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Welcome2EP-hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille
suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa maakunnallinen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli, jonka avulla voitaisiin palvella maahanmuuttajaväestöä yhdenmukaisella palvelukonseptilla ja yhteisellä brändillä koko
maakunnan alueella (pl. Seinäjoki).
Hankkeen ensimmäisessä haussa keväällä 2020 olivat mukana Kurikka, Kauhava, Alavus sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa 1.9.2020 - 31.8.2021 luodaan
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelupisteiden verkosto
osallistujakuntiin sekä yhdenmukaistetaan ohjaus- ja neuvontapalveluihin liittyvät toiminnot, työkalut, markkinointiviestintä ja palveluun
ohjauksen välineet.
Toisen hankekauden 1.9.2021 - 31.8.2022 rahoitushaku on avoinna
26.3.2021 asti. Nyt auki olevaan rahoitushakuun on pyydetty mukaan myös muita Etelä-Pohjanmaan kuntia (pl. Seinäjoki). Todennäköistä on, että auki tulee vielä kolmas hankehaku ajalle 1.9.2022 31.8.2022. Hankkeen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita
sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä.
Hankkeen projektipäällikkö * * * * * * * * * * * * * * * * * ELY-keskuksesta ovat käyneet esittelemässä hanketta Lapuan kaupungille ja
muille kunnille. Työperäisen maahanmuuton mahdollisuuden ja
kotoutumisen haasteet on tunnistettu kunnissa laajasti.
Lapualla oli ulkomaan kansalaisia vuoden 2019 lopussa yhteensä
277 henkilöä. Lapuan kaupungin kotouttamisohjelman, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2020, mukaisesti ”Ohjauksen
ja neuvonnan tarve on suuri erityisesti maahantulon alkuvaiheessa
riippumatta maahantulon perusteesta. Kotoutumisen edistämisestä
annetun lain mukaisesti kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista

ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. Lisäksi vastikään maahan muuttanut tarvitsee usein ohjausta ja neuvontaa arkeen liittyvissä kysymyksissä
sekä palveluiden käytössä. Ohjauksen ja neuvonnan piiriin kuuluvat
Lapualla kaikki ulkomaalaistaustaiset. Ohjaus- ja neuvontapalvelut
ovat Lapualla matalankynnyksen palveluita, joista tiedotetaan uusia
asukkaita säännöllisesti, vähintään vuosittain. Palveluita kehitetään
monialaisena yhteistyönä palveluntuottajan, sosiaalityön, sivistystoimen sekä keskushallinnon kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään
alueella käynnissä olevien hankkeiden tuottamia malleja, kotouttamisen osaamiskeskuksen tuottamaa sisältöä sekä tuoretta Työ- ja elinkeinoministeriön selvitystä ohjaus- ja neuvontapalveluiden nykytilasta ja kehittämistarpeista.”
Jatkohaun painopisteitä ja kehittämisteemoja ovat:
-

Ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen laajentamalla palvelu koko maakunnan kattavaksi.

-

Welcome2EP:n brändityö maakunnassa ”tunnistettavuus
kohderyhmässä”.

-

Nykyisen 3,5 henkilötyövuoden kasvattaminen 4,5 henkilötyövuoteen.

-

Internetpohjaisen www.welcome2EP.fi -alustan kehittäminen.

-

Maahanmuuttajien tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden
kokoaminen Welcome 2EP -brändin alle.

-

Kuntakohtaisen perustiedon tuottaminen alustalle.

-

Maahanmuuttajien palveluprosesseihin liittyvien työvälineiden
yhdenmukaistaminen.

Hankkeen kokonaisbudjetiksi on asetettu enintään 257.200 euroa,
josta työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusosuus on 70 prosenttia.
Omarahoitusosuudeksi jää kunnille enintään 77.160 euroa. Kuntakohtaiseen lopulliseen rahoitusosuuteen vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton rahoitusosuuden määrä sekä se, kuinka moni kunta on
lähdössä mukaan hankkeeseen. Lapuan omarahoitusosuuden suuruudeksi on arvioitu 5.203 - 8.444 euroa.
Meno kohdistetaan kustannuspaikalle 474 Projektit.
Kutsu Welcome2EP -hankkeen laajennusvaiheesta oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Lapuan kaupunki osallistuu
Welcome2EP-laajennushankkeeseen, jonka tavoitteena on tehostaa
maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjausja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä
1.9.2021 - 31.8.2022.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan
esityksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

