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Varhaiskasvatusviraston lausunto valtuutettu Björn Månssonin toi-
vomusponnesta koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maa-
hanmuuttajien kotouttamista ruotsiksi ja tarpeesta jakaa kotoutta-
misvoimavarat tämän periaatteen mukaisesti
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Varhaiskasvatusvirastolta on pyydetty lausuntoa kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Björn Månssonin tekemästä seuraavasta toivomusponnesta, 
jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi käsitellessään Suomen kommunisti-
sen puolueen ja Helsinki-listojen ryhmäaloitetta koskien aktiivisuutta 
pakolaisten auttamiseksi: ”Kaupunginvaltuusto muistuttaa siitä, että tur-
vapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttaminen 
voi tapahtua myös toisella kansalliskielellä ruotsiksi samoin kuin tar-
peesta jakaa kotouttamisvoimavarat tämän periaatteen mukaisesti.”

Varhaiskasvatusvirasto järjestää lasten varhaiskasvatusta ja esiopetus-
ta koskevat suomenkieliset palvelut sekä leikkipuistotoiminnan avoimet 
palvelut. Leikkipuisto Hillerissä (Herttoniemessä) ja perhetalo Betanias-
sa (Punavuoressa) sekä toimintakausittain vaihtuen muutamissa muis-
sa leikkipuistoissa järjestetään avointa leikkipuistotoimintaa ruotsinkie-
lellä. Kaikki leikkipuistotoiminta on avointa ja kaikki lapsiperheet ja kou-
lulaiset voivat osallistua toimintaan. Ruotsinkielisestä varhaiskasvatuk-
sesta ja esiopetuksesta vastaa opetusvirasto. Helsingin leikkipuistotoi-
minnassa on yksi ruotsinkielinen sosiaaliohjaaja.

Kotoklubi Kanelin -hankkeessa on pilotoitu perheiden kototutumista tu-
kevaa toimintaa kolmessa perhetalossa ja kolmessa leikkipuistossa. 
Yhteensä perheiden asiakaskäyntejä on ollut 561 syyskuusta 2016 al-
kaen. Leikkipuistot ja lapsiperheiden palvelut ovat tulleet tutuiksi vas-
taanottokeskusten lapsiperheille ja lisäksi on opittu kieltä toiminnallisten 
menetelmien avulla. Kotoklubi Kaneli -hankkeen toimintaan on rekrytoi-
tu neljä sosiaaliohjaajaa, joista yhdellä on suomen ja ruotsin kielen 
osaaminen. Toiminnassa jo oleva ruotsinkielinen sosiaaliohjaaja toimii 
hanketyöntekijän työparina toiminnoissa. Tiedotus ruotsinkielisestä 
hanketoiminnasta on viety leikkipuistotoiminnan verkkosivuille.
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