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Päätettävä tässä kokouksessa

11
Sosiaali-ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vt. 
Månssonin toivomusponteen koskien turvapaikanhakijoiden, pako-
laisten ja maahanmuuttajien kotouttamista ruotsiksi ja tarpeesta 
jakaa kotouttamisvoimavarat tämän periaatteen mukaisesti
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Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Björn Månssonin toivomusponteen koskien turva-
paikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista ruot-
siksi ja tarpeesta jakaa kotouttamisvoimavarat tämän periaatteen mu-
kaisesti:

"Sosiaali- ja terveysvirasto on raportoinut vuosittain sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle ruotsin kielellä tuotettujen palvelujen tilanteesta. Vuonna 
2015 laadittiin lautakunnan päätöksestä (9.4.2015) seurantaraportin li-
säksi myös erillinen toimenpideohjelma ruotsin kielellä tuotettujen pal-
velujen kehittämiseksi. Viraston ruotsinkielisten palveluiden toimenpi-
deohjelmaa on lähdetty viemään eteenpäin niin palvelukohtaisilla toi-
menpiteillä kuin virastotasoisten prosessien käynnistämisellä. Virasto 
on ryhtynyt laatimaan kielisuunnitelmaa ja ohjeistusta kielellisten palve-
lujen antamisesta. Kielisuunnitelmassa kuvataan ruotsinkielisen palve-
lun organisointi ja vastuut sen järjestämisestä ja kehittämisestä, miten 
kielitaito huomioidaan henkilöstöä rekrytoitaessa ja miten kielellisten oi-
keuksien toteutumisesta huolehditaan kaikessa asioinnissa, dokumen-
toinnissa ja viestinnässä. Lisäksi on perustettu ruotsinkielisten palvelui-
den työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu osallistua ruotsinkielisten palvelui-
den kehittämiseen ja kaksikielisyyden toteutumiseen viraston palveluis-
sa palvelujen uudistaminen huomioiden.

Sosiaali- ja terveysvirastossa ruotsinkieliset palvelut on joko keskitetty 
ruotsin- ja kaksikielisin tiimeihin ja yksiköihin tai integroitu osaksi suo-
menkielistä palvelua. Ruotsinkielisellä asiakkaalla on oikeus valita, ha-
luaako hän palvelua keskitetyltä tiimiltä vai haluaako hän asioida oman 
lähialueensa toimipisteessä. Keskitettyjen palveluiden osalta nimetyt 
henkilöt palvelevat ruotsinkielisiä asiakkaita kaupunkitasoisesti. On 
myös huomion arvoista, että vaikka ruotsinkielisen palvelun saatavuus 
ja toimivuus onkin joissain palveluissa varmistettu juuri keskittämisrat-
kaisulla, voidaan näitä palveluja antaa ruotsiksi myös muissa toimipis-
teissä henkilökunnan kielitaidon mukaan. Alkuvaiheen kotouttamispal-
veluissa maahanmuuttoyksikössä asiakas voi asioida pääsääntöisesti 
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omalla äidinkielellään tulkin avustuksella ja häntä ohjataan myös ruot-
sinkielen opiskeluun, jos hän mieluummin opiskelee ruotsin kuin suo-
men kieltä. Maahanmuuttoyksikössä on myös henkilökuntaa, joiden 
kanssa asiointi sujuu ruotsinkielellä."

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään (2.3.2016) kaupunginhallituksen vastauksen Suomen 
kommunistisen puolueen ja Helsinki -listojen ryhmäaloitteeseen kos-
kien aktiivisuudesta pakolaisten auttamiseksi sekä katsottuaan aloit-
teen loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla liitteen 1 
mukaisen Björn Månssonin toivomusponnen.

Kaupungkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa 
toivomusponnesta 31.1.2017 mennessä.
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