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Äidinkielten osuudet ja muuttosyyt Länsi-Uudellamaalla

73

12

15

Äidinkieli

1. suomi 2. ruotsi 3. muut kielet

HUOM! 
Espoossa jo  21 % 
asukkaista puhuu 
äidinkielenään 
muuta kuin ruotsia 
tai suomea
= 63 210 asukasta 

(7/2022)

Koko Länsi-
uudellamaalla 
vieraskielisten 
asukkaiden määrä 
on yli 70 500

Monikielisten asukkaiden 
määrä kasvaa useassa 
kunnassa ja kasvua 
tapahtuu kaikissa ikä-
ryhmissä.

Alueelle muutetaan monista 
tulosyistä:
n. 30 % työ
n. 30 % opiskelu
n. 30 % perhesuhteet
n. 10 % humanitaarinen 
muutto

HUOM! Kansainväliseen 
muuttoliikkeeseen liittyvät 
tekijät vaikuttavat em. 
osuuksiin! (esim. Ukraina)

n.140 kieltä, suurimmat kielet 2021: venäjä, viro, arabia, englanti, somali, kiina, albania, kurdi persia, vietnam  



Vieraskielisen väestön osuudet 
kunnittain (HUOM! Espoo ja koko alue 
7/2022, muiden kuntien tilanne 
12/2020)

KOKO LU:n alue
• Vieraskielisiä 15 % eli 

n. 70 500 asukasta
• Ruotsinkielisiä n. 12 %

63 210 
21 %

6 %

5 %

5 %

9,5 %

6,5 %

6,5 %

4,5 %

5 %

9 %



Väestö muuttuu vauhdilla monessa kunnassa

• LU:n vieraskielisten määrä vastaa Keski-Pohjanmaan tai Kainuun hyvinvointialueen koko väestön määrää. 

• Espoossa vieraskielisten asukkaiden osuus vuoden 2021 väestönkasvusta oli 93 prosenttia.

• Espoon ensimmäisen luokan oppilaista tänä syksynä on vieraskielisiä 30 prosenttia (osuus kasvanut kahdessa 

vuodessa 5 %). Syksyllä 2022 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. Toisaalta asiakkaita on väestöosuutta vähemmän esim. vanhusten palveluissa. Tämä ryhmä 

erityistarpeineen näkyy kuitenkin selkeästi järjestöjen ohjaus-, neuvonta- ja ryhmätoiminnoissa.

• Ensi maaliskuusta alkaen tilapäisen suojelun piirissä olevat ukrainalaiset vaivat hakea kotikuntaoikeutta. 

Varteenotettavan skenaarion mukaan tämä tuo yli 5 000 uutta ukrainalaistaustaista espoolaista.

• Muista Länsi-Uudenmaan kunnista myös Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Vihdissä vieraskielisten osuus kasvaa 

nopeasti (kasvuvauhti viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut 130-150 %), myös Lohjalla kasvu huomattavaa.
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HUOM! Vieraskieliset ovat hyvin 

heterogeeninen ryhmä eli ei koske kaikkia 

vieraskielisiä!

• matala tulotaso ja lapsiperheköyhyys, 

asunnottomuus

• koulukiusaaminen, perheväkivalta

• FGM eli tyttöjen ja naisten ympärileikkaukset

• Ulkopuolelle jääminen altistaa 

näköalattomuudelle, mielenterveysongelmille ja 

jopa radikalisoitumiselle.

• Oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

tietopohja poikkeaa osalla suomalaistaustaisista, 

palvelujärjestelmän tuntemus ja/tai luottamus 

sitä kohtaan joillakin heikkoa

• HUOM! Paperittomien ja ihmiskaupan uhrien 

monet haasteet.

Palveluissa huomioitua:

• Osa vieraskielisistä on yliedustettuina ns. 

raskaissa palveluissa, kun taas kevyemmissä 

palveluissa tilanne on päinvastainen.

• Yhteisen kielen puuttuminen tuo haasteita 

antaa palvelua asiakkaan ymmärtämällä 

kielellä.

• Monikielisyys näkyy kustannuksissa, mm.  

tulkkikuluissa sekä käännöskuluissa.

• Kustannusten kohdentamisessa ja 

perimisessä esiintyy hankaluutta.

