PÖYTÄKIRJA

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6/2016
Aika

Torstai 16.6.2016, kello 17.33–19.47

Paikka

Espoon valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Veronica Kalhori, Kokouksen puheenjohtaja
Astrit Hasan Babuna, saapui klo 17.43
Kristiina Drotár
Ahmed Goshnaw, saapui klo 18.00
Anne-Maj Mäenpää
Christian Tudose
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Janne Leskinen, saapui klo 18.04
Matti Peiponen, poistui kello 19.02
Mariam Varjonen, saapui klo 17.36, poistui klo 19.30
Anne Rasskasov
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö
Terhi Pippuri, erityissuunnittelija, kokouksen sihteeri
Poissa:
Päivi Käri-Zein
Ibrahim Sayilir
Ali Abdirahman
Monika Semtsenko
Stanislav Marinets
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Allekirjoitukset

Veronica Kalhori
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

20.6.2016

Kristiina Drotár
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Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33.

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kristiina Drotár.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasiat
Anne Rasskasov tiedotti Omniassa tapahtuvista organisaatiomuutoksista. Omniassa
aloittaa 1.1.2017 maahanmuuttajien osaamis- ja koulutuspalvelujen yksikkö, jonka
koulutuspäälliköksi on valittu Anne Rasskasov. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena
on nopeuttaa ja tehostaa vieraskielisten henkilöiden koulutukseen pääsyä ja siirtymistä työelämään.
Matti Peiponen tiedotti, että seurakuntayhtymästä neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä on seuraavat seitsemän kuukautta Markus Silvola. Matti Peiponen on virkavapaalla tämän ajan omasta tehtävästään.
Puheenjohtaja Veronica Kalhori tiedotti 14.7.2016 SuomiAreenalla, Porissa järjestettävästä maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevasta paneelikeskustelusta. Keskustelijoina ovat mm. Eva Biaudet ja Veronica Kalhori.

