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1. Ohjelmatyön tausta
Laki kotouttamisen edistämisestä (L 30.12.2010/1386) määrittelee kunnan vastuuksi
kotouttamisohjelman laatimisen yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden
viranomaisten kanssa. Kunta vastaa myös ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä
ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. Toimenpiteet ja palvelut suunnitellaan
siten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti edistää ja tukea
maahanmuuttajien kotoutumista.
Lapuan kaupunki tarjoaa maahanmuuttajille samoja peruspalveluja, joita tarjotaan kaikille
kuntalaisille. Tavoitteena on maahanmuuttajien nopea siirtyminen kaikkiin kaupungin
peruspalveluihin. Lisäksi tarjolla ovat ne erityispalvelut, joita maahanmuuttaja tarvitsee
voidakseen käyttää tasavertaisesti olemassa olevia palveluita.
Kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2021-2024. Kotouttamisohjelman toteutumista
seurataan kaupunginhallituksessa ja eri hallinnonaloilla. Kaupungin kotouttamisohjelmaa
päivitetään neljän vuoden välein. Kotouttamisohjelma tulee huomioida laadittaessa kunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

1.1. Keskeiset käsitteet
Alkukartoitus
Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa
arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu-ja muut kotoutumisvalmiudet. Kartoituksesta
vastaa kunta tai TE-toimisto. Pohjautuu kotoutumislakiin (9–10 §).
Alkuvaiheen palvelut
Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja
kotoutumissuunnitelma.
Etninen tausta
Kuuluminen etniseen ryhmään. Etninen ryhmä on ihmisjoukko, jonka katsotaan olevan toisista
erottuva kulttuuriperintönsä, uskontonsa, kielensä tai alkuperänsä takia.
Etniset suhteet
Eri etnisten ryhmien suhtautuminen toisiinsa. Tavoitteena ovat hyvät etniset suhteet eli
kunnioittava asenneilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus eri väestöryhmien välillä riippumatta
mahdollisista näkemyseroista.
Kansainvälistä suojelua saava
3
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Henkilö, joka on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai
humanitaarisen suojelun perusteella.
Kiintiöpakolainen
YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty
maahantulolupa Suomeen pakolaiskiintiön puitteissa.
Kotouttaminen
Kotoutumisen monialainen edistäminen ja tukeminen. Tähän pyritään viranomaisten ja
muiden tahojen tarjoamien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palveluiden
avulla. Nämä määritellään henkilökohtaisessa kotoutumissuunnitelmassa.
Kotoutuminen
Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka päämääränä on, että
maahanmuuttaja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen jäsen. Tavoitteena
on, että maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
Samalla kun hän tutustuu uuden asuinmaansa kielelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön,
tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Vastavuoroisesti
vastaanottava yhteiskunta saa uusia vaikutteita ja monimuotoistuu.
Kotoutumiskoulutus
Sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja
jatkokoulutukseen pääsyä sekä muita yhteiskunnallisia valmiuksia. Tarvittaessa
kotoutumiskoulutus sisältää luku-ja kirjoitustaidon opetusta. Kotoutumiskoulutus järjestetään
pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Kotoutumissuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös
omaehtoista opiskelua yleissivistävässä koulutuksessa. Tällöin opiskelua voidaan tukea
työttömyysetuudella.
Kotoutumissuunnitelma
Maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden
tarkoituksena on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä
muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen
mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.
Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös alaikäiselle ja tarvittaessa perheelle. Pohjautuu
kotoutumislakiin (11–18 §).
Maahanmuuttaja
Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia
henkilöitä.
Oleskelulupa
Lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Myönnetään ulkomaalaiselle muuta kuin
matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten.
4
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Tilapäinen oleskelulupa: Myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä
Suomeen pysyvästi. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. Tilapäiseen oleskelulupaan
merkitään kirjaintunnus B.
Jatkuva oleskelulupa: Myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä
maahanmuuttotarkoituksessa. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. Jatkuvaan
oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A.
Pysyvä oleskelulupa: Myönnetään henkilölle, joka on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti
jatkuvalla oleskeluluvalla neljä vuotta. Oleskelun syy tai muut erityiset syyt voivat aiheuttaa
poikkeuksia oleskeluaikaan. Lupa myönnetään toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia. Pysyvään
oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P.
Pakolainen
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
YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan pakolainen.
Siirtolainen
Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä itselleen uuden elämän.
Siirtolainen voi olla joko maastamuuttaja tai maahanmuuttaja.
Turvapaikanhakija
Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä
oleskelulupaa Suomessa.
Yhdenvertaisuus
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai
kansallisesta
alkuperästään,
kansalaisuudestaan,
kielestään,
uskonnostaan
ja
vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa
yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa
ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja perusoikeudet kuuluvat kaikille.
Yhdenvertaisuuslaki1325/2014, voimassa 1.1.2015
alkaenhttp://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
Keskeiset termit: http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttaminen/kotouttamistyon_taustaa/keskeiset_kasitteet2.
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2. Valtakunnalliset strategiat ja alueelliset ohjelmat
Laki kotoutumisen edistämisestä:
Suomessa astui voimaan uusi laki kotoutumisen edistämisestä 1.9.2011. Kotoutumista
edistävän lain (N:o 1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja
maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.
Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä
vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.
Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa
oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on
rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.
Lain 5. luvun säännöksiä kuntaa osoittamisesta ja 6. luvun 45-49§:n säännöksiä kustannusten
korvaamisesta sovelletaan henkilöön:
1)
joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua kansainvälistä suojelua
2)
jolle on hänen haettuaan kansainvälistä suojelua myönnetty oleskelulupa
ulkomaalaislain 51,52 tai 89 §:n perusteella
3)
joka on otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten
velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain 93 §:n perusteella ja
4)
jolle on myönnetty jatkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin tai 54 §:n
5 momentin perusteella
Tämän lain 5. luvun ja 6. luvun 45-.49 §:n säännöksiä sovelletaan lisäksi 2. momentissa
tarkoitetun henkilön perheenjäseneen tai muuhun omaiseen, jos tällä on ollut perheside 2.
momentissa tarkoitettuun henkilöön ennen tämän Suomeen tuloa (Kotouttamislaki 2§). Laki
kotouttamisen edistämisestä myöhempine muutossäädöksineen on luettavissa osoitteessa
www.finlex.fi

2.1. Maahanmuuton tulevaisuus 2020 –strategia
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kuulunut Maahanmuuton tulevaisuus 2020 –
strategia on valmistunut vuonna 2013. Ajantasaisen maahanmuuton tulevaisuus 2020 strategian laatiminen on sijoitettu hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman III
strategisen painopistealueen, kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn
vahvistaminen osaksi maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamista koskevaa toimenpidettä.
Hankkeen
asettamispäätöksen
mukaan
Maahanmuuton
tulevaisuus
2020
–
strategiatyöryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisvaltainen ehdotus valtioneuvoston
hyväksyttäväksi. Hankkeen asettamispäätös, jossa on tarkempaa tietoa hankkeen
tavoitteesta, tehtävästä ja organisoinnista (ml. työryhmän kokoonpano) on tämän
strategiaehdotuksen liitteenä. Työryhmän ehdotuksessa Maahanmuuton tulevaisuus 2020 6
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strategiaksi linjataan Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssuunnat ja tavoitteet.
Asettaessaan suuntaviivat tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikalle strategiaehdotus pyrkii
nostamaan maahanmuuttokysymykset asemaan, joka niille yhteiskuntapolitiikassamme
kuuluu.
Työryhmä ehdottaa Suomen maahanmuuttopolitiikalle seuraavia suuntaviivoja:
1. Suomi on turvallisesti avoin
2. Jokainen löytää paikkansa
3. Moninaisuus on arkea
Strategiaehdotuksen laatineeseen työryhmään osallistui lähes 40 eri tahon edustajaa.
Hankkeessa järjestetyissä maahanmuuton eri osa-alueita käsitelleissä pyöreän pöydän
keskustelutilaisuuksissa ja seminaarissa kuultiin laajasti myös muita asiantuntijoita. Osana
strategian valmistelua järjestettiin oikeusministeriön ylläpitämällä Otakantaa.fi –sivustolla
verkkokeskustelu, johon osallistui yli sata kansalaista.
Työryhmä ehdottaa, että strategian toimeenpanon seurantaa ja raportointia koordinoisi
sisäasiainministeriö, ja että strategiaehdotuksen valmistellut työryhmä osallistuisi sen
toimeenpanon seurantaan. Strategian tueksi valmistellaan toimenpideohjelma, jossa
määritetään asetettujen tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet, niiden toimeenpanosta
pääasiallisessa vastuussa olevat tahot ja toimeenpanon aikataulu.
Strategiaehdotuksen osalta tehtiin myös sukupuolivaikutusten arviointi (SUVAUS) osana
hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpanoa sekä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi.
Arvioinneista laadittu raportti sekä muuta työryhmän käytössä ollutta taustamateriaalia on
koottu
Maahanmuuton
tulevaisuus
2020
–hankkeen
verkkosivuille
(www.intermin.fi/maahanmuutto2020).

2.2. Valtion kotouttamisohjelma
Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 valmistelu jatkuu ja yhdistyy eduskunnan
edellyttämän kotoutumisen selonteon valmisteluun. Keväällä 2019 järjestetty kaikille avoin
Kick Off -tilaisuus loi pohjaa valmistelulle, joka jatkuu muun muassa yhteistyössä tilaisuudessa
tunnistettujen keskeisten sidosryhmien kanssa.
Pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotouttamistoimien
uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän
tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona
eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.
Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta
kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet sisältävän valtion
kotouttamisohjelman (Valko) neljäksi vuodeksi kerrallaan.
7
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Näiden kahden strategisen asiakirjan valmistelu on päätetty yhdistää.
Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 ja selonteon valmistelun etenemisestä tiedotetaan
muun muassa kotouttaminen.fi-verkkopalvelussa sekä työ- ja elinkeinoministeriön virallisten
viestintäkanavien kautta.

3. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten
edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen

suhteiden

1.1.2015 voimaan tullut yhdenvartaisuuslaki sanoo: Viranomaisten tulee kaikessa
toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä
vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden
edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa
niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.
Etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi viranomaisten tulee laatia suunnitelma
(yhdenvertaisuussuunnitelma) siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne
sitä vaatii. Yleiset suositukset tässä momentissa tarkoitetun suunnitelman sisällöstä antaa
Lapuan kaupungilla on oma tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma (kh 7.12.2020)

4. Maahanmuuton tilanne Lapualla
Lapuan kaupungin strategiaan (2018-) on kirjattu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla kaupunki
pidetään kasvavana, elinvoimaisena ja hyvinvoivana. Kaikki asiat koskevat myös
maahanmuuttajia, jotka ovat yhdenvertaisia kaupungin asukkaita. Erityisesti maahanmuuttajia
on ajateltu strategian toimenpiteessä #Parasta yrittäjille - Yhteisrekrytointikampanjat
työperäisen maahan- ja maassamuuton lisäämiseksi.

Suurimmat kansallisuudet Lapualla v.2019
Puola
Ruotsi
Ukraina
Unkari
Venäjä
Viro
Thaimaa

11
11
14
80
43
53
12
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Lapuan ulkomaalaisväestö 31.12.2019 ulkomaankansalaisia yhteensä 277, joista miehiä 176 ja
naisia 101.

4.1.