• Käytössä olevat vieraskielisten 

tilastointitavat eivät aina anna tarpeeksi 

todenmukaista kuvaa tilanteesta.

• Eri järjestelmät eivät ole yhteensopivia 

keskenään.

Miksi ja miten kieli- ja/tai kulttuuritausta voi  vaikuttaa?
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Huomioimista on alueella jo harjoiteltu 

eri kunnissa:

• Esimerkkeinä mm.

• Espoon monikielinen ja -kanavainen 

koronaviestintä 

• Karkkilan, Raaseporin, Kirkkonummen, 

Lohjan ja Vihdin matalan kynnyksen 

ohjaus ja neuvontapalveluita 

kartoittanut Asiat selväksi -hanke

• Espoon neuvoloiden oman äidinkielen 

ja kulttuuritaustan positiivista 

huomioimista edistävä Moniku-

toiminta

• 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.

Miten Länsi-Uudellamaalla kielellinen moninaisuus otetaan 
huomioon?
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• Oma kehittämisprojekti osana valmistautumista ja siirtymää

• Laajaa yhteistyötä muun valmistelun kanssa, mm.

• ruotsinkieliset palvelut, eri ikäisten palvelut, saavutettavuus, 

yhdenvertaisuus jne.

• Monikielisyyden huomioiva RRP-osahanke

• Toimia henkilöstön valmiuksien vahvistamiseksi

• koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisuudesta

• palvelualueiden omat sekä palvelualueet ylittävät 

monimuotoisuusverkostot

Miten kieliasiat huomioidaan Länsi-uudenmaan 
hyvinvointialueen valmistelussa?
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1. Tavoite: Ajantasaisen kokonaiskuvan saaminen 

vieraskielisten huomioimisen tilanteesta ja 

tarpeista. 

2. Tavoite: Tiedon saannin ja hyödyntämisen 

vahvistaminen. 

3. Tavoite: Painopistealueiden valitseminen ja 

niihin kohdistuvien LU-alueen kattavien 

kehittämistoimien käynnistäminen.

4.Tavoite: Yhteiskehittämisen mallin luominen 

kuntien, järjestöjen, yhteisöjen sekä muiden 

toimijoiden kanssa keskinäisen yhteistyön 

vahvistamiseksi. 

• selvitys vieraskieliset huomioivien palvelujen ja 

niiden kehittämisen nykytilasta

• suunnitelma tilasto- ja ennakointitiedon 

keräämisestä

• painopistealueisiin perustuvien pilottikokeilujen 

tulokset

• suunnitelma henkilöstön valmiuksien ja 

osaamisen kehittämisestä

• maahanmuutto- ja monikulttuurisuus- sekä 

kieliasioiden työryhmä

• mallit yhteiskehittämisen ja yhteistyön tueksi; 

kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseen liittyvät dokumentit

Kehittämisprojekti 2022-2023: Vieraskieliset huomioivien palvelujen kehittäminen

Tavoitteet Tuotokset

Päätavoite: Palvelujen yhdenvertaisuuden edistäminen vieraskieliset huomioiden
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• RRP-rahoitteinen osaprojekti, jonka tavoitteena on mm. tarjota varhaista 

tukea, laajentaa tietoisuutta palveluista sekä lisätä palvelujen 

saavutettavuutta matalan kynnyksen verkkoauttamisen avulla

• v. 2022 rakennetaan palvelukonsepti

• Palvelun käyttöönottoon ja juurruttamiseen haetaan jatkorahoitusta 

vuosille 2023-2025.

• Palvelukonseptin rakentamisessa hyödynnetään Espoossa kaksi kertaa 

kokeillun arabiankielisille suunnatun Haya-palvelun tuloksia.

Monikielinen verkkoauttamisen palvelukonsepti
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• Tavoite on kova, mutta niin on pyrkimyskin.

• Yksin on mahdotonta päästä eteenpäin

• paikalliset

• alueelliset

• valtakunnalliset

• sekä kansainväliset verkostot mukaan!

• Mitä siis voimme tehdä yhdessä?

Noin 140 asiakkaan kieltä - miten 
hyvinvointialueen palvelut järjestetään 
ymmärrettäväksi? 
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KIITOS!

17.9.2021 11


