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1. Työryhmän tehtäväanto ja työskentely
Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja asetti päätöksellään 14.5.2004 § 34 työryhmän, jonka
tehtävänä oli kartoittaa maahanmuuttajalasten suomen kielen taito sekä selvittää ratkaisuja
erityisesti esiopetuksesta kouluun siirtyvien heikon suomen kielen taidon omaavien
maahanmuuttajalasten kielitaidon parantamiseksi. Työryhmän asettaminen perustui
"Maahanmuuttajalapset ja -nuoret työryhmän" loppuraporttiin ( 30.9.2003). Työryhmän tuli antaa
selvityksensä 31.5.2005 mennessä.
Työryhmän kokoonpano
Puh.joht.: kiertävä erityislastentarhanopettaja Tiina Kanerva, sosiaalikeskus
Jäsenet: lastentarhanopettaja Satu Kurvinen, sosiaalikeskus
terveydenhoitaja Helena Helenius, terveysvirasto
luokanopettaja Maarit Jalo, koulutoimintakeskus
erityisopettaja Leena Kulmala, koulutoimintakeskus
opettaja Hatice Kutuk, maahanmuuttajaedustaja
tukiopettaja Daut Gerxhalija, maahanmuuttajaedustaja
Sihteeri: lastentarhanopettaja Sari Vanha-Perttula, sosiaalikeskus
Työryhmän kokoukset
25.8.2004, 20.9.2004, 25.10.2004, 22.11.2004, 13.12.2004, 10.1.2005, 14.3.2005, 23.3.2005,
2.5.2005
7.2.2005 puheenjohtaja, sihteeri ja Maarit Jalo
14.1.2005 eri työryhmien puheenjohtajat ja Regina Ruohonen
11.4.2005 ja 10.5.2005 eri työryhmien puheenjohtajat, sihteerit ja Regina Ruohonen
Työryhmässä kuultavina olleet tahot
25.10. Turun kaupungin alakoulujen laaja-alaiset erityisopettajat (sähköpostikysely)
25.10. Luokanopettaja Johanna Järvinen, Varissuon koulun Kimppa-luokka toiminta
13.12. Laaja-alainen erityisopettaja Annele Laaksonen, Turun Normaalikoulu
Lisäksi ryhmä tutustui seuraaviin Espoon suomenkielisen koulukeskuksen
kuusivuotiaiden valmistava opetus, oman äidinkielen opetus sekä ehy-opetus

tiedotteisiin:

Työryhmä selvitti maahanmuuttajalasten ja -oppilaiden suomen kielen taitoa varhaiskasvatuksessa,
esiopetuksessa ja perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. Lisäksi työryhmä kartoitti erilaisia
suomen kielen oppimiseen käytettyjä tukimuotoja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja
alkuopetuksessa, terveydenhuollon suomen kielen arviointiin käytettäviä menetelmiä sekä
esiopetuksessa käytettäviä kouluvalmiuden arviointimenetelmiä .
2. Kohderyhmä
Työryhmä selvitti suomenkielisessä esi- ja alkuopetuksessa olevien maahanmuuttajaoppilaiden
lukumäärän syksyllä 2004.
Turussa suomenkielinen esiopetus on sosiaalitoimen alaista toimintaa. Kunnallisessa esiopetuksessa
oli 1213 oppilasta, joista maahanmuuttajia oli 104. Ostopalvelupäiväkodeissa esiopetuksessa oli
145 oppilasta. Heistä 6 oli maahanmuuttajia. Esiopetusikäisistä 3 maahanmuuttajaoppilasta ei
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osallistunut esiopetukseen. Koululykkäyslapsia esiopetuksessa oli 23, joista 8 maahanmuuttajaa.
Erityisryhmien esiopetuksessa oli 5 maahanmuuttajaoppilasta, joista kaksi koululykkäyksen
saanutta ja yhdellä 11-vuotinen oppivelvollisuuspäätös. 11-vuotiseen oppivelvollisuuteen
perustuvassa erityisopetuksen esiopetuksessa oli 64 oppilasta, joista maahanmuuttajaoppilaita oli 5
(Vuorela 2 opp. ja Katariina 3 opp).
Koululykkäystä saaneiden alkuluokilla Vasaramäen ja Raunistulan kouluissa oli 40 oppilasta, joista
maahanmuuttajia oli 7(18%).
Perusopetuksen ensimmäisellä luokalla oli oppilaita yhteensä 1488, joista maahanmuuttajia oli 162.
Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa oli ensimmäisellä luokalla yhteensä 90 oppilasta, joista
maahanmuuttajia oli 7 oppilasta. Vammaiskouluissa (Vuorela, Katariina ja C.O. Malm) oli
ensimmäisellä luokalla 62 oppilasta. Maahanmuuttajaoppilaita oli vammaiskouluissa 6 ja muissa 1
oppilas (Mikaelin koulussa).
Lokakuussa 2004 tehtiin sähköpostikysely alakoulujen laaja-alaisille erityisopettajille.
Tarkoituksena oli selvittää, kuinka monta sellaista maahanmuuttajaoppilasta ensimmäisellä luokalla
kaupungissamme opiskelee, jotka koulun tarjoamien tukitoimenpiteidenkään avulla eivät selviä
koulutyöstään. Vastaus saatiin kaikista kouluista. Laaja-alaisten erityisopettajien mukaan 17
maahanmuuttajaoppilasta opiskelee yleisopetuksen ryhmissä, vaikka heille sopivampi
opiskelumuoto olisi ollut erityisopetus, alkuluokka tai esiopetus. Kaikista näistä lapsista oli ilmaistu
huoli jo esiopetuksessa tai neuvolassa ennen koulun aloitusta. Monen lapsen kohdalla vanhemmat
eivät olleet suostuneet viemään lastaan kasvatus- ja perheneuvolaan kouluvalmiuden yksilötesteihin
tai eivät suostuneet erityisopetukseen tai koululykkäykseen.
2.1. Maahanmuuttajaoppilaiden sijoittuminen alueittain esiopetuksessa ja perusopetuksen
ensimmäisellä luokalla
Maahanmuuttajaoppilaat esiopetuksessa:
Varissuon alueella 88 esiopetusoppilaasta 34 on maahanmuuttajaa ( 39%)
Lausteen alueella 50 esiopetusoppilaasta 13 on maahanmuuttajaa ( 26%)
Halisten alueella 49 esiopetusoppilaasta 14 on maahanmuuttajaa ( 29 %)
Muilla Turun alueilla esiopetuksessa on 43 maahanmuuttajaoppilasta, joista 3 koululykkäyksen
saanutta.
Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksen ensimmäisellä luokalla:
Varissuon koulussa 29:stä oppilaasta 19 maahanmuuttajaa (66%),
Turun Normaalikoulussa 59:stä oppilaasta 28 maahanmuuttajaa (47%),
Lausteen koulussa 50:stä oppilaasta 21 maahanmuuttajaa (42%) ja
Nummen/Halisten koulussa 66:sta oppilaasta 18 maahanmuuttajaa (27%).
Muissa Turun alakouluissa ensimmäisillä luokilla on 82 maahanmuuttajaoppilasta, joka on lähes
puolet kaikista maahanmuuttajaoppilaista ensimmäisellä luokalla.
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3. Maahanmuuttajaoppilaiden
ensimmäisellä luokalla

opetusjärjestelyistä

esiopetuksessa

ja

perusopetuksen

Maahanmuuttajaoppilaat esiopetuksessa
Maahanmuuttajaoppilaat on sijoitettu suomenkielisten lasten kanssa samoihin esiopetusryhmiin.
Maahanmuuttajaoppilaan lapsen esiopetuksen suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota
suomen kielen oppimisen seurantaan ja arviointiin. Opetusta pyritään eriyttämään kehitystason ja
kielellisten valmiuksien mukaan. Esiopetuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan
myös lapsen omaa äidinkieltä omakielisten avustajien tai opettajien avulla (esim. albanian kielen
opetusta on annettu Varissuolla).
Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksen ensimmäisellä luokalla
Maahanmuuttajaoppilaalle, joka tarvitsee erityisiä tukitoimia opetuksessa, laaditaan
oppimissuunnitelma, jossa määritellään tuen tarpeet. Suomi toisena kielenä –opetusta annetaan
niille maahanmuuttajaoppilaille äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen sijaan joko kokonaan tai
osittain, jos suomen kielen taitoa ei voida arvioida kaikilla kielen osa-alueilla äidinkielen tasoisesti.
Muutamissa kouluissa on suomi toisena kielenä –opettaja. Yleensä kouluissa suomi toisena kielenä
–opetusta antaa luokanopettaja saman aikaisesti muun äidinkielen opetuksen yhteydessä
eriyttämällä opetusta. Maahanmuuttajaoppilaille voidaan antaa kaikille oppilaille tarkoitetun
tukiopetuksen lisäksi tukiopetusta maahanmuuttajille tarkoitetusta tukiopetuskiintiöstä.
Omakieliset opettajat antavat maahanmuuttajaoppilaalle hänen omalla äidinkielellään opetusta
tukemaan oppisisältöjen tavoitteiden saavuttamista eri oppiaineissa. Maahanmuuttajien äidinkielen
opetusta annetaan eri kouluista kootuissa ryhmissä 21 eri kielellä. Muutamassa koulussa on
mahdollista saada tuettua opetusta suomen kielellä. Lisäksi kouluissa on omakielisiä
koulunkäyntiavustajia, jotka tukevat ja auttavat vieraskielisiä oppilaita.
4. Työryhmän toimenpide-ehdotukset maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taidon
tukemiseksi varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.
4.1. Varhaiskasvatus ennen esiopetusta
Turussa maahanmuuttajalasten suomen kielen tukemista ja opetusta varhaiskasvatuksessa ohjaavat
"Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet",
valmisteilla
oleva
Turun
kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelma sekä muut kuntakohtaiset vieraskielisiä lapsia ja nuoria koskevat
linjaukset ja päätökset. Varhaiskasvatussuunnitelmissa ohjeistetaan eri kieli- ja kulttuuriryhmien
suomen kielen oppimisen tukemista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan
varhaiskasvatuksella edistetään maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimista luonnollisissa ja
ohjatuissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa.
Toimenpide
1.
Neuvolan
terveydenhoitajien
tulee
ohjata
lapset
varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Lapsen tulisi osallistua viimeistään 3-vuotiaina
päivähoitoon, puistotoimintaan, seurakunnan tai muiden yhdistysten kerhoihin suomen
kielen oppimisen alkuun saamiseksi.
Toiminnallinen vastuu: Terveysvirasto/ lastenneuvola
Toimenpide 2. Neuvolatiimin, täydennettynä terveyskeskuksen puheterapeutilla,
tulee kehittää yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa laajennettua 5-vuotistarkastusta
suomen kielen ja oman äidinkielen arvioinnin osalta. Kielitaitoa mittaavassa testissä
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tulee huomioida lapsen kulttuuritausta ja testaustilanteessa tulee tarvittaessa käyttää
tulkkia.
Toiminnallinen vastuu: Terveysvirasto / lastenneuvola
Toimenpide 3. Sosiaalityöntekijöiden tulee tehdä tarvittaessa maahanmuuttajaasiakasperheensä lapselle kotouttamissuunnitelma, jossa huomioidaan suomen kielen
oppimisen tärkeys, ja ohjata lapsia päivähoitoon, puistotoimintaan, seurakunnan tai
muiden yhdistysten kerhoihin.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/sosiaaliosasto
Toimenpide 4. Sosiaalitoimen tulee yhteistyössä muiden hallintokuntien ja
kolmannen sektorin kanssa lisätä ja kehittää avointa päiväkotitoimintaa alueilla, joissa
on paljon maahanmuuttajalapsia.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide 5. Sosiaalitoimen tulee järjestää maahanmuuttajalapsille uusia
päivähoito/kerhomuotoja esim. muutaman tunnin virike-/kielikerhoja kaksi kertaa
viikossa.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
4.2. Esiopetus
Maahanmuuttajalasten esiopetus perustuu "Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2000" ja
"Turun Kaupungin esiopetussuunnitelmaan 2001" sekä muihin lapsia ja nuoria koskeviin
kuntakohtaisiin linjauksiin ja päätöksiin. Opetussuunnitelmissa annetaan määräyksiä ja ohjeistusta
eri kieli- ja kulttuuriryhmien suomen kielen opetukseen ja tukemiseen. Turussa on päätetty toteuttaa
maahanmuuttajalasten esiopetus muun esiopetuksen yhteydessä. Esiopetuksessa tuetaan lapsen
suomen kielen kehittymistä sekä ohjatusti, että luonnollisissa viestintätilanteissa muiden lasten ja
aikuisten kanssa.
Toimenpide 6. Esiopetuksessa tulee tehostaa suomen kielen pienryhmäopetusta
lisäämällä kiertäviä lastentarhanopettajia.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide 7. Esiopetuksen henkilöstölle tulee tarjota suomi toisena kielenä opetuksen koulutusta.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide 8. Esiopetuksen suomi toisena kielenä -opetusmateriaaleja tulee kehittää.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide 9. Esiopetuksessa tulee lisätä maahanmuuttajien äidinkielen opetusta.
Opetusta tulee voida toteuttaa yhteistyössä koulutoimen kanssa esim. yhdistämällä
mahdollisuuksien mukaan esi- ja alkuopetusryhmiä.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi ja koulutoimi
Toimenpide 10. Esiopetuksesta tulee olla mahdollista päästä valmistavaan opetukseen
silloin, kun lapsen suomen kielen taito ei riitä perusopetukseen siirtymiseen, eivätkä
muut vaihtoehdot, kuten koululykkäys, ole mahdollista.

5

Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi ja sosiaalitoimi
Toimenpide 11. Esi- ja alkuopetuksessa tulee alueellisesti kehittää kodin ja
esiopetuksen/koulun välistä yhteistyötä tukemaan maahanmuuttajalasten siirtymistä
esiopetuksesta kouluun. Sekä esiopetuksen että perusopetuksen oppilashuollossa ja
oppilashuoltoryhmissä tulee ottaa erityisesti huomioon maahanmuuttajalapset.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi ja koulutoimi
Toimenpide 12. Maahanmuuttajalasten kouluvalmiuden arviointimenetelmiä tulee
kehittää yhteistyössä opetustoimen, sosiaalitoimen esiopetuksen ja kasvatus- ja
perheneuvolan psykologien/koulupsykologien kanssa.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi ja koulutoimi
Toimenpide 13. Alueelliset erot tulee ottaa huomioon suunniteltaessa esiopetuksen
ryhmäkokoa ja henkilöstörakennetta, jotta kaikille maahanmuuttajalapsille turvataan
tasavertaiset mahdollisuudet tarvittaviin tukitoimiin hyvän suomen kielen taidon
saavuttamiseksi
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
4.3. Perusopetuksen 1-2 luokat (alkuopetus)
Perusopetuksen 1-2 luokilla olevien maahanmuuttajalasten opetus perustuu Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin 2004, Turun kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1-9
opetussuunnitelman
kuntakohtaiseen
osioon
2004
sekä
muihin
kuntakohtaisiin
maahanmuuttajalapsia ja nuoria koskeviin linjauksiin ja päätöksiin. Opetussuunnitelmissa annetaan
määräyksiä ja ohjeistusta eri kieli- ja kulttuuriryhmien suomen kielen opetukseen ja tukemiseen.

Toimenpide
14.
Maahanmuuttajaoppilailla
tulee
yhtenä
vaihtoehtona
perusopetuksessa olla mahdollisuus 3-vuotiseen alkuopetukseen, jossa tuetaan
maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen oppimista.
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
Toimenpide 15. Luokanopettajille ja laaja-alaisille erityisopettajille tulee tarjota
suomi toisena kielenä -opetuksen koulutusta.
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
Toimenpide 16. Opettajille tulee selkiinnyttää maahanmuuttajaoppilaille laadittavien
oppimissuunnitelmien laatimisen periaatteita ja niissä erityisesti huomioida oppilaan
suomen kielen tukeminen
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
Toimenpide 17. Maahanmuuttajatukiopetus tulee kohdentaa alkuopetuksessa eri
oppiaineiden sisältöjen suomenkieliseen opettamiseen, vahvistamiseen ja tukemiseen.
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
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5. Toimenpide-ehdotukset
Varhaiskasvatus ennen esiopetusta
Toimenpide 1. Neuvolan terveydenhoitajien tulee ohjata lapset varhaiskasvatuspalveluiden piiriin.
Lapsen tulisi osallistua viimeistään 3-vuotiaina päivähoitoon, puistotoimintaan, seurakunnan tai
muiden yhdistysten kerhoihin suomen kielen oppimisen alkuun saamiseksi.
Toiminnallinen vastuu: Terveysvirasto/ lastenneuvola
Toimenpide 2. Neuvolatiimin, täydennettynä terveyskeskuksen puheterapeutilla, tulee kehittää
yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa laajennettua 5-vuotistarkastusta suomen kielen ja oman
äidinkielen arvioinnin osalta. Kielitaitoa mittaavassa testissä tulee huomioida lapsen kulttuuritausta
ja testaustilanteessa tulee tarvittaessa käyttää tulkkia.
Toiminnallinen vastuu: Terveysvirasto / lastenneuvola
Toimenpide 3. Sosiaalityöntekijöiden tulee tehdä tarvittaessa maahanmuuttaja- asiakasperheensä
lapselle kotouttamissuunnitelma, jossa huomioidaan suomen kielen oppimisen tärkeys, ja ohjata
lapsia päivähoitoon, puistotoimintaan, seurakunnan tai muiden yhdistysten kerhoihin.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/sosiaaliosasto
Toimenpide 4. Sosiaalitoimen tulee yhteistyössä muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin
kanssa lisätä ja kehittää avointa päiväkotitoimintaa alueilla, joissa on paljon maahanmuuttajalapsia.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide
5.
Sosiaalitoimen
tulee
järjestää
maahanmuuttajalapsille
päivähoito/kerhomuotoja esim. muutaman tunnin virike-/kielikerhoja kaksi kertaa viikossa.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito

uusia

Esiopetus
Toimenpide 6. Esiopetuksessa tulee tehostaa suomen kielen pienryhmäopetusta lisäämällä kiertäviä
lastentarhanopettajia.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide 7. Esiopetuksen henkilöstölle tulee tarjota suomi toisena kielenä -opetuksen
koulutusta.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide 8. Esiopetuksen suomi toisena kielenä -opetusmateriaaleja tulee kehittää.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Toimenpide 9. Esiopetuksessa tulee lisätä maahanmuuttajien äidinkielen opetusta. Opetusta tulee
voida toteuttaa yhteistyössä koulutoimen kanssa esim. yhdistämällä mahdollisuuksien mukaan esija alkuopetusryhmiä.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi ja koulutoimi
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Toimenpide 10. Esiopetuksesta tulee olla mahdollista päästä valmistavaan opetukseen silloin, kun
lapsen suomen kielen taito ei riitä perusopetukseen siirtymiseen, eivätkä muut vaihtoehdot, kuten
koululykkäys, ole mahdollista.
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi ja sosiaalitoimi
Toimenpide 11. Esi- ja alkuopetuksessa tulee alueellisesti kehittää kodin ja esiopetuksen/koulun
välistä yhteistyötä tukemaan maahanmuuttajalasten siirtymistä esiopetuksesta kouluun. Sekä
esiopetuksen että perusopetuksen oppilashuollossa ja oppilashuoltoryhmissä tulee ottaa erityisesti
huomioon maahanmuuttajalapset.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi ja koulutoimi
Toimenpide 12. Maahanmuuttajalasten kouluvalmiuden arviointimenetelmiä tulee kehittää
yhteistyössä opetustoimen, sosiaalitoimen esiopetuksen ja kasvatus- ja perheneuvolan
psykologien/koulupsykologien kanssa.
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi ja koulutoimi
Toimenpide 13. Alueelliset erot tulee ottaa huomioon suunniteltaessa esiopetuksen ryhmäkokoa ja
henkilöstörakennetta, jotta kaikille maahanmuuttajalapsille turvataan tasavertaiset mahdollisuudet
tarvittaviin tukitoimiin hyvän suomen kielen taidon saavuttamiseksi
Toiminnallinen vastuu: Sosiaalitoimi/päivähoito
Perusopetuksen 1-2 luokat (alkuopetus)
Toimenpide 14. Maahanmuuttajaoppilailla tulee yhtenä vaihtoehtona perusopetuksessa olla
mahdollisuus 3-vuotiseen alkuopetukseen, jossa tuetaan maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen
oppimista.
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
Toimenpide 15. Luokanopettajille ja laaja-alaisille erityisopettajille tulee tarjota suomi toisena
kielenä -opetuksen koulutusta.
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
Toimenpide 16. Opettajille tulee selkiinnyttää maahanmuuttajaoppilaille laadittavien
oppimissuunnitelmien laatimisen periaatteita ja niissä erityisesti huomioida oppilaan suomen kielen
tukeminen
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
Toimenpide 17. Maahanmuuttajatukiopetus tulee kohdentaa alkuopetuksessa eri oppiaineiden
sisältöjen suomenkieliseen opettamiseen, vahvistamiseen ja tukemiseen.
Toiminnallinen vastuu: Koulutoimi
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KÄSITTEITÄ
Alkuopetus
Alkuopetukseksi kutsutaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 opetusta.
Esiopetus
Esiopetus on oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna tarjottavaa perusopetuslain mukaista opetusta,
jota annetaan neljä tuntia päivässä. Sen tavoitteena on vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä.
Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta. Esiopetukseen osallistuminen on
vapaaehtoista ja perheille maksutonta.
Valmistava opetus
Valmistava opetus on kunnille vapaaehtoista perusopetuksen yhteydessä järjestettyä
perusopetukseen valmistavaa opetusta, jota Turussa järjestetään keskitetysti muutamissa kouluissa
perusopetusikäisille vasta maahan muuttaneille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä
perusopetuksessa opiskeluun.
Omakielinen opetus
Omakielisessä opetuksessa tuetaan yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien kanssa oppilaan omalla
äidinkielellä oppimis- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista. Opetusta antavat omakieliset opettajat.
Maahanmuuttajien äidinkielen opetus
Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksessa tuetaan oppilaan oman äidinkielen käyttötaitojen
kehittymistä ja kulttuurin tuntemusta. Opetusta annetaan oppilaalle kaksi tuntia viikossa
koulupäivän ulkopuolella keskitetysti joissakin kouluissa. Opetukseen osallistuminen on
vapaehtoista.
Tuettu opetus
Tuetun opetuksen tavoitteena on antaa suomen kielellä lisätukea maahanmuuttajaoppilaalle, jolle
perusopetuksen tukitoimet eivät riitä. Oppilas on yleisopetuksen oppilas, joka saa erityistukea
oppimissuunnitelman mukaan. Tuettua opetusta järjestetään muutamissa kouluissa.
Suomi toisena kielen -opetus
Suomea toisena kielenä opetetaan oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Suomi
toisena kielenä –opetusta annetaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen sijaan oppilaalle, jonka
suomen kielen taitoa ei voida arvioida kaikilla kielen osa-alueilla äidinkielisen tasoiseksi. Opetusta
antaa suomi toisena kielenä –opettaja, luokanopettaja tai äidinkielen opettaja.
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Alkuluokka
Alkuluokat ovat koulutoimen alaisia luokkia koululykkäyksen saaneille oppilaille. Opetuksen
tavoitteena on kehitysviiveiden tasoittaminen, kouluvalmiuden saavuttaminen ja yleisopetuksen
aloittaminen. Alkuluokille ohjataan kasvatus- ja perheneuvolan kouluvalmiustutkimusten
perusteella. Koulutoimintakeskus tekee vanhempien pyynnöstä päätöksen alkuluokalle
sijoittamisesta. Alkuluokat noudattavat "Alkuluokkien opetussuunnitelmaa".
Maahanmuuttajien tukiopetus
Maahanmuuttajaoppilailla, jotka täyttävät maahanmuuttajatukiopetuksen kriteerit, on oma
tukiopetuskiintiö, jota koulu käyttää oppilaiden tarpeen mukaan. Opetusta annetaan suomen
kielellä.
Maahanmuuttajaoppilas/-lapsi
Maahanmuuttajaoppilaalla /-lapsella tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa
syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää, valvomaa ja tukemaa kasvatuksellista
vuorovaikutusta, joka muodostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Keskeisiä
varhaiskasvatuspalveluja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilainen avoin toiminta.
Omakieliset koulunkäyntiavustajat
Omakieliset koulunkäyntiavustajat tukevat maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäyntiä. Toimintaa
koordinoi koulutoimintakeskus.
Kouluvalmius
Lapsi on fyysisiltä, psyykkisiltä, älyllisiltä ja sosiaalisilta taidoiltaan kehittynyt niin, että hän
kykenee suoriutumaan ensimmäisen lukuvuoden työskentelystä. Kouluvalmius merkitsee lapsen
kykyä oppia tehokkaasti. Turussa esiopetusvuonna selvitetään lapsen kouluvalmiutta, ja tarvittaessa
lapsi osallistuu huoltajien suostumuksella kouluvalmiuden ryhmätestiin päiväkodissa. Ryhmätestin
perusteella lapsi ohjataan kouluvalmiuden yksilötestiin, jonka perusteella suunnitellaan yhdessä
huoltajien kanssa lapselle sopivin koulun aloitusmuoto ja –ajankohta.
Koululykkäys
Perusopetuslain (27§) mukaan lapsella on mahdollisuus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä
myöhemmin psykologisten tai tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella. Koululykkäystä
hakevat lapsen huoltajat.
Lapsen esiopetussuunnitelma
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Turussa jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen suunnitelma
yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Se on opetusta ja toimintaa tukeva ja ohjaava työväline, joka
toimii myös apuna arvioitaessa lapsen kouluvalmiutta.
Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi.
Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille. Erityistä tukea tarvitseville, osa-aikaista
erityisopetusta saaville sekä maahanmuuttajaoppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tarvittaessa.
Sen laatimisesta päätetään koulun opetussuunnitelmassa.
Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa pääsääntöisesti koulupäivän aikana
samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai
sopeutumisvaikeuksia. Opetusta antaa erityisopettaja.
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1. Työryhmän tehtävänanto ja työskentely
1.1. Työryhmän asettaminen ja jäsenet
Turun kaupungin poikkihallinnollinen maahanmuuttajalapset ja -nuoret -työryhmä antoi
syyskuussa 2003 loppuraportin, joka sisälsi lasten ja nuorten kotouttamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Yksi ehdotuksista koski uuden työryhmän perustamista, joka ryhtyisi selvittämään keinoja, joilla voidaan edistää maahanmuuttajalasten ja -nuorten oman äidinkielen ja
kulttuurin ylläpitämistä ja kehittämistä.
Palvelutointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala asetti ko. työryhmän 14.5.2004.
Työryhmän kokoonpano:
Petri Öhman, kulttuurikeskus, Kansainvälinen kohtauspaikka (puheenjohtaja)
Terhikki Mäkelä, 3. sektori: Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (sihteeri)
Satu Rosenqvist, koulutoimintakeskus
Teija Hakala, liikuntavirasto
Anne Tavenius, lastenneuvola
Marja Häkkinen, päivähoito
Thamina Jabir, maahanmuuttajaedustaja (lastenhoitaja)
Merja Marjamäki, kaupunginkirjasto
Lisäksi Turun kaupungin maahanmuuttajakoordinaattori Regina Ruohonen on osallistunut
työryhmän työskentelyyn.
1.2. Työryhmän tehtävä ja työskentely
Työryhmä ehdottaa keinoja, joilla tukea lasten ja nuorten äidinkieltä, kaksikielisyyttä ja
kulttuuri-identiteettiä.
Työryhmän keskeisiä haasteita ovat:
÷ tarjota maahanmuuttajaperheille ja monikielisille perheille pitkäjänteistä ja systemaattista ohjausta kasvatus-, kieli- ja kulttuurikysymyksissä sekä kehittää lasten kielitaidon
arviointia ja seurantaa
÷ lisätä ja kehittää äidinkielen tukea päivähoidossa ja koulussa
÷ mahdollistaa se, että yhdistykset ja uskonnolliset yhteisöt voivat järjestää omaehtoista
toimintaa jäsenistönsä äidinkielellä.
÷ lisätä ja kehittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen äidinkieltä ja kulttuuria tukevaa
toimintaa
Työryhmä jakautui kolmeen alatyöryhmään, jotka ovat 1) Perheiden ohjaus ja tuki sekä lasten
kielitaidon arviointi, 2) Päivähoidon ja koulunkäynnin tukimuodot sekä 3) Kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimi, yhdistykset ja uskonnolliset yhteisöt oman äidinkielen ja kulttuurin tukena.
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Työryhmä on kokoontunut 11 kertaa: 26.8.04, 15.9.04, 12.10.04, 2.11.04, 7.12.04, 11.1.05,
1.2.05, 1.3.05, 21.4.05, 3.5.05 ja 25.5.05. Lisäksi eri alatyöryhmät ovat kokoontuneet erikseen.
Työryhmän kuultavana ovat olleet:
Roda Hassan, tulkki ja kaupunginvaltuutettu
Le Thi My Dung, vietnamin kielen opettaja ja omakielinen opettaja, Turun koululaitos
Dlovan Muhamed, Turun kurdiyhdistys (kirjallisesti).
Suzan Abdulla Mohammad, koulunkäyntiavustaja (arabia, kurdi), Turun koululaitos
Lisäksi vanhempien ohjaus ja tuki/lasten kielitaidon arviointi -työryhmä on kuullut arabian
kielen opettajaa/omakielistä opettajaa Muhammad Badawieh’ä ja luokanopettaja Johanna
Järvistä Varissuon koulusta.
1.3. Työryhmän kohderyhmä
Turkulaisista 5,4 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia (9 431). Suurimmat
kieliryhmät ovat venäjän-, arabian-, albanian-, kurdin- ja vironkieliset (31.12.2004 tilastokeskus). Vieraskielisiä 0-6-vuotiaita lapsia on Turussa 984 (31.12.2004). Näistä päivähoidon
piirissä on 524. Vieraskielisten osuus kaikista päivähoidossa olevista lapsista on runsaat 13 %.
Päivähoidossa on lisäksi 170 lasta, joiden toinen kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi.
(päivähoidon tilastointi 2004).
Turun kaupungin neuvoloiden asiakkaina on 645 lasta, joiden molemmat vanhemmat ovat
ulkomaalaisia. Lapsia, joiden toinen vanhempi on ulkomaalainen on 360 (neuvolan asiakastilastointi 2004).
Peruskouluissa Turussa on 1423 vieraskielistä oppilasta. Heidän osuutensa on noin 9 %
kaikista peruskoululaisista (Turun koulutoimen tilastointi 2004).
Työryhmän kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, jotka puhuvat muuta kuin suomea tai ruotsia
äidinkielenään tai toisena kotikielenään.
Liite 1 Tilastotietoa Turun vieraskielisestä väestöstä sekä päivähoidon ja koulun piirissä
olevista vieraskielisistä lapsista
2. Miksi oman äidinkielen ja kulttuurin tukea tarvitaan?
2.1. Kielestä, äidinkielestä ja kulttuurista
Kielen merkitystä ja tehtäviä tuskin voi yliarvioida tarkasteltiinpa yksilön, yhteisöjen tai
kokonaisten yhteiskuntien elämää. Tarvitsemme kieltä kommunikaatioon kuten tiedonvälitykseen, tunteiden ilmaisuun, käskyjen ja sääntöjen ilmaisuun sekä vaikuttaessamme
toisiin ihmisiin. Kielellä on myös keskeinen kognitiivinen tehtävä. Kieltä käytetään ajatteluun
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ja ongelmanratkaisuun. Havainnoimme ja hahmotamme maailmaa kielen avulla. Kieli
kytkeytyy myös kulttuuriin ja identiteettiin. Kielen avulla säilytämme ja luomme kulttuuriamme ja liitymme osaksi ryhmää.
Äidinkielemme on kielellinen kivijalkamme. Käsitteenä äidinkieli ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Äidinkieltä voi lähestyä ainakin neljästä eri näkökulmasta. Se voidaan määritellä
alkuperän mukaan (ensiksi opittu kieli), taidon mukaan (parhaiten osattu kieli), käytön mukaan
(eniten käytetty kieli) tai asenteen mukaan (kieli, johon henkilö samaistuu tai johon muut
samaistavat hänet). Kielitutkija Tove Skutnabb-Kankaan mukaan alkuperä ja samaistuminen
kieleen (kielen puhujan oma asenne) ovat keskeisiä kriteereitä, jotka parhaiten luonehtivat
äidinkieltä. Henkilöllä voi hyvin olla myös useampi äidinkieli. (Skutnabb-Kangas 1988, 3441).
Tove Skutnabb-Kangas korostaa kielellisiä ihmisoikeuksia. Jokaisella tulee olla oikeus
samaistua yhteen tai useampaan kieleen. Jokaisella tulisi olla oikeus oppia äidinkieltään ja
saada siihen opetusta julkisin varoin. Jokaisella, jonka äidinkieli ei ole maan virallinen kieli,
tulee Skutnabb-Kankaan mukaan olla oikeus oppia myös maan virallista kieltä ja kehittyä
kaksikieliseksi.
2.2. Äidinkieli ja kaksikielisyys
Tutkijoiden mukaan lapsi voi hyvin saavuttaa toimivan kaksikielisyyden edellyttäen, että
kummankin kielen osaamista aktiivisesti tuetaan. Karkeasti jaoteltuna kaksikielisyyttä on
kahden tyyppistä: samanaikaisesti opittu ja peräkkäin opittu. Ensiksi mainitussa lapsi oppii
varhaisessa vaiheessa, yleensä jo kotona kaksi kieltä (vanhemmat puhuvat eri äidinkieliä).
Jälkimmäisessä äidinkieli kehittyy ensin ja vähitellen rinnalle liittyy ympäristön kieli esim.
päiväkodissa ja koulussa. (ks. Sundman 1999, 44).
Tärkeää toimivan kaksikielisyyden kehittymisessä on se, että kumpikin kieli saa tukea ja
riittäviä kielellisiä virikkeitä, jolloin kielet voivat vahvistua rinnakkain (addiktiivinen
kaksikielisyys). Jos kuitenkin ensikielen kehitys pysähtyy, seurauksena on ns. subtraktiivinen
kaksikielisyys. Se saattaa uhata juuri maahanmuuttajalapsia, jos nämä eivät saa riittäviä
virikkeitä äidinkielellään. Subtraktiivinen kaksikielisyys johtaa heikkoon taitotasoon sekä
ensimmäisessä että toisessa kielessä. Tämä puolestaa aiheuttaa ongelmia lapsen kognitiiviselle
kehitykselle kuten hänen koulunkäynnilleen. Jotta substraktiivista kaksikielisyyttä voidaan
ehkäistä, on tärkeää, että maahanmuuttajalapset saavat mahdollisuuden kehittyä myös
äidinkielessään. (Sundman 1999, 46-47).
2.3. Perusteita äidinkielen ja kulttuurin tuelle
On monia syitä, miksi tukea äidinkielen taitoa. Seuraaavassa muutamia usein esittettyjä
perusteita. Karkeasti ne voidaan jaotella perusteisiin, joissa äidinkieli nähdään jo sellaisenaan
arvokkaana voimavarana yksilölle, perheelle tai/ja yhteiskunnalle (kohdat 1-4) sekä
perusteisiin, joissa äidinkieli nähdään voimavarana toisen kielen oppimisessa ja kotoutumisessa (kohdat 5-6). Perusteet eivät ole ristiriidassa keskenään vaan pikemminkin täydentävät
toisiaan.
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1) Perusoikeusnäkökulma
Oikeus omaan äidinkieleen on inhimillinen perusoikeus, joka kuten muutkin perusoikeudet
vaatii yhteistä panostusta, jotta oikeus toteutuisi.
2) Perhenäkökulma – sosiaalinen ja kasvatuksellinen painotus
Lasten ja vanhempien keskinäiseen kommunikaatioon tarvitaan äidinkieltä. Jos lapset ja
vanhemmat eivät ymmärrä tai ymmärtävät vaillinaisesti toisiaan, odotettavissa on monia
ongelmia niin lapsille, vanhemmille kuin perheelle kokonaisuutena.
3) Äidinkielet – kulttuurin monimuotoisuutta ja arvokasta kielipääomaa
Eri kielten osaaminen ja niiden säilyminen voidaan nähdä itseisarvona. Kielellisen
monimuotoisuuden vaaliminen on sen vuoksi tärkeää. Äidinkieli voidaan nähdä myös
arvokkaana kielipääomana niin yksilölle itselleen kuin yhteiskunnalle. Esimerkiksi tietyn
(suomalaisesta näkökulmasta) harvinaisen kielen osaaminen voi olla yksilön valtti
työmarkkinoilla. Myös yhteiskunta, mm. elinkeino- ja kulttuurielämä hyötyy siitä, että
keskuudessamme on monipuolisesti eri kielten osaajia.
4) Äidinkieli vahvistaa kulttuurista identiteettiä, oman kulttuurin tuntemusta ja siteitä
omaan kieliyhteisöön ja entiseen kotimaahan.
Äidinkieli antaa juuret, luo sillan omaan kulttuuriin ja yhteisöön. Se vahvistaa maahanmuuttajien kulttuurista identitettiä ja yhteisöllisyyttä (mikä ei kuitenkaan estä integroitumista myös suomalaiseen yhteiskuntaan).
Äidinkielen avulla maahanmuuttaja voi pitää yhteyttä myös entiseen kotimaahansa ja
samankielisiin eri puolilla maailmaa (esim. monilla etnisillä ryhmillä on aktiiviset
emigranttiyhteisöt). Äidinkielen luku- ja kirjoitustaito avaa mahdollisuudet seurata oman
kieliyhteistön kirjallisuutta ja lehtiä, seurata ajankohtaisia tapahtumia sekä pitää yhteyttä
samankielisiin eri puolilla maailmaan esim. internetin välityksellä. Maahanmuuttaja, joka
osaa äidinkieltään, voi myös helppommin halutessaan palata aikaisempaan kotimaahansa
(sikäli, jos paluu esim. poliittisen tilanteen takia on mahdollinen).
5) Äidinkieli oppimisen tukena ja kaksikielisyyden edistäjänä
Eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa hyvän äidinkielen taidon on todettu
edistävän toisen kielen oppimista ja yleensä oppimisvalmiuksia. Tämä perustuu siihen, että
kielillä on paljon yhteistä perustaa, ns. ajattelukieli1. Kun lapsen ajattelukieltä rikastetaan,
kehittyy myös yleisempi kielellinen kyky, joka on osittain siirrettävissä kielestä toiseen.
Silloin, kun vähemmistökielinen lapsi ei vielä hallitse toista kieltä (enemmistön kieltä)

1

Tähän kuuluvat käsitteet, kyky käyttää kieltä ajattelun ja ongelmanratkaisun välineenä. Ajattelukieli on
sidoksissa koulumenestykseen.
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ajattelun välineenä, hänen ajattelukielensä rikastuu parhaiten äidinkielen kautta. (mm.
Skutnabb-Kangas, 1988, Cummins, 2000).
Tutkimusten mukaan vähemmistökieliset lapset, joiden äidinkieltä tuetaan koulussa,
menestyvät paremmin niin enemmistökielen opinnoissa kuin yleensä eri oppiaineissa kuin
ne, joita opetetaan pelkästään enemmistökielellä. Äidinkielen tuki tosin sanoen edistää
ajattelun kehittymistä ja oppimisvalmiuksia ja parantaa näin koulumenestystä. (mm.
Wayne P. Thomas, Virginia P. Collier, 2003).
6) Äidinkieli ja kotoutuminen
Suomalainen maahanmuuttopolitiikka nojautuu integraation eli kotoutumisen käsitteeseen
(Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999).
Kotoutumisen ideaan kuuluu, että yksilö sopeutuu uuteen kotimaahansa säilyttäen oman
kulttuuritaustansa ja äidinkielensä. Nämä nähdään pikemminkin kotoutumisen voimavaroina kuin rasitteina. Kotoutumispalvelut edellyttävät panostusta, paitsi ympäristön
kielen ja kulttuurin oppimiseen, myös maahanmuuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin
tukeen.
Niin julkisessa keskustelussa kuin tämänkin työryhmän piirissä eri argumentit painottuvat
kulloisestakin näkökulmasta ja toimintaympäristöstä riippuen. Työryhmän työssä äidinkieli on
keskeinen lähtökohta ja tukitoimet keskittyvät ensisijassa kielen tukemiseen. Tukeen usein
nivoutuu myös kulttuuri2. Tavoittteena on, että lapsi tai nuori voisi kokea myönteistä ylpeyttä
omasta alkuperästään ja oppia tuntemaan ja arvostamaan kulttuuritaustaansa. Omien juurien
tuntemus ja ymmärtäminen on hyvä lähtökohta rakentaa myös monikulttuurista pätevyyttä
suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä.

