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Kotoutumisen edistämisen neuvottelukunnan kokous 

Aika 16.11.2022, klo 17 

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 

 

1 Kokouksen avaus 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Hukari avasi kokouksen klo 17.00.  

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaisa Rastimo.  
 

4  Esityslistan hyväksyminen  

Päätettiin edetä työjärjestyksen mukaan.  
 

5  Esittäytymiskierros  

Käytiin esittäytymiskierros. 
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6 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja vieraskieliset asiakkaat  

Sari Hammar esitteli miten vieraskielisten palvelutarpeet ja kieliasiat huomioidaan 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelussa (esitys liitteenä). Vieraskielisten 

määrä kasvaa vauhdilla monessa Länsi-Uudenmaan kunnassa. Espoossa 

vieraskielisten asukkaiden osuus vuoden 2021 väestönkasvusta oli 93 prosenttia. 

Espoon ensimmäisen luokan oppilaista tänä syksynä vieraskielisiä on 30 prosenttia 

(osuus kasvanut kahdessa vuodessa 5 %). Syksyllä 2022 on perustettu lähes 20 

uutta valmistavan opetuksen ryhmää (á 12 oppilasta). Vieraskieliset näkyvät sekä yli- 

että aliedustettuina palveluissa: esim. aikuissosiaalityö 53 %, lasten 

kuntoutuspalvelut 50 %, lastensuojelun avopalvelut yli 30 %, myös 

vammaispalveluissa osuuden ovat suuret ja kasvavat. Tämä ryhmä erityistarpeineen 

näkyy selkeästi järjestöjen ohjaus-, neuvonta- ja ryhmätoiminnoissa. Vieraskielisten 

palveluohjaukseen liittyvät haasteet kasvavat entisestään, kun ensi maaliskuusta 

alkaen tilapäisen suojelun piirissä olevat ukrainalaiset hakevat kotikuntaoikeutta. 

Varteenotettavan skenaarion mukaan tämä tuo yli 5 000 uutta ukrainalaistaustaista 

Espooseen. Myös muissa Länsi-Uudenmaan kunnissa kuten Kauniaisissa, 

Kirkkonummella, Vihdissä ja Lohjalla vieraskielisten osuus kasvaa nopeasti. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelussa vieraskielisten väestön kielelliset 

moninaisuudet ja kieliasiat otetaan huomioon. Hyvinvointialueen valmistelun 

yhteydessä käynnistyi monikielisyyden huomioiva RRP-osahanke. Osana 

valmistautumista ja siirtymää tehdään laajaa yhteistyötä muun valmistelun kanssa, 

mm. ruotsinkieliset palvelut, eri ikäisten palvelut, saavutettavuus, yhdenvertaisuus 

jne. Yhteisenä tavoitteena on vastata oikea-aikaisesti palvelu- ja tiedon tarpeeseen ja 

tavoittaa asukkaat mahdollisimman laajasti. Tärkeää on monitoimijainen yhteistyö ja -

kehittäminen eri ammattilaisten välillä sekä alueen järjestöjen, uskonnollisten 

yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan henkilöstön valmiutta 

kohdata kielellistä ja kulttuurista erilaisuutta. Mm. kielitietoisuuden edistäminen. 

Tärkeää on huolehtia myös henkilöstön monimuotoistumisen edistämisestä sekä 

valmiuksista työskennellä monimuotoisissa työyhteistöissä ja johtaa niitä. 

7  Vanhemmat kouluun -projektin esittely 

Nora Karttunen Omniasta esitteli Vanhemmat kouluun- hankkeen toiminnosta 

Espoossa. Hanke toteutetaan OKM:n avustuksella sekä Omnian ja Espoon 

kaupungin yhteisenä hankkeena. Hankkeen pilottiryhmä käynnistyi Tiistilän koulussa 

2021–2022 ja jatkuu lukuvuonna 2022–2023 Olarin koulussa. Kohderyhmänä ovat 

erityisesti kotiäidit ja ne vanhemmat, jotka ovat olleet pitkään poissa koulutuksesta ja 

työmarkkinoilta. Hankkeen toiminta luo vahvan perustan paitsi lasten ja vanhempien 

kotoutumiselle, myös laajemmin kasvulle ja oppimiselle sekä aktiiviselle toimijuudelle 

ja osallisuudelle yhteiskunnassa. Osallistujat voimaantuvat ja oppivat hoitamaan omia 

asioitaan. Myös ryhmän antamalla vertaistuella on tärkeä merkitys.  
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Pilotin hyvästä positiivisesta kokemuksesta huolimatta toiminnan järjestämisen 

kriittisenä tekijänä on ollut koulun löytäminen. Käytännössä tarvitaan koulutilan lisäksi 

yhteistyötaho kaupungin sivistystoimessa ja viestinviejä. Koulun rehtori on 

avainroolissa toiminnan onnistumisen kannalta, myös luokanopettajien sitoutuminen 

on tärkeää. Koulussa on oltava sopivat tilat lastenhoitoon ja osallistujien omaan 

ryhmäopetukseen. Ilman tietokoneita digitaitojen kehittäminen ei onnistu. 

Lastenhoidon järjestäminen on ollut suuri haaste. Nykyinen rahoitus loppuu keväällä 

2023, jatko on avoin.  

8 Muut asiat 

Neuvottelukunnan jäsenet keskustelivat siitä, mitä vaikutuskanavia ryhmän jäsenet 

voisivat käyttää maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Puheenjohtaja 

totesi, että voidaan tehdä aloitteita ja kirjoittaa mielipiteitä lehteen, mutta parempi 

olisi, että asioihin vaikutetaan sekä oman poliittisen ryhmien että lautakuntien kautta. 

9  Seuraava kokousaika  

Aika: 8.2.2023 klo 17:30.  

Paikka: Sosiaalidemokraatit (15), Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo.  

 

10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30  

Liitteet (2 kpl):  

Liite 1 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja vieraskieliset asiakkaat, 

Liite 2 Vanhemmat kouluun -projektin esittely  

Allekirjoitukset  

(allekirjoitettu sähköpostitse)   (allekirjoitettu sähköpostitse)  

____________________________   ________________________  

puheenjohtaja Hanna Hukari   sihteeri Said Aden  

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 

_______________________________  

Pöytäkirjan tarkastaja Kaisa Rastimo 


