-
palvelut/ 
kotihoito 
 

www.pori.fi/  
(sama linkki kuin 
aiemmin) 

Maahanmuuttajille on olemassa samat van-
huspalvelut kotihoidossa kuin alkuperäisvä-
estölle. 
Kotihoito tekee arviokäynnin. 

Vanhukset 
 

Ei omaa toimintasuunnitelmaa 
maahanmuuttajille 

Mia Paasiaho, 
vanhuspalveluiden  
esimies 
p. 044 701 6627 
e-mail: 
mia.paasiaho@pori.fi 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
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4. Vammais- 
palvelut 
 

Otavankatu 3, 
28100 Pori  
(käyntiosoite) 
 
http://www.pori.fi/per
ustur-
va/sosiaalijaperhe/v
ammaispalvelut.html 

Maahanmuuttajille on saataville samoja 
vammaispalvelulain mukaisia palveluja 
Tällä hetkellä asiakkaana on hyvin vähän 
ulkomaalaistaustaisia. 
 
Esitteitä tällä hetkellä vain suomenkielisinä, 
haasteena myös tarvittava kielitaito.  
Tulkkipalveluiden käyttö mahdollista tarpeen 
mukaan. 

koko ikäluokka 
 

 Janika Haapanen 
p. 044 701 6667 
e-mail:  
janika.haapanen@pori.fi 

 
 

Satakunnan  
sovittelu-
toimisto 

Teljäntori, 
Antinkatu 16 B, 2. 
krs, 28100 Pori 

Lakisääteinen rikosten ja riita-asioiden sovit-
telupalvelu. Sovittelutoimisto järjestää tarvit-
taessa tulkin sovittelutapaamisiin. 

Ei ikärajoituksia, 
henkilöt jotka 
ymmärtävät so-
vittelussa tehtä-
vien ratkaisujen 
merkityksen ja 
suostuvat henki-
lökohtaisesti so-
vitteluun. Ala-
ikäisten sovitte-
luun vaaditaan 
myös huoltajan 
suostumus 

 Terhi Peltoniemi,  
sovittelun ohjaaja  
p. 044 701 9721 
terhi.peltoniemi@pori.fi 

Porin  
kaupunki/ 
varhais-
kasvatus 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pori.fi 
kasvatus- ja ope-
tusvirasto/ 
lapset ja nuoret/ 
varhaiskasvatus 
 
(Kasvatus- ja 
opetusvirasto 
Otavankatu 3, 
28100 Pori) 

- esiopetus 
- päivähoito 
- perhepäivähoito 
- erityisvarhaiskasvatus 
- ilta- ja vuorohoito 
 
- avointen päiväkotien toiminta 

lapsiperheet, 
joilla alle kou-
luikäisiä lapsia 

avointen päiväkotien toiminnan 
kehittäminen (alkuvaiheen so-
peutuminen, suomalaiseen kult-
tuuriin tutustuminen, vertaistuki) 
 

” ABC-sivuston” luominen 
ph.nettisivuille  
 

aktiivisempi tiedottaminen var-
haiskasvatuksen palveluista yh-
teistyökumppaneille 
tavoitteena työntekijän palkkaa-
minen (koordinoimaan S 2-lasten 
arkeen liittyviä asioita) 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
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Porin kau-
punki/ 
varhais-
kasvatus 
 

 
 
 
 

- päivähoidossa on käytössä S-2 –materiaali 
(Vieraasta kulttuurista tulevan lapsen koh-
taaminen Porin päivähoidossa) 
 

   

Kasvatus- 
ja opetus-
virasto/  
perus-
opetus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasvatus- ja ope-
tusvirasto:  
Otavankatu 3A 
 
Koulut: Porin 
kaupunki - Kas-
vatus- ja opetus-
virasto - Koulut ja 
lukiot 
 
Yhteensä 20 ala-
koulua, 5 yläkou-
lua, 3 yhtenäis-
koulua (vslk:t 1-9) 
ja 4 erityiskoulua. 

Erityisiä maahanmuuttajataustaisille/ vieras-
kielisille suunnattuja palveluja:  
 
- Suomi toisena kielenä -opetus (S2) on 

yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen 
oppimääristä. S2-opetus on tarkoitettu 
myös paluumuuttajille ja ulkomailta adop-
toiduille lapsille. Kriteerinä on kielitaidon 
taso. 

- Perusopetukseen valmistava opetus. 
Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat 
jatkavat pääsääntöisesti oman oppilasalu-
eensa kouluissa. Valmistavan opetuksen 
ryhmät ovat Kaarisillan yhtenäiskoulussa 
ja Itä-Porin yhtenäiskoulussa. 

- Maahanmuuttajien oman äidinkielen 
opetusta voidaan antaa 2 vkt. Ryhmässä 
on oltava vähintään 4 oppilasta. Tällä het-
kellä oman äidinkielen opetusta on venä-
jän, puolan ja saksan kielessä. 

- Oman uskonnon opetusta (muu kuin 
ev.lut ja ortod.) on annettava, mikäli vähin-
tään 3 oppilaan huoltajat sitä vaativat. Täl-
lä hetkellä katolisen uskonnon ja islamin 
uskonnon opetusta. 

