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

Kuvissa Onnistunut kotoutuminen -tilaisuuden avaaja, apulaispormestari Nasima Razmyar, Hyvä alku-hankeosion
projektiasiantuntija Laura Ruuskanen sekä tilaisuuden juontanut aluekoordinaattori Nexhat Beqiri.

Vuosi 2018 Kotona Suomessa: hyvien väestösuhteiden
edistämistä, verkostoja ja vakiintuneita
pilottihanketoimintoja
Hyvät väestösuhteet kotoutumisen edistämisessä oli Kotona Suomessa -hankkeen ja TEM:n
kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteinen kehittämisteema vuodelle 2018. Vuoden kuluessa
Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit järjestivätkin lukuisia aihetta käsitelleitä
tilaisuuksia eri puolilla Suomea, mm. Kemissä, Joensuussa, Tampereella, Vaasassa ja Kouvolassa.
Tilaisuudet toteutettiin pääosin yhteistyössä OM:n Trust -hankkeen tai alueellisten Etnojen
kanssa. Lisäksi aluekoordinaattorit pitävät aihetta käsitteleviä puheenvuoroja muissa
tilaisuuksissa. Hyvät väestösuhteet olivat myös 8.6. järjestetyn webinaarin aiheena.
Aluekoordinaattorit järjestivät kuluneena vuonna suuren määrän myös muita koulutus- ja
verkostotilaisuuksia, työkokouksia ja muita kotoutujien parissa työskenteleville ammattilaisille
suunnattuja tilaisuuksia. Niissä oli syyskuun alkuun mennessä ollut noin 1500 osallistujaa
(hankkeen koko vuoden seuranta valmistuu vuoden 2019 alussa). Lisäksi aluekoordinaattorit
pitivät tammi-elokuussa 32 puheenvuoroa muiden järjestämissä tilaisuuksissa, fasilitoivat 17
tilaisuutta ja konsultoivat sidosryhmiä kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä 72 kertaa. Tammimarraskuussa toteutettiin myös kahdeksan webinaaria, ja yksi webinaari on vielä joulukuussa.
Aluekoordinaattorit julkaisivat myös alueellisia uutiskirjeitä ajankohtaisista kotouttamiseen
liittyvistä kysymyksistä.
Vuoden 2018 aikana valmistuneita Kotona Suomessa -hankkeen tuotteita ovat Hyvä alkupilottihankkeiden tulosten perusteella muotoiltu kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli sekä
selvitys kotoutumiskoulutuksen malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla.
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Kotona Suomessa -pilottihankkeista vakiinnutettuja toimintoja
Kotoutumisen alkuvaiheen palvelua kehittävät kahdeksan Kotona Suomessa-pilottihanketta
päättyvät vuoden 2018 loppuun mennessä. Niistä seitsemässä on toteutettu omakielisiä
yhteiskuntaorientaatiojaksoja, ja ajankohtaista on tällä hetkellä jaksojen juurruttaminen
pysyväksi palveluksi. Pilottihankkeissa eri tavoin toteutetuille yhteiskuntaorientaatiojaksoille on
osallistunut yhteensä noin 1600 maahanmuuttajaa eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseudulla
orientaatiojakso on jo osana työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta, ja
myös mm. Vaasassa ja Hämeenlinnassa sen tarjoaminen jatkuu myös hankekauden jälkeen.
Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeessa kehitetty monikielinen etäneuvontapalvelu InfoLango on tavoittanut toukokuusta 2017 lokakuun loppuun 2018 mennessä noin 1400 asiakasta, ja
yhteensä se on vastannut yli 4000 kysymykseen. 14 kielellä annettava palvelu on siirtymässä
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:n ylläpidettäväksi.
Hyvä alku Länsirannikolla –hankkeessa kehitetty ”Länsirannikon helmi” –mobiilipeli soveltuu
käytettäväksi esimerkiksi yhteiskuntaorientaatioissa ja kotoutumiskoulutuksissa.
Töissä Suomessa -hankkeen Helsingin osahankkeessa kehitetty International House Helsinki –
palvelu on jäämässä pysyväksi toiminnaksi. International House Helsinki tarjoaa maahanmuuton
alkuvaiheen keskeiset neuvonta- ja viranomaispalvelut yhdessä palvelupisteessä.
Töissä Suomessa –hankkeen SAK:n osahankkeessa kehitetty maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta
jatkuu myös hankekauden jälkeen. Työsuhdeneuvonta palvelee kaikkia ulkomaalaistaustaisia
työntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä suomeksi ja englanniksi.

Onnistunut kotoutuminen -tilaisuus

Hyvä alku -hankeosio järjesti 26.11.
Onnistunut kotoutuminen - omakielinen
yhteiskuntaorientaatio osaksi
kotoutumispalveluita -tilaisuuden. Helsingin
kaupungin apulaispormestari Nasima
Razmyarin avaamassa tilaisuudessa kerrottiin
Kotona Suomessa –pilottihankkeissa ja Suomen
Pakolaisavun Kotikunta -hankkeessa
kehitetystä omakielisestä
yhteiskuntaorientaatiosta ja sen hyödyistä.
Lisäksi kuultiin yhteiskuntaorientaation
mahdollisista järjestämis- ja rahoitustavoista
sekä Espoon kaupungin edustajan näkemyksiä
yhteiskuntaorientaatiosta. Tilaisuuden power
point –esitykset ovat Kotona Suomessa –
hankkeen sivuilla ja osa esityksistä on
tallenteena TEM:n Kotouttamisen
osaamiskeskuksen youtube-kanavalla

Vuoden 2018 viimeinen webinaari 14.12.

Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen
osaamiskeskuksen yhteistyössä tuottaman
webinaarisarjan päättää tältä vuodelta laajaalainen asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu
suoraan lähetykseen 14.12. klo 9-11.
Webinaarin aiheena on: Kysy kotouttamisesta asiantuntijat vastaavat. Koolla on eri sektorien
asiantuntijoita, joille voitte lähettää
kysymyksiä kotouttamiseen liittyen, joko
ennakkoon tai suorassa lähetyksessä
viestiseinän kautta.
Webinaarin tarkempi ohjelma
ilmoittautumislinkkeineen kotouttaminen.fi sivulla. Aiemmat webinaarit ovat katsottavissa
kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTubekanavalla

Uutiskirje

3 (3)

4.12.2018

Henkilöstömuutoksia
Kotona Suomessa -hankkeen
projektisuunnittelijana vuodesta 2015 lähtien
työskennellyt Jaakko Vehkaperä siirtyi 15.8.
alkaen uusien haasteiden pariin. Hänen
tilalleen valittiin HTM Hanna Aaltonen, joka
aloitti työt hankkeessa 3.9.

Kotona Suomessa -hanke kiittää
yhteistyöstä kuluneena vuonna ja
toivottaa Hyvää Joulua ja menestyksekästä
vuotta 2019!

Kotona Suomessa-hankkeen Pohjanmaan
aluekoordinaattori Emine Ehrström valittiin
Pohjanmaan kansainvälisyys- ja kotouttamispäälliköksi ja hän aloitti uudessa tehtävässään
19.11. Aluekoordinaattorin tehtävä on
parhaillaan avoimessa haussa.

Yhteystiedot:

Ilona Korhonen, projektipäällikkö (p. 0295 020 972)
Laura Ruuskanen, projektiasiantuntija (p. 0295 020 939)
Hanna Aaltonen, 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)
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

