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Valtuustoaloite: Valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa

428/02/12/2010

KV § 69

 Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pentti Kettusen esittämä ja Pe-
russuoma laisten valtuustoryhmän al le kir joittama seuraavan sisältöi-
nen val tuus to aloi te, jo ka kau pungin val tuuston työjärjestyksen 21 §:n
mu kai sesti lähe tet tiin kau pungin halli tukselle valmisteltavaksi:

 "Kajaaniin on muodostunut asukaslukuun nähden yksi maamme
suurimmista maahanmuuttajien keskittymistä. Suuri määrä eri etni siä
ryhmiä näkyy päivittäin kajaanilaisessa katukuvassa. Kajaanin pe rus-
väestöllä on hyvin vähän tietoa maahanmuuttajataustaisista ih mi-
sistä ja omakohtaisen kokemuksemme mukaan myöskään Kajaa nin
kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt eivät voi kehua näi-
den asioiden tietämyksellään. Pakolais- ja turvapaikanhakijoiden
asiat ovat eräänlaista salatiedettä, joka tiede on vain niiden hallussa,
jotka am mattinsa vuoksi ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä.
Jotta edes päättäjät olisivat tietoisia mitä näissä asioissa Kajaanissa
tapahtuu on välttämätöntä saada enemmän informaatiota käyttöön.
Toiminta rahoitetaan vuosittaisen Kajaanin tulo- ja menoarvion puit-
teissa. Valtio tukee omalta osaltaan sopimuksien mukaisesti toimin-
taa. Tu lo- ja menoarviosta ei kuitenkaan voi riittävällä tarkkuudella
avata yk si tyiskohtaisia tietoja.

 Edelliseen perustuen me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotammekin
seuraavaa:

 Viimeistään vuoden 2011 alkupuolella järjestetään valtuuston ko-
kouksen yhteydessä iltakoulu, jossa asianomaiset virkamiehet yms.
antavat valtuustolle perusteellisen selvityksen numerotietoineen net-
tokustannuksista (tulot ja menot) joissa selviää se paljonko eri hallin-
nonaloille maahanmuuttajista, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista
aiheutuu kustan nuksia, jotka rasittavat kajaanilaisia veronmaksajia.

 Samassa yhteydessä myös Kainuun maakunta -kuntayhtymä voisi
antaa vastaavan selvityksen. Jos asia on liian laaja ja aikaa vievä to-
teutettavaksi iltakouluasiana, asiasta voisi järjestää valtuus tosemi-
naarin. Joka tapauksessa nyt on tullut vihdoin aika käsitellä näitäkin
asioita avoimesti ja ennakkoluulottomasti."

 _________

KH § 113 5.6.2012



(valm. Tuija Aarnio ja Asta Komulainen)

 Kajaanin kaupungissa asuu 31.12.2011 väestötilaston mukaan yh-
teensä 898 ulkomaan kansalaista. Heistä eurooppalaisia on 331,
joista venäläisiä 220 hlöä, muista EU-maista 70 hlöä ja loput 41 hlöä
EU:n ulkopuolisista Euroopan maista. Afrikkalaisia ulkomaalaisista
on 303 hlöä ja suurimmat ryhmät somalialaiset (129 hlöä) ja kongo-
laiset (83 hlöä). Aasialaisia on yhteensä 239 hlöä, joista suurimmat
ryhmät irakilaiset (79 hlöä) ja afgaanit (48 hlöä). Loput 25 ulkomaa-
laista ovat kansalaisuudeltaan tuntemattomia tai lähtöisin Pohjois- ja
Ete lä-Ame ri kas ta.