- Maahanmuuttajien nivelryhmä toimii Itä-
Porin koulussa. Ryhmä on tarkoitettu niille 
oppilaille, jotka eivät valmistavasta opetuk-
sesta siirryttyään voi jatkaa yleisopetuksen 

- S2-opetus on 
tarkoitettu sellai-
sille maahan-
muuttajataustai-
sille oppilaille, 
joiden suomen 
kielen taito ei ole 
äidinkielen ta-
soinen kaikilla 
kielen  
osa-alueilla. 
 
Perusopetuk-
seen valmista-
va opetus on 
suunnattu oppi-
laille, joiden 
suomen kielen 
taito ei ole vielä 
riittävä yleisope-
tukseen osallis-
tumiseen. 
 
Oppivelvollisuus 
alkaa sinä 
vuonna, jona 
lapsi täyttää 7v 
ja päättyy, kun 
perusopetuksen 

- S2-opetuksen saatavuuden pa-
rantaminen 

- Maahanmuuttajien oman äidin-
kielen saatavuuden parantami-
nen /opetuksen lisääminen. 

- Itä-Porin koulun perusopetuk-
seen valmistavan opetuksen 
kehittäminen mm. nivelopetusta 
tmv. lisäämällä.  

 
 
 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
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ryhmässä mm. puutteellisen suomen kie-
len taidon vuoksi.  

oppimäärä on 
suoritettu tai kun 
oppivelvollisuu-
den alkamisesta 
on kulunut 10 
vuotta. 
Pidennetty oppi-
velvollisuus on 
11 v.  
Perusopetus 
voidaan aloitta 
myös vuotta 
säädettyä aikai-
semmin. 
 

Kasvatus- 
ja opetus-
virasto/  
lukio-
koulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasvatus- ja 
opetusvirasto: 
Otavankatu 3A 
Lukiot: Porin 
kaupunki - Kas-
vatus- ja opetus-
virasto - Koulut ja 
lukiot 

 
4 lukiota (nuorille 
suunnattu lukio-
koulutus) ja 1 ai-
kuislukio 
 
 
 
 

Erityisiä maahanmuuttajataustaisille / vie-
raskielisille opiskelijoille suunnattuja palvelu-
ja:  
- Suomi toisena kielenä (S2) –opetusta 

annetaan tarvittaessa.  
- Lv. 2015–2016 alusta alkaen lukioon val-

mistava koulutus Aikuislukiossa. 
- Oman uskonnon opetus tarvittaessa. 
- Aikuislukiossa voi myös korottaa ja täyden-

tää perusopetuksen opintoja (koskee myös 
muita kuin maahanmuuttajia). 

 

ks. yllä S2-
opetus 
Lukio-
opiskelijaksi voi-
daan ottaa hen-
kilö, joka on suo-
rittanut perus-
opetuksen op-
pimäärän tai sitä 
vastaavan aikai-
semman oppi-
määrän tai hen-
kilö, jolla katso-
taan muutoin 
olevan riittävät 
edellytykset lu-
kio-opinnoista 
suoriutumiseen. 
Lisäksi Aikuis-
lukiossa aikuiset 
aineopiskelijat ja 

- Lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen opetussuunnitel-
man perusteet tulevat voimaan 
2014. Näiden mukaisesti aloite-
taan lukiokoulutukseen valmis-
tava koulutus Porin Aikuisluki-
ossa syksyllä 2015. Lv. 14-15 
aikana laaditaan lukiokoulutuk-
seen valmistavan koulutuksen 
opetussuunnitelma  

- S2-opetuksen saatavuus. 
 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
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tutkinto-
opiskelijat & pe-
rusopetuksen 
korottajat & täy-
dentäjät. 
 

Länsi-
rannikon 
koulutus oy 
WinNova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otavankatu 5  
28100 Pori 
(kotoutumiskoulutus) 

 
Luvianpuistokatu 
1 
Maahanmuuttaji-
en ammatilliseen 
peruskoulutuk-
seen valmistava 
koulutus MAVA 
 
http://www.winnova.
fi/maahanmuuttajak
oulutus/ 
 

kotoutumiskoulutus 
25–60 ov 
 
 
MAVA-koulutus 
 

 

kotoutumis-
koulutus TE-
toimiston asiak-
kaille (työikäiset 
työnhakijat) 
 
iltakoulutus työ-
peräisille maa-
hanmuuttajille 
tai heidän per-
heenjäsenille 

WinNova tarjoaa koulutusta aikui-
sille maahanmuuttajille kotoutu-
miskoulutuksessa, ammatillisessa 
koulutuksessa ja ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentavas-
sa (MAVA) koulutuksessa.  
 
Kotoutumiskoulutus toimii non-
stop -periaatteella mahdollisim-
man pienin odotusajoin. Lähtö-
tasoarvion mukaan opiskelija jat-
kaa 25–60 ov.  
Lisäksi koulutuksia voidaan räätä-
löidä erilaisille ja eri-ikäisille opis-
kelijoille, esim. pakolaisille, työpe-
räisille maahanmuuttajille ja työn-
antajan tarpeiden mukaan henki-
löstökoulutuksena.  
 

