PÖYTÄKIRJA

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2016
Aika

Maanantai 16.5.2016, kello 17.38–20.08

Paikka

Espoon valtuustotalo, TV-studio

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Päivi Käri-Zein, puheenjohtaja
Veronica Kalhori
Kristiina Drotár, poistui kello 19.00
Anne-Maj Mäenpää
Ibrahim Sayilir
Christian Tudose, saapui kello 17.47
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Janne Leskinen, poistui kello 20.04
Monika Semtsenko, poistui kello 20.04
Stanislav Marinets
Matti Peiponen Raigo Liiman
Mariam Varjonen, poistui kello 20.00
Sirkka Wiman
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö
Terhi Pippuri, erityissuunnittelija, kokouksen sihteeri
Poissa:
Astrit Hasan Babuna
Ahmed Goshnaw
Ali Abdirahman
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Allekirjoitukset

Päivi Käri-Zein
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

23.5.2016

Monika Semtsenko
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Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esityslistan hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Espoon Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2015
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
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Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.38.

2

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

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Monika Semtsenko.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasiat
Teemu Haapalehto kertoi, että parhaillaan on käynnissä paljon työllisyyden hoitoon ja
kuntien rooliin liittyviä pohdintoja, missä Espoo on aktiivisesti mukana. Työllistämiseen ja kotouttamiseen liittyviä tehtäviä on kaavailtu siirtyvän kunnilta itsehallintoalueille eli maakunnille vuoden 2019 alusta. Nyt kunnat voivat esittää kokeiluja, missä pilotoidaan asioiden hoitoa yhdessä kuntien kanssa. Pääkaupunkiseudun kunnat valmistelevat uudenlaista mallia asian hoitoon.
Haapalehto kertoi Espoon kaupungin käyvän muiden pääkaupunkiseudun kuntien
kanssa keskustelua tällä hetkellä myös siitä, miten kotoutumiskoulutus ja ammatillinen koulutus saadaan rinnakkaisiksi. Maahanmuuttajien työmarkkinoille suuntautumiseen tulee saada vauhtia.
Länsiväylä-lehti julkaisi Päivi Käri-Zeinin allekirjoittaman ja neuvottelukunnan valmisteleman mielipidekirjoituksen ”Maahanmuutto vaatii nyt Espoolta joustoa ja ketteryyttä”
4.5.2016.
Se
on
luettavissa
myös
internetissä:
http://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Neuvottelukunnat_ja_neuvostot/Monikulttuuriasi
ain_neuvottelukunta/Maahanmuutto_vaatii_nyt_Espoolta_joustoa(89875)
Janne Leskinen tiedotti 28.5.2016 järjestettävästä Maailma kylässä -festarista, missä
tarjolla on hyviä paneelikeskusteluja, maukasta ruokaa yms.
Puheenjohtaja tiedotti Kilonristissä 19.5.2016 järjestettävästä Makujen maailma illasta.
Käytiin läpi syksyn kokousajankohdat: 23.8.2016, 20.9.2016, 18.10.2016, 3.11.2016
Pääkaupunkiseudun neuvottelukuntien yhteiskokous, 8.12.2016. Käytiin läpi aiheita,
joita toivotaan käsiteltävän tulevissa kokouksissa: Ohjaamo; maahanmuuttajien yrittäjyys, miten sitä voisi tehdä helpommaksi; maahanmuuttajien koulutustaustat; Töissä
Suomessa -hanke.
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Espoon Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2015
Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto esitteli Monikulttuurisuusohjelman 2014–2017 seurantatietoja vuodelta 2015. Monikulttuurisuusohjelman eli kotouttamisohjelman laadintaan osallistuminen ja ohjelman toteutumisen seuranta ovat
keskeisimpiä neuvottelukunnan tehtäviä.