Hyvät väestösuhteet ja niiden edistäminen

Syrjimättömässä ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisten asema määräytyy
osaamisen ja kokemuksen, eikä esimerkiksi iän, sukupuolen, vammaisuuden, uskonnon,
etnisen taustan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Hyvien väestösuhteiden
edistämisestä ovat vastuussa paikallisella tasolla myös kunnat ja kunnassa toimivat muut
organisaatiot kuten yhdistykset ja esimerkiksi seurakunnat. Hyvät väestösuhteet rakentuvat
mm.
asenteista,
turvallisuuden
tunteesta,
vuorovaikutuksesta
sekä
osallistumismahdollisuuksista -kunnat ovat siten monialaisia yhdenvertaisuuden edistäjiä
Hyviä väestösuhteita (maahanmuuttajien näkökulmasta) edistetään Lapualla:

Tarjoamalla yhdenvertaiset palvelut kaikille kuntalaisille

Tekemällä töitä ennakkoluulojen, asenteiden ja rasismin vähentämiseksi

Tukemalla kaikkien kuntalaisten osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia

9
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Yhdenvertaisuus.fi

4.2.

Kaksisuuntainen kotoutuminen Lapualla

Kotouttamiseen kuuluvista toimenpiteistä vastaavat viranomaiset. Yhteiskuntaan
kotoutuminen on kuitenkin paljon muuta, kuin viranomaiskeskeinen prosessi. Kotoutumista
tukevat viranomaistoimien ohella monet muut asiat ja organisaatiot -oikeastaan koko
yhteiskunta. Kotouttamisen kaksisuuntaisuudella tarkoitetaankin kotoutujan ja yhteiskunnan
vuoropuhelua, jossa sekä kotoutujalla että yhteiskunnalla on sekä oikeuksia että
velvollisuuksia. Kotoutujan oikeuksiin kuuluvat mm. kotoutumiseen liittyvät toimenpiteet ja
tuet ja velvollisuuksiin puolestaan lakien ja sovittujen toimenpiteiden suorittaminen. Myös
vastaanottavalla yhteiskunnalla on velvollisuuksia. Kotoutuminen tapahtuu prosessina paitsi
kotouttamistoimenpiteissä, myös arkisissa kohtaamisissa, tilanteissa ja tapahtumissa erilaisilla
elämän foorumeille, kuten päiväkodeissa, puistoissa sekä paikallisissa yhteisöissä. Yhtenä
yhteiskunnan velvollisuutena kaksisuuntaisessa kotoutumisessa on mahdollistaa nämä
kohtaamiset.
Kotoutumisen kaksisuuntaisuus edellyttää maahan muuttaneiden aktiivista osallistumista
paikallisten yhteisöjen toimintaan ja paikallisyhteisöjen avoimuutta ja uskallusta ottaa mukaan
eritaustaisia. Paikallisyhteisöt ovat arkisten kohtaamisten kautta merkittävässä roolissa
osallisuuden kokemuksen syntymisessä sekä lopulta kotoutumisen onnistumisessa.
Lapualla kaksisuuntainen kotoutuminen tarkoittaa:
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Tasavertaisia kohtaamisia kaikissa kaupungin palveluissa
Osallisuuden edistämistä kolmannen sektorin toiminnassa
Kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja kulttuurisensitiivisyyden vahvistamista
Maahanmuuttajien tiedottamista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
vahvistavasta toiminnasta
Tasavertaista mahdollisuutta vaikuttaa ja saada tietoa kaupungin tapahtumista
ja toiminnasta

5. Vastuu maahanmuuttajien neuvonnasta, ohjauksesta,
alkukartoituksesta sekä kotoutumissuunnitelmista
Ohjaus ja neuvonta
Ohjauksen ja neuvonnan tarve on suuri erityisesti maahantulon alkuvaiheessa riippumatta
maahantulon perusteesta. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisesti kunnan, työja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle
asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista
sekä työelämästä. Lisäksi vastikään maahan muuttanut tarvitsee usein ohjausta ja neuvontaa
arkeen liittyvissä kysymyksissä sekä palveluiden käytössä. Ohjauksen ja neuvonnan piiriin
kuuluvat Lapualla kaikki ulkomaalaistaustaiset.
Lapuan kaupunki ostaa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut ulkopuoliselta
palveluntarjoajalta. Vuonna 2020 palvelun tuottaa TMM-palvelut niminen yritys.
Maakunnassa on vuonna 2020 käynnistynyt myös Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama
hanke, jonka tavoitteena on luoda maakunnan kunnille yhteinen malli maahanmuuttajien
alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan toteuttamiseen. Lapuan kaupunki ei ole toistaiseksi
mukana hankkeessa, mutta hankkeessa kehitettyjä malleja voidaan soveltaa jatkossa myös
Lapualla.
Ohjaus ja neuvontapalvelut ovat Lapualla matalankynnyksen palveluita, joista tiedotetaan
uusia asukkaita säännöllisesti, vähintään vuosittain. Palveluita kehitetään monialaisena
yhteistyönä palveluntuottajan, sosiaalityön, sivistystoimen sekä keskushallinnon kanssa.
Kehittämisessä hyödynnetään alueella käynnissä olevien hankkeiden tuottamia malleja,
kotouttamisen osaamiskeskuksen tuottamaa sisältöä sekä tuoretta Työ- ja
elinkeinoministeriön selvitystä ohjaus- ja neuvontapalveluiden nykytilasta ja
kehittämistarpeista.
Julkaisu
on
saatavilla
osoitteessa:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162218/TEM_2020_27.pdf?seque
nce=1
Alkukartoitus
Kotoutumislain mukaisella alkukartoituksella tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka
avulla arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut
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kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien palvelujen ja
toimenpiteiden tarve.
Alkukartoituksen aikana selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria,
kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.
Tavoitteena on ohjata maahanmuuttaja joustavasti ja tarvelähtöisesti sellaisiin palveluihin ja
toimenpiteisiin, jotka edistävät hänen pääsyään suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi
jäseneksi.
Viranomaisen aloitteesta alkukartoitus tehdään aina:

maahanmuuttajalle, joka on työtön työnhakija

maahanmuuttajalle, joka saa muuta kuin tilapäisesti toimeentulotukea.
Kotoutumislain lähtökohtana on ohjata työttömien työnhakijoiden ja toimeentulotukea
saavien lisäksi myös muita maahanmuuttajia kotoutumista edistäviin palveluihin ja
toimenpiteisiin. Esimerkiksi oleskeluluvan myöntämisen peruste tai sen pituus eivät saisi
rajoittaa mahdollisuutta alkukartoitukseen.
Alkukartoituksen tekemistä on tarkoituksenmukaista arvioida esimerkiksi seuraavien
maahanmuuttajien kohdalla:

puolisoina maahan tulleet henkilöt, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaina

kotona lasta hoitavat vanhemmat

peruskouluiässä maahan tulleet nuoret

haavoittuvan asemansa vuoksi syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt

opiskelijana tai työntekijänä maahan tulleet henkilöt.
Maahanmuuttaja voi myös itse pyytää alkukartoituksen tekemistä. Pyynnön saanut
viranomainen arvioi alkukartoituksen tarpeen ja määrittelee, minkä viranomaisen palveluun
maahanmuuttaja on syytä ohjata. Lapuan kaupungissa tarpeen alkukartoitukselle arvioi ja
alkukartoituksen suorittaa:

ulkopuolinen palveluntuottaja (TMM-palvelut 2020)

aikuissosiaalityö
Alkukartoitukset suoritetaan sektorirajat ylittävässä yhteistyössä alkukartoitettavan
maahanmuuttajan tarpeet huomioiden. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös TE-toimiston,
ulkopuolisten kielitaidon arvioijien sekä muiden organisaatioiden kanssa.
Alkukartoitukseen sisältyy aina alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.
Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet:

luku- ja kirjoitustaito

suomen ja ruotsin kielen taito

opiskelutaidot ja -valmiudet

aikaisempi koulutus ja työkokemus
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erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet
työllistymis- ja koulutustoiveet
elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet

Alkukartoituksen
pohjana
käytetään
kotouttamisen
osaamiskeskuksen
alkuhaastattelulomaketta tai muuta vastaavat tiedot sisältävää lomaketta. Kotouttamisen
osaamiskeskuksen alkuhaastattelulomake on saatavilla:
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4355103/alkuhaastatteluinteractive.pdf/fc02bcce-322c-48cc-a79c-0861b02df614/alkuhaastattelu-interactive.pdf
Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumissuunnitelman avulla tuetaan maahanmuuttajan pääsyä yhteiskunnan
yhdenvertaiseksi jäseneksi erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa. Kyseessä on yksilöllinen
ja henkilökohtainen kotoutumista tukeva suunnitelma, jonka maahanmuuttaja laatii
yhteistyössä
paikallisviranomaisten
(kunta
ja/tai
TE-toimisto)
kanssa.
Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan palvelut ja toimenpiteet, jotka edistävät maanmuuttajan
suomen tai ruotsin kielen taidon oppimista sekä tarjoavat muita yhteiskunnassa ja
työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
Kotoutumislain mukaan työttömällä tai muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea saavalla
maahanmuuttajalla on aina oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelma
voidaan tehdä myös maahanmuuttajalle, jonka on alkukartoituksen perusteella arvioitu
tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi, kuten opiskelijalle, työssä olevalle tai
kotona lapsiaan hoitavalle henkilölle. Kotoutumissuunnitelman laatimisen tarvetta
arvioitaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan yksilölliset edellytykset ja tarpeet.
Lapuan kaupunki tekee kotoutumissuunnitelmat monialaisena yhteistyönä muuta kuin
tilapäistä toimeentulotukea saaville sekä niille henkilöille, joille suunnitelmasta arvioidaan
olevan erityistä hyötyä. Kotoutumissuunnitelmat kytkeytyvät Lapualla luontevasti osaksi
sosiaalitoimen
tekemää
palvelutarpeenarviointia.
Sosiaalitoimen
aloitteesta
kotoutumissuunnitelman voi laatia myös neuvonta- ja ohjauspalveluista tai alkukartoituksista
vastaava organisaatio tai henkilö (2020 TMM-palvelut).
Muu neuvonta ja ohjaus
Lapuan kaupungin tarjoamia ohjaus- ja neuvontapalveluita täydentävät Lapualla ja
lähikunnissa toimivat hankkeet, seurakunnat sekä julkishallinnon organisaatiot kuten:

Seurakuntien monikulttuurisuustyö

Kolmannen sektorin toimijoiden hankkeet

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke

Typo-hankkeet

Ohjaamot

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajien arki- ja
osaamispalvelut -hanke
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Seinäjoen Moni-info (Webinaareja kotoutujille)
Valtion virastot: Digi- ja väestötietovirasto, Kela, Poliisi, Verohallinto sekä Te-toimisto

Yleisneuvontaa ja informaatiota on saatavilla myös:

https://www.infofinland.fi/

https://tem.fi/tervetuloa-suomeen
Lapualla asuvat maahanmuuttajat, jotka etsivät työtä tai joilla on meneillään ns.
kotoutumisaika (kansainvälistä suojelua saaneet) ovat usein TE-toimiston asiakkaita ja heidät
myös alkukartoitetaan TE-toimistossa.
TE-toimistosta työttömät työnhakijat saavat tietoa avoimista työpaikoista. TE-toimisto tarjoaa
asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti monipuolisia työllistymistä edistäviä palveluja mm.
suomen kielen koulutusta, ammatillista koulutusta, työhaku-, ura- ja työhönvalmennusta, työja koulutuskokeilua, palkkatuettua työtä.
Lisätietoa työttömille ja maahanmuuttajille suunnatuista TE-palveluista löytyy:

www.te-palvelut.fi

http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa

https://www.facebook.com/etelapohjanmaan.tepalvelut
TE-toimisto palvelee koko maakuntaa kolmessa eri toimipaikassa: Alajärvellä, Kauhajoella ja
Seinäjoella. Lapuaa lähin toimipiste on siten Seinäjoki.

5.1. Lapuan kaupungin tarjoamat kotouttamispalvelut
Lapuan kaupungilla on nimetty maahanmuuttoyhdyshenkilö. Lisäksi Lapuan kaupunki tilaa
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä neuvonta- ja ohjauspalvelut
ulkopuoliselta palveluntuottajalta (2020 TMM-palvelut)
Maahanmuuttoyhdyshenkilön tehtävät:

Tarjota yleistä neuvontaa maahanmuuttajille kaupungintalon maahanmuuttajien
neuvontapisteessä.

