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

Selvitys kotoutumiskoulutuksen ammatillistetuista malleista
Turussa ja pääkaupunkiseudulla
Kotona Suomessa-hanke on teettänyt selvityksen
aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman uusien liitteiden mukaisista, ns. ammatillistetuista malleista Turussa
ja pääkaupunkiseudulla. Selvityksen on toteuttanut Owal Group Oy ja siinä tarkastellaan muun
muassa koulutuksen toteutustapoja, opiskelijoiden sijoittumista koulutuksen jälkeen sekä heidän saavuttamiaan kielitaidon tasoja. Lisäksi on
selvitetty kotoutumiskoulutuksen parissa työskentelevien ammattilaisten, kuten kouluttajien
ja TE-toimiston virkailijoiden sekä opiskelijoiden
itsensä näkemyksiä uusista koulutusmalleista.
Selvityksestä ilmenee muun muassa se, että koulutusten ammatillistamista Turussa ja pääkaupunkiseudulla on tehty keskenään eri tavoin. Lisäksi siitä käy ilmi, että opiskelijoiden ammatillistamisesta
saamat hyödyt liittyvät erityisesti siihen, että he saavat ammatilliseen kiinnostukseensa suuntautuneempia koulutuksia sekä ajantasaista tietoa oman alansa koulutuksesta ja työtilanteesta. Selvitys on
luettavissa tästä linkistä.

Kotona Suomessa-hankepäivä 6.6.2018
Messukeskuksessa, tervetuloa!
Yli 20 Kotona Suomessa-pilottihanketta esittelee tuloksiaan ja kehittämiään toimintamalleja Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona
6.6. Messuesittelyjen lisäksi tilaisuudessa
kuullaan muun muassa kansanedustaja Jani
Toivolaa ja vuoden 2017 pakolaisnaista Bahar
Mozaffaria.
Tilaisuuden tarkempi ohjelma ilmoittautumislinkkeineen julkaistaan huhti-toukokuun vaihteessa mm. kotouttaminen.fi-sivulla ja Kotona Suomessa –hankkeen kotisivuilla.

Uusi hanketyöntekijä
Kotona Suomessa-hankkeen Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun aluekoordinaattoriksi
on valittu FM Tanja Tammimies. Aiemmin pitkään kotoutumiskouluttajana työskennellyt
Tanja aloittaa työt Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksessa 16.4.2018. Hänen yhteystietonsa
ovat: tanja.tammimies@ely-keskus.fi, p. 0295
020959.
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Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu
Hyvän vastaanoton saanut, Kotona Suomessa hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti toteuttama, kotouttamisen
teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu kesään asti. Webinaarit ovat joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Kevään viimeisten
webinaarien aiheet ja tarkemmat ajankohdat
ovat seuraavat:
4.5.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajien koulutuspolut
8.6.2018 klo 9-11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen
Webinaarien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumislinkkeineen löytyvät Kotouttaminen.fi-sivulta: http://kotouttaminen.fi/koulutuksetja-tapahtumat
Aiemmin vuonna 2018 sekä syksyllä 2017 tuotetut webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.

Kotoutumisen tukeminen väestösuhteisiin
vaikuttamalla
Väestösuhteiden merkitys on huomioitu yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien kotoutumista säätelevässä lainsäädännössä. Suomessa on myös kehitetty teoria siitä, mistä
hyvät väestösuhteet muodostuvat. Siinä väestösuhteita tarkastellaan neljän osa-alueen
kautta: asenteet, (henkilökohtainen) turvallisuus, vuorovaikutus ja osallisuus. Näitä neljää
osa-aluetta voidaan pitää keskeisinä myös
maahanmuuttajien kotoutumisessa.
Hyvät väestösuhteet kotoutumisen tukena on
Kotona Suomessa-hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteinen teema
vuonna 2018. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta väestösuhteista ja niiden vaikutuksista
maahanmuuttajien kotoutumiseen. Teemaan
liittyen järjestetään webinaari 8.6. ja vuoden
kuluessa useita alueellisia tilaisuuksia, joista
aluekoordinaattorit tiedottavat uutiskirjeissään. Tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä
mm. alueellisten Etnojen ja OM:n Trust-hankkeen kanssa.
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Sanna Hiltunen, Lappi (p. 0295 037 012)
Kotona Suomessa verkossa ja somessa:
Hankkeen kotisivu: http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
Kotouttamisen osaamiskeskus: http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
Twitter: https://twitter.com/KotonaSuomessa