2

[0]Kulttuuri laajassa merkityksesä mm. arvot ja arvostukset, maailmankuva, uskonnolliset käsitykset, tavat,
perinteet jne.
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3. Työryhmän painopisteet
Työryhmä esittää keinoja, joilla Turun kaupungissa maahanmuuttajalasten ja -nuorten äidinkielen ja kulttuurin tukea voitaisiin kehittää. Seuraavassa esitellään tukitoimet painopistealueittain: maahanmuuttajaperheiden ja monikielisten perheiden tukeminen sekä lasten
kielitaidon arviointi (3.1.), päivähoidon ja koulun tukitoimet (3.2.), henkilöstön tieto-taidon
kehittäminen (3.3.) sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kolmannen sektorin rooli
(3.4.).
3.1. Maahanmuuttajaperheiden ja monikielisten perheiden tukeminen sekä lasten
kielitaidon arviointi
Vähemmistönä oman äidinkielen opettelu, ylläpito ja siinä kehittyminen vaativat yleensä
enemmän panostusta ja huomiota kuin kielienemmistön jäseniltä, jotka itsestään selvästi saavat
joka puolelta äidinkielisiä virikkeitä. Äidinkielen välittäminen lapsille vaatii vanhemmilta
aktiivisuutta, johdonmukaista oman kielen käyttöä ja sen arvostusta. On kuitenkin tärkeää, että
perheet saavat vaativaan tehtäväänsä yhteiskunnan tukea.
Neuvolat, päivähoito ja koulu antavat vanhemmille muun ohjauksen ja neuvonnan ohessa
tietoa myös kielen kehityksestä. Ohjausta ja tiedotusta on kuitenkin syytä kehittää ja luoda sitä
varten työntekijöiden ja asiakkaiden tueksi tarvittavia työvälineitä kuten esitteitä, testistöjä ja
haastattelurunkoja. Myös perheiden omalla äidinkielellä annettavaa ohjausta tarvitaan lisää.
Omakielinen ohjaaja voi tukea perhettä monissa kasvatusasioissa, ei vähiten äidinkieltä ja
kaksikielisyyttä koskevissa kysymyksissä.
Vanhempien ohjausta koskevien ehdotusten yhteisenä tavoitteena on kehittää pitkäjänteistä ja
systemaattista ohjausta maahanmuuttaja- ja monikielisille perheille. Ohjauksessa pyritään
antamaan vanhemmille tietoa ja tukea lapsiin liittyvissä kasvatus-, kieli- ja kulttuurikysymyksissä sekä vahvistamaan aktiivista vanhemmuutta. Toinen tärkeä osa-alue on kehittää
lasten kielitaidon arviointia sekä ottaa lapsen kulttuuritausta huomioon myös suomen(ruotsin)kielisissä testeissä. Toimenpide-ehdotukset 1-3.
Sisällöllisesti ehdotuksissa keskitytään äidinkielen ja kaksikielisyyden tukemiseen. Lasten
äidinkielen taidon kehittäminen on keskeinen haaste, joka kuitenkin nivoutuu osaksi laajempaa
tavoitetta tukea lapsen kasvua kaksikieliseksi ja -kulttuuriseksi. Ohjaustilanteesta riippuen
painottuvat myös muut osa-alueet, joista vanhemmat tarvitsevat tietoa kasvattaessaan lapsia
kahden tai useamman kulttuurin vaikutuspiirissä (esim. kasvatuskysymykset sekä päivähoidon
ja koulun toimintatavat).
Keskeisiä ohjaavia tahoja ovat neuvola, päivähoito, koulu ja sosiaalitoimi. Myös kirjastoilla
samoin kuin omakielisillä yhdistyksillä on kasvava rooli. Lasten kielitaidon arvioinnissa
toimenpide-ehdotukset painottuvat neuvolan rooliin (mm. 5-vuotistarkastus).
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3.2. Päivähoidon ja koulunkäynnin tukitoimet
Päivähoidolla ja koululla on merkittävä tehtävä maahanmuuttajien oman äidinkielen kuin
myös suomen (ruotsin) kielen taidon kehittämisessä. Joissakin päiväkodeissa erityisesti
Lauste-Varissuon alueella toimii maahanmuuttajien omakielisiä työntekijöitä, työllistettyjä ja
harjoittelijoita. Kouluissa annetaan oman äidinkielen opetusta, joka tähtää oppilaan äidinkielen
ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Suomenkielistä opetusta tuetaan omakielisellä tukiopetuksella. Tukea antavat myös muutamat koulutoimen palveluksessa toimivat maahanmuuttajien omakieliset koulunkäyntiavustajat.
Päivähoidossa ja koulussa tarvitaan silti nykyistä enemmän maahanmuuttajalasten äidinkieltä
taitavia opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia. Työryhmä pitää tärkeänä, että näiden
resurssihenkilöiden palkkaaminen nostetaan yhdeksi painopisteeksi henkilöstö- ja taloussuunnitelmissa. Toimenpide-ehdotus 4.
Päivähoidon ja esiopetuksen osalta työryhmä ehdottaa kielikohtaista lasten ohjausta eri päiväkoteihin. Koordinoimisella pyrittäisiin siihen, että tietyssä päiväkodissa olisi tiettyjä
kieliryhmiä ja alueen toisessa päiväkodissa puolestaan joitain muita kieliryhmiä. Näin pyritään
vähentämään kielien kirjoa yksittäisissä päiväkodeissa ja -ryhmissä, jotta erityisesti omakielinen tuki olisi nykyistä helpompi järjestää. Toimenpide-ehdotus 5.
Edelleen työryhmä ehdottaa panostusta avoimeen päiväkotitoimintaan. Avoimissa päiväkodeissa voidaan monitahoisesti ja joustavasti tukea maahanmuuttajaperheitä ja -lapsia,
järjestää äidinkielisiä ja suomen(ruotsin)kielisiä satuhetkiä, antaa tukea ja ohjausta
vanhemmille jne. Toimenpide-ehdotus 6.
Nivelvaihe, päivähoidosta kouluun, on lapsen kehityksen ja tulevan koulunkäynnin kannalta
merkittävä. Tuki nivelvaiheessa niin äidinkielellä kuin suomen (ruotsin) kielellä voi ennaltaehkäistä monia tulevia koulu- ja oppimisvaikeuksia. Työryhmä ehdottaa, että oman äidinkielen
opetusta ja muuta äidinkielistä tukea lisätään esiopetuksessa. Toimenpide-ehdotus 7.
Koulun oman äidinkielen opetus on keskeinen keino säilyttää ja kehittää eri äidinkielten
osaamista. Työryhmä ehdottaa työpanosta oman äidinkielen opetuksen kehittämiseen, jossa
hyödynnetäisiin niin alueellisia, valtakunnallisia kuin kansainvälisiä verkostoja. Toimenpideehdotus 8.
3.3. Henkilöstön tieto-taidon kehittäminen
Työryhmä pitää keskeisenä panostamista henkilöstön osaamiseen, ammatilliseen kehittymiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen monikulttuurisen ja -kielisen kasvatus- ja opetustyön kysymyksissä. Koulutuksen painopisteitä ovat valmiuksien kehittäminen maahanmuuttajavanhempien ja monikielisten perheiden ohjaukseen sekä maahanmuuttajien äidinkielisen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen. Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä, että eri
henkilöstöryhmät saavat perustiedot ja -valmiudet monikulttuurisista kysymyksistä. Tämän
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vuoksi on tärkeää, että erityyppisiin koulutuksiin kuten esim. esimieskoulutuksiin sisältyy
monikulttuurisuusosioita. Toimenpide-ehdotus 9.
3.4. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kolmannen sektorin rooli
Kulttuuri-, liikunta- ja nuoritoimen sekä yhdistysten toiminnassa voidaan maahanmuuttajien
omaa äidinkieltä ja kulttuuria tukea monin tavoin. Kulttuuritoimen laitokset toivottavat
maahanmuuttajat tervetulleiksi käyttämään kaupungin kulttuuripalveluja ja -tiloja. Esimerkiksi
kaupunginkirjasto on tarjonnut tilat maahanmuuttajalasten läksyjenlukukerholle sekä
maahanmuuttajien kuoro- ja ohjelmaryhmätoiminnalle. Kirjasto esittelee toimintaansa ja antaa
kirjastonkäytön opetusta maahanmuuttajaoppilaille ja -yhdistyksille sopimuksen mukaan.
Kirjaston monikulttuurisuustyöryhmä vastaa maahanmuuttajakielisen aineiston hankintalinjoista, sijoittelusta ja suunnittelee henkilökunnan koulutusta maahanmuuttaja-asioissa.
Kansainvälinen kohtauspaikka organisoi kulttuurikeskuksen (ja välillä koko kulttuuritoimenkin) maahanmuuttaja-asioita. Wäinö Aaltosen museossa on maahanmuuttaja-asioiden
vastuuhenkilö ja museo tekee projektiluonteista yhteistyötä maahanmuuttajaluokkien kanssa.
Liikuntavirasto pyrkii aktivoimaan maahanmuuttajia omaehtoiseen liikkumiseen sekä osallistumaan kaikille kuntalaisille tarkoitettuihin liikuntapalveluihin. Pelkästään maahanmuuttajille
tarkoitettuja liikuntaryhmiä, retkiä, ym. järjestetään tarpeen mukaan. Maahanmuuttajayhdistyksiä autetaan myös oman liikuntatoiminnan järjestämisessä. Maahanmuuttajille
suunnatusta liikuntatoiminnasta tehdään esite ja se käännätetään yleisimmille eri kielille. Myös
tulkkipalveluja käytetään tarvittaessa. Maahanmuuttajien liikuntatoiminnasta vastaa liikuntavirastossa oma liikunnanohjaaja.
Nuorisotoimi aktivoi maahanmuuttajanuoria osallistumaan nuorisotoimen eri toimintoihin ja
palveluihin. Ryhmätapaamiset, henkilökohtainen ohjaus, suvaitsevaisuustyö, yhteistyöverkostojen luominen sekä eri kulttuureista tulevien, maahanmuuttajien ja suomalaisten
välisen ryhmätapaamisten järjestäminen ovat tärkeitä toimintamuotoja. Sosiaaliseen nuorisotyöhön sisältyy maahanmuuttajanuorten kotouttamista palveleva toimintaa. Nuorisotoimi voi
myös tukea nuorten omaa kulttuuriharrastusta myöntämällä käyttövuoroja nuorisotaloista sekä
myöntämällä toiminta/projektiavustusta nuorten toimintaryhmille ja yhdistyksille.
Maahanmuuttajien yhdistyksillä on merkittävä rooli sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja
kulttuuriin perehdyttämisessä että oman kielen ja kulttuuriperinteen ylläpitämisessä. Turussa
toimii noin 30-40 monikulttuuri- ja maahanmuuttajayhdistystä. Kansalaiskeskushankkeen
valmistelun yhteydessä vuonna 2005 tehdyn kyselyn mukaan yhdistykset järjestävät mm.
lasten ja nuorten toimintaa kuten kerhoja, kotiäitien toimintaa, juhlia, liikuntatoimintaa,
ohjausta ja neuvontaa, oman kielen ja kulttuurin tukemista, kokouksia ja tilaisuuksia sekä
koulutusta. Oman kielen ja kulttuurin osalta yhdistykset ovat toimineet aktiivisesti jo pitkään,
joskin tila-, talous- ja henkilöresurssien vähäisyyden takia toiminta on usein ollut
pienimuotoista ja lyhytjänteistä.
Kotoutumista tukevassa työssä julkisella sektorilla on pitkäjänteisen ajattelun ja oikeiden
toimenpiteiden kautta mahdollisuus saada paljon aiempaa enemmän apua kolmannelta
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sektorilta. Tämä edellyttää kuitenkin yhdistysten aktiivisen roolin tukemista niin, että niillä
olisi edellytykset nykyistä paremmin hakea ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen ja siten
kehittyä viranomaisten kanssa yhdenvertaisina partnereina toimiviksi palvelujen tarjoajiksi
omille yhteisöilleen.
Aluekumppanuus voi tarjota yhden tärkeän osallistumis- ja vaikuttamiskanavan maahanmuuttajayhdistyksille ja niiden jäsenille. Aluekumppanuudessa toiminta-alueen asukkaat,
yhdistykset ja yritykset muodostavat yhteisen keskustelufoorumin (aluetyöryhmä), jossa
käsitellään alueen kehittämistä sekä tehdään aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia kaupungin eri
hallintokunnille. Asukkaat ja yhdistykset voivat toimia myös ns. alatyöryhminä, jotka
suunnittelevat toimintaa ja aloitteita. Aluekumppanuus pyrkii tiedottamaan maahanmuuttajayhdistyksille näistä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista.
Kulttuuri-, liikunta- ja nuoritoimen sekä yhdistysten ja yhteisöjen roolia selvittänyt
alatyöryhmä keskittyi toimenpide-ehdotuksiin, joiden tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajayhdistysten mahdollisuuksia järjestää omaehdoista toimintaa jäsenistölleen näiden
äidinkielellä. Toimenpide-ehdotukset 10-11. Keskeistä on myös kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotoimen antaman maahanmuuttajakielisen informaation lisääminen sekä yhteistyön
tiivistäminen maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Maahanmuuttajatyön tehostamiseksi
esitetään edelleen em. hallintokuntiin monikulttuuriasioista vastaavien henkilöiden
nimeämistä. Viimeksi mainittu on jo osassa ko. hallintokuntia tai niiden alaisissa laitoksissa ja
yksiköissä toteutettu. Vastuuhenkilöverkostoa on kuitenkin tarpeen laajentaa ja kehittää.
Toimenpide-ehdotus 12.
Liite 2 Päivähoidon, koulu-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut maahanmuuttajille
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4. Toimenpide-ehdotukset ja perustelut
1. Maahanmuuttajien äidinkielisten opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten hyödyntäminen vanhempien ohjaamisessa sekä lasten äidinkielen tason arvioinnissa erityisesti
lastenneuvoloissa
Määrärahan avulla palkataan ensisijaisesti jo työelämässä toimivia opettajia, avustajia, lähihoitajia ym. ohjaus- ja arviointitehtäviin erityisesti neuvoloiden palvelukseen. Määrärahaa
voidaan osoittaa myös koulujen ja päivähoidon käyttöön tai hallintokuntien yhteisiin tarpeisiin
(esim. hallintokuntien yhteistyönä järjestettävät alueelliset tiedotus- ja ohjaustilaisuudet vieraskielisille ja monikielisille perheille).
Määrärahaa käytetään ohjaukseen sekä kielitaidon arviointiin:
1) Ohjaustyö, joka tapahtuu neuvoloiden vastaanotoilla (perhe/vanhempaintapaaminen) tai
ryhmätapaamiset useammalle perheelle (erilaiset tiedotus- ja ohjaustilaisuudet neuvoloissa,
päivähoidossa tai kouluissa tai em. tahojen yhteistyönä). Palkattavat henkilöt voivat olla
lapsen/vanhempien äidinkieltä taitavia opetus-, kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisia.
2) Lapsen oman äidinkielen kielitaidon arviointi. Äidinkielen arviointi keskittyy erityisesti 5vuotisneuvolatarkastukseen. Tehtävään rekrytoidaan oman äidinkielen opettajia.
Vastuutaho: Terveystoimi (neuvolat) yhteistyössä sosiaalitoimen (päivähoito) ja koulutoimen
kanssa.
Koordinointi: Terveystoimen (neuvolat), sosiaalitoimen (päivähoito) ja koulutoimen maahanmuuttajatyön vastuuhenkilöt
Perustelut:
Ehdotus täydentää äidinkielisen henkilöstön palkkaamiseen liittyvää ehdotusta (toimenpideehdotus 4). Ehdotetun määrärahan turvin voidaan joustavasti ja tarpeiden mukaan palkata
äidinkielisiä kasvatus-, hoito- ja opetusalan ammattilaisia ohjaus- ja arviointitehtäviin.
Työtilaisuuksia tarjotaan pääasiassa jo työelämässä toimiville opettajille, avustajille ym., jotka
muun työnsä ohessa ovat käytettävissä ohjaus- ja arviointitehtäviin.
Ohjaus- ja arviointityöhön palkattaville tarjotaan myös työhön ohjausta ja täydennyskoulutusta
(ks. toimenpide-ehdotus 9). Henkilö, joka muutoin toimii esim. koulussa tai päiväkodissa, saa
näin perehdytystä mm. neuvolatyön käytäntöihin ja ohjaustyöhön.
Työtehtäviä on kahden tyyppisiä, ohjaustehtäviä ja kielitaidon arviointia:
1) Vanhempien ohjaaminen
Keskeistä on, että vanhemmat saavat johdonmukaisesti kulloiseenkin lapsen ikäkauteen
liittyvää tietoa ja tukea kieli-, kulttuuri- ja kasvatuskysymyksissä. Esimerkiksi jo ennen lapsen
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syntymää tai viimeistään varhaisessa vauvavaiheessa tärkeää on kannustaa vanhempia
johdonmukaisesti puhumaan omaa äidinkieltä lapsen kanssa (yksi henkilö - yksi kieli -periaate). Neuvolan yksivuotistarkastuksessa laaditaan lapselle kielisuunnitelma, jota tulee
myöhemmin päivittää. Kielisuunnitelmassa kartoitetaan lapsen kielellistä ympäristöä ja
suunnitellaan miten lapsen kaksikielisyyttä voitaisiin parhaiten tukea. Vanhempien luvalla
kielisuunnitelma voidaan antaa tiedoksi myös päiväkodille ja koululle.
Lapsen kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana on tärkeää varata runsaasti aikaa äidinkielen
kehittymiselle. Vähitellen lapsen yksilöllisen kehitystahdin mukaan on syytä tutustua myös
ympäristön kieleen. Perheille annetaan tietoa päivähoito-, puistotoiminta- ja kerhomahdollisuuksista ja kannustetaan osallistumaan niihin. Neuvolan 5-vuotistarkastuksessa
vanhempia ohjataan valmistautumaan lapsen kouluun menoon ja kerrotaan esiopetuksesta.
Vaikka lapsen elämänpiiriin liittyy mukaan ympäristön kieli, myös oman äidinkielen
kehittymiseen tulee pitkäjänteisesti panostaa, jotta kielet voivat kehittyä rinnakkain (addiktiivinen kaksikielisyys). Vanhempia kannustetaan käyttämään monipuolisesti äidinkieltään ja
osallistumaan mahdolliseen omakieliseen kerhotoimintaan.
Neuvola voi myös yksin tai yhdessä esim. päiväkodin, avoimen päiväkodin tai koulun kanssa
järjestää vanhemmille ryhmätapaamisia ja keskusteluita. Myös näissä tulisi hyödyntää äidinkielisiä resurssihenkilöitä.
2) Äidinkielentaidon arviointi ja palautekeskustelu
Tärkeä nivelkohta on neuvolan 5-vuotistarkastus, jossa lapsen kielitaitoa arvioidaan. Osaksi 5vuotistarkastusta liitetään tehtäviä myös lapsen omalla äidinkielellä. Äidinkielisten testien
toteutukseen pyydetään oman äidinkielen opettajia, koska näillä on tarvittavaa osaamista ja
kokemusta kielitaidon arvioinnista.
Testien tuloksista on tärkeää keskustella vanhempien kanssa, jolloin myös testin suorittanut
äidinkielen opettaja antaa vanhemmille palautetta ja ohjausta. Jos lapsen äidinkielen taito on
heikko, pohditaan vanhempien kanssa keinoja, miten kotona voisi vahvistaa äidinkieltä, onko
päiväkodissa äidinkielistä tukea, onko äidinkielisiä kerhoja, muiden samankielisten ystävien ja
perheiden seuraa jne.
2. Työvälineiden kehittely vanhempien ohjaukseen ja lasten kielitaidon arviointiin
Vanhempien ohjausta varten laaditaan ohjaavien tahojen käyttöön kielisuunnitelmalomake,
esitteitä kaksikielisyydestä sekä testejä lasten oman äidinkielen taidon arviointiin sekä
mukautetaan suomen(ruotsin)kielisiä testejä vastaamaan nykyistä paremmin vieraskielisten/eri
kulttuureista tulevien lasten tarpeita.
Vastuutaho: terveystoimi (neuvolat) yhteistyössä koulutoimintakeskuksen ja sosiaalikeskuksen
päivähoito-osaston kanssa. Asiantuntijana neuvolatiimi. Toteutus osana pilottiprojektia (ks.
toimenpide-ehdotus 3).
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Perustelut:
Ohjaustyön tueksi laaditaan työvälineitä: kielisuunnitelma, esitteitä ja äidinkielen taidon
arviointitestejä. Lisäksi mukautetaan suomen(ruotsin)kielisiä testejä vastaamaan nykyistä
paremmin vieraskielisten/eri kulttuureista tulevien lasten tarpeita. Kehittelytyön lähtökohtana
ovat työvälineet, joita neuvolat ja päivähoito Turussa jo käyttävät. Näitä laajennetaan ja
kehitetään edelleen. Kehittelytyössä hyödynnetään myös vastaavia muualla käytössä olevia
työvälineitä.
Työvälineet:
Kielisuunnitelma on lomake/keskustelurunko, jonka avulla kartoitetaan lapsen kielellistä
ympäristöä ja suunnitellaan, miten lapsen kaksikielisyyttä voitaisiin parhaiten tukea.
Suunnitelmaan kirjataan mm. keinoja lapsen äidinkielen rikastuttamiseen ja toisen kielen
oppimiseen sekä selvitetään kunkin tahon rooli (vanhemmat, omakielinen yhteisö, päivähoito,
koulu jne.). Jos lapselle laaditaan muutenkin kotoutumissuunnitelma, kielisuunnitelma voi olla
siinä osana.
Äidinkielen testejä (eri kieliin) kehitetään erityisesti 5-vuotisneuvolaa varten. Myös suomen(ruotsin)kielistä testistöä pyritään mukauttamaan vastaamaan paremmin eri kieli- ja kulttuuriryhmien testaustarpeita. Lisäksi kehitellään monikielinen esite kaksikielisyydestä, erikseen
asiakasperheille suunnattu esite, erikseen ammattihenkilöstölle.
Em. työvälineet kehitetään kaikkien ohjaavien tahojen käyttöön (neuvolat, päivähoito, avoin
päiväkoti, koulu jne.). Kaksikielisyysesitettä voidaan käyttää tukimateriaalina myös sosiaalityössä, maahanmuuttajakoulutuksissa, opintopiireissä ja järjestötyössä. Työvälineiden
suunnitteluvaiheessa pyritään valtakunnalliseen yhteistyöhön ja valmiiden työvälineiden
valtakunnalliseen levitykseen (ks. kohta 3. pilottihanke).
3. Pilottihanke
Käynnistetään Turun kaupungin terveystoimen koordinoima pilottihanke, jonka tavoitteena on
kokeilla ja viedä käytäntöön erilaisia tapoja ohjata maahanmuuttajavanhempia ja monikielisiä
perheitä kieli-, kulttuuri- ja kasvatuskysymyksissä, laatia tarvittavia työvälineitä ohjaukseen
sekä lasten äidinkielen, suomen (ruotsin) kielen taidon ja kaksikielisyyden arviointiin.
Vastuutaho ja toteutus: Terveystoimi yhteistyössä koulutoimintakeskuksen ja sosiaalikeskuksen päivähoito-osaston kanssa. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ao.
ministeriöiden sekä muiden kuntien kanssa. Hankkeen tuotokset levitetään valtakunnalliseen
käyttöön.
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Perustelut:
Pilottihankkeen tavoitteena on viedä käytäntöön keinoja ohjata ja tukea vanhempia sekä
kokeilla ja kehittää työmuotoja ja -välineitä niin ohjaukseen kuin lasten kielitaidon arviointiin.
Hankeen toteutus edellyttää työntekijäresurssia. Hankkeessa keskeisinä toimijoita ovat eri
sidosryhmät kuten neuvola, päivähoito, koulu, 3. sektori, mahdolliset muut asiantuntijat sekä
henkilöstökoulutusta antava koulutusorganisaatio (ks. toimenpide-ehdotus 9).
Hankkeeseen sisältyy:
1) Työvälineiden laadinta
- esitteet, kielisuunnitelmarunko/lomake, erikieliset testistöt äidinkielen taidon arviointiin ja suomen (ruotsin)kielisten testistöjen mukauttaminen vieraskielisille lapsille.
2) Vanhemmille suunnatun ohjauksen sekä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien
koordinointi
Aluksi voidaan valita pilottineuvoloita, -päiväkoteja, avoimia päiväkoteja ja -kouluja,
joissa toimintaan panostetaan. Hankkeen työntekijä ei varsinaisesti ohjaa vanhempia
vaan toimii ohjaavien tahojen taustatukena. Hän voi esim. auttaa löytämään sopivat
äidinkieliset resurssihenkilöt sekä antaa näille työhön ohjausta yhdessä ohjaavien
tahojen ja kouluttajaorganisaation kanssa.
3) Kokemusten koonti ja raportointi (esim. kirjallinen raportti ja arviointiseminaarin
järjestäminen) sekä valmiiden työvälineiden levitys.
4) Hankeen valtakunnallinen (ja kansainvälinen) yhteistyö
4. Maahanmuuttajalasten äidinkielisen henkilökunnan määrän lisääminen
Päivähoito-, koulu- ja terveystoimen (neuvolat) palvelukseen palkataan vuoteen 2008
mennessä vähintään kuusi uutta maahanmuuttajien äidinkielistä henkilöä kasvatus-, ohjaus- ja
opetustehtäviin.
Vastuutahot ja toteutus: Sosiaalikeskus/päivähoito-osasto, koulutoimintakeskus ja terveystoimi
yhteistyössä. Vastuuhallintokunnat velvoitetaan tekemään yhteinen henkilöstösuunnitelma,
jossa huomioidaan hallintokuntakohtaiset, poikkihallinnolliset ja alueelliset tarpeet. Yhteistyötä tehdään myös aluekumppanuuden kanssa.
Perustelut:
Päivähoidossa, esiopetuksessa, koulussa kuten myös neuvolatyössä tarvitaan erityyppisiin
kasvatus-, ohjaus- ja opetustehtäviin nykyistä enemmän maahanmuuttajalasten ja heidän
vanhempiensa omaa äidinkieltä taitavia henkilöitä. Jo nykyisin päivähoidossa ja koulussa
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toimii eri tehtävänimikkeillä maahanmuuttajien äidinkielistä henkilöstöä. Heidän määränsä on
kuitenkin riittämätön ja osa ei ole varsinaisessa työsuhteessa vaan mm. työllistettyinä ja
harjoittelijoina.
Äidinkielisen henkilöstön tehtävänä on mm.
- tukea lapsen äidinkieltä, kulttuuri-identiteettiä ja kaksikielisyyttä,
- tukea lapsen oppimista ja koulunkäyntivalmiuksia suomalaisessa kouluympäristössä,
- auttaa lasta sopeutumaan päivähoitoon ja kouluun, toimia sosiaalisena ja emotionaalisena tukena,
- tuoda toimintaympäristöönsä monikulttuurista ja -kielistä asiantuntemusta,
- tehdä yhteistyötä lasten vanhempien kanssa ja antaa heille ohjausta,
- arvioida yhdessä muun henkilöstön ja vanhempien kanssa lapsen kehitystä ja
oppimisvalmiuksia.
Palkattavat henkilöt sijoitetaan osin hallintokunta-, osin poikkihallinnollisiin tehtäviin. Erityisesti pyritään poikkihallinnolliseen yhteistyöhön verkostoitumalla kaupungin palvelualueilla.
Eri toimintaympäristöissä painottuvat eri tehtävät ja työtavat. Samoin henkilön koulutustausta
vaikuttaa tehtävänkuvaan. Keskeistä on, että kunkin työntekijän työtehtävät suunnitellaan
yhdessä työntekijän ja hänen työyhteisönsä/-yhteisöjensä kanssa.
On tärkeää, että työntekijän työkenttä muodostaa mielekkään kokonaisuuden. Työntekijä voi
kuitenkin toimia useassa toimipaikassa (esim. lähialueen koulu, päiväkoti ja neuvola). Liikaa
pirstaleisuutta tulee kuitenkin välttää, jotta henkilö voisi tehdä tiiviisti yhteistyötä toimipaikkansa muun henkilökunnan sekä lasten vanhempien kanssa.
Rekrytoitavilta henkilöiltä edellytetään Suomessa tai kotimaassa hankittua kasvatus- tai
opetusalan koulutusta (esim. lähihoitajia, koulunkäyntiavustajia tai opettaja). Ensisijassa rekrytoidaan pätevyysvaatimukset täyttäviä henkilöitä vakinaisiin työsuhteisiin. Erityisistä syistä
voidaan palkata myös henkilö, jolla ei ole pätevyyttä, mutta muutoin tehtävään sopiva
koulutus- ja kokemustausta. Pätevöitymismahdollisuuksia kuitenkin selvitetään näiden henkilöiden osalta. Samoin hallintokunnassa voidaan tarkistaa ja jos mahdollista, muuttaa
pätevyysvaatimuksia ja näin edistää äidinkielisen henkilöstön palkkausta vakituisiin työsuhteisiin. Äidinkielisen henkilöstöä voidaan palkata olemassa oleviin vapautuviin vakansseihin ja uusiin, tarkoitusta varten perustettaviin vakansseihin.
Rekrytoitavilta edellytetään hyvää oman äidinkielen ja suomen (ruotsin) kielen taitoa.
Rekrytoitavien kielitaustoissa huomioidaan maahanmuuttajalasten määrät sekä erityisen tuen
tarve (esim. pakolaistaustasta tai suurista kulttuurieroista johtuva tuen tarve).
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5. Päivähoito- ja esiopetusryhmien koordinointi
Päivähoidossa pyritään alueellisesti lähipäiväkotien kesken koordinoimaan eri kielisten lasten
sijoittumista. Koordinoimisella pyritään siihen, että tietyssä päiväkodissa olisi tiettyjä kieliryhmiä ja alueen toisessa päiväkodissa puolestaan joitain muita kieliryhmiä. Näin pyritään
vähentämään kielien kirjoa yksittäisissä päiväkodeissa ja -ryhmissä, jotta erityisesti omakielinen tuki olisi nykyistä helpompi järjestää. Myös saman päiväkodin sisällä voidaan jakaa
lapsia kielittäin eri ryhmiin.
Vastuutaho: Sosiaalikeskuksen päivähoito-osasto

