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Alkusanat

Kädessäsi on Vantaan monikulttuurisuusohjelma vuosille 2014–2017. Ohjelma on edellisen vuosille 2009–2012 teh-
dyn monikulttuurisuusohjelman päivitys. Vantaan 208 100 asukkaasta yli 13 prosenttia eli lähes 28 000 ihmistä puhuu 
äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Vantaalla puhutaan yhteensä 107 eri kieltä. Lisäksi Vantaalla 
kasvaa satoja suomalaisia lapsia ja nuoria, joiden sukujuuret ovat ulkomailla. Ennusteen mukaan vuoteen 2025 men-
nessä maahanmuuttajataustaisten osuus kasvaa yli kahteenkymmeneen prosenttiin.

Vantaalle suoraan ulkomailta muuttaneet, muun kunnan kautta saapuneet tai täällä jo syntyneet maahanmuut-
tajataustaiset ovat varsin heterogeeninen joukko. Tällä hetkellä tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen ovat perheside, 
opiskelu ja työ. Oleskelu on usein väliaikaista. Kuva maahanmuuttajasta yksilönä, joka siirtyy yhdestä maasta toiseen 
pysyvästi, on vanhentunut.

Eri syistä muuttaneiden tai liikkuvien vantaalaisten monipuolista kielitaitoa ja kulttuurista osaamista tulee arvos-
taa nykyistä enemmän. Kansainvälisyys tuo voimaa myös elinkeinoelämään, kunhan kotokansainvälisten asukkaiden 
taitoja osataan hyödyntää. Kotoutumisessa on kyse asukkaiden arjen järjestämisestä ja sopuisasta yhteiselosta – siitä, 
että jokainen löytää paikkansa yhteiskunnassa. Rasismia vastaan ja yhdenvertaisuuden puolesta on määrätietoisesti 
ponnisteltava.

Vantaan päivitetty monikulttuurisuusohjelma nostaa esiin sekä työssä onnistumiset että uudet tavoitteet ja haasteet. 
Onnistumiset antavat nostetta tulevalle työlle. Vantaalla luotetaan siihen, että haasteista selvitään yhdessä toimien. 
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa nousee esille uudella tavalla.

Hyvä kotoutuminen on kuin orkesterin yhteinen soitto; jokaisella soittajalla ja soittimella on tehtävänsä ja äänensä 
ja jokaisella sävellyksellä oma temponsa. Paras lopputulos syntyy yhdessä musisoiden, muut huomioiden ja samaa 
sävelmää soittaen. Vantaa on yhteinen kaikille – kokonainen maailma on Vantaalla.

”Sä sanot mua varmaan uneksijaks
mutta mä en ole yksin
mä toivon että sä liityt joukkoon
niin maailma on yksi ja yhteinen.”
(John Lennon Imagine - Kuvittele suomentanut Pentti Saarikoski)

Heidi Nygrén
apulaiskaupunginjohtaja
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Vantaan monikulttuurisuusohjelma 
pähkinänkuoressa
Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014–2017 linjaa 
vantaalaisen kotouttamisen suuntaviivat ja kokoaa yh-
teen toimet, jotka koskevat vantaalaisia maahanmuut-
tajia ja heidän jälkeläisiään sekä etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvia. Ohjelma sisältää lain vaatiman kotouttamisoh-
jelman. Laki kotoutumisen edistämisestä (kotoutumisla-
ki) painottaa koko yhteiskunnan monikulttuuristumista. 
Tavoitteena on, että eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja 
edustavat ryhmät ovat yhdenvertaisessa asemassa kan-
tasuomalaisten kanssa.

Uusi monikulttuurisuusohjelma on päivitetty versio 
edellisestä, vuosille 2009–2012 tehdystä ohjelmasta. Oh-
jelma valmisteltiin yhdessä kaupungin eri toimialojen ja 
kolmannen sektorin asiantuntijoiden, asukkaiden sekä 
muiden kumppaneiden kanssa. Sitä käsiteltiin toimialo-
jen ja kaupungin johtoryhmissä sekä kaupunginhallituk-
sessa ja hyväksyttiin valtuustossa 12.5.2014.

Vantaan monikulttuuristumista seurataan ohjelma-
kauden aikana mittareiden avulla (liite 1). Ohjelman ta-
voitteiden toteutumista arvioidaan ”liikennevalomene-
telmällä”, ja siitä raportoidaan kaupungin johtoryhmälle 

ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnalle (liite 2) 
vuosittain.

Kunnalla on lain mukaan yleis- ja yhteensovittamis-
vastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisessä, 
suunnittelussa ja seurannassa. Se tarkoittaa, että kunnan 
tulee toimia aloitteellisesti ja huolehtia alueensa palve-
luiden soveltuvuudesta myös maahanmuuttajille. Kunta 
vastaa kotouttamisen toimeenpanosta, kehittämisestä 
ja seurannasta paikallistasolla. Kotouttaminen on mo-
nialaista yhteistyötä kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston 
ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vantaalla ko-
touttamis- ja monikulttuurisuusasioiden valmistelusta, 
koordinoinnista ja kehittämisestä huolehtii asukaspalve-
luiden toimiala. Sen vastuualueeseen kuuluu myös maa-
hanmuuttajien työllisyyden edistäminen.

Maahanmuuttajakeskustelua leimaa käsitteiden kirjo. 
Viitekehyksestä riippuen käytössä ovat muuan muassa 
termit maahanmuuttaja, maahanmuuttajataustainen, 
vieraskielinen, muunkielinen ja uussuomalainen (liite 3). 
Myös tämän ohjelman termit vaihtelevat sen mukaan, 
miten niitä on käytetty esimerkiksi tilastoinnissa ja eri hal-
linnonalojen tarjoamissa palveluissa.

Vantaan monikulttuurisuusohjelman pilarit

Monikulttuurisuusohjelman tavoitteet on kirjattu kolmeen pilariin. Ne muodostavat vantaalaisen kotouttamisen ja 
monikulttuurisuuden kivijalan.  Ohjelman tavoitteita, konkreettisia tekoja tavoitteiden toteuttamiseksi sekä vastuita 
ja seurantaa avataan erillisissä taulukoissa. 

M
on

ik
ul

tt
uu

ris
uu

so
hj

el
m

an
 ta

vo
itt

ee
t

TYÖ, TAIDOT JA 
TULEVAISUUS

KAIKKIEN YHTEINEN 
KAUPUNKI

VERKOSTOT JA 
KUMPPANUUDET 

VOIMAVARANA

Maahanmuuttajataustaisten 
työllisyysaste nousee

Maahanmuuttajien yrittäjyyden 
edellytykset paranevat

Osaava kansainvälinen työvoima 
hakeutuu Vantaalle

Jokainen pääsee koulutuksella 
eteenpäin

Maahanmuuttajataustaisten 
osuus kaupungin henkilöstöstä 
kasvaa

Työyhteisöjen monimuotoisuus- 
taidot vahvistuvat

Palvelut ovat kaikille yhteisiä, ja 
erityispalvelut täydentävät niitä 
tarvittaessa 

Perheet ovat kotoutumisen 
keskiössä

Kaupunki on kaikille viihtyisä ja 
turvallinen asuinympäristö

Jokaisella on mahdollisuus har-
rastaa ja toimia haluamissaan 
yhteisöissä

Vaalitaan hyviä etnisiä suhteita

Kansainväliset yhteistyöverkostot 
vahvistuvat

Yhteistyö valtion kanssa tehostuu

Pääkaupunkiseudun yhteistyö 
edunvalvonnassa vahvistuu

Pääkaupunkiseudun yhteistyö 
palveluiden kehittämisessä jatkuu

Kumppanuudet kolmannen sek-
torin kanssa monipuolistuvat

VANTAALAISEN KOTOUTTAMISEN KIVIJALKA

Vantaan Nicehearts ry:n Qutomo-hankkeessa  
tuotettu piirroskuva kotouttamispolusta. 

Vantaan monikulttuurisuuden  
ja kotouttamisen suuntaviivat
• Kotouttaminen laajenee, 

monipuolistuu ja kevenee

• Monikulttuurinen ilmapiiri  

vahvistuu 

• Kotoutumispalvelut joustavat

• Yhteistyötä koordinoidaan paremmin 

• Tilasto- ja tutkimustietoa hyödynne-

tään paremmin kotouttamisen suun-

nittelussa ja kehittämisessä

Vantaa kuuntelee asukkaitaan. Dialogia asukasfoorumissa lokakuussa 2013.
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Pilari I: Työ, taidot ja tulevaisuus

Työ, taidot ja tulevaisuus -pilari sisältää tavoitteet ja teot, joiden avulla eri-ikäisten osaamista ja työelämävalmiuksia 
kehitetään. Ensisijainen tavoite on, että maahanmuuttajataustaisten työllisyysaste nousee. Tärkein työllistymisen edel-
lytys on riittävä suomen ja/tai ruotsin kielen taito. Siksi suomen ja ruotsin kielen opetusta tulee lisätä kaikilla tasoilla. 
Myöhään tulleiden ja toiselle asteelle siirtyvien maahanmuuttajanuorten tukea ja ohjausta kehitetään. Lisäksi paran-
netaan maahanmuuttajien yrittäjyyden edellytyksiä. Kaupungin omana tavoitteena on palkata aiempaa enemmän 
maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja sen ohella vahvistaa työyhteisöjen monimuotoisuustaitoja.

TAVOITTEET TEOT VASTUU

Maahanmuuttajataustaisten 
työllisyysaste nousee

1. Aiesopimus 2013–2015 pannaan täytäntöön
• Töihin Suomessa -hanke tarjoaa työhön valmennusta 

ja työllistymistä edistävää toimintaa maahanmuuttaja-
asiakkaille

2. Vantaalle perustettava sosiaalinen yritys huomioi myös 
maahanmuuttajien tarpeet

Työllisyyspalvelut

Elinkeinopalvelut

Maahanmuuttajien 
yrittäjyyden edellytykset 
paranevat

3. Tarjotaan erikielistä yritysneuvontaa yhteistyössä YritysHel-
singin kanssa

Yrityspalvelut

Osaava kansainvälinen 
työvoima hakeutuu Vantaalle

4. Vastataan paremmin vantaalaisten yritysten rekrytointitar-
peisiin

•  vahvistetaan maahanmuuttajien työllisyys- ja koulutus-
verkostoa

•  TalentMatch -hanke järjestää rekrytointitapahtumia
•  edunvalvontaa tutkintojen tunnustamisessa tehostetaan

Kaikki toimialat, työlli-
syyspalvelut, sivistystoi-
mi, asukaspalvelut

Jokainen pääsee 
koulutuksella eteenpäin

5. Aikuisten suomen ja ruotsin kielen opetusta lisätään ja koh-
dennetaan paremmin

• valvotaan Vantaan etua kotoutumiskoulutuksen resurssien 
jaossa

• kehitetään työnjakoa opetusta antavien toimijoiden välillä 
(kunta, järjestöt, koulutusorganisaatiot, vapaaehtoiset)

6. Nykyistä suurempi osa maahanmuuttajataustaisista ja ro-
maninuorista siirtyy tutkintotavoitteelliseen toisen asteen 
koulutukseen

• parannetaan opinto-ohjauksen avulla maahanmuuttaja- ja 
romanioppilaiden tukea toiselle asteelle siirryttäessä 

• Minne peruskoulun jälkeen? -opas laajaan käyttöön
• lukioon valmistavaa opetusta kehitetään
• opas Monikulttuurinen opetus ja ohjaus – työkaluja lukioihin, 

Vantaan lukiot 2013 otetaan käyttöön

7. Lisätään oman äidinkielen opetusta esiopetuksessa

8. Myöhään tulleiden nuorten tukipalvelut saatetaan kuntoon 
tehokkaamman edunvalvonnan avulla

9. Lisätään nuorten työpajatoimintaa ja oppisopimuskoulu-
tusta sekä ohjausta ja tukea 

Asukaspalvelut, 
toimialat yhdessä, sivis-
tystoimi

Sivistystoimi,  
kaikki toimialat

Sivistystoimi

Sivistystoimi, asukaspal-
velut

Sivistystoimi

Maahanmuuttajataustaisten 
osuus kaupungin 
henkilöstöstä nousee

10. Kehitetään ennakoivaa rekrytointia henkilöstön ja palve-
luiden monimuotoisuuden turvaamiseksi

• suomen kielen testaamisen malleja kehitetään edelleen

Henkilöstöpalvelut, kaik-
ki toimialat

Työyhteisöjen 
monimuotoisuustaidot 
vahvistuvat

11. Opas Avaimia monimuotoisuuden johtamiseen tehdään 
osaksi esimiesten työkalupakkia

Henkilöstöpalvelut, 
kaikki toimialat

Pilari II: Kaikkien yhteinen kaupunki

Kaikkien yhteinen kaupunki -pilariin on koottu tavoitteet ja teot, joiden avulla Vantaasta luodaan kaikille asukkaille 
viihtyisä ja turvallinen kaupunki. Sosiaalista eheyttä vahvistetaan ja asukkaat otetaan mukaan lähiympäristön ja pal-
veluiden suunnitteluun. Perheiden tarpeet huomioidaan entistä paremmin. Asukkaita innostetaan toimimaan tärkei-
nä pitämiensä asioiden hyväksi esimerkiksi järjestöissä ja rohkaistaan osallistumaan asukastilaisuuksiin. Hyviä etnisiä 
suhteita ja monikulttuurista ilmapiiriä vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia asukkaiden kohtaamiselle ja pitämällä 
yllä avointa keskusteluilmapiiriä. Lasten, nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia harrastaa edistetään madaltamalla osal-
listumiskynnystä, tukemalla järjestötoimintaa ja tehostamalla tiedottamista.

