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

Kotona Suomessa -hankkeen opintomatka Norjaan

M atkalla Cermacin kalatehtaalle.

Aluekoordinaattori Tanja M anner kertoo Kotona Suomessa –hankkeesta.

Kotona Suomessa -hanke kävi 14. - 15.5.2019 opintomatkalla Norjassa Bodøssä, joka kaupunkina
panostaa maahanmuuttajien palveluihin ja yleisesti tavoitteena on kehittää alueen
houkuttelevuutta. Mukana matkalla oli TEM:n sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELYkeskusten edustajat. Opintomatkan aikana tutustuttiin kotouttamiseen pienen paikkakunnan
näkökulmasta, pakolaisten vastaanottoon ja esikotouttavaa työtä kehittävään hankkeeseen.
Lisäksi perehdyttiin maahanmuuttajien työelämään siirtymiseen niin hallinnon kuin työelämän
näkökulmasta. Esillä olivat myös kolmannen sektorin rooli ja kotoutumiskoulutuksen toteutus.
Erityisen kiinnostava oli Project IM -hankkeessa kehitetty kotouttavan vastaanottokeskuksen
malli, joka oli todettu toimivaksi ja jonka oli osoitettu edistävän asiakkaiden kielenoppimista ja
kotoutumista kuntaan muuton jälkeen. Vierailulla Cermaqin kalatehtaalle jäi mieleen
työyhteisön moninaisuus (noin 60% työtekijöistä oli maahanmuuttajia, joista noin puolet
pakolaistaustaisia) ja työnantajan sitoutuminen työntekijöiden osaamisen kehittämiseen niin
ammatillisten taitojen kuin kielitaidonkin osalta. Bodøn Punaisen Ristin "lainaa bodøläinen" toiminta oli hieno esimerkki kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminnan roolista kotouttamisessa.
Maahanmuuttaja voi lainata vapaaehtoisen bodøläisen avustamaan pienessä käytännön asiassa
tai kielenoppimisessa juttelutuokion muodossa.
Opintomatkasta tehdään matkaraportti, joka löytyy myöhemmin kesällä Kotona Suomessa hankkeen www-sivulta.
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Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt
monimuotoisuuden edistäjinä

Suositukset kotoutumiskoulutuksen
jälkeiseen nivelvaiheeseen julkaistu

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu
työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua
osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta
turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin
liittyen mm. kotoutumisesta ja sukupuolten
tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän
työyhteisössänne? Mitkä ovat teidän
vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä
parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka
osallistuvat kaikkiin neljään
aamukahvitilaisuuteen, palkitaan.

Kotona Suomessa -hanke on koonnut
kotoutumiskoulutuksen jälkeisen
nivelvaiheen palveluja kehittäneiden
kahdeksan pilottihankkeen työlle perustuvat
suositukset koosteeseen "Suosituksia
kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen
palvelujen järjestämiseen".

Kotona Suomessa-hanke järjestää aamukahvit
yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa syysjoulukuussa 2019. Aamukahvien tarkemmat
ajankohdat julkaistaan kotouttamien.fi sivuilla. Tervetuloa mukaan!

Keskeinen ajatus koosteessa on se, että
kotoutumiskoulutus on merkittävä kansallinen
panostus kotoutumisen edistämiseen. Siksi
tuleekin varmistaa sen mahdollisimman suuri
vaikuttavuus ja tulosten oikea-aikainen
hyödyntäminen mm. varmistamalla saatavilla
olevan ohjauksen riittävä määrä ja hyvä laatu
myös kotoutumiskoulutuksen päätyttyä. Voit
katsoa koosteesta tehdyn esittelyvideon täältä

Henkilövaihdos hankkeessa

Kotona Suomessa -hankepäivä 5.6.

Kotona Suomessa -hankkeen Pirkanmaan ja
Keski-Suomen aluekoordinaattori Katariina
Tcheuffa palaa vanhempainvapaalta työhön
31.7.

Järjestyksessä kolmanteen Kotona Suomessa hankepäivään Helsingin Paasitorniin kokoontui
noin 180 kotoutumisen ammattilaista
erityyppisistä organisaatioista eri puolilta
Suomea. Lisäksi tilaisuutta seurattiin noin 60
etäpisteessä ympäri maata.

Katariinan sijaisena toiminut Hanna Wallenius
palaa vakituiseen virkaansa Pirkanmaan TE toimistoon. Hän kiittää kaikkia sidosryhmiä
yhteistyöstä kahden aluekoordinaattorivuotensa aikana.

Hankepäivä toteutettiin pitkälti Kotona
Suomessa -hankkeen aluekoordinaattoreiden
työssään käyttämillä tai heidän kehittämillään
menetelmillä, joita on esimerkiksi hankemylly
ja hankkeiden ”Amazing Race”.
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Kotona Suomessa -hanke toivottaa aurinkoista kesää!

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)
Maarit Ojala, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa (p. 0295 020 938)
Päivi Ruotsala, Varsinais-Suomi ja Satakunta (p. 0295 020 992)
Katariina Tcheuffa, 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 ->projektit ja hankkeet
http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://twitter.com/KotonaSuomessa
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