6. Avoimen päiväkotitoiminnan lisääminen
Avoin päiväkotitoiminta käynnistetään Varissuolla ja Halisissa. Toiminnan tavoitteena on
monipuolisesti ja tarpeiden mukaan tukea alueiden kantasuomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia vanhempia ja lapsia ja tarjota näille kohtaamispaikka.
Vastuutaho: Sosiaalikeskuksen päivähoito-osastolle annetaan tehtäväksi avoimen päiväkotitoiminnan suunnittelu ja ehdotuksen valmistelu.
Perustelut:
Avoin päiväkoti palvelee sekä suomalaisia että maahanmuuttajataustaisia vanhempia ja lapsia
(lähinnä perheet, joissa ainakin toinen vanhemmista on kotona lapsia hoitamassa). Avoimissa
päiväkodeissa voidaan joustavasti järjestää kohderyhmää hyödyntävää toimintaa. Esim.
maahanmuuttajavanhemmille voidaan järjestää keskustelupiirejä, joissa pohditaan lasten
kasvatusta, kielen kehitystä, kaksikielisyyden tukemista jne. Lapsille voidaan järjestää niin
omaa äidinkieltä kuin suomen (ruotsin) kielen taitoa tukevaa leikkitoimintaa ja satuhetkiä.
Avoin päiväkoti toimii myös tärkeänä kohtauspaikkana, jossa maahanmuuttajavanhemmat ja lapset voivat tutustua kantasuomalaisiin lapsiin ja vanhempiin.
Avointa päiväkotitoimintaa on nykyisin Lausteella neljänä päivänä viikossa. Toimintaa tulisi
kuitenkin laajentaa Varsisuolle ja Halisiin, joissa asuu runsaasti maahanmuuttajia. Avoin
päiväkoti, joka on päivittäin auki, tarvitsee kaksi kokopäiväistä työntekijää. Henkilöstörakenne
voi vaihdella (esim. lastentarhanopettaja, lähihoitaja, sosiaalikasvattaja). Avoimeen päiväkotiin tulee rekrytoida myös maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa (esim. työparina
suomalainen ja maahanmuuttajataustainen työntekijä).
Avoimen päiväkotitoiminnan laajentamista ehdotti maahanmuuttajalapset ja -nuoret -työryhmä
(raportti 30.9.2003). Ehdotus on aiheellista nostaa uudestaan esille ja viedä se jatkovalmisteluun. Valmistelussa tulee selvittää yhteistyömahdollisuuksia myös kolmannen
sektorin kanssa (lasten- ja nuorten järjestöt, maahanmuuttajien omat yhdistykset, monikulttuuriset yhdistykset jne.).
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7. Oman äidinkielen opetuksen / äidinkielisen tuen laajentaminen esikouluikäisille
Oman äidinkielen opetusta ja muuta äidinkielistä tukea tulee järjestää nykyistä enemmän
esiopetusikäisille lapsille koulun ja päivähoidon yhteistyönä. Ryhmät voivat olla esiopetusikäisistä koostuvia silloin, kun se on mahdollista tai vaihtoehtoisesti yhteisiä peruskoulun
alaluokkalaisten kanssa.
Vastuutahot: Koulutoimintakeskus ja sosiaalikeskus/päivähoito-osasto
Perustelut:
Oman äidinkielen tuki esiopetusvaiheessa tukee lapsen äidinkieltä, kaksikielisyyttä ja hänen
koulunkäyntivalmiuksiaan. Oman äidinkielen opettaja/omakielinen opettaja tutustuu lapsiin
esikouluvaiheessa ja voi arvioida ja tukea lasten oppimisvalmiuksia yhteistyössä muun
henkilöstön ja lasten vanhempien kanssa. Myös lapsille ja perheille äidinkielellä tapahtuva
opetus ja tuki tulee tutuksi. Näin lasten on luonteva jatkaa oman äidinkielen opiskelua myös
koulussa. Lasten vanhemmat saavat kontaktin heidän äidinkieltään taitavaan opettajaan, mikä
voi myös jatkossa helpottaa päivähoidon/koulun ja kodin välistä yhteistyötä.
8. Resurssointi oman äidinkielen opetuksen kehittämiseen ja yhteistyöverkostojen
rakentamiseen ja hyödyntämiseen alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
Osoitetaan määräraha oman äidinkielen opetuksen kehittämistyöhön. Työpanos olisi jatkuvana
1 pv/vko. Kehittämistyötä ja sen käytännön järjestelyitä koordinoi koulutoimintakeskus.
Vastuutaho: Koulutoimi yhteistyössä keskushallinnon osaamis- ja elinkeinohallinnon sekä
kehittämisyksikön kanssa.
Perustelut:
Oman äidinkielen opetuksen tehtävänä on vahvistaa vieraskielisen lapsen äidinkielen taitoa,
kulttuuri-identiteettiä sekä rakentaa pohjaa monikulttuurisuudelle ja toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Opetusta säätelevät opetushallituksen antamat suositukset valtakunnallisiksi
opetussuunnitelmien perusteiksi sekä eri kaupunkikuntien yhteistyönä tehdyt kielikohtaiset
opetussuunnitelmat. Turussa koulutoimi keskittää oman äidinkielen opetusta hallinnollisesti
iltalukion alaisuuteen, mutta käytännössä opetusta annetaan useissa kouluissa. Tavoitteena on
kehittää oman äidinkielen opetuksen pitkäjänteistä jatkumoa, johon sisältyy mm. yhteistyö
neuvolan kanssa (lasten kielitaidon arviointia ja perheiden ohjausta) sekä oman äidinkielen
opetus läpi esikoulun, peruskoulun ja toisen asteen.
Kehittämistyössä keskeinen osa-alue on alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen
verkostoituminen. Kansainvälisen yhteistyön avulla, tietotekniikkaa hyväksi käyttäen,
voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää ja kehittää erikielisiä opetusmateriaaleja, etäopetusta,
vaihtaa ideoita ja kokemuksia sekä käynnistää erilaisia yhteistyöhankkeita. Keskeistä on
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edelleenkin kehittää Turussa toimivien opettajien keskinäistä yhteistyötä ja antaa heille
tarvittavaa ohjausta ja tukea opetustyöhön.
Kehittämistyö vaatii paitsi asiantuntemusta, myös riittävää ajallista resurssia. Työpanos yksi
päivä viikossa (keskimäärin) olisi jatkuva. Toimenpiteen toteuttamisessa sisällöllinen, pedagoginen asiantuntemus on koulutoimella, mutta laajemmat yhteistyöjärjestelyt riippuvat suurelta
osin myös muiden hallintokuntien ja keskushallinnon intresseistä ja asiantuntemuksesta.
Toimiva kielten opetus on koulutoimen ohella koko kaupungin ja sen eri hallintokuntien
yhteinen intressi. Yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuret, mm. elinkeino- ja kulttuurielämä
hyötyvät siitä, että keskuudessamme on monipuolisesti eri kielten osaamista.
9. Henkilöstökoulutus monikulttuurisen ja -kielisen opetus-, kasvatus- ja ohjaustyön
tueksi
Monikulttuurista opetus-, kasvatus- ja ohjaustyötä tukevaa täydennyskoulutusta järjestetään
kaupungin eri henkilöstöryhmille. Lisäksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden
pätevöittämismahdollisuuksia selvitetään.
Painopisteet/osa-alueet:
1) Monikulttuurisuuden sisällyttäminen eri koulutuskokonaisuuksiin
Eri koulutuksiin sisällytetään monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja, esim.
hallintokuntien
omiin henkilöstökoulutuksiin sekä esimies- ja luottamushenkilöstökoulutuksiin.
2) Koulutusta henkilöstölle, joka työssään kohtaa vieraskielisiä lapsia ja näiden vanhempia
Koulutuksen painopisteenä on vieraskielisten ja
monikielisten perheiden kanssa
tehtävä yhteistyö ja ohjaus. Lisäksi järjestetään avoin luento- ja keskustelusarja, jossa
käsitellään keskeisiä monikulttuurisen kasvatus- ja opetustyön aihealueita.
3) Erityiskoulutusta maahanmuuttajalasten äidinkieliselle henkilöstölle
Räätälöityä ohjauspainotteista koulutusta omakielisille opettajille, oman äidinkielen
opettajille, avustajille ym.
Vastuutaho: Kaupungin henkilöstökeskuksen tehtäväksi annetaan henkilöstökoulutuksen
koordinointi/mahdollinen kilpailuttaminen tai tilaaminen sopivalta koulutusorganisaatiolta
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Eri hallintokuntien tulee selvittää maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden pätevöittämismahdollisuuksia.
Perustelut:
1) Monikulttuurisuuden sisällyttäminen eri koulutuskokonaisuuksiin
Eri koulutuksiin sisällytetään monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja, esim. hallintokuntien
omiin henkilöstökoulutuksiin sekä esimies- ja luottamushenkilöstökoulutuksiin. Toimenpideehdotus tulee huomioida koulutusten organisoinnissa ja suunnittelussa.
2) Koulutusta henkilöstölle, joka työssään kohtaa vieraskielisiä lapsia ja näiden vanhempia
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Koulutus on suunnattu kaupungin henkilöstöryhmille, jotka työssään kohtaavat eri kieli- ja
kulttuuriryhmien lapsia ja näiden perheitä (esim. neuvolan, päivähoidon, koulujen, kirjaston ja
sosiaali-, nuoriso- ja liikuntatoimen henkilöstölle). Mukaan kutsutaan myös kolmannen
sektorin edustajia. Koulutuksen painopisteenä on perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja ohjaus.
Lisäksi järjestetään avoin luento- ja keskustelusarjasta, jossa käsitellään keskeisiä monikulttuurisen kasvatus- ja opetustyön aihealueita, mm. lapsen kielen kehitystä, kaksikielisyyttä,
lasten kasvatusta eri kulttuureissa ja kulttuurisensitiivistä ohjausta.
Koulutukseen rekrytoidaan niin suomalaisia kuin maahanmuuttajien omakielisiä työntekijöitä.
Koulutus toimii foorumina, jossa osallistujat voivat pohtia, keskustella sekä kehittää omaa
työtään ja keinoja ohjata ja tukea vieras/monikielisiä lapsia ja vanhempia. Tärkeä tavoite on
myös henkilöstön keskinäisen yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen.
3) Erityiskoulutusta äidinkieliselle henkilöstölle
Edellä mainittuun koulutukseen liitetään erityiskoulutusta maahanmuuttajien äidinkieliselle
henkilöstölle (omakieliset opettajat, oman äidinkielen opettajat, ohjaajat, avustajat jne.).
Koulutuksessa keskitytään aihealueisiin, joita juuri tämä kohderyhmä työssään tarvitsee. Sekä
aiheiden valinta että työskentelytavat riippuvat kohderyhmän tarpeista ja koostumuksesta.
Koulutus voi tapahtua eri muodoissa (ryhmäopetus, työhön ohjaus työpaikoilla jne.).
Koulutus on osittain koko ryhmälle yhteistä, osittain ryhmäkohtaista, esim. oman äidinkielen
opettajille opetussuunnitelmallista koulutusta. Yhtenä painopisteenä on maahanmuuttajavanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Näissä yhteistyö- ja ohjaustehtävissä omakielisen
henkilöstön osaamista pyritään jatkossa entistä enemmän hyödyntämään.
10. Yhdistysten ja uskonnollisten yhteisöjen äidinkieltä tukevan toiminnan edistäminen
tehostamalla avustuksiin liittyvää tiedotusta
Painopisteet/osa-alueet:
1) Tiedottaminen yhdistyksille avustuksista mm. avustuskalenterin avulla
Haettavissa olevista avustuksista tiedottaminen yhdistyksille esim. luomalla
avustuskalenteri (mistä, milloin, mitä jne.) yhdistysten käyttöön. Kalenteri sisältäisi
valtion, kaupungin ja muiden tahojen myöntämistä avustuksista tietoa.
Vastuutaho: Kulttuuritoimen kansainvälinen kohtauspaikka yhteistyössä kaupungin
muiden avustuksia myöntävien tahojen kanssa.
2) Avustusinfojen järjestäminen yhdistyksille
Vastuutaho: Yhdessä-yhdistys ry yhteistyössä kulttuuritoimen kansainvälisen
kohtauspaikan kanssa.
3) Tietojen ja koulutuksen antaminen avustuksista päättäville lautakunnille ja kaupungin-
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kanslian avustustoimikunnalle
Vastuutaho: Kaupunginkanslia/maahanmuuttajakoordinaattori
4) Hallintokuntien ja kaupunginkanslian avustustoimikunnan avustusten myöntämisessä
noudatettavien kriteerien selventäminen tukemaan kaupungissa tehtävää monikulttuurisuustyötä.
Vastuutaho: Hallintokunnat ja kaupunginkanslian avustustoimikunta

11. Tilojen osoittaminen yhdistysten käyttöön
Maahanmuuttajayhdistysten ja yhteisöjen edellytyksiä saada käyttöönsä kaupungin tiloja
parannetaan. Em. yhdistykset ja yhteisöt voivat joko vuokrata tai varata vuoroja yhteisistä
yhdistysten (suomalaiset ja maahanmuuttajat) käyttöön osoitetuista kaupungin tiloista.
1) Tilojen osoittaminen maahanmuuttajayhdistyksille
Vastuutaho: Kaupungin tilalaitos ja hallintokunnat.
2) Tilakalenterin luominen kaupungilta vuokrattavista tai varattavista tiloista
Vastuutaho: Kaupungin tilalaitos
Perustelut (toimenpide-ehdotukset 10-11)
Turussa toimii noin 30 - 40 monikulttuuri- ja maahanmuuttajayhdistystä. Maahanmuuttajayhdistysten rooli kotoutumisen molemmissa puolissa, sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja
toimintakulttuuriin sopeutumisessa että oman kielen ja kulttuuriperinteen ylläpitämisessä ja
jatkamisessa, on tärkeää.
Erityisesti oman kielen ja kulttuurin osalta yhdistykset ovat toimineet varsin aktiivisesti jo
pitkään, joskin tila-, talous- ja henkilöresurssien vähäisyyden takia toiminta on usein ollut
pienimuotoista ja lyhytjännitteistä. Toimintaehdotusten tavoitteena on antaa yhdistyksille
nykyistä parempia mahdollisuuksia hakea ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen sekä saada
tiloja käyttöönsä ja siten kehittyä viranomaisten kanssa yhdenvertaisina partnereina toimiviksi
palvelujen tarjoajiksi kaikille halukkaille.
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12. Monikulttuurisuuden huomioiminen nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimessa
1) Monikulttuurisuusasioista vastaavien henkilöiden nimeäminen hallintokuntiin
2) Yleisölle suunnattujen esitteiden kääntäminen kaupungin suurimpien maahanmuuttajaryhmien kielille
3) Yhteistyön lisääminen maahanmuuttajayhdistysten ja muiden maahanmuuttajatahojen
kanssa
Vastuutaho: Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi
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5. Toimenpideluettelo yhteenvetona
1. Maahanmuuttajien äidinkielisten opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten hyödyntäminen vanhempien ohjaamisessa sekä lasten äidinkielen tason arvioinnissa erityisesti
lastenneuvoloissa
Määrärahan avulla palkataan ensisijaisesti jo työelämässä toimivia opettajia, avustajia, lähihoitajia ym. ohjaus- ja arviointitehtäviin erityisesti neuvoloiden palvelukseen. Määrärahaa
voidaan osoittaa myös koulujen ja päivähoidon käyttöön tai hallintokuntien yhteisiin tarpeisiin
(esim. hallintokuntien yhteistyönä järjestettävät alueelliset tiedotus- ja ohjaustilaisuudet vieraskielisille ja monikielisille perheille).
Määrärahaa käytetään ohjaukseen sekä kielitaidon arviointiin:
1) Ohjaustyö, joka tapahtuu neuvoloiden vastaanotoilla (perhe/vanhempaintapaaminen) tai
ryhmätapaamiset useammalle perheelle (erilaiset tiedotus- ja ohjaustilaisuudet neuvoloissa,
päivähoidossa tai kouluissa tai em. tahojen yhteistyönä). Palkattavat henkilöt voivat olla
lapsen/vanhempien äidinkieltä taitavia opetus-, kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisia.
2) Lapsen oman äidinkielen kielitaidon arviointi. Äidinkielen arviointi keskittyy erityisesti 5vuotisneuvolatarkastukseen. Tehtävään rekrytoidaan oman äidinkielen opettajia.
Vastuutaho: Terveystoimi (neuvolat) yhteistyössä sosiaalitoimen (päivähoito) ja koulutoimen
kanssa.
Koordinointi: Terveystoimen (neuvolat), sosiaalitoimen (päivähoito) ja koulutoimen maahanmuuttajatyön vastuuhenkilöt

2. Työvälineiden kehittely vanhempien ohjaukseen ja lasten kielitaidon arviointiin
Vanhempien ohjausta varten laaditaan ohjaavien tahojen käyttöön kielisuunnitelmalomake,
esitteitä kaksikielisyydestä sekä testejä lasten oman äidinkielen taidon arviointiin sekä
mukautetaan suomen(ruotsin)kielisiä testejä vastaamaan nykyistä paremmin vieraskielisten/eri
kulttuureista tulevien lasten tarpeita.
Vastuutaho: terveystoimi (neuvolat) yhteistyössä koulutoimintakeskuksen ja sosiaalikeskuksen
päivähoito-osaston kanssa. Asiantuntijana neuvolatiimi. Toteutus osana pilottiprojektia (ks.
toimenpide-ehdotus 3).
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3. Pilottihanke
Käynnistetään Turun kaupungin terveystoimen koordinoima pilottihanke, jonka tavoitteena on
kokeilla ja viedä käytäntöön erilaisia tapoja ohjata maahanmuuttajavanhempia ja monikielisiä
perheitä kieli-, kulttuuri- ja kasvatuskysymyksissä, laatia tarvittavia työvälineitä ohjaukseen
sekä lasten äidinkielen, suomen (ruotsin) kielen taidon ja kaksikielisyyden arviointiin.
Vastuutaho ja toteutus: Terveystoimi yhteistyössä koulutoimintakeskuksen ja sosiaalikeskuksen päivähoito-osaston kanssa. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ao.
ministeriöiden sekä muiden kuntien kanssa. Hankkeen tuotokset levitetään valtakunnalliseen
käyttöön.