WinNova osallistuu valtakunnalli-
siin kehittämishankkeisiin ja tekee 
yhteistyötä paikallisten toimijoiden 
kanssa.  
Ammatillisia ja työnhakuvalmiuk-
sia lisääviä suorituksia (esim. 
passit, osaamiskortit- ja yki-testi) 
järjestetään. 
 
Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 
on tehty pitkään ja monet yhteis-

koulutuspäällikkö  
Esko Virtanen  
es-
ko.virtanen@winnova.fi 
 
p. 044 455 8151 
 
koulutusvastaava  
Päivi Suominen-Tontti 
p. 044 455 8306 
 
päivi.suominen-
tontti@winnova.fi 
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työ-kumppanit ovat tuttuja monien 
vuosien ajalta.  
Tarvittaessa yhteistyötä tiiviste-
tään.  
Tavoitteena on, että uuden maa-
hanmuuttajan on helppo ja nopea 
tulla koulutukseen ja näemme 
koulutuksen kokonaisvaltaisena, 
ei vain kielenopetuksena.  
 

Porin  
seudun 
kansalais- 
opisto 

Gallen- 
Kallelankatu 14  
28100 Pori 
 

www.pori.fi/ 
Kansalaisopisto 

Teatteriryhmä maahanmuuttajille 4.2.–
18.3.2014 
 

Let´s speak Finnish kieli- ja kulttuurikurssi 
maahanmuuttajille 24.1.–21.3.2014 

 

- Maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikille 
kursseille 

- Hyvä suomenkielentaito ei ole edellytys 
kuin harvoilla kursseilla 

- Tuntiopettajissa on maahanmuuttajataus-
taisia opettajia 

- Opistosta saa palvelua useilla kielillä: aina 
englanniksi ja tarvittaessa yleisimmillä 
muillakin kielillä, mm. venäjäksi (sopimi-
nen etukäteen) 

- Opintoseteliavustus 

Kurssit ovat edullisia: 
maahanmuuttajien on mahdollista saada 
alennusta 
 
 

Kaikenikäisille 
suunnattuja  
kursseja 

Maahanmuuttajat otettu huomi-
oon yhtenä käyttäjäryhmänä 
 
Joulukuussa 2013 tehty selvitys 
maahanmuuttajien kurssitoiveista, 
ja sitä hyödynnetään kurssisuun-
nittelussa. 
 
Mahdollisesti uusia ryhmiä maa-
hanmuuttajille, vaikka tarkoituk-
sena kaikkien ihmisten tasapuoli-
nen osallistuminen opiston. 
 
Vuosittain on 2-3 pelkästään 
maahanmuuttajille suunnattua 
kieli- ja kulttuurikurssia. Enem-
mänkin, jos on tulijoita. 
 
 

Jari Kaasinen, rehtori 
jari.kaasinen@pori.fi  
p. 044 701 5964 

Otsolan 
kansalais- 
opisto 

Juhana Herttuan 
katu 16, 28100 
Pori 

Suomen kielen alkeisryhmä:  
torstaisin 4.9. – 27.11. klo 17.00–18.30 
Otsolan toimitalo, lk 4, Juhana Herttuan katu 16. 

Suomen kielen 
ja kulttuurin al-
keisryhmä yli 16-

 Alexander Bruk  
toiminnanjohtaja-
rehtori 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
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www.otsola.net 
 

https://www.facebo
ok.com/ 
otsolankansalais-
opisto 

 
 
 

Alennettu opintomaksu 20 € (opintoseteli-
avustus) 
 
- Maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikkiin 
opintoryhmiin 
- Hyvä suomen kielen taito on osallistumi-
sen edellytyksenä vain harvoissa ryhmissä  
- Opistosta saa palvelua englanniksi ja tar-
vittaessa myös venäjäksi 
- Maahanmuuttajille myönnetään opinto-
setelityyppisiä avustuksia  
- Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työs-
kentelee opistossa opettajina 
- Opintomaksut ovat hyvin edullisia 

vuotiaille maa-
hanmuuttajille  
 
Elokuvakurssi 
maahan-
muuttajille 
Tuotetaan omat 
käsikirjoitukset 
sekä suunnitel-
mat eläväksi ku-
vaksi ja kuvatut 
materiaalit lyhyt-
elokuvaksi.  
Ensi-ilta: kevääl-
lä 2014 

p. 02 630 1510 
 

Porin YH-
Asunnot 
Oy 
 
 
 
 
 
 
 

Annankatu 8 
28100 Pori 
p. 02 621 2400 
(vaihde) 
 
www.porinyhasu
nnot.fi 
 
 

- Opiskelija-asunnonhakijat sijoittuvat opis-
kelija-asuntoihin 

- muut maahanmuuttajat etupäässä Sampo-
laan, Impolaan, Väinölään ja Pormestarin-
luotoon, joissa asuntoja on eniten tarjolla. 

Kaikki ikäluokat 
 

Kielitaidottomien muuttajien sijoit-
tamisessa pitää entistä paremmin 
ottaa huomioon koulu-, terveys- ja 
sosiaalitoimen resurssit. Tiedon 
kulkua asuntoja paluumuuttajille 
osoittavien isännöitsijöiden ja vi-
ranomaisten välillä on mahdolli-
suuksien mukaan lisättävä. 
Asukastupia voidaan käyttää 
maahanmuuttajien ja kantaväes-
tön kohtaamispaikkana ja erilais-
ten yhteistoimintojen kehittämi-
seen. 
 

