
KOKOUSAIKA
Maanantai 14.3.2022 kello I 7.00-19.02

KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

JASENET
Viiistinen Simo, pj. x
Vihtonen Esa, l. vpj. x
Liimatainen Sanna, 2. vpj. -
HytdlA Matti x
Kakko Matti x
Kauppinen Maarit x
Minkkinen Miia x

VARAJASENET
Leskinen Jouko
Siekkinen Sanna
Kytdle Pentti
Salonen Katri
Leppiinen Arvo
Hiiyrinen Anna
Hytonen Aki

x

Valtuuston pj.
Valtuuston I Wj.
Valtuuston II vpj.

Puttonen Maritta
Htinninen Mauri
Karhunen Pekka

x
x
x

MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ia
llsnfiolon peruste)

Pasanen Mika, kunnanjohtaja, esittelijii x
Lahti Eija, vs. kunnansihteeri, p<iytiikirjanpitiijii x
Tiihanoff Markus, tytiiryhti6iden raportointi x klo 17.00 - 17.18
Lampinen Tuula, tytiiryhtioiden raportointi x klo 17.18 - 17.43
Tulla Riku, tytiiryhtioiden raportointi x klo 17.43 - 18.14

ASIAT Q:t24-32

POYTAKIR.IAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja Pdytiikirjanpitiijii

</ -€_..2 LZ_-_ .- . il--'";

Lal:ItiSimo Viiisiinen Eiia

Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
piiiit<isvaltai seksi.

Ptiytiikirjantarkastajien valinta

Priytnkirj antarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosj iirj estyksen
mukaisesti Maarit Kauppisen ja Miia Minkkisen.

Tarkastusaika

Konnevedelle ru3.2022

POYTAKIRJA oN PIDETTY YL#-
SESTI XAHTAVAXA

Paikka ja pvm.
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1. VALTUUSTON PAATOSTEN TAYTANTOONPANO, PAAToXSET KOKOUKSESTA
21.2.2022

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Kh. $ 24 Kuntalain (41012015) 39 $:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
piiiittisten ttiytiintti<inpanosta. Tiiyttintri<inpanoon kuuluu olennaisena
osana piiiitristen laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden
korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin.

Kuntalain 96 $:n mukaan

"Jos kunnanhallitus katsoo, ettti valtuuston ptitit<is on syntynyt vir-
heellisessii jiirjestyksessti taikka ettti valtuusto on ylittdnyt toimivaltansa
tai ettd piiiitris on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jiitettiivii
piiiitos tiiytiint<i<in panematta. Asia on viipymiittii saatettava valtuuston
uudelleen kesiteltevaksi. "

Kunnaniohtaian ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettd valtuuston 2l .2.2022 tekemiit pii2itokset ovat
syntyneet laillisessa jrirjestyksessii eikii valtuusto ole ylittiinyt toimival-
taansa. Piiiittikset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia, joten ne
voidaan panna tiiytiintoon sellaisinaan.

Piiiitos

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiitdsehdotuksen yksimielisesti.

Pdytnkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelll _J :2022
Ptiytii ki rj a n pitiij ii
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2. KONNEVEDEN KUNNAN TYTARYHTIOIDEN RAPORTOINTI

Valmistelija: kunnanjohtaja Mika Pasanen, p. 0400 626 991

Kh$2s
Esityslistan liitteet I -3 Konneveden kunnan hallintosiiiinn<in l6 $ mukaan kunnanhallituksen

tulee antaa valtuustolle puolivuosittain/neljiinneswosittain raportin kun-
takonsernin yhtiriiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen ase-

man kehittymisest[ sekii arvion tulevasta kehityksestii ja riskeistii.

Kunnalla on kolme omistuksessaan olevaa tytaryhtidtd: Konneveden
Vuokra-asunnot Oy, Konneveden kaukoltimpo Oy ja Kellankosken
Voima Oy. Tytiiryhti<iiden toimitusjohtajat esittiiviit yhtiriiden raportit.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus piiiittiid.antaatyteryhtioiden raportit valtuustolle tiedok-
sl.

Piiiit<is

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiit<i sehdotuksen yksimieli sesti

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle 1 :2022
Ptiytiiki rj an pitiij ii
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Sosiaali- ja terveysltk.
1.3.2022 S2

3. LAHIHOITAJAN TEHTAvAN TAYTTOI,upI

Valmistelija; palvelupeellikko Heli Lehtinen p. 040 579 0652

Vanhuspalveluj en perushoitaj a Kaij a Laulainen p yytdi eroa perushoita-
jan tehttiv?istii 10.1 .2022 piiiviityllii irtisanomisilmoituksella jiiiidessiiiin

eliikkeelle 1.7 .2022 alkaen.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Kaija Laulaiselle my<innetiiiin ero
perushoitajan tehtiiviiste 1.7 .2022 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittdii, ettii kunnanhallitus myrintiiii
I tihihoitaj an (ent. perushoitaj a) tehtavelle tiiyttriluvan.

Piiiitris: Ehdotus hyviiksyttiin.

Kh. s 26 Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus p?itittii d antaa sosiaali- j a terveyslautakunnalle luvan
teyfiee liihihoitaj an tehtAva.

Piiiit<is

Kunnanhallitus hyviiksyi ptititrisehdotuksen yksimi eli sesti

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelfe J :2022
Ptiytiikirjanpitiijn
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Sosiaali- ja terveysltk.
1.3.2022 S3

4. LAHIHoITAJAN TEHTAVAN TAYTTOT,UPI.

Valmistelija; palveluvastaava Susanna Lehtonotko p. 040 848 7842

Vanhuspalveluj en I iihihoitaj a Katj a Heinonen pyfiee eroa liihihoitaj an

tehtevesta 22 .12.2021 piiiviityllii irtisanomisilmoituksella. Katja Heino-
nen on ty<ilomalla tehtavasta?in 6.2.2022 saakka. Katja Heinosen tyri-
suhde piiiitetiiiin ty<iloman loppuun.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Katja Heinoselle my<innetdiin ero
liihihoitajan tehtaveste 7 .2.2022 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittiiii, ettii kunnanhallitus my<inttiii
tehtavalle tdytt<iluvan.

Piiiitos: Ehdotus hyvtiksyttiin.

Kh. s 27 Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypprinen, p. 0400 500 231

Kunnanj ohtai an ehdotus

Kunnanhallitus piiiitt[ d antaa sosiaali- j a terveyslautakunnalle luvan
tefitee I iihihoitaj an tehtAvA.

Piiiitos

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiito sehdotuksen yksimi eli sesti.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle _J :2022

POytflkirjanpitnjn
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5. PAATOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN KOKEILU

Kh. s 28
Esityslistan liitteet 4-5

Valmistelijat: palvelupeellikko Heli Lehtinen, p. 040 579 0652
kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Pdiit<isten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on lakisiiiiteistti toimin-
taa. Kunnan on edi stettiivii asukkaidensa hyvinvointia j a terveyttii. Kun-
nalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistiimisestii sil-
tii osin kuin tiimii tehtiiviikytkeytyy kunnan muihin lakisiititeisiin tehtd-
viin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin
ja terveyden edistiimiselle tavoitteet ja miiiiriteltiivli tavoitteita tukevat
toimenpiteet. Sen on otettava piiiit<iksenteossaan huomioon piidtdstensii
arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen viiestoryhmit-
tiiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon jtirjestiimisestii 6 $). Myds muut
lait edellyttdvdt vaikutusten ennakkoarviointia mm. taveydenhuoltolain
11 $, tasa-arvolain 4 $, YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 3 artikla,
maankiiytt<i- ja rakennuslain 9 $ ja laki ympdrist<ivaikutusten arviointi-
menettelys$ (252/2017). My<is Kuntaliitto on vuonna 201I antanut
suosituksen vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa piiiitoksente-
ossa.

Valtuuston tulee tehdii pdiitos, ettd ennakkoarviointia kokeillaan piietok-
senteon tukena. Kokeilujakson pituus on vuoden 2022loppuun saakka.
Ttinii aikana koulutetaan valmistelijat, tukihenkildtja luottamushenkilot
ennakkoarvioinnin tekoon. Kokeiluj akson aikana o sastoptiiilliktit lauta-
kuntien esittelij<iinii harkitsevat, mistd asioista ennakkoarviointeja teh-
diiiin. Osastopiiiillikot toimivat valmistelijoina ja ovat vastuussa ennak-
koarvioinnin tekemisestii. Hyvinvointikoordinaattori toimii heidiin tuki-
henkil<iniiiin sisdltriasiantuntijana. He yhdessti tunnistavat piidt<iksen
vaikutuksia ja arvioivat vaihtoehtoja. Tarvittaessa konsultoidaan my<is
prosessiasiantuntijoita eli vaikutusten ennakkoarvioinnin prosessiosaa-
jia.

Vaikutusten arviointi perustuu valmistelijoiden ja sisiiltriasiantuntijoi-
den tietoon ja kokemukseen. Arviointia tiiydennetiiiin osallisten ja pii^dt-

tiij ien asiantuntemuksella. Piiiitosten vaikutusten ennakkoarviointi to-
teutetaan kokeilussa olevalle Konneveden kunnan omalle lomakepohj al-
le. Ennakkoarvioinnit liitetiiiin esittelytekstiin ja arviointia kiiytetiiiin
piiiitoksenteon tukena. Kokeilujakson aikana laaditaan tarkemmat ohj eet
ennakkoarvioinnin tekemisen tueksi. Kokeiluaj an piitityttyii kootaan
valmistelijoiden, sisiiltdaisantuntijoiden sekii ptiiittiijien kokemuksia
vaikutusten ennakkoarvioinnin kiiytristii. Lopuksi tehdiiiin piiiit<is arvi-
ointimallin j atkamisesta ja kehittiimisestii.

Liitteinii ovat pddtri sten vaikutusten ennakkoarviointiohj e j a -lomake.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle J :2022
Ptiytflkirjanpitljn
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Kunnanjohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus piiiittiie esiftee valtuustolle, ettd valtuusto piiiittiiii, ettii
Konneveden kunnassa kokeillaan piiiit<i sten vaikutusten ennakko arvi-
ointia piiiitoksenteon tukena. Kokeilujakso kestiiii vuo den 2022 loppuun
saakka.

Ptiiit<is

Kunnanjohtajan esityksesti poiketen Pentti Kytola esitti asian p<iydiille
jiittiimistii ja Matti Hytola kannatti esitystii.

Suoritettiin kiittenostoiiiinestys : ne, j otka kannattavat kunnanj ohtaj an
ehdotusta, tidnestiivlt JAA ja ne, jotka kannattavat Kytdliin esitystii, iiii-
nestiivtit EI.

JAA aiinia annettiin 5 ja EI eefie2.

Kunnanhallitus hyviiksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle J :2022
P0ytiikirjanpitlijii
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6. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISSUUNNITELMA 2022.2025

Kh. $ 2e
Esityslistan liite 6

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypponen, p. 0400 500 231
Lisiitiedot: palvelusuunnittelija Piiivi Halonen, p. 040 584 7263

Valtuusto hyviiksyi ptiiit<ikselliiiin 3l.l .2017 $ I maahanmuuttajienko-
touttamissuunnitelman vuosille 20 17 -2021 .

Esityslistan liitteenii on piiivitetty maahanmuuttajien kotouttamissuunni-
telma vuosille 20221025.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus p?iiittiie esittae valtuustolle, etti valtuusto hyviiksyy esi-
tysli stan liitteenii olevan maahanmuuttaj ien kotouttami ssuunnitelman
vuosille 20222025.

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiit<i sehdotuksen yksimi elisesti.

Piiiit<is

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell[ 1__:2022
Piiytnkirjanpitiij!i
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7. ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTON NEUVOTTELUKUNNAN JASENEN JA
VARAJASENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 202I-2025

Kh. $ 30

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Ala-Keiteleen musiikkiopistolla on neuvottelukunta, johon Adnekosken
kaupunki valitsee yhden jiisenen ja muut sopimuksen mukaista musiikin
perusopetusta ostavat kunnat kukin yhden jiisenen. Jtisenille valitaan
henkikikohtaiset varaj6senet. Neuvottelukuntaan kuuluu jiisenenii myris
musiikkiopiston rehtori, joka valmistelee k?isiteltliviit asiat ja toimii ko-
kouksen sihteerinii. Neuvottelukunnan puheenjohtaj ana toimii Aiine-
koskea edustava jiisen.

Neuvottelukunnan tehtiiviinii on valvoa sopimuskuntien etua, kiisitellii
musiikkiopiston toiminnassa esille tulevia asioita koko toimialueen n6-
kokulmasta ja p aattaa oppi lasm?i2iri std eri o sastoill a talousarvion puit-
teissa. Neuvottelukunta valmistelee Aiinekosken kaupungin vapaa-
aikalautakunnan kdsitelttiviiksi muun muassa kulloinkin noudatettavan
opetussuunnitelman ja sen mukaisesti annetavan opetuksen mdiiriin sekd

oppilailta perittiivien maksujen suuruuden. Lisiiksi neuvottelukunta
paattaa ne perusteet, joilla musiikkiopiston rehtori suorittaa oppilasva-
linnat.

Kunnadohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esitt?iii valtuustolle, ettd se valitsee jdsenen ja hiinelle
henkikikohtaisen varajisenen Ala-Keiteleen musiikkiopiston neuvotte-
lukuntaan toimikaudeksi 2021 -2025.

Piiiitris

Kunnanhallitus hyviiksyi pliitosehdotuksen yksimielisesti.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellf J :2022
Ptiytiikirjanpitnjii
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8. KONNEVEDEN KUNNAN ELINKEINOELAMAN TUKEMISPERIAATTEET

Valmistelijat: Kunnanjohtaja Mika Pasanen, p. 0400 626 991
toimitusjohtaja Riku Tulla, p 040 663 4225

Kh$31
Esityslistan llite 7 Konnevesi 2025 -kuntastrategian mukaisesti Konnevesi on vahvan ta-

louden, yrittiij iiystiiviilli syyden j a I aadukkaan maaseutuasumisen koti -
kunta. Vuonna 2021 alkaneen valtuustokauden alussa hyviiksytyn uuden
kuntastrategian mukaisesti Konneveden kunnan yhtenti kriittisenii me-
nestystekij[nd ovat elinvoiman kasvattaminen ja elinvoimaa lisiiiiviit in-
vestoinnit. Osin niimii tavoitteet jalkautuvat kiiytiintti<in niiiden nyt val-
mi steluj en Konneveden kunnan miiiirittel emien elinkeinoeliimtin tuke-
mi speriaatteiden kautta.

Oheisessa materiaalissa esitettynii Konneveden kunnan elinkeinoeliimiiii
tukevat periaatteet ja joukko tukevia ty<ikaluja. Tukien my<intiimisessii
ja maksatuksessa otetaan huomioon Euroopan unionin mddriiykset kos-
kien julkisen tuen maksimimiiiiriii (de minimis -tuki). De minimis -tuki
on yrityksille my<innettiiviiii julkista tukea, jota siiiitelee Euroopan ko-
mission asetus (EU) Nro 140712013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta
etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen
koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. EU-
asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintddn 200 000
euroa kuluvan j a kahden edelli sen verovuoden aikana. Maantiekulj etus-
ten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tuki voi olla enintiiiin 100

000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus hyvaksyy Konneveden kunnan elinkeinoeldmdii tukevat
peri aatteet. Elinkeinoel iimtiii tukevat toimenpiteet tulevat voimaan vuo-
den2023 alusta alkaen, mikili ne hyviiksytddn kunnanhallituksen esit-
trimdnii kunnanvaltuusto ssa j a toimenpitei siin o soitetaan miiiiriirahat
vuoden 2023 talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaan.
Osia tukemistoimenpiteistii voidaan kiiynnistiiii jo wonna 2022 olernas-
sa ol evi en miiiiriirahoj en puittei ssa tukemi speriaatteiden mukai sesti.

P?iiit<is

Kunnanhallitus hyviiksyi piitit<isehdotuksen yksimielisesti

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle 1 :2022
Piiytnkirjanpitiijii
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9. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Kh. $ 32

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Kunnani ohtai an piiiit<is

$ 6 Maksusitoumus vamman hoitamisessa

Kunnansihteerin piititd s

$ 4 Ylityomiiiiriiys

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus ptiiittiiii merkitii viranhaltijapiiiitokset tietoonsa saate-
tuiksi.

Piiiitris

Kunnanhal I itus hyviiksyi piiiito sehdotuksen yksimieli sesti.

P0ytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell[ _J :2022
PtiytiikirjanpitiijI



Konneveden Vuckra-
asunnot Oy:n raportti
1 .3.7072



Konneveden Vuokra-asunnot Oy:n raportti

Uudisrakennushankkeen atoituskokous
pidettiin 29.10.2021. Suunnitetmien
mukaan vatmistuvan paritalon (2 x
4h+k+s 6 83,5 m2) ia rivitaton (2 x
3h+k+s 6 66 mZ ja 2 xlh+k 6 33,5 m2)
kiiyttiiiinottotarkastus on tarkoitus
pitiiii 25.10.2022.

Uudisrakennusten valmistuminen ja
ktiytttiiinotto. \tuokrataiset sisdiin
1.11.2CI27 alkaen.

Vuoden 2021 tavoitteiden
toteutuminen

Vuoden 2022 tavoitteet

Tavoitteiden toteutumisen esteet ja riskit

l(VR-urakoitsijan mahdottiset tuotannottiset ja talodettiset vaikeudet.

Asukkaiden saanti uusiin asuntoihin.