TAVOITTEET TEOT VASTUUT

Palvelut ovat kaikille yhteisiä, 
ja erityispalvelut täydentävät 
niitä tarvittaessa

12. Varmistetaan, että palvelut soveltuvat myös 
maahanmuuttajille

• tehostetaan neuvontaa ja opastusta 
• kansainväliset asukkaat osallistuvat palveluiden 

suunnitteluun muiden kuntalaisten kanssa osal-
lisuusohjelman mukaisesti mm. maahanmuutta-
jafoorumeissa

• edistetään lasten ja nuorten osallisuutta Lasten 
ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman mukai-
sesti

Kaikki toimialat, 
asukaspalvelut

Perheet ovat kotoutumisen 
keskiössä

13. Vahvistetaan avoimia päiväkoteja muualta muut-
taneiden perheiden kokoontumispaikkoina

Sivistystoimi, sosiaali- 
ja terveystoimi

Kaupunki on kaikille viihtyisä 
ja turvallinen asuinympäristö

14. Turvataan alueiden sosiaalinen monimuotoisuus
• toteutuu esimerkiksi yleiskaavan mukaisten täy-

dennysrakentamisalueiden ja asunto-ohjelmassa 
linjattujen toimien kautta

• ennaltaehkäistään asumisen segregaatiota
• kehitetään Helsingin ja Espoon kanssa indikaat-

toreita, joilla mitataan sosiaalista eheyttä yhteis-
työssä 

Maankäyttö

15. Maahanmuuttajat ovat mukana aktiivisina toimi-
joina Länsimäen lähiöhankkeessa

Maankäyttö, asukas-
palvelut

Jokaisella on mahdollisuus 
harrastaa ja toimia haluamis-
saan yhteisöissä

16. Tuetaan järjestöjä kotoutumista tukevassa työssä 
ja oman kielen ja kulttuurin säilyttämisessä

• tehdään näkyväksi järjestöjen tekemä työ moni-
kulttuurisen ilmapiirin edistämiseksi*

Kaikki toimialat, asu-
kaspalvelut

17. Madalletaan maahanmuuttajataustaisten kyn-
nystä harrastaa

• Sporttia kaikille -toimintaa laajennetaan
• tiedotetaan paremmin harrastus- ja toiminta-

mahdollisuuksista

Sivistystoimi

Vaalitaan hyviä 
etnisiä suhteita

18. Luodaan lisää mahdollisuuksia asukkaiden koh-
taamiselle

• kehitetään kohtaamispaikkojen verkostoa
• tuetaan uskonnollisten yhteisöjen välistä vuoro-

puhelua

Kaikki toimialat

19. Sitoudutaan rasismin nollatoleranssiin kaikilla 
tasoilla

• kehitetään tapoja tehdä rasismin vastaista työtä 
ja vähentää ennakkoluuloja

Kaikki toimialat

* eri tavat, joilla kaupunki tukee järjestöjä, on avattu ohjelman kolmannessa pilarissa
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järjestöt ja vapaaehtoistyö ja mahdollisesti myös yrityk-
set. Kotouttaminen kevenee – monelle maahanmuutta-
jalle neuvonta riittää alkuunpääsyyn. Lainmukaiset alku-
kartoitukset tehdään Vantaalla yhteispalvelupisteissä ja 
tarvittaessa sosiaalitoimessa, muu neuvonta annetaan 
osana asukkaiden yleisneuvontaa yhteispalvelussa ja 
järjestöissä. Kotouttaminen muuttuu joustavammaksi, 
esimerkiksi kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat voivat 
opiskella suomen kieltä avoimissa päiväkodeissa. Jotta 
kotouttamiseen liittyvät tavoitteet voisivat toteutua, eri 
toimijoiden yhteistyötä on koordinoitava paremmin ja 
työnjaosta sovittava. Kotouttamista kehitetään tilasto- 
ja tutkimustiedon pohjalta. Monikulttuurinen ilmapiiri 
tarkoittaa myönteistä ja erilaisuutta hyväksyvää asenneil-
mastoa. Onnistunut kotouttaminen vahvistaa monikult-
tuurista ilmapiiriä ja monikulttuurinen ilmapiiri puoles-
taan edistää kotoutumista.

Pilari III: Verkostot ja kumppanuudet voimavarana

Verkostot ja kumppanuudet voimavarana -pilariin on koottu kaupungin eri toimijoiden kanssa tekemää yhteistyötä 
koskevat linjaukset ja teot. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen ja edunvalvonnan tehostaminen eri tasoilla. Siihen 
pyritään olemalla aktiivisia ja aloitteellisia pääkaupunkiseudun yhteisten palveluiden kehittämisessä sekä alueellisissa 
ja kansallisen tason hankkeissa. Kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa kehitetään ja laajennetaan. Kansainvälistä 
yhteistyötä pyritään vahvistamaan.

TAVOITTEET TEOT VASTUUT

Kansainväliset yhteistyöver-
kostot vahvistuvat

20. Haetaan aktiivisemmin oppia alan eurooppalaisista verkostoista (esim. 
Eurocities ja URBACT) ja hyödynnetään kokeneempien maahanmuut-
tomaiden kokemuksia

Asukaspalvelut, 
kaikki toimialat

Yhteistyö valtion kanssa 
tehostuu

21. Vantaa on mukana olennaisissa maahanmuutto- ja vähemmistökysy-
myksiin liittyvissä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa

22. Vantaa on mukana HERIEC*-yhteistyössä ja valtion ja Helsingin seudun 
kasvusopimuksessa 2013–2015

Asukaspalvelut,
kaikki toimialat
Yrityspalvelut, 
työllisyyspalvelut

Pääkaupunkiseudun yhteistyö 
edunvalvonnassa vahvistuu

23. Nostetaan esille edunvalvonnan kannalta keskeiset teemat useilla eri 
foorumeilla

• valvotaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten etua
• toimitaan aikuisten kotoutumiskoulutuksen riittävyyden turvaamiseksi

Kaikki toimialat, 
sivistystoimi, asukas-
palvelut

Pääkaupunkiseudun yhteistyö 
palveluiden kehittämisessä 
jatkuu

24. Työskennellään pääkaupunkiseudun yhteisten maahanmuuttopoliit-
tisten palvelulinjausten selkiyttämiseksi

• kehitetään edelleen yhteisiä neuvontapalveluja

Asukaspalvelut

Kumppanuudet kolmannen 
sektorin kanssa monipuolis-
tuvat

25. Hyödynnetään paremmin järjestöjen osaamista ja verkostoja kotoutta-
mispalvelujen kehittämisessä

• tiedotetaan aktiivisesti kaupungin omien avustusten ja muun rahoi-
tuksen  saantimahdollisuuksista

• tuetaan järjestöjä kaupungin ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa
• tehdään järjestöjen kanssa yhdessä kehittämishankkeita
• kuullaan järjestöjen ääntä palvelujen kehittämisessä ja arvioimisessa
• vahvistetaan dialogia venäläistaustaisten yhdistysten kanssa (osallistu-

taan Cultura-säätiön Osaava-hankkeeseen)

Asukaspalvelut,
kaikki toimialat

*HERIEC on Kauppakamarin johtama Helsinki Region Immigrant Employment Council -hanke

1 Ohjelman lähtökohdat

Kohti kevyempää kotouttamista

Vantaalainen monikulttuurisuuden ja kotouttamisen 
edistäminen lähtee toisaalta lainsäädännöstä, toisaalta 
tulevaisuuteen katsovasta realismista. Kotouttamisella 
tarkoitetaan viranomaisen toimenpiteitä yksilön kotou-
tumisen tukemiseksi. Kotoutumisella puolestaan viita-
taan yksilön omiin pyrkimyksiin löytää paikkansa uudes-
sa maassa. 

Uusi kotoutumislaki koskee kaikkia maahanmuutta-
jia, näin ollen kotouttamisen piiriin kuuluu nyt aiempaan 
verrattuna paljon enemmän ihmisiä. Se merkitsee sitä, 
että raskaista ja rajatuille ryhmille suunnatuista sosiaa-
lipalveluista siirrytään kohti kevyempiä ja joustavampia 
palveluita kuten neuvontaa. 

Kotouttaminen monipuolistuu, sillä tulevaisuudessa 
palvelut sisältävät kokonaisuuden, jossa ovat mukana 

Laki, väestönkehitys ja Vantaan arvot määrittävät 
Vantaan monikulttuurisuusohjelman lähtökoh-
dat. Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 
astui voimaan syksyllä 2011. Siinä kotoutuminen 
määritellään maahanmuuttajan ja yhteiskunnan 
vuorovaikutteiseksi kehitykseksi. Tavoitteena on, 
että maahanmuuttaja saa yhteiskunnassa ja työ-
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla, kun 
tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja 
kulttuurin ylläpitämiseen. 

Kotoutumislaki toi mukanaan uusia velvoittei-
ta kunnille, sillä kotouttamisen piiriin tuli ryhmiä, 
joita ei aiemmin ollut huomioitu lainsäädännön 
tasolla. Laki takaa perustiedot suomalaisesta yh-
teiskunnasta kaikille Suomeen asettuville. Käy-
tännössä se tarkoittaa, että maahanmuuttajalle 
tarjotaan mahdollisuus alkukartoitukseen. Alkukartoi-
tuksen laajuus vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan. Al-
kukartoituksessa kerrotaan uudelle asukkaalle Vantaan 
palveluista sekä selvitetään tulijan tiedot ja taidot. Tarvit-
taessa tehdään kotoutumissuunnitelma. Vantaalla alku-
kartoituksen järjestämisvastuu on jaettu työ- ja elinkei-
notoimiston, maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston 
ja yhteispalvelun kesken.

Kotouttamistyötä linjaa kotouttamislain velvoittei-
den ohella valtion kotouttamisohjelma. Valtio laati en-
simmäisen valtakunnan tasoisen kotouttamisohjelman 
vuosille 2012–2015. Siinä kotouttaminen ja kotoutumi-
nen määritellään väljästi prosessina, jossa muualta muut-
taneesta tulee osa suomalaista yhteiskuntaa. Valtion ko-
touttamisohjelmassa 2012–2015 kiinnitetään huomiota 
kotoutumisen erilaisiin polkuihin. Palveluja tarjotaan heti 
työmarkkinoille suuntaavien lisäksi myös muille, kuten 
ikääntyneille, kotiäideille ja opiskelijoille.

Valtion kotouttamisohjelman tavoitteita pilotoitiin 
vuosien 2011–2013 aikana valtakunnallisessa Osallisena 
Suomessa -hankekokonaisuudessa. Vantaalta oli muka-
na neljä merkittävää hanketta. Hankkeet liittyivät perus-
koulun ja lukio-opetuksen kehittämiseen sekä teini-iässä 
Suomeen tulleiden nuorten ja kotiäitien aseman kohen-
tamiseen. Hankkeissa selkiytyi käsitys siitä, mitkä asiat 
tulee vakiinnuttaa osaksi kunnan palveluja ja mihin tulee 
varata pysyvä valtion rahoitus projektirahoituksen sijaan. 
Erityisen haavoittuva ryhmä on oppivelvollisuusiän jäl-
keen tulleet nuoret. Kuntien tulee valvoa heidän etuaan 
yhteistyössä.

Vieraskielisten määrä ja prosenttiosuus koko väestöstä Vantaan suuralueilla 
1.1.2014. (Lähde: Fakta-kuntarekisteri, Vantaan väestötieto-osa)

VANTAALLA PUHUTUT 
ÄIDINKIELET 2012 

afgaani pasto afrikaans akan albania ambo ndonga 
amhara arabia armenia azeri baski bengali bosnia bulga-

ria burma myanmar englanti espanja ewe fääri fulah galla 
oromo georgia hausa heprea hindi hollanti igbo iiri indonesia 

bahasa islanti italia jakutia japani joruba kannada katalaani kazak-
ki khmer kambodza kiina kikuju komi kongo korea kreikka kroatia 
kurdi lao latvia lätti liettua lingala luba luba-katanga luganda ganda 
luxemburgish makedonia malaiji malajalam malta marathi moldavia 
mongoli ndebele nepali norja pandzabi persia farsi portugali puo-
la ranska retoromaani romania ruanda rundi kirundi ruotsi saa-
me saksa serbia serbokroatia shona singali skotti gaeli slovakki 

sloveeni somali suahili suomi tagalog tamili tanska tataari 
telugu thai tigrinja tiibet tonga tsekki tsetseeni tswana 

setswana turkki turkmeeni twi uiguuri ukraina unkari 
urdu uzbekki valkovenäjä venäjä vietnam viro 

wolof xhosa zulu

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan  
puheenjohtaja 2013– Ranbir Sodhi.
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2 Pilari I: Työ, taidot ja tulevaisuusVieraskielisen väestön 
määrän kasvu on Vantaalla 
ja koko Helsingin seudulla 
ollut odotettua nopeampaa, 
mikä asettaa omat haasteen-
sa kotouttamiselle. Vantaal-
la oli vuoden 2014 alussa 
noin 208 000 asukasta. Väes-
tö kasvaa tasaisesti kahdella 
tuhannella asukkaalla vuo-
dessa. Vieraskielisten osuus 
Vantaan väestöstä oli vuo-
denvaihteessa 2014 yli 13 
prosenttia. Se on  suurempi 
kuin Helsingissä ja Espoos-
sa. Muutos perustuu varsin-
kin viron- ja venäjänkielisten 
määrän kasvuun. Muuttajat 
tulevat osin ulkomailta, osin 
seudun sisältä ja vähemmäs-
sä määrin muualta Suomesta. Samalla vieraskielisen väes-
tön rakenne muuttuu. Suomessa syntyneiden ja maassa 
pitkään asuneiden osuus kasvaa. Se tulee näkyviin var-
sinkin 2020-luvulla. 

Monikulttuurisuusohjelma kytkeytyy läheisesti kau-
pungin strategiaan. Kaupungin strategisena painopis-
teenä on yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja osal-
lisuuden tukeminen sekä maahanmuuttajien nopea 
työllistyminen. Monikulttuurisuus näkyy Vantaalla sitou-
tumisena yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja ra-
sismin ehkäisyyn sekä myönteisen asenneilmapiirin edis-

Yksi kotoutumisen tärkeimpiä ulottuvuuksia on mahdol-
lisuus elättää itsensä työnteolla.  Työ- ja elinkeinominis-
teriön julkaiseman Maahanmuuttajabarometrin 2012 
mukaan Suomessa asuvat maahanmuuttajat korosta-
vat työn tekemisen merkitystä ja arvoa kotoutumisessa. 
Vantaalla tavoitteena on maahanmuuttajien työttömyy-
den puolittuminen vuoteen 2015 mennessä. Tavoite on 
kunnianhimoinen ja siihen tähtäävät toimet ovat laaja-
alaisia. 

Vantaan paradoksi on, että kaupungin työpaikkaoma-
varaisuus on suuri, yli sata prosenttia, mutta työttömyys-
aste silti pääkaupunkiseudun korkein. Joulukuussa 2013 
Vantaalla oli yli 10 000 työtöntä ja työttömyysaste yli kym-
menen prosenttia. Noin joka neljäs vantaalainen työtön 
on vieraskielinen. Toisin kuin muualla Suomessa, Vantaal-
la työikäisten määrä kasvaa. Kasvu perustuu siihen, että 
vieraskielisen väestön määrä nousee. Vieraskieliset ovat 
voimavara, joka on vielä vajaakäytössä. 

Maahanmuuttajataustaisten työllistyminen on vaike-
ampaa kuin suomalaisten. Työllistymiseen liittyviä eri-
tyisiä esteitä ovat muun muassa puutteet kielitaidossa, 
tutkintojen, työkokemuksen ja ammattitaidon tunnista-
misen ja tunnustamisen vaikeus sekä työnantajien ennak-
koluulot. Vantaalla töihin pääsyä edistetään neuvonnan, 
työkykyä edistävän toiminnan, kohdennetun työvoima-
koulutuksen, yritys- ja rekrytointitapahtumien, koulutuk-
sen ja välityömarkkinoiden avulla. Tavoitteena on Van-
taan elinvoimaohjelman linjausten mukaisesti hyödyntää 
ja vahvistaa maahanmuuttajien osaamista ja kulttuurin-
tuntemusta työelämän tarpeisiin.