6

Espoon Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2015
Espoon maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto jatkoi Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatietojen esittelyä. Osa tiedoista esiteltiin edellisessä kokouksessa.
Monikulttuurisuusohjelman seurannan mukaan vieraskielisten työttömyysaste on jo
pidemmän aikaa ollut 2,5-kertainen yleiseen tilanteeseen verrattuna. Tämä on keskeinen ratkaistava kysymys, kun huomioidaan, että vuonna 2030 noin 30 % kaikista
pääkaupunkiseudun työikäisistä ihmisistä on maahanmuuttajataustaisia. Esitettiin
tarkentavia kysymyksiä siitä, millaisia ryhmiä erityisesti työttömyys erityisesti koskee.
Haapalehto totesi, että johonkin neuvottelukunnan tulevista kokouksista voidaan kutsua työhallinnosta asiantuntija vastaamaan tarkempiin kysymyksiin.
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Espoossa toimeentulotukiasiakkuudessa oli vuonna 2015 21,1 % ulkomaan kansalaisista. Kaikilla espoolaisilla vastaava luku oli 8,4 %. Näitä lukuja ja asiakkuuksia niiden
takana olisi hyvä päästä tarkastelemaan tarkemmin. Jatkossa sosiaali- ja terveystoimen asiakkuuksista tullaan saamaan entistä tarkemmin tietoja myös kielen mukaan.
Christian Tudose esitti kysymyksen, miksi Espooseen on otettu niin paljon turvapaikanhakijoita vaikka tiedetään, että heillä on paljon toimeentulotukiasiakkuuksia.
Monikulttuurisuusohjelmassa yhtenä tavoitteena on se, että liian vähäisen liikunnan
takia riskiryhmiin kuuluvia maahanmuuttajia tuetaan liikunnan aloittamisessa. Mittarina tässä on terveys- ja neuvolapalveluista liikuntapalveluiden liikuntaneuvontaan ohjautuneiden ulkomaalaisten määrä. Liikunnan harrastaminen on keskeinen asia maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Liikuntaneuvontaan ohjattujen määrät ovat toistaiseksi olleet pieniä. Keskustelussa nousi esille lapsuuden merkitys liikunnallisten elämäntapojen omaksumisessa. Todettiin, että Espoossa on maksutonta liikuntaa paljon tarjolla, mutta tieto tarjonnasta ja eri mahdollisuuksista ei aina
tavoita riittävän hyvin.
Keskustelua herätti lapsiperheiden varhainen tuki, missä mittarina on sijaishuoltoon
ohjattujen ulkomaan kansalaisten osuus ulkomaalaisista 0-17 -vuotiaista. Haapalehto
kertoi, että jatkossa saataneen tarkempia tietoja myös lastensuojelun palveluista lasten ja perheiden äidinkielen mukaan. Se auttaa tarkastelemaan asiakkuuksia mm. siitä näkökulmasta, millaisia avohuollon tukitoimia ennen sijaishuoltoa on toteutettu.
Keskustelua herätti se, että lastensuojelussa on vain vähän maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.
Espooseen saapuneiden humanitaaristen maahanmuuttajien määrän tarkastelu herätti keskustelua nykytilanteesta, missä Espoossa on paljon oleskelulupapäätöksiä
odottavia turvapaikanhakijoita. Aikaisempina vuosina noin 20 % Suomesta myönteisen oleskeluluvan saaneista henkilöistä on asettunut Espooseen. Tällä hetkellä on
vielä epäselvää kuinka paljon syksyllä 2015 maahan saapuneista turvapaikanhakijoista asettuu Espooseen. Alaikäisten yksin maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden osalta asiaa käsitteli sosiaali- ja terveyslautakunta 14.6.2016. Lautakunta oikeutti
sosiaali- ja terveystoimen jatkamaan neuvotteluja valtion edustajien kanssa alaikäisten, ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden perheryhmäkoti- ja tukiasumispaikkojen perustamisesta Espooseen tässä vaiheessa yhteensä noin 80
nuorelle.
Janne Leskinen kertoi SPR:n mahdollisuuksista olla tukena, kun uudet Espooseen
asettuvat maahanmuuttajat asettuvat uudelle asuinalueelleen. Haapalehto kertoi, että
Espoossa tämä vapaaehtoisten tuki otetaan varmasti mielellään vastaan. Keskustelussa nousi esille asuntotilanne. Todettiin, että asunnottomuus ja siihen liittyvät tarkemmat kysymykset voisivat olla aiheena jossakin tulevassa neuvottelukunnan kokouksessa.
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Neuvottelukunnan mahdolliset toimet Monikulttuurisuusohjelman seurantatulosten johdosta
Keskustelua herätti kysymys siitä, muuttaako turvapaikanhakijatilanne koko maahanmuuton tilanteen Espoossa. Haapalehdon mukaan tätä on vielä aikaista sanoa.
Mikäli turvapaikanhakijoita ei jatkossa tule niin suurta määrää kuin vuonna 2015, on
mahdollista, että Suomeen asettuvat maahanmuuttajat asettuvat tänne melko sujuvasti ja samaan tapaan kuin aikaisemminkin. Tilanne näyttäytyy toisenlaisena mikäli
turvapaikanhakijoita tulee jatkossakin suuria määriä.
Teemu Haapalehto muistutti, että neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia,
aloitteita ja antaa lausuntoja. Sovittiin, että neuvottelukunnan jäsenet tutustuvat vielä
Monikulttuurisuusohjelman seurantatietoihin. Seuraavassa kokouksessa käsitellään
aiheita, joista neuvottelukunta haluaa antaa lausunnon, aloitteen tai ehdotuksen. Sovittiin, että teemoja lähetetään sihteerille elokuun alussa seuraavan kokouksen esityslistaa varten.
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Muut asiat
Roosa Åkerlund kertoi ajankohtaisia romaniasioita. Suomen ensimmäinen Romanipoliittinen ohjelma (ROMPO) on tehty vuosille 2010–2017, ja nyt Roosa Åkerlund kertoi,
että syksyllä käynnistyy ROMPO2:n valmistelu.
Tulevien kokousten osalta esitettiin toiveita, että kokous voitaisiin järjestää vastaanottokeskuksen tiloissa ja Kylämajassa.
Janne Leskinen tiedotti Maailman Pakolaispäivästä 20.6. ja siihen liittyvistä SPR:n
tapahtumista Helsingin päärautatieasemalla.

9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.
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