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

Kotona Suomessa -hanke (2015-2020) päättyy

Kotona Suomessa -hankkeen henkilökuntaa päätöstilaisuudessa 28.10.

Vuonna 2015 alkanut valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.
Hankkeen päättymistä juhlistettiin 28.10. striimatulla päätöstilaisuudella ”Tulvasta
talentteihin”, jota seurasi noin 400 kotoutumisen ammattilaista eri puolilla maata.
Jotta kotoutumiseen liittyvän osaamisen kehittyminen jatkuisi kaikkialla Suomessa hankkeen
jälkeenkin, on hankkeessa luotu uudenlainen kotoutumisen verkkokoulutus Opi kotoutumisesta,
joka on osoitteessa www.opikotoutumisesta.fi Opi kotoutumisesta -koulutus on organisaatiosta
riippumaton perehdytyskoulutus kaikille aihepiirin pariin uusina työntekijöinä tuleville
henkilöille esimerkiksi TE-toimistoissa, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Kotona Suomessa
-hankkeen päätyttyä Opi kotoutumisesta siirtyy työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen hallintaan.
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Uusia monikielisiä videoita vielä viime
metreillä
Kotona Suomessa -hanke julkaisee joulukuun
loppuun mennessä vielä uuden, monikielisen
videon, jonka aiheena on viranomaisen rooli
Suomessa ja tulkin käyttö viranomaisessa
asioitaessa. Video on tarkoitettu kaikille
uusille kotoutujille ja sen tarkoituksena ja
selventää tulkin ja viranomaisen rooleja ja
avata esimerkiksi sitä, mitkä ovat asiakkaan
oikeudet tulkkia käytettäessä.
Video on katsottavissa kymmenellä kielellä
Kotona Suomessa -hankkeen YouTubekanavalla.

Ymmärrä Suomea -videosarja nyt 14
kielellä!
Suomalaisen yhteiskunnan eri aiheita
käsittelevään Ymmärrä Suomea -videosarjaan
on tuotettu uusia kieliversioita: tigrinja, kiina,
thai, viro, sorani ja ranska. Lisäksi on tuotettu
yhteistyössä Helsingin Arbiksen kanssa ruotsiksi
puhuttu versio. Uusien kieliversioiden myötä
videosarjasta on siis tullut kaikkiaan
neljätoistakielinen. Sarjan osien aiheina on
muun muassa demokratia ja yhteiskunnallinen
vaikuttaminen, työnhaku ja työn tekeminen
Suomessa sekä lasten oikeudet ja
kasvattaminen.
Kaikki Ymmärrä Suomea -sarjan videot ovat
Kotona Suomessa -hankkeen YouTubekanavalla.

Kotona Suomessa -hankkeen muita
tuotteita

Pilottihankkeiden kehittävän arvioinnin
koontiraportti julkaistu

•

Kotona Suomessa -hanke on toiminut
koordinaatiohankkeena 25 itsenäiselle
pilottihankkeelle, jotka toimivat vuosina 20162020. Pilottihankkeiden kehittävää arviointia
on tehnyt Risto Karinen (Ramboll/Owal Group).
Kooste arvioinneista sekä arvioinnin
loppupäätelmät 10 teesin muodossa on nyt
julkaistu Doriassa.

•

•

•
•
•

Videot suomen kielestä ja kielen
oppimisesta julkaistaan joulukuun lopulla
hankkeen YouTube-kanavalla.
Koronakevään podcast -sarja, jossa aiheina
on mm. kotoutumiskoulutukseen liittyvät
myytit ja maahanmuuttajanaisten
työllisyysaste, on kuunneltavissa Kotona
Suomessa -hankkeen Soundcloud -tilillä.
Koulutusten järjestäjän tueksi on tehty
tuotekortit kolmesta koulutuksesta (mm.
kotoutumisen peruskoulutus) sekä kahdesta
hankkeessa vakiintuneesta muusta
osaamisen kehittämisen toimintamallista
(etäkatsomo ja alueellinen
monikulttuurisuusverkosto).
Listaus eri tahojen tuottamista
monikielisistä materiaaleista
Selvitys maahanmuuttajien rekrytoinnista
”Kaikki toimi kohdallani” Selvitys
kotoutumispalveluita koskevista
näkemyksistä

Hankkeen työtä ja tunnelmia 2015-2020
videolla
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.
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Kotona Suomessa -hankehenkilöstö
kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja toivottaa
hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2021!

Ilona Korhonen, projektipäällikkö (p. 0295 020 972)
Laura Ruuskanen, projektiasiantuntija (p. 0295 020 939)
Jaakko Vehkaperä, 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.kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
Hankkeen YouTube -tili (tilin hallinnointi siirtyy TEM:n kotouttamisen osaamiskeskukselle).
https://soundcloud.com/kotonasuomessa
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