Aikuisten maahanmuuttajien lisäksi Vantaalla on pal-
jon päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, joiden juuret ovat 
muualla kuin Suomessa. Vuosien 2013 ja 2014 vaihtees-
sa vantaalaisissa perheissä oli noin 5000 alle 19-vuotiasta 
vieraskielistä lasta ja nuorta. Lapsia tulee Vantaalle eri-
ikäisinä ja koulu-uran eri vaiheissa. Kotouttaminen on jat-
kumo, joka alkaa neuvolasta ja jatkuu aina peruskoulun 
loppuun ja omaan ammattiin. Koulun tehtävä on tarjota 
kaikille lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet pääs-
tä kiinni yhteiskuntaan. 

2.1 Yhteistyö parantaa työllistymistä 
edistäviä palveluita

Vuoden 2013 alusta astui voimaan työvoimapalveluiden 
organisaatiomuutos. Uuden mallin toimeenpano on vas-
ta täsmentymässä. Vantaalla työvoimapalveluita tarjo-
taan Tikkurilan TE-toimistossa. Kaikissa Uudenmaan alu-
een TE-toimistoissa palvellaan koko Uudenmaan alueen 
asiakkaita. Maahanmuuttajille erikseen tarjottavia palve-
luita on karsittu. TE-toimistossa pidettävä maahanmuut-
tajien työnhakuklubi jatkaa tauon jälkeen toimintaansa. 

Työllisyyden hoidolle on ominaista hajanaisuus ja pro-
jektivetoisuus. Vantaalla tavoitteena on tiivistää työvoi-
mapalveluiden ja kaupungin välistä yhteistyötä niin, että 
asiakkaat saadaan ohjattua palveluihin tehokkaasti. Ko-
konaisuuden selventämiseksi eri toimijat valmistelevat 
palvelukarttaa ”perustyönhakijalle”, kotiäideille ja nuo-
rille.

Vantaalla toimii maahanmuuttajien työllisyys- ja koulutus-
verkosto, joka kokoaa säännöllisesti yhteen asiantuntijoita 
kaupungin eri toimialoilta, TE-palveluista sekä järjestöistä 
keskustelemaan ja vaihtamaan tietoja työllisyysasioista. 

Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä työllisyyspalvelut, työ-
voiman palvelukeskus, TE-toimisto, monikulttuurisuusasi-
ain yksikkö, yhteispalvelu, Vantaan ammattiopisto, Vantaan 
aikuisopisto, nuorten työpajat, aikuissosiaalityön maahan-
muuttajatiimi, Vantaan Nicehearts ry, R3 Maahanmuuttaja-
nuorten tuki ry. ja Monika-Naiset Liitto ry.

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen te-
hostamiseksi on solmittu aiesopimus vuosille 2013–2015 
pääkaupunkiseudun kuntien ja yrittäjäjärjestöjen sekä 
Helsingin seudun kauppakamarin ja valtion (TEM, OKM) 
kesken. Sopijaosapuolet sitoutuvat kehittämään maa-
hanmuuttajien kotoutumista edistäviä palveluja. Aieso-
pimuksen taustalla on hallitusohjelman tavoite puolittaa 
ulkomaan kansalaisten työttömyys vuoteen 2015 men-
nessä. 

Vantaan visio ja arvot 

Vantaan visiona on olla kansainvälinen kestävän kas-
vun keskus, jossa kaupunkia ja palvelujen laatua kehite-
tään yhdessä asukkaiden kanssa. Vantaa on asukkail-
le turvallinen kotikaupunki, yrityksille Suomen paras 
kumppani ja työntekijöille maan parhaiten johdettu 
kaupunki.

Innovatiivisuus on kykyä tuottaa Vantaalle uusia hyö-
dyllisiä muutoksia ja toimia suunnannäyttäjänä sekä 
rohkeutta etsiä uusia entistä parempia tapoja järjestää 
palveluja kuntalaisen hyväksi.

Kestävä kehitys on hyvien elinmahdollisuuksien tur-
vaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisuissa 
ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökul-
mat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasa-
painossa.

Yhteisöllisyys on osallisuutta ja aktiivisuutta sekä vas-
tuullisuutta yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Vantaalainen yhteisöllisyys on yhteishengen luomista 
sekä kumppanuutta yritysten ja kuntalaisten kanssa.

tämiseen. Kotouttaminen pohjautuu kaupungin arvoihin, 
jotka ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisölli-
syys. Perheiden hyvinvointi on kotouttamisen keskiössä. 

Monikulttuurisuusohjelma koostuu kolmesta pilaris-
ta tavoitteineen. Ensimmäinen pureutuu työllisyys- ja 
koulutuskysymyksiin. Toisen pilarin tavoitteet liittyvät 
kaupunkiin sosiaalisena ja fyysisenä elinympäristönä ja 
palvelujen tuottajana. Kolmannessa pilarissa linjataan 
kaupungin eritasoisiin kumppanuksiin ja edunvalvon-
taan kytkeytyvät tavoitteet.

Vieraskielisten osuus Vantaan väestöstä v. 2000–2030. Sen osuus Vantaalla on nyt yli 13 
prosenttia. (Lähde: Vantaan väestö 2012/2013) 
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TAVOITE TEOT VASTUU

Osaava kansainvälinen työ-
voima hakeutuu Vantaalle

4. Vastataan paremmin vantaalaisten yritysten rekrytointitarpeisiin
• vahvistetaan maahanmuuttajien työllisyys- ja koulutusverkostoa
• TalentMatch -hanke järjestää rekrytointitapahtumia
• edunvalvontaa tutkintojen tunnustamisessa tehostetaan

Kaikki toimialat
Työllisyyspalvelut
Sivistystoimi
Asukaspalvelut

Kaupungin ja TE-toimiston omat resurssit eivät aina 
riitä palvelujen räätälöintiin eri asiakasryhmille. Siksi jär-
jestöt ovat nousemassa tärkeään rooliin erilaisten ko-
toutumispolkujen ja täydentävien palveluiden tarjoaji-
na. Kaupunki haluaa seurata ja varmistaa, että jokainen 
saa omiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. 

2.2 Kotoutuminen edellyttää kielitaitoa

Kotoutumislain mukaan oppivelvollisuusiän ylittäneelle 
maahanmuuttajalle järjestetään kotoutumiskoulutuk-
sena suomen ja/tai ruotsin kielen opetusta. Tarvittaessa 
järjestetään myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä 
muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulu-
tukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elä-
mänhallintaan liittyviä valmiuksia. (1386/2010 § 20.) Lain 
edellyttämä opetus järjestetään pääsääntöisesti työvoi-
makoulutuksena, jolloin siitä vastaa paikallistasolla TE-
palvelut. Sitä voidaan järjestää myös omaehtoisena kou-
lutuksena TE-hallinnon hyväksymässä oppilaitoksessa, 
Vantaalla aikuisopistossa, Edupolissa ja Axxellissa.

Vain osa Vantaalle muuttavista ulkomaalaisista kuu-
luu valtion kotoutumiskoulutuksen piiriin. Muiden ko-
toutumiskoulutuksen maksaa kaupunki. Suurin osa kun-
nan tarjoamasta suomen kielen opetuksesta järjestetään 
Vantaan aikuisopistossa. Aikuisopisto tarjoaa eri toimipis-
teissään kursseja, jotka on suunnattu etupäässä kotona 

TAVOITE TEOT VASTUU

Maahanmuuttajataustaisten 
työllisyysaste nousee

1. Aiesopimus 2013–2015 pannaan täytäntöön
• Töihin Suomessa -hanke tarjoaa työhön valmennusta ja työllistymistä edis-

tävää toimintaa maahanmuuttaja-asiakkaille 

2. Vantaalle perustettava sosiaalinen yritys huomioi myös 
maahanmuuttajien tarpeet

Työllisyyspalvelut

Elinkeinopalvelut

Maahanmuuttajien yrittäjyy-
den edellytykset paranevat

3. Tarjotaan erikielistä yritysneuvontaa yhteistyössä YritysHelsingin kanssa Elinkeinopalvelut

Aasialainen ruokavaunu Loving Hut Peltolan torilla.  

Eilina Gusatinsky - venäjänkielisen Spektr-lehden päätoimittaja

Maahanmuuttajat pyritään saamaan entistä nopeam-
min kotoutumiskoulutukseen, työkokeiluun tai muuhun 
työvoimapoliittiseen palveluun. Palveluita tulee kehit-
tää siihen suuntaan, että harjoittelut johtavat pysyvään 
työllistymiseen. Maahanmuuttajia myös kannustetaan 
yrittäjyyteen. Maahanmuuttajien yrittäjyyttä tuetaan pa-
rantamalla neuvontaa yhteistyössä YritysHelsingin kans-
sa. Pienet yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, ja etenkin 
maahanmuuttajataustaiset perustavat yrityksiä yleisem-
min kuin suomalaiset keskimäärin (Joronen 2012). 

Vantaalla työllistymistä edistäviä palveluita tarjotaan 
sekä osana perustoimintaa että hankkeissa. Vantaan 
työllisyyspalvelut tarjoaa työttömille kuntouttavaa työ-
toimintaa ja työkokeilua Vantaan Valon ja Koutsin työ-
valmennusyksiköissä. Työllisyyspalveluiden kolme maa-
hanmuuttajiin erikoistunutta työhönvalmentajaa tukee 
asiakkaita työnhaussa. Nuorille palveluohjausta antaa 
Petra – nuoret uusille urille -hanke ja pitkäaikaistyöttö-
mille kuntakokeilu Työraide. Vantaalla käynnistyi syksyl-
lä 2013 Töihin Suomessa -hanke. Toisin kuin useimmat 
hankkeet, jotka keskittyvät pitkäaikaistyöttömiin, han-
ke tarjoaa työllistymistä edistäviä toimenpiteitä vantaa-
laisille maahanmuuttajille pian kotoutumiskoulutuksen 
jälkeen. 

Vantaa on mukana koulutetuille maahanmuuttajille 
suunnatussa Talent Match -hankkeessa, joka järjestää ver-
kostoitumis- ja rekrytointitilaisuuksia työnhakijoiden ja 
korkean teknologian yritysten välillä. Tilaisuudet tarjoa-
vat kansainvälisille osaajille mahdollisuuden löytää oman 
alansa töitä ja yrityksille mahdollisuuden löytää osaavaa 
työvoimaa. 

Aikuisopiston varjovaalit lokakuussa 2012. Aikuisopiston suomen kielen 
opiskelijat harjoittelivat äänestämistä lokakuun kunnallisvaaleja varten.  

lastaan hoitaville vanhemmille, senioreille ja aviopuoli-
soina hiljattain maahan muuttaneille.

Valtion kotoutumiskoulutuksen sisältämän kielenope-
tuksen riittämättömyys ja kohdentuminen on ollut on-
gelma jo vuosia. Kaupunki paikkaa puutetta ns. startti-
kursseilla. Muutamista viikkotunneista koostuvat kurssit 
eivät kuitenkaan vastaa kotoutumiskoulutukseen sisäl-
tyvää kokopäiväistä kohdennettua kielenopetusta. Ko-
toutumiskoulutukseen liittyviä ongelmia ei voi ratkaista 
kuntatasolla, vaan siihen tarvitaan valtiota.
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VANTAAN AIKUISTEN 
SUOMEN KIELEN OPETUS 2013
Valtio Kunta Kolmas sektori

VANTAAN AIKUISTEN 
SUOMEN KIELEN OPETUS 2013
Osallistujamäärät

Työvoimakoulutus/ 
kotoutumiskoulutus

Työvoimakoulutus/ 
kotoutumiskoulutus
[560 osallistujaa]*

Kunnan järjestämä 
suomen opetus Kunnan järjestämä  

suomen opetus
[800 osallistujaa]

Kotona 
lapsiaan 
hoitavat

Kotona 
lapsiaan 
hoitavat
[40 osall.]

Luetaan yhdessä
(vapaaehtoinen)

Luetaan yhdessä
(vapaaehtoinen)
[159 osallistujaa]

Järjestöt

Järjestöt
Esim. Hakunilan 
kansainvälinen 
yhd.  
[20-30 osall.]

Jono 
260*

 * tiedot te-toimisto 6.5.2014

VA
N

TA
A

N
 K

A
U

PU
N

KI



14 15

Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014–2017 Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014–2017

Lukioissa vieraskielisiä on tällä hetkellä noin kahdek-
san prosenttia. Maahanmuuttajataustaisten lukiolaisten 
opiskelun tueksi on tehty Vantaalla lukioiden yhteinen 
suunnitelma. Vantaalla toimii myös lukio-opintoihin val-
mistava kymppiluokka, joka tarjoaa suomen kielen li-
säopetusta sitä tarvitseville. Lukiolakiin tuleva muutos 
mahdollistaa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuk-
sen järjestämisen maahanmuuttajille ja muille vieraskie-
lisille. Koulutus aloitetaan Vantaalla syksyllä 2014.

Toisen asteen koulutushaun tueksi on julkaistu Min-
ne peruskoulun jälkeen? -opas, joka on käännetty yh-
deksälle kielelle. Nuorille, jotka tarvitsevat vahvistusta 
suomen kielen taitoihin ja ammatinvalintaan, on tarjolla 
maahanmuuttajille suunnattua valmistavaa koulutusta 
Vantaan ammattiopisto Variassa. Yhteishakujärjestelmän 
uudistukset antavat maahanmuuttajataustaisille parem-
mat mahdollisuudet päästä ammatilliseen koulutukseen. 

Hankkeet ja järjestöt tarjoavat neuvontaa ja tukea tulevai-
suuttaan vielä miettiville nuorille. R3 Maahanmuuttajanuor-
ten yhdistyksen Info- ja palvelukeskus -hankkeen vahvuute-
na on se, että itsekin maahanmuuttajataustaiset työntekijät 
pystyvät tarjoamaan ammattitaitoisen neuvonnan ohella 
vertaistukea asiakkaille. Petra – nuoret uusille urille -hanke 
on tehnyt valtakunnan tasollakin tunnustusta saanutta pal-
veluohjausta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa. 

Myös järjestöt ja vapaaehtoiset opettajat tarjoavat 
suomen kielen opetusta. Esimerkiksi Akateemisten nais-
ten Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoiset opettavat 
suomen kieltä ja luku- ja kirjoitustaitoa kotiäideille. Nyt 
vantaalainen innovaatio on laajentunut valtakunnallisek-
si toimintamalliksi. Vuonna 2012 verkostossa toimi lähes 
400 opettajaa ympäri Suomea. Vantaalla varhaiskasvatus 
tekee yhteistyötä Luetaan yhdessä -verkoston ja muiden 
kumppaneiden kanssa, jotta myös kotona lastaan hoita-
villa vanhemmilla olisi mahdollisuus opiskella suomea. 
Syksystä 2013 alkaen miehille on perustettu omia ryhmiä.