TALOUSLUKUJA

TP 2020 TP 2021 T42022
Wokratuotot

Kiytttikorvaukset

Ferintituotot

Muut tuotot

Liikenraihto

Tutos ennen tp-
siirtoja ja
varauksia

ffi 196€

51 826 €

2061€
1 095€

701 178€

93 737 €

665 086 €

56213 €

22fi€
760 €

724349 €

91 299 €

674188€

61 390 €

0€
0€
735 578 €



TP 2021TP 2020

vieras piioma

Rahoitustainojen
korot

Taseen
toppusumma

Asuntojen
kiiytttiaste

Huoneistoremontit

Muut korjauskutut
(vihennetty saadut
vak.korvaukset)

Yhteensd

2579 560 €,

15 207 €

3 47 968€

92,72%

92 098€
11 347 €

103 445 €

2856 401€

13 918 €

3 845 349 €

92,36%

42 363 €

78 505 €

120 868 €

3837 U7 €

18 730 €

70 000 €

28 000 €

98m0€





Konneveden kaukotdmpo Oy:n raportti

Konneveden kaukotdmpri Oy on
kyennyt toimitusvarmaan ja
kustannustehokkaaseen
limmtintuotantoon.
LisiitiittyJiverkostot on rakennettu
suunnitettusti.

lkiiiintryti verkosto ja laitteisto.

Uuden biokattitan kiytttitinotto.
Folttoaineki lpai lutus

Tavoitteiden toteutumisen esteet - riskit

Vuoden 2022 tavoitteet

;

Vuoden 2021 tavoitteiden
toteutuminen



I rr zozo lw zozr lnzozz
Liikevaihto

Tutos ennen
titinpddtrissiirtoja ja
veroja

Suunn. poistot

526142 562988

112979 105420

931 18 94638

Ei erittistii
tatousarviota



O



Konneveden kunnan Kettankosnen Voima
Oy -tytiiryhtion raportti

56hk6ntuotanncsa ennitys, l,fi)l GWh (ka.
+24%1. Ei merkittivii taiterikkoJa tai korjauksia.

Kalastustiiketoiminnassa m)rynti tavoitteisiin,
kesiiajan tlmpimin veden takia kuukauden ajaksi
keskeytetty katastus rokotti tatoudettisesti
merkittivisti tulosta peruutusten takia.

runhytlteistyd syveni etinkeinojen kehittimisen,
markkinoinnin ja vlestinniin
ostopatvetwopimusten kautta

Siihkain&otanto pysyy hyviittii tasolta.

Kalastustiiketoiminnan osatta m)4ftyjen
katastusvuorokausien m55ri kasvaa ja
tiiketoiminnasta saatava tutos kasvaa. Tutevien
sopimusten neuvottetu vuodesta 2023 atkaen.

Kuntayhteisty6tii kehitetiiin entisestiin -->
painopiste etinkeinojen kehittemiscsa ja
lbnnevesi lfi) -juhtawodessa.

Liian timpimlsti kesiistii johtuva katastuksen keskeytys Ja siiti aiheutuvat tatoudettiset tappiot.

Vihivetisen vuoden aiheuttamat matalat virtaamat ja sihk6tuotannon heikentyminen. Laiterikot.

Eritaisten katatautien vaikutus katastusliiketoiminnalte ja haltinnassa olevitle vesiatueitte.

Vuoden 202 1 tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2022 tavoitteet

Tavoitteiden toteutumisen esteet - riskit
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KON N EVESI

1. Taustaa

Kuntahallinnossa tehtevet pidtokset ovat usein mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat syvesti kuntalaisiin ja kunnan ta-
louteen. Mukaan pddtoksentekoon tarvitaan useita erilaisia pddtdsvaihtoehtoja, joista poliitikot voivat valita kuntalais-

ten ndk6kulmasta parhaan.

Pddtosten vaikutusten ennakkoarviointi on lakisiiteistd. Kunnan on edistettdvd asukkaidensa hyvinvointia ja ter-
veyttd. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edist6misestd siltd osin kuin tdmd tehtave kytkeytyy
kunnan muihin lakisSSteisiin tehteviin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden
edistdmiselle tavoitteet ja meariteltave tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava pditdksenteossaan huomi-

oon pa5t6stensd arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen viestoryhmittiiin (Laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon jirjestdmisestii 6S). Myris muut lait edellyttiiviit vaikutusten ennakkoarviointia mm. terveydenhuoltolaki

11$, tasa-arvolaki 45, YK:n lasten oikeuksien sopimus 3 artikla, laki ympdristovaikutusten arviointimenettelysta
252/2077 sekd maankdytt6- ja rakennuslaki 9 S.

Myos Kuntaliitto on antanut suosituksen vuonna 2011 pAatdsten vaikutusten ennakkoarviointimenettelysta.

Suosituksessa esitetAen, etta

1. Kun peet6sesitysten vaikutuksia arvioidaan ennalta, piiiitttijien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia
samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Piiiitoksi6 valmisteltaessa ja tehteesse tulee ottaa huomioon, miten ne

vaikuttavat kuntalaisiin, ympdrist66n, organisaatioon ja henkilostoon sekd talouteen.

2. P6dt6sesitysten vaikutusta tulee arvioida sekii lyhyellii ettii pitkiillii aikajenteelle pddtoksestd riippuen. Vaiku-

tuksia voidaan arvioida esimerkiksi budjettivuoden, valtuustokauden tai valtuustokauden ylittevalla aikajdn-

teell6.

3. Kuntaliitto suosittelee, ettd peetosesityksissd ja tavoitteita asetettaessa esitetidn vaihtoehtoja ja valmisteli-
jan esityksen rinnalle nostetaan ainakin nollavaihtoehto, jossa on kuvattu, mitd tapahtuu, jos asialle ei tehdii
mitiin. Vdhin vaatimus on se, ettd tehdyn pddtosesityksen vaikutukset arvioidaan, jos vaihtoehtoisia pddtos-

esityksiS ei ole mahdollista tehdd.

4. Kunnan on tarpeen linjata itselleen, mitk6 pddtokset vaativat ennakkoarviointia ja keskittyii arvioimaan vain

niita paetdksia ja tavoitteita, joilla on merkittavia vaikutuksia. Kunta voi tehdd listan siit6, millaiset asiat ovat
tarpeen ottaa ennakkoarvioinnin kohteeksi.

2. IVitd ennakkoarviointi tarkoittaa?

Pditosten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukSteen, miten valmistelussa oleva pdit6s vaikut-
taisi erilaisten ihmisryhmien e[5midn. Se on suunnittelun ja pddtciksenteon tycivdline. Erilaisten vaihtoehtojen k5-

sittety ja vaikutusten jdsentiminen auttaa hahmottamaan tulevaa. Pddtosten vaikutusten ennakkoarviointi tulee
kytked osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun ja toteutuksen arviointiin. Vaikutusten ennakkoarviointi
on tapa arvioida ennalta valmisteltavan piitciksen vaikutuksia eri nikdkulmista. Vaikutusten ennakkoarvioinnissa
vertaillaan eri pditcisvaihtoehtojen vaikutuksia. Ennakkoarvioinni[[a huomioidaan erilaisia vaikutuksia: eri ihmis-

ryhmien hyvinvointiin ja terveyteen, ympdristcidn, talouteen, organisaatioihin, ja muihin mahdollisiin vaikutustee-

moihin. Edel[5 [uetellut teemat eivdt ole toisistaan irrallisia vaan ovat usein [imittdisiS.

Ennakkoarvioinnissa ennakoidaan tulevia vaikutuksia ja m66ritelt5in seurantamittareita. Ennakkoarvioinnin ta-

voitteena on jisentdi ja selventii pddtoksentekoa, tukea moniarvoista ja lipindkyv66 piiiit6ksentekokulttuuria,
tarkastella vaikutuksia tyhyetld ja pitkdtli aikavdlilld, osoittaa ratkaisuvaihtoehtojen edut ja haitat, tarkastella

1



erilaisia ja eri aikoina tapahtuvia vaikutuksia samanaikaisesti ja ristiin seki arvioida vaikutuksia sillS tarkkuusta-

so[[a kuin se on mahdollista.

3. Ennakkoarvioinnin hy6dyt

Ennakkoarvioinnista on hydtyd kuntalaiselle, koska 1) peet6ksenteon avoimuus kasvaa, 2) piiiit6ksen vaikutuksia poh-

ditaan kokonaisvaltaisesti eri nik6kulmista, 3) osallistamalla saadaan kuntalaisten ddni kuuluviin ja he pddsevit vaikut-

tamaan omaan arkeensa ja 4) auttaa tekemddn pddtriksii, jotka edistdvdt hyvinvointia ja vdhentdvit eriarvoisuutta.

Ennakkoarviointi edistee tietoon perustuvaa p6St6ksentekoa, strategian mukaisia piiiitoksiii, avoimuutta p66toksiin ja

sitoutumista pddt6kseen ja sen toimeenpanoon.

Ennakkoarviointi pddtdksenteossa vahvistaa monialaista yhteistyote, tukee arvoista ja tavoitteista keskustelua, auttaa

tehtyjen peetosten perustelussa ja voi vihentii uudelleen valmisteltavien asioiden m56rdi.

4. Ennakkovaikutusten arvioinnin prosessi

Kuntaliiton (2018) Evataan yhdessS! oppaassa kuvataan ennakkoarvioinnin vaikutusten prosessimalli seuraavanlai-

sesti.
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VAIHEl: Peatais ennakkoarvioinnin tekemisestd

Kunnan on hyvd linjata itselleen, mitkd pdit6kset vaativat ennakkoarviointia. Linjaus voi olla lista asioista tai yleinen
periaatepSStds ennakkoarvioinnin toteuttamisesta. Konneveden kunnassa paetosten vaikutusten ennakkoarviointi
tehdiiiin asioista, jotka pohjautuvat kuntastrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan? Olisiko tdmd hyvd lahtokohta? Teh-

dddnko lista asioista, joista EVA tulee tehdii? Tdrkeii on kuitenkin pysihtyii aina paStdsti valmistellessa. On syyti
pohtia, onko pddtokselli vaikutuksia erilaisille kohderyhmille ja miten merkittevia ne ovat. Tdmdn lisdksi olisi myos

hyvd kirjata vaihtoehdot pidt6kselle. Mikdli useampia vaihtoehtoja ldytyy tai paetdkselle on merkittdviS vaikutuksia
johonkin kohderyhmddn, on syytd tarkastella vaikutuksia hieman tarkemmin. Ennakkoarviointia ei tarvita oikaisuvaati-
muksissa, viranhaltijoiden nimedmisissa eike tiedoksi merkitt5vissa asioissa.

VAIHE 2: Piittisvaihtoehtojen muodostaminen

Seuraavassa vaiheessa muodostetaan vaihtoehtoisia pSitdsesityksiS ja kerrotaan niiden vaikutukset. Vaihtoehtoiset
pddtcisesitykset voidaan muodostaa esim. nollavaihtoehdosta (mit6 tapahtuu, jos asialle ei tehdi nyt mitidn), maksi-
mivaihtoehdosta (millainen pddt6sesitys olisi parhaimmillaan, jos esim. talouden rajoituksia ei tarvitsisi ottaa huomi-
oon) sekd yhdestd tai useammasta kompromissivaihtoehdosta (millainen vaihtoehto olisi realistisin nykyisessd tilan-
teessa). Vaihtoehdot pohjaavat yleensi asiasta kdytyyn ldhetekeskusteluun, yleiseen kansalaiskeskusteluun sekd val-

mistelijoiden omaan tietdmykseen. Paetdsvaihtoehtojen tulee olla todellisia vaihtoehtoja, jotta niiden muodostami-
sesta olisi hy6tyti. Muodon vuoksi tehdyt vaihtoehdot eivet tarjoa hyvdd tietopohjaa piiiitoksenteolle. Kirjataan Konne-

veden kunnan omalle lomakkeelle.

VAIHE 3: Vaikutusten tunnistaminen

Vaikutusten arvioinnissa on tirkeid tunnistaa pddtosten vaikutuksia eri nik6kulmista. Paetosten vaikutuksia kannat-
taa arvioida ennalta neljistd eri ndkcikulmasta - kuntalaisten, ympdristdn, organisaation ja talouden kannalta. Kun-

nassa voidaan my6s pddttdi erikseen tarkemmin tarkasteltavista ndkokulmista, kuten lapsi-tai yritysvaikutusten tar-
kastelusta. Ndkdkulmien alla on tarkoituksenmukaista keskittya merkittavimpiin vaikutuskohteisiin ja kohderyhmiin.

Kuntalaisvaikutukset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset. Vaikutukset voivat olla palvelun kiiytt66n tai muuhun kuten
luonnon virkistysarvoon kytkeytyvid. Kuntalaisvaikutuksissa voidaan tarkastella eri ik6ryhmiin, kuten lapsiin tai van-
huksiin kohdistuvia vaikutuksia seki esimerkiksi vaikutuksia hyvinvointiin, osallisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertai-

suuteen. On tirked tarkastella kaventaako vai lisddkd paetdsvaihtoehto eriarvoisuutta kuntalaisten vililli.

Ympiristtivaikutukset eli vaikutukset, jotka aiheutuvat luonnonvarojen ja energian keytoste ja niihin liittyviste peest6-
jen ja jatteiden mddrdstd, kulutuskdyttdytymisen muutoksesta taikka toimintojen sijoittumisesta ja niihin liittyvistd
liikkumis- ja liikenneratkaisuista.

Organisaatio- ja henkiliistiivaikutukset eli vaikutukset, jotka kohdistuvat organisaatioiden vilisiin suhteisiin, organi-
saatioiden tehtaviin tai menettelytapoihin, luottamushenki16iden (kh, kv, ltk) toimintaan, henkilostoon, organisaatioon
tai hallintoon.

Taloudelliset vaikutukset eli vaikutukset kunnan ja kuntalaisten tuloihin tai menoihin, joko niitii lisiiiimdllii tai vdhentd-
mdlld. Kunnan talouteen saattavat vaikuttaa esimerkiksi pddt<ikset, jotka vaikuttavat kotitalouksien asemaan tai niiden
vdliseen kilpailuun (ns. yritysvaikutukset) tai ty6llisyyteen ja tuottavuuteen.

VAIHE 4: Vaihtoehtojen vertailu

Seuraavassa vaiheessa vertaillaan vaihtoehtoja toisiinsa ja vertailun tulos kirjoitetaan perustelutekstiin, jossa esittelijd
ottaa kantaa eri vaihtoehtoihin. Vaikutukset kuvataan esimerkiksi rahallisesti, muuten mitattavina kappaleina (kuten
vdestomddrini, indikaattoriarvoina tai volyymeini) tai silloin kun vaikutusta ei voi kuvata rahassa tai mitattavina suu-

reina, verbaalisesti laadullisina asioina. Vaihtoehtoja voidaan vertailla joko vaikutusten tai tavoitteiden kannalta. Myos

epdvarmuudet ja lis6tiedon tarpeet sekd kiistanalaiset vaikutukset voi kirjoittaa nikyviin.

VAIHE 5: PdEt6sesityksen laadinta

Vaihtoehtojen vertailun jdlkeen esittelija esittdd pddtettdvdksi parhaimpana pit6minsd ratkaisuvaihtoehdon. Esitystd

laadittaessa kohtien 3. ja 4. kirjoittaminen auki tukee avointa kdsittelyS. Esitystd voi myos keyttea organisaation eri

asiantuntijoilla, mik6li laadintaa ei ole tehty yhteistydssd. Monipuolinen vuoropuhelu yleensd vain rikastaa esityste.
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Vaikutusten ennakkoarvioinnin tulokset viedidn lautakuntaan esimerkiksi ociytdkirian liitteend tai osana esittelyteks-
tie.

VAIHE 6: Peet6ksen seuranta ja arviointi

Kun pidt6s on tehty, peatetean vieli, miten, kuka ja mil16 aikataululla pdit6ksen toteutumista seurataan. Toteutu-
mista seurataan ja arvioidaan kunnassa sovitun menetelmdn mukaisesti.

5. Oppaita ja verkkokursseja pdiitosten vaikutusten ennakkoarviointiin

Johtoryhmdn ja hyvinvointitoimikunnan jdsenet sekd luottamushenkilot tutustuvat oppaaseen ja kiiyvait oheiset verk-
kokurssit. Tarpeen mukaan mycis muut osastopeellik6iden osoittamat kunnan tyontekijet, jotka osallistuvat paetOsten

valmisteluun?

Oppaat:

Sundquist Salme, Oulasvirta Leena (toim.) 2011. Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa pddtoksenteossa.

https://www.kuntaliitto.filiulkaisut/201U1418-vaikutusten-ennakkoarviointi-kun na llisessa-paatoksenteossa

Nelimarkka, Kirsi; Kauppinen, Tapani. 2007. lhmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen. Oppaita / Stakes : 68.

httos://urn.filU RN : N BN :fi-fe2016100324788

Verkkokurssit:

https://verkkokou lut.th l.filloein/index. php

https://www.eoppiva.filkou lutu kset/enn akkoarviointi-tu nn ista-tyosi-vaikutukset-ihmisten-hvvinvointiin/
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J O H DANTO

Suomen kansainvdlistyessd maahanmuuttajien kotoutumisesta ja integroinnista on tullut ensiarvoinen teh-

tiiv5. Kotouttaminen ei ole ainoastaan kunnan tehtdvd. Se on meidiin kaikkien tehteva.