Lähettää henkilökohtaisen kirjeen sekä palveluesitteet lähiaikoina Lapualle ulkomailta
muuttaneille.

Tekee yhteistyötä ja toimii yhteyshenkilönä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa.

Vastaa kuntapaikan osoittamisesta
Ulkopuolisen palveluntuottajan tehtävät:

Maahanmuuttajien neuvonta, ohjaus ja lakisääteisen alkukartoituksen tekeminen,
mikäli maahanmuuttajalle ei ole sitä vielä tehty TE-toimistossa.

Tekee yhteistyötä maahanmuuttoyhdyshenkilön kanssa kotoutumisen edistämisessä.

Muut kotoutumiseen liittyvät tehtävät
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Tulkkauksen järjestäminen
”Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta ja 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.” (Laki kotoutumisen
edistämisestä 2010 1 luku, 5 §)
Muukin lainsäädäntö esim. laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää tulkkauspalvelujen
käyttöä. Tällöin maahanmuuttajataustaisen asiakkaan palvelujen järjestämisessä onkin aina
harkittava tulkkauksen tarpeellisuutta. Tulkkauskustannusten kurissapitämiseksi kaupungissa
kehitetään tietotekniikkaa tulkkausjärjestelyissä sekä puhelin- ja videotulkkauskäytäntöjä.
Tulkkina voi toimia vain ammattiin koulutettu henkilö. Ammattitulkki on vaitiolovelvollinen ja
puolueeton toimija, joka pyrkii mahdollisimman kattavaan tulkkaukseen, ei jätä mitään pois
eikä lisää mitään. Viranomaisen on hyvä muistaa myös oma oikeusturvansa
tulkkaustilanteessa ja välttää sukulaisten käyttöä tulkkeina.

5.1.1.

Työperäiset maahanmuuttajat

Alkukartoitus
Lapualla yksilöllinen alkukartoitus on jatkumo henkilökohtaiselle ohjaus- ja
neuvontapalvelulle, jossa luottamuksellista suhdetta on jo pohjustettu. Yksilöllinen
alkukartoitus pyritään jakamaan kahteen tai kolmeen tapaamiseen siten, että asiakkaalle
varataan tapaamisten väliin muutama päivä kotitehtävien tekoon. Kotitehtävillä asiakas
aktivoidaan aloitteelliseen suunnitteluun ja siihen, että palvelujen jälkeen asiakas kykenisi
itsenäisesti edistämään omaa tavoitteellista kotoutumistaan. Tapaamisten suunnittelussa
otetaan huomioon asiakkaan työ- ja muu elämänrytmi sekä hänen kulkemismahdollisuutensa.
Tarvittaessa alkukartoitukseen voidaan liittää myös ulkopuolinen kielitaidon arviointi tai muita
asiakkaan näkökulmasta perusteltuja toimenpiteitä.
Alkukartoitus laaditaan kirjallisesti lomakkeille, joista toinen jää kaupungille ja toinen
asiakkaalle. Alkukartoituksia tehdään tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston kanssa. TEtoimiston asiakkaaksi siirtyvän kohdalla viimeinen tapaaminen toteutetaan yhteistyössä TEtoimiston kanssa. Tapaamisessa puretaan annetut kotitehtävät. TE-toimisto varmistaa
asiakkaan asiakirjojen perusteella, että sillä on asiakkaasta oikeat ja riittävät tiedot. Tämän
jälkeen laaditaan kotouttamissuunnitelma.
Lain mukaan alkukartoitus tulee aloittaa kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta
tai siitä, kun maahaanmuuttaja pyytää alkukartoitusta. Kunnalle maksetaan laskennallista
korvausta alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Lapualla on
laskutettuja alkukartoituksia tehty viime vuosina 1-5 henkilölle/vuosi.
Alkukartoituksen eteneminen:

Ensimmäinen tapaaminen (alkukartoituksen tarkoituksen selkeyttäminen,
tutustuminen, luottamuksen synnyttäminen, pieni kotitehtävä)
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Toinen tapaaminen (alkuhaastattelu, kotitehtävien purku, pieni kotitehtävä)

Kolmas tapaaminen (alkuhaastattelun viimeistely, kotitehtävien purku
kotouttamissuunnitelma sekä jatko-ohjaus)
Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma
Maahanmuuttajalla, jolla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua
kotoutumissuunnitelman laatimiseen sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja
toimenpiteisiin. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen
vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan myöntämisestä, oleskeluoikeuden
rekisteröinnistä tai oleskelulupakortin myöntämisestä. TE-toimiston ensimmäinen
kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi, kotoutumissuunnitelmaan
oikeuttava enimmäisaika on kuitenkin kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman
allekirjoittamisesta.
Lain mukaan kotoutumissuunnitelmaan voi sisältyä:

Suomen tai ruotsin kielen opiskelun tukeminen

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

Maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu

Ammatinvalinnanohjaus ja kuntoutus

Työkokeilu/työelämävalmennus

Valmistava opetus

Lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen, esim. kunnallisen päivähoitopaikan
järjestäminen lapsille ja kerhotoiminnan sekä muiden niihin rinnastettavien
kotoutumista tukevien toimenpiteiden järjestäminen.
Kotoutumissuunnitelmassa määritellään kotoutumisen tavoitteet ja suoritustavat. Henkilökohtaisen (ja/tai perheen) kotoutumissuunnitelman laadintaan osallistuu Lapualla
ulkopuolinen palvelutuottaja, TE-toimiston virkailija ja/tai sosiaalityöntekijä maahanmuuttajan
kanssa yhdessä neuvotellen. Henkilökohtaisen (ja/tai perheen) kotoutumissuunnitelman
toteutumista ja kotoutumisen edistymistä seurataan kotoutumiskoulutuksen aikana TEtoimiston toimesta ja tarvittaessa maahanmuuttaja on oma-aloitteisesti yhteydessä
maahanmuuttokoordinaattoriin.
Maahanmuuttajaa ohjataan tekemään omaa kotoutumistaan koskevia päätöksiä sekä
tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa kotoutumisen edetessä. Suunnitelmaan tehdään
muutoksia tarpeen mukaan. Seurannalla varmistetaan, ettei kotoutumissuunnitelma jää
pelkäksi paperiksi.
Kotoutumissuunnitelman tärkein tavoite on edistää aikuisten maahanmuuttajien
kotoutumista Lapualle sekä tukea heidän mahdollisuuksiaan osallistua suomalaiseen
yhteiskuntaan sen aktiivisena jäsenenä. Yleisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja osaa
asettaa henkilökohtaisia kotoutumistavoitteita ja suunnitella kotoutumistaan realistisesti
omien tarpeidensa mukaisesti.
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5.1.2. Turvapaikanhakijasta kuntalaiseksi
Kun henkilö saa oleskeluluvan, vastaanottokeskuksen henkilökunta tekee hänestä ilmoituksen
alueen ELY-keskukselle. Oleskeluluvan saamisen jälkeen keskuksen sosiaalityöntekijä tapaa
henkilön, kartoittaa hänen muuttokuntatoiveensa ja hoitaa rekisteröitymisen muun muassa
Digi- ja väestötietovirastoon ja Kelaan yhdessä henkilön kanssa.
Sosiaalityöntekijä arvioi henkilön edellytykset omaehtoiseen muuttoon ja päättää
mahdollisesta muuton tukemisesta. Alaikäisten henkilöiden omaehtoista muuttoa ei tueta,
vaan heidän kuntaan sijoittamistaan varten on olemassa oma menettelynsä.
Lapuan kaupunki on tehnyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa sopimuksen (enintään 20
vuodessa) pakolaisen vastaanotosta ns. kuntapaikoille. Sopimus on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 12.12.2016 ja se on toistaiseksi voimassa. Pakolaiskiintiöllä
tarkoitetaan ELY-keskuksen kuntaan osoittamia kotoutumislain 27§:ssä tarkoitettuja, ilman
huoltajaa Suomeen tulleita, oleskeluluvan saaneita alaikäisiä henkilöitä.
Kunnalle tieto muuttajasta
Kun omaehtoisesta muutosta on sovittu henkilön kanssa, vastaanottokeskuksen
sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ELY-keskukseen ja kuntaan. Kunnan ja ELY-keskuksen kanssa
pidetään verkostokokous, jossa sovitaan muuton järjestämisestä ja ajankohdasta sekä
henkilön tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkumisesta kuntaan muuton jälkeen.
Lisäksi kokouksessa sovitaan henkilön terveystietojen ja muiden oleellisten tietojen
siirtämisestä kuntaan.
Muuttopäivä sovitaan ja muutto toteutetaan, kun asunto on henkilön käytettävissä.
Oleskeluluvan saanut henkilö kuuluu vastaanottopalveluiden piiriin, kunnes hänen
asuinkuntansa muuttuu, ellei kunnan kanssa sovita toisin. Toimeentulotuen maksamisesta
muuton jälkeen sovitaan siirtymävaiheessa tarvittaessa vastaanottokeskuksen ja kunnan
kanssa siten, että henkilön toimeentulo turvataan. Tavoitteena on, että viranomaiset saavat
tiedon uudesta kuntalaisesta ja kunnan asiakkaaksi siirtymisajankohdasta on sovittu kunnan
työntekijän kanssa.
Tuki asunnon haussa
Vastaanottokeskus auttaa vastaanottokeskuksessa asuvaa asukasta tarvittaessa asunnon
haussa ja tukee muuttoa myöntämällä maksusitoumuksen takuuvuokraa varten. Omaehtoisen
muuton tukeminen kohdennetaan ensisijaisesti henkilöihin, jotka ovat itse aktiivisia, täysiikäisiä toimijoita ja selviävät itsenäisestä asumisesta. Vastaanottokeskuksen tulee ilmoittaa
omaehtoisesta muutosta kunnalle, johon henkilö on muuttamassa, ja alueen ELY-keskukselle.
Tavoitteena on, että viranomaiset saavat tiedon uudesta kuntalaisesta.
Asunnon, johon vastaanottokeskus avustaa asiakasta muuttamaan, tulee olla vuokratasoltaan
kohtuullinen. Omatoimista muuttoa ei tueta, jos vuokrasopimus on määräaikainen tai
alivuokrasopimus. Vuokravakuutena voidaan myöntää 1–2 kuukauden vuokraa vastaava
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maksusitoumus vuokranantajalle. Vuokravakuutta ei myönnetä rahana. Asiakkaan
toimeentulon edellytykset tarkistetaan ennen mahdollisen vuokravakuuden myöntämistä.
Itsenäinen muutto
Itsenäisesti muuttava asiakas järjestää asumisensa itse. Itsenäistä muuttoa tapahtuu
käytännössä silloin, kun asiakas asuu valmiiksi yksityismajoituksessa, muuttaa oleskeluluvan
saatuaan ystäviensä tai sukulaistensa luokse tai hänen löytämänsä asunto ei vastaa
vastaanottokeskuksen asettamia ehtoja. Esimerkiksi poste restante -osoitteeseen muuttaneen
asiakkaan katsotaan olevan itsenäinen muuttaja, joka on lähtenyt vastaanottokeskuksesta
ilman henkilökunnan apua ja opastusta.
Samoin kuntiin siirtyvät itsenäisesti perhesiteen tai työn perusteella oleskeluluvan saavat
turvapaikanhakijat. Huomioitavaa on, että vastaanottokeskus ei kuitenkaan voi pidätellä
asiakasta keskuksessa, mikäli asiakas haluaa muuttaa asuntoon, joka ei täytä omaehtoisen ja
tuetun muuton reunaehtoja.
ELY-keskukset ylläpitävät kuntaanosoitusrekisteriä, johon talletetaan tieto siitä, mihin kuntaan
henkilö on osoitettu.

