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Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa 
 
 
Kajaanin kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 1.11.2011 KV § 69 Pentti 
Kettusen esittämän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittaman 
valtuustoaloitteen, jonka mukaan Kajaanin perusväestöllä on hyvin vähän tietoa 
maahanmuuttajataustaisista ihmisistä ja Kajaanin kaupunginvaltuutetut ja muut 
luottamushenkilöt eivät voi kehua näiden asioiden tietämyksellään.  Aloitteessaan 
allekirjoittajat esittävät, jotta edes päättäjät olisivat tietoisia mitä näissä asioissa 
Kajaanissa tapahtuu, on välttämätöntä saada enemmän informaatiota käyttöön.   
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti valtuustoaloite oli päätetty lähettää 
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi 
 
  
SELVITYS VALTUUSTOALOITTEESEEN 
 
 
Toiminnan taustaa 

 
Kajaanin Maahanmuuttajapalvelut tuottaa asiakkailleen toimintaa säätelevien lakien(Laki 
kotoutumisen edistämisestä, kotouttamislaki 2010/1386, Ulkomaalaislaki 301/2004, Laki 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, vastaanottolaki 746/2011) ja muiden 
säännösten sekä valtakunnallisten ohjeiden ja linjausten mukaiset palvelut oikeudenmukaisesti 
ja ammattitaitoisesti.  Yksikkö toimii asiakkaiden ihmisarvoa kunnioittaen sekä tukien 
asiakkaitten omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa.  
 
Kajaanin maahanmuuttajapalvelut toimii Kajaanin kaupungin keskushallinnon alaisuudessa. 
Maahanmuuttajapalveluihin kuuluu vuonna 1999 perustettu Kajaanin vastaanottokeskus (Vok) 
ja 2002 toimintansa aloittanut maahanmuuttajayksikkö (mamu). Vuodesta 2004 yksiköt ovat 
toimineet hallinnollisesti samassa yksikössä.  Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden toimisto ja 
henkilökunnan työtilat ovat vuokratilat Lönnrotinkadulla. Näissä tiloissa työskentelevät kaikki 
maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella 
on käytössään erilliset varastotilat toimiston välittömässä läheisyydessä.  
 
Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa (mamu + vok) työskentelee 1.3.2012 alkaen; johtaja, 3 
toimistosihteeriä, 6 ohjaajaa (3 vok- työssä, 3 mamu- työssä), 2 sosiaaliohjaajaa, 3 
sosiaalityöntekijää (1 avoin virka), 2 terveydenhoitajaa, yhteensä 16 (kokonaishenkilöstö 17). 
Sivistystoimialalla toimii varhaiskasvatuksen (1) ja perusopetuksen koordinaattori (1). Lisäksi 
vastaanottokeskuksen kirjoilla on kaksi (2) vok – ohjaajaa 15.8.2012 saakka. 
(Vastaanottokeskuksessa käytiin alkuvuodesta 2012 henkilöstön vähentämiseksi 
yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut Maahanmuuttoviraston säästötoimiin liittyen). 

 
 
 

 
Maahanmuuttajayksikkö (mamu) 
 

Kajaanin kaupungilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus pakolaisten ja oleskeluluvan 
saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ELY -keskuksen kanssa (3.8.2009 Te -keskus 
/ Kajaanin kaupunki). Vuosittainen pakolaiskiintiö on voimassaolevan sopimuksen mukaan 50 
henkilöä, luku sisältää myös perheenyhdistämisen kautta tulevat pakolaisten perheenjäsenet. 
Lisäksi kuntaan sijoittuu oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijoita.  
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Kajaanin kaupunki on laatinut kotouttamisohjelma vuosille 2007–2009 sekä tehnyt väliarvion ja 
päivityssuunnitelman vuosille 2010–2011. Uuden kotouttamislain mukaan kotouttamisohjelma 
tulee päivittää vuoden 2012 aikana vastaamaan uutta kotoutumislakia (Laki kotoutumisen 
edistämisestä 30.12.2010/1386).  
 
Mamu - yksikkö palvelee valtion kuntakorvauksiin oikeutettuja pakolaistaustaisia ja heidän 
perheenyhdistämisen kautta saapuneita perheenjäseniä sekä heihin rinnasteisia oleskeluluvan 
saaneita turvapaikanhakijoita 3-4 vuoden ajan väestörekisteriin kirjautumisesta.   
 
