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

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut on mallinnettu

Julkaisutilaisuuden 17.1.2018 avasi kotouttamisen osaamiskeskuksen erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo.

Ensimmäisen Kotona Suomessa-pilottihankehaun perusteella rahoituksen saaneiden kahdeksan
hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kotoutujat työmarkkinastatukseen katsomatta, myös siis
esimerkiksi kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat tai työssäkäyvät. Pääasiassa vuoden 2016 alkupuolella
alkaneiden hankkeiden tavoitteena on edistää kotoutumisprosessin käynnistymistä, yhteiskuntaa
koskevan perustiedon saatavuutta ja yksilön palvelutarpeiden tunnistamista sekä vahvistaa siirtymiä
koulutukseen, työelämään ja tarvittaessa jatkopalveluihin.
Pilottihankkeiden kokemusten perusteella on nyt mallinnettu kotoutumisen alkuvaiheen palvelut.
Mallinnustyö tehtiin Kotona Suomessa-hankkeen johdolla työryhmässä, jossa oli mukana edustus
kaikista ensimmäisen haun pilottihankkeista. Työryhmä aloitti työnsä syksyllä 2016.
Mallinnuksesta tehtiin raportti, joka julkistettiin 17.1.2018 pidetyssä tilaisuudessa. Raportissa otetaan
kantaa muun muassa monikieliseen neuvontaan ja ohjaukseen, työnantajayhteistyöhön ja
kotoutumisen alkuvaiheen orientaatiojaksoihin. Mallinnusraportin tarkoitus on voida toimia
apuvälineenä kotoutumispalveluista vastaaville ja niitä suunnitteleville asiantuntijoille esimerkiksi
tulevissa maakunnissa. Raportin löydät tästä linkistä.
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Henkilöstömuutoksia Kotona Suomessahankkeessa
2.1.2018 Kotona Suomessa-hankkeen
projektipäällikkönä aloitti FM Ilona Korhonen,
joka aiemmin vastasi Hyvä alku-hankeosiosta.
Hänen tilalleen Hyvä alku-hankeosion
projektiasiantuntijaksi rekrytoitiin
tammikuussa FM Laura Ruuskanen. Laura
aloittaa tehtävässä perhevapaan vuoksi
kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen, mihin
saakka tehtävää hoitaa YTM Anne Verho.
Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattorina
toiminut Jussi Leponiemi siirtyy uusien
haasteiden pariin 12.2.2018 lähtien.
Aluekoordinaattorin tehtävä on parhaillaan
sisäisessä haussa.

Kotona Suomessa-hankkeen työtä lukuina
Vuonna 2017 Kotona Suomessa-hankkeen
aluekoordinaattorit järjestivät tai olivat
mukana järjestämässä 118 erilaista
kotoutumiseen liittyvää tilaisuutta
koulutuksista seminaareihin ja
etäkatsomoihin. Tilaisuuksiin osallistui
yhteensä reilut 3500 henkilöä eri puolilla
Suomea. Lisäksi aluekoordinaattorit
käynnistivät verkostoja, järjestivät
työkokouksia ja konsultoivat kuntia niiden
kotouttamisohjelmatyössä.
Kotona Suomessa-pilottihankehakuja on ollut
kaikkiaan neljä ja vuoden 2018 alussa
käynnissä on 28 pilottihanketta. Hyvä alkuhankeosion järjestämiin tilaisuuksiin osallistui
vuoden 2017 kuluessa noin 110
pilottihankkeiden työntekijää.

Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu

Uusia pilottihankkeita

Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen
osaamiskeskuksen yhteisesti toteuttama,
kotouttamisen teemoja käsittelevä
webinaarisarja jatkuu joka kuukauden
ensimmäisenä perjantaina. Webinaarit ovat
maksuttomia ja niiden aiheet ovat seuraavat:

TEM:n Kansainvälisistä osaajista kasvuaagendaan liittyvä hankehaku oli avoinna
kesäkuusta syyskuuhun 2017. Hankehaun
perusteella rahoituksen on nyt saanut kolme
ESR-hanketta, jotka aloittavat työnsä vuoden
2018 alussa. Hankkeissa luodaan seudullisia
toimintamalleja, jotka tuovat lisää kasvun ja
kansainvälistymisen näkökulmaa työ- ja
elinkeinopolitiikkaan.

2.3.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajat yrittäjinä
Suomessa
6.4.2018 klo 9-11 Näkökulmia
maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan
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-sivun Koulutukset ja
tapahtumat-osiosta.
Aiemmat, syksyllä 2017 tuotetut webinaarit
ovat katsottavissa YouTubessa.

Käynnistyneet hankkeet ovat (suluissa kunkin
päätoteuttaja ja kohdealue):
 Kansainväliset osaajat yritysten
kehitysliiketoiminnan mahdollistajina
(Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus,
Kymenlaakso)
 Hidden Gems (TTY säätiö, Pirkanmaa)
 International Talents in Kanta-Häme
(Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan
seutukunta)
Lisätietoja agendasta: Rakennerahastot.fi
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Yhteystiedot:
Ilona Korhonen, projektipäällikkö (p. 0295 020 972)
Anne Verho, projektiasiantuntija (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)
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
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