


Maahanmuuttajat kunnittain v. 2013 

  

Väkiluku 31.12.2013

Väkiluku Muut kielet yhteensä Ulkomaan kansalaiset

..Aura 3962 86 70

..Kaarina 31798 1095 661

..Kemiönsaari 7012 149 200

..Lieto 17172 396 206

..Masku 9729 123 96

..Mynämäki 7950 116 104

..Naantali 18859 297 233

..Nousiainen 4872 56 50

..Paimio 10590 154 114

..Parainen 15507 326 306

..Pöytyä 8590 189 168

..Raisio 24565 1411 970

..Rusko 5995 69 52

..Sauvo 3032 64 46

..Tarvasjoki 1956 23 18

..Turku 182072 16704 10517

Yhteensä: 353661 21258 13811

Varsinais-Suomen maakunta 470880 25478 17084



Pakolaisia vastaanottavat kunnat –
ja turvapaikanhakijat 

• Turun lisäksi pakolaisia ottaa säännöllisesti 
Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio. Parainen on 
vuonna 2014 ottanut 20 syyrialaista 

• Turvapaikanhakija on henkilö, joka anoo 
kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta 
vieraasta maasta.  

– Päätös voi olla negatiivinen tai 

    positiivinen  kuntapaikka  



KOTOUTTAMISLAKI VAATII KUNTIA TEKEMÄÄN 
KOTOUTTAMISOHJELMAN  

• SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 
VUOSILLE 2013 – 2016 
– Laatinut: Regina Ruohonen 31.3.2013 

– Osallistuvat kunnat:  Kaarina, Lieto, Masku,  

      Mynämäki, Naantali, Nousiainen,  Paimio,  

      Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo 

 

• TURUN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014-2017   
– Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.3.2014 

– Laatinut: Toimialojen maahanmuuttoyhdyshenkilöiden verkosto 



SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyöllä on merkittävä rooli kotouttamisessa.  

• Nämä tahot voivat edistää maahanmuuttajien osallistumista ja vuorovaikutusta kantaväestön kanssa. Kirjaston 
toiminnassa on huomioitu maahanmuuttajat. VASKI-kirjastot tuottavat erikielisiä materiaaleja keskitetysti ja 
järjestävät erilaisia tapahtumia. Kuntien liikunta- ja nuoritoimen palvelut on suunnattu kaikille kuntalaisille, ei 
erityisesti maahanmuuttajille.  

 

• Seudulliset kehittämistoimenpiteet :  

 

– Erikielisen materiaalin hankkiminen kirjastoihin hyödyntämällä kirjastojen VASKI –yhteistyötä (esim. 
kotiäideille, ym.)  

– Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkaaminen  

– Eri kulttuureihin liittyvän koulutuksen järjestäminen kuntien henkilöstölle sekä tiedon jakaminen 
kuntalaisille  

– Monikulttuurisuutta ja vuorovaikutusta edistävien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä 
järjestöjen kanssa sekä tilojen osoittaminen eri väestöryhmien kohtaamisille 

– Asennetyön tekeminen ja loukkaavaan ja rasistiseen kielenkäyttöön puuttuminen 

– Maahanmuuttajien omien järjestöjen toiminnan tukeminen (esim. avustukset, tilojen tarjoaminen) 

– Maahanmuuttajien kuulemistilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä järjestöjen kanssa 

– Tarjotaan maahanmuuttajille tietoa osallistumismahdollisuuksista, otetaan maahanmuuttajat mukaan 
kunnan palvelujen suunnitteluun. 

 



Peruspalvelujen kehittäminen 

yhdenvertaisuuden ja osallisuuden 

periaatteilla 

 

Maahanmuuttajatyön integroiminen 

osaksi peruspalveluja ja ikäryhmätyötä  

 

Henkilökunnan monikulttuurisuus-

osaamisen vahvistaminen 

 

Tiedotuksen kehittäminen,  

sähköiset palvelut 

 

Yhteistyö 3. sektorin toimijoiden 

kanssa 

PALVELUPROSSESSIN KEHITTÄMINEN 

 

Peruspalveluiden roolin vahvistaminen kotoutumisessa 

Vapaa-ajan palveluiden hyödyntäminen kotoutumisen edistämisessä  

  

Kulttuuripalvelut 

ja 

palvelutuotanto 

TAVOITE:  

Yhdenvertaiset, 

saavutettavat ja 

esteettömät  

palvelut 

 

Kehitystyö: 
• Seutukunnallinen yhteistyö 
• Tieteen ja tutkimustiedon parempi hyödyntäminen kehitystyössä 
• Alueellinen ”Kaikille yhdessä –kokeilu” Pansio-Pernossa (tehostettu tiedotus)  



Suomi tutuksi –palvelut ja 
tilaisuudet  

(asiakkaana perusopetus, aikuiskoulutus ja 
muut oppilaitokset, yhdistysten ryhmät) 

Koto-infot 
(kunnan vastuulla olevat maahanmuuttajat) 

Kohtaamisia -tilaisuudet 
Neuvonta ja palveluohjaus 

Maahanmuuttaja palvelut:  
 

Peruspalvelujen vahvistaminen kotoutumisessa  

Suomalaiseen yhteiskuntaan tutustuminen 

Uusien kohderyhmien huomioiminen 

(Huom. Myös Turun seudun kasvuohjelma) 

Turku-strategia: Aktiivinen kaupunkilainen 

Kohderyhmä: 

Kaikki uudet  (alle 

3.v maassa olleet) 

maahanmuuttajat 

TAVOITE:  

Osallistuva, 

hyvinvoiva, ns. 

normaalipalveluita 

käyttävä aktiivinen 

kuntalainen 

Kehitystyö uudet kohderyhmät  (työperäiset maahanmuuttajat, vaihto-opiskelijat yms.)  

