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Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous
Aika

24.1.2019 klo 17.04-19.06

Paikka

Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoonkatu 5
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Nina af Hällström
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
El Amri Mohamed
Marja Manninen
Stanislav Marinets
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Abdul-Majid Tahirou-Varjonen
Sirkka Wiman
Heidi Zitting
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Terhi Pippuri, kokouksen sihteeri
Said Aden, erityisasiantuntija
Maria Tiilikkala, verkostokoordinaattori
Poissa:
Christina Gestrin
Minna Lähteenmäki
Matti Peiponen
Teemu Haapalehto
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 29.1.2019:

Sirkka Wiman
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Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirkka Wiman.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
5. Ajankohtainen tilanne lapsiin kohdistuviin rikoksiin liittyen
Ylikonstaapeli Nina Pelkonen (Länsi-Uudenmaan poliisilaitos) kertoi omasta taustaan poliisina ja omasta työhistoriastaan mm. Etelä-Sudanissa. Nykyisin Pelkonen työskentelee LänsiUudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävässä työssä. Työryhmän resurssit ovat rajalliset,
mikä näkyy mm. siinä, etteivät poliisit voi juurikaan mennä kouluille pitämään oppitunteja.
Sen sijaan ilmiötasolla pyritään tekemään yhteistyötä alueen toimijoiden esim. rehtoreiden
kanssa.
Pelkonen oli aktiivisesti yhteistyössä vastaanottokeskusten kanssa, kun Suomeen saapui
ennakoimattoman paljon turvapaikanhakijoita 2015-2016. Vastaanottokeskuksia oli enimmillään Länsi-Uudenmaan alueella 11. Pelkonen piti vastaanottokeskuksissa luentoja, joissa
kerrottiin Suomen laista, naisten asemasta Suomessa yms.
Keskusteltiin ajankohtaisesta tilanteesta lapsiin kohdistuviin rikoksiin liittyen. Julkisuudessa
on kerrottu rikoksista, joissa epäiltynä on ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Pelkonen kertoi
rikostilastojen osoittavan, ettei lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa ole tapahtunut
suurta kasvua. Raiskausrikoksissa Espoon kohdalla on tapahtunut vähennystä vuodesta
2016 vuoteen 2017. Toisaalta vain osa tapauksista päätyy poliisin tietoon. Tilastojen mukaan
tietyissä rikostyypeissä on tietyillä kansalaisuuksilla yliedustus. Pelkonen muistutti, että maahanmuuttajia ei useinkaan kohdella yksilöinä, vaan tietyn ryhmän jäseninä. Vie pitkän aikaa
enne kuin integroituminen etenee niin, että tulee kohdelluksi suomalaisena.
Poliisille ilmoitetuista tapauksista vain harvat etenevät syyttäjälle tai tuomioon. Keskusteltiin
lasten ja nuorten somen käytöstä. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyviä puolia, mutta
myös mahdollisuuksia väärinkäytöksiin. Terhi Pippuri kertoi, että suomenkielisen opetuksen
tulosyksikössä on valmisteltu yläkouluille materiaali lasten ja nuorten seksuaalisen häirinnän
ja väkivallan ehkäisyyn.
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Julkisuudessa käyty keskustelu on herättänyt viimeisetkin vanhemmat somen vaaroihin. Nyt
yhä useammat vanhemmat kysyvät lapsiltaan, kenen kanssa he chattailevät. Todettiin, että
aikuinen vastaa omista tekemistään, ei nuori. Nuoria tulee kannustaa huolehtimaan omasta
turvallisuudestaan mm. sopimalla tapaaminen vieraan ihmisen kanssa vain julkiselle paikalle
tai niin, että kaveri on mukana. Nuoria tulee myös rohkaista kertomaan, jos he kohtaavat
epäasiallista käytöstä.
Cristian Tudose kysyi, mitä poliisi tekee rikosten vähentämiseksi. Pelkonen kertoi, että poliisi.fi -sivustolta löytyy video luennosta, joka on pidetty useissa vastaanottokeskuksissa. Videolla kerrotaan mm. naisen asemasta Suomessa. Se on käännetty neljälle kielelle. Keskustelussa todettiin, että suurin osa Suomeen saapuvista maahanmuuttajista kunnioittaa lakeja