5.1.3. Ilman huoltajaa maahan saapuvat alaikäiset henkilöt
Turvapaikkaprosessin aikana ilman huoltajaa maahan saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat
asuvat alaikäisille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa tai tukiasunnoissa. Oleskeluluvan saamisen
jälkeen alaikäinen siirtyy yleensä perheryhmäkotiin. Perheryhmäkotien toimintaa ohjaavat ja
koordinoivat ELY-keskukset ja ryhmäkotien toimintaa Maahanmuuttovirasto. Alaikäinen
turvapaikanhakija tai oleskeluluvan saanut henkilö voi asua myös yksityismajoituksessa ja olla
vain kirjoilla ryhmäkodissa tai perheryhmäkodissa.
Yksityismajoitus
Mikäli alaikäinen turvapaikanhakija asuu yksityismajoituksessa, hän saa kuitenkin
tarvitsemansa
sosiaalija
terveyspalvelut
ryhmäkodin
järjestäminä,
kuten
vastaanottokeskuksissa kirjoilla olevat yksityismajoittujat. Ryhmäkodin henkilökunta seuraa
yksityismajoituksessa olevan alaikäisen majoittumista tiiviisti.
Ennen yksityismajoitukseen siirtymistä ryhmäkodin henkilökunta arvioi, onko yksityismajoitus
sopiva vaihtoehto alaikäiselle henkilölle ja pystyykö vastaanottava perhe huolehtimaan
hänestä. Ryhmäkodin johtaja tekee päätöksen alaikäisen henkilön siirtymisestä
yksityismajoitukseen.
Alaikäisen henkilön edustaja
Vastaanottolain (746/2011) mukaan ilman huoltajaa maassa olevalle alaikäiselle
turvapaikanhakijalle tulee määrätä edustaja. Edustajan tehtävä on valvoa lapsen etua
turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosessien aikana sekä muissa hänen henkilöään ja
varallisuuttaan koskevissa juridisissa asioissa.
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Edustaja ei huolehdi lapsen välittömästä päivittäisestä hoidosta tai kasvatuksesta vaan valvoo
yleisesti lapsen etua asumiseen ja muihin elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Edustajan
tehtävä päättyy, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, hänelle määrätään huoltaja tai muu laillinen
edustaja tai hän muuttaa pysyvästi pois Suomesta.
Oleskeluluvan saamisen jälkeen
Oleskeluluvan saamisen jälkeen alaikäinen henkilö siirtyy joko alaikäisille oleskeluluvan
saaneille tarkoitettuun perheryhmäkotiin, tuettuun tai itsenäiseen asumiseen tai
yksityismajoitukseen. Mikäli alaikäinen henkilö siirtyy yksityismajoitukseen suoraan
vastaanottokeskuksesta, vastaanottavan kunnan tulee selvittää yksityismajoituksen
soveltuvuus lapselle.
Ryhmäkodin henkilökunta ja alaikäiselle nimetty edustaja ohjaavat lapsen tai nuoren
oleskeluluvan saamisen jälkeen viipymättä maistraattiin kotikuntamerkinnän saamiseksi.
Kuntaan osoittamisessa pyritään ottamaan huomioon lapsen tai nuoren mahdollisuudet pitää
yhteyttä Suomessa oleviin omaisiinsa ja ystäviinsä sekä kunnassa tarjolla olevien palveluiden
saatavuus.
On tärkeää, ettei alaikäisen turvapaikanhakijan tarvitsisi oleskeluluvan saamisen jälkeen siirtyä
toiseen kuntaan, vaan hän voisi pysyä samassa kasvuympäristössä tai samalla paikkakunnalla,
jossa hän on hakenut turvapaikkaa.
Arvion nuoren jatkosijoituksesta tekevät vastaanottokeskuksen ja vastaanottavan kunnan
sosiaalityöntekijät, nuoren edustaja sekä nuori yhdessä. Arviointitilanteessa määritellään
alaikäiselle parhaiten sopiva sijoitus: yksityismajoitus, perheryhmäkoti tai tukiasuminen ja
opiskelupaikka. Tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman hyvin sopiva
asumis- ja koulutusmuoto sekä pidemmällä aikavälillä ammatti ja työ.
Jälkihuolto
Oleskeluluvan saaneen alaikäisen henkilön siirtyminen kuntaan vaatii tiivistä yhteistyötä
hänen edustajansa, vastaanottokeskuksen ja vastaanottavan kunnan sosiaalityöntekijöiden
sekä ELY-keskuksen kanssa. Nuoren jälkihuoltoon tulee panostaa erityisesti siinä vaiheessa,
kun nuori siirtyy perheryhmäkodista tuettuun tai itsenäiseen asumiseen. Myös
yksityismajoituksessa asuvien alaikäisten henkilöiden tilannetta ja yksityismajoituksen
toimivuutta tulee tarkkailla säännöllisesti. Kunnan tulisi lisäksi varautua siihen, että alaikäisen
perhe saattaa jossakin vaiheessa muuttaa kunnan asukkaaksi.
Perheiden yhdistäminen on viime aikoina vaikeutunut, mistä syystä yhä useampi alaikäinen
jää Suomeen pysyvästi ilman vanhempiaan. Etenkin tällaisissa tilanteissa jälkihuollon tulee
jatkua täysi-ikäistymisen jälkeen. Nuori voi kotoutumislain mukaan olla tukitoimien piirissä,
kunnes hän täyttää 25 vuotta tai hänen huoltajansa saapuu Suomeen.
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5.1.4. Kiintiöpakolaiset
Lapuan kaupunki ei ota vastaan kiintiöpakolaisia, Kiintiössä saapuneiden, itsenäisesti kuntaan
muuttaneita koskevat samat palvelut kuin muitakin maahanmuuttajia.

5.1.5. Muut maahanmuuttajaryhmät
Lapuan kaupunki tarjoaa peruspalvelut kaikille asukkailleen riippumatta asukkaiden taustasta.
Ulkopuoliselta palvelutuottajalta hankitut neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä alkukartoitukset ja
kotoutumissuunnitelmia tehdään kaikille asukkaille, joilla niihin on lain määräämä oikeus tai
niiden tekemisen katsotaan olevan asukkaalle hyödyllinen tai niiden tekeminen tehostaa
jatkopalveluiden järjestämistä. Palvelut koskevat siten edellä mainittujen ryhmien lisäksi mm.

Lapualla opintojen takia asuvia maahanmuuttajia

Suomen kansalaisten perheenjäseniä

Itsenäisesti kuntaan toisesta kunnasta muuttaneita ulkomaalaistaustaisia (ml.
pakolaiset, työperäiset, perheenjäsenet, opiskelijat jne.)
Lapualla asuvien maahanmuuttajien perheenyhdistäminen
Lapualla asuvan maahanmuuttajan perheenjäsen voi hakea Maahanmuuttovirastolta
oleskelulupaa perhesiteen perusteella (perheenyhdistäminen). Suomessa asuvaa
perheenjäsentä kutsutaan perheenkokoajaksi ja lain mukaan hänen perheenjäsenekseen
katsotaan perheenkokoajan:

aviopuoliso

rekisteröity parisuhdekumppani

avopuoliso

alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja

lapsi.
Perheenyhdistämistä voidaan hakea maahanmuuttovirastolta Enter Finland -verkkosivustoa
käyttäen tai paperilomakkeella. Luvan hakeminen on maksullista ja hakemuksen laittaa vireille
ulkomailla asuva perheenjäsen. Perhesiteen perusteella oleskelulupaa haettaessa
edellytetään riittävää toimeentuloa (pl. pakolaisaseman saaneet, perheenyhdistämistä
määräajassa saaneet).
Apua perheenyhdistämishakemuksissa voidaan tarjota osana normaalia maahanmuuttajien
ohjausta- ja neuvontaa.
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5.1.6. Valtion korvaukset kunnille
Valtiolta korvausta vastaanoton järjestelyistä johtuviin kustannuksiin saavat sopimuksen
tehneet kunnat. Ne on tarkoitettu pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun heidän
kotoutumistaan tukevaan toimintaan. Korvauksia saadakseen kunnalla on oltava
kotouttamisohjelma.
Korvausten määrä
Laskennallista korvausta saa jokaisesta vastaanotetusta henkilöstä

2 300 €/vuosi yli 7-vuotiaista ja sitä vanhemmista

6 845 €/vuosi alle 7-vuotiaista
Korvausaika on 4 vuotta kiintiössä tulleista henkilöistä ja 3 vuotta turvapaikkamenettelyn kautta
tulleista henkilöistä.
Lisäksi korvataan todellisten kulujen mukaan

sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia

tulkkaus- ja käännöspalveluja

toimeentulotukikustannuksia
Kohderyhmään kuuluvat henkilöt huomioidaan myös valtionosuuksissa, joita kunnille
maksetaan oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajalasten määrän mukaan. Työ- ja
elinkeinohallinto rahoittaa lisäksi kotoutumiskoulutusta ja opetushallinto valmistavaa opetusta.
Laskennallinen korvaus
Korvausperuste

7-vuotiaista ja sitä vanhemmista: 2 300 €/vuosi

Alle 7-vuotiaista: 6 845 €/vuosi
Korvauksen kohde

Kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ohjaus ja neuvonta sekä muun heidän
kotoutumistaan tukevan toiminnan järjestäminen
Korvausaika

Kolme vuotta turvapaikka-menettelyn kautta tulleille henkilöille

Neljä vuotta kiintiössä tulleille henkilöille sekä heidän perheenjäsenilleen (jos tulevat
erikseen ja ovat niin sanottuna vanhoja)
Korvauksen maksaja ja saaja

KEHA-keskus maksaa hakemuksen perusteella korvausta kunnalle kunnassa oleskelevien
ja korvaukseen oikeutettujen henkilöiden määrän mukaan
Lisäosa on alle 7-vuotiaista 1 428 euroa ja yli 7-vuotiaasta 700 euroa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset
Korvausperuste

Toteutuneiden kustannusten mukaan
Korvauksen kohde

Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestäminen
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Erityiset sosiaalitoimen kulut (esimerkiksi lastensuojelu)
Muista erityisistä syistä kunnalle aiheutuneet kustannukset
Ilman huoltajaa maassa oleskelevien lasten ja nuorten palvelut
Korvausaika

Enintään 10 vuotta

Kustannusten tulee olla huomattavia eli enemmän kuin vuodessa maksettava
laskennallinen korvaus (2 300 €)

Ilman huoltajaa maassa oleskelevien alaikäisten palveluista aiheutuvia kuluja korvataan
siihen saakka, kunnes nuori täyttää 21 vuotta
Korvauksen maksaja ja saaja

KEHA-keskus suorittaa korvaukset kunnalle toteutuneiden kustannusten perusteella

Kustannusten korvaaminen perustuu sopimukseen, jonka kunta ja ELY-keskus ovat
tehneet kyseistä henkilöä koskevista erityisistä kustannuksista
Toimeentulotuki
Korvausperuste

Toteutuneiden kustannusten mukaan
Korvauksen kohde

Kunnalle korvataan kohderyhmään kuuluvalle henkilölle maksetusta kotoutumistuesta ja
toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset
Korvausaika

enintään 3 vuotta
Tulkkaus- ja käännöspalvelut
Korvausperuste

Toteutuneiden kustannusten mukaan
Korvauksen kohde

Kotouttamispalveluja käytettäessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytettäessä
Korvausaika

Ei määräaikaa
Korvauksen maksaja ja saaja

KEHA-keskus korvaa kunnalle tulkitsemisen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset
Paluumuuttoavustus
Korvausperuste

Toteutuneiden kustannusten mukaan tai laskennallinen korvaus
Korvauksen kohde

Matka- ja muuttokustannukset

2–4 kuukauden toimeentulotuki
Korvausaika

Kertaluonteinen lähtömaahansa pysyvästi palaavalle henkilölle

Ei määräaikaa
Korvauksen maksaja ja saaja
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Kunta maksaa lähtömaahansa palaavalle henkilölle

Alkukartoituksen kustannukset
Korvausperuste

700 € / kartoitukseen osallistunut henkilö
Korvauksen kohde

Alkukartoituksen tekee joko TE-toimisto tai kunta

Kartoituksessa arvioidaan henkilön työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet
sekä tarpeet niiden saavuttamiseksi
Korvausaika

Kertaluonteinen

Kartoitus tulee tehdä tai käynnistää 2 kuukauden kuluessa toimeentulotukiasiakkuuden
alkamisesta kunnassa tai henkilön sitä pyytäessä
Korvauksen maksaja ja saaja

KEHA-keskus korvaa, jos kartoituksen tekee kunta

6. Suomen kielen koulutuksen järjestäminen Lapualla
Lapuan kaupungissa järjestetään eri tasoista suomen kielen koulutusta kohderyhmän mukaan.

