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Espoo-tarinan valtuustokauden tavoite 7/7: 

Espoo on Suomen paras kotouttaja

Elinvoimaisuudesta, työvoiman saatavuudesta ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä 

huolehditaan houkuttelemalla osaajaperheitä muuttamaan Espooseen sekä kohentamalla 

maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeuttamalla työllistymistä. 

Espoo toimeenpanee tehokkaasti alkuvaiheen kotouttamisohjelman, jonka tarkoituksena on 

oppia suomen tai ruotsin kieli sekä päästä koulutukseen tai osaamista vastaaviin töihin. 

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimistulosten ero kantaväestöön 

puolitetaan valtuustokauden aikana oppimistuloksia nostamalla. 

Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste nostetaan kohti pohjoismaista tasoa. 

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen keskeisin tavoite on työllistyminen yksityisen 

sektorin työpaikkoihin.



Myös 6 muun valtuustokauden tavoitteen alla on 

kotoutumisen kannalta relevanttia sisältöä, esim: 

• ”Nostamme varhaiskasvatuksen osallistumisastetta”
• Osallistumisaste 2020 suomenkielisillä 80 % ja vieraskielisillä 67 %

• ”Opiskelijat viihtyvät ja haluavat jäädä Espooseen”
• Kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista jää Suomeen pääkaupunkiseudulla noin 50 %. Kansallinen 

tavoitetaso on 75 %, mutta keinot ovat epäselviä

• ”Kehitämme tiedolla, data-analyysilla ja vaikuttavuudella johtamista”
• VTT:n kanssa kansainvälisesti poikkeuksellista kehittämis- ja tutkimustyötä työn alla kotoutumiseen 

liittyen, saaga-analytiikan hyödyntämisessä ollaan pääsemässä alkuun

• ”Teemme aktiivisen kumppanuustoiminnan avulla yritysten ja osaajien 

”houkuttelevuusohjelman”, jonka tavoitteena on myös vahvistaa Espoon tulopohjaa.”
• Kansainvälisten osaajien houkuttelussa ja asettautumisen tukemisessa riittää töitä mm. 

peruspalveluille, viestinnälle ja asioinnille sekä Elinkeino- ja työllisyysyksikön Talent Espoo -tiimille

• ”Määrätietoisesti poistamme koronan aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia”
• THL 7.9.2021: Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti maahan muuttaneisiin ihmisiin



Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386), 

32 §, 1. mom:

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja 

monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin 

kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 

Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -

suunnitelmaa laadittaessa.



Espoon kotouttamisohjelma ei pyri olemaan kaikenkattava tai 

yksityiskohtainen suunnitelma kotoutumisesta 

tai sen tukemisesta Espoossa. 

Sen sijaan tarkoituksena on nostaa esiin keskeisiä kehityskulkuja 

ja linjata, miten toimeenpannaan valtuuston asettamaa 

kotouttamispolitiikan tavoitetta.

Miten kaupungin elinvoimaisuudesta ja kaikkien kaupunkilaisten 

hyvinvoinnista voidaan nykyisellä väestörakenteella huolehtia 

osana asiakaslähtöisiä peruspalveluita?



Espoon väestö muuttuu vauhdilla

Vieraskielisten osuus

2010 Nyt Ennusteen mukaan 

2035

Kaikki kaupunkilaiset 9 % 20 % 30 %

20-64-vuotiaat 11 % 22 % 34 %

20-44-vuotiaat 14 % 27 % 37 %

• Vuodesta 2017 alkaen vieraskielisen väestön kasvu on ollut vuodessa keskimäärin 3 656 

henkilöä, vrt. Suomen mediaanikunnan väkiluku 6 016

• Kasvu näkyy erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Vieraskielisten osuus toissasyksyn 

ensimmäisen luokan oppilaista oli 25 % ja tämän hetken esiopetuksen oppilaista 32 %

• Kaupunkilaiset puhuvat äidinkielenään 150 kieltä. Venäjä on suurin kieliryhmä, peruskoulun 

oppilaissa arabiankielisten määrä ohitti venäjänkieliset pari vuotta sitten



1. Yhtenäinen ja 

yhdenvertainen 

oppimisen polku 

Tavoitteet & mittarit luvussa 2.7

3. Alkuvaiheen 

kotoutumisohjelma

Tavoitteet täsmentyvät uuden 

säätelyn myötä

2. Työllisyys ja 

Yrittäminen

Tavoitteet & mittarit luvussa 3.10

4. ”Kaikkien Espoo” 

arjessa

Tavoitteet & mittarit luvussa 5.8



Nostoja ohjelmaluonnoksesta yhtenäiseen ja 

yhdenvertaiseen opintopolkuun liittyen 

• Oppimistulosten erot merkittäviä mm. PISA-tutkimuksen mukaan, mittaaminen haastavaa

• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen → palveluista saa hyötyä koulupolkunsa 

alkuun erityisesti vieraskieliset lapset

• Koulutus periytyy myös ns. kantaväestössä, mutta koulutuksen kautta tapahtuvalle sosiaaliselle 

liikkuvuudelle on tarvetta erityisesti maahanmuuttajaperheissä, koska vanhempien keskuudessa 

on enemmän korkeintaan perusasteen koulutuksen varassa olevia
• Tulevien vuosikymmenten työmarkkinatilanteen kannalta vieraskielisten osuuden nostaminen uusien 

ylioppilaiden keskuudessa on tärkeää

• Kasvatus ja koulutuspalveluiden alueellinen eriytyminen huolestuttaa → jos työ koetaan 

kuormittavammaksi muita huono-osaisimmilla asuinalueilla, voi niihin olla vaikea saada jatkossa 

pätevää henkilöstöä → kertautuva koulutuksen tason riski

• Suomi toisena kielenä opetus: 80 % Suomessa syntyneistä 9-luokalla S2-opetuksessa – ei liene 

tarkoituksenmukaista 

• Kiusatuksi tulemisen ja yksinäisyyden kokemukset selvästi yleisempiä kuin suomalaistaustaisilla



Yhdenvertaisen kasvun- ja opinpolun tavoitteet ja mittarit

Yhdenvertainen alku 

oppimispolulle

Osallistumisaste varhaiskasvatukseen äidinkielen (suomi, ruotsi, muu) mukaan jaoteltuna 

(seurattavat ikäryhmät: 10 kk–2 vuotta, 3–5 vuotta, 9 kk–5 vuotta yhteensä)

Toisella luokalla lukemista testaavan ALLU-testin tulokset vieraskielisille ja 

suomenkielisille oppilaille jaoteltuna sen mukaan, kuinka pitkään lapsi on osallistunut 

varhaiskasvatukseen

Maahanmuuttajataustaisten lasten 

ja nuorten oppimistulosten ero 

kantaväestöön puolitetaan 

valtuustokauden aikana 

oppimistuloksia nostamalla

Alkuun seurataa keskiarvoja 9. luokan lukuvuositodistuksessa. Valtion 

opetusviranomaisten ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa pyritään luomaan 

jatkossa objektiivisempi mittari perusopetuksen loppuvaiheen oppimistulosten erojen ja 

niiden kehityksen seurantaan

Suomi toisena kielenä opetukseen osallistuvien osuus Suomessa syntyneistä 

vieraskielisistä 6. luokan oppilaista

Ala- ja yläkoululaisten kokemukset kiusaamisesta ja yksinäisyydestä kouluterveyskyselyn 

mukaan (suomalaistaustaiset, Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset, ulkomailla 

syntyneet ulkomaalaistaustaiset)

Erilaistumisindeksi: kuinka suuren osan alakoululaisista tulisi teoreettisesti siirtyä toiseen 

alakouluun, jotta vieraskieliset jakautuisivat tasaisesti eri yksiköihin

Toiselta asteelta yhdenvertaiset 

mahdollisuudet

Vieraskielisten osuus 19-vuotiaista sekä Omniasta ja Espoon lukioista valmistuneista

Vieras-, suomen- ja ruotsinkielisten keskeyttämisprosentti Espoon lukioissa sekä suomen-

ja vieraskielisten keskeyttämisprosentti Omnian perustutkinto-opinnoissa



Nostoja ohjelmaluonnoksesta työllisyyteen ja 

yrittämiseen liittyen 

• 2020 Suomessa oli 61,9 alle 15-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta sataa työikäistä kohden
• Espoossa äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvien väestöllinen huoltosuhde oli 55,8 ja 

vieraskielisten espoolaisten 33,7

• Ulkomaalaisten 2,3-kertaa muuta väestöä korkeampaan työttömyyteen ei ole varaa väestörakenteen 

edelleen muuttuessa

• Työllisyyden kuntakokeilun ja TE2024-uudistuksen myötä kaupungilla aiempaa enemmän 

välineitä tilanteen korjaamiseen – Rahoituksessa suuria edunvalvontaintressejä

• Korkean työttömyyden ohella samaan aikaan nähtävissä kansainvälisten osaajien merkitys ja 

monen alan riippuvuus maahanmuuttajien työvoiman tarjonnasta

• Alle 5-vuotta Suomessa asuneilla espoolaisilla maahanmuuttajanaisilla työllisyysaste vain 40 %

• Yleisten työllisyyspalveluiden kehittäminen vai erityispalvelut? Sekä että!
• Työllisyyskokeilun asiakkaista Espoossa 55 % vieraskielisiä

• Talent Espoo – Espoosta huippuosaajille paras paikka asua

• Vuodesta 2018 alkaen yli kolmasosa yrittäjiksi aikovien palveluiden asiakkaista vieraskielisiä



