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

Selvitys maahanmuuttajien palkkaamiseen liittyvistä
asenteista julkaistu

Kotona Suomessa -hanke teetti alkuvuodesta 2020 selvityksen, jossa kysyttiin työnantajien
näkemyksiä kohtaanto-ogelmasta ja maahanmuuttajien rekrytoimisesta sen ratkaisuna.
Selvityksen toteutti Taloustutkimus Oy ja se tehtiin haastattelemalla puhelimitse 1009 sosiaalija terveys-, kaupan-, palvelu- ja teollisuuden alalla toimivan yrityksen rekrytoinneista vastaavaa
henkilöä eri puolilla maata. Koko selvitys on luettavissa Kotona Suomessa -hankkeen kotisivuilta.
Selvityksestä käy ilmi, että puolessa yrityksistä ollaan sitä mieltä, että maahanmuuttajan
lähtömaalla on vaikutusta tämän työssä pärjäämiseen. Lisäksi jopa 29 % vastaajista mainitsi
maita tai alueita, joista ei mielellään palkkaisi työntekijää. Selvityksessä todetaan, että tämän
taustalla voi olla syrjiviä ja jopa rasistisia asenteita.
Vastausten perusteella monikulttuurisuus vaikuttaa ylipäänsä olevan hankalasti käsiteltävä asia
monella työpaikalla. Vaikka monikulttuurisuus periaatteessa nähdään positiivisena asiana, ajatus
siitä, että omalla työpaikalla työskentelisi eri taustoista lähtöisin olevia henkilöitä ei välttämättä
tunnu hyvältä: 80 % vastaajista piti työyhteisöään avoimena monikulttuurisuudelle, mutta vain
32 % piti hyvänä, että työpaikalla olisi henkilöitä eri kulttuuritaustoista.
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Selvityksen tuloksia käsiteltiin 16.6. järjestetyssä webinaarissa, jonka tallenne tulee Kotona
Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalle. Ilona Korhonen kirjoitti myös kotouttaminen.fi -sivuilla
toukokuun lopussa julkaistun blogikirjoituksen selvityksen tuloksiin liittyen.

Kevään 2020 tuloksena useita podcasteja
ja webinaareja
Muiden tahojen tavoin Kotona Suomessa hanke joutui uusimaan suurimman osan
kevään ja kesän töitä koskevista
suunnitelmistaan, kun koronapandemiasta
johtuvat rajoitukset astuivat voimaan.
Osaamista kehittävät tilaisuudet siirrettiin
tuolloin etäyhteyksin järjestettäviksi.
Webinaareja toteutettiin useista aiheista,
kuten työskentelystä asioimistulkin kanssa.
Webinaarien lisäksi alettiin tehdä
Koronakevään podcast-sarjaa. Podcasteissa
käsitellään muun muassa kotoutumiskoulutukseen liittyviä myyttejä, suomen
kielen oppimista ja maahanmuuttajanaisten
muita ryhmiä alhaisempaa työllisyysastetta.
Kaikki podcastit ovat kuunneltavissa Kotona
Suomessa -hankkeen Soundcloud -tilillä.

Opi kotoutumisesta -koulutus
Kotona Suomessa -hanke päättyy vuoden 2020
lopussa. Jotta kotoutumiseen liittyvän
osaamisen kehittäminen jatkuisi kaikkialla
Suomessa hankkeen jälkeenkin, tuotetaan
hankkeessa kotoutumisen verkkokoulutus Opi
kotoutumisesta. Opi kotoutumisesta -koulutus
antaa yleiskuvan maahanmuutosta ja
kotoutumisesta Suomessa. Se on
organisaatiosta riippumaton
kotoutumissubstanssin perehdytyskoulutus
kaikille aihepiirin pariin uusina työntekijöinä
tuleville henkilöille esimerkiksi TEtoimistoissa, kunnissa, järjestöissä ja
oppilaitoksissa.
Opi kotoutumisesta -koulutus julkaistaan
keskiviikkona 19.8. pidettävässä webinaarissa
osoitteessa www.opikotoutumisesta.fi

Selvitys kotoutujien kotoutumispalveluita
koskevista näkemyksistä

Ymmärrä Suomea -videosarjaan uusia
kieliversioita

Kotona Suomessa -hanke käynnisti syksyllä
2019 selvityksen, jonka tarkoituksena oli
kartoittaa kotoutumiskoulutuksen
loppuvaiheessa olevien kotoutujien
näkemyksiä kotoutumislain mukaisista
palveluista, kuten kotoutumiskoulutuksesta ja
-suunnitelmasta.

Alkuvuodesta valmistuneeseen Ymmärrä
Suomea -videosarjaan on tekeillä uusia
kieliversioita. Tämä seitsemänosainen,
suomalaista yhteiskuntaa käsittelevä
videosarja on tekeillä nyt tigrinjaksi, kiinaksi,
thaiksi, soraniksi, viroksi ja ranskaksi. Uudet
kieliversiot valmistunevat elokuussa ja ne
tulevat katsottavaksi Kotona Suomessa hankkeen Youtube-kanavalle.

Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy ja se
valmistuu kesäkuun lopulla. Valmistuttuaan se
löytyy muiden Kotona Suomessa -hankkeen
tuotteiden tavoin hankkeen www-sivulta.

Uutiskirje

3 (3)

16.6.2020

Kotona Suomessa -hanke toivottaa hyvää juhannusta ja
aurinkoista kesää!
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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