Maastamuuton ja maahanmuuton taustalla on erilaisia syita kuten perheeseen, opiskeluun ja tyoelame5n

liittyvid ja sen mahdollistavat erilaiset kansalliset ja kansainvdliset sopimukset ja lait. Erilaiset konfliktit, koy-

hyys, luonnon katastrofit ja ilmastonmuutokset aiheuttavat my6s muuttoliikkeitd. Maahanmuutto ndhdddn

sekd mahdollisuutena ettd haasteena. Mahdollisuudet liiteteAn usein huoltosuhteen muutokseen, yhteiskun-

nan moninaistumiseen ja kulttuurien rikastumiseen sekd osaamisen lisdintymiseni. Haasteet liittyvdt erilais-

ten kulttuurien, uskontojen ja arvojen mahdollisiin ristiriitoihin, sopeutumiseen ja tyollisyyteen. Maahan-

muutto ta rvitsee onn istua kseen hyvd n suun nitelma.

Kotouttamissuunnitelma toimii perustydkaluna kunnassa tehtJv5lle maahanmuuttotycille. Suunnitelman tar-

koituksena on turvata yhtS16iset palvelut kaikille kunnan asukkaille. Suunnitelman tavoitteina ovat tukea kun-

nan palvelutarjonnan kehittdmistd maahanmuuttajien tarpeita huomioivaksisekd maahanmuuttajien hyvin-

voinnin, osallisuuden ja oman vastuunoton vahvistaminen kotoutumisessa sekd turvata maahanmuuttajien

aktiivinen osallisuus, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistyminen ja elinvoimaisen toimintaymp6ristcin luomi-

nen. Kotouttamistyriskentelyd ja toimintaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja avoi-

muus.

Tulevaisuudessa voimaan astuva Sote-uudistus tulee muokkaamaan ja uudistamaan voimakkaasti mm. ko-

touttamiseen liittyvdd lainsddddntci6 ja tehtdvdnjakoja. Tdmdn osalta olemme siis vield odottavalla kannalla.

" Maa ha nm uuttajia ei kotouteta sosiaa li- ja terveystoimen asia kkaiksi,

heiddt kotiutetaan Konneveden aktiivisiksi kuntalaisiksi"



KASITTEET

Ulkomaalainen; Henkilci, joka ei ole Suomen kansalainen

Maahanmuuttaja; Maasta toiseen muuttava henkiki. Yldkdsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

henkikiitd

Siirtolainen; Henkil6, joka muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellS itselleen uuden elimin. Maasta-

muuttaja tai maahanmuuttaja.

Vieraskielinen; Suomessa asuva henkilo, jonka Sidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Ensimmdisen polven suomalainen; Suomeen muuttaneen henkiltin tddlld asuva jdlkeldinen

Pakolainen; Henkilo, jolla on perustellusti aihetta peldtd joutuvansa vainotuksi alkuperdn, uskonnon, kansa-

laisuuden, tiettyyn yhteiskuntaryhmddn kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa

henkilci, jolle jokin valtio antaa turvapaikan ja jonka UNHR katsoo olevan pakolainen.

Kiintiopakolainen; YK:n pakolaisjlrjeston (UNHCR) pakolaiseksi katsoma henkilci, jolle on mydnnetty maahan-

tu lolupa Suonen talousa rviossa vahvistetu n pa kola iskiinti6n puitteissa.

Turvapaikanhakija; Henkilo, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkil<il15 eivield ole

oleskelulupaa Suomessa.

Kansainvdlistd suojelua saava; Henkilci, joka on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun

perustella.

Paluumuuttaja; Ulkomaalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa kesitette sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suo-

men kansalaisiin sekd entisen Neuvostoliiton alueelta perdisin oleviin henkil6ihin kuten lnkerinsuomalaisiin,

joilla on suomalainen syntype16. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudeltaan, muttei kansalaisuudeltaan suo-

malaisia.

TVIAAHAN IVIU UTTO

lhmiset muuttavat pois kotimaastaan useista eri syistd. Timdn muuton mahdollistavat erilaiset kansainvdliset

sopimukset, lait ja niiden mytitd tulevat velvoitteet. lhmiset muuttavat perheen, opiskelun tai tyonteon

vuoksi, mutta my6s erilaisten katastrofien ja kriisien seurauksena kansainvdlisen suojelun piiristd. Maahan-

muuttopolitiikasta ja maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsSSddnnon valmistelusta vastaa Suo-

messa sisiiasiainmin isterid.



Sisdasiainministericissd maahanmuuttoon ja kotoutumisen edistdmiseen liittyvd lainsddddntcj ja sen kehitys-

tyci pohjautuvat Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, Euroopan unionin (EU) lainsSSddntcirin sekd Suo-

mea sitoviin kansainvdlisiin sopimuksiin. Laeista keskeisempii ovat ulkomaalaislaki, laki sdil<icin otettujen ul-

komaalaisten kohtelusta ja sdilcicinottoyksik6std, laki kansainvdlistdsuojelua hakevien vastaanotosta, laki ko-

toutumisen edistimisestd ja kansalaisuuslaki.

[V aa ha n m u uttostrategia

Valtioneuvoston periaatepddtriksellS vuonna 2013 valmisteltu "Suomen vuoden 2020 maahanmuuttostrate-

gian" keskeinen viesti on se, ettl Suomeen muuttavat ja asettuvat ihmiset on otettava mukaan rakentamaan

maan tulevaisuutta. Heiddt tulee nihdd osallisina ja aktiivisina toimijoita, ei vain palvelujen ja toimenpiteiden

kohteena" (sisSministerio 2015). Maahanmuuttostrategia on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen

. Menestyikseen muuttuvassa
maalimassa Suomi tarvitsee
aktiivista, suunnitelmallista, ja
kohdennettua ty6perusteista
maahanmuuttoa.

r lhmisten liikkuvuus edellyttiiii
Suomelta sekd avoimuutta ette
maahanmuuton hallintaa

.Suomi on sitoutunut antamaan
kansainvilistd suojelua sit6
tarvitseville.

. Maahanmuuttopolitiikan
hWiiksyttiivWs ja

maahanmuuttajien oikeudet
varmistetaa n selkeiillii
lainsddddnnolla, toimivilla
keytanteilla ja liipiniikWiillii
viranomaistoiminnal la

. Maahanmu uttajat kotoutuvat
Suomeen ty6n, koulutuksen,
piivihoidon, harrastusten,
jiirjest6toiminnan sek6 arjen
vuorovaikutuksen kautta.

.Mahdollisuus perheen
yhdistimiseen on usein
olennaista maahanmuuttajien
onnistuneelle kotoutumiselle.

.Tehokkaat ja
tarkoituksen mukaiset palvelut
tukevat hyv65 kotoutumista.

. Maahanmuuttopolitiikalla
vaikutetaan siihen, ettd
Suomeen tulijat voivat
hyOdyntdii monipuolisesti
osaamistaan ja osallistua
yhteiskunnan rakentamiseen.

.Kotimaisen kielen oppimisella ja
hen ki16kohtaisel la verkostol la

on suuri merkitys yhteiskuntaan
osallistumisessa

.Suomalaisen yhteiskunnan
perusaryot, erityisesti
ihmisarvon loukkaamattomuus,
luovat perustan moninaisuuden
hyvdksymiselle.

.Jokaisella on vastuu
my6nteisesta
vuorovaikutuksesta ja
ennakkoluulojen murtamisesta
arjessa

tokainen l6vt65 oaikkansa



VAKI LUVUN JA VAESTORAKENTEEN IVUUToKSET SEKA KANSAINVALISTY-

MINEN

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen vikiluku oli vuoden 2022 tammikuun lopussa 5 549 807

hf<!ii. Vdestristd ulkomaalaistaustaisia vuonna 2020 oli 444031henkil6ii eli8 prosenttia.

Tammikuun 2022 atkana maamme vdkiluku kasvoi tammikuun 2022 aikana 208 hengellS. Vdest6nkasvua yl-

ldpiti muuttovoitto ulkomailta, sill6 maahanmuuttoja oli 1 021 enemmin kuin maastamuuttoja.
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Vdeston kehitys Konnevedelld

Konneveden vdkiluku oli heindkuussa 2020 2 617 hk e. Konneveden yleinen vdkiluvun kehitys on
ollut negatiivinen jo useamman vuoden ajan.

Henkiki rjoitettu viesto Kon nevedelld
1980-2020
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Konneveden vdest6n ikdrakenteen odotetaan edelleen vanhenevan yli 55 - vuotiaiden osuuden selkeSsti

kasvaessa ja tyciikdisten (15-64 v) mddrdn vdhetessd. Tdmdn suuntaisella kehityksellS on negatiivinen vaiku-

tus syntyryyteen ja huoltosuhteeseen.
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H UOLTOSU H DE, IVIAAHAN tVIU UTTO JA TYOLLISYYS

Huoltosuhde kuvaa siti osaa viestcistd, jonka tyrilliset joutuvat elettem5en. Ty6ttdmiin ja tydvoiman ulko-

puoleisiin lukeutuu koko ei-tyrillinen vdestci; tyrittcimdt, eldkel6iset, lapset, omaa kotitalouttaan hoitavat

henkil6t. Huoltosuhde nousee tyollisyystilanteen heikentyessd ja laskee tyollisyystilanteen parantuessa. Vii-

estdllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0-14 v.)ja vanhusten (yli 54 v.) yhteenlaskettua mddrid suhteessa tyri-

ikdisten (15-54 v.) mddrddn. Taloudellinen huoltosuhde vertaa tyottomien ja tytivoiman ulkopuolella olevien

mddrdd tyollisten m55rddn.

Vdeston ikSSntyminen ja elSkeikdisten mddrdn kasvu merkitsee huoltosuhteen pysymistd korkealla tasolla.

Pysyvdn maahanmuuton ajatellaan vaikuttavan myrinteisesti ikdrakenteeseemme, koska Suomeen muutta-

vat pddsddntciisesti nuoret aikuiset ja useat heisti perustavat tddlld perheen (Sisdministeri6 2015). Vuonna

2020 Konneveden kunnan vdestdllinen huoltosuhde oli 88. Samana vuonna taloudellinen huoltosuhde oli

L80,7.

Taloudellinen ja vaestollinen huoltosuhde
Konnevesi, Keski-Suomi, Suomi

Konnevesi Keski-Suomr

r Taloudellinen huoltosuhde I Vdestollinen huoltosuhde
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Maahanmuutolla ndhdddn tydllisyyteen olevan sekd myonteisia etta kielteisie vaikutuksia. MyonteisiS vaiku-

tuksia ovat mm. maahan tulevan nuoren tydikdisen viiestcin positiivinen vaikutus huoltosuhteeseen, tietotai-

don lisddntyminen ja yritysten kansainvdlistymispyrkimysten helpottuminen kaksikielisen vieston lisdinty-

essd. Haasteena maahanmuutossa on ulkomaisten korkeampi ty<ittrimyysaste verrattuna valtaviestcitin,

etenkin pakolaistaustaisten osalta.

KOTOUTTAIVI I N EN KU N NAN TEHTAVANA

Laki kotouttamisenedistdmisestd toimii kotouttamissuunnitelman lShtokohtana. Kotouttamislain 32 $:n mu-

kaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessd laadittava kotoutumisen edistdmiseksi ja monialaisen yhteis-

tycin vahvistamiseksi kotoutumissuunnitelma, joka hyvdksytiiiin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota pdivite-

t55n vdhintddn neljdn vuoden vdlein. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 55 5:n mukaista ta-

lousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Kotouttamislakia sovelletaan henkikicin, jolla on ulkomaalaislaissa (30Ll2OO4l tarkoitettu voimassa oleva

oleskelulupa Suomessa, sekd henkilti6n, jonka oleskeluoikeus on rekisterriity taijolle on mycinnetty oleske-

lukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Kotoutumislain 5 luvun sSSnnciksia kuntaan osoittamisesta ja 6 luvun

45 -49 $:n sddn nciksi5 kustann usten korvaa misesta sovelletaan hen ki lcirin;

7. joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua kansainvdlistd suojelua;

2. jolle on hdnen haettuaan kansainvSlisti suojelua myonnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51 5, 52

5:n tai 89 5:n perusteella

3. joka on otettu suomeen erityiselld humanitaarisella perusteella tai kansainvdlisten velvoitteiden teyt-

tdmiseksi ulkomaalaislain 93 5:n perusteella ja

4. jolle on myonnetty jatkuva oleskelu lupa ulkomaalaislain 52 S:n 2 momentin tai 54 5:n 5 momentin

perusteella

Lain tarkoituksena on tukea ja edistSS maahanmuuttajan kotoutumista ja mahdollisuutta osallistua aktiivi-

sesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Laki pyrkii edistimiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekd

myonteistS vuorova ikutusta eri vdesttiryh mie n vd lil15.



Kunta kotouttajana

Kuntien velvollisuus on tarjota kaikille kunnassa vakituisesti asuville samat kunnan peruspalvelut ja osallistu-

misen mahdollisuudet. Maahanmuuttajien valmiudet ja palvelutarpeet kotoutumiseen liittyen ovat erilaisia

ja tuen tarpeet voivat vaihdella suuresti 16htcitilanteesta johtuen. Turvapaikanhakija saattaa tarvita laaja-

alaista tukea kotoutumisessa, kun taas opiskelun, ty6n tai perhesyiden vuoksi muuttaneet tarvitsevat ehkd

vain neuvontaa ja opastusta kunnan peruspalvelujen kdyt6ssd. Yhteistd kaikille maahanmuuttajille on kuiten-

kin tarve Suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen.

Kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjel-

man laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset kolmannen sektorin toimijat, uskon-

nolliset yhteisot, maahanmuuttaja-, kansalais-, tycintekijS-, tydnantaja- ja maahanmuuttajajSrjestcit tms. voi-

vat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman toteutukseen ja toimenpanon seurantaan.

Kunnalle sdddetyt erityiset tehtavet ovat KotoL 30 $:n mukaan

. vastata ja sovittaa yhteen paikallista kotouttamisen kehittdmiste, suunnittelua ja seurantaa

o huolehtia palvelujen soveltuvuudesta mycis maahanmuuttajille

o huolehtia siitii, ettS kunnassa on tarpeisiin ndhden riitt5vdsti kotoutumislain mukaisia toimenpiteite

ja palveluja

o huolehtia henkiloston kotouttamisosaamisesta

Konnevedelld kotoutetaan

Maahanmuuttajien samoin kuin kuntalaisten palvelut pyritden toteuttamaan hyvin, asiakasldhtriisen ja

asiakkaan etuja korostava palveluohjuksen avulla. Palveluohjauksessa pyritddn l6ytdmdSn asiakkaan voi-

mavarat ja ohjaamaan hdnet niitd tukevien palvelujen piiriin. Laajassa tulkinnassa palveluohjaus tarkoit-

taa mycis eri palveluiden yhteensovittamista.

Omassa kunnassamme kotouttamista edist5vien palveluiden tarkoituksena on tukea ja edistdd

o maahanmuuttajien nopeaa Suomen kielen ja kulttuurin oppimista

o maahanmuuttajien hyvinvointia ja osallisuutta yhteiscissi ja yhteiskunnassa

o kunnanelinvoimaisuutta

o hyvid vdestosuhteita



SOTE UUDISTUS JA KOTOUTTAN/INEN

Maassamme on valmisteilla laajamittainen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka myritd mycis Kotou-

tumisen edistdmisen vastuunjakoon ja lainsddddntcion tulee muutoksia.

"Tyollisyyden hoidon ja kotoutumisen kysymykset soteuudistuksessa" webinaarissa Paula Karjalainen esitteli

uuden kotoutumislain aikatauluja, muutoksia ja vaikutusta kuntasektorille.

Kotoutumistycin organ isointi

o Sote-palveluiden siirto hyvinvointialueille, v. 2023

o TE-palveluiden siirto kunnille (yhteistoiminta-alue), v. 2024

. Ty6tt6mien tyonhakijoiden kotoutumisen edistdminen kytkettdisiin jatkossakin tyrivoimapalveluihin.

. Kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtiminen kunnille v. 2024

o Tycivoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien osalta kunnan vastuun vahvistaminen ja selkeyt-

teminen.

o Kunnille vastuu mycis kotoutumispalveluiden koordinoimisesta ja kotoutujan palvelutarpeen koko-

na isva lta isesta a rvioim isesta.

r Kuntien erilaisten tilanteiden huomioimiseksi palveluita voidaan jdrjestSS kuntien yhteistyoh<in pe-

rustuvilla malleilla.

o Mikdli kunnan kotoutumispalvelut on talla hetkellS organisoitu osaksi sosiaalipalveluita, tulee kun-

nan jo 1.1.2023 lukien uudistaa kotoutumislain mukaisten palvelujen jdrjestdminen tyovoiman ulko-

puolella olevien osalta.

o Yhteisty<i ja koordinointi kuntien ja hyvinvointialueiden vdlilld on keskeistd.

o Tyovoiman ulkopuolella olevien kotoutuja-asiakkaiden asiakkuudenhallintajdrjestelmd -selvitys val-

misteilla

Kotoutu misohjelma : Palvelukokonaisuus kotoutu misen ed istd m iseksi

a Kunta vastaisi kotoutumisohjelman jirjestdmiseste. Kotoutumisohjelmaan sisiltyisi peasaent6isesti:

. Johdantojakso, jonka osana muun muassa osaamisen tunnistaminen ja palvelutarpeiden arvi-

ointi, kotoutumissuunnitelman laatiminen ja omakielinen yhteiskuntaorientaatio

I Kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaitokoulutus, aikuisten perusopetus, lastenhoidolla tuetut

koulutukset

. KielitaidonpeAttoarviointi

. Tarveldhtdisesti muita tyrillisyys-, koulutus- ja SOTE-palveluita



r Ohjaus ja neuvonta koko ohjelman ajan sekd lopuksijatko-ohjaus tyrihcin, koulutukseen tai mui-

hin palveluihin.

o Yksilollinen sisdltci sovittaisiin tarkemmin maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmassa.