6.1. Varhaiskasvatus- sekä esikouluikäiset
Varhaiskasvatuksessa noudatetaan Valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelman perusteita
(2018) sekä Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2019).
Esiopetuksessa noudatetaan Valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita
(2014).
Varhaiskasvatus- ja esiopetusikäiset lapset, jotka tulevat eri kieli- ja kulttuuritaustoista,
integroidaan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmiin. Mahdollinen tuki eri kieli- ja
kulttuuritaustaisille lapsille järjestetään lapsen omaan ryhmään yksilökohtaisesti. Esiopetus
voi kestää 1-2 vuotta riippuen lapsen yksilöllisestä tuen tarpeesta.

6.2. Peruskouluikäiset
Perusopetuksen valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle
oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei ole riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.
Maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa
syntyneitä, muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia oppivelvollisuusikäisiä lapsia.
Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016. Tavoitteena on antaa
oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esi- tai
perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteet määritellään oppilaan
omassa opinto-ohjelmassa.
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Valmistavaa opetusta annetaan tarpeen mukaan Lapuan perusopetuksen yksiköissä.
Opetusryhmä järjestetään tarkoituksenmukaiseksi ja oppilas integroituu muuhun opetukseen
opinto-ohjelman mukaisesti. Oman äidinkielen opetusta annetaan opetuksen järjestäjän
mahdollisuuksien mukaan.

6.3. Työperäiset maahanmuuttajat
Vaikka työperäiset maahanmuuttajat eivät kotouttamislain mukaan ole oikeutettuja
kotoutumissuunnitelmaan, Lapuan kaupunki järjestää myös heille kotoutumistoimenpiteitä
yhdessä työnantajien kanssa. Tämä edistää työperäisen maahanmuuttajan ja
maahanmuuttajaperheen nopeampaa integroitumista yhteiskuntaan sekä pysymistä
kaupungissamme. Suomen kielen opetus ja tutustuttaminen Suomen yhteiskuntaan ovat
kotoutumisen kannalta tärkeitä koulutuksia. Lapuan kansalaisopisto ja Seurakuntaopiston
Lapuan kristillinen opiston kampus järjestävät maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin
koulutuksia. He voivat osallistua myös muihin koulutuksiin, joita opistot järjestävät. Opistojen
koulutuksiin voivat osallistua myös naapurikuntien maahanmuuttajat.

6.4. Työttömät työnhakijat ja pakolaiset
TE–toimiston asiakkaana olevat maahanmuuttajat ohjataan pääasiassa työvoimakoulutuksena
toteutettavaan maahanmuuttajakoulutukseen, joka on jaettu hakijoiden kielitaitoa vastaaviin
ryhmiin. Kaikille koulutuksiin hakeville järjestetään henkilökohtainen haastattelu ja lähtötasotesti, jonka perusteella hakija ohjataan hänen kielitaitotasoaan vastaavaan ryhmään.
Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta.
Lapuan kansalaisopisto ja Seurakuntaopiston Lapuan kristillinen opiston kampus järjestävät
suomen kielen koulutuksia.
Lapuan kansalaisopisto järjestää suomen kielen koulutusta. Opistolla on valmius järjestää
alkeis-, jatko-, keskustelu- tai verkkokursseja, riippuen opiskelijoiden osaamistasosta ja
paikallisista koulutustarpeista. Tällä hetkellä järjestettävä koulutus on alkeis- ja
jatkokoulutusta opiskelijamäärien ollessa pienehköjä. Kansalaisopistojen ryhmien minimikoko
on yleensä 10 opiskelijaa. Järjestettävien suomen kielen kurssien määrä ja sisällöt vaihtelevat
lukuvuosittain kysynnän ja kansalaisopiston resurssien mukaan. Mikäli opiskelijamäärä ei ole
riittävä, voidaan kursseja yhdistää ja opetusta toteuttaa eriyttämällä tunnin kulkua erilaisiin
vaiheisiin ja pienryhmiin. Tarvittaessa kansalaisopisto voi käynnistää uusia suomen kielen
kursseja myös kesken lukuvuotta, mikäli osallistujia on riittävästi.
Seurakuntaopisto järjestää kotoutumiskoulutuksia, joiden tavoitteena ovat:

opettaa suomen kielen sanastoa ja kielioppia (perustaso ja keskitaso B1.1);

tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin;

antaa opiskeluvalmiuksia ammattiopinnoista selviämiseen.
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Seurakuntaopistolla on oikeus järjestää aikuisten perusopetusta. Sen osana voidaan järjestää
alkuvaiheen perusopetusta, joka on suunnattu maahanmuuttajille ja keskittyy pääasiassa
suomen kielen opiskeluun (vrt. perusopetuksen valmistava opetus).

7. Kaupungin palvelut
Lapuan kaupunki pyrkii järjestämään kaupungissa asuville maahanmuuttajille palveluita.
Tarkoituksena ei ole luoda rinnakkaispalveluita, vaan tehokkaan alkuohjauksen avulla saadaan
maahanmuuttajat käyttämään samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset.
Seuraavassa luetellaan kunnan palveluja

7.1. Asuminen
Maahanmuuttaja voi hakea asuntoa Lapuan Kotiasunnot Oy:ä. Kotiasunnoilta löytyy asuntoja
ympäri Lapuaa. Asuntokannassa on myös opiskelijoille suunnattuja edullisia soluasuntoja.
Opiskelija voi hakea asuntoa myös Lapuan kristilliseltä opistolta mikäli siellä opiskelee.
Tarkemmat
tiedot
vapautuvista
https://www.kotiasunnot.fi/

vuokra-asunnoista

ja

asuntohakemus

7.2. Varhaiskasvatus
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla on subjektiivinen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen
sekä lain mukaan velvollisuus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuutta
edeltävän vuonna. Lapualla varhaiskasvatusta järjestetään:
päiväkodeissa
ryhmäperhepäiväkodeissa
perhepäivähoitajan omassa kodissa
yksityisessä varhaiskasvatuksessa (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti)
https://lapua.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/
Esiopetusta järjestetään:
päiväkodeissa
koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä
yksityisessä varhaiskasvatuksen yksiköissä
https://lapua.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus/
Varhaiskasvatusta tulee hakea sähköisellä hakemuksella tai siihen erikseen laaditulla
hakulomakkeella 4 kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkua. Esiopetukseen tulee
ilmoittautua sähköisesti tai siihen erikseen laaditulla ilmoittautumislomakkeella.
https://lapua.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/kunnalliseenvarhaiskasvatukseen-hakeminen/
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Lisätietoja
varhaiskasvatukseen
ja
esiopetukseen
liittyvissä
asioissa
varhaiskasvatuspäälliköltä; 044 438 4126 tai varhaiskasvatuksen alue- esimiehiltä;
044 438 4140, 044 4384146, 044 438 4131 tai 044 438 4161.

saa

7.3. Esi- ja perusopetus
Jokaiselle esi- ja perusopetuksen eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle oppilaalle laaditaan
henkilökohtainen opetussuunnitelma. Perusopetuksen valmistava opetus on tarkoitettu vasta
maahan tulleille oppilaille sekä sellaisille Suomessa syntyneille tai Suomeen palaaville
oppilaille, joilla ei puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi ole edellytyksiä opiskella
perusopetuksessa. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana on oppilaan ikä- ja kehitystaso,
mahdollinen aikaisempi koulunkäynti, opiskelutottumukset ja kulttuuritausta.

7.4. Sosiaali- ja terveyspalvelut
Maahanmuuttajan oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin riippuu hänen oleskelulupansa
luonteesta. Henkilöllä, jolla on Suomessa vakituinen asuinkunta, on oikeus sosiaali- ja
terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta. Työperäisten maahanmuuttajien
terveydenhoito hoidetaan ensisijaisesti työnantajan järjestämän työterveyshuollon kautta.
Välttämätön toimeentulo turvataan kaikille sitä tarvitseville maahanmuuttajille. Kiireellistä
sairaanhoitoa on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.
Kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa
tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on myös oikeus saada terveyden- ja sairaanhoitoa.
https://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut

7.4.1. Sosiaalipalvelut
Maahanmuuttajilla on oikeus Lapuan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Terveyspalveluita ovat terveysneuvonta, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja
hammashuolto. Lapualla on oma terveyskeskus, jossa toimivat lääkärien vastaanotot.
Työperäisten maahanmuuttajien terveydenhoito hoidetaan ensisijaisesti työnantajan
järjestämän työterveydenhuollon kautta.
Sosiaalityön palvelut ovat saatavissa perusturvakeskuksesta, os. Liuhtarintie 2
Sosiaalityön neuvonta on avoinna ma- to klo 9-15 ja pe klo 9-13.
Neuvonnan puhelinnumero on 06 438 4125.
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja antavat ohjausta ja neuvontaa mm.
toimeentuloon liittyvissä asioissa. He toimivat yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa
työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
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Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki tilanteissa, joissa muut tulot esim. palkka,
eläkkeet, päivärahat tai muut varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Vuodesta 2017
alkaen perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan ratkaistavaksi. Kunnan päätettäväksi ovat
jääneet harkinnanvaraiset toimeentulotukietuudet; täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä
toimeentulotuki. Harkinnanvaraiset etuudet voidaan käsitellä yleensä sen jälkeen kun Kela on
käsitellyt oikeuden perustoimeentulotukeen.
Lasten ja perheiden palvelut
Lasten ja perheiden palveluiden tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla
yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja
yksilökohtaista sosiaalityötä. Lasten ja perheiden palvelut jakautuvat sosiaalihuoltolain
mukaisiin palveluihin ja lastensuojelulain alaisiin palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisilla
palveluilla pyritään tarjoamaan apua varhaisemmassa vaiheessa ja ehkäisemään
lastensuojelun tarvetta. Lapualla tehtäviä hoitavat lasten ja perheiden palvelujen
sosiaalityöntekijät, perheohjaajat sekä kotipalvelun työntekijät.
Johtava sosiaalityöntekijä: 044 4384114, perhetyön vastaava: 044 4384118.
Perhetyö
Perhetyö tarjoaa ammatillista tukea ja apua erilaisissa elämäntilanteissa lapsiperheille.
Perhetyötä voidaan tarjota vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidossa ja kasvatuksessa
ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallinnassa ohjaamiseen, vahvistamaan perheen
toimintakykyä, tukemaan perheen vuorovaikutustaitoja sekä tukemaan perheen sosiaalisen
verkoston laajentamista. Lapuan oma erikoisuus on ennaltaehkäisevä perhetyö, joka ei vaadi
lapsen lastensuojelun eikä sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden asiakkuutta. Siinä
tavoitteena on tarjota niin matalan kynnyksen apua, että perheet uskaltaisivat ottaa yhteyttä
pienienkin kasvatuksellisten tai kodin ja arjen pyörittämisen haasteiden sekä kysymysten
kanssa. Ennaltaehkäisevää perhetyötä annetaan vanhemman nimellä tehdyllä sopimuksella.
Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tukea ja apua lasten- ja kodinhoidollisiin haasteisiin
pääsääntöisesti lyhytaikaisesti erilaisten elämän haasteiden keskellä. Kotipalvelua on
mahdollista saada sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen perhe-/elämäntilanteen
vuoksi. Kotipalvelua annetaan jokapäiväiseen elämään liittyviin tehtäviin ja toimintoihin eli
esimerkiksi asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja
kasvatukseen tai asiointiin. Kotipalvelu voi olla myös siivousta tai tiskausta. Lapualla
kotipalvelua voidaan antaa määräaikaisesti myös äidin nimellä.
Vammaispalvelut
Vammaisella ja/tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä on mahdollisuus saada palveluja
vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla. Palvelujen saamiseksi
asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma yhteydenoton tai hakemuksen perusteella.
Vammaispalveluista vastaa sosiaalityöntekijä. Yhteydenotot 044 438 4119.
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Lapsen isyys-, huolto- ja tapaamisoikeus- sekä elatusasiat
Jokilaaksossa toimiva sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja hoitaa lapsen isyyden vahvistamiseen
sekä huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät sopimusasiat. Elatustukiasiat
käsittelee Kansaneläkelaitos (Kela).
Yhteydenotot sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 044 438 4155.

