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MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 8/2016
Aika

Keskiviikko 21.9.2016, kello 17.31–19.24

Paikka

Innopoli, Tekniikantie 12, 02150 Espoo

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Päivi Käri-Zein, puheenjohtaja
Veronica Kalhori
Astrit Hasan Babuna
Kristiina Drotár, saapui klo 17.58
Ahmed Goshnaw Dmitry Vyskubov
Christian Tudose
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Ali Abdirahman
Markus Silvola Raigo Liiman
Monika Semtsenko
Stanislav Marinets
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö
Terhi Pippuri, erityissuunnittelija, kokouksen sihteeri
Vieraat:
Ahmed Hussein, projektivastaava, Pelastetaan nuoret -hanke, Gaamiir
ry
Mahad Mohamud, projektivastaava, Pelastetaan nuoret -hanke, Gaamiir
ry
Said Aden, työllisyyspäällikkö, Espoon kaupunki
Irene Matinpalo, yritysneuvoja, YritysEspoo
Poissa:
Anne-Maj Mäenpää
Ibrahim Sayilir
Mariam Varjonen
Sirkka Wiman
SPR:n edustaja
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Allekirjoitukset

Päivi Käri-Zein
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

28.9.2016

Veronica Kalhori
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Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31.

2

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

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veronica Kalhori.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksin. Vaihdettiin esityslistan kohdan 6 ja 7 käsittelyjärjestystä esittelijöiden toiveen mukaisesti.