. KAsitteistciS arvioidaan valmistelun aikana tarkemmin (voimassa olevan lain mukainen kotouttamis-

ohjelma, uusi kotoutumisohjelma jne.).

Kotoutumislain uudistuksen voimaantuloa suunnitellaan vuoden 2024 loppupuoliskolle.

MAAHAN IVI U UTTAJ I EN PALVELUT

Tavallisimmat asiat, joissa maahanmuuttajat tarvitsevat palveluohjausta ja neuvontaa ovat oleskelulupiin ja

rekister<iitymiseen liittyvdt asiat, viranomaisten tekemet pddtrikset ja niiden selventiiminen, viranomaisasi-

ointija erilaisten lomakkeiden teytteminen ja sShkoinen asiointi. Tukea ja neuvontaa tarvitaan mycis arjessa

selviytymiseen, koulutukseen hakeutumisessa, uraohjauksessa, tycin hakemisessa sekd tycisuhteeseen ettd

yrittdjyyteen liittyvissd asioissa. Koska olosuhteet ldht<imaassa saattavat poiketa suuresti verrattuna suoma-

laiseen eliimd6n, apua ja tukea tarvitaan mycis luottamuksen rakentamisessa mm. viranhaltioihin, pankkijdr-

jestelmaen ja poliisiin.

Maahanmuuttaja asioiden sujuva hoitaminen ja kotoutumisen onnistuminen edellyttdvdt yhdess6 maahan-

muuttajan kanssa tehtevea aktiivista poikkihallinnollista yhteistyote eri toimijoiden vililld. Verkostomaista

yhteistytitd on vafttem5tontd tehdd kunnan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja asuntotoimen, TE-hallinnon, Kelan,

poliisin, kansalaisjdrjestcijen, seurakuntien, ja muiden paikallisten tahojen ja viranomaisten kanssa.

Tu lkkipa lvelut

Kotoutumisen alkuvaiheessa viranomaisten kanssa asioidessa kdytetddn tulkkia. Kddnn6s- ja tulkkauspalvelut

antavat maahanmuuttajalle mahdollisuuden tasavertaiseen asioimiseen ja varmistavat sekd asiakkaan ettii

ty<intekijdn oikeusturvan toteutumisen. Tulkin kaytt6 on hyvdn hallintokeytennon mukaista ja vdlttdmatonta

tilanteissa, joissa yhteisen kielen puuttuminen voijohtaa vddrinkdsityksiin ja .iopa kotoutumissuunnitelmaan

kirjatuista toimenpiteista kielteytymiseen ja siten maahanmuuttajan toimeentuloturvaan vaikuttaviin sank-

tioihin. Viranomaiset huolehtivat mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kddntdmisest6 mycis muussa

maahanmuuttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. Tulkkausta voidaan j5rjest5d joko etdtulk-

kauksena tai lSsnSolo tulkkauksena.



Tyohallinnon palvelut

TE-toimistosta Maahanmuuttaja voi hakea palveluita, jotka auttavat kotoutumaan ja ty6llistymddn. Apua saa

tycinhaussa ja tarjolla on laaja palveluvalikoima, joka avulla tyollistymistd voidaan tukea. Erityisesti maahan-

muuttajalle tarkoitettuja kotoutumista tukevia alkuvaiheen palveluita ovat

o maahanmuuttajan ohjaus ja neuvonta

o alkukartoitus

o kotoutumissuunnitelma

o kotoutumiskoulutus

Konnevesi kuuluu Keski-Suomen ty6- ja elinkeinotoimiston piiriin, ja lShin TE-toimisto sijaitsee Jyviskyldssd

Asiointi TE-toimistoon voi tapahtua joko puhelimitse tai sovitusti ajanvarauksella tai verkon kautta osoit-

teessa www.te-pa lvelut.f i.

Toistaiseksi piiiivastuu ty6ikiisten kotouttamisesta on TE-toimistolla, poissulkien kuntakokeilukunnat. Kon-

nevesi ei kuulu kuntakokeilujen piiriin.

Ensimmdiselld asiointikerralla TE-toimistossa maahanmuuttajalla on hyvd olla

o passi tai poliisilta saatu todistus passin tilapdisestd haltuunotosta

o oleskelulupa tai EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisterciintitodistus. Jos olet Britannian kansalai-

nen ja hakenut erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta, ota mukaasi todistus siitd.

o di8i- ja viiestotietovirastosta saatu vdestcirekisteriote tai Kela-kortti tai muu asiakirja, jolla osoitat,

ettd sinulla on suomalainen henkilcitunnus

. ty6- ja koulutodistukset, jotka on kddnnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Poliisin palvelut

Poliisi valvoo ulkomaalaislain noudattamista, ottaa vastaan ulkomaalaisten lupahakemuksia, selvitt55 turva-

paikanhakijan henkilcillisyyden ja matkareitin, mycintdS maassa oleskelevan Suomen kansalaisen ulkomaalai-

selle perheenjisenelle ensimmiiisen oleskeluluvan ja ottaa vastaan EU-kansalaisten rekister6innin. Poliisi

mycis panee tdytdnt6<in karkotus- ja kddnnytyspddtrikset. Jatko-oleskelulupaa haetaan maahanmuuttoviras-

tolta. Suomessa turvapaikkahakemus jeteteen poliisille tai rajaviranomaisille heti maahan saavuttaessa.

Ldhin poliisiasema on Adnekoskella, Akselinkatu 5, 44100 Ainekoski, puh vaihde 0295 440 t37



Ulkomaalaisasioissa palveluita tarjotaan Sisi-Suomen poliisilaitoksella Jyvdskyl6n poliisiasemalla, jossa pal-

velu tapahtuu ainoastaan sdhk6iselld ajanvarauksella. Kiireelliset hakemukset on kuitenkin mahdollista jettee

vireille normaalisti aukioloaikojen puitteissa. Osoite Poliisin ulkomaalaispalveluihin on Urhonkatu 1, 40100

Jyvdskylii.

Kaikki Suomessa haettavat oleskeluluvat ja EU-kansalaisten rekisteroinnit ovat siirtyneet poliisista Maahan-

muuttovirastolle.

Digi- ja vdestorekisteri

Mikili maahan tulleen henkiltin on tarkoitus jdddd Suomeen ja hdnel16 on vdhintdin yhden vuoden oleskelu-

lupa (mikdli se vaaditaan) rekisterriidddn hdnelle kotikunta. Kotikunnan rekisterdinti tapahtuu Digi- ja vdes-

tclrekisterivirastossa ja se edellyttdd henki16kohtaista kdyntiS virastossa.

Mukaan tulee ottaa

o voimassa oleva passi tai EU-kansalaisen virallinen kuvallinen henkil<ikorttija

o kotikuntaoikeutesi osoittava asiakirja:

. oleskelulupakortti tai unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisterciintitodistus

o selvitys Suomessa tehteveste yli 2 vuotta kestdvdstd tydstl tai opiskelusta (tytisopimus tai opiskelu-

todistus), jos saat kotikunnan tilapdisen B-oleskeluluvan perusteella

o alkuperdiset, laillistetut ja ka5nnetyt todistukset perhesuhteista, jos saat kotikunnan perhesuhteen

perusteella. Muista selvittS5, pittiiikci todistuksia laillistaa tai kddnndttdd.

Lisatietoja saa verkossa osoitteessa https ://dw.f i/u I ko ma a la ise n-rekisterointi

Maistraatista kuten muistakin asiointipisteistd kannattaa kysyd lomakkeita esiteytettdviksiyhdessd maahan-

muuttajien kanssa jo ennen asiointikdynnille menoa. Timd nopeuttaa ja helpottaa asiointia paikan p56llii.

Konnevedeltd asioiden hoito tapahtuu Jyvdskyldn Digi- ja vSestdtietovirastossa osoitteessa Hannikaisenkatu

47 C, 4OLOO Jyviiskylii.



Kelan palvelut

Suomen sosiaaliturvaj5rjestelmS perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla

Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myrintdmiin sosiaaliturvaetuuksiin. Kela tekee pddtoksen siitd,

kuuluko henkilo Suomen sosiaaliturvan piiriin eli onko hdnelld oikeus Kelan myrintdmiin sosiaaliturvaetuuk-

siin. Pddtdksen perustana on laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsddddnnon soveltamisesta. Laista

kdytetddn my6s nimed sovelta misa la la ki ( 1573/1993).

Oikeutta kuulua Suomen sosiaaliturvaan haetaan Kela:n lomakkeella Y-77 heti Suomeen tultua joko postitse,

kdymdlld lShimmdssd toimistossa tai sdhkoisesti mikalisdhkoinen tunnistautuminen on mahdollista

56hkoisessd asiointipalvelussa voi hoitaa useimmat Kela asiat, sekd ldhettiiS etuusasioihin liittyvid viesteje.

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sdhk<iisellS henkil<ikortilla. www.kela.fi sivustolta ldytyy

runsaasti tietoa Kelan palveluista erikielilld. Tietoturvasyistd johtuen Kelan kanssa ei voi asioida sdhk6pos-

titse.

Lihin Kela:n toimisto on Adnekoskella, Torikatu 4, 44LOO Adnekoski. Palvelunumeroita lciyddt verkkosivulta

htt ps://www. ke la.fi/so ita-ke laa n

Verotoimisto

Suomessa asuva luonnollinen henkil<i on verovelvollinen. Henkilon katsotaan asuvan Suomessa, jos hinellS

on teelle varsinainen asunto ja koti. Yleisesti verovelvollinen on mycls henkilci, joka jatkuvasti oleskelee Suo-

messa yli kuuden kuukauden ajan. Tuloja varten tarvitaan verokortti, jonka saa verotoimistosta tai netin

kautta.

Asuminen

Maahantulijat asuvat statuksestaan ja tilanteesta riippuen joko Vastaanottokeskuksien jdrjestdmissi asuinti-

loissa, Kuntien tai kaupunkien jdrjestdmissd asuintiloissa tai yksityismajoituksessa. Oleskeluluvan saatuaan

maahantulijat voivat vuokrata oman asunnon.

Kunnan ja Konneveden Vuokra-asunnot Oy:n omistamien vuokra-asuntojen vAlittamisestd huolehtii kunnan

isdnn6itsijd puh. 0400 957 797.lsinn<iitsijdn toimisto sijaitsee kunnantalossa.



KU N NAN PALVELUT TVIAAHAN tVI U UTTAJ I LLE

Sosiaa lipa lvelut

Sosiaalitoimen tehtdvdnd on huolehtia sekd maahanmuuttajien etti kantasuomalaisten toimeentulotur-

vasta, lasten ja perheiden palvelusta, lastensuojelusta, vammaispalvelusta ja vanhusten palvelusta tasaver-

taisesti. Sosiaalityci tyoskentelee yhteistyossi maahanmuuttajien, eri viranomaistahojen ja kolmannen sek-

torin kanssa. Maahanmuuttajat kaytt5vet samoja Konneveden kunnan tarjoamia sosiaalipalveluita samassa

laajuudessa kuin muutkin kuntalaiset.

Konneveden kunnan sosiaalitoimisto palvelee kuntalaisia Kunnantalolla osoitteessa Kauppatie 25, 4y'3OO

Konnevesi.

Lastensuojelu turvaa lapselle oikeuden turvalliseen ja virikkeitd tarjoavaan kasvuympdristcicin, tasapainoi-

seen ja monipuoliseen kehitykseen sekii erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Huoli lapsen hyvinvoinnista,

terveydesti tai kehityksestd kdynnistdd lastensuojelun toimenpiteet. Lastensuojelu on yhteisty<itd perheen,

sen lShiverkoston ja viranomaisten esim. pdivdhoidon, neuvolan ja koulun kanssa. Kuntien lastenvalvojat

huolehtivat isyyden selvittSmiseen ja vahvistamiseen liittyvista palveluista, sekd lapsen huoltoon ja tapaa-

misoikeuteen liittyvistd sopimuksista.

Perhetyd kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin peruspalveluihin, mutta se voiolla mycis lastensuojelun

tukitoimi. Perhetyri on vanhemmuuden ja lapsen kasvatuksen tukemista. Keskeistd perhetyossd on toimivaan

arkeen ja elSminhallintaan ohjaaminen sekd parisuhteen vuorovaikutussuhteiden tukeminen. Perhetycinte-

kijd tapaa perheiti heiddn kodeissaan ja kunnantalon sosiaalitoimistolla. Perhetyontekijd osallistuu mycis

suu n nitelma-, seura nta- ja yhteisty6palavereih in perheen asioissa.

Perheneuvola palveluita Konnevedelld tarjoaa Adnekosken perheneuvola. Perheneuvola auttaa lapsen kas-

vuun ja kehitykseen liittyvissS kysymyksissi ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lasten asioissa palvelut on

tarkoitettu (F13-vuotiaille lapsille ja heiddn perheillensd



Vammais-, vanhus- ja mielenterveyspalvelut

Vammaispalvelut Konnevedelli painottuvat kotihoitoon. Vammaispalveluihin kuuluvat mm. vaikeavam-

maisten kuljetuspalvelut, henkil<ikohtainen apu, asunnon muutostydt, vilineet ja laitteet sekd palveluasumi-

nen. Kehitysvammaisille ja heiddn lSheisilleen jdrjestetddn kehitysvammapalveluja, kuten neuvontaa ja oh-

jausta, omaishoidon tukea, asumispalveluita sekd pdiv6- ja tycitoimintaa. Kuulo- ja puhevammaisen tulkkipal-

velun jdrjestdd Kela.

Konneveden Toimintakeskus tarjoaa viriketoimintaa vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskun-

toutujille. Asuntola Leppdlintu tarjoaa asumispalveluja henkiltiille, jotka erityisestd syyste tarvitsevat apua ja

/tai tukea asumisensa jdrjestdmisessd. Kuntoutusohjauksen ohjaaja toimii yhdyshenkiltind asiakkaan, per-

heen ja eri yhteistydtahojen kanssa.

Vanhuspalvelut painottuvat Konnevedelld kotiin annettaviin palveluihin ja hoitoon.

Kotiin annettavia palveluja ovat kotihoito, erilaiset tukipalvelut, fysioterapeutin ja muistihoitajan kotikdynnit.

Kun kotikdyntien ma6ra alkaa olla suurija apua tarvitaan myris ciisin, on aika harkita tehostettua palveluasu-

mista.

Vanhuspalveluista lis65 informaatiota lciytyy Konneveden kunnan kotisivuilta Peruspalvelujohtajalta puh.

0400 L75 493

Mielenterveyspalvelut tuottaa Konnevedelle Keski-Suomen Seututerveyskeskus

Terveyspalvelut

Ulkomaalaisten terveydenhuoltopalvelut ovat osa kunnan normaalia palvelujdrjestelmSS. Kansanterveyslain

mukaan kunnan tulee jdrjestdd asukkaiden, mycis kunnassa asuvien ulkomaalaisten terveysneuvonta, sai-

raanhoito, 16dkinndllinen kuntoutus ja hammashuolto.

Maahanmuuton alkuvaiheessa terveyspalvelut toteutetaan kullekin maahanmuuttajalle sopivassa laajuu-

dessa. Terveyspalveluissa huolehditaan tarvittavista terveystarkastuksista, lasten rokotusohjelman ajanta-

saistamisesta, verikokeista, hammashuollon tarkastuksista jne. Sosiaali- ja terveysministerici on luonut erilli-

sen kattavan ohjeistuksen koskien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuollollisia toimenpiteite.

Kon neveden te rveyspalvelut tuottaa Keski-Suomen seututerveyskeskus.



Va rha iskasvatus

Pdivdhoito huolehtii pdivdhoidossa olevan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kasvatuskumppanuu-

dessa vanhempien ja muiden yhteisty6tahojen kanssa. Pliv5hoidon keskeisend tavoitteena on hyvinvoiva

lapsi muuta perhettd unohtamatta. Jokaisen lapsen tulee kokea olevansa hyvdksytty omana itsenddn ja tasa-

arvoisena muiden kanssa.

Maahanmuuttajalasten osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee maahanmuuttajalapsen mahdollisuutta

oppia suomea toisena kielend luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajan kanssa. Tavoitteena on

tutustuttaa lapsi suomalaiseen tapakulttuuriin ja lShiympiristoon niin, ettii hdn selvi66 jokapdivdisisti tilan-

teista suomen kielelld. Lapsen on tdrkedd oppia suomen kielen perusrakenteet seka eri aihepiirien keskeistd

sanastoa, jotta hen ymmdrt6S ohjeita ja arkikieltd ja alkaa vihitellen tunnistaa ja kirjoittaa kirjaimia.

Koulutuspa lvelut

Aamu- ja iltapdivdtoimintaa ohjaa toimintasuunnitelma, jota noudatetaan mukaillen ja muokkaillen lasten

ja vanhempien toiveiden mukaan. Maahanmuuttajalapset voivat osallistua aamu- ja iltapdivdtoimintaan tar-

peen mukaan.

Esiopetusta annetaan 5 - vuotiaille lapsille. Esiopetuspaikat vahvistetaan vuosittain. Koulujen esiopetusryh-

miin osallistuvilla lapsilla on oikeus koulukuljetukseen yli kolmen kilometrin matkalla. Koulujen esiopetusta

on lstunmden, Hytcildn ja Konneveden alakouluissa. Maahanmuuttajalapset liittyvit oman alueensa koulun

esiopetusryhmddn.