7.4.2. Terveyspalvelut
Sairaalantie 3
Lapuan terveyskeskuksen ei-kiireellisen vastaanoton ajanvaraus, tutkimustulosten tiedustelu
ja neuvonta ovat auki arkisin klo 8-15 p. 06 438 4844.
Terveyskeskuksen ajanvarauksessa on käytössä arkisin klo 8-15 takaisinsoittojärjestelmä. On
tärkeää, että kuuntelet puhelimessa tiedotteen loppuun asti.
Kiirevastaanotto
Kiirevastaanotto toimii ajanvarauksella p. 06 438 4844 (Lapuan terveyskeskus, Sairaalantie 3)
arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 10-18. Varatut ajat ovat noin aikoja.
Kiirevastaanotolla ei hoideta ei-kiireellisiä asioita.
Seinäjoen yhteispäivystys toimii Seinäjoen keskussairaalan Y-talossa päivystyspoliklinikalla
(Koskenalantie 18) Arkisin klo 20-08 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 18-10 p. 116 117.
Hätätilanteessa soita ambulanssi numerosta 112.
Suun terveydenhuolto
Poutuntie 15, Lapua
Hammashoitolan ajanvaraus p. 06 438 4990 on auki ma-to klo 7.30-15, pe ja arkipyhien
aattoina 7.30-14.
Ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä ma- pe klo klo 7.30–10.55, muulloin
vastaamme soittojärjestyksessä. Kuunnelkaa ohjeet loppuun asti soittaessanne
ajanvaraukseen. Hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelun aikana.
Iltaisin klo 16-21
Yhteydenotot kiireellisissä tapauksissa Seinäjoen Y-talon hammaslääkäripäivystykseen
puh 044 425 5915.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä
Ensiapupäivystys Seinäjoen keskussairaalan Y-talossa ( Koskenalantie 18 ).
Hammaslääkärivastaanotto sijaitsee 1.kerroksessa terveyskeskuksen kiirevastaanoton
yhteydessä.
Ajanvaraus klo 8.00-12.00, p. 06 425 5428.
Klo 12 jälkeen yhteydenotot numeroon 044 425 5915
Klo 21-7.30 päivystysapu p. 116 117
Fysioterapia
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Rauhanpolku 6
FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEPALVELUT
Ajanvaraus fysioterapiaan sekä apuvälinepalveluun ma-pe klo 8-9.30 p. 06 438 4974

Fysioterapeutin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä tai terveydenhuollon
ammattilaisen lähettämänä

Fysioterapeutin vastaanottokäynnin maksu on 11,4€

Apuvälineasiat muuna aikana myös ajanvarauksella
Fysioterapeutin suoravastaanotto

äkillisestä selkäkivusta tai olkapään kivusta kärsivät yli 18 -vuotiaat voidaan ohjata
terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta suoraan fysioterapeutin vastaanotolle,
ajanvaraus arkisin klo 8-15 p. 06 438 4844

hoitaja arvioi tilannetta ja varaa ajan joko fysioterapeutille tai lääkärille

fysioterapeutilla on mahdollisuus myöntää sairauslomaa 5 päivää

suoravastaanottoa tekevällä fysioterapeutilla on lisäkoulutus tehtävään

suoravastaanoton tavoitteena on ennaltaehkäistä kipujen kroonistumista sekä antaa
asiakkaalle ohjeet omahoitoon
Apuvälinepalvelu

apuvälineitä voi lainata lyhyt- tai pitkäaikalainaan

maksutonta

tavoitteena tukea asiakkaan kuntoutumista sekä kotona selviytymistä
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on huolehtia koko odottavan perheen ja tulevan lapsen
terveydestä ja hyvinvoinnista. Äitiysneuvolan palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin
vastaanotot, ultraäänitutkimukset sekä ensisynnyttäjille tarkoitetut perhevalmennukset.
Äitiysneuvolassa voidaan tehdä myös isyyden tunnustamiset.
Äitiysneuvola keskittyy huolehtimaan odottavan äidin ja sikiön terveydentilasta. Toimintaan
kuuluvat myös odottavan äidin, isän ja koko perheen valmentaminen lapsen syntymään ja
hoitoon. Näillä keinoilla tuetaan jo raskausaikana tulevan äidin, isän ja vauvan välistä varhaista
vuorovaikutusta.
Ensimmäinen vastaanottoaika varataan terveydenhoitajalle, kun raskaus on todettu.
Äitiysneuvolassa käydään odotusaikana noin 10 kertaa ja neuvolalääkärin vastaanotolla 2
kertaa. Kotikäynnit syntymän jälkeen ovat olennainen osa neuvolatyötä.
Perhesuunnitteluneuvolan tehtäviin kuuluu mm. sopivan ehkäisymenetelmän valinta
asiakkaalle. Alle 25 -vuotiaiden lapualaisten ehkäisy on maksutonta.
Yhteystiedot: Osoite: Sairaalantie 9B, 62100 Lapua. Puhelinaika: ma-pe klo 10-11
Lapuan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 1
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puh. 06 438 4965
Alue: Hellanmaa, Ritamäki, Ritavuori, Mustamaa, Hirvijoki, Ojutkangas, Kauhajärvi, Alajoki,
Jänismäki, Kaunissaari, Kiviristi, Alapää, Pouttu

Lapuan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 2
puh. 06 438 4964
Alue: Jokipelto, Marielund, Siirilä, Kiviniemi, Saarenkangas, Simpsiö, Ilkka, Keisala, Alanurmo,
Länsikylä, Ruha, Virpimäki, Suokko, Kukkukangas, Härsilä, Välilä
Lapuan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 3
puh. 06 438 4960
Alue: Huhtala, Koskikylä, Myllykylä, Liuhtari, Ritakallio, Honkimäki,
Karhunkylä, Haapakoski, Keskusta, Sippolanmäki, Männikkö, Paavola, Tiistenjoki, Lakaluoma,
Ylikylä
Lastenneuvola
Lastenneuvola on tarkoitettu kaikille lapsiperheille lapsen täytettyä 2 viikkoa. Lapsi kuuluu
lastenneuvolan piiriin kouluikään saakka. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle
lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia.
Tavoitteena on perheen terveiden elintapojen edistäminen ja lapsen terveen kehityksen
esteiden tunnistaminen ja poistaminen mahdollisuuksien mukaan. Neuvolassa tuetaan
perheitä kasvussa vanhemmuuteen, tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja rohkaistaan
vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Lastenneuvolatyö on yksilöllistä,
perhekeskeistä ja luottamuksellista.
Terveydenhoitajan vastaanotolla on mahdollisuus käydä neuvolakautena noin 17 kertaa ja
lääkärin vastaanotolla 5-6 kertaa. Kotikäynnit vauvan syntymän jälkeen ja myös tarvittaessa
myöhemminkin ovat osa neuvolatyötä.
Voit varata ajan kätevästi netissä!
Lapuan lastenneuvoloissa on otettu käyttöön mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen.
Sähköisen ajanvarauksen kautta voit varata ajan 2-6 -vuotiaille lapsille terveydenhoitajan
vastaanotolle määräaikaistarkastuksiin. Sähköiseen ajanvaraukseen pääset kirjautumaan
www.hyvis.fi sivujen kautta. Palvelun kautta voit varata, perua, siirtää tai tarkistaa
vastaanottoajan.
Ennen ajanvaraamista tutustu:
Ohje lastenneuvolan sähköiseen ajanvaraukseen
https://www.lapua.fi/files/Tiedostot/Shkisen_ajanvarauksen_ohje_lapualle.doc
Lapsen sairastuessa:
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Lapsen sairastuessa on vanhemmilla mahdollisuus saada sairastumispäivänä omasta
neuvolasta todistus työnantajalleen lapsen sairaudesta. Jos terveydenhoitaja ei ole
tavoitettavissa puhelintunnin aikana, ottakaa yhteys terveyskeskukseen numeroon 06-438
4844.

YHTEYSTIEDOT:
Jokilaakson lastenneuvolat 1-5
Osoite: Siiriläntie 3E
Puhelinaika: Ma-To 11.30 – 12.30
Jokilaakson lastenneuvola 1, puh 044 438 4728, - ma ja to + parittoman viikon ke
- Alue: Alapää, Alajoki, Härsilä, Välilä, Keisala/Riihitiestä ja Hoijakantiestä lähtien, Alanurmo,
Simpsiö, Kiviniemi, Prepula, Länsikylä
Jokilaakson lastenneuvola 2, puh: 044 438 4975, ma-ke ja pe
- Alue: Keskusta, Kiviristi, Siirilä, Koskikylä (Rastaantie/Alahuhtalantie- Rataan asti,
Ilkka/Hietalankujaan ja Vihantolantiehen saakka, Saarenkangas, Kaaranmännikkö, Ruha,
Virpimäki
Jokilaakson lastenneuvola 3, puh: 044 438 4780, ti + pe
- Alue: Liuhtari/Ränkimäentie Santalankujaan asti-Neilikantie, Myllykylä, Honkimäki,
Ojutkagas, Mustamaa
Jokilaakson lastenneuvola 4, puh: 044 438 4969, ti + to – pe
- Alue: Ritakallio/Marjatiestä alkaen, Ritamäki, Ritavuori, Voitila
Jokilaakson lastenneuvola 5, puh. 044 438 4781, ma+ke
- Alue: Koskikylä/Valtatie 19 – Rastaantielle/Alahuhtalantielle asti, Sippolanmäki, Suokko,
Lankila, Haapakoski, Männikkö
Kyläneuvolat
Hellanmaan neuvola, puh. 044 438 4728, ti + pe
- Alue: Alahella, Hellanmaa, Raamattu, Toijanniemi
- Hellanmaantie 422, 62130 Hellanmaa
Tiistenjoen neuvola, puh. 044 438 4781, ti + to
- Alue: Tiistenjoki, Lakaluoma, Ylikylä, Paavola
- Pappilantie 15, 62165 Tiistenjoki
Kauhajärven neuvola, puh. 044 438 4780, ma + ke
- Alue: Kauhajärvi, Hirvijoki)
- Kauhajärventie 5, 62295 Kauhajärvi
Aikuisvastaanotot
Aikuisvastaanotolle voi varata ajan kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Vastaanotoilla
annetaan yksilöllistä terveysneuvontaa ja sairaanhoidollista ohjausta sekä suoritetaan erilaisia
toimenpiteitä (esim. lääkeinjektiot, ompeleiden poistot).
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Diabetesneuvolassa diabeetikot saavat hoitoon liittyvää neuvontaa ja sairaanhoidollista
ohjausta. Prediabeetikkojen kohdalla tavoitteena on terveysneuvonnan keinoin ennalta
ehkäistä diabeteksen puhkeaminen.
Vastanotot ajanvarauksella!
Aikuis- ja diabetesneuvolat 1-2, Siiriläntie 3E, 62100 LAPUA
Puhelinaika ma-to klo 10-11 (ajanvaraus ja muu puhelinneuvonta)
Aikuis- ja diabetesneuvola 1, puh. 06 438 4972
Aikuis- ja diabetesneuvola 2, puh. 06 438 4963
Kyläneuvoloiden aikuisvastaanotot
Puhelinaika/ajanvaraukset ma – to 11.30 – 12.30
Hellanmaan neuvola
Hellanmaantie 422, 62130 Hellanmaa
puh 044 438 4728, ti ja pe
Kauhajärven neuvola
Kauhajärventie 5, 62295 Kauhajärvi
puh. 044 438 4780, ma ja ke
Tiistenjoen neuvola
Pappilantie 15, 62165 Tiistenjoki
puh. 044 438 4781, ti ja to
Työnhakijoiden terveystarkastukset
Työnhakijoilla tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevalla on mahdollista hakeutua
maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajan vastaanotolle. Terveystarkastus
sisältää terveydentilan kartoituksen, mahdollisen lähetteen verikokeisiin ja tarvittaessa
ohjauksen lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle. Tarkastuksessa tarkistetaan
myös rokotustiedot ja laaditaan terveydenhoitosuunnitelma.
Ajanvarauksen terveydenhoitajan vastaanotolle puh. 044 4384940 / 044 4384962.
Kuulontutkimukset/kuuloyhdyshenkilö
Terveyskeskus, Sairaalantie 3, (sisäänkäynti pääovesta).
Ajanvaraukset ma – to 11.30 – 12.30, puh. 044 4384780
 Vastaanotto ajanvarauksella torstaisin klo 9 – 11:00
Kuulontutkimuksiin voi tulla joko lääkärin lähettämänä tai varaamalla itse ajan.
Kuuloyhdyshenkilö opastaa kuulokojeen käytössä, auttaa tarvittaessa kuulokojeen
puhdistuksessa ja väliletkujen vaihdossa. Kuuloyhdyshenkilö tekee myös kuulokojeiden
uusimislähetteet keskussairaalaan.
Rokotukset
Lapset saavat kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Jos hän kuuluu riskiryhmään,
hänellä on oikeus myös riskiryhmien rokotuksiin. Alle kouluikäiset lapset saavat rokotteensa
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lastenneuvolakäyntien yhteydessä, koululaiset ja opiskelijat rokotetaan koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa.
Aikuisille tarjotaan yksilön ja väestön suojaamisen kannalta välttämättömät rokotukset
rokotushoitajan toimesta.

