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Laki velvoittaa 

• Tavoitteena kotoutumista ja etnistä yhdenvertaisuutta 

edistävä toiminta 

• Kotoutumisella tarkoitetaan osallisuuden, toimijuuden ja 

työllistymisen mahdollisuuksia uudessa yhteiskunnassa 

• Laki kotoutumisen edistämisestä vaatii kuntia laatimaan 

monikulttuurisuusohjelman, jota tulee tarkistaa 

vähintään kerran neljässä vuodessa.  

• Ohjelma tulee ottaa huomioon kuntalain mukaista 

talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 



Taustaa 

• Toimeksianto työryhmälle 

12/2012 

• Luonnos valmiina 5/2013 

• Valtuuston hyväksyntä 

3/2014 

• Ensimmäinen päivitys 

hankelistauksen osalta jo 

12/2014 

• Ensimmäinen raportti 

3/2015 

 



• Linkki ohjelmaan: 

http://www.jyvaskyla.fi/ins

tancedata/prime_product

_julkaisu/jyvaskyla/embe

ds/jyvaskylawwwstructure

/69345_Monikulttuurisuus

ohjelma.pdf  

 

• Linkki raporttiin:  

http://julkinen.jkl.fi:8082/kt

webbin/ktproxy2.dll?docty

pe=3&docid=792370&ver

sion=1  
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Arvioinnista 

• Ohjelmassa 47 toimenpidettä 

ja niille mittarit 

• Nyt ensimmäinen laaja 

asetettujen tavoitteiden 

seurannan arviointi 

• Jatkossa tämäkin ohjelma 

tulee osaksi 

hyvinvointikertomusta ja sen 

arviointia 

• Vuosi 2016 käytetään uuden 

ohjelman valmisteluun 

 



Tavoitteiden toteutuminen  

1.  Työ- ja elinkeinotoimisto  

2.  Varhaiskasvatus ja perusopetus 

3.  Nuorisopalvelut 

4.  Toisen asteen koulutus 

5.  Jyväskylä-neuvonta 

6.   Maahanmuuttajapalvelut 

       (Kotoutumispalvelut) 

7.  ELY -keskus (Uusyrityskeskus) 

8.  Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

9.  Sosiaalipalvelut 

10.   Terveyspalvelut 

11.   Vanhus- ja vammaispalvelut 

 

 

 

 

 

 
 

12.  Kaupungin henkilöstö 

13.  Järjestöt ja hankkeet 

14.  Seurakunnat 

 



Nostoja onnistumisista 

• Varhaiskasvatuksen kiertävän 

erityislastentarhanopettajan 

työajasta monikulttuurisuus- 

koordinointiin 1pv/viikko. 

• Perusopetuksessa 

koordinaattori/suunnittelija 5pv/vk, 

ennaltaehkäisevä näkökulma 

rasismiin. 

• Monikulttuurinen nuorisotyön tiimi 

on aktiivinen ja palvelualueet 

ylittävä toimija, joka järjestää 

vuosittain tapahtumia, leirejä jne. 

 

 

• Liikuntapalveluihin nimetty 

yhdyshenkilö 2014 keväällä. 

Syksyllä 2014 alkanut mm. 

maahanmuuttajien 

uimakouluja. 

• Kulttuuriluotseiksi koulutettu 

2014 kaksi uutta 

maahanmuuttajataustaista 

henkilöä -  nyt yhteensä 10. 

• Maahanmuuttajaneuvontaa 

englannin kielellä kokeiltiin 

2014 aikana Vaajakosken 

yhteispalvelupisteessä. 

 

 



Nostoja onnistumisista II 

• Kotoutumispalveluissa aloittanut 

lastensuojelun avohuollon 

sosiaalityöntekijä mahdollistanut 

tiiviin työn kehittämisen. 

• Kotoutumispalvelut mukana 

Yhteisöstä voimaa -hankkeessa 

jossa vahvistetaan 

vanhemmuutta uusilla 

menetelmillä 

• Monikulttuurisuuskeskus 

Gloriassa käyntikertoja 

yhteensä 18 880. Vuodessa 

kokoontunut 70 ryhmää.  

 

 

• Yritysneuvonnan tuella 

maahanmuuttajataustaiset 

perustaneet 16 yritystä Keski-

Suomeen. 

• Järjestettiin monikulttuurisen 

nuorisotyön seminaari, jossa 

uskonnolliset yhteisöt olivat 

tiiviisti mukana. Aiheena 

uskonnot ja vakaumukset 

nuorisotyössä. 

• USVA – Jyväskylän uskontojen 

ja vakaumusten 

yhteisymmärryksen verkosto 

perustettu seminaarin jatkona.  

 



Muuta monikulttuurisuutta ja 

yhdenvertaisuutta edistävää 

• Viranomaisinfot (kaupunki ja TE -toimisto yhteistyössä) 

• Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeella paljon toimintaa 

maahanmuuttajille, esim. tyttöjen kerho, naisten kerho, 

läksykerho 

• Kidutettujen ja traumatisoituneiden pakolaisten hoitoketjua 

selkiytetään  

• Maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke 2015-  

– Info-Gloriassa neuvontaa eri kielillä (suomi, englanti, kurdi, persia, 

venäjä, viro, kinyaruanda, swahili, ranska, thai).  

– Hallinnoi KYT, Euroopan Sosiaalirahaston (ESR), Pirkanmaan  

    ELY -keskuksen ja Jyväskylän kaupungin rahoittama. 
 .  

 



Arvioinnin haasteita 

• Mittaristoon liittyvät haasteet 

– Mittareiden lähtötasoa ei mitattu 

– Perusopetus: oman äidinkielen opetukseen osallistuminen 

huono mittari. Oppilaalla voi tilastoissa olla vain yksi äidinkieli.  

– Toisen asteen koulutus: mittareitten tiedot hajallaan, 

prosentteja/osuuksia ei ole saatavilla. Maahanmuuttajanuori 

määritellään kielen perusteella.  

• Määrittelyhaasteet 

– Nuorisopalveluissa monikulttuurinen nuori määritelty eri 

tavalla kuin monikulttuurisuusohjelmassa.  

• Muut haasteet  

– Organisaatiomuutokset  vaikutuksineen 



Johtopäätöksiä 

• Nimetään vastuuhenkilöt 

  

• Tarkistetaan mittareita kevyesti 

– suunnataan voimavarat 

v.2016 pääosin tulevan 

monikulttuurisuusohjelman 

valmisteluun.  

 

• Työllisyys- ja osallisuusasioihin 

erityishuomio  - näihin 

resursseja myös vuoden 2016 

talousarvioon 



Tänään 

• Turvapaikanhakijoiden suuri määrä haastaa kunnat 

uudenlaiseen toimintaan 

• Monikulttuuristen ihmisten osuus kasvaa 

Jyväskylässäkin ennakoitua nopeammin 

• Osallisuusohjelmassa toimenpiteitä myös 

monikulttuurisen väestön osallisuuden lisäämiseksi 

• Valtuustoaloite maahanmuuttajaneuvoston 

perustamisesta 

   

  Monikulttuurisuustyön merkitys lisääntyy entisestään 

 



Kiitos! 

Lisätietoja 

pirkko.melville@jkl.fi 

helja.siitari@jkl.fi   

(Elina Hienolan sijainen 4.11. alkaen) 
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