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JADE-toimintakeskus on kehittänyt ikääntyvien vieraskielisten tarpeisiin toimintaa
Helsingissä vuosikymmenen. Nykyisin se tukee toiminnan järjestämisessä myös
muita. Tutustu JADE-toimintakeskuksen työhön kotoutumisentukena.fi:ssä.

Ilmoita syksyn toiminta kotoutumisentukena.fipalveluun!
Valmistaudu syksyn toiminnan alkamiseen hyvissä ajoin ilmoittamalla matalan kynnyksen
toiminnan tiedot kotoutumisentukena.fi-palveluun. Kun ilmoitat toiminnastasi palvelussa, ohjausja neuvontatyötä tekevät viranomaiset ja muut toimijat saavat tiedon toiminnastasi ja toimintaasi
ohjautuu juuri omaan kohderyhmääsi kuuluvia osallistujia.

Jos olet jo aiemmin ilmoittanut toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa ja sama toiminta jatkuu
kesätauon jälkeen, saat toiminnan näkyviin yksinkertaisesti muokkaamalla vanhentuneen
ilmoituksen päivämääriä. Voit myös kopioida aiemmin tekemiäsi ilmoituksia, jos organisaatiosi
järjestää useita saman tyyppisiä toimintoja esimerkiksi eri paikkakunnilla. Jos syksyn toiminnan
kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä varmistuneet, voit syöttää toiminnan palveluun luonnokseksi ja
jatkaa sen muokkaamista myöhemmin. Huomaa, että sinulla voi olla palvelussa vain yksi luonnos
kerrallaan.

Uutta kotoutumisentukena.fi:ssä: Lisää useita
organisaatioita toiminnan järjestäjäksi
Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan. Nyt
palvelussa on mahdollista lisätä useita organisaatioita toiminnan järjestäjiksi ja kaikki toiminnan
järjestäjät tulevat näkyviin toimintailmoitukselle.

Hanketta ei voi rekisteröidä organisaatioksi kotoutumisentukena.fi-palveluun, mutta tämän
toiminnallisuuden avulla yhteishankkeiden osapuolet näkyvät palvelussa toiminnan tasavertaisina
kumppaneina. Jotta voit lisätä toisen organisaation toiminnan järjestäjäksi, organisaation tulee
olla rekisteröitynyt kotoutumisentukena.fi-palveluun.

Uuden toiminnallisuuden myötä tulee näkyväksi eri toimijoiden välinen yhteistyö. Tämä on meille
tärkeää, sillä kotoutumisentukena.fi on kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisö ja
tavoitteenamme on nostaa esiin hyviä esimerkkejä eri organisaatioiden välisestä yhteistyöstä.

Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä kotoutumisentukena.fi on pääasiallinen
työväline, jonka avulla asiakkaita ohjataan matalan kynnyksen toimintaan. Verkkopalvelu
otetaan käyttöön myös alueellisessa sosiaalityössä osana kehittämistyötä, jonka
tavoitteena on osaamisen jakaminen ja yhteistyö maahanmuuttoyksikön ja alueellista
sosiaalityötä tekevien välillä. Lue lisää

Kotoutumisentukena.fi:n Pirkanmaan kick off tilaisuus ja koulutus Tampereella 5.9.2019
Kick off -tilaisuudessa esitellään kotoutumisentukena.fi-palvelua sekä suunnitellaan palvelun
yhteistä käyttöönottoa Pirkanmaalla. Tilaisuus on suunnattu kaikille kotoutumisen parissa
Pirkanmaalla toimiville. Yhteisen tilaisuuden jälkeen matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa
toimintaa järjestävillä organisaatioilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen, jossa perehdytään
viranomaisille suunnattuun viestintään ja kotoutumisentukena.fi-palvelun käyttöön. Molempiin
tilaisuuksiin ilmoittaudutaan erikseen.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Kotoutumislaki 20-vuotta: Kotoutuminen kuuluu
kaikille
Kotoutumislain 20-vuotisjuhlaa vietettiin 4.6.2019 Helsingissä. Juhlaseminaarin viesti oli vahva:
Kotoutuminen kuuluu kaikille. Tällä kaksisuuntaiseen kotoutumisen tärkeyteen sekä toisaalta
siihen, että pelkästään yksin viranomaisten työ ei riitä, vaan kotoutumistyöhön kumppaneiksi
tarvitaan myös järjestöjä ja muita kotoutumisen parissa toimivia.

TEM:n maahanmuuttopäällikkö Sonja Hämäläinen arvioi puheenvuorossaan, että kotoutumislain
alkuajoista on 20 vuodessa opittu ja menty eteenpäin. Uudessa hallitusohjelmassa
maahanmuutto ja kotoutuminen näkyvät monessa kohdassa. Sen sijaan, että niitä olisi
neuvottelutyössä käsitelty erillisinä teemoina, maahanmuutto ja kotoutuminen otettiin mukaan
kaikkien yleisteemojen, kuten perheiden palveluiden ja työllisyyden, käsittelyyn. Samalla
ohjelmassa huomioidaan kuitenkin myös maahan muuttaneille suunnattujen erityispalveluiden
tarve. Uudessa hallitusohjelmassa maahan muuttaneet nähdäänkin Suomen voimavarana.
Hämäläinen painotti puheenvuorossaan, että järjestöjen ja kansalaistoimijoiden rooli
kotoutumisessa on erittäin tärkeä ja tämä näkyy myös hallitusohjelmassa. Uutta hallitusohjelmaa
onkin hänen mukaansa lähdettävä toteuttamaan yhdessä näiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi seminaarissa kotoutumistyön pioneerit kertoivat tilanteesta, jossa laki syntyi: se tehtiin
alun perin humanitaarisen maahanmuuton tarpeisiin. Sittemmin lakiin on tehty muutoksia maahan
muuton kasvaessa ja moninaistuessa. Kävi ilmi, että moni kysymys on pysynyt keskusteluissa
tiiviisti mukana alkuajoista lähtien: esimerkiksi miten ratkoa maahan muuttaneiden työllistymiseen
ja naisten kotoutumiseen liittyviä haasteita? Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen toi
tilaisuudessa esiin, että kotoutumispolitiikan suhteen asiat ovat paperilla Suomessa nykyisin
fantastisesti, mutta käytännön toteutusta hidastavat esimerkiksi kestävien rakenteiden ja
resurssien puute.

Tilaisuuden järjesti työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

Kotolaki20-tilaisuuden juonsi Nicklas Wancke. Maahanmuuton ja kotouttamisen
tulevaisuuden haasteita pohtivat paneelikeskustelussa Helsingin kaupungin erikoistutkija
Pasi Saukkonen, työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja
Sonja Hämäläinen, yrittäjä Rajkumar Sabanadesan, Helsingin kaupungin työvoima- ja
maahanmuuttoyksikön päällikkö Ilkka Haahtela, Monika-Naiset liitto ry:n puheenjohtaja
Bahar Mozzaffari ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö
Hanna Määttä.
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