TAVOITE TEOT VASTUU

Jokainen pääsee  
koulutuksella eteenpäin

5. Aikuisten suomen ja ruotsin kielen opetusta lisätään ja kohdennetaan paremmin
• valvotaan Vantaan etua kotoutumiskoulutuksen resurssien jaossa
•  kehitetään työnjakoa opetusta antavien toimijoiden välillä (kunta, järjestöt, 

koulutusorganisaatiot, vapaaehtoiset)

Asukaspalvelut, 
toimialat yhdes-
sä, sivistystoimi

2.3 Koulutuksen ja osaamisen
avulla eteenpäin

Vantaalla peruskouluissa on tällä hetkellä n. 20 000 op-
pilasta. Suomi toisena kielenä -opetuksessa oli vuon-
na 2013 vajaat 3 000 oppilasta. Vain 72,5 prosenttia 
vantaalaisista maahanmuuttajanuorista siirtyi vuonna 
2012 toisen asteen opintoihin, kun kaikista peruskoulun 
päättäneistä 88,1 prosenttia jatkoi toisella asteella. Maa-
hanmuuttajataustaiset myös keskeyttävät opintonsa her-
kemmin kuin kantasuomalaiset. Maahanmuuttajataus-
taisten nuorten syrjäytymisriski on suuri – viisinkertainen 
verrattuna suomalaisiin (Myrskylä, 2012). Kaikille oppi-

TAVOITE TEOT VASTUU

Jokainen pääsee
koulutuksella eteenpäin

6. Nykyistä suurempi osa maahanmuuttajataustaisista ja romaninuorista 
siirtyy tutkintotavoitteelliseen toisen asteen koulutukseen

• parannetaan opinto-ohjauksen avulla maahanmuuttaja- ja romanioppi-
laiden tukea toiselle asteelle siirryttäessä 

• Minne peruskoulun jälkeen? -opas laajaan käyttöön
• lukioon valmistavaa opetusta kehitetään
• opas Monikulttuurinen opetus ja ohjaus – työkaluja lukioihin, Vantaan 

lukiot 2013 otetaan käyttöön

Sivistystoimi, 
kaikki toimialat

laille tulee tarjota riittävästi tukea koulunkäyntiin koulu-
uran eri vaiheissa. 

Vantaalla kehitetään kielitietoista koulua osana laa-
jempaa perusopetuksen uudistusta. Lapsi voi saada kie-
lellistä ja muuta tukea tavallisessa luokassa. Tarvittaes-
sa lapsi voi aloittaa koulunkäynnin maahanmuuttajien 
omalla valmistavalla luokalla ja siirtyä sieltä myöhemmin 
yleisopetukseen. Vuonna 2013 valmistavassa opetukses-
sa oli 280 oppilasta. Sivistystoimen aluekoordinaattorit 
toimivat yhdyshenkilöinä vanhempien ja koulun välillä ja 
etsivät vanhempien kanssa yhdessä lapselle sopivan kou-
lun ja ryhmän perheen muuttaessa ulkomailta Vantaalle.

TAVOITE TEOT VASTUU

Jokainen pääsee koulutuk-
sella eteenpäin

7. Lisätään oman äidinkielen opetusta esiopetuksessa Sivistystoimi

Eri kieli- ja kulttuuriryhmien vanhemmille järjestetään Väestöliiton 
vertaistukimallin mukaan toteutettuja tehostettuja vanhempai-
niltoja. Iltojen teemoja voivat olla esimerkiksi opiskelu yläluokilla, 
ainevalinnat, yhteishaku, jatko-opiskelumahdollisuudet tai eri am-
mattien pätevyys- ja koulutusvaatimukset. 

R3 action!

Erityisen vaikeassa tilanteessa kotouttamisen kannal-
ta ovat oppivelvollisuusiän jälkeen saapuneet nuoret, 
joilla on heikko tai olematon koulupohja. He tarvitsevat 
normaalia enemmän tukea sekä opinnoissa että yleensä 
elämänhallinnassa. Myöhään tulleiden nuorten koulu-
tuspolkua on rahoitettu kunnissa vuosikausia projektira-
hoituksella, eikä palvelujärjestelmästä ole löytynyt heille 
paikkaa. Vantaa tekee asiassa edunvalvontatyötä yhteis-
työssä Espoon ja Helsingin kanssa. Opetusministeriö on 
sitoutunut ratkaisemaan asian vuoteen 2015 mennessä.
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Lasten iltapäivätoimintaa 
Hakunilassa

http://www.vantaa.fi/fi/opetus_ja_kasvatus/palvelut/esitteet_ja_oppaat#II-asteen esitteet
http://www.vantaa.fi/fi/opetus_ja_kasvatus/palvelut/esitteet_ja_oppaat#II-asteen esitteet
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2.4 Kaupunki kieli- ja  
kulttuurivähemmistöjen työnantajana

TAVOITE TEOT VASTUU

Jokainen pääsee 
koulutuksella eteenpäin

8. Myöhään tulleiden nuorten tukipalvelut saatetaan 
kuntoon tehokkaamman edunvalvonnan avulla

Sivistystoimi

Vantaan kaupungilla työskentelee tällä hetkellä noin 10 
300 henkilöä. Heistä vain noin 3,6 prosenttia on vieras-
kielisiä, mutta määrä vaihtelee suuresti yksiköstä toiseen. 
Kaupungin tulee näyttää esimerkkiä monimuotoisen 
työvoiman palkkaamisessa. Tavoitteena on, että kaupun-
ki työllistäisi maahanmuuttajia suhteessa Vantaan vieras-
kielisen väestön osuuteen. 

Eniten maahanmuuttajataustaisia työskentelee sosiaa-
li- ja terveystoimen alalla vanhus- ja vammaispalveluissa, 
joissa heitä on kymmenisen prosenttia. Se vastaa melko 
tarkkaan vieraskielisten osuutta koko väestöstä. Myös 
varhaiskasvatuksessa on runsaasti vieraskielisiä työnte-
kijöitä. Useimmissa muissa yksiköissä maahanmuuttaja-
taustaisten määrä on vielä melko alhainen. Suurimmat 
kompastuskivet työllistymisessä ovat riittämätön kieli-
taito sekä aikaisemman työkokemuksen puutteellinen 
dokumentointi. 

Vantaalla viimeisin myöhään tulleiden nuorten auttamiseen 
keskittynyt projekti oli Mahis (2011–2013), jonka tavoittee-
na oli, että nuoret saisivat peruskoulun päättötodistuksen. 
Nuoret opiskelivat integroidusti Vantaan aikuisopiston mo-
nikulttuurisen perusopetuksen ryhmissä, osallistuivat työhar-
joitteluun, koulututustumisiin ja opintokäynteihin. Opetus 
ja ohjaus suunniteltiin jokaisen oman tavoitteen mukaan. 
Nuorilla oli mahdollisuus suorittaa kursseja perusopetuk-
sesta. Vantaa työskentelee sen edistämiseksi, että hankkees-
sa kehitettyyn malliin saataisiin valtakunnallinen rahoitus. 
Vuonna 2014 myöhään tulleiden nuorten kotoutumisesta 
huolehditaan kuitenkin ESR-projektirahoituksella Samalla 
tiellä -hankkeessa.

Koulumaisen opiskelun lisäksi kaupunki tarjoaa nuor-
ten työpajoja ja oppisopimuspaikkoja. Nuorten työpa-
joihin voi hakeutua omatoimisesti esimerkiksi nuorten 
ohjaus- ja tukikeskus Kipinän kautta. Kipinän työnteki-
jät myös liikkuvat nuorten parissa ja ottavat aktiivisesti 
yhteyttä niihin nuoriin, jotka tarvitsevat tukea eivätkä 
osaa itse etsiytyä palveluiden piiriin. Nuorten yhteiskun-
tatakuun tavoitteiden mukaisesti Vantaalla pyritään li-
säämään oppisopimuspaikkojen määrää. Tämän edis-
tämiseksi kaupunki tekee yhteistyötä yritysten kanssa. 

Vantaan VARIA tarjoaa Nuorten aikuisten osaamisohjel-
maan (NAO) sisältyvää koulutusta 20–29-vuotiaille nuo-
rille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Koulutus 
valmistaa ammattitutkintoon tai sen osaan. Keväällä 2014 
ohjelman opiskelijoista puolet on maahanmuuttajataus-
taisia. NAO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
nuorisotakuun alainen koulutushanke.

Baskimaasta lähtöisin oleva arkkitehti Mikel Aizpuru työskentelee 
asemakaavasuunnittelijana Vantaan kaupungilla. 

TAVOITE TEOT VASTUU

Maahanmuuttajataustaisten 
osuus kaupungin henkilös-
töstä nousee

10. Kehitetään ennakoivaa rekrytointia henkilöstön ja pal-
veluiden monimuotoisuuden turvaamiseksi

• suomen kielen testaamisen malleja kehitetään edelleen

Henkilöstöpalvelut, kaikki toimialat

Rekrytointivaikeuksia kohdanneissa työyhteisöissä on 
haettu ratkaisuja mainittuihin ongelmiin. Esimerkiksi van-
hus- ja vammaispalvelut on kehittänyt maahanmuutta-
jataustaiset huomioivan perehdyttämismallin sekä hy-
viä suomen kielen testaamisen malleja. Varhaiskasvatusta 
voidaan pitää työyhteisön kehittämisessä monikulttuuri-
suuden edelläkävijänä (ks. liite 4). Kokeneempien työyh-
teisöjen osaamista voidaan hyödyntää muilla toimialoilla.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden palkkaami-
sesta on ollut hyviä kokemuksia Vantaan eri toimialoilla. 

TAVOITE TEOT VASTUU

Työyhteisöjen monimuotoi-
suustaidot vahvistuvat

11. Opas Avaimia monimuotoisuuden johtamiseen 
tehdään osaksi esimiesten työkalupakkia

Henkilöstöpalvelut, 
kaikki toimialat

Esimerkiksi asiakaspalvelussa palvelun laatu on parantu-
nut laajemman kielitaidon ja kulttuuriosaamisen myötä. 
On kuitenkin vielä matkaa siihen, että moninaisuus oli-
si työyhteisöissä arkea. Työyhteisöissä esiintyy edelleen 
jonkin verran ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan. Hyvä 
työkalu esimiehille on Avaimia monimuotoisuuden 
johtamiseen -korttisarja, joka sisältää käytännön vink-
kejä aina rekrytoinnista siihen, kuinka puuttua syrjintään. 
Avaimista tehdään osa esimiehen työkalupakkia vuoden 
2014 aikana.

TAVOITE TEOT VASTUU

Jokainen pääsee
koulutuksella eteenpäin

9. Lisätään nuorten työpajatoimintaa ja oppiso-
pimuskoulutusta sekä ohjausta ja tukea

 

Sivistystoimi

HS/ HANNES HEIKURA / LEHTIKUVA
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Lääkäri Khajag Azezian työskentelee muun muassa 
Vantaan työterveyshuollossa.

http://www.avaimia.fi
http://www.avaimia.fi


18 19

Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014–2017 Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014–2017

3 Pilari II: Kaikkien yhteinen kaupunki

TAVOITE TEOT VASTUU

Palvelut ovat kaikille 
yhteisiä, ja erityispal-
velut täydentävät niitä 
tarvittaessa

12. Varmistetaan, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille
• tehostetaan neuvontaa ja opastusta 
• kansainväliset asukkaat osallistuvat palveluiden suunnitteluun muiden kun-

talaisten kanssa osallisuusohjelman mukaisesti mm.  maahanmuuttajafooru-
meissa

• edistetään lasten ja nuorten osallisuutta Lasten ja nuorten Vantaa II -toiminta-
ohjelman mukaisesti

Kaikki toimialat
asukaspalvelut

Perheet ovat kotoutu-
misen keskiössä

13. Vahvistetaan avoimia päiväkoteja muualta muuttaneiden perheiden  
kokoontumispaikkoina

Sivistystoimi, sosiaali- 
ja terveystoimi

Vantaan työikäisten hyvinvointiohjelma AHVO kartoittaa keskeiset keinot, joilla aikuiset asukkaat voivat itse edistää hyvinvointi-
aan yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS puolestaan 
tuo esille hyviä tekoja, joilla lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan edistää yhdessä kumppaneiden kanssa. www.vantaanhyvis.fi.

3.1. Asuminen ja ympäristö 
kotoutumisen tukena

Kaikkien yhteisessä kaupungis-
sa jokainen vantaalainen syn-
typerästä riippumatta tuntee 
olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi. 
Vantaan asunto-ohjelma (2009–
2017)  asettaa tavoitteekseen 
alueiden sosiaalisen monimuo-
toisuuden turvaamisen. Tavoit-
teena on varmistaa, että alueet 
tarjoavat monipuolisesti erilai-
sia asumisvaihtoehtoja, talotyyppejä ja asunnon hal-
lintamuotoja. Pakolaisten perheenyhdistämisohjelman 
kautta kuntaan muuttajille etsitään asuntoa pienestä pa-
kolaisasuntokannasta. Pakolaisasuntojen määrän lisää-
minen kuuluu Vantaan asunto-ohjelman 2009–2017 
toimenpiteisiin. 

TAVOITE TEOT VASTUU

Kaupunki on kaikille 
viihtyisä ja turvallinen 
asuinympäristö

14. Turvataan alueiden sosiaalinen monimuo-
toisuus

• toteutuu esimerkiksi yleiskaavan mukais-
ten täydennysrakentamisalueiden ja asun-
to-ohjelmassa linjattujen toimien kautta

• ennaltaehkäistään asumisen segregaatiota
• kehitetään yhteistyössä  Helsingin ja 

Espoon kanssa indikaattoreita, joilla mita-
taan sosiaalista eheyttä 

Maankäyttö

Kaikkien yhteinen kaupunki on viihtyisä, turvallinen ja 
palveluiltaan toimiva. Vantaan strategisena tavoitteena 
on, että kaupungin monikulttuurinen ilmapiiri vahvistuu 
ja että jokainen löytää paikkansa. Keskeinen kehittämis-
kohde on yhdenvertainen kohtelu arjessa. Siihen liittyy 
erilaisuutta hyväksyvän asenneilmapiirin vaaliminen. Ra-
sismin vastainen työ eri muodoissaan on tärkeää. Esimer-
kiksi kaupungin työyhteisöillä ja kouluilla on aktiivisessa 
käytössä erilaisia keinoja ennakkoluulojen ja syrjinnän 
ehkäisemiseksi. Yksi tärkeimmistä on se, että pidetään 
yllä avointa keskusteluilmapiiriä. 

Vantaalainen kotouttaminen lähtee perheiden hy-
vinvoinnin turvaamisesta, sillä aikuisten hyvinvointi kul-
kee käsi kädessä lasten hyvinvoinnin kanssa. Erityisiä 
haasteita Vantaa kohtaa tällä hetkellä sosiaalipalveluis-
sa. Maahanmuuttaja-asiakkuudet sosiaalityössä ja toi-
meentulotuessa ovat kasvussa, ja myös lastensuojelun 
asiakkuuksissa on yhä enemmän maahanmuuttajaper-
heitä. Toisaalta ikääntyneet maahanmuuttajat näkyvät 
vielä vähän vanhuspalveluissa. Osaltaan se johtuu heidän 
pienestä määrästään. Maahanmuuttajataustaisia vanhuk-
sia myös hoidetaan enemmän kotona kuin suomalaisia 
vanhuksia. Väestön ikääntyessä myös maahanmuuttaja-
taustaisten vanhusten palvelutarpeita tulee ennakoida, 
jotta niihin pystytään vastaamaan.

