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Rto:n vastaus valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsiin koski-
en turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kotout-
tamista ruotsiksi ja tarpeesta jakaa kotouttamisvoimavarat tämän 
periaatteen mukaisesti
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Lausunto

Helsingin strategiaohjelmassa todetaan, että mahdollistetaan myös ru-
otsinkielinen kotoutuminen. Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Ar-
bis on kehittänyt vuodesta 2008 ruotsinkielistä kotoutumispolkua. Vu-
onna 2014 Arbikseen palkattiin koordinaattori vastaamaan ruotsinkieli-
sestä kotoutumisesta. Ruotsinkielisiä kotoutumispolkuja on kehitetty 
muun muassa tarjoamalla ruotsin kielen opetusta, kehittämällä ammat-
tiin suuntaavaa kielikoulutusta, tiedottamalla ruotsinkielisistä palveluista 
sekä kehittämällä koulutukseen ja työllistymiseen johtavia palvelupolku-
ja. 

Arbis on toteuttanut lisäksi omaehtoisena toteutettavan kotoutumiskou-
lutuksen jaksoja jo vuodesta 2012. Lukuvuonna 2013–2014 osallistujia 
on ollut 22, lukuvuonna 2014–2015 ja 2015–2016 molempina 25 osal-
listujaa. Näistä opiskelijoista valmistui 11 keväällä 2015 ja keväällä 
2016 16 opiskelijaa. Lisäksi on tarjottu kotona lasta hoitavien vanhem-
pien kielikoulutusta.  

Ruotsinkielisen kotoutumispolun keskeisenä tavoitteena on tarjota tule-
vaisuudessa ammattiin suuntaavaa kielikoulutusta. Arbis on ollut vetä-
mässä ESR-rahoitteista SFX Svenska hanketta, jossa kehitetään ruot-
sinkielistä lähihoitajan ammattiin tähtäävää kotoutumiskoulusta ja 
samalla mallia siitä, miten Arbiksen kielikurssit voivat nivoutua yhteen 
Prakticumin ammattiopintoihin tulevaisuudessa. Näin myös ruotsinkieli-
nen kotoutumispolku pitenisi. Yhteistyötahoina ovat Helsingin opetusvi-
rasto, Prakticum, Luckan, Espoon ruotsinkielinen sivistystoimi, Kauni-
aisten sivistystoimi ja Folkhälsan. Lisäksi yhteistyötä on tehty ruotsinki-
elisten kotoutumisasiantuntijoiden kanssa Pohjanmaalla ja Porvoossa.

Arbis on ollut lisäksi tiiviisti mukana kaupunginhallituksen erillismäärä-
rahalla toteutettavan Stadin osaamiskeskuksen kehittämistyössä ruot-
sinkielisen kotoutumisen näkökulmasta. Arbiksen edustaja on mukana 
Stadin osaamiskeskuksen suunnitteluryhmissä sekä ohjausryhmässä. 
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Ruotsinkielisestä kotoutumisesta on lisäksi tehty sopimus vuodelle 
2017 yhteistyöpalveluista ja muun muassa ruotsinkielisen luku- ja kirjoi-
tustaidon koulutuksen järjestämisestä. 

Uudenmaan ELY-keskus kilpailutti toukokuussa 2016 ensimmäistä ker-
taa työvoimapoliittisena toteutettavan ruotsinkielisen kotoutumiskou-
lutuksen ja palvelun tuottajaksi valikoitui Helsingfors arbis. Arbis ja 
ELY-keskus solmivat puitesopimuksen 1.9.2016 ja vuosittainen hankin-
tasopimuspohjainen koulutusryhmä (21 henkilöä) käynnistettiin 
3.10.2016 alkaen. Koulutuksen viimeinen moduuli päättyy 20.10.2017. 
Uuden kuntalain myötä arbiksen työvoimakoulutusta koskevan hankin-
tasopimuksen on solminut Bildningsalliansen r.f ja Uudenmaan Ely-
keskus. Muualla Uudellamaalla Lärkkulla Karjaalla toteuttaa työvoimak-
oulutusta 21 hengelle 9.1.2017 alkaen.
Min Young Lee, maahanmuuttajakoordinaattori
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