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Kotoutumisen edistämisen neuvottelukunnan kokous 

Aika 21.4.2022, klo 17.05-19.38 

Paikka Vihreän liiton 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 

Astrid Kauber, erityissuunnittelija, neuvottelukunnan sihteeri 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Elizaveta Tilli. 

4 Esityslistan hyväksyminen 

Päätettiin edetä työjärjestyksen mukaan. 

5 Esittäytymiskierros 

Käytiin esittäytymiskierros. 
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6 Kaupunginhallituksen asettamispäätös 

Teemu Haapalehto esitteli kaupunginhallituksen päätöksen kotoutumisen 

edistämisen neuvottelukunnan asettamisesta ja avasi neuvottelukunnan nimen 

muutokseen liittyviä syitä. Neuvottelukunta voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja 

sekä pyytää esittelyä erilaisista kotoutumiseen liittyvistä aiheista. Neuvottelukunta ei 

ole päättävä toimielin. Sovittiin, että selvitetään seuraavaan kokoukseen 

neuvottelukunnan ruotsinkielinen nimi.  

7 Kaupungin kotouttamisohjelman luonnos 

Teemu Haapalehto esitteli Espoon kaupungin kotouttamisohjelman 2022–2025 

luonnoksen (esitys liitteenä). Käytiin keskustelua datan saatavuudesta 

maahanmuuttajien koulutustaustasta. Elizaveta Tilli kertoi, että Cultura-säätiö on 

teettänyt vuonna 2017 laajan tutkimuksen Suomen venäjänkielisistä ” Suomen 

venäjänkieliset tässä ja nyt”. Lisäksi keskusteltiin Allu-testien toimivuudesta 

monikielisellä lapsilla, suomen kielen oppimäärän valinnasta, maahanmuuttajanaisten 

työllisyysasteesta ja siihen liittyvistä moninaisista syistä, vaikeuksista saada EU:n 

ulkopuolella suoritetut tutkinnot rinnastettua, kielitaitovaatimuksista, sähköisten 

palveluiden saatavuudesta, ruotsin kielellä kotouttamisesta. Puheenjohtaja esitti 

alkuvaiheen kotoutumisen yhdeksi mittariksi, kuinka nopeasti Espoossa pääsee 

kotoutumispalveluiden piiriin. Sovittiin, että aikaisemmat tilastot laitetaan pöytäkirjan 

liitteeksi ja mittarit tuodaan käsittelyyn heti kuin lainsäädännön muutos varmistuu. 

Kotouttamisohjelmaan toivottiin enemmän tietoa kustannuksista ja 

vaihtoehtokustannuksista sekä mittareihin selkeitä tavoitteita, mikäli mahdollista. 

Esittelijä kertoi, että kustannustiedot tulevat enemmän esiin yksittäisissä 

valmisteluasioissa. Keskustelussa nostettiin esiin myös kotouttamisohjelman merkitys 

eri toimialojen toiminnassa. Esittelijä korosti, että valtuuston hyväksynnän jälkeen 

kotouttamisohjelman tavoitteet tulee saada mukaan jokaisen toimialan ja tulosyksikön 

omiin tulostavoitteisiin ja talousarvioon. Puheenjohtaja kertoi, että lisäykset olivat 

hyviä. Neuvottelukunta päätti, että ei ehdoteta uusia lisäyksiä ohjelmaan. 

Kotouttamisohjelman luonnos menee seuraavaksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja 

kilpailukykyjaoston käsiteltäväksi 2.5.  

8 Ukrainan tilanteen katsaus 

Teemu Haapalehto piti lyhyen tilannekatsauksen Ukrainan pakolaisista. 

9 Syksyn 2022 kokousten aikataulu ja asiasisällöt 

Puheenjohtaja ehdotti syksyn 2022 kokousten aikatauluksi ja asiasisällöiksi 

seuraavaa: 

14.9. klo 17 Alkuvaiheen kotoutuminen 
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16.11. klo 17 Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö kotoutumisessa 

Neuvottelukunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. 

10 Muut asiat 

11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38 

Liitteet (2 kpl):  

Liite 1 Esitys Espoon kotouttamisohjelman luonnoksesta, Teemu Haapalehto 

Liite 2  Kotoutumiskoulutukseen pääsemisen tilastot vuosilta 2014–2020 

Allekirjoitukset 

(allekirjoitettu sähköpostitse)  (allekirjoitettu sähköpostitse) 

 ____________________________  _________________________ 

 puheenjohtaja Hanna Hukari  sihteeri Astrid Kauber 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.  

 

_______________________________ 

Pöytäkirjan tarkastaja Elizaveta Tilli 

  

 