Ei ole vastuuhenkilöä 
 

Porin ev.lut. 
seurakunta-
yhtymä 
 
 
 

Seurakunta-
palvelut 
Eteläpuisto10 B 
28100 Pori 
 
https://porievl.fi/s
eurakuntapalvelut 

Lähtökohtaisesti kaikki palvelut ovat maa-
hanmuuttajille avoimia.  
Erityisesti maahanmuuttajille on suunnattu: 
vastaanotto keskiviikkoisin klo 14–15 Sata-
kunnan Monikulttuuriyhdistyksellä,  
kotikäynnit, Ystävyyttä yli rajojen -tilaisuus 
kerran kuukaudessa. 

Kaiken ikäiset 
perheet 
 

Koulutusta henkilökunnalle 
Verkostoyhteistyö 
Resursointi 
 
 
 
 

Minna Aro 
diakoniatyöntekijä 
 
 
Seurakuntapalvelut 
Eteläpuisto 10 B  
28100 PORI 
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www.evl.fi   
The Evangelical 
Lutheran Church 
of Finland 
 

 
Holy Eucharist For more information: Pastor 
Tapio Hietalahti p.0400-309829 

 p. 0400 309 761 
minna.aro@evl.fi  

Porin ev.lut. 
seura-
kuntayhtymä 
 

 
 

Erityisnuorisotyönohjaaja Niina Kaijanniemi  
p. 0400-309775 
tavoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa il-
moitettuina vastaanottoaikoina tai muina ai-
koina sopimuksen mukaan 
 

Nuoret  
2. asteen opis-
kelijat  

  

Satakunnan  
Moni- 
kulttuuri- 
yhdistys ry 
 

Kansainvälinen 
Kohtaamispaikka 
Isolinnankatu 24, 
28100 Pori  
 
p. 02 621 2244 
 

www.monikulttuu
ripori.fi 
 
www.facebook.com/
Satakunnan-
Monikulttuuriyhdis-
tysRy  

 

- suomen kielen opetus (n.8h/vko) 
- neuvontapalvelut ja tiedotus 
- kerho- ja koulutustoiminta 
- apua työllistymiseen 
- hanketoiminta 
- sosiaalinen ja psyykkinen tuki 
- koulutukset 
- tapahtumat 
- Kansainvälinen Kohtaamispaikka  
 

toiminta kaikille 
avointa 
 
eri toimintamuo-
toja ja palveluja 
lapsille ja aikui-
sille, vasta saa-
puneille ja pi-
dempään Suo-
messa asuneille 
sekä suomalai-
sille  
 

Yhdistyksen tavoitteena on: 
- edistää suomalaisten ja maa-

hanmuuttajien yhteistoimintaa ja 
samalla kaksisuuntaista kotou-
tumisprosessia 

- pyrkiä edistämään maahan-
muuttajien oman kielen ja kult-
tuurin tukemista sekä maahan-
muuttajien osallisuutta suoma-
laisessa yhteiskunnassa 

- helpottaa kotoutumisprosessia 
tukemalla maahanmuuttajia 
mm. työllistymiseen ja koulutuk-
seen ja suomen kielen oppimi-
seen liittyvissä kysymyksissä 

 
Porin kaupungin Maahanmuutto-
työn strategian neljästä pääkoh-
dasta erityisesti kolmessa en-
simmäisessä SMY kokee roolinsa 
tärkeäksi. Näitä ovat suomen kie-
len oppimisen tehostaminen, 
neuvontapisteen perustaminen 
(pilotointi 2013-2014) sekä viran-

Toiminnanohjaaja 
Pia Aaltonen 
 
e-mail: toimis-
to@monikulttuuriyhdistys.fi 

 
p. 040 538 6373 
p. 02 621 2244 
 
pj. Daniel Nagy  
68isis@gmail.com 
p. 041 534 7041 
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omaisten poikkihallinnollisen ja 
sektorien välisen yhteistyön te-
hostaminen. 

Porin 
Interseura 
ry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei omia tiloja 
 
http://www.porinin
terseura.fi  
 

e-mail: 
interseura.pori@g
mail.com 
 

Facebook:  
https://www.face
book.com/porinin
terseura.yhdistys 
 
 

Kotoutumisen edistäminen yhdessä tekemi-
sen ja yhdessäolon merkeissä: 
- mk-teemapäivät: yhteistyö eri oppilaitos-

ten kanssa  
- kansanvälisyysleirit  
- muut mk-tilaisuudet ja kansainväliset juh-

lat  
- kotiseutu- ja cityretket, ekomatkailu Sata-

kuntaan  
- liikunta- ja virkistyspäivät 
- tiedotus: lehdet, yms.  
 