Taulukko ulkomaalaiset Kajaanissa 31.12.2011, oheisliite

Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut

 Kajaanin maahanmuuttajapalvelut toimii Kajaanin kau pungin kes-
kushallinnon alaisuudessa. Maahanmuuttajapalveluihin kuuluu
vuonna 1999 perustettu Kajaa nin vastaanottokeskus (Vok) ja 2002
toimintansa aloittanut maahan muuttajayksikkö (mamu). Vuo desta
2004 yksiköt ovat toimineet hal linnollisesti samassa yksikössä. Ka-
jaanin maahanmuuttajapalvelui den toimipaikka sijaitsee vuokratilois-
sa Lönn ro tin kadulla. Näissä tiloissa työskentele vät kaik ki maa han-
muuttaja pal velui den työntekijät. Asuin- ja toimisto tilojen li säksi vas-
taanotto kes kuk sella on käytössään erilliset varasto tilat toi miston vä-
littö mässä lä hei syydessä.

 Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa (mamu + vok) työskentelee 17
henkilöä: johtaja, 3 toimistosihteeriä, 6 ohjaajaa (3 vok-työs sä, 3 ma-
mu-työssä), 2 so siaaliohjaajaa, 3 sosiaalityöntekijää ja 2 tervey-
denhoitajaa. Si vis tys toi mi alalla toi mii var hais kas va tuk sen (1) ja pe-
rusopetuk sen koor di naattori (1), joi den palkka kus tan nuk sista vas taa
maahan muutta ja palvelut.

1. Maahanmuuttajatoiminta (mamu) 

 Kajaanin kaupungilla on toistaiseksi voimassa oleva so pimus pako-
laisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaan-
otosta ELY-keskuksen kanssa. Vuo sit tai nen pa ko lais kiintiö on voi-
massaolevan sopimuksen mukaan 50 henkilöä; luku si sältää myös
perheenyhdistämisen kaut ta tulevat pa ko laisten per heenjä senet. Li-
säksi kuntaan sijoittuu oles keluluvan saa neita tur vapai kanhakijoita.

 Mamu -yksikkö palvelee valtion kuntakorvauksiin oikeu tettuja pako-
laistaustaisia ja perheenyhdistämisen kautta saa puneita per heen-
jäseniä sekä heihin rinnasteisia oleskeluluvan saa neita turva pai-
kanhakijoita 3 - 4 vuoden ajan väestörekisteriin kirjautu misesta. 



 Pakolaisia muutti vuoden 2011 aikana Kajaaniin kuntapaikalle 85,
joista kiintiöpakolaisia oli 17, perheenyhdistämisen kautta 31 hen-
kilöä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita 37.

 Kiintiöpakolaiset, perheenyhdistämisen kautta tulleet henki löt ja
oleskeluluvan saa neet turvapaikanhakijat ovat kuntalaisia ja tä ten oi-
keutettuja samoi hin palveluihin kuin muutkin kuntalaiset (asu mis-
perusteinen sosiaali turva, kela-kortti).

 Toiminnallinen vastuu palvelujen toteuttamisesta

 Maahanmuuttajapalvelut vastaa kolmen (3) vuoden ajan: toi meen-
tulotuki sosiaalipalveluna (yhteistyössä maakunta -kun tayhty män
kanssa), terveydenhuoltopalveluina terveydenhoitajan vastaan otto-
palvelut (ei koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa), tulk kauspalve lut,
ohjaus ja neuvonta, pakolaisten vastanottoon liittyvä taloushallin to.
Kotouttamistoimet, alkuhaastattelu/alkukartoitus yh teistyössä TE-
toimiston kanssa.

 Maakunta -kuntayhtymä tuottaa sosiaalipalveluja maahanmuuttajille
yhteistyössä mamu-yksikön kanssa. Pääasiallinen vastuu lasten-
suojelupalveluista on maakunnalla. Maakunta -kuntayhtymä tuot taa
myös vammais- ja kotihoidonpalvelut.

 Sivistystoimiala tuottaa perusopetuksen, päivähoidon ja kahden
koordinaattorin palvelut.