Pakolaisia muutti vuoden 2011 aikana Kajaaniin kuntapaikalle 85*, joista kiintiöpakolaisia oli 
17, heidän perheenyhdistämisen kautta 31 henkilöä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan 
hakijoita 37. 
 
 

Taulukko 1. Pakolaisten vastaanotto Kainuussa 2000 – 2011. 

 
 
 

 
Vastaanottokeskus (Vok) 
 
 

Kajaanin vastaanottokeskuksen perustamissopimus on allekirjoitettu Kajaanin kaupungin ja 
TE- keskuksen välillä 1.7.1999. Toiminta käynnistyi Salmijärvellä vuonna 1999 150 paikkaisena 
laitosmaisen yksikkönä. Maaliskuussa 2004 yksikkö siirtyi hajasijoitusmalliin, jolloin 
vastaanottokeskus koostui eri puolilta kaupunkia vuokrattuihin asuntoihin. Samalla aloitettiin 
ns. transit – toimintamalli (kauttakulkukeskus).  
 
Vastaanottotoiminnan käytännön ohjauksen, suunnittelun ja valvontavastuun siirtyessä 
maahanmuuttovirastolle, sopimusta on päivitetty 8.11.2010 ja 1.9.2011 Kajaanin kaupungin ja 
maahanmuuttoviraston välillä. Sopimuksen mukaan Kajaanin vastaanottokeskuksen 
paikkaluku on 150, mutta paikka lukua voidaan kasvattaa tarvittaessa maahanmuuttoviraston 
erillisellä toimeksiannolla 250:een tai paikka lukua voidaan supistaa. 1.1.2011 alkaen Kajaanin 
vastaanottokeskus on ollut 100 paikkainen yksikkö. 
 
Kiintiöpakolaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja niihin liittyvien 
tietojärjestelmien järjestämisestä ja työnjaosta on tehty toimeksiantosopimus Kajaanin 
kaupungin ja Kainuun maakunta – kuntayhtymän välillä käytöstä (2.3.2007 Tuija Aarnio/Tuomo 
Pääkkönen).  
Vastaanottokeskuksen toiminnasta vastaa kokonaisuudessaan kaupunki, ei maakunta.  

kunta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Kajaani 1  4 90 51 72 84 39 143 122 102 98  85*  

Vuolijoki  61 19 29 7 69 28 2      

Yht. 62 23 119 58 141 112 41 143 122 102 98  85*  
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Vastaanottokeskuksen asiakkaitten käytössä on 19 Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta 
vuokrattua kerrostalo- ja rivitaloasuntoa (kaksioita ja kolmioita). Vuokra-asunnoissa asuu 4-6 
henkilöä. Asukkaat ovat usein eri kansallisuuksista ja hyvin erilaisista kulttuureista. Vuokra-
asuntojen määrää voidaan lisätä tai vähentää joustavasti asiakasmäärästä riippuen.  
 
Kajaanin Vastaanottokeskuksen kirjoilla on vuosittain 5-20 yksityismajoitusasiakasta. 
Yksityismajoitukseen siirtyvältä asiakkaalta edellytetään talonkirjaotetta tai muuta selvitystä 
siitä, että asuu virallisesti ilmoittamassaan osoitteessa. Yksityismajoituksessa asuvat maksavat 
itse vuokrakulunsa.   
 
Turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen Suomessa on näkynyt myös Kajaanissa 
asiakasmäärän vähentymisenä. Toimintavuoden 2011 aikana vastaanottokeskuksen kirjoilla oli 
asiakkaita yhteensä 205, joista vastaanottokeskuksessa asuvia oli 185 ja yksityismajoituksessa 
20 henkilöä (vuonna 2010 vastaava luku oli 352, 333/19). Asiakasmäärän muutos aikaisempiin 
vuosiin verrattuna on seuraava vuosi/asiakas: 2006/ 379, 2007/418, 2008/627, 2009/435. 
Vuode 2011 alussa asiakasmäärä oli 97, määrä vaihteli vuoden aikana kuukausittain 69 – 97 
välillä (keskiarvo oli 79 asiakasta). Majoitusvuorokausia keskusmajoitetuilla oli toimintavuonna 
yhteensä 25427 ja yksityismajoitetuilla 3477, vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 58 559/63 
751. Vuonna 2011 turvapaikanhakijat olivat pääsääntöisesti Somaliasta, Irakista, 
Afganistanista ja yksittäisiä asiakkaita Venäjän federaatiosta, Iranista, Sri Lankasta ja 
Nigeriasta. 

Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaille tuli vuoden 2011 aikana myönteisiä 
oleskelulupapäätöksiä yhteensä 37 (vuoden 2010 aikana 71). Aikaisempina vuosina kuntaan 
sijoitettujen määrä on ollut seuraava vuosi/henkilöä: 2006/20, 2007/35, 2008/ 42, 2009 /16.  

 

Taulukko 2. Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden määrä vuosina 2006–2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiminnan järjestämisen vastuutahot ja kustannukset 
 

1. Maahanmuuttajatoiminta (mamu)  

Kiintiöpakolaiset ja heidän perheenyhdistämisen kautta tulleet henkilöt ja oleskeluluvan 
saaneet turvapaikanhakijat ovat kuntalaisia ja täten oikeutettuja samoihin palveluihin kuin 
muutkin kuntalaiset (asumisperusteinen sosiaaliturva, kela-kortti).  
 
Toiminnallinen vastuu palvelujen toteuttamisesta 
 

• Maahanmuuttajapalveluilla (mamu) kolmen vuoden (3) ajan; toimeentulotuki 
sosiaalipalvelut (yhteistyössä maakunta - kuntayhtymän kanssa), 
terveydenhuoltopalveluina terveydenhoitajan vastaanottopalvelut (ei koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuoltoa), tulkkauspalvelut, ohjaus ja neuvonta, pakolaisten 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Turvapaikanhakijat 379 418 627 435 352 205 

Oleskeluluvan saaneet 20 35 42 16 71 37 
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vastanottoon liittyvä taloushallinto. Kotouttamistoimet, alkuhaastattelu/alkukartoitus 
yhteistyössä Te – toimiston kanssa. 

• Maakunta – kuntayhtymä tuottaa sosiaalipalveluja maahanmuuttajille yhteistyössä 
mamu- yksikön kanssa. Pääasiallinen vastuu lastensuojelunpalveluista on 
maakunnalla. Maakunta – kuntayhtymä tuottaa myös vammais- ja kotihoidonpalvelut. 

• Sivistystoimiala tuottaa perusopetuksen, päivähoidon ja kahden koordinaattorin 
palvelut. 

 
Kustannukset korvataan kunnalle valtion varoista. 
 

• Laskennalliset korvaukset kunnalle alle seitsemän vuotiaan (7) henkilön osalta on 
6 845 euroa ja seitsemän vuotta täyttäneelle 2 300 euroa vuodessa.  
Kiintiöpakolaisista ja heidän perhesitein kuntaan tulleista perheenjäsenistä 
maksetaan laskennallista korvausta 1.1.2012 alkaen neljän (4) vuoden ajan ja 
oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista maksetaan korvausta kolmen (3) 
vuoden ajan väestörekisteriin kirjautumisesta alkaen. Mamu – yksikön toimintakulut 
(mm. henkilöstömenot ja ostopalveluna sivistystoimialalta hankittavat 
koordinaattorien palkkakustannukset) on sopeutettava valtion laskennallisiin 
kustannuksiin. 

• Toimeentulotulotuki maksetaan samoin perustein kuin muillekin kuntalaisille. Valtio 
korvaa toimeentulotuen kustannukset kunnalle kolmen (3) vuoden ajan väestöön 
kirjautumisesta alkaen. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan samoin perustein kuin muillekin kuntalaisille. 
Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämiseksi kustannukset korvataan kunnalle valtion varoista silloin, kun 
palvelujen järjestämisestä aiheutuu kunnalle huomattavia kustannuksia. Lisäksi 
edellytetään, että henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen 
saapuessa. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta ja korvaus 
edellyttää ELY -keskuksen sopimuksen tuenpiiriin kuulumisesta. Kainuun 
maakunta- kuntayhtymä voi periä antamistaan palveluista toteutuneiden 
kustannusten mukaiset korvaukset ELY -keskukselta.    