• Suomi tutuksi –tilaisuuksia ja kohtaamisia  illalla / viikonloppuna eri kielillä 
          (kohderyhmä työperäiset maahanmuuttajat, vaihto-opiskelijat yms.) 

• Kokemukset Ammattilaisen väylästä: 
• Yritysyhteistyö 
• Koti Turussa –lehti 

• Suomi tutuksi: Aihepiirien laajentaminen – yhteistyöhön tarvetta ja halua? 



Monikulttuurisuuspalvelut 

 
(Kierto)näyttelyt ja niihin liittyvät 

tapahtumat  

 

Projektit yhteisöjen/yhdistysten  kanssa 

(osallistavalla menetelmällä) 

 

Tilaisuudet kohtaamiseen  

 

Neuvonta: mm. Kulttuurit 

keskuudessamme 

Asiakkaana 

kaikki 

turkulaiset  

TAVOITE:  

Suvaitseva ja 

moniarvoinen 

kaupunki 

MONIKULTTUURISUUS: 

 

Monikulttuurisuus rikkautena – ajattelun avaaminen, vahvistaminen ja operationalisointi  

Väestöryhmien välisen tuntemuksen ja luottamuksen parantaminen  

Suvaitsevaisuuden lisääminen tietoisuudella kaupungin omasta kansainvälisestä historiasta 

Turku-strategia: osaava ja oppiva turkulainen    

Kehitystyö: 
• Seutukunnallinen yhteistyö (mm. Maailmanpyörä)  



Kirjastopalvelut ovat suosittuja 
Maahanmuuttajat kulttuuripalveluiden käyttäjinä - tutkimus  

• 95,8 % maahanmuuttajista olivat käyneet 
kirjastossa  
– 5 % noin kerran päivässä  

– 23 % kerran / viikko 

– 28 % kaksi kertaa / kk 

– 16 % kerran kk tai harvemmin 

– 10 % Kerran puolessa vuodessa tai harvemmin  

– 6 % kerran vuodessa tai harvemmin  

• Käytetyt palvelut  
– Aineiston lainaus (mutta ei riittävästi tietoa varausmadollisuudesta) 

– Lehtien lukeminen kirjastossa 

– Tietokoneen/internetin käyttö 

– Satutunnit  



Mitä kirjastosta lainataan? 
• Oppikirjoja (65 haastateltavaa) 

– Sanakirjat ja erilaiset kielikurssit ja –oppaat 

– Ammatti- ja opiskelualan materiaali 

• Erilaiset tietokirjat (48) 

• Romaanit (47) 

• Videot (44) 

• Lastenkirjat (35), myös itselle suomenkielen itseopiskeluun  

• Musiikki (32)  

• Lehdet (26), yleensä kuitenkin lukevat kirjastossa 

• Runot (17)  – varsinkin kurdit, iranilaiset ja irakilaiset 

• Sarjakuvat (11)  

• Nuorten kirjat (8) 

• Uskonnolliset kirjat (5) - kirjoja omasta takaa, ei paljon tarvetta  

 

 



Mitä kaivataan? 
• Sanakirjat (oma kieli – suomi) 

• Omankieliset romaanit ja muu kokoelma 

– Tyytyväisimpiä: venäjänkieliset (75,9%), 
espanjankieliset (75%) ja vietnam ( 71,4%) 

– Tyytymättömimpiä.  thaimaalaiset (100%), 
bosnialaiset (80%), albaanit (75%), somalialaiset 
(71,4%), kurdit ja irakilaiset (70%), iranilaiset 
(50%) 

• Musiikkikirjaston sijainti?  

• Runokirjat – varsinkin kurdi, farsi ja arabia 

 

 

 



Kokoelma - Lukutottumusten huomioiminen  

• Venäläiset:  
– Lainanneet eniten: oppikirjoja, tietokirjoja, romaaneja ja lastenkirjoja. 

– Toiveet:  Omankieliset dekkarit, käsityökirjat, sadut, romaanit, oppikirjat.  

• Kurdit:  
– Lainanneet eniten: tietokirjoja, videoita, romaanit ja runot 

– Kaikenlainen materiaali: Erityisesti lastenkirjat, sanakirjat, runot , historiaa ja politiikkaa käsitelevät kirjat 

• Irakilaiset:  
– Lainanneet eniten: tietokirjat, oppikirjat, romaanit, musiikkia ja lastenkirjat 

– Toiveet: Tieto-, oppi- ja nuortenkirjat arabiaksi 

• Iranilaiset:  
– Lainanneet eniten: musiikki, tietokirjat, oppikirjat ja videot. 

