Hyvät väestösuhteet ja
maahanmuuttajien kotoutuminen
-koulutus

Miksi koulutus on tarpeellinen?

Yhteistyökumppanit
Valtakunnalliset, alueelliset
ja paikalliset viranomaiset
sekä järjestöt.
●
Uskonnolliset ja muut
yhteisöt sekä työnantajat.

Toimijoilla ei aina ole riittävästi tietoa siitä, että kotoutumista voidaan tukea myös edistämällä yhdenvertaisuutta
ja hyviä väestösuhteita. Hyvät väestösuhteet käsitteenä
sekä väestösuhdepolitiikka ovat monille vieraita. Väestösuhteiden osa-alueisiin (asenteet, turvallisuuden tunne,
vuorovaikutus ja osallisuus) liittyviä toimenpiteitä toteutetaan, mutta niiden toisiinsa linkittymisestä sekä niiden
merkityksestä myös mm. maahanmuuttajien kotoutumiseen ei aina ole tarpeeksi tietoa. Myöskään alueella
väestösuhteiden edistämisessä avainasemassa olevia
toimijoita ei aina ole tunnistettu.

Keskeiset tehtävät koulutuksen suunnittelussa
Suunnittelu tehdään yhdessä vähintään yhden kumppaniorganisaation kanssa.
Yhteisesti kannattaa sopia tilaisuuden ajankohta, paikka, kustannusten jakaminen, ohjelman sisältö sekä kutsujen lähettäminen ja ilmoittautumisten vastaanottaminen. Myös puhujat kannattaa sopia hyvissä ajoin.

Mitä hyötyä koulutuksesta on osallistujalle?
Osallistuja oppii, mistä väestösuhteissa on kysymys, miten tietoa väestösuhteista voi hyödyntää maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa ja mitä kotoutumisella tarkoitetaan. Osallistuja saa tietoa myös siitä, kuinka myös muiden kuin
kotoutumisen parissa työskentelevien toiminta vaikuttaa maahanmuuttajien kotoutumiseen.

Koulutuksen kohderyhmät
Paikalliset ja alueelliset viranomaiset, alueelliset ETNO:t, paikallispoliitikot ja poliittiset puolueet, uskonnolliset yhteisöt ja johtajat, paikallismedian toimittajat (TV,
sanomalehdet), opettajat ja kouluttajat, järjestötoimijat, työnantajat, ammatti- ja
työnantajaliitot jne.

Koulutuksen kustannukset
Kuluja voi syntyä tilasta, lisäksi kokoustarjoiluista ja puhujien palkkioista ja matkakustannuksista. Myös viranomaisorganisaatioista (ministeriöt, alueelliset ja
paikalliset viranomaiset) ja järjestöistä löytyy teeman asiantuntijoita, jotka tulevat
virkansa tai tehtävänsä puolesta. Tällöin kuluja palkkioista ei synny ja tilaisuus
toteutuu edullisemmin. Kun tilaisuuden järjestää yhdessä toisen organisaation
kanssa, kulut voidaan jakaa.

Koulutuksen yhteiskunnalliset vaikutukset
Ammattilaisten osaaminen kehittyy ja he oppivat suunnittelemaan kotoutumista
edistävää toimintaa väestösuhdenäkökulma huomioiden. Muutkin kuin kotoutumisen parissa työskentelevät tiedostavat, että myös heidän toiminnallaan on vaikutusta maahanmuuttajien kotoutumiseen. Hyvien väestösuhteiden edistäminen
edistää myös kaksisuuntaista kotoutumista. Osallistujien keskinäinen yhteistyö
lisääntyy, jolloin ollaan tietoisempia muiden organisaatioiden ja yhteisöjen työstä.

Ohjelman sisältö:
Asiantuntijapuheenvuoro
väestösuhteista ja kotoutumisesta.
●
Puheenvuoro alueen väestöstä
väestösuhteiden näkökulmasta.
●
1–3 kommenttipuheenvuoroa tilaisuuden kohderyhmään
kuuluvilta henkilöiltä.
●
Paneeli- tai muu keskustelu väestösuhteiden tilasta
alueella: keskustelemassa esimerkiksi kunnan työntekijä,
valtuutettu, poliisi, median edustaja, yrittäjä, järjestötyöntekijä ja uskonnollisen
tai muun yhteisön edustaja.
●
Lisäksi (tarvittaessa) sellaisen paikallisen
toiminnan esittelyä, jossa
hyvät väestösuhteet toteutuvat.

Hyviä käytäntöjä esimerkiksi järjestelyjä koskien:
● Kutsussa tulee selventää, mitä hyvillä väestösuhteilla tarkoitetaan. Koulutustilaisuuksien
on hyvä olla mahdollisimman paikallisia, laajimmillaan maakunnan käsittäviä.
● Keskusteluissa käsiteltävät kysymykset/teemat annetaan etukäteen panelistien tietoon.
● Tilaisuuksien järjestämiseen on hyvä osallistaa toimijoita myös siitä kohderyhmästä, jolle tilaisuuden
suuntaa. Tällöin kohderyhmän tavoittaminen paranee ja myös vaikutukset ovat laadukkaampia.
● Kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalta löytyy aiheesta järjestetty webinaari.

