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

Kotona Suomessa Hyvä alku -hankeosion kehittävän
arvioinnin tuloksia ja suosituksia
Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä alku-hankeosio toimii koordinaatiohankkeena eri puolilla maata
työskenteleville pilottihankkeille, joiden tehtävänä on kehittää kotoutumispalveluja. Hankeosion toteutumista tarkastellaan sen kehittävässä arvioinnissa, jonka raportti on juuri valmistunut. Voit lukea
raportin täältä. Raportissa arvioitsija Risto Karinen (Ramboll/Owal Group) pohtii muun muassa tulosten juurruttamisen problematiikkaa, josta hän on keskustellut pilottihankkeiden projektipäälliköiden
kanssa.
Projektipäälliköillä ja hankkeilla on usein paineita saada tulosten juurtumista aikaan. Hankkeita ja tulosten juurtumista voisi tarkastella myös toisin. Hankkeen toiminnan voi nähdä emo-organisaation ja
muiden taustaorganisaatioiden erityisenä ”tilauksena”. Hankkeen tulosten ja niiden hyödyntämisen
omistajuuden tulisi tällöin olla mukana olevilla organisaatioilla ja hankkeen ohjausryhmällä. Tällöin
myös juurruttamisen voi nähdä ikään kuin aiemmin tehdyn tilauksen vastaanottamisena ja tulosten
mahdollisimman tehokkaana hyödyntämisenä. Käytännössä näin tarkasteltuna hanketoiminnan tulosten juurruttaminen on erityisesti mukana olevien organisaatioiden johdon – ei vain hankeorganisaation
– keskeinen tehtävä. Usein tilanne on jopa nurinkurinen siten, että projektipäällikkö joutuu sisäisesti omassa taustaorganisaatiossaan ”myymään” jotain sellaista, jonka organisaatio on itse ”tilannut”.
Kehittävän arvioinnin raportissa nostettiin esiin myös se, että hanketoimijoilla
on usein monenlaista tarvittavaa substanssiosaamista, mutta harvemmin kokemusta kustannushyötyjen laskemisesta
ja osoittamisesta. Hanketoimijat tarvitsevat tässä tukea, koska usein juurruttamiseen liittyy budjettiratkaisuja. Kotona
Suomessa -hanke järjestääkin huhtikuussa pilottihankkeille koulutuspäivän,
jossa yhtenä teemana on kustannushyöty-analyysin tekeminen.
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Kotona Suomessa -hankepäivä 5.6.2019
Paasitornissa, tervetuloa!
Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hankepäivä pidetään tänä vuonna keskiviikkona 5.6.
Paasitornissa Helsingissä. Päivään kootaan kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea
ja niitä käsitellään muun muassa hankkeen
aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä menetelmillä.

Uusi aluekoordinaattori
Kotona Suomessa -hankkeen Pohjanmaan
aluekoordinaattoriksi valittiin viime vuoden
lopulla FM Maarit Ojala. Maarit aloitti työt
Pohjanmaan ELY-keskuksessa tammikuussa.
Hänen yhteystietonsa ovat:
maarit.ojala(at)ely-keskus.fi, p. 0295 020
938.

Hankepäivän tarkempi ohjelma valmistuu lähiviikkoina ja se julkaistaan TEM:n www.kotouttaminen.fi -sivulla.

Yhteystiedot (sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi):
Ilona Korhonen, projektipäällikkö (p. 0295 020 972)
Laura Ruuskanen, projektiasiantuntija (p. 0295 020 939)
Hanna Aaltonen, projektisuunnittelija (p. 0295 020 995)
Aluekoordinaattorit:
Beqiri Nexhat, Uusimaa, Kaakkois-Suomi ja Häme (p. 0295 020 965)
Hiltunen Sanna, Lappi (p. 0295 037 012)
Manner Tanja, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala (p. 0295 020 964)
Ojala Maarit, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa (p. 0295 020 938)
Ruotsala Päivi, Varsinais-Suomi ja Satakunta (p. 0295 020 992)
Tammimies Tanja, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (p. 0295 020 959)
Wallenius Hanna, Pirkanmaa ja Keski-Suomi (p. 0295 020 946)
Kotona Suomessa verkossa ja somessa:
Hankkeen kotisivu: http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
Kotouttamisen osaamiskeskus: http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
Twitter: https://twitter.com/KotonaSuomessa
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