Perusopetusta on maksutonta yleissivistdvS5 koulutusta oppivelvollisuusikdisille lapsille. Oppilaalla on oi-

keus maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Perusopetukseen valmistava opetus jirjestetidn perusopetuslain ja perusopetukseen valmistavan ope-

tussuunnitelman perusteiden mukaisesti esiopetus- ja oppivelvollisuusik6isille maahanmuuttaja lapsille hei-

ddn opinto-ohjelmassa ja opetussuunnitelmassa tarkemmin mddritellyl16 tavalla. Sen tavoitteena on tukea

oppilaiden tasapainoista kehitystd ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekd antaa valmiudet perus-

opetu kseen liittymistd va rten.

Maahanmuuttajaoppilaille tarjoillaan tukiopetusta ja suomi toisena kielend opetusta (S2-kieli). Tukiopetusta

voidaan antaa suomen kielel16 taioppilaan omalla didinkielel16. Alle neljd vuotta suomessa olleella oppilaalla

on oikeus saada tukiopetusta tunti viikossa.



Opinto-ohjaus tapahtuu syklisesti siten ett5 kaikki opettajat ohjaavat oppilasta oppiaineiden opiskelussa

auttaen hente kehittemddn oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekd ennalta ehkdise-

vet opintoihin liittyvien ongelmien syntymistd. Jokaisen opettajan tehtavdni on oppilaan persoonallisen kas-

vun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen.

Kunnan muut palvelut

Vapaa-aikatoimi vastaa Konneveden kunnan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

Toimintaa tuotetaan ja kehitetiSn kiintedssd yhteistydssa eri yhteistyokumppaneiden kanssa. Nuorisotoi-

men ndkyvimpia toimintoja ovat nuorisotalo Kukkula, kerhotoiminta sekd etsivii nuorisotyci.

Nuorisotyri on nuorten oman ajan kdytt<itin kohdistuvaa nuorten kasvun ja itsendistymisen tukemista, heiddn

aktiivisen kansalaisuutensa edistdmistS, sukupolvien vdlistd vuorovaikutusta ja sosiaalista vahvistamista.

Liikuntatoimi toimii vahvassa yhteistydssa paikallisten urheiluseurojen ja kansalaisopiston kanssa tarjoten

erilaisia ohjattuja liikuntaryhmid ja pyrkien mahdollistamaan mahdollisimman monipuoliset liikunta- ja ulkoi-

lumahdollisuudet kaikille kuntalaisille.

Kulttuuritoiminnan painopistealueet nykyisessd toiminnassa ovat erilaiset tapahtumat ja pienryhmd sekd ko-

tiseutumuseon toiminnan turvaaminen. Tdrkeimpid yhteistyrikumppaneita ovat koulut, paikalliset taiteilijat

ja taitajat sekd kotiseutuyhdistys ja Konneveden seurakunta. Tulevaisuudessa yhteistyd koulun ja kulttuuri-

toimen kanssa tulee tiivistymdiin entisestddn Ympdristd- ja kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksen

mycitd.

Maahanmuuttajat voivat kokonaisuudessaan hyridyntdd vapaa-aikatoimen palveluja ja ldhtrikohtaisesti,

mahdolliset kieliongelmat huomioiden, palvelut soveltuvat hyvin kaikenikdisille. Vapaa-aikatoimen palve-

luilla on merkitteva rooli maahanmuuttajien sosiaalisen verkoston syntymisessd ja rasismin ehkdisyssS.

Konneveden tyopaja jdrjestiS kunnan omaa tyotoimintaa pitkddn tydttdmene olleille henkiloille. Tyritoi-

minta r6Sti16iddin jokaiselle asiakkaalle henki16kohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tycitoiminnan yhtend

tavoitteena on tukea asiakkaan sosiaalista osallisuutta yhteiskuntaan.

Konneveden kirjasto on kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus, joka osallistuu maahanmuuttajien oman kult-

tuurin sdilyttimiseen ja kotouttamistyoh6n tarjoamalla sekd maahanmuuttajien omakielistd ettA Suomen-

kielenopiskeluun suunnattua materiaalia. Kirjastosta on kiytrissd lnternet-palvelu ja kirjaston kautta voi

kaukolainalta aineistoa mm. Helsingin kaupunginkirjaston Ulkomaan kirjastosta.



Konneveden seurakunta kuuluu Laukaan seurakintaan. Seurakunnan toimintatarjonta on runsasta. Seura-

kunta jarjestdd mm. pdivdkerho-, leiri- ja kuorotoimintaa sekii tekee diakoniatyotS. Seurakunnan jirjestS-

misti toiminnoista lciytyy tarkempaa ja ajantasaista informaatiota seurakunnan kotisivuilta tai Facebookista.

Seurakunta toimii merkittdvdssi roolissa maahanmuuttajien hitiivastaanottotilanteissa.

Konneveden kunnan alueella toimii useita seurakuntia, Konneveden evankelisluterilainen seurakunta, Kon-

neveden Vapaaseurakunta ja Helluntaiseurakunnan Hyviin Sanoman keskuksen toimipiste. Seurakuntien ko-

koontumisista, aktiivisesta ja vaihtuvasta toimintatarjonnasta lisdtietoja kiytyy seurakuntien omilta nettisi-

vustoilta. lslam-seu rakun nan rukoushuoneita on Kuopiossa ja JyvdskylissS.

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Perusopetuksen jilkeen maahanmuuttajat kuten muutkin peruskoulun pddttdvdt nuoret voivat hakeutua toi-

sen asteen opintojen piiriin joko lukiossa tai ammatillisessa perusopetuksessa.

Lukio-opinnot on mahdollista suorittaa mm. Konneveden lukiossa

Ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta jdrjestdvdt ammatilliset oppilaitokset, erityisoppilai-

tokset ja kansanopistot. Ammattikoulutus muodostuu ammatillisesta perustutkinnosta ja lisdkoulutuksena

suoritettavasta ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta. Seka nuoret ettd aikuiset ovat oikeutettuja opiskele-

maan samat ammatilliset perusopinnot. Ammatillisten opintojen piiriin maahanmuuttajat voivat hakeutua

ldhialueella joko Ainekosken, Jyvdskyldn tai Kuopion ammatillisiin oppilaitoksiin.

Valmistava koulutus jdrjestetddn ennen ammatillista peruskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on henkilci-

kohtaisen opetussuunnitelman pohjalta parantaa opiskelijan kielitaitoa ja muita ammatillisissa opinnoissa

tarvittavia valmiuksia ja eldmdnhallintaa. My<is lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen on tarjolla val-

mentavaa koulutusta.

Ndistd molemmista sekd aikuisille maahanmuuttajille suunnatusta perusopetuksesta loytyy tarkempaa tietoa

opintoplku.fi.

Ammatillista erityisopetusta tarjoaa mm. Bovallius ammattiopisto. Naihin oppilaitoksiin hakeudutaan jous-

tavan yhteishaun kautta.

Oppisopimuskoulutus on tyopaikalla kdytdnndntycissi toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota tdyden-

netddn oppilaitoksissa jarjestettevilld opinnoilla. Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisia perustutkintoja,



ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekl tutkinnon osia taiosan. Oppisopimuksen aikana opiskelija saa tyci-

ehtosopimuksen mukaista palkkaa tyossdoppimisen ajalta ja opintososiaalisia etuja tietopuoleisen opetuk-

sen ajalta.

Kansanopistoissa opetus on useimmiten yleissivistiiviiii ja sielld voiopiskella kieliS, taideaineita taiviestintSS.

Opistot voivat tarjota mycis ammatillista koulutusta, kymppiluokkia, peruskoulu- ja lukio-opetusta, avoimen

yliopiston opetusta sekd maa han muuttaja- kou lutusta.

Ala-Keiteleen musiikkiopisto tarjoaa musiikin opetusta myos maahanmuuttaja taustaisille henkiltiille

VAPAAEHTOIS- JA JARJ ESTO TOI IVI I NTA

Konnevedelld toimii useita eri yhdistyksid ja jdrjestojd, joiden toimintaa voidaan hytidyntdd laajasti maahan-

muuttajien kotouttamisessa, sosiaalisten suhteiden luomisessa, harraste-, virkistys- ja muussa seuratoimin-

taa n osa llistum isessa sekd liittymisessd Kon neveden kantavdestcion.

Punainen Risti tukee ja auttaa kuntia omien periaatteidensa, toimintaedellytystense ja valmiuksiensa mu-

kaan maahanmuuttajien kotoutumisessa yhteistydssd muiden paikallisten vapaaehtoisjdrjestcijen ja seura-

kuntien kanssa. SPR:n erilaisia toimintamuotoja maahanmuuttajien kotoutumista silm6lli pitaen voivat olla:

avulla maahanmuuttajat tutustutetaan suomalaiseen kulttuuriin ja omaan Ystdvdtoiminta, jonka uuteen ko-

tikuntaansa. Koulutetut ystdvit tutustuttavat maahanmuuttajia mm paikallisiin ihmisiin, tukevat Suomen kie-

len oppimista sekS neuvovat selviytymisti arkipdivdssd. Ystivdtoiminnan kursseja jdrjestdvdt mm. Kansalais-

opistot.

SPR auttaa jdrjestdmdllii mm. vaate ja tavara kerdyksiS, tiedottamalla kunnan asukkaita ja edistdmdlli moni-

kulttuu risia a rvoja ja rasisminvasta ista toimintaa.

Konneveden 4H yhdistys jdrjestdd kerhoja, retkiii, leirejd ja erilaisia kursseja sekd kerhonohjaajakoulutuksia,

jonka kdyneet nuoret toimivat kerhoissa ohjaajina. Kesiisin 4H jerjestde erilaista kesdajan toimintaa; pdivd-

leirejS, kesd kerhoja jne.

4H:n jirjestdmdt kurssit antavat nuorille valmiuksia tycieldmSSn, kehittevet yritteliSisyytti sekd kddentaito-

jen ja kasvattavat nuorista aktiivisia kansalaisia.



M LL:n Konneveden paikallisyhdistys tekee vapaaehtoisin voimin tycitd lasten, nuorten ja perheiden hyviksi.

Tarkempia tietoja toiminnasta ldytyy MLL:n Konneveden paikallisyhdistyksen Facebook-sivuilta sekd

peda.netisti.

Onnistunut kotoutuminen edellyttdd mm. suomen kielen osaamista. Kielitaito kehittyy vain sitd kiiyttdmdlld

ja hyvdn mahdollisuuden tehen ja molemminpuoliseen tutustumiseen tarjoaa osallistuminen erilaiseen jdr-

jesto ja yhdistystoimintaan. Jdrjestrit ja yhdistykset voivat olla muullakin tapaa mukana vastaanotto- ja ko-

touttamistoiminnassa esim. vaate ja huonekalu kerdysten avulla ja vapaa-ajan toimintoja tarjoamalla.

TVIAAHAN tVI U UTTAJ I E N TI ETO PAKETTI

Selkokielinen Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapddtdksen tiedoksian-

non, oleskeluoikeuden rekisterriinnin, oleskelukortin myontdmisen tai kotikunta- ja vaestotietojen rekiste-

roinnin yhteydessS. Valtion eri viranomaiset vastaavat osaltaan perustietoaineiston sisdllon tuottamisesta,

ajan tasalla pitamisesta ja jakelusta. Aineistoa jaetaan mm. poliisin ja maistraatin toimipisteisti. Perustieto-

aineisto ja eri kieliversiot l6ytyvat sdhkciisend osoitteesta www.lifeinfinland.fi.

Maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa omista velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan Suomessa ja kunnan tehti-

viinii on selvittdd maahanmuuttajalle hinen oikeutensa ja velvollisuutensa. Tietoa tarvitaan mm. asumisesta,

pdivdhoidosta, koulusta, tyrieldmisti ja harrastusmahdollisuuksista. Terkeee tietoa Suomessa asumisesta ja

elSmisti loytyy nettiosoitteesta www.infopankki.fi. Sivustolta lciytyy mycis Kelan ja infopankin yhteistycissi

tuottama kattava koostesivu Suomen sosiaaliturvasta. lnfopankki palvelee asiakkaitaan viidelldtoista eri kie-

lelli. lnfopankissa olevien linkkien kautta on saatavissa tietoa eri viranomaisten ja jdrjestdjen palveluista.

Sivustosta hycityvdt sekd maahanmuuttajat ettS heiddn kanssaan tyciskentelevdt henkil6t.

PAKO LAISTE N VASTAANOTTO

Pakolaisten vastaanottaminen kuntaan vaatii huolellista etuketeissuunnittelua. Maahanmuutto- ja kotoutta-

mistyoskentelyyn ty6llistyy pSSsddntoisesti 2-3 henkilcid kokoaikaisesti. Kdytdnnossd tdmd tarkoittaa yhte

Maahanmuutto koordinaattorin tehtSvdnkuvaa seki 1-2 maahanmuuttajien kanssa arjessa tyoskentelevdd

henkilod, riippuen mm. saapuvan ryhmdn koosta ja aikatauluista.



Kunta voi hakea maahanmuutto- ja kotouttamistyriskentelyynsii rahoitusta erilaisten hankkeiden kautta. Tur-

vapaikka, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto tukee ja kehittAe kuntien kotouttamisty<iskentelyd. EUSA:n

verkkosivuilta loytyvtit tiedot turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja sisdisen tur-

vallisuuden rahastosta (lSF). Opetus- ja kulttuuriministeriolld on tarjolla mycis erilaisia rahoituksia koskien

mm. maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla ja monikulttuurisuuden edistSmistd. Taiteen edis-

tdmiskeskuksen kotisivuilta kiytyvdt erilaisia apurahoina haettavat tuet mm. taiteen ja monikulttuurisuuden

yhdistdmiseen.

Alkukartoitus tai - haastattelu

Ty<i- ja elinkeinotoimisto kdynnistd6 alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on rekisterdity tytinhakijaksi

tyo- ja elinkeinotoimistoon julkisesta ty6voimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) sdddetyllS tavalla.

Kunta kdynnistSS alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapdisesti toimeentulotuesta

annetun lain (L4L2/L997) mukaista toimeentulotukea. Tyri- ja elinkeinotoimisto tai kunta voi kdynnistdd al-

kukartoituksen mycis site pyyteneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tdmin arvioidaan sitd tarvitsevan. Al-

kukartoitus kdynnistetdSn kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koske-

vasta pyynnostd.

Tyo- ja elinkeinotoimisto tai kunta, joka on jdrjestdnyt alkukartoituksen, ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa

saamaan muun viranomaisen tai palvelujen jirjestdjdn palveluita. Ohjaamisessa on teht5v5 yhteisty6td pal-

velujen jdrjestdjdn kanssa. Alkukartoitus voi sisdltdd esimerkiksi alkuhaastattelun, kielitaidon testauksen ja

osaam isen ka rtoitu ksen.

Alkukartoituksen perusteella ty<i- ja elinkeinotoimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja 11 5:ssd

tarkoitetun kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetddn huomiota

siihen, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita tiissd luvussa

ta rkoitettuja toimenpiteitd kotoutum isensa tueksi.



Kotoutu missuunnitel ma

Kotouttamissuunnitelma on maahanmuuttajalle laadittu henki16kohtainen suunnitelman niistd palveluista ja

toimenpiteistd, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittdvd Suomen

tai Ruotsin kielen taito seki muita suomalaisessa yhteiskunnassa, KonnevedellS ja tycieldmdssd tarvittavia

tietoja ja taitoja sekd edistdd hdnen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jSsenend yhteiskunnan

toimintaan. Kotoutumissuunnitelman tekemisestii vastaa joko TE-toimisto tai kunta.

Maahanmuuttajalle muodostuu oikeus kotoutumissuunnitelmaan, kun hin on tydton ja rekisterciityn$ ty6n-

hakijaksi tycihallinnon asiakaspalvelun tietojerjestelm6dn, tai saa toimeentulotukea. Ensimmdinen kotoutu-

missuunnitelma on laadittava viimeistddn kolmen vuoden kuluttua ensimmiiisen oleskeluluvan tai oleskelu-

kortin my<intdmisesti taikka oleskeluoikeuden rekisterciimisestd. Ensimmiiinen kotoutumissuunnitelma laa-

ditaan enintddn yhden vuoden ajaksi. Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestdd kolme vuotta ensimmdisen

suunnitelman allekirjoittamisesta. Kotoutumisaikaa voidaan pidentdd enintddn kahdella vuodella, jos se on

tarpeen luku- ja kirjoitustaidon tai perusopetuksen oppimSSrin hankkimista varten tai maahanmuuttajan

i5n, vamman, sairauden tai lastensuojelutoimenpiteesta aiheutuvan tarpeen vuoksi. PdStriksen suunnitel-

man pidentdmisestii tekee TE-toimisto.

Tyti- ja elinkeinotoimisto sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa koulutuksesta, tycin-

hausta ja sen tavoitteista sekd tyonhakua tukevista ja tycillistymistd edistdvist6 toimenpiteiste ja palveluista.

Kunnan tehtdvdne on laatia kotoutumissuunnitelman niille maahanmuuttajille, jotka eivdt nykyisessd eld-

mdnvaiheessa i5n, terveys- tai perhesyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ilmoittaudu TE-toimistoon

tycinhakijaksi eikd osallistu TE-toimiston kotoutumista edistdviin palveluihin. Kunnan kotoutumissuunnitelma

voi sisdltdd muun muassa:

/ muita kotoutumista edistdvid yksikillisi6 palveluja tai toimenpiteite.

Kunnan tulee aktiivisesti tarjota suunnitelmassa sovittuja palveluita ja seurattava niiden toteutumista



Kunta laatii alaikSisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, jos siihen on alaikdisen yksilolli-

sist5 olosuhteista johtuva tarve Alaikdiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle laaditaan

aina kotoutumissuunnitelma. Suunnitelman tarvetta arvioitaessa ja sitd laadittaessa on selvitettdvd alaikdi-

sen toivomukset ja mielipide sekd otettava ne huomioon siten kuin 4 5:ssd siddetddn. Suunnitelma sovite-

taan yhteen perheen kotoutumissuunnitelman ja alaikdiselle laadittavien muiden asiaan liittyvien suunnitel-

mien kanssa. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessd lapsen tai nuoren ja hdnen huoltajansa tai edusta-

jansa kanssa.

