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Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke (5/2017–1/2019) vahvistaa järjestöjen ja
viranomaisten välistä dialogia ja yhteistyötä kotoutumista tukevassa työssä. Uudenmaan ELYkeskuksen koordinoimaa hanketta rahoittaa Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto (AMIF).
Uudenmaan ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö: ”kotouttamistyö vaatii
kumppanuutta”
Toukokuussa ELY-keskuksessa alkoi uudenlainen projekti, jonka tavoitteena on lisätä järjestöjen ja
viranomaisten tekemää yhteistyötä kotouttamistyössä. ”Järjestöt tekevät paljon arvokasta työtä
kotoutumisen tukemiseksi. Järjestöjen palveluita ja työtä ei kuitenkaan tunneta viranomaispuolella riittävän
hyvin. On aika tunnistaa järjestöjen vahvuudet”, kuvailee Uudenmaan ELY-keskuksen
maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio lähtökohtia Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeelle.
”Kotoutuminen ei onnistu viranomaistoiminnalla yksistään, vaan tukena kotoutumispolun varrella on myös
muita toimijoita”, Suokonautio tuo esiin. ”Vuoropuhelua ja yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten välillä
tulee lisätä. Toimia on hyvä yhteen sovittaa ja kotoutumista tukevaa työtä on tärkeää suunnitella ja tehdä
yhdessä. Tähän kannustaa myös hallituksen laatima kotouttamisen kumppanuusohjelma.”
Järjestöjen kotoutumista tukevan toiminnan kokoavan portaalin konsepti pian valmis
Järjestöjen ja maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien viranomaisten työkaluksi suunnitellun
verkkopalvelun valmistelu käynnistyi kesällä. Prosessissa käyttäjälähtöinen sekä kumppanuutta rakentava
ote on keskeinen ja suunnittelutyöhön on osallistunut työntekijöitä järjestöistä ja viranomaispuolelta.
Elokuussa pidettyjen tarpeita määrittelevien työpajojen jälkeen kehittämistyö on jatkunut hankkeen
sidosryhmistä kootussa sparrausryhmässä. Palvelun käyttöliittymän, sisällöt ja graafisen ilmeen kiteyttävä
konsepti valmistuu lokakuussa, minkä jälkeen työ siirtyy teknisten toteuttajien käsiin.
Verkkopalvelun tarkoitus on tehdä järjestöjen kotoutumista tukeva työ helposti löydettäväksi hakukoneella,
jonka avulla maahanmuuttajille suunnattuja ryhmiä ja toimintaa voi etsiä erilaisin hakukriteerein. Sivustolle
on suunnitteilla myös järjestötoimintaa tukevia sisältöjä. Tavoitteena on, että järjestöt pääsevät
syöttämään tietojaan palveluun kevään 2018 aikana. Verkkopalvelun nimi on kotoutumisentukena.fi.

Tule tutustumaan kotoutumisentukena.fi –verkkopalveluun 24.11.2017 klo 9–12.30
Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke järjestää verkostotilaisuuden, jossa on mahdollisuus tutustua
kotoutumisentukena.fi -verkkopalveluun ja kuulla kehittämistyön etenemisestä. Tule keskustelemaan
palvelun käyttöönotosta ja järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä palveluohjauksessa. Tilaisuus
järjestetään perjantaina 24.11.2017 klo 9–12.30 SOSTEn koulutustiloissa, Yliopistonkatu 5, 6.krs.
Tilaisuus on tarkoitettu palveluohjauksen parissa työskenteleville viranomaisille sekä järjestöjen edustajille.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 14.11.2017 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/FAB5CFCB2897D38A.par

Pilottipaikkakunnilla pureudutaan viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteistyön
kitkakohtiin
Hankkeen kesäkuussa toteuttamassa kuntakyselyssä kartoitettiin viranomaisten ja järjestöjen tekemää
yhteistyötä Uudenmaan kunnissa. Kuntien työntekijöille suunnatussa kyselyssä yhteistyön merkittävimmiksi
esteiksi nähtiin kuntien pienet henkilöstöresurssit järjestöyhteistyön tekemiseen, yhteistyön
koordinoimisen puute, epätietoisuus eri toimijoiden rooleista sekä puutteellinen viestintä kunnan ja
järjestöjen välillä. Kuntakyselyyn vastasi 19 kuntaa.
Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke jalkautuu Uudenmaan kuntiin sparraamaan viranomaisten ja
järjestöjen yhteistyötä. Syksyllä toiminta käynnistyy neljällä pilottipaikkakunnalla: Espoossa, Vantaalla,
Mäntsälässä ja Karkkilassa. Yhteistyö lähtee alueellisista lähtökohdista käsin ja kullakin alueella määritellään
paikalliset tarpeet yhteistyön kehittämiselle. Hanke ja kunta voivat yhdessä järjestää esimerkiksi tilaisuuksia
ja työpajoja.

Mäntsälässä kohti koordinoidumpaa yhteistyötä
Pilottipaikkakunnista Mäntsälässä yhteistyö on lähtenyt käyntiin vauhdikkaimmin. Suunnittelu Mäntsälän
maahanmuuttokoordinaattori Fia Hafizin kanssa aloitettiin kesällä ja syyskuussa järjestettiin ensimmäinen
yhteinen tilaisuus. Haasteena kunnassa ovat olleet järjestö- ja vapaaehtoisyhteistyön koordinaatio sekä
uusia tulijoita kohtaan ilmennyt negatiivinen asenneilmapiiri.
Syyskuun tapaamisessa kaikki kotoutumiskysymyksien kanssa toimivat viranomaiset ja vapaaehtoiset
kutsuttiin yhteen. Yhdessä Punaisen Ristin kanssa järjestetyn kotoutumistarjotintyöpajan avulla alueen
toimijat tutustuivat toisiinsa, havaitsivat toiminnan päällekkäisyyksiä ja nostivat esiin uusia toimintaideoita.
Tilaisuudessa nousi esiin, että tiedonvälitystä tarvitaan eri toimijoiden välille enemmän ja myös yhteisiä
kokoontumisia olisi tärkeä järjestää useammin. Seuraavassa yhteisessä tapaamisessa lokakuussa
syvennyttiin alueen yhteistyömallin suunnittelemiseen.
Kaikissa hanketta koskevissa kommenteissa, kysymyksissä ja ideoissa voit olla yhteydessä hankkeen
työntekijöihin!
Milla Mäkilä, projektipäällikkö, milla.makila@ely-keskus.fi, 0295 021 060
Elina Kutramoinen, projektisuunnittelija, elina.kutramoinen@ely-keskus.fi, 0295 021 062
Seuraava uutiskirje ilmestyy joulukuussa. Ilmoitathan lähettäjälle, jos et halua saada hankkeen
uutiskirjettä jatkossa.

