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MARIA KESTI

Jouni, Joni ja Chanisa Rantanen muuttivat Suomeen Jonin syntymän jälkeen. Joni syntyi Thaimaassa
Hua Hinissa, ja hänellä on sekä Suomen että Thaimaan passit.

Kotouttamisohjelmat
kuntien puntaroitavana
PAIMIO | SAUVO | KAARINA
Maria Kesti
Kuntien on parhaillaan annettava lausuntonsa seudullisesta kotouttamisohjelmasta. Paimiossa ja Kaarinassa
sille on näytetty vihreää valoa, Sauvossa ohjelma on tulossa käsittelyyn.
Kotouttamisohjelman on
tarkoitus muun muassa kehittää pakolaisten vastaanottoa,
ehkäistä maahanmuuttajien
syrjäytymistä, lisätä vuoropuhelua eri kulttuurien välillä sekä selventää kuntien kustannusten jakautumista. Hank-

keessa ovat mukana Paimio,
Sauvo ja Kaarina sekä Raisio, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen ja Rusko. Ohjelma tehtiin vuosille 2013–2106.
Kunnat tekevät myös omia
erillisiä kotouttamisohjelmiaan. Kaarinan versio on lautakuntien lausuntokierroksella. Paimiossa ja Sauvossa
omaa ohjelmaa ei ole tehty,
koska kuntiin ei vastaanoteta pakolaisia.
– Olemme niin pieni kunta,
että resurssit eivät riitä, kommentoi Sauvosta sosiaalijohtaja Leena Pesu.

Kotiäidit jäävät
ohjelmien
ulkopuolelle

Paimiossa. – Tosi kivuttomasti Chanisan muutto Suomeen lopulta meni. TE-keskuksessa kerrottiin hyvin, mikä
pääsi heti, kuvailee Jouni.

tia
väestä

Kaarinan selvitysten mukaan
maahanmuuttajien kotoutumisessa suuri väliinputoajaryhmä on kaakkoisaasialaiset puolisot.
Ulkomaalaisille annetaan
kieli- ja kulttuurikoulutusta Työ- ja elinkeinotoimiston
kautta, mutta kotona lasta
hoitavat maahanmuuttajavanhemmat eivät kuulu TE-toimiston palvelujen piiriin. Sik-

si he jäävät herkästi suomalaisen yhteiskunnan ja kielen
ulkopuolelle.
Maahanmuuttajataustaisten kotiäitien on mahdollista opiskella suomea vain itsenäisesti esimerkiksi Kaarinan
aikuislukion tai Turun työväenopiston kursseilla. Lisäksi heidän täytyy itse järjestää
lastenhoito kurssien ajaksi.

Tarvittaessa kotouttamispalveluita ostetaan Turusta.
Seudullinen ohjelma painottaa sitä, että pakolaisten
vastaanottoa laajennetaan
Turun ympäryskuntiin. Kustannuksia on myös tarkoitus
tasata, sillä mikäli jokin kunta ei vastaanota pakolaisia,
palvelutarve siirtyy vain jonkin toisen Turun seudun kunnan harteille.
Kaarinassa pakolaisia vastaanotetaan noin 5–10 henkilöä vuodessa. Valtio korvaa
kunnalle pakolaisten toimeentulotukimenot 3–4 vuoden
ajalta.

Kotouttamisohjelman avulla
• laaditaan kunnan palveluista eri kielisiä, selkokielisiä ja kuvitettuja oppaita
• järjestetään koulutusta tulkin käytöstä
• järjestetään kirjastoihin
erikielisiä aineistoja
• laaditaan päiväkoteihin
monikulttuurisuuden käsikirja
• kouluissa hyödynnetään
video-opetusta vieraiden
äidinkielten ja uskontojen
opetuksessa
• lisätään suomen kielen
opetusta aikuisille
• tehdään asennetyötä rasismin vähentämiseksi.

Näin maahanmuuttajasta leivotaan suomalainen
Vieraskielisten osuus kunnan
asukkaista on Paimiossa, Sauvossa ja Kaarinassa vähäinen.
Seudullisen kotouttamisohjelman tietojen mukaan suomenkielisten osuus on Paimion
asukkaista peräti 98 %, Kaarinan 93 % ja Sauvon 95 %.
Jäljellejäävä pieni osuus jakautuu ruotsinkielisten ja muita kieltä puhuvien kesken.

Sauvossa on määrällisesti
hyvin vähän vieraskielisiä ihmisiä, mutta suhteessa kunnan
väkilukuun nimenomaan Paimio näyttäytyy perisuomalaisena kuntana.
Kiinnostavaa on myös, että Paimiossa puhutaan muita
kieliä enemmän kuin ruotsia.
Ruotsia puhuu tässä kunnassa vajaa 1 %, Sauvossa vajaa

3 % ja Kaarinassa runsas 4 %
asukkaista.
Vieraista kielistä kuulee Paimiossa eniten venäjää ja eestiä. Kaarinassa puhutaan ruotsin lisäksi pääasiassa venäjää,
albaniaa, vietnamia ja eestiä.
Sauvossa eestiä ja puolaa puhuvien määrä nousee korostetusti esille.

• Oppivelvollisuus-ikäiset otetaan Suomessa samaan peruskoulutukseen kuin suomalaiset.
• Tarvittaessa lapsille annetaan vuoden verran perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka aikana opetellaan kieltä sekä suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjä.
• Peruskoulussa on mahdollista saada suomen tai ruotsin opetusta vieraana kielenä sekä
oman äidinkielen opetusta. Lisäksi on tavallista tukiopetusta.
• Aikuisten kotouttamiskoulutus kuuluu Työ- ja elinkeinotoimistolle. Siihen kuuluu kielikoulutusta, yhteiskuntaan liittyvää koulutusta sekä työharjoittelua.
• Lisäksi esimerkiksi Liviassa on erillisiä linjoja maahanmuuttajille.