Yhteistyö: eri järjestöt, oppilaitokset, seura-
kunnat, viranomaiset 

Kaikenikäiset 
maahanmuutta-
jat  
mm. avioliiton, 
työn tai opiske-
lun vuoksi muut-
taneet sekä pa-
kolaisena tulleet 

Yhdistyksen toiminta nyt ja tule-
vaisuudessa: maahanmuuttajien 
kotoutumisen edistäminen osal-
listamalla aktiivisemmin vapaaeh-
toistyöhön ja yhdistystoimintaan   
 
Toiminnan kehittäminen ja kotou-
tumistyön haasteisiin vastaami-
nen (niukkojen resurssien puit-
teissa): pyrkimys luoda vastaan-
ottavaisen ilmapiirin kaikissa yh-
distyksen toiminnoissa kak-
sisuuntaisen suvaitsevaisuuden 
edistämiseksi  

pj. Marie-Claude 
Anttonen 
p. 040 569 0152 
 
e-mail: 
interseura.pori@gma
il.com 

 Satakunnan 
yhteisö-
keskus /  

 Satakunnan 
yhteisöt ry 
 

Kohtaamis- ja 
toimintapaikka 
satakuntalaisille 
yhteisöille ja yksi-
löille 
Isolinnankatu 16 
28100 Pori 
p. 044 7409922 
toimisto@yhteiso
keskus.fi 
 

www.yhteisokesk
us.fi 
 

- Tarjoaa Tukea Tietoa Tiloja Toimintaa eri-
ikäisille yhteisö- ja vapaaehtoistoimijoille 
sekä asiasta kiinnostuneille. 

- Tekee yhteistyötä ihmisten hyvinvointia 
edistävien toimijoiden kanssa 

- Edistää kolmannen sektorin yhteistyötä 
julkisen ja yksityisen sektorin kanssa 

 
Elävä Kieliketju-toiminta yhteistyössä Sata-
kunnan Monikulttuuriyhdistyksen 
kanssa 
 
 
 
 

 
WINNOVA:n suomen kielen peruspolku -
opiskelijoiden harjoittelun mahdollistaminen 

Satakuntalaista 
yhteisö- ja va-
paaehtoistoimi-
joita  
 
 
 
 
Aikuiset maa-
hanmuuttajat, 
jotka haluavat 
suomenkielisen 
keskustelu- 
kumppanin 
 

WinNovan  
kotouttamis-
koulutukseen 

 
 
 
 
 
 
 
 
- suomen kielen oppimisen edel-

lytysten tehostaminen 
 
 
 
 
 
 

- suomen kielen oppimisen edel-
lytysten tehostaminen 

Susanna Saarijärvi 
toiminnanjohtaja 
p. 044 5296803 
susanna.saarijarvi@
yhteisokeskus.fi 
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 osallistuvat 
maahan-
muuttajat 
 

 
- sektorien (julkinen, yksityinen ja 

kolmas) välinen yhteistyö 
 

Suomen 
Punaisen 
Ristin Po-
rin osasto 

Koulutus- ja ko-
koustila, Kunin-
kaanlahdenkatu 
10 
28100 Pori 
 
Puoti, Antinkatu 9 
28100 Pori 
p. 02 6410100 
 
http://rednet.pun
ainenristi.fi/pori 

 Tukihenkilötoiminta 
 
 
Läksykerho 
- tukea läksyjen teossa 
 
 
 
 
 
 
 

Uusien kiintiöpakolaisten vastaanotto  
- Poriin saavuttaessa yhdessä viranomais-

ten kanssa 
 

Asumisapu 
- asuntoon, asuinympäristöön ja ihmisiin 

tutustumisen tukeminen 
- tarvittaessa asuntojen kalustamiseen osal-

listuminen 
 

Kiintiöpakolais-
perheet 
 
Erityisesti pako-
laisperheiden  
peruskoulua  
käyvät lapset ja 
nuoret, mutta 
myös vanhem-
mat perheenjä-
senet. 
 

Kiintiöpakolaiset 
 
 
 

Kiintiöpakolais-
perheet 

Porin kaupungin maahanmuutto-
strategia: 2020 
- yhteistyö viranomaisten ja kol-

mannen sektorin toimijoiden 
kanssa 

 
 

Pakolaisten 
tukihenkilöryhmän 
ohjaaja  
Heimo Nurminen,  
p. 050 911 4497, 
heimo.nurminen@eli
sanet.fi 

Akateemiset 
Naiset ry 

 mm. suomen kielen opetusta maahanmuut-
tajanaisille.  

 

maahanmuuttaja-
naiset 
 

 Irene Wahlman,  
p. 040 725 3013 

Väinölän 
kirjasto-
yhdistys ry 

 Väinölän kirjatupa 
Joukahaisentie 8, 
28330 Pori 
vainolankirjatupa.
com   
 

venäjänkielisille tulkkaus ja sosiaalineuvon-
ta 

venäjänkieliset 
porilaiset 

 Marina Talja 
p. 040 563 6343 
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Satakunnan 
Martat ry/ 
Martta-
järjestö 
 
 
 
 
 

Valtakatu 7 C, 
28100 Pori 
satakunta@martat.fi 
 
sa-
ri.raininko@martat.fi 
 
ma-
jut.lansiniemi@mart
at.fi 

 

