Maahanmuutto- ja pakolaistyö monialaisena yhteistyönä
Porin tilastot 14.1.2019
Ulkomaan kansalaisia 2900, joista
kaksoiskansalaisia noin 900.
Edustettuna: 100 eri maata. Suurimmat
kieliryhmät: venäjä 593, viro 224, arabia 202..

ELY-sopimukset kv-suojelun
saaneiden vastaanotosta
v. 2019: 60 tph v. 2018: 80 (tph, kipa)
v. 2017: 150 tph v. 2016: 100 (tph, kipa)
v. 2014: 20 kipa vv. 2014-2019: yht. 410

PETU / maahanmuuttotyön resurssit (nykytilanne)
- aikuissosiaalityön mamu-tiimi: 7 (koord.1, sostt.2, sosiaaliohjaajia 1+2, avustava ohjaaja +1 yht. (4+3)
- terveyspalvelut: terveydenhoitaja 1

ASIAKASKUNTA (huom. erityiskustannukset & kuntakorvaukset)
- kiintiöpakolaiset
- turvapaikanhakijat oleskeluluvalla, ml. ihmiskaupan uhrit, VOKista ja itsenäisesti Poriin muuttaneet,
ilman huoltajaa yksintulleet alaikäiset (perheissä, perheryhmäkodissa, tukiasumisessa ja jälkihuollossa),
perheenyhdistämisen kautta tulleet pakolaistaustaiset
- paluumuuttajat (huom. erityiskustannukset)
- avioliiton kautta muuttaneet (EU-maista, EU:n ulkopuolelta)
- muut maahanmuuttajat: opiskelun tai työn vuoksi tulleet
- ”paperittomat” (yksinasuvat: sosiaalipäivystys; perheelliset: mamu-tiimi)

Todellinen muutto (tiedossa oleva), pakolaistaustaiset
v. 2019: 36 + 23 paperitonta = 59 (ml. syntyneet lapset: 6)
v. 2018: 101 +15 paperitonta = 116 (ml. syntyneet lapset: 3)
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YHTEISTYÖ & VERKOSTOT
1)
2)
3)
4)

Koto-suunnitelmat ja luki-opiskelijavalinta: TE-toimisto (kipa, luki-koulutus)
Kipa vastaanotto: viranomaisverkosto (ViVer *), SPR
Kuntasijoitukset: ELY, VOKit, Petu, Sivistystoimi (koulu, varhaiskasvatus/pv-koti)
Kuntakorvaukset, ostopalvelut: ELY, KEHA, Satashp, Petu (talouspalvelut,
terveyspalv., vammaispalv., l-suojelu, perhetyö), yksityiset palveluntarjoajat
5) Tulkkauspalvelut: tulkkilistan päivitys + ohjeet, välitys viranomaisille, perehdytys
6) Hankeyhteistyö: ELY, WinNova, DIAK, Sivistystoimi (mm. Kaarisillan koulu)
7) Koulutustilaisuudet: a) monialainen työryhmä (8.5. koulutus) b) monikulttuurisen
työhön valmentava MK-työryhmä (Asiakas vieraasta kulttuurista -koulutussarja)
8) Paikalliset verkostot, maahanmuuttajatyön koordinointiryhmä (MAKO), maahanmuuttotyön valmentava koulutustyöryhmä (MK), viranomaisverkosto (ViVer)
9) Alueelliset verkostot: a) sosiaaliohjaajien, sostt + th -verkosto, b) MK-koulutustyöryhmä (Asiakas vieraasta kulttuurista -koulutus: lokakuussa 2019)
10) Paperittomat: VOK, Kela, sosiaalipäivystys, talouspalvelut

11)Kehittämistyö yhteistyönä: Porin kaupungin kotouttamisohjelma 20142020 ja maahanmuuttostrategia 2020
*) ViVer-yhteistyö (kipa vastaanottojärjestelyissä): ELY-keskus, Maistraatti, Kela, Porin poliisi, TE-tsto,
sivistystoimi (koulu, varhaiskasvatus), Petu (terveyspalv., vammaispalv., talouspalv..)
• Lisäksi: rajaviranomaiset, YH-asunnot, SPR-tukihenkilöverkosto, Porin Linjat, Porin Energia, ym. ym.
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