Vaikuttaa siltä, että peruspalvelut eivät pysty ehkäise-
mään sosiaalityössä ilmeneviä ongelmia riittävän hyvin. 
Yhteistyö järjestöjen ja seurakunnan kanssa täydentävi-
en palveluiden tuottamiseksi nousee yhä tärkeämmäksi. 

Periaatteena Vantaalla ovat kaikille yhteiset palvelut. 
Eriytettyjä palveluita ja positiivisia erityistoimia tarjotaan 
kotoutumislain mukaisesti mutta myös lain vaatimukset 
ylittäen, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi nykyistä parem-
min (yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21). Peruspalvelui-

den ja erityispalveluiden välimaastossa ovat mukautetut 
palvelut, jotka toimivat peruspalveluiden sisällä. Palvelui-
ta kehitetään jatkuvasti siihen suuntaan, että myös eri-
tyisryhmien tarpeet tulisivat huomioiduiksi. Erityisesti 
maahantulon alkuvaiheessa tarjotut palvelut, kuten al-
kukartoitukset ja maahanmuuttajien neuvonta, nopeut-
tavat sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi 
on lasten, nuorten ja kotivanhempien palveluita, joiden 
avulla halutaan varmistaa kielen oppimisen yhdenvertai-
set mahdollisuudet ja sujuva siirtyminen eteenpäin ko-
toutumispoluilla. Muuttuvassa kentässä kaikentasoista 
tiedottamista on tehostettava ja eri välineitä hyödynnet-
tävä paremmin.

Pakolaisten ja entisen Neuvostoliiton alueelta saapuvi-
en paluumuuttajien vastaanotto on erityispalvelu, ja siitä 
huolehtii Vantaan maahanmuuttajapalvelut. Palveluihin 
kuuluu sosiaali-, terveys- ja ohjauspalveluja sekä kotout-
tamiseen liittyviä palveluja. Vuonna 2013 maahanmuut-
tajapalveluihin tuli 296 uutta asiakasta, joista valtaosa oli 
oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja pakolais-
ten perheenyhdistämisenä saapuneita, paluumuuttajia 
uusista asiakkaista oli noin neljännes. Osana pääkaupun-
kiseudun yhteistä sopimusta Vantaa vastaanottaa 20 Syy-
rian pakolaista vuonna 2014. Vantaa on mukana kehit-
tämässä pakolaisten vastaanoton viranomaisprosesseja 
yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valtakunnal-
lisissa (Vipro-hanke, Vertti-hanke). 

Vantaan kaupunki solmi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen kanssa pakolaisten vastaanottoa koskevan so-
pimuksen syksyllä 2013. Kaupunginhallituksessa 7.10.2013 
vahvistettu sopimus on luonteeltaan avoin eikä sisällä sitou-
muksia tarkoista henkilömääristä.  Sopimus takaa Vantaalle 
mahdollisuuden saada valtion korvaukset pakolaisten vas-
taanotosta. 

Vantaalla oli vuoden 2010 lopulla yli 7 000 vieraskielis-
tä asuntokuntaa. Talouksien keskikoko ja niissä asuvien 
henkilöiden lukumäärä vaihtelevat huomattavasti kult-
tuuritaustan ja kielen mukaan. Vuokralla asuminen on 
selvästi yleisempää vieraskielisellä väestöllä (73 %) kuin 
kotimaisia kieliä puhuvilla (38 %). Vieraskielisestä väes-
töstä asuu Vantaalla ahtaasti 28,7 prosenttia, mutta osuus 
vaihtelee kieliryhmän mukaan 18–57 prosentin välillä. 
Kotimaisia kieliä puhuvista 8,5 prosenttia asuu ahtaasti. 
Viime vuosina ero kieliryhmien välillä ei ole kaventunut.

Ahtaasti asumisen ja asunnottomuuden lisäksi haas-
teena on ollut, että maahanmuuttajataustaisten perhei-
den asuminen keskittyy joillekin asuinalueille, usein sel-
laisille, joille on kasautunut ongelmia kuten työttömyyttä 
ja syrjäytymistä yleensä. Vantaa on saanut rahoitusta vuo-
sille 2013–2015 valtakunnallisesta asuinalueiden kehittä-
misohjelmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa alueiden 
elinvoimaa sekä ehkäistä segregaatiota. Hanke toteute-
taan Länsimäessä. 

Hyvä kaupunki on suunniteltu monipuolisesti kaikille 
ihmisille ja se tarjoaa erilaisille ihmisille kohtaamispaik-
koja: keskustoja, kylätaloja, yhteispihoja, muita yhteis- ja 
kerhotiloja ja niin edelleen. Hyvässä kaupungissa asuk-
kailla on mahdollisuus osallistua ympäristön suunnitte-
luun.  Kotiympäristön, viheralueiden ja liikuntapaikkojen 
omaksi kokeminen avartaa asukkaiden elinpiiriä, paran-
taa turvallisuutta ja lisää hyvinvointia. 

TAVOITE TEOT VASTUU

Kaupunki on kaikille 
viihtyisä ja turvallinen 
asuinympäristö

15. Maahanmuuttajat ovat mukana aktiivisina 
toimijoina Länsimäen lähiöhankkeessa

Maankäyttö, 
asukaspalvelut
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Leinelä on yksi Vantaan uusista asuinalueista.

http://www.vantaa.fi/custom_search?q=ahvo
http://www.vantaanhyvis.fi
http://www.vantaanhyvis.fi
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/65500_Vantaan_asunto-ohjelma_intra.pdf
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/65500_Vantaan_asunto-ohjelma_intra.pdf
http://http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/65500_Vantaan_asunto-ohjelma_intra.pdf
http://www.tem.fi/tyo/maahanmuuttajien_kotouttaminen/kotouttamisen_kehittamishankkeet/vipro-hanke
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3.2 Neuvonta ja opastus 
tukemassa kotoutumista

Tiedonsaanti oikeuksista ja velvollisuuksista on yksi ko-
toutumisen kulmakivistä. Kotoutumislaki velvoittaa kun-
nat tarjoamaan kaikille maa-
hanmuuttajille perustietoa 
suomalaisesta yhteiskunnasta. 
Valtiovarainministeriön käyn-
nistämän valtakunnallisen 
Asiakaspalvelu 2014 -hank-
keen linjausten mukaisesti asi-
akkaan tulisi saada kaikki tar-
vittava informaatio ja julkisen 
hallinnon palvelut yhteisistä 
asiakaspalvelupisteistä. Ym-
märrettävää tietoa saatavilla 
olevista palveluista tarvitaan, 
jotta palvelut olisivat eri ryh-
mien saavutettavissa.

Vantaa on päättänyt hoitaa neuvonnan ja opastuksen 
yhteispalvelussa ja muissa peruspalveluissa. Tavoitteena 
on, että monentyyppinen neuvonta vakiinnutetaan osak-
si yhteispalvelun toimintaa. Siihen sisältyy kevyemmän 
maahanmuuttajaneuvonnan malli. Vantaan yhteispalve-
lu on osa pääkaupunkiseudun yhteistä neuvontaverkos-
toa, jota voivat hyödyntää kaikki Vantaalla, Helsingissä ja 
Espoossa asuvat. Pääkaupunkiseudun yhteistyön etuna 
on muun muassa laajemman kielivalikoiman saaminen 
kaikkien ulottuville.

Vaikka maahanmuuttajien viranomaisneuvonta on 
keskitetty yhteispalveluun, hallintolain mukainen neu-
vontavelvollisuus koskee kaikkia viranomaisia. Vantaalla 
lukuisat työntekijäryhmät neuvovat maahanmuuttajia ja 
toimivat palvelujärjestelmän tulkkeina oman toimensa 

ohella, esimerkkeinä oman äidinkielen opettajat ja päi-
väkotien henkilökunta, perusopetuksessa ja päivähoidos-

sa toimivat aluekoordinaatto-
rit sekä neuvolatyöntekijät. 
Neuvontaa tarjoaa myös maa-
hanmuuttajatyön tiimi, jos-
sa työskentelee kolme maa-
hanmuuttajakoordinaattoria, 
sosiaaliohjaaja ja Silkinportin 
toimintakeskuksen maahan-
muuttajatyöntekijä. Heidän 
toimenkuvaansa kuuluu neu-
vonnan lisäksi yhdyshenkilönä 
toimiminen eri viranomaisten 
välillä sekä tarvittaessa asiak-
kaiden tukihenkilönä olemi-
nen. 

Jotkut Vantaalle saapuvista maahanmuuttajista tu-
levat Ruotsista tai ruotsinkieliseltä seudulta. Heidän ko-
toutumispolkujensa tueksi Helsingin Arbiksessa toimii 
pääkaupunkiseudun yhteinen maahanmuuttajakoordi-
naattori. Arbis tarjoaa lukuisia ruotsin kielen ja yhteis-
kuntatietouden kursseja ruotsiksi.

Viranomaiset voivat vastata vain rajallisesti henkilö-
kohtaista neuvontaa ja tukea kaipaavien uusien asuk-
kaiden tarpeisiin. Tämän takia sekä henkilökohtaiset 
kontaktit että monien järjestöjen tarjoama omakielinen 
neuvonta ja vertaistuki ovat tärkeässä roolissa. Vertais-
neuvontaa tarjoavat muun muassa Hakunilan kansainvä-
linen yhdistys, Järjestöringin maahanmuuttajaneuvonta 
ja monet muut yhdistykset. 

3.3 Maahanmuuttajat osana
yhteiskuntaa ja yhteisöjä

Osallisuus ymmärretään usein mahdollisuudeksi saada 
äänensä kuuluviin ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Jos osal-
lisuutta mitataan kunnallisvaalien äänestysaktiivisuu-
della, niin se on Vantaalla ollut alhaisempi kuin muualla 
maassa. Maahanmuuttajien äänestysaktiivisuuden tiede-
tään olevan vielä alhaisempi kuin suomalaisten. Monet 
maahanmuuttajat kaipaavat lisätietoja äänioikeudesta ja 
äänestämisestä Suomessa (Kotoutumisen kokonaiskatsa-
us 2013). Äänestäminen vaaleissa on kuitenkin vain yksi 
osallisuuden muoto.

Vantaan kaupungin osallisuusmallissa (2013) osallisuu-
della tarkoitetaan kuntalaisten mahdollisuutta osallistua 
kunnan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
Osallisuutta pyritään vahvistamaan tavoilla, jotka raken-
tavat luottamusta asukkaiden ja kaupunkiorganisaation 
välille, esimerkiksi avointen asukasfoorumien kautta.

Vantaan kaupungin maahanmuuttajiin liittyvä yhteisiä asi-
oita käsittelevä luottamuselin on monikulttuurisuusasiain 
neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävät ovat (kau-
punginhallitus 23.2.2009 § 6):
1. Vantaan kaupungin maahanmuuttajapolitiikan tavoit-

teiden tarkastelu ja määrittäminen
2. Vantaan kaupungin kotouttamisohjelman periaattei-

den selvittäminen
3. esitysten tekeminen maahanmuuttaja-asioiden kehit-

tämiseksi ja maahanmuuttajia ja heitä edustavien jär-
jestöjen ja ryhmien kuuleminen

4.  kaupunginhallituksen vahvistaman kotouttamisohjel-
man ja sen täytäntöönpano-ohjelman seuranta ja ar-
viointi sekä siihen liittyvien toimenpide-esitysten te-
keminen kaupunginhallitukselle ja muille kaupungin 
toimialoille ja toimielimille ja

5.  hyvien etnisten suhteiden kehittäminen ja edistäminen 
Vantaalla. (Neuvottelukunnan kokoonpano 2013–2014, 
ks. liite 2)

Vantaan paikallisromanityöryhmän (perustettu 1993) teh-
tävänä on valtakunnallisen romanipoliittisen ohjelman toi-
meenpanon suunnittelu ja koordinointi paikallistasolla. Työ-
ryhmässä on toimialojen ja yhteistyökumppanien edustajat. 
Painopisteinä ovat erityisesti työllisyys, lapset ja nuoret sekä 
ennakkoluulojen vähentäminen tiedotusta parantamalla. 
Vantaan paikallisromanityöryhmän valtakunnallisestikin 
näkyvä saavutus on romanien kansallispäivän 8.4. saami-
nen Suomen viralliseen almanakkaan vuodesta 2014 alkaen.

Lokakuussa 2013 järjestettiin ensimmäinen asukasfoorumi 
maahanmuuttajataustaisille asukkaille yhteistyössä Laurea-
ammattikorkeakoulun ja Nicehearts ry:n kanssa. Foorumi veti 
valtuustosalin täyteen väkeä. Foorumeita tullaan järjestämään jatkossa 
säännöllisesti.

Vuoden romanivaikuttaja Roosa Åkerlund 2011

Reaaliaikainen neuvonta Click! -hankkeessa 
(2013–2014) kehitetään asiakaschattia yhteis-
työssä Infopankin kanssa. Tarkoituksena on, että 
asiakas saa saman tien vastauksia kysymyksiin-
sä kaupunkien palveluista, arjen järjestämisestä 
uudessa elämäntilanteessa ja perustiedot erilai-
sista maahantuloprosesseista. Projektissa ovat 
mukana Vantaan ja Espoon yhteispalvelu, in Es-
poo –neuvontapiste sekä Helsingin Virka Info ja 
sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto. vantaa.
fi/infochat

Infopankki tarjoaa perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta 12 
kielellä. Se on maahanmuuttajille tarkoitettu verkkopalvelu, jota myös 
viranomaiset voivat hyödyntää omassa työssään. Sivustolta löytyy 
paikallistietoa myös Vantaasta. Vantaa on mukana rahoittamassa 
Infopankkia ainakin vuoden 2016 loppuun.
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http://www.hel.fi/hel2/arbis/aktuellt/Courses_Programme_Social_life-Spring2014_sw (1).pdf
http://www.hel.fi/hel2/arbis/aktuellt/Courses_Programme_Social_life-Spring2014_sw (1).pdf
http://www.vantaa.fi/infochat
http://www.vantaa.fi/infochat
http://www.vantaa.fi/infochat
http://www.infopankki.fi/
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Osallisuus ja yhteisöllisyys nivoutuvat usein yhteen. Vuo-
rovaikutus muiden ihmisten kanssa esimerkiksi järjes-
töissä, harrastuksissa tai omalla asuinalueella luo pohjaa 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden synnylle. Vantaalla toimii 
yli 700 rekisteröityä yhdistystä, joista kolmisenkymmen-
tä on maahanmuuttajien omia. Yhdistysten toiminta-
ajatuksena voi olla oman kielen ja kulttuurin ylläpito tai 

Sporttia kaikille  
– liikuntaa kotouttavasti Vantaalla

Sporttia kaikille -hankkeen (2011–) tarkoituksena on saattaa 
kaupungin ja seurojen liikuntapalvelut kaikkien ulottuville. 
Hanke kokoaa yhteen liikuntaan ja maahanmuuttajien ko-
touttamiseen liittyvät toimijat Vantaalla.