 Kustannusten korvaaminen

 Valtio suorittaa ELY-keskuksen kanssa vastaanottosopimuk sen teh-
neelle kunnalle laskennallisena korvauksena 6.845 €/v alle seit se-
mänvuotiaasta ja seit se män vuotta täyttäneestä 2.300 €/v. Kiin tiö pa-
ko lai sista ja per heenjä se nistä mak se taan las ken nal lista kor vausta
nel jän (4) vuo den ajan ja oles kelulu van saa neista tur va pai kan haki-
joista kol men (3) vuo den ajan väes törekis teriin kir jautu mi sesta al-
kaen.

 Kakki mamu-yk si kön toimintaku lut (mm. henkilös tö menot ja osto-
palve lu na sivis tys toi mi alalta han kit ta vat koordinaatto rien palkkakus-
tannukset, vuokrat) on so peu tettava val tion las kennallisiin kustan-
nuksiin.

 Toimeentulotulotuki maksetaan samoin perustein kuin muillekin kun-
talaisille. Valtio korvaa toimeentulotuen kustannukset kunnalle kol-
men (3) vuoden ajan väestöön kirjautumisesta alkaen.

 Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan samoin perustein kuin muille kin
kuntalaisille. Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi kustannukset korvataan
kunnalle valtion varoista silloin, kun palvelujen järjestämisestä ai-



heutuu kunnalle huomattavia kustannuksia. Erityisistä syistä muita
sote-kustannuksia voidaan harkinnan perusteella korvata sil loin, kun
kustannukset ovat ennalta arvaamattomia ja kustannuk siltaan huo-
mattavia (mm. lastensuojelun avohuollon tukitoimenpitei siin, en si- ja
turvakotisijoitukseen liittyviin ja vanhustenhuollon erityi sistä toi-
menpiteistä johtuvat kustannukset). Kustannukset kor va taan enin-
tään kymmenel tä vuodelta ja kor vaus edel lyttää ELY-kes kuk sen so-
pi muksen tuen piiriin kuulu mises ta. Kai nuun maakunta -kunta yhty mä
voi periä anta mistaan pal veluis ta to teutuneiden kustan nus ten mu kai-
set korvauk set ELY-kes kuksel ta.

 Tulkkauskustannukset korvataan todellisten kustannus ten mukai-
sesti. Korvaukselle ei ole sää detty ai ka ra jaa (kan sa lai suu den saa mi-
nen kat kaisee oi keu den asiakkaalle mak sutto mien tulk kaus pal velu-
jen saa miseen).

 Laskennalliset korvaukset haetaan jälkikäteen 3 kk:n välein asiakas-
määrän perusteella. Muut asiakkuuksiin liittyvät korvaukset haetaan
jälkikäteen kuukausittain ELY-keskukselta todellisten kustannusten
mukaisesti. Korvaukset maksetaan arvonlisäverollisina. Jälkikäteis-
laskutuksesta aiheutuvat korkokustannukset jäävät Kajaanin kau-
pungin kustannuksiksi.

2. Vastaanottokeskustoiminta turvapaikanhakijoille (Vok)

 Kajaanin vastaanottokeskuksen perustamissopimus on allekirjoitettu
Kajaanin kaupungin ja TE- keskuksen välillä 1.7.1999. Kajaanin vas-
taanottokeskus on ollut 100-paikkainen yksikkö 1.1.2011 alkaen.

 Vastaanottokeskuksen asiakkaitten käytössä on 19 KOY Kajaanin
Pietarilta vuokrattua kerrostalo- ja rivitaloasuntoa (kaksioita ja kol-
mioita). Vuokra-asunnoissa asuu 4 - 6 henkilöä. Asukkaat ovat usein
eri kansallisuuksista ja hyvin erilaisista kulttuureista. Vuokra-asunto-
jen määrää voidaan lisätä tai vähentää joustavasti asiakasmäärästä
riippuen.

 Kajaanin Vastaanottokeskuksen kirjoilla on vuosittain 5 - 20 yksityis-
majoitusasiakasta. Yksityismajoitukseen siirtyvältä asiakkaalta edel-
lytetään talonkirjaotetta tai muuta selvitystä siitä, että asuu virallisesti
ilmoittamassaan osoitteessa. Yksityismajoituksessa asuvat maksa-
vat itse vuokrakulunsa. 

