Alueellinen maahanmuuttotyön
verkostokokous

Miksi verkostokokous on tarpeellinen?
Yhteistyökumppanit
ELY-keskukset ja alueen
keskuskaupungit (esim.
maahanmuuttokoordinaattori).
●
Muita kumppaneita ovat muut
viranomaiset, koulutusorganisaatiot,
järjestöt.
●
Verkosto on avoin kaikille
kotoutumis- ja maahanmuuttotyötä
tekeville.

Alueella on paljon toimijoita, jotka tekevät kotoutumis- ja
maahanmuuttotyötä eri organisaatioissa. Kaikki toimijat
eivät tiedä, mitä työtä toiset organisaatiot tekevät, sillä
uusia toimijoita ja hankkeita syntyy, eikä tieto ajankohtaisista asioista välity organisaatioiden kesken. Sama tilanne voi olla myös työntekijöiden vaihtuessa, tieto ei aina
välity. Asiakkaat voivat ohjautua ”vääriin paikkoihin”, jos
tietoa alueen kaikista palveluista ei ole.

Keskeiset tehtävät verkostokokouksen suunnittelussa
Seuraavat asiat tulee sopia ja suunnitella hyvissä ajoin ennen kokousta:
● Aika ja paikka.
● Tilavuokra ja kahvitarjoilu.
● Kokouksen asialistan tai teeman sopiminen.
● Kutsujen lähettäminen.

Mitä hyötyä osallistujalle verkostokokouksesta on?
Osallistujat saavat tietoa alueen ajankohtaiseen kotoutumis- ja maahanmuuttotyöhön liittyvistä asioista. Kokouksissa pääsee myös verkostoitumaan ja tutustumaan muihin toimijoihin. Hyvin toimiva verkosto lisää yhteistyötä, vähentää päällekkäisyyksiä ja edesauttaa kehittämistä. Ajantasaisen tiedon myötä asiakkaiden
ohjaaminen oikeisiin palveluihin helpottuu.

Verkostokokouksen kohderyhmät
Alueen kotoutumis- ja maahanmuuttotyötä tekevät toimijat eri organisaatioissa,
myös vapaaehtoistoimijat.

Verkostokokouksen kustannukset
Kahvitarjoilut ja tilavuokra.

Verkostokokouksen yhteiskunnalliset vaikutukset
Tiedon lisääntyessä yhteistyön edellytykset toimijoiden kesken paranevat ja kasvavat, samoin asiakasohjaus tehostuu. Toimintaa voidaan kehittää yhteisesti ja
suunnitella esimerkiksi yhteisiä hankkeita. Verkosto edistää kumppanuutta myös
viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken.

Verkostokokouksien sisällöt
(suunnitellaan tarpeen mukaan):
Joka kerralla ELY-keskuksen, kaupungin ja muiden
toimijoiden ajankohtaiset aiheet, uudet hankkeet, alueen
hankkeiden hyvät käytännöt jne.
●
Kokoukseen voi myös ottaa teeman, kuten työllisyys,
mielenterveyden tukeminen, järjestöjen kotouttava työ.
●
Osa ajasta voidaan käyttää työpajoihin, joiden
sisällöt puretaan tilaisuudessa. Työpajoihin ja niiden
purkamiseen varataan riittävästi aikaa. Lisäksi voidaan
kutsua puhujia ajankohtaisista aiheista.
●
Puolen päivän tilaisuus on todettu sopivaksi.
Koko päivän tilaisuuteen eivät kaikki aina pääse.

Hyviä käytäntöjä esimerkiksi järjestelyjä koskien:
● Verkoston on hyvä kokoontua 2–5 kertaa vuodessa toimijoiden tarpeen mukaan.
● Verkoston tulisi toimia poikkihallinnollisena foorumina ja kokoontumisten järjestäminen olla kiertävää.
Koordinaatiosta kannattaa sopia mahdollisimman tarkasti.
● Kussakin verkostokokouksessa sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.
● Verkoston on tärkeää olla avoin, eli uudet toimijat ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
● Kokouksista voidaan tehdä muistio, joka lähetetään osallistujille, tai tallennetaan esimerkiksi verkkosivulle.
● Kuulumiskierrosten kellottamisella vältytään liian pitkiltä puheenvuoroilta.
● Palautekysely ja verkoston kehittämisideointi on hyvä toteuttaa esimerkiksi kerran vuodessa.

