


Kotona Suomessa -pilottihankkeet

Kotona Suomessa –koordinaatiohankkeen alle on kuulunut 

25 pilottihanketta, jotka ovat saaneet rahoituksen 3 

hankehaussa

3. hankehaku vuonna 2017: pidempään työttöminä tai 

työvoiman ulkopuolella olleiden maahanmuuttajien työhön, 

koulutukseen tai yrittäjäksi ohjaaminen; erityisesti naiset
9 hanketta 2017-2020



Äidit mukana, Careeria

The Nice Work Project, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Matkalla työelämään, Väestöliitto ry 

Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! Vantaan 
kaupunki

Ote työhön, Työväen Sivistysliitto ry 

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille, Nuorten Ystävät ry

Työnoste Raahe, Raahen kaupunki

Mahdollisuudet todeksi, Keski-Suomen monikulttuuristen 
yhdistysten liitto Wari ry 

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen, Oulun Aikuiskoulutuskeskus 
Oy 

Pidempään työttömänä olleisiin keskittyneet hankkeet



Perusidea on loistava

Yhdistetään uutta toimintaa olemassa oleviin ja pysyviin 
rakenteisiin

Asiakkaille luonteva ja helposti lähestyttävä konsepti

Kaikki voittavat –tyyppinen asetelma

Tulokset puhuvat puolestaan

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö

Vantaan kaupungin rooli

Minna Perokorpi-Sulin

Miksi Äidit mukana -malli on niin hyvä!



Kotona Suomessa -hankkeen tuotteet 
maahanmuuttajille

Monikielinen yhteiskuntavideosarja Ymmärrä Suomea

7 videota aiheina mm. työhaku ja työn tekeminen Suomessa, verotus ja 

hyvinvointiyhteiskunnan perusteet, minkälainen on keskivertosuomalainen, kunniaan 

liittyvä väkivalta jne. 

Suomi, arabia, kurmandzi, somali, englanti, venäjä, dari. Tulossa: sorani, viro, kiina, 

tigrinja, ranska, thai.

Monikielinen video Suomen historiasta ”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja 

Virtasten vuosisata”. Suomi, englanti, arabia, sorani, somali, thai, venäjä, farsi.

https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists
http://www.suomenvuosisata.fi/


Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus

Opi kotoutumisesta -
verkkokoulutus sisältää kattavat 
perustiedot maahanmuutosta 
sekä kotoutumisesta ja sen 
edistämisestä. Koulutus koostuu 
teksteistä, videoista, tilastoista 
ja lisätietolinkeistä.

Soveltuu alasta riippumatta 
perehdyttämisen tai osaamisen 
kehittämisen avuksi

www.opikotoutumisesta.fi

http://www.opikotoutumisesta.fi/


Kotona Suomessa -hankkeen muut tuotteet 
ammattilaisille

Tuotekortit tilaisuuksien järjestämisen tueksi:
Hyvät väestösuhteet ja kotoutuminen
Hankemylly
Kotoutumisen peruskoulutus
Etäkatsomo
Alueellinen monikulttuurisuusverkosto

Kooste eri tahojen tuottamista monikielisistä materiaaleista maahanmuuttajille

Koronakevään podcast -sarja

Webinaarit hankkeen YouTube-kanavalla: mm. Arvostavat aamukahvit –sarja ja webinaari 
rekrytointiselvityksestä, tulossa mm. kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen 
kohtaaminen ja työskentely tulkin kanssa

Luentosarja kotoutumisen teemoista kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla
Raportit pilottihankkeiden tuloksista
Selvitys työnantajien asenteista maahanmuuttajien rekrytoimista kohtaan
Selvitys, jossa tutkittu kotoutujien näkemyksiä saamistaan kotoutumispalveluista

https://www.ely-keskus.fi/web/ely%20/kotona-suomessa-tuotekortit
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
https://soundcloud.com/kotonasuomessa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOsNIo1WyAXNNKgtBEa8yhqe7TPMcmJc6
https://www.youtube.com/watch?v=FtTKGauZins&list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa;jsessionid=82FDC2415487F12D9040D4373CD716AC?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14405#_48_INSTANCE_7RHlWZO5KZYC_=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fastatic%2Fsuomi%2Fsuomi.html%3F
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+maahanmuuttajien+rekrytoimisesta/471b0885-695a-4c79-bcb3-e122f2b3ca48
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+kotoutumispalveluita+koskevista+n%C3%A4kemyksist%C3%A4/db7322c5-9230-4449-81fd-0334a747dc62