 Turvapaikanhakijoilla on oikeus kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta annetun lain (746/2011) mukaisiin palveluihin.

 Toiminnallinen vastuu palvelujen toteuttamisesta

 Maahanmuuttajapalvelut (vastaanottokeskustoiminta) tuot taa tur va-



paikanhakijoille toimeentulotukipalvelut (nykyinen vastaan otto ra ha),
asumisen vastaanottokeskuksen asunnoissa, välttämättö mät tervey-
denhuollon palvelut (osaksi ostopalveluna maakunnalta ja yk sityis-
sektorilta), työ- ja opintotoimintaa mm. suomenkielen opetus ta, tulk-
kauspalvelut, ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä oikeusapupal ve lut
ostopalveluna turvapaikkaprosessiin liittyvissä asioissa.

 Kainuun maakunta -kuntayhtymä tuottaa äitiys- ja lastenneuvolan
lää kärin ja akuutit terveydenhuollon palvelut sisältäen hammas hoi-
don sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut. Kainuun maakunta -kun ta-
yhtymä laskuttaa Kajaanin Vastaanottokeskusta edellä maini tuista
palveluista käytön mukaisesti. 

 Sivistystoimiala tuottaa perusopetuksen, päivähoidon ja kahden
koordinaattorin palvelut. Turvapaikanhakijoilla ei ole lakisääteistä oi-
keutta päivähoitoon.

 Kustannukset korvataan valtion varoista turvapaikkaprosessin ajan

 Valtio korvaa vastaanottokeskustoiminnan kustannukset 100 %:sti.
Korvaukset maksetaan arvonlisäverollisina. Rahoitus haetaan ta-
lousarvion perusteella etukäteen kuukausittain. Rahoituksella ka te-
taan kaikki vastaanottokeskuksen toimintaan liitty vät kustannukset
(mm. henkilöstömenot, turvapaikanhakijan kustan nukset kuten asu-
minen, vastaanottoraha-kustannukset, välttämättö mät sosiaali- ja
terveydenhuoltomenot, tulkkipalvelut, turvapaikanhaku prosessiin liit-
ty vät lakipalvelut). Talousarvion ylitykset/alitukset tasataan vuosittain
toteuman mukai sesti.

Maahanmuuttajatyön ja maahanmuuttajien merkitys Ka jaanin kau-
pungille

 Työllistämisvaikutus ja vero- ja muut tulot: kaupungin yksiköt ja välil-
liset vaikutukset mm. koulutuksen tuottajat, eri hank keet ja kolmas
sektori sekä asiakkait ten käyttämä raha paikkakunnalla.

 Vuokra-asuntojen käyttö hiljaisina vuosina on tuonut tuloja kaupun-
gille.

 Osaamisen kehittyminen ja monikulttuurisuuden huomioiminen on
valmistautumista tulevaisuuteen.

 Lasten monikulttuurisuuskasvatus on osa luontevaa ar kipäivän toi-
mintaa ja koko väestö on kosketuksissa erimaalaisten ih misten
kanssa.

 Kolmas sektori on aktiivinen toi mija maa hanmuuttajien kotouttami-
sessa ja monikulttuurisuuden edistämisessä.

 Toteutamme valtion sitoumuksia ja "kannamme kortem me kekoon"
myös humanitäärisessä mielessä.

Selvitys, maahanmuuttajapalvelujen johtaja Asta Komulainen, liite 7



Si vistystoimialalle aiheutuvat kustannukset

Maahanmuuttajataustaisia lapsia on sivis tys toi mi alal la huh ti kuus sa
2012 varhaiskasvatuksessa 142 lasta ja pe rus ope tuk sessa 159 las-
ta. Maahanmuuttajaoppilaiksi lasketaan kaikki sellaiset oppilaat, joi-
den äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka saavat suomi toisena kiele-
nä -opetusta. Perusopetuksen oppilaista 130 on yleisopetukseen in-
teg roi dus sa ope tuk sessa ja 29 val mis ta van ope tuk sen 3 eril lisessä
luo kassa. Li säksi oppilai den op pi mista tue taan kahdella erilli sellä tu-
kiluokalla, oman äidin kielen opetusta jär jeste tään 4 eri kielessä ja Is-
lamin uskontoa opetetaan 12 opetustuntia/vko.