• Erityisistä syistä, muut kunnalle aiheutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannukset, voidaan harkinnan perusteella korvata kotoutumislain 2§: 2. ja 3 
momentin piiriin kuuluvasta henkilöstö silloin, kun kustannukset ovat ennalta 
arvaamattomia ja kustannuksiltaan huomattavia (mm. lastensuojelun avohuollon 
tukitoimenpiteisiin, ensi- ja turvakotisijoitukseen liittyviin ja vanhustenhuollon 
erityisistä toimenpiteistä johtuvat kustannukset). Kustannukset korvataan enintään 
kymmeneltä vuodelta ja korvaus edellyttää ELY –keskuksen sopimuksen tuen piiriin 
kuulumisesta.  

Kainuun maakunta- kuntayhtymä voi periä antamistaan ery -korvauksen piiriin 
kuuluvista palveluista toteutuneiden kustannusten mukaiset korvaukset ELY -
keskukselta. Käytännössä – kuntayhtymä perii lastensuojelun ja vammaispalveluista 
aiheutuvat kustannukset.  
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• Tulkkauskustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaisesti hallintolain 
(434/2003) ja kielilain (423/2003) mukaisesti. Korvaukselle ei ole säädetty aikarajaa 
(kansalaisuuden saaminen katkaisee oikeuden asiakkaalle maksuttomien 
tulkkauspalvelujen saamiseen). 

• Laskennalliset korvaukset haetaan jälkikäteen 3 kk välein asiakasmäärän perusteella. 
Muut asiakkuuksiin liittyvät korvaukset haetaan jälkikäteen kuukausittain ELY- 
keskukselta todellisten kustannusten mukaisesti. Korvaukset maksetaan 
arvonlisäverollisina.  Jälkikäteislaskutuksesta aiheutuvat korkokustannukset jäävät 
Kajaanin kaupungin kustannuksiksi.  

 

 
2. Vastaanottokeskustoiminta turvapaikanhakijoille (Vok) 

Turvapaikanhakijoilla on oikeus lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 
746/2011 mukaisiin palveluihin.  
    
Toiminnallinen vastuu palvelujen toteuttamisesta  
 

• maahanmuuttajapalvelut (vastaanottokeskustoiminta) tuottaa turvapaikanhakijoille 
toimeentulotukipalvelut (nykyinen vastaanottoraha), asumisen 
vastaanottokeskuksen asunnoissa, välttämättömät terveydenhuollon palvelut 
(osaksi ostopalveluna maakunnalta ja yksityissektorilta), työ- ja opintotoimintaa mm. 
suomenkielen opetusta, tulkkauspalvelut, ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä 
oikeusapupalvelut ostopalveluna turvapaikkaprosessiin liittyvissä asioissa. 

• Kainuun maakuntakuntayhtymä tuottaa äitiys- ja lastenneuvolan lääkärin ja akuutit 
terveydenhuollon palvelut sisältäen ak. hammashoidon sekä laboratorio- ja 
röntgenpalvelut. Kainuun maakunta – kuntayhtymä laskuttaa Kajaanin 
Vastaanottokeskusta edellä mainituista palveluista käytön mukaisesti.   

• Sivistystoimiala tuottaa perusopetuksen, päivähoidon ja kahden koordinaattorin 
palvelut. Turvapaikanhakijoilla ei ole lakisääteistä oikeuttaa päivähoitoon. 

 

Kustannukset korvataan valtionvaroista turvapaikkaprosessin ajan 
 

• Valtio korvaa vastaanottokeskustoiminnan kustannukset 100 %:sti. Korvaukset 
maksetaan arvonlisäverollisina.  

• Rahoitus haetaan talousarvion perusteella etukäteen kuukausittain. Rahoituksella 
katetaan kaikki vastaanottokeskuksen toimintaan liittyvät kustannukset (mm. 
henkilöstömenot, turvapaikanhakijan kustannukset kuten asuminen, 
vastaanottoraha-kustannukset, välttämättömät sosiaali- terveydenhuoltomenot, 
tulkkipalvelut, turvapaikanhakuprosessiin liittyvät lakipalvelut).  