4. Maahanmuuttajalasten äidinkielisen henkilökunnan määrän lisääminen
Päivähoito-, koulu- ja terveystoimen (neuvolat) palvelukseen palkataan vuoteen 2008
mennessä vähintään kuusi uutta maahanmuuttajien äidinkielistä henkilöä kasvatus-, ohjaus- ja
opetustehtäviin.
Vastuutahot ja toteutus: Sosiaalikeskus/päivähoito-osasto, koulutoimintakeskus ja terveystoimi
yhteistyössä. Vastuuhallintokunnat velvoitetaan tekemään yhteinen henkilöstösuunnitelma,
jossa huomioidaan hallintokuntakohtaiset, poikkihallinnolliset ja alueelliset tarpeet. Yhteistyötä tehdään myös aluekumppanuuden kanssa.

5. Päivähoito- ja esiopetusryhmien koordinointi
Päivähoidossa pyritään alueellisesti lähipäiväkotien kesken koordinoimaan eri kielisten lasten
sijoittumista. Koordinoimisella pyritään siihen, että tietyssä päiväkodissa olisi tiettyjä kieliryhmiä ja alueen toisessa päiväkodissa puolestaan joitain muita kieliryhmiä. Näin pyritään
vähentämään kielien kirjoa yksittäisissä päiväkodeissa ja -ryhmissä, jotta erityisesti omakielinen tuki olisi nykyistä helpompi järjestää. Myös saman päiväkodin sisällä voidaan jakaa
lapsia kielittäin eri ryhmiin.
Vastuutaho: Sosiaalikeskuksen päivähoito-osasto

6. Avoimen päiväkotitoiminnan lisääminen
Avoin päiväkotitoiminta käynnistetään Varissuolla ja Halisissa. Toiminnan tavoitteena on
monipuolisesti ja tarpeiden mukaan tukea alueiden kantasuomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia vanhempia ja lapsia ja tarjota näille kohtaamispaikka.
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Vastuutaho: Sosiaalikeskuksen päivähoito-osastolle annetaan tehtäväksi avoimen päiväkotitoiminnan suunnittelu ja ehdotuksen valmistelu.

7. Oman äidinkielen opetuksen / äidinkielisen tuen laajentaminen esikouluikäisille
Oman äidinkielen opetusta ja muuta äidinkielistä tukea tulee järjestää nykyistä enemmän
esiopetusikäisille lapsille koulun ja päivähoidon yhteistyönä. Ryhmät voivat olla esiopetusikäisistä koostuvia silloin, kun se on mahdollista tai vaihtoehtoisesti yhteisiä peruskoulun
alaluokkalaisten kanssa.
Vastuutahot: Koulutoimintakeskus ja sosiaalikeskus/päivähoito-osasto

8. Resurssointi oman äidinkielen opetuksen kehittämiseen ja yhteistyöverkostojen
rakentamiseen ja hyödyntämiseen alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
Osoitetaan määräraha oman äidinkielen opetuksen kehittämistyöhön. Työpanos olisi jatkuvana
1 pv/vko. Kehittämistyötä ja sen käytännön järjestelyitä koordinoi koulutoimintakeskus.
Vastuutaho: Koulutoimi yhteistyössä keskushallinnon osaamis- ja elinkeinohallinnon sekä
kehittämisyksikön kanssa.

9. Henkilöstökoulutus monikulttuurisen ja -kielisen opetus-, kasvatus- ja ohjaustyön
tueksi
Monikulttuurista opetus-, kasvatus- ja ohjaustyötä tukevaa täydennyskoulutusta järjestetään
kaupungin eri henkilöstöryhmille. Lisäksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden
pätevöittämismahdollisuuksia selvitetään.
Painopisteet/osa-alueet:
1) Monikulttuurisuuden sisällyttäminen eri koulutuskokonaisuuksiin
Eri koulutuksiin sisällytetään monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja, esim.
hallintokuntien
omiin henkilöstökoulutuksiin sekä esimies- ja luottamushenkilöstökoulutuksiin.
2) Koulutusta henkilöstölle, joka työssään kohtaa vieraskielisiä lapsia ja näiden vanhempia
Koulutuksen painopisteenä on vieraskielisten ja monikielisten perheiden kanssa tehtävä
yhteistyö ja ohjaus. Lisäksi järjestetään avoin luento- ja keskustelusarja, jossa käsitellään
keskeisiä monikulttuurisen kasvatus- ja opetustyön aihealueita.
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3) Erityiskoulutusta maahanmuuttajalasten äidinkieliselle henkilöstölle
Räätälöityä ohjauspainotteista koulutusta omakielisille opettajille, oman äidinkielen
opettajille, avustajille ym.
Vastuutaho: Kaupungin henkilöstökeskuksen tehtäväksi annetaan henkilöstökoulutuksen
koordinointi/mahdollinen kilpailuttaminen tai tilaaminen sopivalta koulutusorganisaatiolta
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Eri hallintokuntien tulee selvittää maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden pätevöittämismahdollisuuksia.

10.

Yhdistysten ja uskonnollisten yhteisöjen äidinkieltä tukevan toiminnan edistäminen
tehostamalla avustuksiin liittyvää tiedotusta

Painopisteet/osa-alueet:
1) Tiedottaminen yhdistyksille avustuksista mm. avustuskalenterin avulla
Haettavissa olevista avustuksista tiedottaminen yhdistyksille esim. luomalla
avustuskalenteri (mistä, milloin, mitä jne.) yhdistysten käyttöön. Kalenteri sisältäisi
valtion, kaupungin ja muiden tahojen myöntämistä avustuksista tietoa.
Vastuutaho: Kulttuuritoimen kansainvälinen kohtauspaikka yhteistyössä kaupungin
muiden avustuksia myöntävien tahojen kanssa.
2) Avustusinfojen järjestäminen yhdistyksille
Vastuutaho: Yhdessä-yhdistys ry yhteistyössä kulttuuritoimen kansainvälisen
kohtauspaikan kanssa.
3) Tietojen ja koulutuksen antaminen avustuksista päättäville lautakunnille ja kaupunginkanslian avustustoimikunnalle
Vastuutaho: Kaupunginkanslia/maahanmuuttajakoordinaattori
4) Hallintokuntien ja kaupunginkanslian avustustoimikunnan avustusten myöntämisessä
noudatettavien kriteerien selventäminen tukemaan kaupungissa tehtävää monikulttuurisuustyötä.
Vastuutaho: Hallintokunnat ja kaupunginkanslian avustustoimikunta
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11. Tilojen osoittaminen yhdistysten käyttöön
Maahanmuuttajayhdistysten ja yhteisöjen edellytyksiä saada käyttöönsä kaupungin tiloja
parannetaan. Em. yhdistykset ja yhteisöt voivat joko vuokrata tai varata vuoroja yhteisistä
yhdistysten (suomalaiset ja maahanmuuttajat) käyttöön osoitetuista kaupungin tiloista.
1) Tilojen osoittaminen maahanmuuttajayhdistyksille
Vastuutaho: Kaupungin tilalaitos ja hallintokunnat.
2) Tilakalenterin luominen kaupungilta vuokrattavista tai varattavista tiloista
Vastuutaho: Kaupungin tilalaitos

12. Monikulttuurisuuden huomioiminen nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimessa
1) Monikulttuurisuusasioista vastaavien henkilöiden nimeäminen hallintokuntiin
2) Yleisölle suunnattujen esitteiden kääntäminen kaupungin suurimpien maahanmuuttajaryhmien kielille
3) Yhteistyön lisääminen maahanmuuttajayhdistysten ja muiden maahanmuuttajatahojen
kanssa
Vastuutaho: Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi
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Liite 1
TILASTOTIETOA TURUN VIERASKIELISESTÄ VÄESTÖSTÄ SEKÄ
PÄIVÄHOIDON JA KOULUN PIIRISSÄ OLEVISTÄ VIERASKIELISTÄ LAPSISTA
TURKULAISET KANSALAISUUDEN

KIELEN MUKAAN 31.12.2004

Suomi
Ulkomaat yhteensä

_______________________________
yhteensä
174 824

suomi
156 321
ruotsi
9 072
muut
9 431
_________________________
yhteensä
174 823

Suurimmat ryhmät:
Venäjä
Viro
Irak
Iran
Jugoslavia
Ruotsi
Somalia
Ent. Jugoslavia
Kiina

venäjä
arabia
albania
kurdi
viro
somali
vietnam
englanti
kiina

167 521
7 633

1 203
678
635
563
406
389
319
298
248

2 200
1 052
801
723
569
449
444
387
308

Lähde: tilastokeskus
TURUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDOSSA OLEVAT VIERASKIELISET LAPSET
vuosi
1999
2000
2001
2002
2003
2004

lukumäärä
393
385
429
482
568
524

kielet
32
34
48
41
42
44

Päivähoidossa olevat vieraskieliset lapset palvelualueittain (31.12.2004)
Varissuo-Lauste
254
Nummi-Halinen
90
It.keskusta
15
Länsikeskus Pansio
18
Pansio-Jyrkkälä
34
Runosmäki-Raunistula
40
Maaria-Paattinen
3
Keskusta
23
Hirvensalo-Kakskerta
16
Skanssi-Uittamo
31
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Yhteensä:

524

Vieraskielisten osuus päivähoidossa olevista lapsista 13,2 %.
Suurimmat kieliryhmät: arabia 112, albania 78, venäjä 59, kurdi 57, vietnam 55, somalia 51,
bosnia 19, viro 13
Lapsia, joiden toisena kielenä suomi tai ruotsi 170.
Lähde: Turun päivähoidon tilastointi
VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN MÄÄRÄ PERUSOPETUKSESSA
9/20/199 9/20/199 9/20/200 9/20/200 9/20/200 9/20/200 9/20/200
8
9
0
1
2
3
4
kaup. alaasteet
kaup.
yläasteet
kaup.
eriyisopetus
kaup. yht.
Turku kaikki

542

610

651

679

729

748

725

274

294

322

338

378

362

354

57
873

81
985

110
1083

126
1143

142
1249

156
1266

141
1220

1004

1134

1244

1323

1442

1451

1423

SUURIMMAT KIELIRYHMÄT VIERASKIELISISSÄ %
9/20/199 9/20/199 9/20/200 9/20/200 9/20/200 9/20/200 9/20/200
8
9
0
1
2
3
4
venäjä
albania
arabia
somali
viro
kurdi
vietnam
englanti
serbokroatia
kiina
farsi
bosnia