Suomalaista ruokaa – ruoanvalmistuskurssit 
 
Myös kaikille avoimille kursseillemme maa-
hanmuuttajat ovat tervetulleita 

Lapset, nuoret, 
miehet, naiset, 
koko perhe 

- tutustuttaa maahanmuuttajat  
- suomalaiseen ruokakulttuuriin 
- elintarvikepakkaukset tuoda tu-

tuksi 
- luoda sosiaalisia verkostoja 

maahanmuuttajien kesken 
- opettaa suomenkieltä suomen-

kielisten ohjeiden avulla 

Sari Raininko 
Kotitalousneuvoja 
sari.raininko@martat.fi 

p. 044 7743428 

Kela 
Satakunnan 
vakuutus-
piiri, Porin 
toimisto 
 

Yrjönkatu 23 
28100 Pori 
 
www.kela.fi  

tulkkauspalvelu elämäntilanteen 
mukainen palve-
lu 

avustaa Kela asioinnin helpottu-
mista kotoutujille, esim. tulkkaus-
palvelu 
 
 

 

Raili Männistö 
Toimistonjohtaja 
Työttömyysturvan 
korivastaava 
 

p. 020 635 8864 

Satakunnan 
ELY-keskus 
 

Valtakatu 12 Pori - Kotokoulutushankinnat 
- ETNOn kautta syrjinnän vastainen vaikut-

taminen ja maahanmuuttajien osallisuu-
den lisääminen 

- Maahanmuuttajien kotoutumisen tukemi-
seen tähtäävien hankkeiden rahoitus 

- Yhteistyöverkostojen toiminnan tukeminen 
 

Kaikki maahan-
muuttaja-
ryhmät, kuntien 
työntekijät ja 
työnantajat 
 

Satakunnan ELY:n ja TE-
toimiston maahanmuuttostrate-
giatyö 
meneillään  

Ulla Kauri 
työvoimapalvelujen 
asiantuntija 
p. 0295 022 049 
ulla.kauri@ely-keskus.fi 

 

Satakunnan 
TE-toimisto 
 

Porin toimipiste 
Teljänkatu 5,  
PL 61,  
28131 Pori 
 
p. 0295045000 
 
sähköposti:   
kirjaa-
mo.satakunta@ 
te-toimisto.fi 

TE-toimistossa on maahanmuuttajien palve-
luihin erikoistuneita asiantuntijavirkailijoita. 
Kotouttamisajan palveluissa keskeistä on 
kielikoulutus, jota toteutetaan Länsirannikon 
koulutus Oy WinNovan kanssa.  
Mahanmuuttajille tarjotaan kaikkia Julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 
mahdollistavia palveluja ja toimenpiteitä, 
varsinaisten työnvälityspalvelujen lisäksi 
mm. työvoimakoulutusta, kokeiluja sekä oh-
jaus- ja valmennuspalveluja. 

Kotouttamislain 
piiriin kuuluvat 
sekä muut työn-
hakijoiksi ilmoit-
tautuneet maa-
hanmuuttaja-
taustaiset asiak-
kaat 

Kotoutumisajan alkuvaiheen pal-
veluissa toimitaan yhteistyössä 
kaupungin, varsinkin sos. toimen 
ja muiden yhteistyöverkoston toi-
mijoiden kanssa. Keskeistä on 
myös yhteistyö kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa, erityisesti 
maahanmuuttaja-yhdistysten 
kanssa. 
  

Jouko Jokinen 
palveluesimies 
p. 0295045052 

jouko.jokinen@te-
toimisto.fi 
 
Päivi Myllykoski 
asiantuntija 
p. 0295045108 
paivi.myllykoski@te-
toimisto.fi 
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www.te-
palvelut.fi, 
www.te-
palvelut.fi/Satakunta  

 
 
 
 

Minna Kylä-Kause 
asiantuntija 
p. 0295045207   
minna.kyla-
kause@te-toimisto.fi   
 

Lounais-
Suomen  
poliisilaitos  

Porin poliisiase-
ma, Satakunnan 
katu 5, PL 38, 
28101 Pori 
www.poliisi.fi 

- oleskelulupa-asiat 
- kansalaisuusasiat 
- EU-rekisteröintiasiat 
- EU-oleskeluoikeusasiat 
- muukalais- ja pakolaisen matkustusasia-

kirja-asiat 
- ajokortit 
- henkilöllisyystodistukset 

 

kaiken ikäiset 
 

 p. 071 874 0501  
(vaihde)  

Lounais-
Suomen 
maistraatti, 
Porin  
yksikkö 

Lounais-Suomen 
maistraatti, Porin 
yksikkö 
Pohjoisranta 11 E, 
28100 Pori 

- Ulkomaalaisten rekisteröinti, henkilötun-
nuksen anto 

- Kotikunta- ja osoiteasiat 
- Maastamuutot, maahanmuutot 
- Henkilötietomuutokset ja päivitykset 
- Perhesuhdetietojen rekisteröinti 
- Avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen 

 

kaikki  p. 02955 39410 
(vaihde) 
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Keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä termejä 

 

EU-kansalainen ja häneen rinnastettava  
sv EU medborgare och med dem jämförbara personer  
eng EU-citizen and and those with equivalent status 

Suomi on EU:n jäsenvaltio samoin kuin Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-
Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, 
Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. EU-
maiden kansalaisilla on vapaa liikkumisoikeus unionin alueella. Vapaan liikkumisen säännöksiä 
sovelletaan myös Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisiin. Islannin, Liechtensteinin 
ja Norjan oikeudet perustuvat ETA-sopimukseen, ja Sveitsin kanssa EU on erikseen tehnyt 
sopimuksen vapaasta liikkuvuudesta. 