ja sääntöjä. Todettiin, että perheenyhdistämisellä olisi myönteinen vaikutus kotoutumiselle ja
Suomeen asettumiselle.
6. Järjestöjen ja Espoon kaupungin yhteistyö kotouttamisessa
Erityisasiantuntija Said Aden ja verkostokoordinaattori Maria Tiilikkala (Espoon kaupunki)
kertoivat Espoon kaupungin järjestöyhteistyön kehittämisestä. Tavoitteena on kumppanuuksien luominen ja ylläpitäminen.
Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisten järjestöjen toiminnassa on suurta hajontaa. Yksi
järjestö voi tehdä vähän kaikkea eri kohderyhmille. Osittain järjestöillä on päällekkäisiä toimintoja. Toiminnasta yleisimpiä ovat ovat läksykerhot sekä omankielen- ja uskonnon opetus.
Yhteistyö järjestöjen välillä on hyvin vähäistä, ja Espoon kaupungin rooli yhteistyökumppanina on epäselvä. Resurssipula niin rahoituksen kuin perusjärjestötoiminnan suhteen näyttää
vaivaavan kaikkia järjestöjä.
Järjestöjen ja kaupungin yhteistyötä kehitetään nyt kaksivuotisessa ACTIVE-NGOs -hankkeessa. Siinä Espoo osallistuu kansainvälisiin työpajoihin, joissa tuetaan järjestöjen kapasiteetin ja osaamisen lisääntymistä keskinäisen vertaisoppimisen ja palvelumuotoilun kautta.
Kehittämishankkeessa vahvistetaan kumppanuutta, yhteistyötä ja eri verkostoja. Kaupungin
ja järjestöjen keskinäinen ymmärrys yhteistyön merkityksestä lisääntyy yhdessä tekemällä.
Tavoitteena on saada Espooseen järjestöstrategia, jossa huomioidaan avustuspolitiikan yhtenäistäminen ja kehittäminen Espoo tarinaa tukevaksi sekä järjestöjen riittävien ja toimivien
tilojen tarjoaminen, toimialojen sitouttaminen järjestöyhteistyöhön, avustusten vaikuttavuuden seurannan lisääminen.
Keskustelussa nostettiin esille, laittavatko muualla maailmassa kunnat niin paljon raha järjestöyhteistyöhön kuin Espoo. Lisäksi kysyttiin, miten kehittämistyössä saatavat hyvät käytännöt saadaan espoolaisten hyödyksi. Aden ja Tiilikkala kertoivat, että vuoden 2021 talousarviossa pitäisi näkyä kehittämistyön tulokset (mm. järjestöavustusten jakamisperusteisiin
liittyen).
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7. Muut asiat
Neuvottelukunnan sihteeri Terhi Pippuri kertoi Espoon tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnalta tulleesta yhteistyöehdotuksesta. Siinä ehdotetaan Espoon neuvottelukuntien ja neuvostojen yhteistyönä toteutettavaa vihapuheen vastaista kampanjaa, joka toteutettaisiin huhtikuussa 2019. Kampanjan tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta vihapuheesta, luoda suvaitsevaista ilmapiiriä, vahvistaa jokaisen omaa vastuuta puuttua vihapuheeseen / epäasialliseen käyttäytymiseen sekä viedä Espoo-tarinaa vahvasti eteenpäin. Cristian Tudose vastusti
liittymistä mukaan yhteiseen työskentelyyn, mutta muuten asia sai kannatusta, joten neuvottelukunta päätti lähteä mukaan yhteistyöhön. Päivi Käri-Zein osallistuu neuvottelukunnan
edustajana kampanjan valmisteluun.
Terhi Pippuri kertoi tulevien kokousten alustavista sisällöistä:
To 28.3.2019
- Maahanmuuttajien koulutuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet, Kirsi Heinivirta,
suunnittelupäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
To 25.4.2019
- Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminta, Annukka Jamisto, palvelupäällikkö
- Katsaus hallitusohjelman maahanmuuttoon ja työllisyyteen liittyviin kysymyksiin ja
niiden vaikutuksiin Espooseen?
To 23.5.2019
- Kotouttamisohjelman seuranta, Teemu Haapalehto
Todettiin, että kokousten aiheisiin ja ajankohtiin voi tulla muutoksia. Päätettiin perua
28.2.2019 sovittu kokous.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.
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