Rokotushoitaja
o
Osoite: Terveyskeskus, Sairaalantie 3, (sisäänkäynti pääovesta).
o
vastaanotto ajanvarauksella torstaisin klo 12:30 -17:00.
o
Ajanvaraus puh. (06) 438 4844 tai torstaisin suoraan rokotushoitajalta klo 11:30 – 12:30
puh. 044 438 4780.
Seulonnat
Seulonnoilla tarkoitetaan irtosolunäytteitä ja mammografiatutkimuksia.
o
Kohdunkaulan irtosolututkimus (PAPA -näyte) järjestetään viiden vuoden välein kaikilla
30 – 60 vuotiaille lapualaisille naisille, tiedustelut kts. äitiys- ja
perhesuunnitteluneuvolan yhteystiedot.
o
Mammografiaseulonta tehdään kahden vuoden välein kaikille 50-68 -vuotiaille
lapualaisille naisille, tiedustelut 044 -4384962.

7.5. Vapaa-aikapalvelut ja harrastukset
7.5.1.

Lapuan kaupungin kulttuuri- ja museopalvelut

Kulttuurikeskus Vanha Paukku
Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua
puh. 044 438 4582
Avoinna ma-to klo 11-19, pe 11-17, la 11-15
Kulttuuritoimisto avoinna ma-pe klo 9-16 tai sopimuksen mukaan.
www.vanhapaukku.fi
Lapuan Taidemuseo avoinna ti-pe klo 11-17 ja la 11-15
www.lapuantaidemuseo.fi
Kulttuurikeskus Vanha Paukku on kaikille avoin taiteen ja luovuuden keskittymä, jossa
sijaitsevat muun muassa Lapuan kaupungin museot, taidegallerioita, kaupunginkirjasto,
kansalaisopisto, musiikkiopisto ja kulttuuritoimisto sekä lukuisia yhdistyspohjaisia kulttuuri- ja
taidealan yhdistyksiä.
Lapuan kulttuuri- ja museopalvelut tukevat kaikkien lapualaisten mahdollisuuksia kulttuurin ja
taiteen kokemiseen ja tekemiseen sekä lisää kotiseututietoutta ja paikallishistorian
tuntemusta. Kulttuuritoimiston kautta maahanmuuttajat saavat myös tietoa paikallisista
kulttuuriharrastuksista.
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Kulttuurikeskuksessa toimii myös Vanhan Paukun taiteilijaresidenssi, jonka kautta on
mahdollisuus eri maista tulevien taiteilijoiden kohtaamiseen. Lapuan kaupungin museoihin ja
gallerioihin on vapaa pääsy.
Infopiste/Lapuan kaupungin matkailutoimisto/ Kela asiointipiste
puh. 06 438 4582, avoinna ma-to 11-19, pe 11-17, email info@lapua.fi
Kela-asiointipisteen neuvonta ti-to 11-17
Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa sijaitsevat:

kaupunginkirjasto

Lapuan Taidemuseo

Lapuan Patruunatehtaan museo, Pyhälahden Valokuvaamomuseo ja Lapuanliikkeen
museo

Patruunagalleria ja Pohjanmaan Valokuvakeskuksen galleria

Ison Prässin ravintola

Cafe Patruuna

Teatteri Lapua

Luova Yhteisö – yhteisöllinen ateljeetila ja taiteilijaresidenssi

tehtaanmyymälöitä

elokuvateatteri

jokilaiva kesäisin

muita yrityksiä ja yhteisöjä
Lapuan kansalaisopisto
http://www.lapua.fi/kansalaisopisto/
puh. tai 044 438 4531 tai 044 438 4532
Lapuan kansalaisopisto järjestää suomen kielen koulutusta. Opistolla on valmius järjestää
alkeis-, jatko-, keskustelu- tai verkkokursseja, riippuen opiskelijoiden osaamistasosta ja
paikallisista koulutustarpeista. Tällä hetkellä järjestettävä koulutus on alkeis- ja jatkokoulutusta opiskelijamäärien ollessa pienehköjä. Kansalaisopistojen ryhmien minimikoko on
yleensä 10 opiskelijaa. Järjestettävien suomen kielen kurssien määrä ja sisällöt vaihtelevat
lukuvuosittain kysynnän ja kansalaisopiston resurssien mukaan. Mikäli opiskelijamäärä ei ole
riittävä, voidaan kursseja yhdistää ja opetusta toteuttaa eriyttämällä tunnin kulkua erilaisiin
vaiheisiin ja pienryhmiin. Tarvittaessa kansalaisopisto voi käynnistää uusia suomen kielen
kursseja myös kesken lukuvuotta, mikäli osallistujia on riittävästi.
Kansalaisopistossa suomen kielen opetus kytketään erilaisiin arjen asioihin kuten
työtilanteeseen, arkielämän tilanteeseen, vapaa-ajan taitoihin. Tätä kautta kielen opiskelu
integroi maahanmuuttajaa luonnollisella tavalla yhteiskuntaan. Kansalaisopiston järjestämä
suomen kielen opetus on vapaatavoitteista ja omaehtoisuuteen perustuvaa.
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat osallistua kaikille opiston kursseille. Myös
vähäisemmällä kielitaidolla pärjää hyvin esim. liikunta-, kuvataide- ja kädentaitokursseilla.
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Opiston kursseilla maahanmuuttajalla on mahdollisuus rakentaa uusia sosiaalisia verkostoja ja
löytää myös muita kuin kielellisiä itseilmaisun keinoja.
Kansalaisopiston yhteydessä toimivassa Lapuan Taidekoulussa (http://www.taidekoulu.net)
voi opiskella taiteen perusopetuksena kuvataiteita, käsityötä, tanssia ja teatteria.
Maahanmuuttajataustainen lapsi ja nuori voi hakea taidekouluun keväisin. Vapaita
opiskelijapaikkoja voi tiedustella kansalaisopiston toimistolta ympäri lukuvuoden.
Kansalaisopisto tarjoaa tarvittaessa myös henkilökohtaista opintoneuvontaa suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Opiston sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä on suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi (https://www.opistopalvelut.fi/lapua/index.php?&l=fi).
Maahanmuuttajataustainen opiskelija voi saada kurssimaksuunsa opintoseteliavustuksen.
Lapuan kansalaisopiston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu monikulttuurisuuden ja
kansainvälisyyden edistäminen. Kansalaisopisto järjestää monipuolisesti kursseja, joilla
voidaan tutustua eri maiden kulttuuriin myös esim. ruoka- tai käsityökulttuurin kautta. Em.
kurssien opettajina toimii usein maahanmuuttajataustaisia tuntiopettajia. Opisto järjestää
lisäksi luentoja yhteiskunnallisista ilmiöistä, eri maiden kulttuureista ja historiasta.
Lapuan musiikkiopisto
Tutustu musiikkiopistomme toimintaan osoitteessa:
lapua.fi/musiikkiopisto
Sieltä löydät myös konserttikalenterimme. Konserttimme ovat maksuttomia.
Musiikkiopistossa voit opiskella musiikkileikkikoulussa sekä soitto-ja lauluoppilaana.
Tiedustele vapaita oppilaspaikkoja toimistostamme p. 044- 438 4541.
Lapuan kaupunginkirjasto
http://www.lapua.fi/kulttuuri,vapaa-aika ja matkailu/kirjastopalvelut
Kirjastolla on kolme toimipistettä

Pääkirjasto
puh. 044 438 4571, Avoinna ma-to 11-19, pe 11-17 ja la 11-15 (kesä la suljettu)
Lehtisali aukeaa ma-pe klo 10, la klo 11

Kirjastoauto
puhelin 044 438 4568
aikataulu: http://www.lapua.fi/kulttuuri,vapaa-aika ja matkailu/kirjastopalvelut/ kirjastoauton
aikataulut tai saatavissa pääkirjastosta.

Tiistenjoen sivukirjasto
puh. 044 438 4568
avoinna ma klo 11.30-19.00
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Lapuan kirjasto kuuluu Eepos-kirjastoihin.
Kirjaston aineisto on Eepos-verkkokirjastossa:
https://eepos.finna.fi/
Kirjaston omistaa Lapuan kaupunki ja se on avoinna kaikille. Kirjaston tilojen ja laitteiden
käyttäminen sekä aineiston lainaaminen on ilmaista, kaukolainat muista kirjastoista ovat
maksullisia. Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Sen saa kirjastosta todistamalla
henkilöllisyyden esim. passilla. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen, kadonneen tai
turmeltuneen kirjastokortin tilalle voi ostaa uuden, se maksaa 3 €. Kirjastokorttiin pyydetään
allekirjoitus, sillä asiakas sitoutuu noudattamaan Eepos-kirjastojen sääntöjä. Asiakas on
vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Jos kortti katoaa, ilmoita siitä heti kirjastoon,
että kirjasto voi estää kortin väärin käyttämisen.
Kirjastokortilla voi lainata kotiin kirjoja, musiikkia, elokuvia, pelejä ja lehtiä. Laina-aika on 4
viikkoa, elokuvien ja pelien laina-aika on 2 viikkoa. Jos lainoja ei palauta eräpäivään mennessä,
joutuu maksamaan sakkoa, joka on 10 snt/ päivä. Lainoille voi pyytää lisää laina-aikaa, jos
niistä ei ole varauksia. Kirjastossa on tietokoneita ja skanneri. Niiden käyttäminen on ilmaista,
mutta tulostaminen maksaa 35 snt /sivu. Kirjastossa on kaksi tutkijanhuonetta opiskelua
varten sekä pöytä- ja istuinryhmiä, joita voi vapaasti käyttää opiskeluun tai ystävien
tapaamiseen. Kirjastossa on wifi, joten oman laitteen (läppäri, tabletti) voi liittää
langattomaan verkkoon. Salasanan saa kirjastosta.
Kirjasto järjestää tapahtumia lapsille ja aikuisille. Niistä saa tiedon kirjastosta, kirjaston verkkoja facebooksivuilta. Tapahtumista voidaan ilmoittaa myös Lapuan kaupungin tapahtumasivulla
ja Lapuan Sanomat –lehdessä. Tiedustele tapahtumista kirjaston henkilökunnalta, olet
tervetullut osallistumaan niihin.
Omalla äidinkielellä kirjoitettua kirjallisuutta voit saada luettavaksi Monikielisestä kirjastosta.
Pyydä Lapuan kirjaston henkilökuntaa tilaamaan sitä sinulle kirjastoon, josta voit lainata sitä
kotiisi. Monikielisen kirjaston lainoista sinun ei tarvitse maksaa.