Kunta laatii perheen kotoutumissuunnitelman, jos perheen kokonaistilanne sitd edellyttea. Suunnitelman

tarvetta arvioitaessa kiinnitetSdn erityista huomiota lapsen tai nuoren kehitystd tukevan ja ohjaavan van-

hemmuuden edellytyksiin ja vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin. Perheen kotoutumissuunnitelma

laaditaan monialaisena yhteistycind ja sovitetaan yhteen yksikillisten kotoutumissuunnitelmien ja perheen-

jSsen ille laadittujen muiden asiaa n liittyvien su unnitelmien ka nssa.

Lomakkeita alkukartoituksen ja kotouttamissuunnitelman tekemiseen loytyy osoitteesta

kotouttainen.fi

Erityisid toimenpiteita tarvitsevat maahanmuuttajat

Erityiste tukea tarvitsevat maahanmuuttajat ovat pddsddntoisesti kotieiteja, sairauden tai vamman takia es-

tyneita henkiltiitd tai yli 5s-vuotiaita maahanmuuttajia, jotka eivdt ikdnsi tai muun esteen vuoksi voi aktiivi-

sesti osallistua tydvoimakoulutuksena toteutettaviin kotoutumiskoulutuksiin. Ndille ryhmille huolellisen al-

kukartoituksen tekeminen, jossa tunnistetaan mm. syrjdytymiseen mahdollisestijohtavat riskit, on henkiki-

kohta isen toim iva n pa lveluportaikon luomisen edellytys.

Elakeikaiset maahanmuuttajien ovat kielen oppimisen ja osallisuuden suhteen riskiryhmdssS, koska he eivdt

endd kuulu aktiivisen tydvoimaan ja niin ollen eivdt saa TE-toimiston palveluita siind laajuudessa, kuin TE-

toimisto niitd tarjoaa. Tdlle ikdryhmdlle voidaan tarjota ohjausta ja neuvontaa mm. kunnan vanhusviestcin

palveluihin tutustumiseksi ja saadaan tdtd kautta heitd osallistumaan aktiivisesti arkeen. Erilaisten jdrjesto-

toimintojen ja harrastusten piiriin ohjaaminen ja niiden tarjoamat toiminnot luovat pohjaa tdm5n ryhmdn

kotoutumiselle, integroitumiselle, ystdvisuhteille ja kielenoppimiselle.

Kotiaidit hoitavat lapsiaan pitki5kin aikoja kotona, jolloin he saattavat jlidd kieliopintojen, opiskelun, ty6eld-

mdn ja muiden kotoutumistoimien ulkoreunalle. Kielitaidon puute voi yksinddn muodostaa esteen yhteisrin

toimintaan ja ty6elemeen osallistumiselle ja kotoutumisen edistymiselle. Tdmd voijohtaa syrjiytymisriskin



kasvamiseen. Hyvdn reitin sosiaalisien kontaktien luomiselle muodostavat esimerkiksi perhekahvila- ja pdi-

vdkerhotoiminta. Perheiden tutustuttaminen Suomalaiseen pdivdhoitokdytent66n ja lasten siirtyminen osa-

aikaisen pdivihoidon piiriin vahvistaa mm. molempien vanhempien kieliopetukseen osallistumista ja tdtd

kautta edistdd heiddn kotoutumis- ja tyrinsaantinsa mahdollisuuksia.

Toimenpiteet ndiden ryhmien kotouttamisessa vaativat moniammatillista yhteistycitd ja verkostotyoskente-

lyd, jossa kunnan eri palveluiden, vapaaehtois- ja jdrjestritoimijoiden ja yhdistysten vdlinen yhteistyd ja pal-

velut ovat keskeisessd asemassa.

KOTOUTUTVIISESTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KORVAATVIINEN KUN-

NILLE

Kunnille maksettavista valtion korvauksista sdddetddn laissa kotoutumisen edistdmiseste $38612070)ja val-

tioneuvoston asetuksessa kotoutumisen edist5miseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion

varoista (VNA 57U2011). Valtio korvaa kunnille monia pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia

tdysimddrdisend. Lisdksi se maksaa kunnalle niin sanottua laskennallista korvausta, jolla kunta voi hallinnolli-

sissa jdrjestelyissidn varautua tulijoihin ja heiddn asioittensa kdsittelyssd tarvittaviin tydntekij6ihin ja palve-

luihin. Korvausten maksamisen ehtona on, etta kunnalla on sopimus ElY-keskuksen kanssa pakolaisten kun-

taan osoittamisesta ja voimassa oleva kotouttamisohjelma. Kotoutumislain (1386/2OLO|2 5:n 2 ja 3 momen-

tin perusteella maksettavat korvaukset

1) Laskenna llinen korvaus

2) Korvaus kunnan maksamasta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta

3) Korvaus paluumuutto-avustuksesta

4) Korvaus tulkitsemisen jdrjestdmisest6

5) Korvaus erityiskustannuksista Kotoutumislain (1386/2010) 50 - 52 5:ien perusteella maksettavat korvauk-

set

5) Korvaus alkukartoituksen jdrjestdmisesti

7) Entisen Neuvostoliiton alueelta periisin olevista henkiloistd aiheutuvien kustannusten korvaaminen

8) Sodissa vapaaehtoisina palvelleista henkikiist5 aiheutuvien kustannusten korvaaminen



Lisiksi kunta voi hakea erilaisia hankerahoituksia kotouttamistycin tueksi. Seuraavassa on esimerkkejd haet-

tavista ra hoitusmahdollisuu ksista :

EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta, joka on perustettu EU-rahoitusohjelmakau-

delle 2014-2020 edistdmSSn Euroopan unionin yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittd- 29

misti sekd vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamista soveltamalla jdsenvaltioiden yhteis-

vastuullisuuden ja vastuunjaon seki kolmansien maiden kanssa tehtdvdn yhteistydn periaatteita. Turva-

paikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolla tuetaan toimenpiteiti, joilla vahvistetaan ja kehitetddn Eu-

roopan yhteistd turvapaikkajarjestelmae, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista

maa hanmuuttoa sekd keh itetd3n pa luustrategioita.

Ty<i- ja elinkeinoministericin Syliva-hankkeesta on m6Srdajoin haettavissa laskennallisten korvausten lisdtu-

kea niille kunnille, jotka ovat vastaanottaneet kuntaan kansainvdlistd suojelua saavia henkilciitd.

Opetus- ja kulttuuriministeriri rahoittaa valtionavustuksina kuntien hankkeita, joilla tuetaan kotoutumista lii-

kunnan, nuorisotycin ja kulttuurin alueilla. Lisiksi kunnat voivat hakea Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoi-

tusta kotoutumista tukeville hankkeille sekd Leader-rahoitusta paikalliseen kehittdmiseen. Myris Rahaauto-

maattiyhdistys rahoittaa erilaisia kotoutumista tukevia hankkeita ja tyo- ja elinkeinoministeri<in kotouttami-

sen osaamiskeskus on tu kenut kotoutumista edistdvid jdrjestritoimintaa.

Laskennallinen kor-
vaus

Kunnalle pakolaisten ohjaukseen ja neuvon-
taan

Alle 7- vuotiaat
6845elv
7- vuotta tayttS-
neet 2 300/vuosi

4 vuotta kiintitipako-
laiset
3 vuotta turvapai-
kanhakiiat

Sosiaali- ja tervey-
den huollon erityis-
kustannukset

Vamman tai sairauden edellyttiimSSn pitkd-
aikaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon jdr-
jestdmiseen

Erityiset sosiaalitoimen kulut esim. lasten-
suojelussa
Muista syisti kunnalle aiheutuneet kustan-
nukset

Todellisten kulujen
mukaan

EnintSSn 10 vuotta

Harkin na nva ra inen
toimeentulotuki

1000e/perhe maksimi Todellisten kulujen
mukaan

3 vuotta

Tulkkaus kustan-
nukset

Kotouttamispalveluiden keytttt
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden

keytt6

Todellisten kulujen
mukaan

Ei mddrdaikaa
(Suomen kansalai-
suuden saaminen lo-
pettaa tulkkauksen
korvaamisen)

KSdntdmisesti ai-
heutuneet kustan-
nukset

Ta pauskohtaisesti



Paluumuutto avus-

tus
Matka- ja muutto kustannukset Todelliset kulut/la-

kennallinen
Kertaluontoinen ldh-
tcimaahansa palaa-

valle
Alkukartoitus kus-

tannukset
Alkuhaastattelu ja tarvittaessa muita toi-
menpiteitd (luku- ja kirjoitustaito, suomen,
Ruotsin kielen taito, tyokokemus, koulutus)
Lapsille tarvittaessa ja niille, jotka saavat
muuten kuin tilapdisesti toimeentulotukea.

Laskennallinen
700e/kartoitukseen
osallistunut henkiki

Kertaluontoinen,
noin 2kk tyrivoima-
toimiston asiakkuu-
den alkamisesta.

ETN ISTEN SUHTEI DEN EDISTATVII N EN

Perinteisesti kotoutumisen ajatellaan olevan vain maahanmuuttajien sopeutumista uuteen yhteiskun-

taan. Kyseessd on kuitenkin kaksisuuntainen prosessi, jossa myos vastaanottavassa yhteisoss6 tapahtuu

muutoksia uusien jdsenien mytitS. Myds maahanmuuttajalta voidaan odottaa omaehtoista innokkuutta

ja kiinnostusta uutta kulttuuria ja siihen sopeutumista kohtaan.

Maahanmuuttajat tuovat uuteen yhteisoon mukaan uudenlaisten tarpeiden lis6ksi mycis uusia resursseja,

tuoreita toimintatapoja ja ndkokulmia. T6md ndk6kulma on otettu huomioon my<is kotoutumislaissa,

jossa pu hutaan kaksisu unta isesta kotoutum isesta.

lhmisilld on helposti tapana suhtautua kaikkiin tapahtuviin muutoksiin ennakkoluuloisesti, vdlittamatta

siit5 onko muutos my6nteinen vai kielteinen. My6s maahanmuuttoon liittyy sekd my<inteisie etta kieltei-

si6 asenteita, ajatuksia ja odotuksia. Oleellista hyvien etnisten suhteiden edistdmisessd on tietdmyksen ja

tuntemuksen lisddminen sekd kuntalaisten ettS maahanmuuttajien keskuudessa ja henkilosuhteiden luo-

minen kantaveest6n ja maahanmuuttajien vdlille. Yhteiset vapaasti rakentuvat tilaisuudet esim. liikunnan

tai muun vapaa-ajan toiminnan merkeissS, ovat omiaan luomaan kontekstin, jossa molemmin puoleista

tutustumista tapahtuu luontevasti.

Mydnteiste suhtautumista maahanmuuttoon lisiSvdt esim. maahantulomuodon ja -syyn, maahanmuut-

tajien taustan ja lSht6maan tilanteen selkeyttdminen ja ymmdrtdminen sekd avoin kanssakdyminen ndi-

hin asioihin liittyen. Hyvd tapa maahanmuuttoon liittyvien ennakkoluulojen ja pelkojen hdlventdmisessd

on jakaa avoimesti ja aktiivisesti oikeaa ja oikea aikaista tietoa. Kuntalaiset, viranhaltiat ja muut tahot on

hyvd pit55 ajan tasalla kiytdnnOn prosessin edistymisestd jo pakolaisten vastaanottamisen suunnittelu-

vaiheesta ldhtien erilaisilla tiedotus- ja kuulemistilaisuuksilla.



lnternetistd on saatavilla runsaasti erilaista rasisminvastaista informaatiomateriaalia. Materiaalia lciytyy

mm. SPR:n sivuilta.

I N FORN/OI NTI SU U N N ITELTVIA

Maahanmuuttoa koskevassa tiedottamisessa on tdrkeid saada informaatio leviemddn jdrjestelmdllisesti

ja loogisesti kaikille eriosapuolille sekd saada kaikkiosapuolet yhteistycihcin kotouttamisen tueksi. lnfor-

maation jakamisessa merkityksellistd on informaation reaaliaikaisuus, oikeaksi katsotun tiedon vdlittdmi-

nen, kuulluksitulemisen ja osallisuuden kokemus. Tiedottaminen ja sen suunnittelu muodostavat kiinteen

osan kuntien maahanmuuttoon liittyvai pddtoksentekoa. Kunnassa informointi suunnitelma voidaan ja-

kaa karkeasti kahteen kokonaisuuteen, ennen pakolaisten vastaanottamista koskevaa p6Stoksen tekoa ja

vastaanoton jdlkeen.

YRITYSTEN JA IVAAHANTVUUTTAJ IEN VALINEN YHTEISTYO

Ty6- ja elinkinoelSmdn muutokset sekii suurten ikdluokkien elSkoityminen lisddvdt alueellista tarvetta saada

eri alojen tydntekijdite. Konneveden kunnassa tyoikaisten ihmisten vdheneminen ja alueelle uusien elinvoi-

maa tuovien tyripaikkojen saaminen edellyttdvdt osaltaan muualta tdnne siirtyvSd tyovoimaa. Riittdvdn ja

osaavan tycivoiman saamisen yksi edellytys on se, etti Konneveden kunnan palveluiden yleensd ja maahan-

muuttajien kotoutumista edistdvien toimien tulee olla uskottavia ja luotettavia seki etnisten suhteiden edis-

tdmistyon onnistunutta. Hyvin tuotetut ja hoidetut palvelut helpottavat sekd kotimaisten ette kansainvdlis-

ten ammattilaisten ja osaajien muuttoa ja sitoutumista paikkakuntaan, yrityksiin ja yrittdjiksi.

Kunnan kotouttamistoimien lisdksi tarvitaan lisdd vuorovaikutteista yhteistyritd kunnassa toimivien yritysten

kanssa maahanmuuttajien tyrillistdmiseksi. Kielitaitoiset ja ammattikoulutetut maahanmuuttajat tulisi huo-

mioida erityisesti yritysten kansainvdlistymistavoitteissa. Mycis kouluttautumisessa painopiste voidaan siir-

t55 tycielSmdn tarpeista nousevaksi.

Kunnan tulisi my6s osaltaan pyrkid innovatiivisiin tycillistymisratkaisuihin. Esimerkiksi Saarijirvel16 on ideoitu

maahanmuuttajille suunnattu ns. franchising yrittdjyyden malli. T6ssd ty6llistemismallissa kunta perustaa

franchising yhtirin, jonka kautta luodaan toimintakonsepti yrittdjille. Timin kunnan omistaman yhticin toi-

minta on voittoa tavoittelematonta, jolloin yrittijdn tulo jid kokonaisuudessaan hdnelle itselleen. Timdn yh-

ticin alaisuudessa maahanmuuttajat ja miksi ei muutkin kuntalaiset voivat toimia itsendisini yrittijinS pienellS

investointi riskilli.



LIITE 1

Ut'lCHR esrttita Suomelle paholarseksr latlomiaan henkrloita l.kirntropaIolarser] Maahanmuut

t$vrrasto id ILY ke5kuhsel huolehtrvat heldan olpskelulopa asrorsla ia kuntaJn osorttamrseita.

Tyovoiman ulkopuolella ol€viEn

{kotiiidit, .isit, Yanhukser, sai-

raat, vammarset) alkukanoituk-

5et ostopalveluna e5lm. SA((f.
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L,laahantulo- ja tervey5tarkastukret
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Laps€t ja nuoret varhaiskasvatuk5en ja kou-

iunloprskeluien piinin.

KotoutumissuJnnitelman tekemrnen ;a seu.
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- ohjeajan kansse.
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ostopalveluina.

Oleellista on suomenkielen, kulttuurin ja yhteis-

kuntatietouden hallinta sekA riittevien tietoien,a

taitolen hallinta osallisuud€n onnistumisekgi

opiskeluissa, tyo€l;messi Ja vapaa-ajalla

IVdrk;iset ja -kykyiset TE'tof
miston palveluien piiriin.

Alkukartoitukset )a kotoutumis'

suunnitelmat

Xotoulumissuunnitelman
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TYoPERAINEN MAAHAN MUUTTO

.Enren gEmen muuttoasi p6€hdy lunnolla ffimme tyoegmlln Ja tapolhln, lotta asioH€o holtamiren ia speuturins tapahtuisi
mhdollilimmn mutk ftoEsti-

.Abita Spaitaf, etCmioen Suomesta io af,s luin mutat mahamme.

.Buorioi, i6 et olct EU/ETA-alus kmslalmn, sinulla t ytyy olla SrEitta i, cnmn kuin muutat semn.

..16 olct Eu/EtA-aluen kanslainH, rcit muunil Smren jr ctsi, ty6pelka ldrun luok udcn .ian.

.Voil tydllisty! S6lrn mlds .Vhtymffl, yrlttlitlsi- Elinlelc, liiLnoe ra ympl.irtda(6tulslt, uury.itFl6kukset i, Tt-toimi5tot newat
alolttavla yrltttiit ja antaEt tieto .

.tloldrdl hDtdad tuntoqr. Tw'itt vat llmt ja Eki*erOlnnlt rlippuEt iittit, mhke ma.n kenslains olel.
. EU:n, Li€chtostelnin, Sveitsin tal Pohioirmn ten$laiffi ei t rvt&e ol€stelulupa Eldakss tehdt tyotl, ogisl€ll. la toimia yrltttpne
suoffia. Huolchdi luitdlin, ettl tarpelliset EHstlrdinnit mt kun6s sapoei sumen.