Verkosto järjestää yhteisiä tapahtumia ja ohjaaja- ja pe-
rehdytyskoulutuksia maahanmuuttaja- ja liikuntajärjestöjen 
edustajille. Liikuntapalvelut ja perinteiset liikuntajärjestöt op-
pivat tunnistamaan harrastamisen esteitä ja madaltamaan 
osallistumiskynnystä. Osallistavalla toiminnalla maahan-
muuttajia innostetaan mukaan yhteisiin liikuntaharrastuk-
siin ja kannustetaan mukaan paikalliseen seuratoimintaan.

Toiminnan painopiste on lapsissa ja nuorissa. Maahan-
muuttajataustaisten aikuisten ja ikääntyneiden osalta pai-
nopisteenä on terveyttä edistävä liikunta. Perheitä kannus-
tetaan mukaan kokoamalla ohjattuja perheliikuntaryhmiä. 

Sporttia kaikille -hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä.

Lasten ja nuorten kohdalla tavoitteena on, että jokainen 
lapsi ja nuori voi löytää sopivan harrastuksen, joka tarjo-
aa onnistumisen ja myös yhteenkuuluvuuden kokemuk-
sia. Vantaalla järjestetään maksuttomia perhepeuhoja eri 
puolilla kaupunkia. Työtä tehdään myös sen edistämi-
seksi, että lapset ja nuoret voisivat osallistua ja vaikuttaa 
heitä koskeviin asioihin (Lasten ja nuorten Vantaa II. 
Toimintaohjelma vuosille 2013–2016). Vantaan lasten 
ja nuorten osallisuusohjelmassa esitetään keinoja, joilla 
lapset ja nuoret voidaan ottaa mukaan oman lähiympä-

ristön suunnitteluun. Työn tukena on Lasten ja nuorten 
osallisuusopas.  

Monilla foorumeilla on tullut esiin, että Vantaalla tar-
vitaan enemmän kohtauspaikkoja, joissa eri-ikäiset ja 
eritaustaiset voivat tavata toisiaan. Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto laajentaa kaikille avointa perhekahvila-
toimintaa. Kaupungin toimijoista esim. kirjastojen rooli 
kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina on vahvistunut ja sitä 
vahvistetaan edelleen. Kirjastojen uutena toimintamuo-
tona on kaikille avoin kielikahvila.

Vantaalla on toimintatiloja, jois-
sa eritaustaiset voivat tavata ja 
tehdä yhdessä. Järjestöt voivat 
varata niitä omiin tarpeisiinsa. 
Kaupungin omistamia avoimia 
asukastiloja ovat Tikkurilassa 
Silkinportin toimintakeskus ja 
asukastalo Viola sekä Koivuky-
län Kafnetti ja Myyrmäessä toi-
miva Myyrinki. Näistä Viola siir-
tyi vuoden 2013 alusta Vantaan 
Järjestöringin hallinnoimaksi. 

Vantaalla tehdään paljon työtä sen 
eteen, että kynnys osallistua esimerkiksi 
liikunta- ja muuhun yhdistystoimintaan 
madaltuisi ja että yhdistykset verkottuisi-
vat keskenään. Sporttia kaikille -hankkeen 
myötä vantaalaiset urheiluseurat ovat saa-
neet uusia jäseniä kansainvälisistä asuk-
kaista.

TAVOITE TEOT VASTUU

Kaikilla on mahdollisuus 
harrastaa ja toimia haluamis-
saan yhteisöissä

17. Madalletaan maahanmuut-
tajataustaisten kynnystä 
harrastaa

• Sporttia kaikille -toimintaa 
laajennetaan

• tiedotetaan paremmin har-
rastus- ja toimintamahdolli-
suuksista

Sivistystoimi

niiden toiminta voi tähdätä siihen, että maahanmuut-
tajataustaiset selviytyisivät paremmin suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Myös monet suomalaiset yhdistykset 
toivottavat tervetulleiksi muualta muuttaneet. Maa-
hanmuuttajien osallistuminen suomalaiseen järjestö-
toimintaan edistää kotoutumisen kaksisuuntaisuutta 
ja tukee kaupungin tavoitteita. 

TAVOITE TEOT VASTUU

Kaikilla on mahdollisuus 
harrastaa ja toimia halu-
amissaan yhteisöissä

16. Tuetaan järjestöjä kotoutumista tukevassa 
työssä ja oman kielen ja kulttuurin säilyttä-
misessä

• tehdään näkyväksi järjestöjen tekemä työ 
monikulttuurisen ilmapiirin edistämiseksi

• eri tavat, joilla kaupunki tukee järjestöjä, on 
avattu ohjelman kolmannessa pilarissa

Kaikki toimialat, 
asukaspalvelut

Vantaalla järjestöt työskentelevät aktiivisesti yhdessä 
monikulttuurisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luomiseksi.  
Eri toimijoista koostuva rasisminvastainen verkosto jär-
jestää tapahtumia, jota vietetään Yhdistyneiden Kansa-
kuntien rasismin vastaisella viikolla joka vuoden maalis-
kuussa. 

TAVOITE TEOT VASTUU

Vaalitaan hyviä etnisiä suhteita 19. Sitoudutaan rasismin nollatoleranssiin kaikilla tasoilla
• kehitetään tapoja tehdä rasismin vastaista työtä ja vä-

hentää ennakkoluuloja

Kaikki toimialat

TAVOITE TEOT VASTUU

Vaalitaan hyviä etnisiä suhteita 18. Luodaan lisää mahdollisuuksia 
asukkaiden kohtaamiselle

• tuetaan uskonnollisten yhteisöjen 
välistä vuoropuhelua

• kehitetään kohtaamispaikkojen 
verkostoa

Kaikki toimialat

Hiekkaharjun urheilupuiston 
yleisurheilutapahtuman 
kuulantyöntäjän suoritusta kirjataan.

Ruokaharrastus yhdistää! 
Kokkikerho Hakunilan 
seurakunnassa, Itä-Hakkilan Martat 
ja Hakunilan kansainvälinen 
yhdistys. 

MARJA AUROMA

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/93506_Lasten_ja_nuorten_vantaa_toimintaohjelma_netti.pdf
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/93506_Lasten_ja_nuorten_vantaa_toimintaohjelma_netti.pdf
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/89703_osallisuusopas_kannet_web.pdf
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/89703_osallisuusopas_kannet_web.pdf
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4 Pilari III: Verkostot ja kumppanuudet 
voimavarana
Vantaalla kotouttamis- ja monikulttuurisuustyön keski-
össä on kumppanuus ja yhteistyö järjestöjen ja muiden 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tulevaisuudes-
sa kaupungin omat palvelut täydentyvät yhä enemmän 
yritysten, kolmannen sektorin ja yhteiskunnallisten yri-
tysten palvelutuotannolla.

Järjestöt voivat tuoda oman panoksensa kehittämi-
seen esimerkiksi toimimalla palveluiden kriittisenä arvi-
oijana tai täydentämällä omalla toiminnallaan kaupungin 
palveluja. Kaupungin tavoitteena on lisätä ostopalvelui-
ta sellaisissa tapauksissa, joissa järjestö tai yritys pystyy 
tuottamaan tarvittavan palvelun järkevämmin, asiantun-
tevammin tai edullisemmin kuin kunta.

Maahanmuuttajien palveluiden kehittämisessä pää-
kaupunkiseutu on edelläkävijä koko Suomessa. Sen 
vuoksi Vantaan, Espoon ja Helsingin yhteistyö maahan-
muuttaja-asioissa on tärkeää paitsi paikallisesti myös val-
takunnan tasolla. Kotouttamisen kannalta kiinnostavia 
yhteistyömalleja etsitään myös kansainvälisistä yhteis-
työverkostoista.

4.1 Kansainväliset kumppanuudet

Kansainvälisessä verkostotyössä keskeistä on muiden 
kaupunkien kokemuksista oppiminen sekä yhteisten 
kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus. Työtä 
tehdään Euroopan suurimpien kaupunkien Eurocities-
verkostossa ja kaupunkisuunnitteluun erikoistuneessa 
European New Towns Platformissa, joissa Vantaa on 
mukana. Verkostoissa pohditaan muun muassa maahan-
muuttoa, integraatiota ja romaneja koskevia kysymyksiä.  

Vantaa on perinteisesti hyödyntänyt aktiivisesti Eu-
roopan Unionin rakennerahastoja. Useat hankkeet ovat 
liittyneet työllisyyden edistämiseen, syrjäytymisen estä-
miseen, maahanmuuttajien kouluttamiseen, yrittäjyyden 
edistämiseen sekä innovaatioihin. Uusi rakennerahasto-
kausi 2014–2020 avaa uusia mahdollisuuksia kehittämi-
seen esimerkiksi sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden 
torjunnan osalta. Vantaa valmistelee hankkeita, joissa 
edistetään muun muassa romaniväestön osallisuutta ja 
ulkomailta muuttaneiden kotiäitien kotoutumista. 

TAVOITE TEOT VASTUUT

Kansainväliset yhteistyöverkos-
tot vahvistuvat

20. Haetaan aktiivisemmin oppia alan euroop-
palaisista verkostoista (esim. Eurocities ja 
URBACT) ja hyödynnetään kokeneempien 
maahanmuuttomaiden kokemuksia

Asukaspalvelut,  
kaikki toimialat

Hyvä käytäntö, jonka Vantaa poimi kansainvälisestä verkos-
tosta, on Tempo-orkesteritoiminta. Malli Orkesteri Tempolle 
saatiin URBACT*-yhteistyöstä Portugalista, jossa oli kehitetty 
paikallinen versio El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmäs-
tä. Tempo-toiminta tarjoaa musiikin opetusta, soittimen ja 
mahdollisuuden yhteismusisointiin sellaisille lapsille ja nuo-
rille, joiden koulu arvioi hyötyvän musiikkiharrastuksesta. 
Tempo-orkesterit ovat toimineet Vantaalla osana Vantaan 
musiikkiopiston toimintaa kahdessa koulussa vuodesta 2009. 
Vantaalainen malli on leviämässä nyt muillekin paikkakun-
nille Suomessa.

*European exchange and learning programme promoting sustainable 
urban development 

4.2 Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien 
välillä ja valtion kanssa

Yli puolet Suomen maahanmuuttajista asuu pääkaupun-
kiseudulla. Pääkaupunkiseutu on yhtenäinen talousalue, 
eikä kuntarajoilla ole juuri merkitystä päivittäisessä asi-
oinnissa. Kaupungit kehittävät palveluja yhdessä, kuten 
Infopankin ja maahanmuuttajien neuvontapalveluiden 
kehittämiseen liittyvä yhteistyö osoittaa. Yhteistyö ko-
touttamispalveluiden kehittämisessä jatkuu Kauppaka-
marin johtamassa HERIEC-hankkeessa (Helsinki Region 
Immigrant Employment Council). Sen tavoitteena on yri-
tysten toiveiden mukaisesti luoda yhden luukun palvelu 
Suomeen tuleville työntekijöille ja yrittäjille.

Moni maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvä asia 
ratkaistaan valtakunnan ja lainsäädännön tasolla. Pääkau-
punkiseudun kolmen suuren kaupungin Vantaan, Hel-
singin ja Espoon kannattaa puhaltaa yhteen hiileen ko-
touttamisen edunvalvonnassa, sillä yhteinen ääni kuuluu 
paremmin kuin yksittäisten kaupunkien. 

Edunvalvontayhteistyössä tarvitaan ennen kaikkea tie-
toa siitä, mitä valtion tasolla tapahtuu. Strategiatyössä ja 
tärkeissä aloitteissa kuten valtion kotouttamisohjelman 
laadinnassa pääkaupunkiseudun kunnilla pitää olla mah-
dollisuus vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa, koska suurin 
osa kotouttamistyöstä tehdään kunnissa.

TAVOITE TEOT VASTUUT

Yhteistyö valtion kanssa 
tehostuu

21. Vantaa on mukana olennaisissa maahanmuutto- ja vä-
hemmistökysymyksiin liittyvissä valtakunnallisissa kehittä-
mishankkeissa

22. Vantaa on mukana HERIEC*-yhteistyössä ja valtion ja Hel-
singin seudun kasvusopimuksessa 2013–2015

Asukaspalvelut, 
kaikki toimialat

Yrityspalvelut, 
työllisyyspalvelut

Esimerkiksi yhteisestä edunvalvonnasta voidaan ottaa maistraateissa tapahtuva asuinkunnan rekisteröinti. 
Aikaisemmin Vantaan, Helsingin ja Espoon maistraattien erilaiset laintulkinnat asuinkunnan rekisteröimisessä 
saattoi ihmiset eriarvoiseen asemaan eri kaupungeissa. Rekisteröinti on edellytys sille, että asukas pääsee osal-
liseksi julkisista palveluista. Maistraatit ovat siten avainasemassa asukkaiden yhdenvertaisuuden toteuttami-
sessa. Tarvittiin pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyötä tarvittavan lainmuutoksen aikaansaamiseksi ja 
yhtenäisen käytännön noudattamiseksi eri kaupunkien maistraateissa. 

Yhteisen edunvalvonnan kannalta ajankohtaisia asioi-
ta ovat aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulu-
tuksen riittämättömyys ja oppivelvollisuusiän ylittänei-
den nuorten tilanne. Suoraan sekä maahanmuuttajien 
työllistymiseen että joidenkin alojen työvoimapulaan vai-
kuttava ongelma on ulkomailla suoritettujen tutkintojen 
tunnustamisen hankaluus. Kunnissa on samanaikaisesti 
sekä työttömiä maahanmuuttajatataustaisia terveyden-

huoltoalan työntekijöitä että pula muodollisesti pätevistä 
ammattilaisista. Kaikki viralliset tutkintojen vastaavuus- ja 
täydennyskoulutusasiat kuuluvat valtakunnallisesti pää-
tettäviin asioihin, eikä niihin voi paikallistasolla vaikuttaa. 
Yhteistä edunvalvontaa on edelleen vahvistettava. 

Yhteisten asioiden lisäksi kaupungeilla on omia edun-
valvontaan ja yhteistyöhön liittyviä tavoitteita. Vantaalla 
painotetaan maahanmuuttajien pitkäaikaistyöttömyy-
den hoitoa

TAVOITTEET TEOT VASTUUT

Pääkaupunkiseudun yhteistyö 
edunvalvonnassa vahvistuu

23. Nostetaan esille edunvalvonnan kannalta 
keskeiset teemat useilla eri foorumeilla

• valvotaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden 
nuorten etua

• toimitaan aikuisten kotoutumiskoulutuksen 
riittävyyden turvaamiseksi

Kaikki toimialat, 
sivistystoimi, 
asukaspalvelut
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http://www.eurocities.eu/
http://www.pilotcities.eu/
http://urbact.eu/
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TAVOITTEET TEOT VASTUUT

Pääkaupunkiseudun yhteistyö 
palveluiden kehittämisessä 
jatkuu

24. Työskennellään pääkaupunkiseudun yhteisten 
maahanmuuttopoliittisten palvelulinjausten selkiyt-
tämiseksi

• kehitetään edelleen yhteisiä neuvontapalveluja

Asukaspalvelut

4.3 Kumppanuus  
kolmannen sektorin kanssa

Kolmannen sektorin roolit kotouttamisessa vaihtelevat 
suuresti. Järjestöt ovat itsenäisiä toimijoita, joilla on omat 
tavoitteensa. Joskus ne täydentävät viranomaisten palve-
luja omalla toiminnallaan. Kunta voi myös ostaa järjestöl-
tä palveluita. Lisäksi järjestö voi toimia kriittisenä äänenä 
kaupungin suuntaan ja auttaa kaupunkia kehittämään 

kumppani projekteissa.  Vantaa tukee rahallisesti tietty-
jä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeviä järjestöjä. 
Maahanmuuttajatyön näkökulmasta tärkeitä ovat Nice-
hearts ry, Hakunilan kansainvälinen yhdistys ja Järjestö-
rinki. 

