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Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 

        Aika 20.5.2021, kello 17.01-18.40 

       Paikka Teams-kokous koronapandemian vuoksi 

       Osallistujat  

Luottamushenkilöjäsenet: Varajäsenet: 

Rauli Virtanen (puheenjohtaja) Rosa Puhakainen-Mattila 

Naomy Hyvönen Maria Junes  

Ria Özberk  Natalia Smura  

Ibrahim Saylir Naimat Asapova  

Cristian Tudose (varapuheenjohtaja) Ilja Kempi  

Eeva Sahlman  Jukka Pelkonen  

Päivi Käri-Zein klo 18.07 alk. Aria Yar   

Hossein Janei Astrit Hasan Babuba 

 

Asiantuntijajäsenet: Varajäsenet: 

Hodan Ibrahim, Espoon 

nuorisovaltuusto 

Paavo Eiden 

Sirkka Wiman, Espoon seudun 

koulutuskuntayhtymä Omnia  

Annukka Jamisto 

Matti Peiponen, Espoon 

seurakuntayhtymä  

Heidi Zitting 

Mariam Varjonen, Islamic Heritage 

House  

Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen 

Sanna Saarto, Suomen Punainen Risti   

Anjana Daftary, Uudenmaan työ- ja 

elinkeinotoimisto 

 

Daria Gulik, Suomen Venäjänkielisten 

Yhdistysten Liitto FARO ry 

 

Marja Manninen, Espoon Järjestöjen 

Yhteisö ry 

 

Shefali Arora, Moniheli ry   

 

Kaupunginhallituksen edustaja: Varaedustaja: 

Christina Gestrin Eva-Lena Gästrin 

 

Kaupungin asiantuntijaedustajat: 

Said Aden, erityisasiantuntija 

Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö 

Annika Kaarnalehto, neuvottelukunnan sihteeri 
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1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sanna Saarto. 

  

4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin.  

5. Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille, Sirkka Wiman ja Annukka Jamisto 
 
Sirkka Wiman kertoi Omnian eri maahanmuuttajille suunnatuista palveluista, joita on 
monipuolisesti tarjolla. Omnian tutkintoon johtavista koulutuksista 30% on 
maahanmuuttajataustaisia. 
Annukka Jamisto kävi läpi Osaamiskeskuksen toimintaa. Osaamiskeskusta toteutetaan 
yhteistyössä Omnian, Espoon kaupungin ja TE-toimiston/Työllisyys Espoon kanssa. Osken 
palvelut ovat monipuolisia palveluita maahanmuuttajille, ei pelkkää kielikoulutusta, 
asiakastavoite n. 600 uutta asiakasta vuodessa. Yhteistyötä tehdään kaupungin eri 
palveluiden kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Päämääränä on työllistyminen. 
Ammatillisen valmiuksien vahvistamisen linja valmentaa kielitaidon ja muiden valmiuksien 
pohjalta ammattipolulle tai muuhun oppilaitokseen. Ammattipolku kestää 5 kk sekä 
työharjoittelun. Kaiken aikaa rinnalla tarjotaan valmennusta ja tukipalveluita. Asiakkaita 
tuetaan myös työhaussa. 
Oskessa on myös yritysyhteistyötä yrityskoordinaattoreiden kanssa. 
Korona on vaikuttanut paljon asiakasvirtaan, viime vuonna ohjaavan tason vaikeudet 
aiheuttivat suuren pudotuksen asiakasmääriin 2020. Keski-ikä on 42 v., ja naisia on 64% 
Viime vuonna 75 työllistyi, ja 128 pääsi opiskelemaan. Asiakkuus kestää keskimäärin 200 
päivää. 
 
Keskusteltiin maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamisen haasteista, sekä 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Ammatillisessa koulutuksessa pystytään 
huomioimaan osaaminen koulutusta nopeuttamalla. Oman kotimaan tutkinnot pyritään 
huomioimaan ja tukemaan tutkintojen tunnistamisen prosessissa. 

