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

Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta - kustannuksia
säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen

Kotona Suomessa -hanke ja seitsemän pilottihanketta julkaisivat 29.11.2019 pidetyssä
tilaisuudessa raportin Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja
maahanmuuttajien työllistymiseen. Raportissa esitetään kehittämisehdotuksia pidempään
työttömänä olleiden maahanmuuttajien palveluiden järjestämiseksi sekä neljästä
pilottihankkeesta tehdyt kustannushyötyanalyysit, joiden avulla on pystytty osoittamaan
hankkeiden työn myötävaikutuksella tapahtuneiden työllistymisten aiheuttamia välittömiä
yhteiskunnallisia säästöjä Oulussa, Raahessa, Vantaalla ja Jyväskylässä. Raportti löytyy tämän
linkin takaa. Julkaisutilaisuuden puheenvuorojen tallenteet puolestaan ovat TEM:n
kotouttamisen osaamiskeskuksen You Tube-kanavalla.
Julkaisutilaisuudessa esiintyneiden hankkeiden edustajien viesti oli, että kaikkien kohdalla
’nopeasti eteenpäin’ –työote ei ole tuloksellinen, vaan voi päinvastoin jopa syrjäyttää ihmisen
kokonaan. Heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden kohdalla tuloksia saadaan ajan kanssa
henkilökohtaisella ohjauksella, sillä vain siten päästään kiinni pitkittyneen työttömyyden
taustalla oleviin moninaisiin syihin. Kuormittuneissa peruspalveluissa tällainen työote on harvoin
mahdollista. Tuloksellisuutta edistää myös jalkautuva, työnantajien tarpeista lähtevä
työnantajayhteistyö, joka helpottaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista.
Luottamus ja sen rakentaminen korostuivat kaikissa pilottihankkeissa. Työnhakijoiden on tärkeää
luottaa ohjaajiin. Tällainen luottamus ei synny hetkessä. Samalla ohjaajien tulee valaa
työnhakijoihin luottamusta siitä, että työllistyminen on ylipäätään mahdollista. Luottamusta
hankkeet rakentavat myös suhteessa työnantajiin toimimalla työnhakijoiden suosittelijoina ja
rohkaisemalla työnantajia palkkaamaan ehkä hieman erilainen ja eri näköinen työntekijä kuin
mihin on totuttu. Hankkeet tavoittivat ja pystyivät auttamaan eteenpäin sellaisia henkilöitä,
jotka ilman hanketta eivät todennäköisesti olisi päässeet eteenpäin.
Teksti: Maarit Ojala
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Aluekoordinaattoreiden järjestämissä
tilaisuuksissa lähes 1800 osallistujaa

Selvitys kotoutujien kotoutumispalveluita
koskevista näkemyksistä

Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattoreiden tammi-marraskuussa 2019
järjestämiin koulutus-, verkosto- ja muihin
tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 1787 henkilöä
eri puolilla maata. Koulutuksia järjestettiin
vuoden kuluessa lukuisista eri aiheista, mutta
toistuvia koulutusteemoja olivat mm. hyvien
väestösuhteiden merkitys kotoutumiselle sekä
kotouttavan työn perusteet. Myös paikallisten
hankkeiden työtä tunnetuksi tekeviä
hankemyllyjä järjestettiin lähes kaikilla
alueilla. Tilaisuuksien osallistujapalautteiden
keskiarvo oli mainio; 4,3/5.

Kotona Suomessa -hanke on käynnistänyt
selvityksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa
kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa olevien
kotoutujien näkemyksiä kotoutumislain
mukaisista palveluista, kuten
alkukartoituksesta, kotoutumissuunnitelmasta
ja kotoutumiskoulutuksesta. Selvitys
toteutetaan monikielisenä kyselynä, johon
kotoutumiskoulutuksessa olevat opiskelijat eri
puolilla Suomea vastaavat marras-joulukuun
aikana. Kotoutumispalvelujen lisäksi
selvityksessä kysytään mm. kotoutujien
syrjintäkokemuksista. Selvityksen tekee Owal
Group Oy ja se valmistuu huhtikuun 2020
lopussa.

Koulutusten järjestämisen lisäksi
aluekoordinaattorit mm. fasilitoivat 19
muiden järjestämää tilaisuutta ja konsultoivat
sidosryhmiä kotoutumiseen liittyvissä
kysymyksissä yhteensä yli 100 kertaa.

Selvitys tulee valmistuttuaan löytymään
muiden Kotona Suomessa -hankkeen tuotteiden
tavoin hankkeen www-sivulta.

Kotoutumisasioiden perehdytyskoulutus
ja monikielisiä videoita

Kotona Suomessa -loppuseminaari
Helsingissä 3.-4.6.2020

Kotona Suomessa -hanke on tuottamassa
verkkokoulutuksena toteutettavaa
kotoutumisasioiden perehdytyskoulutusta.
Koulutuksen on tarkoitus toimia uutena
työntekijänä aihepiirin pariin tulevan henkilön
perehdytyspakettina organisaatiosta
riippumatta. Perehdytyskoulutus valmistuu
alkuvuodesta 2020.

Kotona Suomessa -hanke päättyy 31.12.2020.
Hankkeen loppuseminaari pidetään aiempien
vuosien hankepäivien tapaan kesäkuun alussa,
3.-4.6.2020 Helsingissä. Paasitornissa
pidettävää seminaaria voi seurata myös
streamattuna. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan
keväällä kotouttaminen.fi -sivuilla.

Hanke on tuottamassa myös kotoutujille
suunnattuja, suomalaista yhteiskuntaa
käsitteleviä monikielisiä videoita.
Maaliskuussa 2020 valmistuvien videoiden
aiheina on mm. naisten asema, ihmisoikeudet
sekä työ ja verotus Suomessa.
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Kotona Suomessa-hanke kiittää yhteistyöstä kuluvana vuonna
ja toivottaa Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2020!
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Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lisätietoa hankkeesta:
www.ely-keskus.fi/uusimaa ->projektit ja hankkeet
https://twitter.com/KotonaSuomessa