Humanitaarinen suojelu 
sv Humanitärt skydd 
eng Humanitarian protection 
 
Oleskeluluvan peruste. Myönnetään, kun turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät 
täyty, mutta hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä tapahtuneen 
ympäristökatastrofin takia taikka siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen vuoksi, joka voi 
johtua aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta. 

Hätätapaukset 
sv Nödfall 
eng Emergency cases 
 
Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi määrittelemät henkilöt, joita 
järjestö tarjoaa kiireellisesti uudelleen sijoitettaviksi. 

Kaksoiskansalaisuus/monikansalaisuus 
sv Dubbelt medboragarskap/Flerfaldigt medborgarskap 
eng Dual nationality/Multiple nationality 
 
Henkilöllä voi olla kaksi tai useampia kansalaisuuksia. Kaksoiskansalaisuus on puhekielen ilmaisu. 

Kansainvälinen suojelu 
sv Internationellt skydd 
eng International protection 
 
Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan pakolaisasemaa, toissijaista suojeluasemaa tai 
humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa. 

Kansalaisuus 
sv Medborgarskap 
eng Nationality, Citizenship 

Jäsenyys tietyssä valtiossa. Sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia mm. täydet poliittiset 
oikeudet ja oikeuden saada diplomaattista suojelua ulkomailla. 

Kansallisuus 
sv Nationalitet 
eng National/Ethnic origin 

Etninen tausta. Henkilö, joka kuuluu tiettyyn kansanryhmään (esim. inkerinsuomalainen, kurdi, 
romani), mutta ei välttämättä ole tai ole koskaan ollutkaan asuinmaansa kansalainen. 



Karkottaminen (maasta karkottaminen) 
sv Utvisning 
eng Deportation 

Maastapoistamismenettely. Jos ulkomaalaisella on tai on ollut oleskelulupa ja hänet päätetään 
poistaa maasta, hänet karkotetaan (kts. myös käännyttäminen). 

Kiintiöpakolainen 
sv Kvotflykting 
eng Quota refugee 

UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa budjetissa vahvistetun 
pakolaiskiintiön puitteissa. 

Käännyttäminen 
sv Avvisning 
eng Refusal of entry 

Maastapoistamismenettely. Kun ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa ja hänet päätetään 
poistaa maasta, hänet käännytetään (kts. myös karkottaminen). 

Laillinen oleskelu 
sv Laglig vistelse 
eng Legal residence 
 
Laillisella maassa oleskelulla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä ulkomaalaisen maassa oleskelua 
asianmukaisin ja voimassa olevin luvin. Maassa oleskelu on laillista silloin, kun ulkomaalainen 
oleskelee maassa voimassa olevalla viisumilla, viisumivapauden perusteella tai voimassa olevalla 
oleskeluluvalla. 

Maahanmuuttaja/Maastamuuttaja 
sv Invandrare/Utvandrare 
eng Immigrant/Emigrant 
 
Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia 
henkilöitä. 

Monikansalaisuus/kaksoiskansalaisuus 
sv Flerfaldigt medborgarskap/Dubbelt medboragarskap 
eng Multiple nationality/Dual nationality 

Henkilöllä voi olla kaksi tai useampia kansalaisuuksia. Kaksoiskansalaisuus on puhekielen ilmaisu. 

Muukalaispassi 
sv Främlingspass 
eng Alien's passport 

Matkustusasiakirja, joka voidaan myöntää ulkomaalaiselle, jos hän ei voi saada passia kotimaansa 
viranomaiselta tai hän on kansalaisuudeton tai siihen on muutoin erityinen syy. Muukalaispassi 
myönnetään henkilölle, joka on saanut oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. 

Oleskelukortti 
sv Uppehållskort  
eng Residence card 

Poliisin myöntämä, oleskelulupaoikeudesta Suomessa todistava kortti EU-kansalaisen 
perheenjäsenelle, joka ei itse ole EU-kansalainen. Kortin sirulle tallennetaan biometrisinä 
tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelukortti ei ole virallinen 
henkilöllisyystodistus. Vrt. oleskelulupakortti. 



Oleskelulupa 
sv Uppehållstillstånd 
eng Residence permit 

Lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Myönnetään ulkomaalaiselle muuta kuin 
matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten (kts. viisumi). 

Työntekijän oleskelulupa 
sv Uppehållstillstånd för arbetstagare  
eng Residence permit for an employed person 

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa 
sv Uppehållstillstånd för näringsidkare 
eng Residence permit for a self-employed person 

Opiskelijan oleskelulupa  
sv Uppehållstillstånd för studier  
eng Residence permit for studies 

Oleskelulupa perhesiteen perusteella 
sv Uppehållstillstånd på grund av familjeband 
eng Residence permit on the basis of family ties 

Pysyvä oleskelulupa  
sv Permanent uppehållstillstånd 
en Permanent residence permit 

Pysyvä oleskelulupa myönnetään henkilölle, joka on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti 
jatkuvalla oleskeluluvalla neljä vuotta. Oleskelun syy tai muut erityiset syyt voivat aiheuttaa 
poikkeuksia. Lupa myönnetään toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia. 
 
Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P. 

Määräaikainen oleskelulupa 
sv Tidsbegränsat uppehållstillstånd  
eng Fixed-term residence permit 

Määräaikainen oleskelulupa voidaan myöntää joko jatkuvaisluonteista tai tilapäisluonteista 
oleskelua varten: 

 Jatkuva oleskelulupa  
sv Kontinuerligt uppehållstillstånd 
eng Continuous residence permit 

Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä 
maahanmuuttotarkoituksessa. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. 

Jatkuvaan oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A. 

 Tilapäinen oleskelulupa  
sv Tillfälligt uppehållstillstånd 
eng Temporary residence permit 

Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi. 
Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. 

Tilapäiseen oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus B. 



Oleskelulupakortti  
sv Uppehållstillståndskort 
eng Residence permit card 

Maahanmuuttoviraston tai poliisin myöntämä kortti, jolla muut kuin EU-kansalaiset todistavat 
oleskelulupansa Suomessa. Kortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa 
kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelulupakortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Vrt. 
oleskelukortti. 

Pakolainen 
sv Flykting 
eng Refugee 

Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, 
kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. 
Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR katsoo olevan 
pakolainen. 

Pakolaisen matkustusasiakirja 
sv Resedokument för flykting 
eng Refugee travel document 

Matkustusasiakirja, joka myönnetään pakolaiselle. 

Palauttamis-/palautuskielto (non-refoulement) 
sv Non-refoulement-principen / Återsändningsförbud 
eng Non-refoulement 

Palauttamiskielto (non-refoulement) on periaate siitä, että ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa 
häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava 
kohtelu. 

Paluumuuttaja 
sv Återflyttare 
eng Returnee 

Ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin 
Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten 
inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, 
mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia. 

Passi 
sv Pass 
eng Passport 

Kotimaan viranomaisen antama matkustusasiakirja, joka ulkomaalaisella on oltava Suomeen 
saapuessaan ja Suomessa oleskellessaan (poikkeus mm. pohjoismaiden kansalaiset). 

Perheenkokoaja 
sv Anknytningsperson 
eng Sponsor 

Suomessa oleskeleva henkilö, joko Suomen kansalainen tai muunmaalainen, jonka Suomessa 
oleskelun perusteella ulkomailla olevalle perheenjäsenelle haetaan oleskelulupaa perhesiteen 
perusteella. 

Siirtolainen 
sv Migrant, In-/utvandrare 
eng Migrant 



Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän. 
Maastamuuttaja tai maahanmuuttaja. 

Suomalainen syntyperä 
sv Finländsk härkomst 
eng Finnish birth 
 
Ulkomaan kansalaisella on suomalainen syntyperä, jos hän on ollut Suomen kansalainen tai 
ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen isovanhemmistaan on tai on ollut 
syntyperäinen Suomen kansalainen. 
 
Suomen kansalainen 
sv Finsk medborgare 
eng Finnish citizen 

Henkilö, joka syntyessään tai myöhemmin muulla tavalla on saanut Suomen kansalaisuuden. 

Sur place -tilanne 
sv Sur place -situation 
eng Sur place -situation 

Tilanne, jossa kansainvälisen suojelun tarve syntyy vasta henkilön lähdettyä kotimaastaan. Esim. 
turvapaikanhakijan kotimaan tilanne on muuttunut niin, ettei hän pysty enää palaamaan takaisin. 
Turvapaikanhakija voi myös olla suojelun tarpeessa omien toimiensa vuoksi, joihin hän on 
osallistunut ulkomailla kotimaasta lähtönsä jälkeen. 

Toissijainen suojelu 
sv Alternativt skydd 
eng Subsidiary protection 
 
Oleskeluluvan peruste. Myönnetään, kun turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, mutta 
hakijaa uhkaa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus 
tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää 
myös, jos on ilmeistä, että hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa 
joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi 
(kts. myös sur place -tilanne). 

Turvapaikanhakija 
sv Asylsökande 
eng Asylum applicant/seeker 

Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija saa 
pakolaisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole 
pakolainen, sillä hänen pakolaisuuttaan ei ole vielä selvitetty. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä 
tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perusteella. Osaan muista 
perusteista on tehtävä erillinen, maksullinen oleskelulupahakemus. 

Turvapaikka 
sv Asyl 
eng Asylum 

Oleskelulupa, joka annetaan ulkomaalaiselle turvapaikkaprosessissa pakolaisaseman perusteella. 

Ulkomaalainen 
sv Utlänning 
eng Alien, Foreign citizen 
 
Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 



Ulkomainen työvoima 
sv Utländsk arbetskraft 
eng Foreign workforce 

Ulkomaalaiset, joilla on oikeus tehdä työtä maassa. 

UNHCR 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu 

Viisumi  
sv Visum 
eng Visa 

Maahantulolupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista 
oleskelua varten. Viisumilajeja ovat kauttakulkuviisumi, kertaviisumi, lentokentän 
kauttakulkuviisumi ja toistuvaisviisumi. 

 

Lähde: Maahanmuuttovirasto. http://www.migri.fi/medialle/sanasto 
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