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

Monikielinen videosarja Ymmärrä Suomea julkaistu

Kotona Suomessa -hanke on tuottanut maahanmuuttajille suunnatun seitsemänosaisen
videosarjan Ymmärrä Suomea, johon kuuluvat opetusvideot kertovat suomalaisen yhteiskunnan
eri aiheista. Videot on suunnattu Suomessa asuville aikuisille maahanmuuttajille, ja niitä on
tarkoitus käyttää erilaisissa maahanmuuttajien koulutuksissa oppimateriaalina. Lisäksi videoita
voi katsoa itsenäisesti. Videot on toteuttanut Stremia Oy.
Videot on toteutettu suomen lisäksi kuudella kielellä: arabia, somali, englanti, venäjä, kurdi
(kurmandzi) ja dari. Lisäksi on ruotsiksi tekstitetty versio. Videot palvelevat myös heikosti
lukevia ja kirjoittavia henkilöitä.
Monikieliset videot ovat katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.
Videoiden tavoitteena on avata Suomea ja suomalaisen yhteiskunnan taustalla vaikuttavia
arvoja, jotta maahanmuuttajille syntyisi parempi kokonaiskuva ja käsitys suomalaisen
yhteiskunnan toiminnasta. Tarkoitus on lisätä ymmärrystä asioista, joita uusi maahantulija
Suomessa kohtaa. Videoissa kerrotaan muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen roolista,
naisten asemasta ja sen kehityksestä, työnteon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä
siitä, mitä verorahoilla kustannetaan. Lisäksi kerrotaan, millainen on keskivertosuomalainen.
Yhden videon aiheena on kunniaan liittyvä väkivalta.
Kotona Suomessa -hanke on aiemmin tuottanut Suomen historiasta kertovan monikielisen videon
"Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata", joka on Youtuben lisäksi sivulla
www.suomenvuosisata.fi
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Opi kotoutumisesta -koulutus
Kotona Suomessa -hanke tuottaa Opi
kotoutumisesta -koulutuksen, joka valmistuu
toukokuussa. Opi kotoutumisesta on
kotoutumisen pariin uusina työntekijöinä
tuleville henkilöille suunnattu, organisaatiosta
riippumaton perehdytyskoulutus, joka tulee
verkkoon.
Opi kotoutumisesta antaa kotoutumisen pariin
uutena tulevalle tai jo työskentelevälle
ammattilaiselle kotoutumista koskevat
perustiedot. Koulutus koostuu viidestä osaalueesta, jotka ovat: kotoutumisen
edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, työikäisen
kotoutumista edistävät palvelut, lapsiperheen
ja alaikäisen kotoutumisen tukeminen,
maahanmuutto ja maahanmuuttajat Suomessa
sekä arjen hyvinvointi ja osallisuus.
Koulutuksen voi suorittaa kokonaan tai valita
siitä haluamansa osat. Koko koulutuksen
suorittanut ja lopputestin läpäissyt saa
opiskelustaan todistuksen.

Kaksi selvitystä valmistumassa
Kotona Suomessa -hanke on käynnistänyt kaksi
valtakunnallista selvitystä, jotka valmistuvat
kesän kynnyksellä.
Toista selvitystä varten kartoitettiin
valtakunnallisesti noin 850 kotoutumiskoulutuksessa olevan maahanmuuttajan
näkemyksiä kotoutumislain mukaisista
palveluista ja niiden hyödyllisyydestä. Lisäksi
selvitettiin muun muassa heidän
viihtymisestään Suomessa. Selvityksen
toteuttaa Owal Group Oy.
Toista selvitystä varten puhelinhaastatellaan
1000 yrityksen rekrytoinneista vastaavaa
henkilöä eri puolilla maata. Heiltä kysytään
näkemyksiä maahanmuuttajien rekrytoinnista
ja esimerkiksi siihen liittyvistä mahdollisista
ongelmista. Tämän selvityksen toteuttaa
Taloustutkimus Oy.

Etäyhteiskuntaorientaation pilotti
Omakielinen yhteiskuntaorientaatio on
koulutus, jossa hiljattain maahan tullut henkilö
saa omalla äidinkielellään tai muulla hyvin
osaamallaan kielellä perustietoa suomalaisesta
yhteiskunnasta ja pääsee keskustelemaan
näistä aiheista. Kokemukset tästä
koulutuksesta ovat erittäin hyviä, mutta
monilla alueilla toteutus on ongelmallista,
koska samankielisiä osallistujia ei ole
riittävästi ryhmän muodostamiseen.
Uudenmaan ELY-keskus on hankkimassa
työvoimakoulutuksena verkossa toteutettavaa
omakielistä yhteiskuntaorientaatiota.
Alkuvaiheessa etäorientaatiota kokeiltaneen
lähinnä uusimaalaisille TE-toimiston
asiakkaille, mutta toteutustapa mahdollistaa
osallistumisen koko Suomesta. Kotona
Suomessa -hanke tekee tiivistä yhteistyötä
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa
etäorientaation pilotoinnissa.

Kotona Suomessa -loppuseminaari
siirretään pidettäväksi 28.10.
Kotona Suomessa -hanke jatkuu vuoden 2020
loppuun. Hankkeen loppuseminaari oli määrä
pitää kesäkuun alussa, mutta koronaviruksen
vuoksi se siirretään syksyyn.
Loppuseminaarin uusi ajankohta on keskiviikko
28.10. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan
myöhemmin keväällä www.kotouttaminen.fi sivuilla.
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Lisätietoa hankkeesta:
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https://twitter.com/KotonaSuomessa
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