23.71
6.87
8.96
7.07
7.97
5.58
7.77
2.49
1.89
1.39
1.49
1.2

22.03
11.27
10.46
7.41
7.21
6.8
4.67
2.54
2.13
1.32
1.32
1.32

21.3
11.33
12.14
6.03
7.23
8.52
6.19
2.41
1.53
1.77
1.21
1.13

20.11
13.08
12.24
6.35
6.73
8.54
5.82
1.66
1.51
2.19
1.66
1.13

18.79
13.76
11.1
7.84
5.41
10.75
5.62
1.73
1.18
2.36
1.94
1.53

18.33
13.3
13.23
8.06
4.82
11.1
6
1.45
1.45
1.86
2.21
0.83

16.73
12.58
14.27
7.73
4.57
11.88
5.83
1.34
1.48
1.83
3.51
1.26

30
eri kieliä

44

45

52

55

58

62

58

lv. 2004-05 Turun kaupungin peruskoulun oppilaista 8,2 %:a oli vieraskielisiä, Steiner-koulu
ja Turun normaalikoulu mukaan lukien vieraskielisten osuus kaupungin peruskoululaisista on
vuosittain n. 9 %.
Lähde: Turun kaupungin koulutoimintakeskus
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Liite 2
PÄIVÄHOIDON, KOULU-, KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN
PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE
PÄIVÄHOITO
Lasten päivähoito toteutetaan Turun kaupungissa alueellisesti siten, että lapsen hoitopaikka
pyritään järjestämään ensisijaisesti perheen asuinalueella tai vähintään palveluverkon alueella,
mikäli vanhemmat niin toivovat. Maahanmuuttajalapset sijoittuvat hoitoon samoin perustein
kuin suomalaiset lapset.
Joillakin palvelualueilla lasten sijoittuminen päivähoitoon ei aina toteudu vanhempien
toivomassa päiväkodissa, koska sijoitettavia on ajoittain enemmän kuin resursseja. Varsinkin
maahanmuuttajaperheillä on usein myös selkeät käsitykset siitä mihin paikkaan lapsensa
haluavat hoitoon. Perhepäivähoito on usein hyvin vieras hoitomuoto ja sitä ei mielletä mahdolliseksi. Tällaisia alueita ovat erityisesti Varissuo, Lauste ja Halinen.
Päivähoitoon on yli palvelualuerajojen palkattu yksi työntekijä helpottamaan maahanmuuttajavanhempien osallistumista kieli- ja käsityöryhmiin. Tämä hoitaja toimii nykyisessä
Palatsin ryhmässä sekä työkeskuksen ryhmässä.
Maahanmuuttajalasten ja vanhempien asiakkuuden tukena ja henkilökunnan konsulttina on
asiaan perehtyneen kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Tämä ns. kelto toimii koko
kaupungin alueella. Lisäksi jokaisella alueella on nimetty henkilökunnasta asioihin paneutunut
maahanmuuttajavastaava, joka toimii tarvittaessa monikulttuurisen päivähoidon tukihenkilönä.
Pääsääntöisesti nämä henkilöt ovat Monikko-koulutuksen käyneitä.
Maahanmuuttajalasten ja -perheiden asiat on nimetty kehittämis- ja erityisvastuualueeksi
yhdelle palvelualueen päälliköistä. Tehtävänä on mm. koota ja ylläpitää tiedostoja koko
kaupungin tasolla sekä toimia päivähoidossa linkkinä maahanmuuttajatyön verkostoihin.
Syksystä 2004 päivähoidossa aloitti kaksi lastentarhanopettajaa, joiden toimialueena on koko
kaupunki ja tehtävänä tehostaa maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimista. Työmuotoja
on lähdetty kehittämään; keskeisenä on pienryhmäopetus sekä vanhempien kanssa tehtävä
yhteistyö.
Alueilla, joilla on paljon eri kulttuureista tulevia lapsia hoidossa, on myös palkattu eri
kulttuureista tulevia työntekijöitä erilaisiin päivähoidon tehtäviin. Näistä työntekijöistä on
hyvää kokemusta kulttuurisiltana toimimisesta perheiden ja työntekijöiden välillä.
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KOULUTOIMI
Valmistava opetus
Valmistava opetus on tarkoitettu ummikoille maahanmuuttajille, jotka eivät hallitse suomen
kieltä. Kyseessä ovat siis vasta Turkuun muuttaneet ja turvapaikanhakijat.
Suomi toisena kielenä - opetus
Äidinkieli niminen oppiaine on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on suomi. Vieraskieliset
oppilaat tarvitsevat toisentyyppistä suomen kielen opetusta eli suomea toisena kielenä.
Omakielinen opetus
Omakielisellä opetuksella tarkoitetaan oppilaan omalla äidinkielellä tapahtuvaa opetusta, jossa
käydään läpi suomalaisen perusopetuksen oppisisältöjä. Opetus voi olla samanaikaisopetusta
tai erikseen annettavaa tukiopetusta.
Oman äidinkielen eli kotikielen opetus
Oman äidinkielen eli kotikielen opetusta annetaan oppilaalle kaksi tuntia viikossa. Opetus on
järjestetty koulupäivän ulkopuolella keskitetysti jossakin koulussa. Oman äidinkielen
opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Tukiopetus
Erilliseen maahanmuuttajien tukiopetukseen ovat oikeutettuja tällä hetkellä alle neljä vuotta
Suomessa asuneet oppilaat.
Koulunkäyntiavustajat
Turun kouluissa koulunkäyntiavustajina toimii sekä suomalaisia, että maahanmuuttajia.
Tuettu opetus
Tuetun opetuksen tavoitteena on antaa tukea suomen kielellä niille oppilaille, joille
perusopetuksen tukitoimet eivät riitä.
on suomen kielen perustaitojen opiskelussa.
Iltalukio
Vieraskielisten nuorten opetus
Opetus on tarkoitettu yli peruskouluikäisille nuorille, jotka eivät osaa suomen kieltä.
Opetuksen painopiste on suomen kielessä ja jatko-opintoihin ohjauksessa.
Työväenopisto
Työväenopisto järjestää suomen kielen kursseja maahanmuuttajille ja on mukana OKSAprojektissa. Työväenopisto järjestää myös suomen kielen kursseja kotiäideille ja iäkkäille
maahanmuuttajille yhteistyössä sosiaalitoimen Koto-toiminnan kanssa.
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KULTTUURITOIMI
Kansainvälisen kohtauspaikka
Kansainvälisen kohtauspaikan tehtävänä on auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan unohtamatta heidän omaa kulttuuriperintöään. Kohtauspaikka tekee yhteistyötä maahanmuuttajien omien järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, Turun
alueen oppilaitosten ja koulujen sekä muiden viranomaistahojen kanssa.
Turussa toimii lukuisia maahanmuuttajien omia yhdistyksiä, jotka toimivat sekä ryhmänsä
"etujärjestönä" ja linkkinä suomalaiseen yhteiskuntaan että oman kulttuurin ja kielen ylläpitäjinä. Yhdistykset voivat pohjautua joko yhteiseen kansallisuuteen, etniseen ryhmään,
kieleen, uskontoon tai muuhun yhteiseen intressiin. Kansainvälinen kohtauspaikka tukee
maahanmuuttajayhdistyksiä pyrkien aktivoimaan niitä omaehtoiseen ja -aloitteiseen yhdistysja kotouttamistoimintaan sekä omaa äidinkieltä ja kulttuuria säilyttävään toimintaan.
Maahanmuuttajien omille yhdistyksille kohtauspaikka on tarjonnut maksuttomia tiloja
kokouksiin ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä kouluttanut ja avustanut niitä
yhdistyksiä koskevan lainsäädännön, taloudenpidon ja avustushakemusten osalta, jotta
yhdistykset pystyisivät toimimaan itsenäisesti osana suomalaista yhdistyskenttää.
Kohtauspaikka järjestää erilaisia kulttuuri- ja kielikursseja, luentoja, seminaareja ja
tapahtumia. Päivittäispalveluna kohtauspaikan tiloissa on mm. kuukausittain vaihtuvia
näyttelyitä, teemaan liittyvä käsikirjasto ja päivittäin ylläpidettävä lehtileikekokoelma,
internetyhteydet asiakkaille sekä luettavaksi joitakin sanoma- ja aikakauslehtiä. Lisäksi
kohtauspaikka tarjoaa neuvontaa sekä erilaisia materiaaleja liittyen viranomaisten toimintaan,
eri toimijoiden maahanmuuttajille suunnattuihin palveluihin sekä kulttuuripalveluihin.
Kohtauspaikka tarjoaa koulutusta ja tietoa eri kulttuureista ja niiden kohtaamiseen liittyvistä
asioista kuntien, yritysten ja järjestöjen toimihenkilöille, koululais- ja opiskelijaryhmille sekä
kaikille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille. Koulutuksen ja tuen avulla edistetään
suvaitsevuuden ja maahanmuuttajien kanssa tapahtuvan yhteistyön vakiintumista luontevaksi
osaksi järjestöjen ja muiden instanssien toimintaa. Lisäksi kohtauspaikka järjestää näyttelyitä,
luentoja ja teemailtoja eri kulttuureista. Kulttuuri- ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa korostetaan
turkulaisten ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta.
Kirjaston palvelut
Kirjasto palvelee kansalaisia monella eri tavalla. Kirjaston kirjakokoelmat, lehdet ja muu
aineisto on maksuttomasti kaikkien käytössä ja lainattavana. Kirjasto on vapaasti ja helposti
lähestyttävä tila, jossa on mahdollista viettää aikaa, tavata tuttavia, viihtyä. Kirjasto järjestää
ohjelmallisia tilaisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille (satutunneista kirjallisuusluentoihin). Oman
näyttelytoiminnan lisäksi se tarjoaa näyttelytiloja myös asiakkaiden omille näyttelyille.
Kirjaston toiminta lasten ja nuorten oman äidinkielen ja kulttuurin tukemiseksi
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Kirjasto haluaa tukea neuvolan, päivähoidon, koulun ja omakielisten yhdistysten rinnalla ja
yhteistyössä niiden kanssa perheiden omakielisyyden toteutumista.
Monikulttuurisuustyöryhmä
Kirjastoon perustettiin monikulttuurisuustyöryhmä syksyllä 2004. Työryhmän toimeksiantona
on laatia hankintalinjat monikulttuurisen aineiston hankkimiselle, määritellä kirjaston antamat
monikulttuuriset palvelut ja niiden vastuutahot ja miettiä miten maahanmuuttajat voidaan
huomioida henkilöstön rekrytoinnissa.
Aineisto
Kirjastossa on kirjoja ja lehtiä yli 70 eri kielellä. Työryhmä on kartoittanut pääkirjaston ja
lähikirjastojen vieraskieliset kokoelmat. Seuraavaksi täsmennetään täydennyshankintojen
avulla kokoelmat vastaamaan monikulttuuristen asiakkaitten tarpeita kielellisesti ja alueellisesti. Kokoelmien täsmentämisen apuna tulee olemaan maahanmuuttajien verkosto.
Verkoston jäsenet on koottu Kansainvälisen kohtauspaikan avustuksella.
Esitteet ja www-sivut
Kirjaston esitteitä, aukioloaikoja ja kirjastonkäytön ohjeita on vain suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Maahanmuuttajakielisten esitteiden laatiminen suunnitellaan monikulttuurisuustyöryhmässä. Kirjaston www-sivut on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Sivujen uudistaminen
tapahtuu vuoden 2005 aikana osana koko kaupungin verkkohanketta. Tässä yhteydessä
sivuihin liitetään maahanmuuttajasivut. Kirjaston sivuilta pääsee jo nyt linkin kautta ulkomaalaiskirjastoon, jossa suomalaisten kirjastojen toiminta on esitelty albaniaksi, arabiaksi,
englanniksi, espanjaksi, kroatiaksi, kurdiksi, persiaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi,
somaliksi, turkiksi ja venäjäksi.
Muut kirjastopalvelut
Monikielisiä satutunteja on järjestetty tempausluonteisesti. Lääninhallitus on käynnistänyt
maahanmuuttajalapsille suunnatun Iltasatu kuuluu kaikille -projektin. Projekti tulee toimimaan
kirjastojen tiloissa. (Projektin tähtäin on maahanmuuttajakielisten sanataidekerhojen perustamisessa.)
Varissuon ja Lausteen kirjastoissa on toiminut ajoittain maahanmuuttajalasten läksyjenlukukerhoja. Maahanmuuttajaperheet ja lapset ovat aina tervetulleita kirjastoon ryhminäkin.
Tapaamisissa keskustellaan kirjaston käyttöön liittyvistä asioista ja esitellään kirjaston
aineistoja. Samalla vanhemmille kerrotaan lapsille lukemisen tärkeydestä oman kielen
kehittymisen kannalta.
Kirjaston henkilökunta käy neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen vanhempainilloissa esittelemässä kirjoja ja puhumassa lukemisen merkityksestä Kaikkien lasten kirjasto -projektin
puitteissa. Ohjelmat muokataan kunkin tilaisuuden tarpeeseen sopivaksi. Kirjasto - neuvola -
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päiväkoti -yhteistyötä on tarpeen lisätä ja kehittää myös maahanmuuttajalasten ja nuorten
oman äidinkielen ja kulttuurin tukemisen takia.
Koulutus
Kirjaston koko henkilökunnan kouluttamiselle monikulttuurisuuden kohtaamiseen laaditaan
ohjelmaa.
LIIKUNTATOIMI
Turun kaupungin liikuntaviraston maahanmuuttajien liikuntatoiminnan yhtenä keskeisenä
tavoitteena on maahanmuuttajien aktivointi liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi joko
omaehtoisesti tai aktivoimalla heitä kaikille kuntalaisille järjestettyihin liikuntapalveluihin.
Pelkästään maahanmuuttajille tarkoitettuja liikuntaryhmiä, lajitutustumisia, retkiä, liikuntaneuvontaa ja tiedotustilaisuuksia järjestetään kuitenkin tarpeen mukaan yksittäisille maahanmuuttajaryhmille liikuntatoimintaan osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi. Liikuntavirasto kokee maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin säilyttämisen tärkeänä asiana ja
tukee sitä seuraavin keinoin:
Liikuntaviraston tilat yhdistysten oman toiminnan järjestämiseen
Turun kaupungin liikuntavirasto auttaa maahanmuuttajayhdistyksiä ja monikulttuurisia
liikuntaseuroja oman liikuntatoiminnan, peliturnausten ja tapahtumien järjestämisessä.
Maahanmuuttajayhdistyksille, oppilaitoksille ja muille vastaaville tahoille järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan liikuntaviraston palveluista, tiloista ja avustuksista. Yhdistykset ja
seurat voivat varata liikuntapalvelukeskuksesta tiloja toimintaansa varten. Maahanmuuttajien
liikuntatoiminnasta vastaava liikunnanohjaaja auttaa tilojen varauksessa tarvittaessa.
Liikuntatiedotteiden käännättäminen eri kielille
Maahanmuuttajille suunnatun liikuntatoiminnan esite tehdään kolme kertaa vuodessa (kevät-,
kesä- ja syyskaudella) ja esitettä käännätetään tulkkikeskuksessa resurssien mukaan yleisimmille eri kielille. Vuonna 2005 esitteiden käännättämisestä on sovittu venäjän, arabian,
somalin ja albanian kielille. Kolme kertaa vuodessa joka kotiin jaettavassa liikuntaviraston
tiedotuslehdessä (Turku Liikkeelle -lehti) maahanmuuttajien liikuntatoimintaa käsittelevän
palstan tiedot on käännetty englanniksi. Myös liikuntaviraston www -sivuilta nämä tiedot
löytyvät englanniksi. Tärkeimpiä terveysliikunnan esitteitä ja kotiliikuntaohjeita on myös
käännätetty eri kielille ja käännätetään jatkossakin.
Tulkkipalvelut tarvittaessa
Tarvittaessa liikuntaryhmissä, infotilaisuuksissa ja neuvontatilanteissa on käytetty tulkkeja,
joita on saatu oppilaitosten, sosiaalitoimen, terveystoimen tai tulkkikeskuksen kautta. Myös
liikuntavirastossa työskennelleiden maahanmuuttajataustaisten työharjoittelijoiden ja työllistettyjen kielitaitoa on hyödynnetty liikuntaryhmissä ja tiedottamisessa.
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Avustukset maahanmuuttajayhdistyksille ja monikulttuurisille urheiluseuroille
Maahanmuuttajayhdistykset ja monikulttuuriset urheiluseurat voivat anoa liikuntavirastosta
toiminta-avustusta ja strategista starttiavustusta oman liikuntatoiminnan järjestämiseen ja
käynnistämiseen.
NUORISOTOIMI
Turun kaupungin nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on tukea kaupunkilaisia lapsuudesta
nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen siirtymisessä. Tämä tapahtuu tekemisen ja kokemisen
kautta.
Kaikki nuorisotoimen palvelut: nuorisotilat, kerhot ja kurssit, koululaisten iltapäiväkerhot,
kesäleirit, nuorten tiedotuspiste, nuorisoleirialueet ja nuorten työpajatoiminta ovat normaaliusperiaatteen mukaisesti kaikkien turkulaisten nuorten käytettävissä heidän kansalaisuudestaan
tai etnisestä taustastaan riippumatta. Nuorisotoimi voi myös tukea nuorten omaa
kulttuuriharrastusta myöntämällä käyttövuoroja nuorisotaloista sekä myöntämällä toiminta/
projektiavustusta nuorten toimintaryhmille ja yhdistyksille.
Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja asuinalueilla tehtävä nuorisotyö ovat
päämäärinä maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävässä työssä. Ryhmätapaamiset, henkilökohtainen ohjaus, suvaitsevaisuustyö, yhteistyöverkostojen luominen sekä eri kulttuureista
tulevien, maahanmuuttajien ja suomalaisten välisen ryhmätapaamisten järjestäminen ovat
keinoja päämäärien saavuttamiseen. Joidenkin nuorisotalojen kävijöistä suurin osa on
maahanmuuttajanuoria.
Sosiaaliseen nuorisotyöhön sisältyy maahanmuuttajanuorten kotouttamista palveleva toiminta:
ohjaus arkielämän kysymyksissä, tietoa ja apua työpaikka- ja koulutusasioissa, asunnon
hankkimisessa ja talousasioissa, tukea ihmissuhteissa, viranomaiskontakteissa, elämäntilanteen
muutoksessa, tukea, rohkaisua ja apua nuorille, joilla on eri etninen tausta, verkostotyötä eri
viranomaisten kesken ja nuorisotoimen sisällä maahanmuuttajanuorten kanssa työskentelevien
kesken. Välitämme yhdessä, onnistumme yhdessä.
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1. Työryhmän tehtäväanto ja työskentely
Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja asetti päätöksellään 14.5.2004 § 34 työryhmän selvittämään
maahanmuuttajalapsille ja -nuorille tehtävää yksilöllistä kotoutumissuunnitelmaa sekä fyysistä ja
psyykkistä kokonaisarviointia. Työryhmän tuli antaa selvityksensä 31.5.2005 mennessä
palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajalle.
Työryhmän tehtävät:
a) Antaa konkreettinen ehdotus siitä, miten ja mitkä tahot tekevät yhteistyössä
maahanmuuttajalasten ja -nuorten yksilöllisen kotoutumissuunnitelman. Valmistelutyössä tulee
työryhmän kuulla lisäksi sosiaalikeskuksen alueellisten sosiaalitoimistojen, esiopetuksen, koulun ja
maahanmuuttajien edustajia.
b) Selvittää, minkä tahon tai tahojen tehtävänä on maahanmuuttajalapsen ja -nuoren fyysisen ja
psyykkisen kokonaisarvioinnin tekeminen silloin, kun ensiarvioinnin tehnyt viranomainen näkee
sen tarpeelliseksi.
Työryhmän kokoonpano:
Samppalinnan koulu
Erityisopetus
Iltalukio
Koulutoimintakeskus
Sos.keskus, ulkomaalaistoimisto
Maahanmuuttaja
Nuorisoasiankeskus
Päivähoito
Neuvola
Kouluterveydenhuolto
Kasvatus- ja perheneuvola
Liikuntatoimi

Jorma Kauppila, pj.
Tuija Vänni
Tellervo Vaitinen, siht.
Satu Rosenqvist
Niko Lahnuskari/Krista Kaitamäki
Mohammad Badawieh
Riitta Heikkilä
Leena Tervonen
Arja Nurmi
Kirsi Hakala
Riitta Englund
Teija Hakala /Jarno Koivunen

Tämän työryhmän asettaminen perustui "Maahanmuuttajalapset ja -nuoret työryhmän"
loppuraporttiin ( 30.9.2003), joka keskittyi 0 - 16-vuotiaisiin vieraskielisiin lapsiin. Raportissa
todettiin, että Turun maahanmuuttajaväestöstä enemmistö on lapsiperheitä, jotka asettavat
kaupungin palveluille omat vaatimuksensa. Maahanmuuttajalasten ja -nuorten joukossa on myös
niitä erityisryhmiä, jotka edellyttävät tukitoimia. Näiden järjestäminen edellyttää tiivistä ja
suunnitelmallista yhteistyötä viranomaisten välillä. Suunnitelmallisuudessa tärkeää on, että eri tahot
tietävät, mitä palveluja on tarjolla ja mistä niitä saa. Jotta tukitoimet onnistuvat, tulee tehdä myös
yhteistyötä vanhempien kanssa ja saada siihen asiantuntemusta maahanmuuttajilta itseltään.
Työryhmän kokoukset
3.6.2004, 31.8.2004, 4.10.2004, 26.10.2004, 30.11.2004, 15.2.2005, 15.3.2005, 27.4.2005 ja
13.6.2005. Lisäksi oli kahden alatyöryhmän kokouksia.
Työryhmässä kuultavana olleet tahot
Turun psykiatria, lasten ja nuorten poliklinikka, apulaisylilääkäri Outi Laine
Lasten ja nuorten erityisneuvola, lääkäri Harri Arikka
Lasten ja nuorten poliklinikka vt. ylilääkäri Pertti Nordgren
Turun työvoimatoimisto, kansainväliset palvelut, projektikoordinaattori Katariina Vainio
Sosiaalikeskus, itäinen sosiaalitoimisto sosiaalityöntekijä Nina Maijala
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Mäntymäen perhekeskus, johtaja Sirkka-Anneli Koskinen
Vantaan kaupunki, monikulttuurisuusasian koordinaattori Helena Korpela
2 MAAHANMUUTTAJALAPSEN JA -NUOREN YKSILÖLLINEN
KOTOUTUMISSUUNNITELMA
2.1. Käsitteitä
Kotouttaminen
Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja
voimavaroja. Kotoutumista tukevien toimenpiteiden piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö,
jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.
Kotoutuminen
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua
työelämään ja yhteiskunnan toimintaan oman kielensä ja kulttuurinsa säilyttäen.

Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumissuunnitelmaan on oikeus maahanmuuttajalla, joka on työtön työnhakija tai joka saa
toimeentulotukea. Suunnitelmassa sovitaan mm. suomen tai ruotsin kielen opiskelusta,
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta, työharjoittelusta, kuntoutuksesta,
ammatinvalinnanohjauksesta, lasten ja nuorten kotoutumisen tukemisesta ja muista niihin
rinnastettavista kohtuullisiksi katsottavista kotoutumista tukevista toimenpiteistä.
2.2. Kotouttamislaki ja kotoutumissuunnitelma
Laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)
todetaan, että vain niillä maahanmuuttajilla ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat työttömiä
työnhakijoina tai jotka saavat toimeentulotukea, on oikeus kotoutumissuunnitelmaan.
Kotoutumissuunnitelma koostuu niistä toimenpiteistä, jotka edistävät maahanmuuttajan
sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumisuunnitelma on laadittava viimeistään silloin,
kun maahanmuuttajan työttömyys tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt viisi kuukautta.
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan enintään kolme vuotta
väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Työikäisten ja -kykyisten osalta kotoutumissuunnitelman
laadinnasta vastaa maahanmuuttaja sekä työvoima- ja sosiaaliviranomaiset yhdessä.
Lain muutoksen valmistelun yhteydessä esitettiin lakiin lisättäväksi kotoutumista edistäviin
toimenpiteisiin myös alaikäisen maahanmuuttajan erityistarpeiden vaatimia toimenpiteitä ja
palveluja. Niistä todetaan, että niiden järjestämisessä tulee ottaa huomioon lapsen etu. Lain
muutoksessa todetaan seuraavasti: ”Alle 18-vuotiaalle maahanmuuttajalle, joka ei ole oikeutettu
kotoutumissuunnitelmaan, on tarjottava suunnitelman laatimista, jos hän itse tai hänen
vanhempansa pyytävät sitä tai kunnan viranomaiset katsovat hänen hyötyvän
kotoutumissuunnitelmassa sovittavista palveluista ja toimenpiteistä.”
Hallintovaliokunnan selonteossa eduskunnalle kotouttamislain toimeenpanosta annetussa
selvityksessä (HaVM 20/2002) todetaan, että lasten ja nuorten osalta valiokunta näkee, että
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yksilölliset kotoutumissuunnitelmat tulee tehdä erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka kuuluvat
tiettyihin riskiryhmiin. Valiokunta toteaa myös, että kolmen vuoden aika on liian lyhyt etenkin
pakolaisina tai turvapaikanhakijoina tulleiden lasten ja nuorten kotoutumiselle. Nuorisotoimen rooli
nähdään myös keskeisenä.
Syksyllä 2004 kotouttamislain muutos eteni niin, että siihen tuli muutoksia turvapaikanhakijoiden
osalta, mutta muilta osin laki tuli uudelleen valmisteltavaksi. Nykyinen voimassa oleva
kotouttamislaki ei siis vielä edellytä lasten ja nuorten kotoutumissuunnitelmien tekemistä.
2.3. Nykyiset viranomaisten toimenpiteet ja kehittämisajatukset
2.3.1. Lastenneuvola
Turun lastenneuvoloissa tehdään lapselle määräaikaistarkastus 10 kertaa ensimmäisen ikävuoden
aikana ja koko neuvolaiän aikana yhteensä 16 kertaa.
Lapsen määräaikaistarkastukseen sisältyy lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja
kehityksen seuranta sekä vanhempien neuvonta ja tukeminen lapsen terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi. Jokaisella käynnillä, mikäli havaitaan erityistuen tarvetta, tehdään yksilöllinen
seurantasuunnitelma lapselle ja perheelle eli riittävätkö edellä mainitut käyntikerrat vai tavataanko
perhettä useammin. Lapsen ja perheen tiedot kirjataan lapsen terveyskertomuslomakkeistolle.
Maahanmuuttajalapsilla syynä yksilölliseen seurantasuunnitelmaan voi olla esim. lapsen
suomenkielen oppimiseen liittyvä hitaus tai muu kehityksellinen hitaus. Ylimääräisillä käynneillä
käydään myös paljon keskustelua vanhempien kanssa erilaisten kulttuurien käsityksistä/odotuksista
lapsen kehityksessä, kasvatuksessa tai hoitamisessa huomioon otettavista asioista. Vanhempien
omat vaikeudet esim. mielenterveysongelmat, uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaikeus tai
vanhempien omien kriisien käsittelyn keskeneräisyys eivät aina anna mahdollisuutta lapsen
suotuisalle kehitykselle, jolloin lapsen tilanne on vaatinut tiheämpää seurantaa ja yhteistyötä eri
viranomaisten kanssa.
Jotta lapsen ja perheen vaikeuksien paheneminen ja kasautuminen sekä mahdollinen syrjäytyminen
voitaisiin ehkäistä, tarvitaan koko perheen kattavaa kotoutumissuunnitelmaa, missä lasten asiat
otetaan alusta asti esille koko perheen tilanne huomioiden. Koska lapsen kyvyt ja taidot ovat vielä
kehittymässä, suunnitelman seuranta ja arviointi tarpeeksi usein, on tärkeää. Yhteistyö
lastenneuvolan kanssa tulisi olla mahdollista aina, kun on kyse lapsiperheestä ja etenkin silloin, kun
asioilla on merkitystä lapsen terveydentilan, kehityksen seurannan, arvioinnin ja jatkotutkimuksiin
ohjannan kannalta.
2.3.2. Päivähoito
Päivähoidossa ollaan ottamassa käyttöön lapselle tehtävä varhaiskasvatussuunnitelma, jonka osana
maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan tehdä sitä täydentävä kotoutumissuunnitelma.
Päivähoitoyksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään syksyn 2005 aikana Turun kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelmien valmistuttua. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseksi
laaditaan lomakkeet.
Lomaketta laadittaessa tulisi huomioida tietojen siirtämisen mahdollisuus lapsen siirtyessä
päivähoitopaikasta toiseen tai päivähoidosta ja esiopetuksesta kouluun siten, että lupa siirtoon
saadaan vanhempien allekirjoituksella. Lomakkeen alkuosa tulee laatia siten, että se voidaan täyttää
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jo ennen päivähoitosuhteen alkua, mikäli perheen asioita hoitavat viranomaiset ovat todenneet
vanhempien kotoutumisen olevan erityisen hidasta ja mahdollisesti aiheuttavan vaikeuksia lapsen
kotoutumiselle.
Suunnitelma voidaan tehdä lapsen tullessa uutena päivähoitosuhteeseen aina, kun perheen
maahantulosta on kulunut alle 3 vuotta. Lisäksi yli 3 vuotta maassa olleille silloin, kun perheen
asioita hoitavat viranomaiset ovat todenneet vanhempien kotoutumisen olevan erityisen hidasta ja
mahdollisesti aiheuttavan vaikeuksia lapsen kotoutumiselle.
Päivähoidon yhteistyötahoina ovat perheen ja lapsen kotoutumisessa mukana olevien tahojen
edustajat. Tällaisia tahoja voivat esim. sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimiston sosiaalityöntekijä ja
terveydenhoitaja, perhetyön sosiaalityöntekijä, neuvolan terveydenhoitaja / terveyskeskuspsykologi,
kasvatus- ja perheneuvolan työntekijä jne. Mukana olevat tahot arvioidaan lapsi- ja
perhekohtaisesti.
2.3.3. Koulu
Koulussa maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle tehdään uuden opetussuunnitelman perusteiden
mukaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Siinä huomioidaan puutteellisesta suomen kielen
taidosta johtuvia opiskelun esteitä ja sen perusteella pyritään laatimaan koulun antamien
tukitoimien keinoin mahdollisimman johdonmukainen etenemispolku oppilaalle.
Oppiakseen oppilaan pitää tehdä työtä kotona. Jos kodin tuki opiskeluun on puutteellinen,
tarvittaisiin tähän tukea, jota kaikkea koulu ei voi järjestää. Tarvittaisiin yhteistyötä iltapäiväkerhon,
nuorisotoimen ja kolmannen sektorin kanssa. Nämä tukimuodot olisi hyvä kirjata
kotoutumissuunnitelmaan. Tärkeää on mahdollisimman varhainen puuttuminen ongelmiin ja kodin
ja koulun yhteistyön tulisi olla toimivaa
2.3.4. Kouluterveydenhuolto
Lapsen kotouttamissuunnitelma tulisi tehdä osana perheen suunnitelmaa, koska perheen sisäiset
asiat vaikuttavat myös lapsen elämään ja suunnitelmaan. Suunnitelma tulisi tehdä paikassa, jossa on
tietoa myös perheen sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta ja jossa on valmiit verkostot eri
hallintokuntiin.
Kouluterveydenhuollossa alkutarkastuksen perusteella tehdään kouluterveydenhuollonsuunnitelma,
joka voi olla osa lapsen kotoutumissuunnitelmaa. Yhteistyötä tarvitaan sekä vanhempien että eri
hallintokuntien välillä suunnitelmaa laadittaessa. Huomioon tulisi ottaa myös ne eri tahot, jotka
voivat auttaa lasta ja perhettä sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ns. kolmas sektori.
Suunnitelma tulisi tehdä kaikille maahanmuuttajalapsille, näin ennaltaehkäistään mahdollisesti
tulevia ongelmia lapsen elämässä. Panostamalla kotoutumissuunitelmaan alkuvaiheessa saavutetaan
paras hyöty lapsen elämässä ja säästytään myöhemmin varsin kalliilta ratkaisuilta ongelmien
ilmetessä. Suunnitelman toteutumista tulisi myös seurata säännöllisesti.
2.3.5. Sosiaalitoimi
Sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimistossa tehdään asiakassuunnitelmia, joka tulee laatia
yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen ja hänen perheensä toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja
edistämiseksi. Se sisältää taloudellista tilannetta käsittelevän osion. Varsinaisia
kotoutumissuunnitelmia ei tehdä, ainoastaan ulkomaalaistoimiston Koto-toiminnan
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erityissosiaalityöntekijä tekee yksilöllisiä kotoutumissuunnitelmia kotiäideille ja iäkkäille
maahanmuuttajille.
Sosiaalityöntekijä voi olla tietyissä tapauksissa mukana laatimassa lasten ja nuorten
kotoutumissuunnitelmia esimerkiksi tarjoamalla taustatietoja perheestä. Tällöin kyseessä voisi olla
lapsi tai nuori, jolle suunnitelman tekemisen jokin viranomainen, koulu, päiväkoti, terveys-,
nuoriso- tai sosiaalitoimi, on nähnyt hyödylliseksi lapsen tilanteen takia. Salassapitoasiat tulee
tarkistaa.
Suoraan Turkuun tulleille lapsille ja nuorille, kiintiöpakolaiset, perheenyhdistämisprosessin kautta
tulleet, ulkomaalaistoimiston sosiaalityöntekijä voi täyttää esim. tätä varten kehitetyn ns.
alkuhaastattelulomakkeen, jossa selvitetään lapsen tai nuoren oma koulutausta sekä vanhempien
tausta. Lomake voidaan täyttää ensimmäisellä tapaamisella ja sosiaalityöntekijä lähettää tämän
jälkeen lomakkeen perheen suostumuksella joko kouluun tai päiväkotiin.
Alkuhaastattelulomakkeeseen kirjataan keskeiset lapsen ja nuoren kokonaistilanteeseen liittyvät
tiedot.
Sosiaalitoimen näkemyksen mukaan koulujen ja päivähoidon rooli korostuu lasten ja nuorten
kotoutumissuunnitelmia tehtäessä, ensisijaisesti siitä syystä, että kouluissa ja päivähoidossa
kohdataan käytännössä kaikki alaikäiset maahanmuuttajat. Kotoutumissuunnitelma olisi hyödyllistä
tehdä, kun lapsi on valmistavan vaiheen opetuksessa, esiopetuksessa tai kun hän on aloittanut
päiväkodissa ja nuorille, jotka tulevat maahan hieman vanhempana eli yläasteikäisinä. Näin etenkin
niille nuorille, joilla on ennen Suomeen saapumista rikkonainen ja puutteellinen koulutustausta.
Tämä ryhmä on ns. riskiryhmä, koska nuorella on vain vähän aikaa saavuttaa riittävä suomen kielen
taito ennen peruskoulun päättymistä. Lisäksi suunnitelman voisi tehdä perheille, joilla on paljon
lapsia, tai jos perheen vanhemmilla on esim. psyykkisiä tai muita elämänhallinnan ongelmia.
Suunnitelman arviointi ja tarkastaminen on tärkeää, vaikkapa 6 kuukauden välein.
Alueelliset sosiaalitoimistot eivät tee yksilöllisiä kotoutumissuunnitelmia tällä hetkellä. Kun uusi
asiakas tulee, hänelle laaditaan asiakassuunnitelma, jossa selvitetään perheen historiaa ja
nykytilannetta. Sosiaalitoimi tekee yhteistyötä koulun oppilashuollon, perhe- ja kasvatusneuvolan,
nuorisotoimen ja neuvolan kanssa. Lastensuojeluperheisiin tehdään kotikäyntejä.
Sosiaalitoimistojen ja ulkomaalaistoimiston rooli korostuu jatkossakin ensisijaisesti lastensuojelussa
eli erityistilanteissa, joissa perheessä esiintyy akuutteja tai pitkittyneitä ongelmia, ja joka edellyttää
lastensuojelulain mukaisia toimia.
2.3.6. Nuorisotoimi
Nuorisotoimen rooli kotoutumissuunnitelman laatimisessa on kotoutumista tukeva, jolloin
tarvittaessa nuorisotyöntekijä voi olla mukana nuoren/lapsen kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa.
Varsinkin silloin kun halutaan ohjata nuori harrastustoimintaan, nuorisotalolle jne. Yhteydenotot
voi näissä tapauksissa tehdä nuorisotoimen sosiaalisen nuorisotyön yksikköön.
2.3.7. Liikuntatoimi
Liikuntavirasto esittää, että varsinaiset kotoutumissuunnitelman tekijät ottaisivat tarvittaessa
yhteyttä maahanmuuttajien liikunnasta vastaavaan liikunnanohjaajaan asiakkaan kotoutumisasioita
käsiteltäessä, sillä liikunnalla voi olla tärkeä rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa ja terveyden
kannalta. Asiakkaan ja liikunnanohjaajan kanssa voidaan sopia erillinen liikuntaneuvontakerta tai
liikunnanohjaajaa voi pyytää mukaan osaksi ajaksi suunnitelman tekoon.
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Työvoimatoimiston tai sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimiston vastuulla olisi tehdä
kotoutumissuunnitelma. Viranomainen, joka kohtaa asiakkaan ensin, tekee suunnitelman.
Kotoutumissuunnitelma tulee tehdä ainakin kaikille halukkaille alle 3 vuotta Turussa asuneille
maahanmuuttajille ja kaikille niille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat (riskiryhmät). Viranomaisen
tulee ottaa tarvittaessa yhteyttä muihin hallintokuntiin asiakkaan kotoutumisen edistämiseksi, kuten
päivähoito, koulu, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, liikunta, nuoriso, kulttuuri ja 3. sektori.
Asiakkaan tietoja pitää pystyä hyödyntämään tarvittaessa muissakin hallintokunnissa ja
ongelmatapauksissa asiakkaan asioista tulee keskustella viranomaisten kesken. Ohjelman tekijä
tarkastaa suunnitelman toteutumisen asiakkaan kanssa kolmen vuoden jälkeen ja tarvittaessa sopii
jatkotoimenpiteistä ja ohjaa asiakkaan eteenpäin
3. Maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kotoutumissuunnitelman tekeminen käytännössä
3.1. Viranomaisten näkemyksiä
Seuraavassa on viranomaisten näkemyksiä missä tilanteissa ja keille kotoutumissuunnitelma tulisi
laatia, sekä suunnitelman laatimiseen liittyvistä ongelmista.
3.1.1. Lastenneuvola
Lastenneuvolassa on tullut esille maahanmuuttajalasten osalta seuraavia riskitekijöitä:
- suomen kielen oppimiseen ja omaan äidinkieleen liittyvät ongelmat
- perheen vaikeudet
- erilaiset kulttuurien käsitykset/odotukset lapsen kehityksestä/kasvatuksesta ym.
- vanhemmilla erilaiset voimavarat hoitaa asioita.
Kriittisinä siirtymävaiheina nähdään siirtyminen sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimistosta oman
alueen terveyskeskuspalveluihin, muutto toisesta kunnasta Turkuun sekä alle kouluikäisestä
koululaiseksi.
3.1.2. Päivähoito
Päivähoidon näkemys on, että kotoutumissuunnitelma tulisi tehdä seuraaville riskiryhmässä oleville
lapsille:
- lastensuojeluasiakasperheiden lapset
- hitaasti kotoutuvien vanhempien lapset
- mielenterveysongelmaisten vanhempien lapset
- lapset, joilla kehitysviivettä tai vammaisuutta.
Kriittisinä siirtymävaiheina päivähoito näkee seuraavat:
- lapsen siirtyminen päivähoitomuodosta toiseen
- lapsen siirtyminen alueelta toiselle
- muutto toiselle paikkakunnalle / toiselta paikkakunnalta
- kouluun siirtyminen.
Keskeinen ongelma nykykäytännössä on lapsen asioiden unhoon jääminen perheen kotoutumista
tuettaessa varsinkin silloin, kun maahan tulosta on kulunut yli kolme vuotta ja viivettä
kotoutumisessa on tapahtunut. Päivähoitoon ohjautuminen tapahtuu perheen prosesseista irrallisena
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ja lapsen päivähoitosuhteet voivat olla lapsen kasvun ja kehityksen kannalta jopa haitallisia
varsinkin silloin, kun päivähoitopaikka otetaan ja jätetään taloudellisista syistä. Näin hoitopaikka
muuttuu usein ja lapsen kiintymyssuhteet eivät pääse kehittymään turvallisesti. Vanhempien
sitoutumiseen lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.
Päivähoidon näkemys on, että siellä on tarpeeksi resursseja kotoutumissuunnitelman tekemiseen.
3.1.3. Koulu
Koulun mielestä maahanmuuttajalapsen ja –nuoren kohdalla kotoutumissuunnitelmasta on apua
seuraavissa kriittisissä siirtymävaiheissa:
- alakoulusta yläkouluun siirtyminen,
- esiopetuksesta perusopetukseen siirtyminen ja
- valmistavasta yleisopetukseen siirtyminen.
3.1.4. Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon mielestä riskiryhmät pitäisi erityisesti ottaa huomioon
kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa. Lapsen kotoutumista estäviä tekijöitä on erityisesti
perheen/lapsen suomenkielen oppimisen vaikeudet, perheen sosiaaliset vaikeudet, lapsen
fyysiset/psyykkiset/sosiaaliset ongelmat , vanhempien sairaudet, muut sopeutumisvaikeudet uuteen
kulttuuriin. Kriittisiä siirtymävaiheita, joissa suunnitelmasta on apua, ovat asiakkaan siirtyminen
sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimistosta normaalipalveluiden piiriin, toiselta paikkakunnalta/
paikkakunnalle muuttaminen, koulun aloitus, siirtyminen yläkouluun ja sieltä jatko-opiskeluun.
Ongelmaksi saattaa suunnitelmaa laadittaessa muodostua tiedon siirto, yhteisen ajan ja resurssien
löytyminen viranomaisten välillä sekä suunnitelman seuranta esim. asiakkaan paikkakunnalta
muuton vuoksi.
3.1.5. Sosiaalitoimisto
Sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimisto näkee, että vastuun laajentaminen kotoutumissuunnitelmien
osalta lapsiin ja nuoriin ei ole nykyisin resurssein mahdollista. Lisäksi on huomioitava, että
Turkuun on viime aikoina sijoitettu entistä vähemmän pakolaisia ja sitä vastoin itsenäisesti muualta
Suomesta Turkuun muuttaneiden perheiden osuus on lisääntynyt rajusti. Näiden perheiden lapset
ovat yleensä jo siinä vaiheessa koulun ja päivähoidon piirissä, kun perheelle varataan ensimmäinen
tapaaminen ulkomaalaistoimistoon. Näin ollen päivähoidon ja koulujen rooli korostuu mietittäessä
sitä, kuka tekee jatkossa kotoutumissuunnitelmat nuorille ja lapsille. Koulut ja päivähoito
tavoittavat suurimman osan maahanmuuttajalapsista ja -nuorista.
Ongelmina kotoutumissuunnitelmien tekemisessä ulkomaalaistoimistossa koetaan seuraavat asiat:
- muualta Suomesta muuttaville ei ole tarpeeksi palveluja ulkomaalaistoimistossa.
- tiedot eivät siirry ulkomaalaistoimistosta eteenpäin. Asiakkaan siirtyessä ulkomaalaistoimistosta
alueellisen sosiaalitoimistoon hänen paperinsa siirtyvät, mutta siirtopalavereihin ei ole aikaa.
- niiden lasten tilanne, jotka eivät mene päiväkotiin
- asiakkaiden ja työn määrä.
3.1.6. Liikuntatoimi
Liikuntatoimen mielestä riskiryhmiä, joiden kohdalla kotoutumissuunnitelmasta on apua, ovat mm.
lastensuojelun asiakkaat, luku/kirjoitustaidottomat aikuiset, oppimisvaikeuksista kärsivät lapset ja
nuoret, koulutuksen ulkopuolelle jääneet, terveysongelmaiset, ongelmaperheet ja ongelmalapset ja –
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nuoret. Kriittisiä siirtymävaiheita ovat päivähoidosta kouluun, peruskoulusta jatko-opintoihin ja
opinnoista työelämään siirtyvät. Ongelmia ovat tähän asti olleet hallintokuntien yhteistyön puute,
tietojen salassapito ja maahanmuuttajien tavoittaminen.
3.2. Työryhmän näkemys
Lapsen ja nuoren kotoutumissuunnitelmaa tehtäessä tulee kartoittaa lapsen ja nuoren
kokonaistilanne eli ottaa huomioon koko perheen tilanne. Työryhmän näkemyksen mukaan tuleekin
tehdä perheen kotoutumissuunnitelma. Panostamalla kotoutumissuunitelmaan alkuvaiheessa
saavutetaan paras hyöty lapsen elämässä ja säästytään myöhemmin varsin kalliilta ratkaisuilta
ongelmien ilmetessä Kotoutumissuunnitelma tulee tehdä kaikille niille 0 – 16-vuotiaille,
maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joiden kohdalla kunnan perustason arviointia
toteuttavat viranomaiset katsovat lapsen tai nuoren hyötyvän kotoutumissuunnitelmassa sovittavista
palveluista ja toimenpiteistä.
Voimassa olevan kotouttamislain mukaan maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi
työnhakijaksi tai joka hakee toimeentulotukea, on oikeus yhteistyössä kunnan ja työvoimatoimiston
kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Työvoimatoimistolla on siis vastuu suunnitelman
tekemisestä, kun vanhemmista jompikumpi ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja
sosiaalitoimella silloin, kun jompikumpi vanhemmista on toimeentulotuen asiakkaana.
Työvoimatoimisto ja sosiaalitoimisto ovat siis vastuutahoja kotoutumissuunnitelman tekemisessä.
Työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston tulee tehdä maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma
yhteistyössä keskenään huomioiden siinä koko perheen, vanhempien ja lasten ja nuorten, tilanne
kotouttamislakiin tulevan muutoksen mukaisesti. Tällöin sosiaalitoimi on yhteydessä lapsen tai
nuoren asioita hoitaviin tahoihin kuten päivähoito, koulu ja neuvola, jotka täydentävät suunnitelmaa
omalta osaltaan. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti.
Perheen kokonaistilanteen kartoittamiseksi ja suunnitelman tekemistä helpottamaan voidaan
viranomaisten käyttöön laatia esimerkiksi ns. alkuhaastattelulomake, johon voidaan kerätä keskeiset
koko perheen ja lapsen ja nuoren tilannetta koskevat tiedot. Lomakkeen täyttänyt viranomainen
toimittaa ko. lomakkeen esitietoineen muille viranomaisille vanhempien suostumuksella.
Kotouttamislain muutoksen astuessa voimaan kotoutumissuunnitelma tehdään siis kaikille niille
lapsille ja nuorille eli koko perheelle silloin, jos lapsi tai nuori itse tai hänen vanhempansa pyytävät
tai kunnan viranomaiset katsovat hänen hyötyvän kotoutumissuunnitelman tekemisestä. Keskeisiä
lapsen ja nuoren asioita hoitavia viranomaisia ovat päiväkodit, koulut , neuvolat ja sosiaalitoimistot.
Koska mukana on useita tahoja, joilla on oma roolinsa lapsen tai nuoren asioissa, edellyttää
suunnitelman tekeminen perheen kokonaistilanteen kartoittamista.
Jotta maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumissuunnitelmat voidaan kunnassa tehdä lain
muutoksen mukaisesti, se edellyttää toimivan yhteistyökäytännön ja koordinoinnin luomista
sosiaalitoimen, koulun, päivähoidon ja neuvoloiden viranomaisten kesken. Lain mukaan vastuu
kotoutumissuunnitelmista on kunnassa sosiaalitoimella. Sosiaalitoimen vastuulla on luoda
keskeisten yhteistyötahojen kanssa kuten päiväkodit, koulut, neuvolat, ja työvoimatoimiston kanssa
käytäntö, jossa sosiaalitoimi koordinoi kunnan osalta perheen kotoutumissuunnitelmien tekemistä.
Käytäntö tulee olla valmiina kotouttamislain muutoksen astuessa voimaan.
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4. MAAHANMUUTTAJALAPSEN JA -NUOREN FYYSINEN JA PSYYKKINEN
KOKONAISARVIOINTI
4.1. Käsitteitä
Päivähoitoikäinen
Päivähoitoikäisellä lapsella tarkoitetaan ensisijaisesti lasta, joka ei ole oppivelvollisuusikäinen.
Edellytyksenä on, että vanhemmat ovat valinneet lapselleen lain velvoittaman, kunnan järjestämän
päivähoitopaikan sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua
äitiys-, isyys-, ja vanhempainraha tai osittaista vanhempainrahaa, taikka vanhempainrahakauden
päätyttyä välittömästi pidetyn isyysrahakauden jälkeen.
Oppivelvollisuus
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona
lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun
oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei
lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa
oppivelvollisuus vuotta tavanomaista aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää
toimintaa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Sitä toteutetaan hyvässä
yhteistyössä kotien kanssa.
Ensiarviointi
Ensiarviointi tarkoittaa lapsen ja nuoren peruspalvelujen, sosiaali-, terveys- ja koulutoimen,
työntekijöiden tekemiä havaintoja lapsen ja nuoren tilanteesta.
Erityistason arviointi
Erityistason arviointi tarkoittaa peruspalveluiden työntekijöiden havaintojen pohjalta suoritettuja
lisäselvityksiä.
Vaativan erityistason
Vaativan erityistason arvioinnilla tarkoitetaan erityistason työntekijöiden tutkimusten pohjalta
toteutettavia mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
Kokonaisarviointi
Kokonaisarvioinnissa selvitetään lapsen ja nuoren fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
toimintakyky.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
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Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on kaikille 1. ja 2. luokkalaisille tarkoitettua pääasiallisesti
klo 11.00 - 17.00 välillä tapahtuvaa, turvallista ja virikkeellistä iltapäivätoimintaa, jota nuorisotoimi
koordinoi.
Ulkomaalaistoimisto
Ulkomaalaistoimisto on sosiaalikeskuksen alainen yksikkö, jossa annetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon vastaanottopalveluja Turkuun tulevilla pakolaisille ( alle 3 v maassa olleille ja
itsenäisesti Turkuun muuttaville pakolaisille) ja inkerinsuomalaisille paluumuuttajille.
4.2. Nykyisiä lapsista ja nuorista tehtäviä suunnitelmia ja kartoituksia
4.2.1. Lastenneuvola
Kun lastenneuvolan asiakkaaksi tulee maahanmuuttajaperhe, selvitetään onko perheenjäsenille tehty
maahanmuuttajan terveystarkastus eli maahantulotarkastus. Turussa pakolaisena tai
paluumuuttajana maahan saapuvien alkutarkastukset tehdään pääsääntöisesti sosiaalikeskuksen
ulkomaalaistoimistossa. Muiden ulkomaalaisten alkutarkastukset tehdään oman alueen
lastenneuvolassa tai oman postipiirinsä mukaisella terveysasemalla. Tarkastuksesta annetaan
todistus päivähoitoa varten, mikäli lapsi on kunnallisessa päivähoitopaikassa.
Maahanmuuttajalasten neuvolatarkastukset noudattavat lastenneuvolan määräaikaisseurannan
yleisperiaatteita: lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ja kehityshäiriöiden
varhainen toteaminen, jatkotutkimuksiin ohjaaminen ja seuranta sekä lapsen ja perheen tuen tarpeen
tunnistaminen ja jatko-ohjanta. Toiminnan lähtökohtana ovat perheen elämäntilanne,
kulttuuritausta, tottumukset ja ympäristö.
Määräaikaisseuranta ja erilaiset seulonnat neuvolassa merkitsevät tiettyä yleisesti sovittua määrää
tapaamisia lapsen koulun alkamiseen asti. Perheellä on mahdollisuus varata lisäkäyntejä lapselle
yksilöllisten tarpeidensa ja elämäntilanteensa mukaan. Samoin työntekijällä on mahdollisuus
ehdottaa ylimääräisiä tapaamisia oman huolensa perusteella.
4.2.2 Päivähoito
Tällä hetkellä päivähoidossa lapselle tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelma yhdessä päivähoidon
kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa. Mikäli lapselle on lausunnolla määritelty kuntoutuksen
tarve tehdään päivähoitosuunnitelman lisäksi sitä täydentävä kuntoutussuunnitelma, jonka
tekemiseen osallistuvat edellä mainittujen lisäksi päivähoidon kiertävä erityislastentarhanopettaja
sekä lapsen kuntoutukseen osallistuvien lapsen tarpeiden mukaisesti määritellyt tahojen edustajat.
Nämä suunnitelmat arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan puolivuosittain tai tarvittaessa
useamminkin käytävissä päivähoitohenkilöstön ja vanhempien tapaamisissa.
Lähitulevaisuudessa päivähoidossa ollaan ottamassa käyttöön lapselle tehtävä
varhaiskasvatussuunnitelma.. Päivähoitoyksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään syksyn
2005 aikana Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien valmistuttua. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseksi laaditaan lomakkeet näiden prosessien jälkeen.
4.2.3. Koulu
Koulussa yleisopetuksessa olevalle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle laaditaan uuden
opetussuunnitelman perusteiden mukaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Koska
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opetussuunnitelma on otettu käyttöön vasta vuonna 2004, vie aikansa ennen kuin se on osa koulun
arkipäivää. Suunnitelmassa huomioidaan tarvittavat opetuksen tukitoimet.
Jos oppilas siirretään erityisopetukseen, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS). Valmistavassa opetuksessa oppilaille laaditaan henkilökohtainen
opinto-ohjelma, jonka tiedot siirtyvät vastaanottavaan kouluun oppilaan siirtyessä perusopetukseen.
4.2.4. Kouluterveydenhuolto
Maahanmuuttajalapset tulevat kouluterveydenhuollon asiakkaaksi pääsääntöisesti neuvoloiden tai
sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimiston kautta. Maahantulotarkastus tehdään yleensä
ulkomaalaistoimistossa, jonka jälkeen lapsi voi aloittaa koulun. Tarkastukseen kuuluu lääkärin ja
terveydenhoitajan tarkastus ja tietyt laboratorio- ja röntgentutkimukset. Kouluterveydenhuolto
tarkistaa, että tarkastus on tehty lapsen aloittaessa koulun. Tieto uudesta oppilaasta tulee koulun
kautta terveydenhoitajalle.
Kouluterveydenhuolto jatkaa siitä mihin neuvola ja ulkomaalaistoimisto ovat jääneet eli jatkaa
hoito- ja rokotussuunnitelmia. Koulussa kaikille 1 lk:n ja uusille (ulkopaikkakunnilta muuttaneille)
oppilaille tehdään alkutarkastus (lääkäri ja terveydenhoitaja). Alkutarkastuksessa arvioidaan lapsen
psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen tila ja mahdolliset riskitekijät. Otetaan huomioon lapsen
ympäristö, perheen elämäntilanne, kulttuuritausta jne. Vanhempien luvalla käydään ennen
tarkastusta keskustelu myös opettajan kanssa lapsen koulunkäynnistä. Alkutarkastuksen jälkeen
tehdään kouluterveydenhuollonsuunnitelma eli arvioidaan miten usein lapsi kutsutaan tarkastukseen
ja kenen seurantaan, lääkärin, terveydenhoitajan tai lähetetäänkö jatkotutkimuksiin.
Määräaikaistarkastukset tehdään Turussa kaikille oppilaille vuosittain myös
maahanmuuttajalapsille. Jos jotain erityistä näissä tarkastuksissa ilmenee tai vanhemmat ottavat
yhteyttä aiemmin lasta seurataan tarvittaessa useammin. Kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa
koululääkäri osallistuvat säännöllisesti myös oppilashuoltoon
liittyvään oppilashuoltoryhmätoimintaan.
4.2.5. Sosiaalitoimisto
Kun asiakas tulle sosiaalikeskuksen alueellisiin sosiaalitoimistoihin ja ulkomaalaistoimistoon
asiakkaaksi, hänelle tehdään asiakassuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Siihen kirjataan
asiakkaan ja hänen perheensä historiaa, nykytilannetta sekä tehdään suunnitelma perheen
toimintakyvyn ylläpitämisestä ja se sisältää taloudellista tilannetta käsittelevän osion.
Lastensuojeluasiakkaana olevien lasten ja nuorten osalta laaditaan huoltosuunnitelma.
4.3. Arviointia toteuttavat tahot
Työryhmä kartoitti päivähoitoikäisten ja oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten arviointia
toteuttavia viranomaistahoja. Kartoituksen pohjalta työryhmä on koonnut seuraavassa
maahanmuuttajalasten ja -nuorten ensiarviointia, erityistason arviointia ja vaativaa erityistason
arviointia toteuttavia tahoja.
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Ensiarviointia toteuttavat tahot:
- Päivähoitoikäiset: päivähoito ja äitiys- ja lastenneuvolat
- Oppivelvollisuusikäiset: koulut, kouluterveydenhuolto ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.
- Kaikki lapset ja nuoret: sosiaalikeskuksen ulkomaalaistoimisto, Koto-toiminta ja alueelliset
sosiaalitoimistot sekä terveysasemat.
Erityistason arviointia toteuttavat tahot:
- Päivähoitoikäiset: päivähoidon kuntoutustoiminta
- Oppivelvollisuusikäiset: koulujen oppilashuolto ja koulupsykologit
- Kaikki lapset ja nuoret: kasvatus- ja perheneuvola, alueelliset avopalvelutoimistot, lasten ja
nuorten erityisneuvola, lasten ja nuorten poliklinikka, lasten ja nuorten psykiatrinen poliklinikka,
psykologiyksikkö, kuntoutus, alueelliset avopalvelutoimistot, Mäntymäen perhekeskus, Pienten
lasten vastaanottokoti ja terveydenedistämisyksikkö.
Vaativaa erityistason arviointia toteuttavat tahot:
Kaikki lapset ja nuoret: TYKS, lasten psykiatrinen poliklinikka ja -osastot.
Liite 1