 

 

6. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus, Teemu Haapalehto 
 
Teemu piti tilannekatsauksen tutkinnon suorittaneiden ja korkeakoulutettujen 
osaamiskeskuksesta. Työllisyyden kuntakokeilusta lähti huomio siitä, että 
korkeakoulutettujen työttömien osuus vieraskielisten parissa oli selvästi suurempi ja 
erityistä tarvetta osaamista vastaavan työllistymisen tukemiseen oli. 
Yhteistyötä tehdään Metropolian kanssa (SIMHE) osaamisen tunnistamisessa. 
Maaliskuussa 2020 haettiin rahoitus ja toiminta käynnistettiin sen jälkeen. Asiakastyö alkoi 
3/2021. Käynnistysvaiheessa tähdätään 400 asiakkaaseen/v. 
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Ensimmäisen parin kuukauden aikana osaamiskeskukseen on ohjautunut n. 150 asiakasta. 
Jatkuvan oppimisen palveluita tarjoavat Metropolia ja muut alueen korkeakoulut. Työnhaun 
tuki ja osaamisen kehittäminen kulkevat rinnakkain. 
Suunnitelmissa kotouttamisohjelmankin suhteen on, että vuositasolla tavoitellaan ja 
autetaan työelämään 1000 uutta asiakasta. 
 
Keskusteltiin kielitaitoasioista korkeakoulutettujen osalta, tietyillä aloilla toimitaan 
englanniksi mutta monissa paikoissa vaaditaan suomea hyvinkin vaativalla tasolla. 
 
 

7. Espoon kotouttamisohjelman toteuttaminen, Teemu Haapalehto 
 
Teemu kertoi Espoon kotouttamisohjelman taustasta ja tarkoituksesta. Tilastotiedoista 
näkyy, että venäjänkieliset asukkaat ovat suurimpana ryhmänä, joka jatkaa kasvua, toisena 
viron, ja kolmantena arabiankieliset asukkaat. 
Suomen kielen opiskelun ja kotoutumiskoulutuksen tarjoamisessa ollaan suhteellisen 
hyvällä tasolla. Kotona lapsia hoitavien kotoutumis- ja kielikoulutuksen määrät ovat 
edelleen vaatimattomia. 
 
Kotouttamisohjelman mittareita on ollut mm. varhaiskasvatuksen osallistumisaste 
maahanmuuttajilla, sekä lukutaito 2. luokalla. Näiden kahden mittarin yhdistämisessä on 
ollut ongelmia eri asiakasrekistereiden takia, mutta toiveissa on saada näkyviin 
varhaiskasvatuksen vaikutus lukutaitoon. 
 
Tavoitteena on myös oppimistulosten erojen kaventaminen, mutta koulumenestyksen 
mittauksessa on ollut vaikeuksia. Kuntakohtaista seurantaa ei tällä hetkellä ole, sitä 
toivotaan. Pisa-tutkimusten pohjalta tiedetään, että Suomessakin syntyneiden 
vieraskielisten vanhempien lapsien lukutaito on huomattavasti heikompaa kuin 
kantaväestöön kuuluvien perheissä. Suomissa ja Meksikossa on ollut suurimmat erot 
kantaväestön ja maahanmuuttajien oppimistuloksissa. Toisen asteen opetuksessa on myös 
eroja, lukioissa vieraskielisten osuus selvästi matalampi kuin suomenkielisten osuus 
(verrattuna väestörakenteeseen). Korona luultavasti myös vaikuttaa opintomenestykseen ja 
lukiosta valmistumiseen.  
Keskusteltiin, että lukion 1. luokalla enemmän maahanmuuttajaopiskelijoita kuin 2. ja 3. 
vuosiluokilla.  
 
Työttömyys on laskenut maahanmuuttajien keskuudessa koko ajan, mutta koronavuonna 
nousi kuten muillakin. Vieraskielisten nuorten työttömyysaste on vähentynyt hiljalleen 
suomenkielisiin verrattuna. 
 
Analysoitua tietoa pyritään hyödyntämään kotoutumisen tukemisessa ja hyvinvointierojen 
kaventamisessa, ensi vuonna tulee ensimmäiset tulokset. 
Maahanmuuttajien asunnottomuutta on pyritty ehkäisemään, asunnottomien kohdalla 
maahanmuuttajien osuus on iso. Kolmannen sektorin palveluista keskusteltiin, mm. 
Sininauhasäätiö. 
 
Kaupungin henkilöstön tulisi heijastaa väestörakennetta. Pikkuhiljaa vieraskielisten osuus 
kaupungin työntekijöistä on nousussa. Vieraskielisten osuus espoolaisista oli v. 2020 19%. 
Anonyymi rekrytointi on käytössä kaupungilla. 
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8. Muut asiat 
 
Ei muita asioita. Kiitettiin lämpimästi neuvottelukunnan jäseniä kauden työskentelystä. 

 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40. 

 

Liitteet (2 kpl): Omnian osaamiskeskus ja Kotouttamisohjelman kooste. 

 

Allekirjoitukset 

 

 

                            Rauli Virtanen                  Annika Kaarnalehto 

                            puheenjohtaja                  sihteeri 

                      

                         

 

Pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 24.5.2021 

 

   

Sanna Saarto 