 Perusopetuksen oppilasjärjestelmän mukaan ulkomaalaisista oppi-
laista noin 120 oppilasta on pakolaistaustaista ja 40 muusta syystä
maahantulleita.

 Varhaiskasvatuksessa päivähoidossa, esiopetuksessa ja aamu- ja il-
tapäivähoidossa ole vas ta 142 ulkomaalaistaustaisesta lapsesta 77
on pa ko lais taus tai sia ja 65 muis ta syis tä maa han tullei ta.

 Sivistystoimialan laskelman mukaisesti maahanmuuttajataustaisten
lasten pe rusopetuksen nettokustannukset ovat noin 900.000 €/vuo si
ja var haiskasvatuksen noin 850.000 €/vuosi. Kokonaiskustan nuk-
sista noin 35 % voidaan arvioida aiheutuvan muista kuin pa ko lais-
taustaisista ulkomaalaislapsista.

Kustannukset sivistystoimialalla 2012, liite 8

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset

Alkuvaiheen sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelut tarjo-
taan kiin tiö pakolaisille valtion laskennallisen korvauksen kustantami-
na maa hanmuuttajapalveluissa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän
tar joa mista palveluista on em. tavoin mahdollista saada erityisperus-
tein korvausta jopa 10 vuoden ajalta, mikäli palvelut aiheuttavat huo-
mat ta via kustannuksia. Koska pakolaiset ovat kuntalaisia ja siirtyvät
ylei sen palvelujärjestelmän piiriin 3 - 4 vuotta kuntaan tulonsa jäl-
keen, ei sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia voida seurata tä-
män jäl keen muutoin kuin erityisperusteisina korvattavien osalta.

 Vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoille tarjoamat rajoitetut ja
välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset korvataan
kunnalle (ja edelleen Kainuun maakunta -kuntayhtymälle) kokonai-
suudessaan.

Yhteenveto



 kiintiöpakolaisten määrä vähentynyt ja vähenee edelleen, koska
vuonna 2012 luvattu ottaa vastaan vain yksi uusi ryhmä

 turvapaikanhakijoiden ja samalla kuntapaikan tulevaisuudessa
saavien määrä vähentynyt; pyritään luomaan Pohjois-Suomeen
käytäntö luvan saaneiden asuttamiseksi tasaisesti myös muihin
kuntiin

 maahanmuuttapalveluiden toimintaan saadaan valtion rahaa
noin 2,5 M€/v

 maahanmuuttajapalvelut työllistävät suoraan 17 henkilöä ja li-
säksi sivistystoimialaa, kolmatta sektoria, koulutusorganisaatioi-
ta ym.

 maahanmuuttajat käyttävät rahansa aluetaloutta hyödyntäen
 KOY Kajaanin Pietarin asuntojen vuokratulot konsernille
 sivistystoimialalle aiheutuvat nettokustannukset maahanmuut-

tajista on noin 1.150.000 €/v
 pakolaistaustaisten sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista

valtio korvaa osan max 10 v; kokonaiskustannuksia ei voi seu-
rata, koska ovat kuntalaisia. Turvapaikanhakijoiden kustannuk-
set korvataan kokonaisuudessaan.

 Lisätietoja asiasta antaa maahanmuuttajapalvelujen johtaja Asta Ko-
mulainen, puh. 044 710 1440. Säh kö pos ti osoi te muotoa:
etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vastauk sen
valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi kaupungin-
valtuustolle.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi.
_________

KV § 42 12.6.2012

Kaupunginvaltuusto: Merkitsi tiedoksi.
 _________


