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Kotoutumisen edistämisen neuvottelukunnan kokous 

Aika 14.9.2022, klo 17–18.40 

Paikka Sosiaalidemokraatin kokoushuone, Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo   

Osallistujat Jäsenet   Varajäsenet 

Hanna Hukari (puheenjohtaja) Jaana Ovaska  

Elizaveta Tilli   Maria Mustonen  

Mobin Mohamed   Jani Raespuro  

Ria Özberk    Kaisa Rastimo  

Iiris Iilomo    Henri Kuro  

Markus Söderman   Marja-Leena Sarjala  

Jiri Keronen (varapuheenjohtaja)  Cristian Tudose   

Antti Saarinen   Heikki Turunen  

 

Kaupunginhallituksen edustaja Varaedustaja 

Antero Laukkanen  Sara Saramäki  

 

Kaupungin edustajat  

Teemu Haapalehto, maahanmuuttopäällikkö, neuvottelukunnan esittelijä 

Said Aden, erityisasiantuntija, neuvottelukunnan sihteeri 

Sanna Lindholm, kehittämispäällikkö 

 

1 Kokouksen avaus 

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Jiri Keronen avasi kokouksen klo 17.00. 

 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mobin Mohamed. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen 

Päätettiin edetä työjärjestyksen mukaan. 

 

5 Esittäytymiskierros 

Käytiin esittäytymiskierros. 
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6 Alkuvaiheen kotoutuminen 

Sanna Lindholm esitteli suunnitteilla olevan Espoon kaupungin alkuvaiheen 

kotoutumisen (esitys liitteenä). Kotoutumislain uudistuu 1.1.2025 ja 

kaupungille tulee uusia kotoutumistehtäviä.  Uusina kotoutumisen 

asiakasryhminä ovat erityisesti kotihoidontuella olevat kotoutujat. Hyvinvoinnin 

ja terveyden toimialalla nyt hoidettavat kotoutumislain mukaiset tehtävät jäävät 

pääosin kaupungin tehtäväksi vaikka 1.1.2025 jälkeenkin hyvinvointialueella 

jää merkittävä roolia kotoutumisessa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajana. 

Tämän takia kaupungin ja hyvinvointialueen roolien ja vastuiden määrittely ja 

sopiminen sekä yhteisen prosessikehitystyön tekeminen on tärkeä.  Samalla 

kaupungeille siirtyy sekä työvoimapalveluiden että kotoutumiskoulutusten 

järjestämisvastuun (nyt ELY-keskuksilla). 

Espoon kaupungin tavoitteena on olla Suomen paras kotouttaja, joten 

kaupunki toimeenpanee sekä Espoo-tarinan ja kotouttamisohjelman 

tavoitteita. Kaupungin tahotilana on, että alkuvaiheen kotouttamisohjelman 

toimeenpannaan ja maahanmuuttajanaisten työllisyysasteen nostetaan 

pohjoismaista tasoa. Uuden kotoutumislain mukaisen toiminnan pilotointiin on 

haettu valtionavustusta TEM:ltä ja vuoden 2023 alussa kotoutumisen 

vastuuyksikkö aloittaa asiointipalveluiden yhteyteen perustettava tiimiä. Uuden 

tiimin keskeisinä tehtävinä on kotoutumislain mukaiset alkuarvioinnit ja 

kotoutumissuunnitelmat sekä palveluohjaus. Lisäksi verkostoyhteistyö, 

palveluiden kehittäminen ja kotivanhempien tavoittamiseen liittyvät tehtävät. 

Uudella kotoutumistiimillä on tiivis yhteys hankerahoituksella toteutettavan 

Hello Espoo –infon kanssa. 

7 Ukrainan tilanteen katsaus 

Teemu Haapalehto piti lyhyen tilannekatsauksen Ukrainan pakolaisista. 

Teemu ennakoi, että ensi vuonna saatetaan nähdä muualle Suomeen 

sijoitettujen ukrainalaisten pakolaisten muuttoaalto pääkaupunkiseudulle. 

Tämä johtuu siitä, että ukrainalaiset saavat vuoden maassa oleskelun jälkeen 

valita itse kotikuntansa, kuten muutkin maahan muuttaneet henkilöt.  Mikäli 

kotikuntaoikeuden saavia ukrainalaisia jakautuisivat samaan tapaan kuin 

maahanmuuttajat ovat aiemmin jakautuneet Suomessa, silloin Espooseen 

olisi odotettavissa yli 5 000 uutta ukrainalaista kuntalaista. 
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8 Muut asiat  

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat saaneet 

Suomen Akatemialta noin 2,8 miljoonaa euroa strategisen tutkimuksen 

rahoitusta Trust-M-tutkimushankkeelle. Tutkimusaiheena on 

maahanmuuttajien luottamus viranomaisia kohtaan, kotoutumista tukevat 

digitaaliset palvelut ja luottamukset rakentaminen digitaalisia palveluita 

kohtaan. Osana hanketta Espoon kaupunki saa Suomen Akatemialta noin 370 

000 euroa rahoitusta tutkimuskonsortion kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä 

kotoutumista tukevien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. 

9 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 

10 Seuraavan kokouksen aihe ja ajankohta 

16.11. klo 17 Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö kotoutumisessa 

Paikka: Sosiaalidemokraatin kokoushuone, Espoonkatu 5, 1 krs, 

Valtuustotalo.  

Liitteet (1 kpl): Sanna Lindholmin esitys 

Allekirjoitukset  
 
(allekirjoitettu sähköpostitse)   
 ____________________________  ______________________ 
Varapuheenjohtaja Jiri Keronen   Sihteeri Said Aden  
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 
 _______________________________   
Pöytäkirjan tarkastaja Mobin Mohamed   
 