– Toiveet: historialliset kirjat, romaanit ja runot 

• Albaanit:  
– Lainanneet eniten: Videot, romaanit, musiikki, tieto-oppi- ja lastenkirjat 

– Toiveet: Lastenkirjat ja romaanit,  

• Bosnialaiset:  
– Lainanneet eniten: tietokirjat, romaanit, oppikirjat ja musiikki  

• Somalialaiset :  
– Toiveet :Somalinkielinen kirjallisuus (paitsi lastenkirjallisuuskokoelma hyvä) 

• Thaimaalaiset 
– Toiveet: Lastenkirjat 



Kaikkien kirjasto 
Monikulttuurinen kirjastotyö 

Turun kaupunginkirjastossa 
 

 

 

 

Maakuntakirjastokokous 14.9.2015 



Tavoitteena 
 Suomalaiseen yhteiskuntaan 

sopeutuminen, kotouttaminen. 

Oman kulttuurin tukeminen. 

Vuorovaikutus, osallistaminen ja 

osallistuminen. 

Verkostoituminen ja yhteistyö muiden 

monikulttuurisella kentällä toimivien 

viranomaisten, erilaisten hankkeiden 

ja kolmannen sektorin- ja muiden 

toimijoiden kanssa.  

 



Asiakaslähtöiset, tasa-arvoiset 

ja ajantasaiset palvelut 

kaikille, myös eri kielillä.  

  Peruspalvelut kaikkien saataville ja 
niistä tiedottaminen 

 Kulttuurit kuuluviin! -tapahtuma- ja 
näyttelytoiminta 

 Erityispalveluiden kohderyhmänä 
juuri Suomeen tulleet 
maahanmuuttajat, joiden 
suomenkielen taito on heikko. 

 



Monikielisen kokoelman 

ylläpito, kehittäminen ja 

aineiston esillepano 



Keskustelu- ja lukupiirejä 





CreaDream Forum in 

Library - kohti 

monilukutaitoa 





Tänään yhdessä –

toimintaa Pansiossa 



Satutunteja ja muuta 

lastentoimintaa 



• Kulttuurit kuuluviin! –

Maailmanpyörä –

tapahtumat  ja 

näyttelyt sekä muita 

tilaisuuksia  



Maailmanpyörä –  
tapahtumat ja näyttelyt 

Kulttuurin tuntemus -tilaisuudet ja eri kulttuurien teemapäivät 





• Erityispalvelut 

juuri Suomeen 

muuttaneille 



Suomi tutuksi -palvelu 
 Turun vapaa-aikatoimialan yhteinen 

palvelu, jonka kautta maahanmuuttajille 
tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia tutustua 
suomalaiseen elämäntapaan ja 
yhteiskuntaan sekä Suomen taiteeseen ja 
historiaan, mikä antaa lisää avaimia 
Suomeen kotoutumiseen. 

 Kirjastossa muun muassa suomalaisen 
kirjallisuuden päivä.  

 



Uusi Suomessa – erilainen tapa 
asettaa aineistoja esille 

 Juuri Suomeen tulleille 
maahanmuuttajille 
hyödyllisen aineiston 
löydettävyyden 
parantaminen ja esillepano. 

 Esimerkiksi suomen kielen 
oppimateriaalit, sanakirjat, 
omankielinen 
kaunokirjallisuus, 
yhteiskunnan ja arjen 
käsikirjat, Info-kansio eri 
kielillä. 

 Tavoitteena tukea 
maahanmuuttajien 
kotoutumista Suomeen. 

 



”Kolme askelta kirjastoon” 
 Kirjastonkäytön opastus, jonka tavoitteena 

on taata maahanmuuttajille 
yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kulttuuripalvelujen käyttäjinä.  

 Tavoitteena on myös, että jokaisella 
maahanmuuttajalla on kirjastokortti. 

 

1. askel: Lähikirjasto – Kirjastonkäytön 
perusteet 

2. askel: Pääkirjasto – Kokoelmiin 
tutustuminen ja kiinnostavan 
aineiston löytäminen 

3. askel: Yhdessä tekeminen  

 



KOTO -toiminnan alkuinfot 
 Ulkomaalaistoimiston KOTO -toiminta 

järjestää suomenkieleen ja 
yhteiskuntaan perehdyttävää ja 
kotoutumista edistävää 
ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on 
ohjata maahanmuuttajia 
normaalipalveluihin ja muiden 
yhteiskunnallisten toimintojen pariin. 

 Kirjaston osuus: Kirjastopalveluihin 
opastaminen sekä aineistojen esittely. 
Muun muassa Vapaa-ajan palvelut 
Turussa. 

 



Kiitos! 

Sari Kanervo 
sari.kanervo@turku.fi  
Puh. 044 9072 420 
 
Susanna Kolehmainen 
Susanna.kolehmainen@turku.fi  
Puh. 040 3513 040 
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