Lasten ja nuorten fyysistä ja psyykkistä arviointia toteuttavat tahot

4.4.Työryhmän näkemys kokonaisarviointia tekevistä tahoista
Maahanmuuttajat ovat peruspalveluiden asiakkaina ja siellä heidät kohdataan ensimmäisenä, joten
peruspalvelutason työntekijät suorittavat ensiarvioinnin lapsen ja nuoren kohdalla. Näitä
ensiarviointia toteuttavia tahoja ovat päivähoito, äitiys- ja lastenneuvolat, koulut,
kouluterveydenhuolto, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, terveysasemat, sosiaalitoimistot ja
ulkomaalaistoimisto (katso liite 2). Tässä vaiheessa on tärkeää heti saada näkemys perheen ja lasten
ja nuorten kokonaistilanteesta ja myös välittää se tieto eteenpäin niille peruspalvelutahoille, jotka
työskentelevät lapsen ja nuoren asioissa. Ensiarviointia toteuttavilla tahoilla on olemassa toimiva
yhteistyöverkosto eri viranomaisten kanssa.
Kun peruspalvelujen työntekijät, jotka siis tekevät lapsen ja nuoren osalta ensiarvioinnin, näkevät
kokonaisarvioinnin suorittamisen tarpeelliseksi, tulee heidän ohjata ne maahanmuuttajalapset ja nuoret kokonaisarviointiin siitä vastuussa oleville tahoille. Tärkeää kokonaisarvioinnin tekemisessä
on yhteistyö ensiarviointia tekevien tahojen kanssa. Työryhmän näkemyksen mukaan
maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kokonaisarvioinnin suorittamisessa vastuutahoja ovat seuraavat:
- kasvatus- ja perheneuvola,
- lasten ja nuorten erityisneuvola,
- lasten ja nuorten psykiatrinen poliklinikka,
- psykologiyksikkö
- Mäntymäen perhekeskus ja
- Pienten lasten vastaanottokoti.
Maahanmuuttajalapsen ja -nuoren arviointia toteuttavien viranomaisten työssä tulee huomioida
tekijöitä, joilla mahdollistetaan arvioinnin onnistuminen. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus
käyttää riittävästi tulkkauspalveluja, mikä edellyttää riittävien määrärahojen varaamista tähän eri
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hallintokunnissa. Asiakastyötä tekevien työntekijöiden kohdalla tulee huomioida arviointiin
tarvittava lisäaika. Arvioinnissa erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen ja nuoren suomen kielen
taidon kehittymiseen. Arvioinnissa saatujen tietojen siirtäminen hallintokunnasta toiseen tai toiseen
kuntaan tulee varmistaa ottamalla suostumus vanhemmilta.
Asiakkaan sitoutuminen ja halukkuus osallistua arvioinnin tekemiseen on ongelmana monien
maahanmuuttajien kohdalla. Jotta maahanmuuttaja ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan
palvelujärjestelmää, tulee antaa henkilökohtaista opastusta ja tietoa maahanmuuttajalle heidän
omalla kielellään.
Arvioinnin tekemisessä on perheiden rooli keskeinen. Tällä hetkellä eri peruspalvelupisteissä ei
tehdä kokonaisvaltaista perhetyötä maahanmuuttajaperheiden kanssa, koska työntekijöillä ei ole
tähän riittävästi aikaa. Maahanmuuttajilla itsellään ei ole myöskään tukenaan sosiaalista verkostoa,
joka voisi auttaa. Siksi perhetyötä tulisi kehittää esim. palkkaamalla etnisen taustan omaavia
työntekijöitä peruspalveluiden piiriin, kehittämällä vanhemmille avointa päiväkotitoimintaa sekä
tekemällä kokonaisarvioinnin pohjalta lasten ja nuorten kotoutumissuunnitelmia.
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5. Toimenpide-ehdotukset
Maahanmuuttajalapsen ja -nuoren/perheen kotoutumissuunitelma
Toimenpide 1.
Lapsen ja nuoren eli perheen kotoutumissuunnitelma tehdään kaikille niille 0 – 16-vuotiaille,
maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joiden kohdalla kunnan perustason arviointia
toteuttavat viranomaiset katsovat lapsen tai nuoren hyötyvän kotoutumissuunnitelmassa sovittavista
palveluista ja toimenpiteistä.
Sosiaalitoimi luo keskeisten yhteistyötahojen kanssa kuten päiväkodit, koulut, neuvolat, ja
työvoimatoimiston kanssa käytännön, jossa se koordinoi kunnan osalta perheen eli lapsen ja nuoren
kotoutumissuunnitelmien tekemistä. Käytäntö tulee olla valmiina kotouttamislain muutoksen
astuessa voimaan.
Vastuutaho: Sosiaalitoimi yhteistyössä päivähoidon, koulun ja neuvolan sekä työvoimatoimiston
kanssa
Maahanmuuttajalapsen ja -nuoren fyysinen ja psyykkinen kokonaisarviointi
Toimenpide 2.
Kun peruspalvelujen ensiarviointia tekevät työntekijät näkevät maahanmuuttajalapsen ja -nuoren
kohdalla fyysisen ja psyykkisen kokonaisarvioinnin suorittamisen tarpeelliseksi, he ohjaavat lapset
ja nuoret maahanmuuttajalasten ja nuorten kokonaisarvioinnista vastuussa oleville tahoille, joiksi
määritellään seuraavat erityistason arviointia suorittavat tahot:
- kasvatus- ja perheneuvola,
- lasten ja nuorten erityisneuvola,
- lasten ja nuorten psykiatrinen poliklinikka,
- psykologiyksikkö,
- Mäntymäen perhekeskus ja
- pienten lasten vastaanottokoti.
Vastuutaho: Terveysvirasto ja sosiaalikeskus

LASTEN JA NUORTEN FYYSISTÄ JA PSYYKKISTÄ
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ARVIOINTIA TOTEUTTAVAT TAHOT 30.6.2005
I ENSIARVIOINTIA TOTEUTTAVAT TAHOT

Päivähoitoikäiset
Päivähoito
Äitiys- ja
lastenneuvolat

Oppivelvollisuusikäiset

Kaikki lapset ja nuoret

Koulut
Kouluterv.huolto
Koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminta

Ulkomaalaistoimisto
Alueelliset sosiaalitoimistot
Terveysasemat

II ERITYISTASON ARVIOINTIA TOTEUTTAVAT TAHOT

Päivähoitoikäiset
Päivähoidon
kuntoutustoiminta

* Kokonaisarviointia toteuttavat tahot

Oppivelvollisuusikäiset
Koulujen
oppilashuolto ja
koulupsykologit

Kaikki lapset ja nuoret
Kasvatus- ja perheneuvola*
Lasten ja nuorten erityisneuvola *
Lasten ja nuorten pkl.
Lasten ja nuorten psyk.pkl.*
Psykologiyksikkö*
Kuntoutus
Alueell. avopalvelutoimistot
Mäntymäen perhekeskus*
Pienten lasten vastaanottokoti*
Terveydenedistämisyksikkö

III VAATIVAA ERITYISTASON ARVIOINTIA TOTEUTTAVAT TAHOT

Arviointia
toteuttavat
tahot

Päivähoitoikäiset

Oppivelvollisuusikäiset Kaikki lapset ja nuoret
TYKS, lasten psykiatrinen pkl. ja -osastot
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TIIVISTELMÄ
Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja asetti päätöksellään 14.5.2004 § 34 kolme työryhmää, jotka
keskittyivät maahanmuuttajalasten ja -nuorten asioiden kehittämiseen. Näiden työryhmien asettaminen perustui "Maahanmuuttajalapset ja -nuoret työryhmän" loppuraporttiin ( 30.9.2003), joka
keskittyi 0 - 16-vuotiaiden vieraskielisten lasten kotouttamistoimenpiteiden kehittämiseen. Työryhmien tuli antaa selvityksensä 31.5.2005 mennessä.
Työryhmät olivat seuraavat:
Työryhmä 1.
Maahanmuuttajalasten suomen kielen taitoa selvittävä työryhmä, jonka tehtävänä oli kartoittaa
maahanmuuttajalasten suomen kielen taito sekä selvittää ratkaisuja erityisesti esiopetuksesta kouluun siirtyvien heikon suomen kielen taidon omaavien maahanmuuttajalasten kielitaidon parantamiseksi
Työryhmä 2.
Maahanmuuttajalasten ja -nuorten oman kulttuurin säilymistä selvittävä työryhmä, jonka tehtävänä
oli selvittää, miten maahanmuuttajalapset ja -nuoret voivat säilyttää oman äidinkielensä ja kulttuurinsa.
Työryhmä 3.
Maahanmuuttajalapsille ja -nuorille tehtävää yksilöllistä kotouttamissuunnitelmaa sekä fyysistä ja
psyykkistä kokonaisarviointia selvittävä työryhmä, jonka tehtävänä oli seuraavat asiat:
a) Selvittää ja laatia ehdotus siitä, miten ja mitkä tahot yhteistyössä tekevät maahanmuuttajalasten ja
-nuorten yksilöllisen kotouttamissuunnitelman, sekä
b) Selvittää, minkä tahon tai tahojen tehtävänä on maahanmuuttajalasten ja -nuorten fyysisen ja
psyykkisen kokonaisarvioinnin tekeminen silloin, kun ensiarvioinnin tehnyt viranomainen näkee
sen tarpeelliseksi.
Työryhmä 1. keskittyi maahanmuuttajalasten suomen kielen taidon parantamiseen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. Työryhmä kartoitti erilaisia suomen kielen oppimiseen käytettyjä tukimuotoja, terveydenhuollon suomen kielen arviointiin käytettäviä menetelmiä sekä esiopetuksessa käytettäviä kouluvalmiuden arviointimenetelmiä.
Työryhmä 2. keskittyi keinoihin, joilla maahanmuuttajalasten ja -nuorten äidinkielen ja kulttuurin
tukemista voidaan kehittää. Tukitoimien kehittämiskokonaisuudet ovat seuraavat:
a) perheiden tukeminen ja lasten kielitaidon arviointi,
b) päivähoidon ja koulun tukitoimet,
c) henkilöstön tieto-taidon kehittäminen ja
d) kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen ja kolmannen sektorin tukeminen.
Työryhmä 3. kartoitti maahanmuuttajalasten ja -nuorten arviointia tekeviä viranomaistahoja ja
määritteli maahanmuuttajalapsen ja –nuoren fyysistä ja psyykkistä kokonaisarviointia tekevät tahot.
Työryhmä antoi myös näkemyksensä maahanmuuttajalapsen ja -nuoren yksilöllisen kotoutumissuunnitelman tekemisestä.
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Kukin työryhmä kartoitti nykytilannetta liittyen sekä kohderyhmään että viranomaisten nykyisiin
toimenpiteisiin. Turun maahanmuuttajaväestöstä enemmistö on lapsiperheitä. Esimerkiksi vieraskielisiä (äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi) 0 - 6-vuotiaita lapsia oli Turussa 31.12.2004 984,
päivähoidossa heidän osuutensa oli runsaat 13 % ja peruskouluissa noin 9 %. Neuvoloiden asiakkaana oli lapsia, joiden toinen vanhempi oli ulkomaalainen 360.
Työryhmien työskentelyssä nousi keskeisimmiksi seuraavat asiat:
- Peruspalveluja antavien viranomaisten, päivähoito, koulu, neuvola ja sosiaalitoimisto, keskeinen rooli maahanmuuttajalasten ja -nuorten asioissa.
- Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kielitaidon kehittämiseen panostaminen varhaisessa vaiheessa. Tärkeä rooli siinä on neuvolalla, päivähoidolla ja koululla ja niiden keskinäisellä yhteistyöllä.
- Kielitaitoon ja muuhun arviointiin liittyvät asiat ja niiden kehittäminen.
- Maahanmuuttajien ohjaukseen panostaminen ja siihen tarvittavien materiaalien kehittäminen .
- Henkilökunnan monikulttuurikoulutukseen panostaminen.
- Yhteistyö maahanmuuttajavanhempien kanssa ja maahanmuuttajayhdistysten tukeminen ja
tiedon lisääminen.
Kaikissa työryhmissä todettiin, että peruspalveluja antavilla viranomaisilla, päivähoito, koulu, neuvola, sosiaalitoimisto, on tärkeä rooli maahanmuuttajalasten ja -nuorten asioissa. Näiden palvelujen
ja niihin liittyvien tukimuotojen kehittäminen suhteessa maahanmuuttajien tarpeisiin ja suunnitelmallisen keskinäisen viranomaisyhteistyön luominen on tärkeää.
Yhtenä keinona maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kokonaisvaltaisen kotoutumisen edistämiseen ja
siihen tarvittavan suunnitelmallisen viranomaisyhteistyön selkeyttämiseen ja luomiseen nähdään
maahanmuuttajalasten ja -nuorten yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien tekeminen. Työryhmän
näkemyksen mukaan tulee kartoittaa lapsen ja nuoren kokonaistilanne ottamalla huomioon koko
perheen tilanne eli tehdä perheen kotoutumissuunnitelma. Työryhmä 3. esittää, että otetaan käyttöön
kotouttamislain muutoksen astuessa voimaan maahanmuuttajalasten ja -nuorten yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien tekeminen yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Työryhmän näkemyksen
mukaan sosiaalitoimen tehtävänä on luoda yhteistyössä päivähoidon, koulun, neuvolan ja työvoimatoimiston kanssa käytäntö, jossa se koordinoi kunnan osalta perheen kotoutumissuunnitelmien
tekemistä.
Keskeisimmäksi kehittämisasiaksi nousi maahanmuuttajalapsen kielitaidon kehittämiseen panostaminen varhaisessa vaiheessa. Tärkeä rooli suomen kielen oppimisessa ja oman äidinkielen tukemisessa on neuvoloilla, päivähoidolla ja kouluilla ja näiden keskinäisellä yhteistyöllä. Jotta pystytään
vaikuttamaan varhain tulee panostaa neuvoloiden ohjaustyöhön, esiopetuksen ja alkuopetuksen kehittämiseen ja resursointiin, lapsen suomen kielen ja oman äidinkielen arviointiin ja siihen tarvittaviin työvälineisiin sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Esiopetuksen kehittämiseen ehdotetaan henkilöstön koulutuksen lisäksi suomen kielen pienryhmäopetuksen tehostamista lisäämällä kiertäviä lastentarhanopettajia, esi- ja alkuopetustyhmien yhdistämistä, sekä esiopetuksesta valmistavaan opetukseen siirtymistä. Tärkeänä kehittämisessä nähdään
sosiaalitoimen ja koulutoimen yhteistyö. Koulutoimen vastuulla olevan alkuopetuksen kehittämiseen esitetään mm. koulutusta ja mahdollisuutta 3-vuotiseen alkuopetukseen.
Neuvoloiden ohjaustyössä tulee hyödyntää maahanmuuttajien äidinkielisten opetus- ja kasvatusalan
ammattilaisia yli hallintorajojen. Neuvoloiden 5-vuotistarkastuksen laajentamista esitetään suomen
kielen ja oman äidinkielen arvioinnin osalta sekä kielitaidon arviointiin tarvittavien työvälineiden
kehittämistä kuten esim. kielisuunnitelmalomakkeen käyttöön ottamista.
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Kaikkien työryhmien osalta nousi esille lasten ja nuorten kielitaitoon ja muuhun liittyvä arviointi.
Silloin kun on kysymys kokonaisvaltaisesta arvioinnista, nähtiin tärkeäksi määrittää ne tahot, joilla
on
selkeästi vastuu maahanmuuttajalapsen ja -nuoren fyysisen ja psyykkisen kokonaisarvioinnin tekemisessä silloin kun perustason viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi. Työryhmä 3. näkemyksen
mukaan vastuu kuuluu seuraaville erityistason arviointia tekeville tahoille:
- kasvatus- ja perheneuvola,
- lasten ja nuorten erityisneuvola,
- lasten ja nuorten psykiatrinen poliklinikka,
- psykologiyksikkö,
- Mäntymäen perhekeskus ja
- pienten lasten vastaanottokoti.
Maahanmuuttajavanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä tulee kehittää lisäämällä avointa päiväkotitoimintaa Varissuolle ja Halisiin. Maahanmuuttajayhdistysten tukemiseen esitetään tilojen osoittamista yhdistysten käyttöön, selkeyttämällä avustuksien hakemiseen liittyvää tiedottamista avustuskalenterin avulla sekä infojen järjestämistä.
Monikulttuurisuuden huomioimiseksi hallintokuntiin esitetään monikulttuurisuusasioista vastaavien
henkilöiden nimeämistä ja monikulttuurisuuskoulutuksen järjestämistä.
Näiden kolmen työryhmän toimenpide-ehdotukset tukevat samoja asioita, joita jo "Maahanmuuttajalapset ja -nuoret työryhmän raportissa ( 30.9.2003)" esitettiin. Siellä todettiin, että maahanmuuttajalasten ja -nuorten joukossa on myös niitä erityisryhmiä, jotka edellyttävät tukitoimia ja että näiden järjestäminen edellyttää tiivistä ja suunnitelmallista yhteistyötä viranomaisten välillä ja yhteistyötä vanhempien kanssa.
Työryhmien konkreettiset toimenpide-ehdotukset näkyvät kunkin työryhmän raportin lopussa.
Kaikkien työryhmien jäsenille kiitokset arvokkaasta ja asiantuntevasta työpanoksesta!