• Talousarvion ylitykset/alitukset tasataan vuosittain toteuman mukaisesti.  
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TALOUSLUKUJA  

Maahanmuuttajapalvelut 2012 - toteutuma 4/2012 Talousarvio 2012 Toteutuma 4/2012 

MYYNTITUOTOT, JAKSOTETTU 2 563 957,00 911 491,42 

MAKSUTUOTOT   

TUET JA AVUSTUKSET   

MUUT TOIMINTATUOTOT 40 000,00 14 429,60 

      Toimintatuottoihin sisältyvät ALV:t     

T O I M I N T A T U O T O T 2 603 957,00 925 921,02 

    

Palkat ja palkkiot -713 383,28 -210 328,61 

Henkilösivukulut -200 640,80 -64 262,12 

HENKILÖSTÖKULUT -914 024,08 -274 590,73 

Asiakaspalvelujen ostot -98 000,00 -59 103,55 

Muiden palvelujen ostot -515 694,52 -146 192,14 

PALVELUJEN OSTOT -613 694,52 -205 295,69 

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -50 150,00 -10 544,22 

Avustukset kotitalouksille -834 000,00 -325 160,41 

Avustukset yhteisöille -40 600,00 -39 322,14 

AVUSTUKSET -874 600,00 -364 482,55 

Vuokrat -195 000,00 -69 792,79 

Muut toimintakulut -1 000,00 -1 215,04 

MUUT TOIMINTAKULUT -196 000,00 -71 007,83 

      Toimintakuluihin sisältyvät ALV:t     

T O I M I N T A K U L U T -2 648 468,60 -925 921,02 

T O I M I N T A K A T E -44 511,60 0,00 
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Maahanmuuttajapalvelut 2010 - 2011 Tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 2011 

    

MYYNTITUOTOT 3 838 036,84 2 971 545,91 

MAKSUTUOTOT   

TUET JA AVUSTUKSET 48,00 30 512,63 

MUUT TOIMINTATUOTOT 153 197,40 68 476,90 

      Toimintatuottoihin sisältyvät ALV:t   115 713,73 

T O I M I N T A T U O T O T 3 991 282,24 3 186 249,17 

    

Palkat ja palkkiot -728 903,85 -692 072,83 

Henkilösivukulut -161 369,81 -193 131,52 

HENKILÖSTÖKULUT -890 273,66 -885 204,35 

Asiakaspalvelujen ostot -815 782,60 -397 373,47 

Muiden palvelujen ostot -484 009,62 -473 673,19 

   Vyörytyserät, keskushallinto -16 595,40 -16 595,40 

PALVELUJEN OSTOT -1 316 387,62 -887 642,06 

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -74 754,04 -46 009,54 

Avustukset kotitalouksille -1 385 155,32 -1 012 592,60 

Avustukset yhteisöille -44 190,00 -31 795,92 

AVUSTUKSET -1 429 345,32 -1 044 388,52 

Vuokrat -278 509,12 -205 596,69 

Muut toimintakulut -2 012,48 -1 694,28 

MUUT TOIMINTAKULUT -280 521,60 -207 290,97 

      Toimintakuluihin sisältyvät ALV:t   -115 713,73 

T O I M I N T A K U L U T -3 991 282,24 -3 186 249,17 

T O I M I N T A K A T E 0,00 0,00 
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Maahanmuuttajatyön ja maahanmuuttajien merkitys Kajaanin kaupungille 
 

• Osaamisen kehittyminen ja monikulttuurisuuden huomioiminen on valmistautumista 
tulevaisuuteen.  

• Kolmas sektori on aktiivinen toimija maahanmuuttajien kotouttamisessa ja 
monikulttuurisuuden edistämisessä 

• Lasten monikulttuurisuuskasvatus on osa luontevaa arkipäivän toimintaa ja koko 
väestö on kosketuksissa erimaalaisten ihmisten kanssa 

• Työllistämisvaikutus ja vero- ja muut tulot: kaupungin yksiköt ja välilliset vaikutukset 
mm. koulutuksen tuottajat, eri hankkeet ja kolmas sektori sekä asiakkaitten käyttämä 
raha paikkakunnalla  

• Vuokra-asuntojen käyttö hiljaisina vuosina on tuonut tuloja kaupungille 

• Toteutamme valtion sitoumuksia ja ”kannamme kortemme kekoon” myös 
humanitäärisessä mielessä  

 

 

Asta Komulainen 
Johtaja 
Kajaanin maahanmuuttajapalvelut 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