Maahanmuuttajien neuvonnassa Vantaa tekee yhteis-
työtä Järjestöringin ja Hakunilan kansainvälisen yhdis-
tyksen kanssa. Kumpikin järjestö on jo vuosia tarjonnut 
RAY:n tuella erikielistä neuvontaa ja ohjausta. Järjestö-
jen palvelut täydentävät yhteispalvelun järjestämää kau-
pungin omaa neuvontaa. Niceheartsin toiminta tähtää 
erityisesti naisten ja tyttöjen kotouttamiseen sosiaalisen 
tukitoiminnan avulla.

On todennäköistä, että tulevaisuudessa nykyistä suu-
rempi osa kotouttamispalveluista hankitaan ostopalve-
luina. Venäjänkielistä päiväkotitoimintaa ostetaan jo nyt 
Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry:ltä. 
Kaupunki ostaa syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa myös 
Sirkus Magentalta, joka vie sirkusharrastusta erityisryh-
mien ulottuville.

Kumppanien kanssa tehtävä yhteistyö on paitsi kei-
no selviytyä taloudellisesti haastavassa tilanteessa myös 
Vantaalle ominainen tapa toimia. Lisäksi kunnan, valtion 
ja kolmannen sektorin palvelut kietoutuvat toisiinsa. 
Kumppanuutta tulee vahvistaa ja eri toimijoiden rooleja 
selkiyttää. 

TAVOITTEET TEOT VASTUUT

Kumppanuudet kolmannen 
sektorin kanssa monipuolis-
tuvat

25. Hyödynnetään paremmin järjestöjen osaamista ja verkostoja kotoutta-
mispalvelujen kehittämisessä

• tiedotetaan kaupungin omien avustusten ja muun rahoituksen  saanti-
mahdollisuuksista

• tuetaan aktiivisesti järjestöjä kaupungin ulkopuolisen rahoituksen 
hankkimisessa

• tehdään järjestöjen kanssa yhdessä kehittämishankkeita
• kuullaan järjestöjen ääntä palvelujen kehittämisessä ja arvioimisessa
• vahvistetaan dialogia venäläistaustaisten yhdistysten kanssa (osallistu-

taan Cultura-säätiön Osaava-hankkeeseen)

Asukaspalvelut,
kaikki toimialat

Maahanmuutto- ja kotouttamisasiat liittyvät monen 
ministeriön toimialaan. Pääkaupunkiseudun kaupun-
git yhdessä ovat luoneet suorat suhteet työ- ja elin-
keinoministeriöön, sisäasiainministeriöön, opetus- ja 
kulttuuriministeriöön sekä valtiovarainministeriöön. 

Pakolaisasioiden edunvalvonta pitää hoitaa sisäasi-
ainministeriön kanssa. Kotouttamiseen liittyvät asiat 
kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan. Tut-
kintojen tunnustaminen ja esim. myöhään tulleiden 

nuorten aseman parantaminen ovat opetus- ja kult-
tuuriministeriön vastuulla. Valtiovarainministeriön 
alaisuudessa ovat maistraatit. 

Vähemmistöjen oikeuksiin liittyvät asiat jakautuvat 
myös eri ministeriöille. Rasismin vastainen työ ja esim. 
kielivähemmistöjen oikeus oman kielensä opetukseen 
koulussa kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ro-
maniasioista vastaa valtakunnallisesti sosiaali- ja ter-
veysministeriö. 
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Cultura-säätiön yhdistyskoulutusta venäjänkielisille 
vantaalaisille (Osaava-hanke).

palvelujaan asiakaslähtöisesti. Järjestöjen vahvuus on se, 
että ne toimivat usein lähempänä asiakkaan elämää kuin 
viranomainen. Vantaalla tavoitteena on hyödyntää järjes-
töjen osaamista kotouttamisessa yhä paremmin.
Järjestöjen toiminta perustuu usein vapaaehtoistyöhön 
tai ulkopuoliseen rahoitukseen. Se pätee myös silloin, 
kun järjestö toiminnallaan täydentää kaupungin palve-
luita. Kaupunki tukee järjestöjä rahoituksen hankkimises-
sa esimerkiksi tiedottamalla hakukanavista tai olemalla 

Samalla viivalla.
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5 Lopuksi
Maahanmuutto on monisyinen ja politisoitunut aihe, joka herättää vahvoja tunteita sosiaalisessa mediassa ja jakaa 
ihmisiä vaaliuurnilla eri puolilla Eurooppaa. Suomessa valtiovalta on huolissaan heikentyvästä huoltosuhteesta. Elin-
keinoelämän edustajat painottavat osaavan työvoiman saannin tärkeyttä, kun taas maahanmuuttoon kriittisesti suh-
tautuvat haluaisivat rajoittaa maahanmuuttoa tulijoihin, jotka sijoittuvat heti työvoimapula-aloille.

Todellisuudessa kansainvälinen muuttoliike on historiallinen ja hyvin monimutkainen ilmiö. Ihmiset liikkuvat yli 
kansallisten rajojen moninaisista syistä, yhä enemmän myös opiskelun ja perheensyiden vuoksi, eikä maahanmuuttoa 
voi rajoittaa rikkomatta kansainvälistä lainsäädäntöä. Ihmisten liikkuminen kytkeytyy olennaisesti pääomien liikkumi-
seen (ks. esimerkiksi Forsander 2011).

Eurooppalaisessa maahanmuuttokeskustelussa puhutaan aivokierrosta ja osaamisen globalisaatiosta. Muuttaessa 
siteet vanhaan kotimaahan eivät katkea, ja moni elää rinnakkaiselämää kahdessa tai useammassa maassa tai muuttaa 
uuteen paikkaan muutaman vuoden välein. Vanha kotimaa toimii sosiaalisena verkostona, jonka voi aktivoida mis-
sä tahansa. Muualta muuttanut voi samanaikaisesti kotoutua ja säilyttää siteet vanhaan kotimaahan niin, että kaikki 
hyötyvät. On Vantaan etu, että täällä olevat maahanmuuttajataustaiset asukkaat kotoutuvat mahdollisimman hyvin.

Tässä ohjelmassa on koottu yhteen Vantaan kotouttamispoliittisia linjauksia ja toimenpiteitä, joiden avulla kaupunki 
haluaa turvata sujuvan arjen ja turvallisen elinympäristön kaikille asukkailleen. Lainsäädäntöön on tulossa muutoksia, 
jotka vaikuttavat koko kaupungin toimintaan. Euroopan taantuma vaikeuttaa sekä yritysten että julkisen sektorin työ-
tä. Vantaalla luotetaan siihen, että haasteista selvitään yhdessä toimien ja nykyistä joustavampien palveluiden avulla. 
Kaupunki kasvaa voimakkaasti ja kansainväliset yhteydet vahvistavat kaupungin asemaa globaalissa kilpailussa. 

Visiona on, että tulevaisuudessa Vantaata rakentaa monimuotoinen ja kansainvälinen väestö, joka ei hätkähdä koh-
datessaan erinäköisiä tai erikielisiä ihmisiä. Lentokenttäkaupungin asukkailla on koko maailma ulottuvillaan.

AHVO, työikäisten hyvinvointiohjelma: 
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/91358_AHVO_-_
Vantaan_kaupungin_tyoikaisten_hyvinvointiohjelma_2013-2016.pdf

Forsander, Annika: Fragmentoituvat muuttoliikkeet ja kansallinen politiikka, 
artikkeli julkaisussa Väestöliitto 70 vuotta, 2011, s. 98-114.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013 – 2016.  
http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_02_11_Tilastoja_5_Vuori.pdf

HYVIS. Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. http://www.vantaanhyvis.fi

Joronen, Tuula: Maahanmuuttajien yrittäjyys Suomessa, Helsingin kaupungin tietokeskus, 2012:2.

Kotouttaminen.fi 

Lautiola, Hannele: Kumppanuutta kotouttamisen kentillä, esimerkkejä järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä 
kotouttamisessa, Suomen Kulttuurirahasto, 2013.

Lasten ja nuorten osallisuusopas maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle. http://www.vantaa.fi/
instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/89703_osallisuusopas_kannet_web.
pdf

Maahanmuuttajabarometri 2012. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 11/2013.

Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat.  
Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus 2013.

Monikulttuurinen opetus ja ohjaus – työkaluja lukioihin, Vantaan lukiot 2013.

Osallisena Suomessa –hankkeen arviointiraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 29/2013. Edita 2013.

Sankariainesta – kolmen lukiolaisen tarina. Dokumenttielokuva, kesto 10 min. Lisätietoja ja nettiversio osoitteessa 
https://www.hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1447

Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus 2013.

Valtioneuvoston periaatepäätös Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta. 2013.

Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017.

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012-2015.  
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 27/2012.

Vantaan väestö 2012/2013: 
http://www.vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/julkaisut/vaestoraportit
   
Viesti päättäjille: Monimuotoisuus – tavoitteena erilaisuuden hyväksyvä tasa-arvo.
http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyslaitos/viesti_paattajille/Documents/VP_Monimuotoisuus.pdf

Qutomo-projekti
Vantaan Nicehearts ry:n Qutomo-projektin (2012–2014)  
tavoitteena on rakentaa kotouttamispolku, joka huomioi eri 
kulttuurit, sukupuolen ja iän. Mukana on kolmansien mai-
den kansalaisia, Vantaan kaupungin ja kolmannen sektorin 
työntekijöitä sekä eri alojen asiantuntijoita. Qutomon yh-
teistyöfoorumeissa tuotetaan ja kootaan kulttuurien välis-
tä tietoa, jota hyödynnetään myös kaupungin palveluiden 
kehittämisessä.

Euroopan Unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen 
rahoittamiseen. 

http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_02_11_Tilastoja_5_Vuori.pdf
http://www.vantaanhyvis.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/89703_osallisuusopas_kannet_web.pdf
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/89703_osallisuusopas_kannet_web.pdf
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/89703_osallisuusopas_kannet_web.pdf
https://www.hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1447
http://www.intermin.fi/download/44618_Maahanmuuton_tulevaisuus_2020_.pdf?23723a4c3878d088
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/65500_Vantaan_asunto-ohjelma_intra.pdf
http://www.vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/julkaisut/vaestoraportit
http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyslaitos/viesti_paattajille/Documents/VP_Monimuotoisuus.pdf
http://qutomo.wordpress.com/
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Liite 1: Vantaan monikulttuuristumista kuvaavat mittarit

1. Väestölliset indikaattorit 
(Tiedot tulevat kaupungin tilasto- ja tutkimusyksikön vuosittaisista tilastoista, kerätään vuoden lopussa)

VUOSI 2010 2013

Ulkomaalaistaustainen väestö  18 129 28 614
Ulkomaalaistaustaisen väestön 
osuus koko väestöstä 9,2 % 13,7 %

Ulkomaalainen väestö (kansalaisuus muu kuin Suomen) 13 201 18 105
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 6,6 % 8,7 %

Väestö, joka puhuu äidinkielenään 
muuta kuin suomea tai ruotsia 17 969 24 366
= vieraskielinen

Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään 
puhuvien osuus 9,1 % 13,3 %

Ulkomaalaistaustainen väestö eri suuralueilla, kartta s. 9

Vantaalla puhuttujen kielien määrä 103 107

Vantaan 10 puhutuinta vierasta kieltä (äidinkielenä suuruusjärjestyksessä)

VUOSI 2010 2013

VENÄJÄ 4204 5926

VIRO 2606 5850

SOMALI 1575 2023

ALBANIA 1196 1570

VIETNAM 807 1087

ARABIA 793 1095

ENGLANTI 674 966

KURDI 648 849

TURKKI 574 781

KIINA 411 642

2. Palveluihin liittyvät indikaattorit:
(tiedot kerätään palveluntarjoajilta, peruskoulun opetustiedot lasketaan syyskuussa) 2010 2013

Peruskoulun oman äidinkielen opetuksessa olevien oppilaiden määrät 1897 2189
Peruskoulussa suomi toisena kielenä -opetuksessa olevien määrät 2517 3206
Peruskoulussa tarjolla olevat opetuskielet (oman äidinkielen opetus) 23 31
Aikuisopiston valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat 29 n. 30
Vantaan aikuisopistossa peruskoulua suorittavat opiskelijat 73 71

Maahanmuuttajanuorten siirtyminen peruskoulusta toisen asteen opintoihin 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtyneet 72,1 %
muuhun peruskoulun jälkeiseen koulutukseen siirtyneet 26,7 %
Ilman opiskelupaikkaa jäi 3 / 262 nuorta

Kaikista perusopetuksen päättäneistä 
(luvuissa on huomioitu vain suomenkielisen peruskoulun käyneet)
tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtyneet  89 % 
muuhun peruskoulun jälkeiseen koulutukseen siirtyneet 9,4 %
Ilman opiskelupaikkaa jäi  26 / 1989 nuorta

Aikuisopiston kaupungin rahoittaman suomen kielen
opetuksen piirissä olevien määrät 554 n. 800

Luetaan yhdessä –vapaaehtoisopetuksen piirissä olevat 159

Työvoimakoulutuksena järjestettävään kotoutumiskoulutukseen pääsyn odotusajat Vantaalla: 
Hitaasti etenevien kurssit: odotusaika 8 kk;  peruskurssit: odotusaika 3-4 kk (3/ 2014)

Vieraskielisten osuus toimeentulotuen saajista (kotitaloudet) 27 % 31,4 %

3. Henkilöstön monikulttuurisuuteen liittyvät indikaattorit:
(tiedot kootaan kaupungin henkilöstökertomuksesta) 2010  2013
Vieraskielisen henkilöstön osuus kaupungin työntekijöistä  3,5 % 3,6 %

4. Työllisyyteen liittyvät indikaattorit: 2010 2013

Vantaalaisten työllisyysaste  71 %
Vieraskielisten vantaalaisten työllisyysaste 56,3 % 

Vantaalaiset työttömät (helmikuu 2014) 11 519
Vantaalaiset työttömät EU-kansalaiset  894
Vantaalaiset työttömät muut ulkomaan kansalaiset  1 740

5. Osallisuuteen liittyvät indikaattorit:

Maahanmuuttajataustaisten valtuutettujen määrä vaalikaudella 2013–2016: 2

Poliisin tietoon tulleet rikokset, joissa epäillään rasistista motiivia  13 13
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Liite 2: Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 2013–2014

Vantaan monikulttuurisuusasiain neuvottelukuntaan kuuluvat kaudella 2013–2014 puheenjohtaja Ranbir
Sodhi (SDP, Masud Abdullah), varapuheenjohtaja Harun Osmani (kok, Murat Yüzlü), Sini Alén (vihr, 28.4.2014 asti) Tewodros Guday 
28.4.2014 alkaen, varalla Hannele Lilja), Matti Niemi (kd, 21.10.2013 alkaen, varalla Ismo Kontoniemi; Antero Aura 21.10.2013 
asti,), Samira Chakir (vihr, Minttu Räty), Mohamad Faraj (vas, Wi-aam Juwaisir), Hasime Hoti (SDP, Sirpa Aly), Mila Käkelä (ps, 
Liisa Miettinen), Reijo Liimatainen (SDP, Miikku Nieminen), Pauli Artturi Luttinen (ps, Timo Teikari), Kiounneia Mononen (kok, 
Jenni Chen) Jennifer Pajula (kok, Anneli Karhunen), Arshe Said (RKP, Pasi-Marcus Nillukka), Helvi Salminen (SDP, Uitto Seija). 
Pysyvänä asiantuntijana neuvottelukunnassa on maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja Tuula Reiman (31.3.2014 asti), 
johtava sosiaalityöntekijä Sanna Kohvakka 1.5.2014 alkaen. Toimialojen edustajat (varaedustajat) ovat: sosiaali- ja terveystoimi: 
Hilkka Linderborg (Marjo van Dijken), sivistystoimi: Marja Repo (Ari Tossavainen), maankäytön ja ympäristön toimiala: Johanna 
Rajala. Ulkopuolisina asiantuntijaedustajina (varaedustajina) ovat Itä-Uudenmaan poliisista Jarmo Ojala (Teemu Aittamaa), 
Uudenmaan TE-toimistosta Hilkka Koukkunen (Nina Karlström), Vantaan yrittäjät ry:stä: Esa Mänttäri (Katja Teräs), Helsingin 
seudun kauppakamarista Ari Tulensalo (Karoliina Juurinen). Esittelijänä toimii monikulttuurisuusasiain päällikkö Hannele Lautiola 
tai konserni- ja asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja vs. Heidi Nygren ja sihteerinä monikulttuurisuusasiain suunnittelija Anu 
Anttila.

