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

Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on julkaistu

Kotona Suomessa -hanke päättyy vuoden 2020 lopussa. Jotta kotoutumiseen liittyvän osaamisen
kehittyminen jatkuisi kaikkialla Suomessa hankkeen jälkeenkin, on hankkeessa luotu uudenlainen
kotoutumisen verkkokoulutus Opi kotoutumisesta.
Opi kotoutumisesta -koulutus antaa yleiskuvan maahanmuutosta ja kotoutumisesta Suomessa. Se
on organisaatiosta riippumaton perehdytyskoulutus kaikille näiden aihepiirien pariin uusina
työntekijöinä tuleville henkilöille esimerkiksi TE-toimistoissa, kunnissa, järjestöissä ja
oppilaitoksissa. Sen käytyään henkilö ymmärtää, mistä kotoutumisessa on kyse ja muun muassa
tuntee eri toimijoiden roolit kotoutumisen edistämisessä.
Opi kotoutumisesta -koulutus koostuu teksteistä, tilastoista, videoista, linkeistä
lisämateriaaleihin sekä harjoituskysymyksistä. Siihen sisältyy myös lopputesti, jonka läpäissyt voi
tulostaa itselleen todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Koulutuksen voi suorittaa kerralla tai
pienemmissä osissa. Sen suorittamiseen kokonaan kuluu noin yksi työpäivä.
Opi kotoutumisesta -koulutus on osoitteessa www.opikotoutumisesta.fi , jossa se on
käytettävissä myös ruotsiksi.
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Kotona Suomessa -tuotekortit on julkaistu
Kotona Suomessa hanke on toiminta-aikanaan
vuosina 2015–2020 järjestänyt satoja
kotoutumiseen liittyviä koulutuksia ja muita
osaamista kehittäviä tilaisuuksia. Usealla
paikkakunnalla ympäri maata toteutettuja
koulutuskonsepteja ovat olleet muun muassa
hyvät väestösuhteet kotoutumisen
edistämisessä, kotoutumisen peruskoulutus
sekä hankemylly.
Kotona Suomessa -hankkeessa on toteutettu
tuotekortit kaikista näistä koulutuksista sekä
kahdesta muusta toimintamallista
(etäkatsomo ja alueellinen
monikulttuurisuusverkosto). Tuotekortit ja
niiden liitteinä olevat esimerkkiohjelmat
toimivat tilaisuuksien järjestämisen tukea ja
ohjenuorana.

” Kaikki toimi kohdallani”- selvitys
kotoutujien kotoutumispalveluita
koskevista näkemyksistä
Kesäkuussa valmistui Kotona Suomessa hankkeen teettämä selvitys, jossa kartoitettiin
kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa olevien
kotoutujien näkemyksiä kotoutumislain
mukaisista palveluista, kuten
kotoutumissuunnitelmasta ja
kotoutumiskoulutuksesta. Tiedonkeruu
selvitystä varten tehtiin monikielisellä,
sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 896
henkilöä koko maassa.
Selvityksen keskeisenä, kaikkia
kotoutumispalveluita koskevana havaintona on,
että kotoutumispalvelut koetaan hyödyllisiksi.
Vastaajista 72 % oli mielestään saanut
kotoutumispalveluista riittävän kielitaidon ja
ymmärryksen Suomessa toimimisesta, jotta
osaisi esimerkiksi hakea töitä. Selvityksen
toteutti Owal Group Oy. Selvitys on luettavissa
Kotona Suomessa -hankkeen kotisivuilla.

Kotona Suomessa -hankkeen tuotteita

Hankkeen työtä ja tunnelmia videolla

•

Koronakevään podcast-sarja, jossa aiheina
on mm. kotoutumiskoulutukseen liittyvät
myytit ja maahanmuuttajanaisten
työllisyysaste, on kuunneltavissa Kotona
Suomessa -hankkeen Soundcloud -tilillä.

Kotona Suomessa -hankkeen työtä, tekijöitä ja
tuloksia sekä myös tunnelmia hankekauden
ajalta vuosilta 2015–2020 on koottu lyhyeen
videoon, joka on katsottavissa Kotona
Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.

•

Monikielinen yhteiskuntavideosarja
Ymmärrä Suomea on Kotona Suomessa hankkeen Youtube-kanavalla.

•

Listaus eri tahojen tuottamista
monikielisistä materiaaleista

•

Laura Ruuskasen ja Ilona Korhosen kesän
aikana julkaistut blogikirjoitukset liittyen
hankkeen julkaisemiin selvityksiin
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Ilona Korhonen, projektipäällikkö (p. 0295 020 972)
Laura Ruuskanen, projektiasiantuntija (p. 0295 020 939)
Hanna Aaltonen, projektisuunnittelija (p. 0295 020 995)
Aluekoordinaattorit:
Tanja Tammimies, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (p. 0295 020 959)
Maarit Ojala, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa (p. 0295 020 938)
Katariina Tcheuffa, Pirkanmaa ja Keski-Suomi (p. 0295 020 946)
Päivi Ruotsala, Varsinais-Suomi ja Satakunta (p. 0295 020 992)
Nexhat Beqiri, Uusimaa, Kaakkois-Suomi ja Häme (p. 0295 020 965)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kotona Suomessa -hanke verkossa ja somessa:
www.ely-keskus.fi/uusimaa ->projektit ja hankkeet
https://twitter.com/KotonaSuomessa
Hankkeen YouTube -tili
https://soundcloud.com/kotonasuomessa
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