.Muun luin EU:n, U*htensteinin, SEitsin tai pohioimn lannhin€n, iinuo t4l,y hal6 tYdnieliiin olBkelulupa lotimastasi ldsin. Ennff
luhn $amlsta sinun on hankittaya tyopaikl, slm6te. Srrmen tyd- elinkeimtdmBtot €rtaav.t harlinmsta.

ENNEN SUOMEEN
TULOA

.rot olA [U:n, Utrhtensteinin, Sreitsin tai Poltidsan larshiH, sinun tdytyy m5$.r6ada oLrtahnatautad srcmalai*n lotikuntasi
pouisirsmllr, tun olct Suome$ pidfipaln luin 3lullautta.

.Pohjoismaid.n ktnslai*m rinun trytyyichda muuttoilmoitus kotikuntasi roirtBatis viimeistrln vliloo kuluttus muuttopalvtta.

.Muun kuin EU:n, Llechtensteioin, SEitrin tai Pohitman leEliimn, haithan SntallFn oLaldulwr ennalkooo kotlm.a3tai lrsin. Jo! et,
ha€ sitl nyt paikalli*lta poliisilailokelta. Retist6tiidy ia te muutkilmdtus mistraatis, ix olesk€let tuomessa vehlnt ln woden.

.S€Mt tydsuhd€asi.t Ja te tythoplmus.

.Xsklty k yt{nndn asloiden jrrjestlmlsen ja tutustu rauh.se uuten ymplrist6dsi-

.Rylrdyopl*demaf, suomn tal ruotsin kleltl.

SAAPUESSASI

SUOMIEN

Lahteet: migri.fi ,a Ie-paivelut.fi

.rG sinulla m Suomff myOnteml muu ol6leldupa, siihaf, satle liittyt ty6ntek+oikeus, iolloin et Eilits€ erilsen ruuta oleskelulupaa
tythtent€ryi nnm. Osleluluvanaa i. smartdi olerkclulup.piat6tstt voit ta.kisra, mto rinulla tyonteko<rlss Sums.

'JG slnullc @ myonretty ole*clulupa rllla pcruttelL, etu olet ihmlslaupan uhrl, rinulla m oikas Srtennelll SErc Ep.asti.

'Tumpaikahakiiana sat tehda miotytt 5lJm6e ilmn olelelulup.a. lun tuMpailtih.kemk$n telmi*stl on lulunut lolme kuul.utta,
Ix sinulla on siros dna Gianylit Gn dkettaE mattuslussletiria. j6 3inulla ei ole kyseisti asiakiria, Ht t€hdi ansio$ti Suoffi
ilman olcsl€lulupaa, kun tuMpaillthalcnuksn trkcmis6tl on lulunut luusi kuukautta. tudapailanhakilam rinulla on tlml tydntrkHik?6
soron laln nojalla eik, slnun targtse tEtea iitl sikffi.

TURVAPAIKAN
HAKUAN

TYONTEKO-OIKEUS

i-
)._ f
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Ldhteita ja tietolinkkeje

o Maahanmuuttoon liittyviii keskeisid lakeja ja asetuksia
r Ulkomaalaislaki (3Otl2OO4l

o Kansalaisuuslaki(359/2003)
o Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta (799/2004)
o Laki ulkomaalaisrekisteristi lL27OlL997)
o Laki kotoutumisen edistdmiseste (1386/2010)

o Laki Maahanmuuttovirastosta (156/1995)

o Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta (\93l2OO2l
o Yhdenvertaisuuslaki (L32512014l.

o Lakiyhdenvertaisuusvaltuutetusta (1326/2014)
r Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta (L327 /2OL4)
o Sisiministericin asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuud esta (L022/2Ot4l
o Laki sdilcicin otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sdil<i<inottoyksikostd. (lL6/2002)

Valtioneuvoston periaatep6Stcis maahanmuuton tulevaisuus 2O2O -strategiasta. http://www.inter-
min.fildownload/S1686 Maahanmuuton tulevaisuus 2020 LOW-res_FlNNlSH.pdf?5d7d3b9fd601d188. Si-

siministeri6.

Pakolaisetjaturvapaikanhakijat. https://www.intermin.filfi/maahanmuutto/pakolaisetja_turvapaikanhaki-
jat

Maahanmuuttovirasto. Tietoa maahanmuutosta. http://www.migri.fi MAKE, Maahanmuuton mahdollisuu-

det ja kdyt6nndt -hanke. http://www.maahanmuutonmahdollisuudet.fil Kotouttaminen.fi.

Tyo- ja elinkeinoministerion palvelu. Sivusto on suunnattu kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimi-
joille. http://www. kotouttam inen.f i/kotoutta m i nen

Pakolaisten vastaanotto - tietopaketti kunnille https://kotouttaminen.fi/pakolaisten-vastaanoton-kasikirja
lnfopankki, tietoa Suomesta eri kielilld https://www.infopankki.fil

lnfoLa ngo, monikielinen neuvonta https://www. info-la ngo.filfi

Ekapeli, suomenkielen lukemisen harjoitteluun http://www.lukimat.fillukeminen/materiaalit/ekapeli

Suomitaskussa, mobiilisovellus suomenkielen ja-tietouden oppimiseen http://suomitaskussa.eu

Suomi.fi. Maahan- ja maastamuutto. https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/maahan-
ja_maasta muutto/index. htm I

Maahanmuuttajat kuntalaisina. Selvitys maahanmuuttajien e16mdntilanteesta ja palveluista lt5-Suomessa

2010. EtelS-Savon elinkeino-, liikenne ja ympiristrikeskuksen julkaisuja 8l2OtO. http://www.tem.filfi-
lesl33662lMaa ha n mu uttajat_ku nta la isina_selvitys. pdf

Jyvdskyldn sosiaalipalvelut, maahanmuuttajapalvelut. http://www.jyvaskyla.filsosiaa lipa lvelut/maa ha n-

mu uttajat/maa ha n mu uttaja palvelut



Vdest<iliitto - monikulttuurisuus: http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/ Opetussuunnitelmien ja tut-
kintojen perusteet

Maahanmuuttajien koulutus. http://www.oph.fi/saado ksetja_ohjeet/opetussu u n n itelm ienja_tutkinto-
jen_perusteet/maa ha nmuuttajien_kou lutus

Pakolaisneuvonta: http://www. pa kola isneuvonta.fi/

Suomen Pakolaisapu : http://www. pa kola isa pu.fil

Moving to Finland Cultural orientation training to Finland. Perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja arki-
elSmdstd, sekd suomen kielen perussanastoa. Sivusto on tarkoitettu erityisesti Suomeen tuleville kiinti6pa-
kolaisille. Kielet suomi, englanti, ranska http://www.culturalorientationfinland.fi/fi

Suomitoisena kieleni -opettajille linkki: http://www.s2opettajat.fillinkit/verkkomateriaalit/

Luetaan yhdessd verkosto: http://www. luetaanyhdessa.fil

Materiaalia kuvakommunikointiin: http://papunet.net/materiaalia/materiaalia-kuvakommunikointiin

Uusi koti -opas alkuohjaukseen: http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommuni-
koi nti/haa ksluoto_koivisto_u usi_koti. pdf

Selkokielistd tietoa a iheittain : http ://pa p u net. n et/se I ko/

Selkoarki opas. http://www.jyvaskyla.filinstancedata/prime_productjulkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvasky-
lawwwstruct ur e / 499 67 _Sel ko-o pas_n et. pdf

MONIKKO -Monikulttuurisen kasvatustycin, kotoutumisen ja opetuksen kehittdminen -hanke. Paljon link-

keje! http://wanda.uef.fi/tkk/liferaylprojektit/monikko/MONIKKO_materiaalikartoitus_2011.pdf

Oppaita maahanmuuttajille Kuopio-Pohjois-Savo http://www.peda.net/veraja/kuopio/vasta/oppaat

Oppaita maahanmuuttajille: http://www. kuopio.filweb/maa ha n mu utta jat/oppa ita-maa ha n mu uttajille
Maantapa Suomessa opas: http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=17657&culture=fi-Fl&content-
lan=1

Oppaita maahanmuuttajille ja maahanmuuttotycihrin. EtelS-Karjan sosiaali- ja terveyspiiri: http://www.ek-
sote.filfilperhejasosiaa lipa lvelut/momentti/oppaat%20ja%20muu%20materiaa lilsivut/defa u lt.aspx

JYTE; Jyvdskyldn yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, terveyden itsehoito-oppaat eri kielilld:

htt p ://www.jyvas kyla.f i/te rveys/te rveysasem atlo ma ho ito

Tervetuloa Suomeen -esite eri kielilld (sivu 7l9l: http://www.mol.filmol/fi/99_pdflfil04_maahan-
m u utto/07_a i ne istot_ki rjasto/wes itteet. pdf

Kotostartti: http://moninet.rovala.filloader.aspx?id=e8e09d4e-ba74-4bb7-932f-c7af6e08a900

RedNet, Punaisen Ristin sivut. Paljon materiaalia kotoutustycihon: https://rednet.punainen-
risti.f i/n ode/2 2309

Vastaanotto tietyillS, kotouttamistyci kaikilla Selvitys kuntien kiintitipakolaisten vastaanoton edellytyksist6,

mahdollisuuksista ja haasteista. fEM LO(aOL4 THL Palveluohjaus. https://www.thl.filfi/web/paatoksenteko-
ta lous-ja-pa lveluja rjestelma/va ikuttavuus/a iku issosiaa lityon-va ikuttavuuden-a rviointi/a iku issosiaa lityo/pal-
veluoh ja us



10.6.2015 Hallikainen Minna "Kun olisi yksi paikka" Maahanmuuttajien kotoutumista edistdvin toiminnan
kehittamiste EtelSSavossa vuosina 2008-2013 JULKAISUJA IITOIMITUS: Minna Hallikainen JULKAISIJA: Pointti

- Maahanmuuttajat ty6voimaksi Ete!5-Savossa http://pointti.eu/wp-content/uplo adsl2Ot4l72lKun-olisi-
yksi-paikka.pdf

Tydllisyyskatsaus Huhtikuu 2015. Ty6- ja elinkeinoministeri6. http://www.temtyollisyyskat-
sa us.filG ra ph lrkatl P dt lTkat_fi. pdf

Tilastokeskus. http://www.stat.fil
nos_pdf_27_6_2013.pdf

http://www.te m.f i/files/37 153/kasiki rja-kaa ntaja lle_mu u n-
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KONNEVESi
:*o

Ko N N EVEDEN KU N NAN Ett N KEt N oEuiruAru TU KEM TSpERTAATTEET

Konnevesi 2025 -kuntastrategian mukaisesti Konnevesi on vahvan talouden, yrittijdystdvdllisyyden
ja laadukkaan maaseutuasumisen kotikunta. Vuonna 2021alkaneen valtuustokauden alussa

hyvdksytyn uuden kuntastrategian mukaisesti Konneveden kunnan yhteni kriittisend
menestystekijdnii ovat elinvoiman kasvattaminen ja elinvoimaa lisddvdt investoinnit. Osin ndmd
tavoitteet jalkautuvat kdytint6on nSiden Konneveden kunnan mddrittelemien elinkeinoeldmiin
tukemisperiaatteiden kautta.

Ohessa on esitettynd Konneveden kunnan elinkeinoelSmdd tukevat periaatteet ja tydkalut. Tukien
myontimisessd ja maksatuksessa otetaan huomioon Euroopan unionin mddrdykset koskien julkisen

tuen maksimimddrid (de minimis -tuki). De minimis -tuki on yrityksille myonnettivdd julkista tukea,
jota sddtelee Euroopan komission asetus (EU) Nro L4O712073. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta
etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu,
joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea
enintddn 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Maantiekuljetusten alalla
toimivalle yritykselle de minimis -tuki voi olla enintidn 100 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen
verovuoden aikana.

Konneveden kunnan elinkeinoeldmdti tukevat toimenpiteet tulevat voimaan vuoden 2023 alusta
alkaen, mikdli ne hyvdksytiiiin kunnanhallituksen esittdmind kunnanvaltuustossa ja toimenpiteisiin
osoitetaan mti5rdrahat vuoden 2023 talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaan. Osia

tukemistoimenpiteiti voidaan kdynnistdd jo vuonna 2022 olemassa olevien mddrirahojen
puitteissa.
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1. Kuntalisd

Kuntalisd on Konneveden kunnan kannustin tyoantajille. Tuki myonnetiiiin konnevetisen
tyottomdn palkkaamiseen tyosuhteeseen. Tukea voivat hakea tyossdkdyntialueen yritykset,
yhteiscit, jdrjest6t ja yksityiset henkilot.

Kuntalisiin saaminen edellyttid, etti tyosti maksetaan tyoehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja

ettd tyoaika on vdhintidn 85 prosenttia kulloisenkin alan sidnnollisestd tyoajasta. Palkattavan
henkilon on oltava tyottomdnd tyonhakijana TE-palveluissa. Sama henkilo voidaan palkata

uudelleen kuntalisdin oikeuttavaan tyosuhteeseen yhden vuoden tyottomyyden jdlkeen.

Kuntalisd 300 euroa kuukaudessa: Konneveden kunnan tyollistdmisen kuntalisSS voidaan
myontdd tyossdkiyntialueen yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkiloille, jotka palkkaavat
Konnevedelld kirjoilla olevan tyottomdn tyonhakijan, jolla ei ole palkkatukioikeutta, mutta on
tycitt6mdnd tyrinhakijana TE-toimistossa. Tycisuhteen kesto vdhintdin kolme kuukautta ja

enintiiiin yhden vuoden. Ty<iaika vdhintiin 85 prosenttia alan sddnnollisestd tyoajasta. Tyostd
maksetaan tyoehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kuntalisdn suuruus on 300 euroa kuukaudessa.
Saman henkilon uudelleen palkkaukseen kuntalisi voidaan myontdd yhden vuoden tyottomyyden
jilkeen.

Kuntalisd 400 euroa kuukaudessa: Konneveden kunnan tyollistdmisen kuntalisiiii voidaan
myontdd tyossdkdyntialueen yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkiloille jotka palkkaavat
KonnevedellS kirjoilla olevan tyottomdn tyonhakijan, jolla on palkkatukioikeus ja on tyottomene
ty6nhakijana TE-toimistossa. Tyosuhteen kesto vdhintiSn kolme kuukautta ja enintddn yhden
vuoden. Tyoaika vihintidn 85 prosenttia alan siiSnndllisestd tyoajasta. Tyostd maksetaan
tydehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kuntalisiin suuruus on 400 euroa kuukaudessa. Saman
henkilon uudelleen palkkaukseen kuntalisi voidaan myontii yhden vuoden tyottomyyden jdlkeen

2. Yrityspalveluseteli

Konneveden yrityspalveluseteli on Konneveden kunnan elinkeinopolitiikan viiline, jolla kehitetddn
konnevetisten yritysten toimintaa ja palveluja. Yrityspalvelusetelilld edistetiiiin investoimista
ulkopuolisiin palveluihin.

Yrityspalvelusetelijdrjestelmin avulla tuetaan pk-yritysten asiantuntija- ja muiden palveluiden seki
toimenpiteiden kiyttod pidmddrdni aktivoida yrityksii kehittimiseen ja toiminnan
kasvattamiseen. Tavoitteena on kasvu tai kansainvilistyminen sekd yrityksen uudistuminen.
YrityspalveluseteliS ei kdytetd yrityksen tavanomaiseen toimintaan. Yrityssetelin tavoitteena on
myris lisitd yksityisten asiantuntijapalvelujen kdytto5.
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Tukea voidaan mydntii myos ammatilliseen lisdkoulutukseen, mikiili

Tukea ei voi saada:

Tuki on tarkoitettu konnevetisille pk-yrityksille, joilla on y-tunnus. Tukea voivat saada yritykset ja
elinkeinon- ja ammatinharjoittajat.

Tukea voi saada liiketoiminnan kehittdmiseen toimintaan, jolla on jatkuvan kannattavan
liiketoiminnan edellytykset tyollisyyttd parantaviin toimenpiteisiin.

Hankittavat palvelut voivat olla esimerkiksi seuraavia palveluja:

o selvitysten laatiminen (investointitarpeet; viranomaisvaatimukset, IPR/patentit ja
mallisuojat, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen
tuotteistaminen)

o teknisiin ja tuotantoon liittyvdt palvelut ja kehittimistyo
o taloushallinnon asiantuntijapalvelut
o yrityksen arvon mddritys kustannusanalyysit
o kehittimistoimenpiteiden hankesuunnitelman laadinta markkinointiin ja myynnin

kehittdmiseen liittyvdt palvelut (markkinointisuunnitelma)

o hakijalla on kdynnissi olevaan yritystoimintaan liittyvd ammatillinen peruskoulutus
o hakija teyttea muut niiissii kriteereissd asetetut ehdot

o asiantuntijatyohon tai -palveluun, iohon on jo saatu muuta julkista tukea
o yrityksen omiin palkkakustannuksiin eikd muihin tavanomaisiin yrityksen menoihin
o erityisen pienimuotoisena pidettdvddn yritystoimintaan
o jos hakija ei ole huolehtinut; kaikista lakisditeisistii velvollisuuksista tai jos hakijan

taloudellinen tilanne eimahdollista liiketoiminnan harjoittamista taiyrityksen
kehittdmistoimia

o kone- ja laiteinvestointeihin
o painokustannuksiin
. messuosaston kustannuksiin

Palveluntuottaja on yritys, jolla on y-tunnus. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot
tulee olla kunnossa eli yrityksen tulee olla liittynyt tilaajavastuujdrjestelmiSn.

