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Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka
toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla Suomessa.

Ratkaisut ja toimintamallit Kotona Suomessa -hankepäivä
6.6.2018
Kotona Suomessa -hanke järjesti 6.6.2018 valtakunnallisen hankepäivän tarkoituksena tuoda esiin
Kotona Suomessa –pilottihankkeiden työn tuloksia sekä hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja.
Helsingin Messukeskukseen kokoontui yli 200 kotouttamisen kentällä työskentelevää asiantuntijaa eri
puolilta Suomea. Tilaisuuden pääpuhujiksi oli kutsuttu kansanedustaja Jani Toivola, Suomen
pakolaisavun suunnittelija Khalid Idriss, vuoden 2017 pakolaisnainen Bahar Mozaffari sekä työ- ja
elinkeinoministeriöstä ylitarkastaja Susanna Piepponen ja erityisasiantuntija Laura Lindeman.
Kansanedustaja Jani Toivola korosti esityksessään aidon kohtaamisen merkitystä. Toivola valotti omia
kokemuksiaan peilaten sitä, kuinka asiantuntijankin on hyvä kohdata ihminen ihmisenä ja kuinka juuri
se voi olla todellista asiantuntijuutta. Tärkeää Toivolan mukaan on se, ettei ihmistä lokeroitaisi hänen
ominaisuuksistaan käsin. Jokaisen on saatava mahdollisuus kehittää itseään ja suunnitella
tulevaisuuttaan ilman ulkopuolelta tulevaa sijoittamista tiettyyn ryhmään ja sen stereotyyppisiin
ominaisuuksiin.
Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Susanna Piepponen alusti syksyllä 2018 voimaantulevasta
laista koskien kotoutumisen edistämistä. Yleisö esitti kysymyksiä muun muassa lain vaikutuksista
paikallistason kotouttamistyöhön. TEM:n erityisasiantuntija Laura Lindeman esitteli työ- ja
elinkeinoministeriön Talent Boost –toimenpidekokonaisuutta. Vilkasta keskustelua käytiin siitä, kuinka
kansainvälisten osaajien houkuttelu Suomeen olisi entistä tehokkaampaa. Lisäksi yleisöllä oli taukojen
aikana mahdollisuus tutustua Kotona Suomessa -pilottihankkeiden esittelypöytien materiaaleihin sekä
kommentoida kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen pilottihankkeiden suosituksia nivelvaiheen
palveluprosessin kehittämiseksi.
Tilaisuuden esitykset löytyvät Kotona Suomessa-hankkeen kotisivulta kohdasta Oikopolut.
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Syksyn 2018 webinaarit
Kotona Suomessa -hankkeen ja TEM:n
kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti
toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä
webinaarisarja jatkuu syksyllä. Webinaarit ovat
joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 911. Niiden päivämäärä ja aiheet ovat seuraavat:
7.9. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä
5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset
maahanmuuttajat
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä
asiakastyössä?
14.12. Kysy kotouttamisesta –asiantuntijat
vastaavat

Henkilöstömuutoksia
Kotona Suomessa -pilottihankkeiden parissa
työskenteleväksi projektiasiantuntijaksi
alkuvuodesta valittu Laura Ruuskanen palaa
perhevapaalta ja aloittaa työt hankkeessa 25.6.
Tehtävää kevään aikana hoitanut Anne Verho
siirtyy puolestaan Töihin Suomeen -hankkeeseen
projektisuunnittelijaksi.
Kotona Suomessa -hankkeen
projektisuunnittelijana vuodesta 2015 lähtien
työskennellyt Jaakko Vehkaperä siirtyy 15.8.
alkaen uusien haasteiden pariin. Hänen tehtävänsä
on parhaillaan virkajärjestelyhaussa.

Webinaarien tarkemmat ohjelmat
ilmoittautumislinkkeineen tulevat
kotouttaminen.fi -sivulle. Aiemmat webinaarit
ovat katsottavissa kotouttamisen
osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.
Hankkeen tilaisuuksissa kevätkaudella reilusti yli
1200 osallistujaa

Kotona Suomessa -hankkeen tuotteita
Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen malli

Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit
ovat vuoden 2018 tammi-toukokuussa järjestäneet
alueillaan joko itse tai yhteistyössä eri tahojen
kanssa yhteensä noin 60 tilaisuutta kotoutumisen
parissa työskenteleville ammattilaisille.
Tilaisuudet ovat olleet muun muassa koulutuksia,
verkostotilaisuuksia ja etäkatsomoita. Osallistujia
niissä on ollut yhteensä noin 900. Lisäksi useita
tilaisuuksia on voinut seurata videoyhteyden
välityksellä etäpisteistä.
Kotona Suomessa -koordinaatiohanke on
järjestänyt pilottihankkeiden työntekijöille useita
tilaisuuksia eri kokoonpanoilla. Lisäksi sekä tammiettä kesäkuussa järjestettiin laajemmalle yleisölle
tarkoitettu tilaisuus, joissa pilottihankkeet ovat
kertoivat työstään ja tuloksistaan. Näihin
tilaisuuksiin osallistui paikan päällä yhteensä noin
300 henkilöä. lisäksi tammikuun tilaisuutta
seurattiin enimmillään 40 etäpisteestä.

Selvitys kotoutumiskoulutuksen malleista Turussa
ja pääkaupunkiseudulla
Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten
vuosisata-video http://suomenvuosisata.fi/
Kielitaitoa ja hyvinvointia. Selvitys kotona lapsiaan
hoitavien maahanmuuttajavanhempien
kotoutumista tukevan koulutuksen malleista
http://www.doria.fi/handle/10024/124261
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Yhteystiedot:

Ilona Korhonen, projektipäällikkö (p. 0295 020 972)
Anne Verho, projektiasiantuntija 22.6.2018 asti, Laura Ruuskanen 25.6.2018 lähtien (p. 0295 020 939)
Jaakko Vehkaperä, projektisuunnittelija (p. 0295 020 995)
Aluekoordinaattorit:
Nexhat Beqiri, Uusimaa, Kaakkois-Suomi ja Häme (p. 0295 020 965)
Päivi Ruotsala, Varsinais-Suomi ja Satakunta (p. 0295 020 992)
Hanna Wallenius, Pirkanmaa ja Keski-Suomi (p. 0295 020 946)
Tanja-Manner, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala (p. 0295 020 964)
Emine Ehrström, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa (p. 0295 020 938)
Tanja Tammimies, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (p. 0295 020 959)
Sanna Hiltunen, Lappi (p. 0295 037 012)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lisätietoa hankkeesta:
www.ely-keskus.fi/uusimaa
http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://twitter.com/KotonaSuomessa