7.5.2. Urheilu- ja liikuntapalvelut
Virkistysuimala Sateenkaari ja Urheilutalo www.lapua.fi
Urheilukatu 6
Palvelupiste puh. 044 438 4593
Uimahalli + kuntosali
sulkapallo, squash, racketball, picleball ja pöytätennis
Urheilukeskuksen alueen muu tarjonta
2 tenniskenttää, varaukset Urheilutalon palvelupisteeltä
Yleisurheilukenttä
Pesäpallokenttä
Lapuan Jäähalli
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Jäähallissa pidetään jää elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun
Jäähallissa on myös ilmaisia yleisöluisteluvuoroja
katso www.lapuanjaahalli.fi
Patruuna-Areena
Jalkapallon, pesäpallon ja yleisurheilun harjoitushalli
Simpsiön Rinnehiihtokeskus
Rinteen pituus 600 m ja korkeusero 90 m
5 hissiä
Simpsiöllä on myös monipuoliset maastohiihtomahdollisuudet.
Lapualaiset urheiluseurat
Lapualaisten urheiluseurojen yhteystiedot
sivuilta/liikuntapalvelut /urheiluseurat

löytyvät

Lapuan

kaupungin

www-

7.5.3. Nuorisopalvelut
Lapuan kaupungin nuorisopalvelut on keskitetty Nuorisotalolle, joka sijaitsee osoitteessa
Asemakatu 12, Asemakadun ja Oskarinkadun kulmauksessa. Nuorisotalossa sijaitsee
kaupungin nuorisotoimisto ja nuorisotila, sekä tiloja, joissa voi järjestää tilaisuuksia eri
ikäryhmille.
Nuorisotoimisto on Nuorisotalon toisessa kerroksessa, käynti Oskarinkadun puoleisesta
päätyovesta, puhelin 044-4384586.
Nuorisotila löytyy talon ensimmäisestä kerroksesta, käynti Asemakadun puolelta pääovesta.
Nuorisotila on avoinna maanantaista torstaihin klo 14-20 ja perjantaisin klo 14-22.
Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. Nuorisotilassa on toimintaa alle 18-vuotiaille
nuorille, juttuseuraa, erilaisia pelejä ja ajanviettomahdollisuuksia, tarjolla kahvia ja teetä.
Nuorisotilassa on aukioloaikana paikalla kaksi nuorisotyöntekijää.
Nuorisopalvelut löytyvät myös Instagramista, Facebookista ja Snapchatistä.
Tietoja lapualaisista nuorisoyhdistyksistä löytyy osoitteesta www.lapua.fi, Kulttuuri, vapaaaika ja matkailu / Nuorisopalvelut / Nuorisotyötä tekevät yhdistykset

7.5.4. Muut palvelut
Seurakuntaopiston Lapuan kristillinen opiston kampus
Siiriläntie 11-13, 62100 LAPUA
http://www.seurakuntaopisto.fi
Toimisto puh. 06 433 9200 ja 040 182 9419
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Seurakuntaopisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin pitkäkestoisia
koulutuksia. Seurakuntaopistolla on oikeus järjestää aikuisten perusopetusta. Sen osana
voidaan järjestää alkuvaiheen perusopetusta, joka on suunnattu maahanmuuttajille ja
keskittyy pääasiassa suomen kielen opiskeluun. Lisäksi opisto järjestää erilaisia harraste- ja
ammattitaitoa kehittäviä kursseja, joille maahanmuuttajat voivat osallistua.
MLL Pohjanmaan piirin toiminta Lapualla
Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta
 Kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta
 Sukupolvitoiminta (lukumummi ja -vaari, kylämummi ja -vaari)
MLL lastenhoitotoiminta
 tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina
 koulutetut lastenhoitajat
 arkisin klo 8-12 puh. 044 0303301 tai välitysohjelman kautta https://lastenhoito.mll.fi/
MLL nuorisotyö
 tukioppilas- ja mediakoulutukset, vanhempainillat

MLL Lapuan paikallisyhdistys ry.
Perhekahvila kokoontuu keskiviikkoisin klo 10-12 Vanhalla paukulla asukkaiden ja yhteisöjen
tilassa makasiinirakennuksessa, Vanhan Paukun tie 1.
Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi
vapaaehtoisvoimin. Monet vanhemmuudesta ja perheasioista kiinnostuneet toivovat paikkaa,
jossa olisi helppo tutustua uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. MLL:n
perhekahvila tarjoaa vanhemmille tukea, tietoa ja toimintamahdollisuuksia. Samalla lapset
saavat seuraa ja mukavaa tekemistä.
Perhekahvilaan voi tulla hetkeksi joko hengähtämään tai purkamaan toimintatarmoaan.
Tarjolla on paikka toimia yhdessä muiden lapsiperheiden ja omien lasten kanssa. Ilot, huolet ja
päivänpolttavat asiat jaetaan kahvikupposen ääressä. Keskustelua vauhdittamassa on
toisinaan asiantuntija-alustajia tai vierailijoita, ja keskustelujen aiheet voidaan suunnitella
perhekahvilan kävijöiden tarpeisiin. KAIKKI LAPSIPERHEET OVAT TERVETULLEITA !
Seuraa Lapuan MLL yhdistystä somessa FB ja ig: Lapuan MLL yhdistys ry ja https://lapua.mll.fi
Yhteydenotot sähköpostitse lapuanmll@gmail.com

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on yli 90 säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää tai piiriä ja
sen lisäksi jumalanpalvelukset ja lukuisat yksittäiset konsertit ja tapahtumat. Toivomme, että
niiden joukosta jokainen löytää itselleen sopivan paikan seurakunnasta. Lähde rohkeasti
liikkeelle ja liity Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-ryhmään tai tutki
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tapahtumatarjontaa nettisivuilta www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi. Tarjolla on myös
apukäsiä lapsiperheille, keskusteluapua, rukoustukea, ystäviä ja yhdessäoloa arkena ja
sunnuntaina. Seurakunnassa on myös alkamassa englanninkielinen raamattupiiri, josta voit
kysellä lisää sähköpostitse seurakunnan tiedottajalta: minna.ylimaki-hemminki@evl.fi. Voit
myös esittää toiveita ja kertoa odotuksiasi. Seurakunta haluaa olla toivoa ja turvaa tuova
yhteisö Lapualla. Tervetuloa mukaan toimintaan!

8. Eri tahojen roolit kotouttamisessa ja niiden yhteystiedot
Organisaatio/henkilö
Maahanmuuttoyhdyshenkilö

Yhteystiedot
Marita Vaahtoniemi,
Valtuustontie 8,
Lapua. Puh. 044 438 4010
marita.vaahtoniemi@lapua.fi

Rooli
- koordinoi
maahanmuuttajatyötä
- tiedottaminen

maahanmuuttopalvelut
Tavattavissa tarpeen mukaan

TMM-Palvelut
Tuomas Männistö
Puh. 040 611 7613
tuomas.mannisto@kauhava.fi

Etelä-Pohjanmaan
TE –toimisto

Valtionkatu 1,
60100 Seinäjoki
puh. 0295 025 500 (valtakunnallinen
puhelinpalvelu) arkisin klo 916.15
Mauno Salmela,
Alvar Aallon katu 8,
60220 Seinäjoki
puh. 040 536 8065

-avustaa
maahanmuuttajia
asettumaan ja
integroitumaan
paikkakunnalle.
Neuvontaa ja ohjausta.
Alkukartoituksen
tekeminen.
Työvoimapalvelut,
maahanmuuttoasiat

Etelä-Pohjanmaan
Ely –keskus, Ylitarkastaja/
maahanmuuttoasiat

KELA

Kalevankatu 17 A, 60100 Seinäjoki

KELA asiointipiste

puh. 06 438 4582, avoinna
ma-to 11-19, pe 11-17 info@lapua.fi
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maahanmuuttajien
yhteiskuntaan ja
työelämään
kotouttamisen ja
turvapaikanhakijoiden
vastaanoton suunnittelu,
ohjaus ja seuranta
Suomen sosiaaliturvaan
kuulumisen
selvittäminen/
mahdolliset
sosiaalietuudet
KELA-kortti
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Digi- ja väestötietovirasto

Poliisi

Terveyskeskus

Lapuan
tuomiokirkkoseurakunta
Seurakuntaopisto, Lapuan
kristillinen opiston kampus

Kela-asiointipisteen neuvonta
ti-to 11-17
Käyntiosoite: Poutuntie 7,
62100 LAPUA
www.kela.fi
Juhonkatu 4, 2krs.
60320 Seinäjoki
palveluajat ma – pe klo 9-16.15
www.dvv.fi/henkilöasiakkaiden
asiakaspalvelu
Pohjanmaan poliisiasema,
Juhonkatu 4
60320 Seinäjoki
puh. 0295 440 511
Sairaalantie 3, 62100 LAPUA
puh. 06 438 4111

Koulukatu 2, 62100 LAPUA
http://www.lapuantuomiokirkkoseura
kunta.fi/
Siiriläntie 11-13, 62100 LAPUA
Puh. 06 433 9200 / 040 182 9419

Lapuan kansalaisopisto

Vanhan Paukun tie 1
www.lapua.fi/kansalaisopisto/
044 438 4531/ 044 438 4532

Invest Lapua

Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle,
Poutuntie 8, Lapua. Puh. 044 438 4050
yritys@lapua.fi

Vuokra-asunnot

Lapuan Kotiasunnot Oy
Poutuntie 8,
62100 Lapua
p. 044 438 4088
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Rekisteröityminen,
muuttoilmoitusasiat

Oleskeluluvat, viisumit

Terveysneuvontaa,
sairaanhoitoa,
lääkinnällinen kuntoutus
ja hammashuolto
Hengelliset palvelut

Suomen kielen ja
kulttuurin pitkäkestoiset
maahanmuuttajakoulutu
kset sekä lyhytkurssit
Laaja kurssitarjonta;
suomen kieli, muut
kielet, atk, terveys ja
liikunta, musiikki, tanssi,
taide, käsityö, kotitalous
jne.
Yritysasiat ja -ideat, liikeja toimitilojen vuokraus,
toimitilaneuvonta,
yritysyhteydet,
yritysrahoitus, liikeidean
ja liiketoimintasuunnitelmien sparraus,
rahoituslaskelmien
tarkistus
Vuokra-asunnot
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info@kotiasunnot.fi
Lapuan Yrittäjät
Lapuan Urheiluseurat

www.lapuanyrittajat.com
eri osoitteissa

Nuorisotoimisto

Oskarinkatu 11, 62100 LAPUA
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Erilaisten liikunnallisten
ryhmien ohjausta.
Nuorten toimintaa,
kokoontumispaikka,
harrastusmahdollisuuksia
ja järjestötoimintaa