Espoossa vieraskielisten suhteellinen määrä on nyt hieman suurempi kuin Helsingissä. Espoossa 14,2 % kuntalaisista on vieraskielisiä, ja Helsingissä vastaava luku on
14,0 %. Tuleva sote- ja aluehallintouudistus merkinnee sitä, että monet kunnan nykyisistä tehtävistä siirtyvät maakuntaan. Kun tarkastellaan, mitä tämä merkitsee Espoon näkökulmasta, on keskeistä kiinnittää huomiota siihen, että Espoossa vieraskielisiä kuntalaisia on enemmän kuin 10 pienimmässä maakunnassa yhteensä. Toimintaympäristö on siis Espoossa ja pääkaupunkiseudulla myös sote- ja aluehallintouudistuksen näkökulmasta aivan erilainen kuin toisaalla Suomessa.
Monikulttuurisuusohjelma jakautuu kahteen osa: I) Poikkihallinnollisten ohjelmien
maahanmuuttajia koskevat linjaukset ja II) Poikkihallinnollisten ohjelmien toimintakentän ulkopuolelle jäävät linjaukset. Keskustelussa nousi esille järjestöjen osallistuminen kotouttamiseen. Espoon Oma Koto-hanke pyrkii vahvistamaan espoolaisten
maahanmuuttajajärjestöjen ja kaikkien muidenkin järjestöjen toimintaa kotouttamisessa.
Monikulttuurisuusohjelman yhtenä tavoitteena on, että huolehditaan lasten ja nuorten
suomen/ruotsin osaamisesta. Asiaa kuvaavina mittareina ovat suomi/ruotsi toisena
kielen opetuksen toteutunut tuntimäärä opetukseen osallistuvaa oppilasta kohden perusopetuksessa sekä niiden vieraskielisten lasten osuus, joille on varhaiskasvatuksessa tehty yhdessä vanhempien kanssa kaksikielisyyden suunnitelma. Suomen kielen osalta toteutunut opetuksen tuntimäärä on noussut vähän edelliseen vuoteen verrattuna. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kaksikielisyyden suunnitelma on
laadittu yhdessä huoltajien kanssa melkein aina (96 %). Keskustelussa nousi esille,
että maahanmuuttajat ovat edelleen aliedustettuina korkeakoulutuksessa. Keskeistä
on huolehtia koulutuksellisesta yhdenvertaisuudesta, jolloin kaikilla ihmisillä on samanlaiset mahdollisuudet monentasoiseen koulutukseen. Tätä osaltaan toteuttaa se,
että tänä lukuvuonna Espoossa on ensimmäistä kertaa maahanmuuttajille suunnattu
lukioon valmistava koulutus.
Todettiin, että edelleen isona haasteena on työvoimapoliittiseen kielikoulutukseen
pääseminen. Odotusaika suomen kielen opetukseen on liian pitkä, mediaani 153 päivää (vuonna 2014 180 päivää). Keskustelua herätti, miten Espoon kaupunki hoitaa
omaa tonttiaan kielikoulutuksessa eli järjestää suomen tai ruotsin kielen opetusta niille maahanmuuttajille, jotka eivät ole TE-toimiston palveluiden piirissä. Keskustelussa
nousi esille mobiilikoulutuksen mahdollisuudet esimerkiksi kotiäitien opetuksessa.
Toiveena on, että jatkossa syntyy toimivia kumppanuuksia maahanmuuttajajärjestöjen kanssa niin, että järjestöt voivat huolehtia lasten hoidosta, kun äidit osallistuvat
kielen opetukseen.
Monikulttuurisuusohjelman seurantatietojen esittelyn jälkeen käytiin keskustelukierros
siitä, mitä ajatuksia tulokset herättävät. Keskustelussa nousi esille, että turvapaikanhakijatilanne tuo lisähaasteita Monikulttuurisuusohjelman toteuttamiseen, kun oletet-

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

PÖYTÄKIRJA

6 (6)

tavaa on, että useat myönteisen oleskeluluvan saavat henkilöt asettuvat Espooseen.
Monikulttuurisuusohjelman selkeät mittarit ja niiden seurattavuus saivat neuvottelukunnalta kiitosta. On myös huomioitavaa, että useissa mittareissa voidaan sanoa tapahtuneen muutoksia myönteiseen suuntaan. Monikulttuurisuusohjelman seurantietojen läpikäyntiä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

7

Muut asiat
Ei muita asioita.

8

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.
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