Hakemukseen on liitettiivi seuraavat asiakirjat:

Ehdot asiantuntija pa lveluja tarjoaville yrityksille:

a liiketoimintasuunnitel ma
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a kuvaus yrityksen toiminnasta ja yrityssetelin kdyttdtarkoitus (tavoitteet, sisiiltri, aikataulu,
asiantuntija, asiantuntijan ajankdyton tyomddrd sekd arvio yrityksen osallistumisesta
selvitystyohcin).

Yrityssetelitukea myonnetiiiin valtuuston pdittdmiin miiSriirahan puitteissa. Tuki on 50-75
prosenttia hankinnan arvosta kuitenkin enintdin yhteensd 3000 euroa per yritys. Tuen laskemisen
ja myontimisen perusteena kdytetdiin tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisdverotonta
hintaa. Tuki on harkinna nvaraista.

Yrityspalveluseteli myonnetSSn arvioinnin perusteella, ja viranhaltija tekee viranhaltijapidtoksen
tuen myontdmisestii. Tuki maksetaan pddtoksen mukaisestitoteutuneiden kustannusten
perusteel la pa lveluntuottajalle.

Pidtciksen tekevii viranhaltija hyvdksyy kdytettdvdn asiantuntijan. Kdytettdvin
asiantuntijayrityksen tulee toimittaa pyydettdessi tilaajavastuulain edellyttdmdt dokumentit
pidtoksen tekijdlle. Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa, eikd kunta ole
sopimusosapuoli.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan perid takaisin, jos tuen myontdmisen tai
maksamisen edellytykset eivit ole tiiyttyneet:

. tuen ehtoja ei ole noudatettu

. tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, ioka on olennaisesti
vaikutta nut tuen mycintd miseen tai ma ksamiseen.

3. Tuki yrityksen kotipaikanmuutokseen

Konneveden kunta kannustaa kunnassa jo toimivia yrityksid vaihtamaan yrityksensd kotipaikaksi
Konneveden. Kunta avustaa muutosilmoituksen teossa ja maksaa yritykselle muutoksesta
syntyneiden muutosilmoituskustannusten mukaisen muutosilmoituspalkkion.

4. Opiskelustipendi

Konnevedelti muualle opiskelemaan muuttanut alle 30-vuotias vuotias nuori on oikeutettu
vuosittaiseen opiskelustipendiin, mikdli sdilyttdd kotikuntanaan Konneveden. Kotikunnan on oltava
Konnevesi ennen kalenterivuoden vaihtumista. OpiskelustipendillS pyritddn kannustamaan
konnevetisid nuoria opiskelemaan itselleen tutkinnon tai ammatin. Opiskelustipendil16
kann ustetaa n nuorta mycis yllipiti mdd n suhdettaan kotikuntaansa.

Stipendi voidaan mydntdd konnevetiselle tutkintotavoitteisestija pidtoimisesti muualla kuin
Konnevedelli opiskeleville nuorelle sen vuoden loppuun saakka, kun hiin tdyttdi 30 vuotta.
Stipendin suuruus on 300 euroa opiskeluvuotta kohden, kuitenkin enimmillddn 1500 euroa
henkiloi kohden per tutkinto.
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Stipendin saamiseksi opiskelijan tulee; 1) opiskella muualla kuin Konnevedellii, 2) opiskelijan
opiskelu on pidtoimista ja tutkintotavoitteista, 3) hakijan tulee olla lisniolevana
oppilaitoksessaa n ja hakijan tulee liittdi hakemukseensa oppilaitoksen vahvista ma

lSsndolotodistus, ja 4) opiskelijan kotikunta on Konnevesi kunkin kalenterivuoden 31.L2.

Stipendin voi saada, mikdli opiskelija kdytdnnossi asuisi opiskelupaikkakunnallaan, mutta hdn on

sdilyttdnyt Viestotietojirjestelmin mukaisen kotikuntansa Konnevetend kulloisenakin
tarkasteluaja nkohtana.

5. Oppisopimustuki

Konneveden kunta maksaa oppisopimuskoulutussopimuksen tehneelle yrittdjdlle
oppisopimuskoulutuksen ajalta palkkakustannusten kompensaatiota. Yrityksen palkatessa

olemassa olevan henkilostrinsd lisdksi oppisopimuksella uusia konnevetisid tyontekijoitii, kunta voi
myontdd tukea enintdin 500 euroa kuukaudessa oppisopimuskoulutusjakson ajan. Tukea
myonnetSdn sekd perustutkintoon, ammattitutkintoon ettii lisdkoulutukseen. Myos yrittdjdt voivat
hakea tukea omaan oppisopimuskoulutukseen.

Tukea voi saada Konnevedellii toimiva yrittdjd, joka on palkannut oppisopimuksella vdhintddn
peruskoulun tai vastaavan oppimddriin suorittaneen ammatilliseen tutkintoon opiskelevan
konnevetisen tyontekijdn. Tuen myontdmisen edellytyksend on tyopaikan sdilyminen
oppisopimuskoulutusjakson jilkeen. Kunnan tuki edellyttii oppisopimuskoulutuksen keston ajan
voimassa olevaa tyosopimusta. Tyon tulee olla kokoaikaista ja siind tulee olla voimassa alan yleiset
tyosopimuslainsddddnnon ehdot.

Tukea maksetaan vihintddn kahdelta viikolta ja enintddn kaksi vuotta. Tuki on haettava
viimeistiiiin kolmen kuukauden sisdlld oppisopimustukipiitokseste. Konneveden kunnan
oppisopimustukea voidaan myontdi aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on saapunut
Konneveden kuntaan.

6. Kesdtytillistimistuki

Konneveden kunnan kesityollistdmistukea voi hakea tyonantaja, joka on Konnevedelle
rekisteroitynyt tai Konnevedelli toimiva yritys, sditici, yhdistys tai kotitalous.
Kesdtyollistiimistukea voidaan mydntdd konnevetisen 14-29-vuotiaan nuoren, joka ei ole
valmistunut ammattiin tai ole tycittomdnd tyonhakijana TE-palveluissa, palkkaamiseen. Nuori voi
aloittaa tyosuhteen sini kalenterivuonna kun hdn on 14-vuotias, mutta tdyttdd saman vuoden
aikana 15-vuotta. 14-vuotiaan nuoren kyseessd ollen, on tyonantajan noudatettava lakia nuorista
tydntekijdistd. Tyonantajan on huomioitava, ette alle 15-vuotiaan puolesta tyosopimuksen voi
tehdi huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilo itse.

Nuorivoi aloittaa tyosuhteen sinii kalenterivuonna kun hin on korkeintaan 29-vuotias, mutta ei
tdytd vield 30 vuotta saman kalenterivuoden aikana.

Nuoren tyosuhde voi toteutua ajalla 1.5.-31.8, tyo tulee kuitenkin jdrjestid siten, ettei se

hankaloita nuoren opiskeluja. Oppivelvollisuuttaan suorittamassa oleva 14-29-vuotias nuori ei voi
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aloittaa kesdtydsuhdettaan peruskoulun tai muun oppilaitoksen lukuvuoden ollessa kiynnissd
Tydsuhteen kesdtycipaikkaan voi aloittaa vasta kevdtlukukauden pddtyttyd ja se tulee pddttid
ennen koulujen tai oppilaitosten syyslukukauden alkua.

Tyonantaja voi hakea tukea ennakkoon tai vasta nuoren tycisuhteen pddtyttyd.
Kesdtyollistiimistukea myonnetidn hakujdrjestyksessd niin kauan kuin miidriirahaa riittdd

Kesdtytiajan palkan tulee olla vdhintddn kunkin ammattialan tyciehtosopimuksen mukainen. Mikeli
alalla ei ole tyoehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen. Tydajan tulee olla
ennalta sovittu ja tyosopimus on tehtivi kirjallisesti nuoren kanssa.

Tukea maksetaan tyonantajalle perustuen tyollistettdvien nuorten mdiiriiiin. Tyollistettyjen
mddrid yrityksessd ei ole rajoitettu. Tukea ei makseta yrittdjdn omille perheenjdsenille.

Konneveden kunnan kesityollistiiminen toteutetaan yhteistyossd Konneveden 4H-yhdistyksen
kanssa. Tyollistdmisen tarkemmasta kdytdnncin toteutuksesta ja tyonantajalle tai 4H-yhdistykselle
maksettavasta tuesta kiydiSn keskustelut vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessd 4H-
yhdistyksen kanssa.

7. Ammattiin valmistuvan tyiintekiian kesdtytituki

Konneveden kunta maksaa tukea kesityollistdmiseen tyonantajille, jotka palkkaavat ammattiin
opiskelevan konnevetisen 18-29 vuotiaan nuoren, joka suorittaa ensimmiistd ammattiin
valmistavaa tutkintoaan. Kesdtyollistimistukea voi hakea tydnantaja, joka on Konnevedelle
rekisteroitynyt tai Konnevedelli toimiva yritys, sddtio tai yhdistys.

Nuorivoi aloittaa tydsuhteen sind kalenterivuonna kun hdn on korkeintaan 29-vuotias, mutta ei
tdytd vieli 30 vuotta saman kalenterivuoden aikana.

Tyosuhde voi toteutua ajalla 1.5.-31.8, tyd tulee kuitenkin jdrjestdd siten, ettei se hankaloita
opiskeluja. Kesdtyoajan palkan tulee olla vihintiSn kunkin ammattialan tyoehtosopimuksen
mukainen. Mikali alalla ei ole tyoehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.
Tydajan tulee olla ennalta sovittu ja tyosopimus on tehtdvd kirjallisesti kanssa.

Tukea maksetaan tyonantajalle perustuen tyollistettivien nuorten mdiirtiiin. Tydllistettyjen
m65rid yrityksessd ei ole rajoitettu. Tukea ei makseta yrittdjdn omille perheenjiisenille.

Konneveden kunnan kesdty<illistdminen toteutetaan yhteistyossd Konneveden 4H-yhdistyksen
kanssa. Tyollistdmisen tarkemmasta kdytdnncin toteutuksesta ja tyonantajalle tai4H-yhdistykselle
maksettavasta tuesta kdydddn keskustelut vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessd 4H-
yhdistyksen kanssa.

8. Teolllisuuskiinteisttijen rakentaminen
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Konneveden kunta voi rakentaa tai rakennuttaa yritykselle teollisuuskiinteiston taituotantotilat,
jotka yritys sitoutuu lunastamaan itselleen lunastussopimuksella sovitun lunastusajan kuluessa.
Lunastusajan tulee olla kohtuullinen ja se ei saa olla kiinteistdn poistosuunnitelman mukaista aikaa
pidempi.

Jos kunta rakentaa tai rakennuttaa teollisuuskiinteiston tai tuotantotilat, ei se voi saada siihen
investointitukea ELY-keskuksesta. ELY-keskus voi rahoittaa vain yrityksen itsensd omaan kdyttoon
rakentamansa tai rakennuttamansa teollisuuskiinteist6n taituotantotilan. lnvestointituki
mytinnetdSn tapauskohtaisesti. Sopimus tehdiin yritystukilain edellyttdmdlli tavalla.
Edellytyksend on se, ette rakennushanke synnyttdd merkittdvdsti uusia tyopaikkoja kuntaan.
Pddtciksen rakentamisesta tekee kunnanhallituksen esityksestd kunnanvaltuusto.

9. Ldmmitystuki

Konneveden kunta voitukea kuntaan sijoittuvaa uutta teollista tai tuotannollista toimijaa
ldmmitystuella Konneveden kaukoldmpci Oy -yhticin kaukoliimmon jakeluverkon alueella.
Konneveden kaukoldmpo Oy on Konneveden kuntakonserniin kuuluva, Konneveden kunnan
100,00 prosenttisesti omistama tytdryritys.

Konnevedelle sijoittuva taitoimitilat rakentava teollinen taituotannollinen toimija voisaada
lSmmitystukena 25 prosentin alennuksen kaukolSmmrin liittymishinnasta ja lisiksi ensimmiiisen
toimintavuotensa kiyttokustannuksista. Ensimmiinen toimintavuosi lasketaan kdynnistyneeksi
tuen osalta kaukolimmon toimituksen alkamisajankohdasta.

Tuen kdytdnncin toteutuksesta sovitaan Konneveden kunnan ja Konneveden kaukolSmpo Oy:n
vdlilld.

10. Uuden pidtoimisen yrittdjdn Konnevesi-kannustin

Uuden pddtoimisen yrittdjdn Konnevesi-kannustimen tavoitteena on monipuolistaa Konneveden
elinkeinoeldmid ja edistdd uusien yritysten sijoittumista paikkakunnalle. Ensimmiiistii kertaa
pddtoimista yritystoimintaa Konnevedelld aloittavan yrittdjdn on mahdollista hakea yritykselleen
Konneveden kunna n 500 euron arvoista Konnevesi-ka nnustinta.

Myos hakuehdot tdyttdvii aiemmin sivutoimiseksi perustettu yritys, jonka toiminta muuttuu
pditoimiseksi, voi hakea Konnevesi-kannustinta. Uusi pddtoiminen yrittdjd voi hakea tukea myos
yritysoston tai sukupolvenvaihdoksen jiilkeen, vaikka kyseessd olisijo aiemmin perustettu yritys.

Kannustimen mycintdmisen edellytyksend on se, ettd yrityksen virallinen kotipaikka on Konnevesi.
Yrityksen pitdd pystyi myos esittimiiSn kannattavan liiketoiminnan mahdollistava
liiketoimintasuunnitelma. Suositeltavaa on mycis, ettd yrittijd on suorittanut Keski-Suomen
Yritysidean tarjoamat maksuttomat yrittdjyyskoulutukset. Pddtoimisuuden toteamiseksi
hakemuksen liitteend on todistus YEL-vakuutuksen ottamisesta ja/tai todistus TE-palveluiden
mydnteisestd starttirahapddtdksestd. Kielteinen starttirahapddtos tai starttirahan hakemattomuus
ei ole este Konnevesi-kannustimen saamiselle. Yrityksen tulee olla kannustinta hakiessa jo
perustettu, silld pitdd olla pankkitili ja ma hdollisu us esittdd verovel katod istus.



KONNEVEDEN KUNTA
Kunnanhallitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATIM USOHJE ET

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspiiiviimiiiirii Pykiilii Siw
14.3.2022

Liitetliin ptiytiikirjaan

Kieltojen
perusteet

Seuraavista piiiitoksistii ei saa tehdd kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikd
kunnallisvalitusta, koska piiiitos koskee vain valmistelua tai tiiytiintoonpanoa.

Pykiiliit

24,25,28,29,30,32

Seuraaviin piiiitoksiin saa kuntalain 134 $:n I momentin mukaan hakea oikaisua kirjallisella
oikaisuvaatimuksella.

Pykiiliit

26,27,31

Seuraavista piiiitoksistii ei saa tehdd oikaisuvaatimusta eikd kunnallisvalitusta.

Pykiiliit ja muutoksenhakukieltojen perusteet

24, 25 , 28, 29 , 30, 32 tAyttntorinpanot

Oikaisuvaatimus-
viranomainen
ja -aika

Oikaisuvaati-
muksen sisiiltii

Seuraaviin piiiitoksiin tyytymiiton saa hakea oikaisua kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehddiin, osoite ja postiosoite

Konneveden kunnanhallitus
Kauppatie 25
44300 KONNEVESI

Pykiiliit

26,27 ,31

Oikaisuvaatimus on tehtdvd 14 piiiviin kuluessa piiiitciksen tiedoksisaannista. Kunnan jdsenen ja
kuntalain 137 $:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen piiStoksestii tiedon
seitsemdn piiiviin kuluttua siitii, kun poytiikirja on ndhtiivdnd yleisessd tietoverkossa. Poytiikirja on
ollut yleisesti niihtiiviinii I 5.3.2022 lukien.

Oikaisuvaatimuksesta on klytiivfl ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijiin
allekirjoitettava.



VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin piiiitoksiin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun piiiitokseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikiili piiiitos on oikaisuvaatimuksen vuoksi muuttunut, saa pddtrikseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin mycis se, jolla on kuntalain 137 $:n I tai 2 momentin nojalla oikeus
tehdii kunnallisvalitus.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

H[meenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu I
13100 HAMEENLINNA

Kunnallisvalitus, pykiiliit Valitusaika
30 piiiviiii

Hallintovalitus, pykiiliit Valitusaika
30 piiiviiii

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pyk?iliit Valitusaika
piiiviiii

Valitusaika alkaa piiiitOksen tiedoksisaannista. Kunnan jflsenen katsotaan saaneen
piiiittiksest?i tiedon seitsemfln piiiviin kuluttua siitii, kun piiytiikirja on nlhtf,vflnfl yleisessii
tietoverkossa. P0ytiikiria on ollut yleisesti niihtiiviinii 15.3.2022.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- pddtos, johon haetaan muutosta
- miltii osin piiiitoksestd valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtaviiksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakdtisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinii on mainittava myos laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettdvd pdiitcis, josta valitetaan, alkuperdisend tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna iiiliennoksenii sekii todistus siitii piiivZistii, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan piiiittymistd. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi liihettiiii postitse tai liihetin viilityksellii. Postiin
valitusasiakirjat on jiitettiivii niin ajoissa, ettii ne ehtiviit perille ennen valitusajan
p?iiittymistii.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myOs: nimi, osoite ja postiosoite Pykiiliit

Valitusasiakirjat on toimitettavat r): nimi, osoite ja postiosoite Pykiiltit

Lisiitietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / yalitusosoitus liitetiiIn ptiytiikiriaotteeseen
l) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetiiiin pOytiikirjaan