Työllisyyteen ja yrittämiseen liittyvät tavoitteet ja mittarit

Maahanmuuttajien työttömyys 

alenee ja työllisyyttä 

edistetään asiakaslähtöisillä 

palveluilla

Ulkomaalaisten työttömyysaste laskee ja sen suhteellinen ero yleisen 

työttömyysasteeseen puolitetaan valtuustokauden aikana

Ulkomaalaisten osuus työttömistä ja palkkatuen saajista sukupuolittain

Osaamiskeskuspalveluihin 1 000 asiakasta vuodessa, valtuustokauden aikana 1 000 

asiakasta töihin ja 1 000 tutkintokoulutukseen

Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste Uudenmaalla ja muiden Pohjoismaiden 

pääkaupunkien lähialueilla

Espoosta rakennetaan 

huippuosaajille ja heidän 

perheilleen paras paikka asua

Talent Espoo -tapahtumiin ja palveluihin osallistuneiden määrä kumulatiivinen kasvu

Ulkomaalaistaustaisten johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden määrä

Osaajien ja työnantajien tyytyväisyys Talent Espoo -tapahtumiin ja -palveluihin

Talent Espoo -palveluissa osaajien ja työnantajien välillä syntyneiden kontaktien ja 

sopimusten määrä

Maahanmuuttajien yrittäjyyttä 

tuetaan 

Vieraskielisten osuus alkaville yrittäjille tarjottavien palveluiden asiakkaista



Nostoja ohjelmaluonnoksesta alkuvaiheen 

kotoutumisohjelmaan liittyen 

• Sekä Espoo-tarinassa että hallituksen kotoutumista koskevassa selonteossa eduskunnalle 

nostetaan esiin tarve tehostaa alkuvaiheen kotoutumista
• Kotoutumisen tuki keskittynyt liiaksi työttömille, esim. tuki kotiäitien kotoutumiseen vähäistä 

• Sote- ja TE2024-uudistuksen myötä uudistettavaan kotoutumislakiin johdantojakso
1. osaamisen tunnistaminen, koulutus- ja työllisyyspolkujen suunnittelu ja jatko-ohjaus

2. tuen tarpeiden laaja-alainen tunnistaminen ja palveluohjaus sekä

3. monikielinen yhteiskuntaorientaatio

• Monilta osin vielä auki: pykälät ja rahoitus, kaupungin eri yksiköiden roolit, tietojärjestelmät
• Palveluyhteistyön toimintamalli ratkaistava yhdessä hyvinvointialueen kanssa

• Kaupungin määriteltävä taho, joka vuoden 2023 alusta lähtien hoitaa niitä kotoutumislain mukaisia 

tehtäviä, joita tällä hetkellä hoidetaan sosiaalipalveluissa (työvoiman ulkopuolella olevien 

alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat)

• Keskeinen pointti maahanmuuttajanaisten kotoutumisen aiempaa parempi tukeminen –

kohderyhmän kattava tavoittaminen haastavaa

• Pilotointia mahdollisesti valtion tukemana 2023, uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan 

2024 aikana



Nostoja ohjelmaluonnoksesta liittyen 

”Kaikkien Espoo arjessa” -teemaan

• Miten kaupunki kuulee asukkaitaan? Vieraskielisten äänestysaktiivisuus ja kyselyihin 

vastaaminen heikkoa

• Suomessa syntyneillä ulkomaalaistaustaisilla kokemuksia siitä, että ”suomalaiseksi vaikea tulla” 

→ inklusiivinen paikallisidentiteetti voisi tarjota osallisuuden tunteen

• Liikunta ja kulttuuri tärkeitä erityisesti lapsille – sekä lavalla/kentällä että katsomossa

• Ikääntyneiden keskuudessa vieraskielisten osuus lähdössä voimakkaaseen kasvuun, vaikka 

lähtötaso on matala muuta väestöä nuoremman ikäranteen takia

• Länsi-Uudenmaalla paljon vieraskielisiä asukkaita verrattuna muiden hyvinvointialueiden 

asukasmäärään
• Espoolla iso ja uusi edunvalvontaintressi siinä, että vieraskielisten palvelut toimivat hyvin

• Mm. neuvonnassa ja ohjauksessa, alkuvaiheen kotoutumisen tukemisessa ja tietotuotannossa yhteisiä 

intressejä hyvinvointialueen kanssa

• Kotoutumislain uudistus → kunnalle ei tulisi jäädä ”sote-light” -tehtäviä

• Kaupungin palveluiden asiakaslähtöisyyden ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta 

henkilöstörakenteen tulisi heijastella nykyistä paremmin väestörakennetta



”Kaikkien Espooseen” liittyvä tavoite ja mittarit

Työvoiman pitkän aikavälin 

turvaamiseksi ja 

asiakaslähtöisyyden 

varmistamiseksi nostetaan 

vieraskielisen henkilöstön 

osuutta

Vieraskielisten osuus kaupunkilaisista/kaupungin henkilöstöstä (sekä kaupunkitasolla 

että toimialoihin/tulosalueeseen sekä tulosyksiköittäin jaoteltuna)

Takaamme kaikille 

espoolaisille lapsille ja 

nuorille mahdollisuuden 

harrastaa

Kouluterveyskyselyn tiedot suomalaistaustaisten sekä ulkomaalaistaustaisten lasten 

ja nuorten säännöllisestä harrastamisesta



Kiitos!