Liite 3: Maahanmuuttajakeskustelun 
keskeiset käsitteet

Maahanmuuttaja Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee 
maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikais-
ta oleskelua varten myönnetyllä luvalla. 

Maahanmuuttajataustainen Henkilö, joka on syntynyt ulko-
mailla tai jonka vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. 

Paluumuuttaja Ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suo-
messa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kan-
salaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin 
henkilöihin, kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen 
syntyperä. Viimeksi mainitut ovat suomalaisia kansallisuudel-
taan, mutta eivät kansalaisuudeltaan.

Siirtolainen Henkilö, joka muuttaa maasta toiseen rakentaak-
seen siellä itselleen uuden elämän. Siirtolainen voi olla joko 
maastamuuttaja tai maahanmuuttaja.

Ulkomaalainen Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.

Vieraskielinen Suomessa asuva henkilö, jonka äidinkieli on 
jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Pakolainen Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pe-
lätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuu-
den, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai po-
liittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle 
jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö 
(UNHCR) katsoo olevan pakolainen. 

Kiintiöpakolainen UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jol-
le on myönnetty maahantulolupa Suomeen talousarviossa vah-
vistetun pakolaiskiintiön puitteissa.

Turvapaikanhakija Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoi-
keutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä oleskelulupaa 
Suomessa.

Kotouttamisohjelma Kunnan (tai kuntien yhdessä) laatima, 
kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvis-
tamiseksi kunnanvaltuustossa hyväksyttävä ohjelma (Vantaalla 
monikulttuurisuusohjelma). Valtion kotouttamisohjelma on val-
tioneuvoston hyväksymä ohjelma, jossa on määritelty hallitus-
kaudelle kotouttamisen tavoitteet ja toimenpiteet. 

Kotoutumiskoulutus Sisältää suomen tai ruotsin kielen ope-
tusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatko-
koulutukseen pääsyä sekä muita yhteiskunnallisia valmiuksia. 
Tarvittaessa kotoutumiskoulutus sisältää luku- ja kirjoitustai-
don opetusta. Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti 
työvoimakoulutuksena. 

Alkukartoitus Haastattelu, jonka avulla arvioidaan alustavas-
ti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutu-
misvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista 
edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tarve. Tavoitteena on 
ohjata maahanmuuttaja joustavasti ja tarvelähtöisesti sellai-
siin palveluihin, jotka edistävät hänen pääsyään suomalaisen 
yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.

Kotoutumissuunnitelma Yksilöllinen tai perheelle laadittu 
suunnitelma toimenpiteistä ja palveluista, joilla tuetaan mah-
dollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito 
sekä muita tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Kotoutuminen Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovai-
kutteista kehitystä, jonka päämääränä on, että maahanmuut-
taja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen 
jäsen. Samalla kun hän tutustuu uuden asuinmaansa kielelli-
seen ja kulttuuriseen ympäristöön, tuetaan hänen mahdolli-
suuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. 

Kotouttaminen Kotoutumisen monialainen edistäminen ja 
tukeminen. Tähän pyritään viranomaisten ja muiden tahojen 
tarjoamien toimenpiteiden ja palveluiden avulla.

Kotouttamisen/kotoutumisen kaksisuuntaisuus Vastaan-
ottava yhteiskunta ja maahanmuuttajat oppivat toisiltaan ja 
tulevat toisiaan vastaan sujuvan yhteiselon varmistamiseksi.

Monikulttuurisuus Eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edus-
tavien tasa-arvoinen rinnakkainelo.

Lähde: kotouttaminen.fi

Liite 4: Varhaiskasvatuksen monet roolit kotouttamisessa

Varhaiskasvatuspalvelut on otettu tässä ohjemassa eri-
tyistarkastelun kohteeksi, koska niiden kautta tulee nä-
kyväksi, kuinka kotouttamiseen liittyvät kysymykset 
leikkaavat kaupungin eri toimintoja, henkilöstöryhmiä 
ja asukkaita. Varhaiskasvatuspalvelut kattavat Vantaalla 
päivähoidon, esiopetuksen, kerhotoiminnan ja avointen 
päiväkotien sekä asukaspuistojen toiminnan. Varhaiskas-
vatuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun ajatellaan 
kotoutumista kaksisuuntaisena prosessina, jossa sekä 
maahanmuuttajataustaiset että suomalaistaustaiset op-
pivat elämään yhdessä. Kaikissa työyhteisöissä tarvitaan 
nykyään osaamista ja herkkyyttä kohdata monimuotoi-
suutta sekä kykyä tunnistaa omia asenteita uutta koh-
taan. Varhaiskasvatuksessa tätä osaamista kehitetään 
systemaattisesti.

Päiväkoti on ympäristö, jossa lapset harjoittelevat sosi-
aalisen kanssakäymisen pelisääntöjä. Se on usein ensim-
mäinen paikka, jossa maahanmuuttajataustainen lapsi 
saa kosketuksen suomen tai ruotsin kieleen, suomalaisiin 
ikätovereihin, leikkeihin, sosiaalisiin pelisääntöihin ja kult-
tuuriin. Myös monelle suomalaiselle lapselle päiväkoti on 
paikka, jossa hän saa ensikosketuksen monikulttuurisuu-
teen. Päiväkodissa erilaisuudesta tulee arkea. 

Vantaalaisissa päiväkodeissa ja esiopetuksessa oli vuo-
den 2012 alussa 1 149 vieraskielistä lasta (11,4 % kaikista 
hoidettavista). Päiväkotien perheiltä keräämien tietojen 

mukaan 1 608 lapsen kotikieli oli muu kuin suomi tai ruot-
si (15,9 %). Maahanmuuttajataustaisia tai kahden kulttuu-
rin lapsia näyttäisi Vantaalla olevan enemmän kuin väes-
tötilastot antavat ymmärtää. Esiopetukseen osallistuvista 
lapsista muunkielisiä on 393 (17 % kaikista). Vantaalla on 
satoja päivähoitoikäisiä lapsia, joiden kotona vanhemmat 
puhuvat keskenään eri kieliä, joista kumpikaan ei ole suo-
mi tai ruotsi. 

Päiväkoti monikulttuurisena työyhteisönä

Vantaan päiväkodeissa työskentelee erilaisissa tehtä-
vissä kymmeniä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. 
Sen lisäksi niissä työskentelee jatkuvasti suomen kielen 
opiskelijoita muutaman viikon harjoitusjaksoilla. Varhais-
kasvatuksen työntekijöille painotetaan suomalaisen kas-
vatuskulttuurin ja varhaiskasvatuksen ymmärtämistä ja 
tuntemusta. Henkilökunnan monimuotoisuustaitoja vah-
vistetaan käymällä kasvattajien keskinäisiä keskusteluja. 
Työntekijät, joiden omissa työyhteisöissä ei vielä ole pal-
jon monikulttuurisia lapsia, voivat saada oppia sellaisista 
päiväkodeista, joissa on jo pitkään tehty eri kulttuureista 
tulevien kanssa. Toimialalla järjestetään jatkuvasti täy-
dennyskoulutusta kieli- ja kulttuuritietoisuuden vahvis-
tamiseksi. Monikulttuurisuustaidot ovat tarpeen myös 
lasten vanhempien kanssa, sillä monelle maahanmuut-
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tajavanhemmalle päiväkodin työntekijä on tärkeä viran-
omaiskontakti, jolta saa neuvoja myös muihin kuin oman 
lapsen asioihin liittyviin arjen kysymyksiin.

Maahanmuuttajataustaisten lasten  
huomioonottaminen varhaiskasvatuksessa

Vantaan varhaiskasvatuksessa on tavoitteena monikult-
tuurisen varhaiskasvatuksen kehittäminen osana koko 
varhaiskasvatusta. Arjen tasolle vietynä se tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että avoimen päiväkodin, asukaspuiston tai 
päiväkodin koko henkilökunta kaikessa toiminnassaan 
lapsen kanssa kiinnittää huomiota suomen kielen vah-
vistamiseen. Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa 
sovitaan vanhempien kanssa oman äidinkielen säilyttä-
misestä ja tukemisesta. Suomi toisena kielenä -opetus on 
osa laadukasta varhaiskasvatusta ja kieli on automaatti-
sesti varhaiskasvatuksen väline, johon jokaisella lapsella 
on oikeus. Opetus on systemaattista ja tavoitteellista, ja 
kaikki tilanteet on pedagogisesti suunniteltu. Kuvia käy-
tetään vuorovaikutuksen tukena lasten kanssa toimitta-
essa ja myös lasten vanhempien kanssa keskusteltaessa. 
Henkilökunnan osaamista pyritään vahvistamaan koulu-
tusta järjestämällä.

Esiopetuksen tavoitteena on suomen kielen vahvista-
minen ja ryhmässä toimiminen lapsen ikätasolle ominai-
sin tavoin ja keinoin. Äskettäin Suomeen muuttaneet tai 
vielä puutteellisesti suomea osaavat lapset voivat van-
hempien niin harkitessa osallistua kuusivuotiaille tarkoi-
tettuun ylimääräiseen valmistavaan opetukseen, joka jär-
jestetään esiopetusryhmissä. 

Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu mahdollisten 
oppimisvaikeuksien tunnistaminen mahdollisimman ai-
kaisin ja tarvittavan tuen antaminen silloin, kun siitä on 
eniten hyötyä. Vantaalla on sitä varten konsultoivia eri-
tyislastentarhanopettajia ja kieli- ja kulttuurikoordinaat-
toreita, jotka konsultoivat ja opastavat päiväkotien hen-
kilökuntaa sekä opastavat vanhempia.

Suomen kielen opetus 
kansainvälisille perheille

Kielen oppimista pidetään avaimena kotoutumiseen, 
mutta pienten lasten vanhempien on vaikea päästä kie-
likurssille, sillä TE-hallinnon järjestämät kotoutumiskou-
lutukset on suunnattu työttömille työnhakijoille. 

Vantaalla kehitettiin uudenlainen suomen kielenope-

tuksen toimintamalli yhteistyössä varhaiskasvatuksen, 
sosiaali- ja terveystoimen sekä Luetaan yhdessä -verkos-
ton, seurakunnan ja eri oppilaitosten opiskelijoiden kans-
sa (Vantaan osaava vanhempi 2010–2013, Osallisena Suo-
messa). Toiminta on juurrutettu osaksi normaalitoimintaa 
ja sitä kehitetään edelleen. Vanhemmat voivat osallistua 
kielenopetukseen, sillä lastenhoito on järjestetty saman-
aikaisesti. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat osallistua 
toiminnalliseen kerhoon yhdessä lapsen kanssa. Kielen-
opetuksen ohella kotivanhemmat saavat perhetyönteki-
jältä ohjausta ja neuvontaa joko yksin tai ryhmässä. Avoi-
missa päiväkodeissa tehdään myös maahanmuuttajien 
alkukartoituksia. Toimintamallin kotoutumista edistävinä 
etuina vanhemmat saavat kontakteja ja itseluottamusta 
sekä tutustuvat lähialueen lapsiperheisiin ja avoimen päi-
väkodin ja asukaspuiston toimintaan. 

Kotivanhempien suomen kielen kurssi ja lasten Osalli-
sena Suomessa -kerho on toiminut syksystä 2013 viidessä 
eri toimipisteessä. Kotivanhempien kotouttamiskoulu-
tuksen seuranta- ja kehittämistyöryhmä koordinoi toi-
mintaa.  Vantaalla on Kelan tilastojen (kesä 2013) mukaan 
yli 800 äitiys- ja vanhempainetuutta saavaa vieraskielistä. 
Kaikille halukkaille ei valitettavasti taloudellisista syistä 
pystytä järjestämään kielenopetusta. 

Vantaan osaava vanhempi -hanke tuotti muun toimin-
nan rinnalla myös oppimateriaaleja päiväkotien käyttöön. 
Sen aikana valmistuivat Kotona lastaan hoitavien maa-
hanmuuttajavanhempien suomen kielen opetus -opas 
sekä Monikielisten ja -kulttuuristen pienten lasten ker-
hojen ohjaajan opas. Avoin päiväkoti Majakan työntekijät 
valmistelivat Päiväkoti tutuksi perheille -oppaan, jossa 
kerrotaan selkokielisin sanoin ja kuvin, miten päivähoi-
to toimii. 

Vantaan varhaiskasvatuspalveluissa yhdistyy esimer-
killisellä tavalla rajoja ylittävä, ennakoiva työote sekä si-
toutuminen monikulttuurisen kaupungin kehittämiseen 
asiakaslähtöisellä tavalla.

Kannen kuva: ”Tempo-orkesteri valtuustosalissa 2013”
 Anna Eskola
Toimitus  Anu Anttila, Anna Eskola, 
 Hannele Lautiola, Pirjo Turtiainen
Kansi Anitta Mäkinen, viestintä 
Ulkoasu ja taitto Alina Tirkkonen, viestintä 
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