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Kotouttamis-
ohjelman avulla
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Vieraskielisten osuus kunnan 
asukkaista on Paimiossa, Sau-
vossa ja Kaarinassa vähäinen. 
Seudullisen kotouttamisohjel-
man tietojen mukaan suomen-
kielisten osuus on Paimion 
asukkaista peräti 98 %, Kaa-
rinan 93 % ja Sauvon 95 %. 

Jäljellejäävä pieni osuus ja-
kautuu ruotsinkielisten ja mui-
ta kieltä puhuvien kesken.

Sauvossa on määrällisesti 
hyvin vähän vieraskielisiä ih-
misiä, mutta suhteessa kunnan 
väkilukuun nimenomaan Pai-
mio näyttäytyy perisuomalai-
sena kuntana. 

Kiinnostavaa on myös, et-
tä Paimiossa puhutaan muita 
kieliä enemmän kuin ruotsia. 
Ruotsia puhuu tässä kunnas-
sa vajaa 1 %, Sauvossa vajaa 

3 % ja Kaarinassa runsas 4 % 
asukkaista.

Vieraista kielistä kuulee Pai-
miossa eniten venäjää ja ees-
tiä. Kaarinassa puhutaan ruot-
sin lisäksi pääasiassa venäjää, 
albaniaa, vietnamia ja eestiä. 
Sauvossa eestiä ja puolaa pu-
huvien määrä nousee koroste-
tusti esille.

tia
väestä

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

Paimiossa. – Tosi kivuttomasti Chanisan muutto Suomeen lopulta meni. TE-keskuksessa kerrottiin hyvin, mikä 
pääsi heti, kuvailee Jouni.
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• laaditaan kunnan palve-
luista eri kielisiä, selkokie-
lisiä ja kuvitettuja oppaita

• järjestetään koulutusta tul-
kin käytöstä

• järjestetään kirjastoihin 
erikielisiä aineistoja

• laaditaan päiväkoteihin 
monikulttuurisuuden kä-
sikirja

• kouluissa hyödynnetään 
video-opetusta vieraiden 
äidinkielten ja uskontojen 
opetuksessa

• lisätään suomen kielen 
opetusta aikuisille

• tehdään asennetyötä rasis-
min vähentämiseksi.

Kaarinan selvitysten mukaan 
maahanmuuttajien kotoutu-
misessa suuri väliinputoaja-
ryhmä on kaakkoisaasialai-
set puolisot.

Ulkomaalaisille annetaan 
kieli- ja kulttuurikoulutus-
ta Työ- ja elinkeinotoimiston 
kautta, mutta kotona lasta 
hoitavat maahanmuuttajavan-
hemmat eivät kuulu TE-toi-
miston palvelujen piiriin. Sik-

si he jäävät herkästi suoma-
laisen yhteiskunnan ja kielen 
ulkopuolelle.

Maahanmuuttajataustais-
ten kotiäitien on mahdollis-
ta opiskella suomea vain itse-
näisesti esimerkiksi Kaarinan 
aikuislukion tai Turun työvä-
enopiston kursseilla. Lisäk-
si heidän täytyy itse järjestää 
lastenhoito kurssien ajaksi.

Kotiäidit jäävät 
ohjelmien 
ulkopuolelle
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Kuntien on parhaillaan an-
nettava lausuntonsa seudul-
lisesta kotouttamisohjelmas-
ta. Paimiossa ja Kaarinassa 
sille on näytetty vihreää va-
loa, Sauvossa ohjelma on tu-
lossa käsittelyyn.

Kotouttamisohjelman on 
tarkoitus muun muassa kehit-
tää pakolaisten vastaanottoa, 
ehkäistä maahanmuuttajien 
syrjäytymistä, lisätä vuoropu-
helua eri kulttuurien välillä se-
kä selventää kuntien kustan-
nusten jakautumista. Hank-

keessa ovat mukana Paimio, 
Sauvo ja Kaarina sekä Rai-
sio, Lieto, Masku, Mynämä-
ki, Naantali, Nousiainen, Pa-
rainen ja  Rusko. Ohjelma teh-
tiin vuosille 2013–2106.

Kunnat tekevät myös omia 
erillisiä kotouttamisohjelmi-
aan. Kaarinan versio on lau-
takuntien lausuntokierrok-
sella. Paimiossa ja Sauvossa 
omaa ohjelmaa ei ole tehty, 
koska kuntiin ei vastaanote-
ta pakolaisia.

– Olemme niin pieni kunta, 
että resurssit eivät riitä, kom-
mentoi Sauvosta sosiaalijoh-
taja Leena Pesu.

Tarvittaessa kotouttamis-
palveluita ostetaan Turusta.

Seudullinen ohjelma pai-
nottaa sitä, että pakolaisten 
vastaanottoa laajennetaan 
Turun ympäryskuntiin. Kus-
tannuksia on myös tarkoitus 
tasata, sillä mikäli jokin kun-
ta ei vastaanota pakolaisia, 
palvelutarve siirtyy vain jon-
kin toisen Turun seudun kun-
nan harteille.

Kaarinassa pakolaisia vas-
taanotetaan noin 5–10 henki-
löä vuodessa. Valtio korvaa 
kunnalle pakolaisten toimeen-
tulotukimenot 3–4 vuoden 
ajalta.

Kotouttamisohjelmat 
kuntien puntaroitavana

Näin maahanmuuttajasta leivotaan suomalainen

• Oppivelvollisuus-ikäiset otetaan Suomessa samaan peruskoulutukseen kuin suomalaiset. 

• Tarvittaessa lapsille annetaan vuoden verran perusopetukseen valmistavaa opetusta, jon-
ka 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 kielikou-
lutusta, yhteiskuntaan liittyvää koulutusta sekä työharjoittelua.

• Lisäksi esimerkiksi Liviassa on erillisiä linjoja maahanmuuttajille.