5

Ilmoitusasiat
Projektivastaavat Ahmed Hussein ja Mahad Mohamud esittelivät Gaamir ry:n Pelastetaan nuoret -hanketta. Kyseessä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama yhteisölähtöinen toimintahanke, joka tekee ennaltaehkäisevää työtä syrjäytymis- ja radikalisoitumisriskissä elävien nuorten parissa. Tavoitteena on nuorten kohtaaminen ja ohjaaminen koulutukseen tai työhön. Kaksivuotinen hanke on alkanut maaliskuussa
2016, ja se järjestää ensimmäisen seminaarin 6.10.2016. Seminaarissa hankkeen tavoitteista ja toiminnasta kerrotaan enemmän. Keskustelussa esitettiin kysymys, mitä
eroa on tämän hankkeen toiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä. Hussein ja Mohamud
kertoivat, että Pelastetaan nuoret -hankkeen kohderyhmää ovat nimenomaisesti
maahanmuuttajataustaiset nuoret. Hankkeella on toimitila Espoon keskuksessa. Sen
lisäksi projektityöntekijät liikkuvat siellä missä nuoretkin. Hankkeen toteutuksessa on
otettu mallia Tanskasta, missä maahanmuuttajanuorilla on vertaisohjaajana/mentorina toinen nuori.
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Maahanmuuttajien työllisyystilanne tilastojen valossa
Espoon kaupungin työllisyyspäällikkö Said Aden esitteli ajankohtaisia työllisyystilastoja (liite 1). Työttömyysprosentti Espoossa oli elokuussa 2016 10,8 %. Nyt näyttäisi siltä, että työttömyyden kasvu on pysähtynyt, mutta pitkäaikaistyöttömyys (yli 12 kuukautta) on kasvussa. Espoossa erityispiirteenä on korkeasti koulutettujen työttömyys.
Myös maahanmuuttajataustaiset espoolaiset työttömät ovat tyypillisesti korkeasti koulutettuja. Työelämän rakennemuutos on vaikuttanut tilanteeseen siten, että kun aikaisemmin on voinut työllistyä kansainväliseen yritykseen heti koulun penkiltä, onkin nyt
vaikea löytää koulusta vastaavaa työtä.
Aden kertoi Espoossa toteutetusta tutkimuksesta, missä oli selvitetty keitä henkilöitä
ja millaisessa elämäntilanteessa on työttömänä. Tutkimuksessa 1/3 kohderyhmästä
oli maahanmuuttajataustaisia. Teemu Haapalehto kertoi Helsingin seudun kauppakamarin Chamber of Multicultural Enterprises (COME) -projektista, jonka tavoitteena
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on parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa
ja toimia monikulttuurisessa työympäristössä, sekä edistää yritysten menestymistä
kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Keskustelussa nousi esille, että maahanmuuttajien yrittäjyydeltä tulisi poistaa esteitä. Haapalehto kertoi, että esimerkiksi
Malmössä on maahanmuuttajataustaisten naisten hyvin menestyvää osuuskuntatoimintaa. Stratup-toimintaa voisi hyvin olla muillakin aloilla kuin IT-alalla. Keskustelussa
ideoitiin yrityskummitoimintaa, joka voisi olla myös sellaista, että yritys ottaa omiin tiloihin pienyrittäjän.
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YritysEspoo maahanmuuttajien yrittäjyyden tukijana
Yritysneuvoja Irene Matinpalo YritysEspoosta esitteli yhdistyksen toimintaa. YritysEspoo palvelee omaa yritystä suunnittelevia kaikissa perustamiseen liittyvissä asioissa.
Toiminnan päärahoittajat ovat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen
kunta. YritysEspoota hallinnoi Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry.
Matinpalo kertoi, että hänen tehtävänään on antaa palvelua ja ohjausta oman yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille. Kaikista ei ole yrittäjiksi, joten ihan aina
asiakkuus ei päädy yrityksen perustamiseen. Vuonna 2015 YritysEspoon asiakkaista
38 % perusti yrityksen. Palvelu ja ohjaus ovat asiakkaalle maksuttomia. Matinpalon
mukaan yrityksen perustamisessa yksi keskeisimmistä asioista on hyvä suunnitelma.
Suunnitelman tekemisessä YritysEspoon yritysneuvoja auttavat. Suomessa yrityksen
voi rekisteröidä vain suomen tai ruotsin kielellä, joten maahanmuuttajat saavat tarvittaessa myös apua rekisteröinnin hoitamiseen näillä kielillä. Mikäli suunnitteilla olevalla yrityksellä on kasvupotentiaalia kansainvälisesti, ohjataan yritys Spinnoon (Laureaammattikorkeakouluun), joka on teknologia- ja osaamispohjaisia, nopeaan kasvuun
tähtääviä yrityksiä palveleva yrityshautomo. Vuonna 2015 YritysEspoon asiakkaista
19 % oli maahanmuuttajia. Vuonna 2016 osuus on edelleen noussut ja on nyt yli 20
%.
Keskustelussa nousi esille, että maahanmuuttajat ovat yliedustettuina työttömyysluvuissa, mutta yliedustettuina yrittäjiksi aikovina. Todettiin, että tämä on todella myönteistä. Irene Matinpalo kertoi, että maahanmuuttaja-asiakkaat ovat YritysEspoossa
hyvin palkitseva ja mukava asiakasryhmä. Teemu Haapalehto kertoi Espoon kaupungin näkökulmana, että YritysEspoon toimintaan ollaan todella tyytyväisiä, sillä sen
toiminnan tulokset ovat hyvin vakuuttavia.
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Muut asiat
Puheenjohtaja muistutti, että yksi neuvottelukunnan tehtävistä on uskontodialogin
edistäminen. Tätä toteutetaan mm. järjestämällä seminaari uskontodialogiviikolla
helmikuun alussa. Päätettiin seminaaria valmistelevan työryhmän jäsenistä. Valmistelutyöryhmä (Päivi Käri-Zein, Markus Silvola, Stanislav Marinets, Veronica Kalhori ja
Monika Semtsenko) päättää seminaarin sisällöstä, järjestämispaikasta sekä muista
järjestelyistä. Teemu Haapalehto ehdotti, että valmisteluun voisi kutsua myös Kirkon
Ulkomaanavusta osallistuja.
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Puheenjohtaja tiedotti, että Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakaa ensi kertaa valtionavustuksia uskontojen välisen vuoropuhelun kehittämiseksi. Tähän liittyvän hakemuksen ovat yhdessä valmistelleet Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia.
Sihteeri tiedotti, että neuvottelukunnan viime kokouksessa valmistelemaan kannanottoa ei ole toistaiseksi julkaistu Länsiväylässä, mutta se on luettavissa Espoon kaupungin internetsivulla. Teemu Haapalehdon kertoi näkemyksenään, että neuvottelukunnan kannattaisi saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi neuvottelukunnan näkemyksiä ja toimintaa.
Seuraavan kokouksen ajankohta on aiemmin ilmoitetusta poiketen 11.10.2016. Tällöin aiheena asumisen kysymykset sekä järjestöyhteistyö. Stanislav Marinets lupautui
esittelemään Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry:n toimintaa.
Veronican Kalhorin sähköpostitse vastaanottama kannanotto, joka lähetettiin edelleen kaikille neuvottelukunnan jäsenille ja varajäsenille, on lähetetty myös useille Espoon kaupungin virkamiehille. Teemu Haapalehto tiedotti, että asian tiimoilta järjestetään perusturvajohtajan toimesta tapaaminen piakkoin.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.24.
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