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Työelämän monimuotoisuus
Sonja Sulkakoski

K

ansainväliset osaajat
turvaavat osaltaan
suomalaista hyvinvointia.
Väestörakenteen muutokset noustavat esille sen
totuuden, että ilman maahan muuttoa emme tule
toimeen.
Työ– ja elinkeinoministeriö
on käynnistänyt työelämän monimuotoisuusohjelman, joka kestää maaliskuuhun 2023 asti. Monimuotoisuusohjelma perustuu Marinin hallitusohjelmaan.
Ohjelman avulla pyritään
vähentämään rakenteellisen syrjinnän ja rasismin
esiintymistä
työmarkkinoilla.

M

onimuotoisuus-ohjelmassa nostetaan

esille erilaisia toimenpiteitä.

• Viestintäkampanjoiden avulla nostetaan esiin
monimuotoisuuden hyötyjä ja erilaisia työkaluja
• Yritys– ja työnantajapalveluihin sisällytetään
monimuotoisuutta ja kansainvälistymistä
vahvistavia palveluita

Tässä osassa:

• Edistetään monimuotoisuutta julkisella sektorilla
sekä järjestöissä
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Työnhaun tueksi esitteitä
Sonja Sulkakoski
IOM on julkaissut esitteitä kiintiöpakolasille ja turvapaikanhakijoille esitteitä työnhaun tueksi.
Turvapaikanhakijoille tarkoitettu esite on julkaistu viidellä
kielellä: suomi, ruotsi, englanti,
ranska ja arabia.
Kiintiöpakolaisille tarkoitettu
esite on julkaistu seitsemällä
kielellä; suomi, ruotsi, englanti,
ranska, arabia, swahili ja
tigrinja.
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Kohti kumppanuutta

Pikaopas kausityöhön

Sonja Sulkakoski

Sonja Sulkakoski

Työ– ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma on
käynnistynyt hyvin.

IOM on julkaisut pikaoppaan
työnantajille ja yrityksille liittyen
kausityöhön.

Kotoutumisen kumppanuusverkosto kokoontui 3.3.2021 ja seuraava
kokous on 10.5.2021 klo 13-15.

Oppaassa on neuvontaa ja lisätietoa
antavien toimijoiden yhteystietoja
sekä linkkejä erilaisista
yhteistahoista.

Kumppanuusohjelman tavoitteena
on luoda uutta ja osallistavaa yhteistyötä sekä rakentaa yhteistä
näkemystä kotoutumisesta ja yhteiskunnan vastaanottavuudesta.
Kumppanuusohjelma toimii avoimena verkostona. Hyväksi todetut
työvälineet ja muut esille nostetut
asiat ovat kaikkien saatavilla.

Oppaassa on myös listaus
riskitekijöistä, joita tulee tunnistaa
ja miten voidaan ongelmien syntyä
ehkäistä.
Opas on suomen ja ruotsin kielellä.

Verkostossa on lähes 150 toimijaa
ympäri Suomea. Toimijoista on lista
kotouttaminen.fi—sivustoilla (”löydä
kumppani”)
Tavoitteena on kehittää kumppanuusohjelman jäsentämisen tueksi
kaksivuotinen toimintasuunnitelma.
Vuosien 2021-2022 toimintasuunnitelmaa on työstetty luonnosvaiheeseen saakka. Luonnokseen voi tutustua kotouttaminen.fi sivustolla
olevasta linkistä. Halutessa suunnitelmasta voi antaa myös palautetta.

Kohtaavan asiakastyön perusteet
Sonja Sulkakoski

Pakolaistaustaisten ohjaus hankkeessa on laadittu kohtaavan asiakastyön perusteet käsikirjan.
Käsikirjassa kuvataan kohtaavan asiakastyön portaat, joka rakentuu neljään vaiheeseen.
1.
Empatiavaihe
2.
Ohjauksellinen vaihe
3.
Neuvonnallinen vaihe
4.
Hyvästeleminen
Käsikirjassa vastataan …
• Miksi tarvitaan
• Mitä sillä tarkoitetaan
• Mitä se on käytännössä
• Mitä edellyttää
• Mitä se antaa
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Työllisyyden kuntakokeilun kotoutumispalvelut
Marika Iivonen
Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilun kotoutumispalvelut löytyvät
osoitteesta Rantakatu 5 D, Braincentteristä.
Kuntakokeilut alkoivat maaliskuun
alussa ja nyt on toiminta päässyt
mukavasti alkuun.

Olemme covid- 19 tilanteesta huolimatta pystyneet järjestämään asiakkaiden alkuhaastattelut henkilökohtaisella tapaamisella ja perjantaina
16.4. meillä oli täällä Raahessa lukuja kirjoitustaidon testit kotoutumiskoulutukseen jonottaville ja vasta
alkuhaastattelussa käyneille.

OSAO:lta tuli kaksi testaajaa ja hyvin saatiin testien kautta tietoon
asiakkaiden koulutustarpeet. Seuraava kotoutumiskoulutus järjestetään Raahessa lähiopetuksena lähiaikoina, aloituspäivämäärää ei tässä vaiheessa ole tiedossa.
Nyt on tulossa koulutusvaihtoehdoksi myös verkkokotokoulutus ja
se on mahdollista valita, mikäli asiakas kokee mielekkäämmäksi opiskella kieltä verkossa. Niin lähiopiskelussa kuin verkkokotokoulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä ja
viitenä päivänä viikossa.

Sisäministeriön maahanmuuton tilannekatsaus
Sonja Sulkakoski
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Keskimäärin suomessa maahanmuuttajia on noin 8%. Tosin sijoittumisessa on alueellisia eroja.

Kuntapolitiikka on keskeisessä asemassa. ”Vaikka kotouttamisella kustannuksensa, kotoutumispalveluiden
puute maksaa niitä enemmän.”

Vuonna 2020 lähes puolet (47,1%)
maahanmuutosta oli työperusteista.
Lisäksi myös perhesyyt (20,1%) ja
opiskelu (7,5%) olivat syitä Suomeen
saapumiseen. Vastaavasti kansainvälistä suojelua saavia (ml. kiintiöpakolaiset) oli 6,4%.

Aiemmin maahanmuuton tilannekatsaus julkaistu 1-2 kertaa vuodessa.
Jatkossa Sisäministeriö julkaisee
teemakohtaisia katsauksia noin neljästi vuodessa.

isäministeriö on julkaissut
21.4.2021 vuoden 2021
ensimmäisen maahanmuuton
tilannekatsauksen.

Tulevina vuosina taloudellinen huoltosuhde heikentyy. Osaajien
(ml. ulkomaalaiset) saatavuus on
yksi suomalaisyritysten suurin haaste liittyen kasvuun ja kansainvälistymiseen.

ilannekatsauksessa todetaan, että kunnilla on tärkeä
rooli elinvoimaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Maahanmuuton tilannekatsauksesta
laajemmin linkistä.

”Maahanmuutto

on
monipuolisempi ilmiö
kuin julkinen
keskustelu antaa
ymmärtää ja
välttämätöntä
Suomen taloudelliselle
huoltosuhteelle.”

Tämän julkaisun tarkoituksena on koota yhteen
kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyviä asioita.
Sonja Sulkakoski
040 135 8563
Hanna Sippala
040 135 8080

Kotouttamisen ajankohtaisista asioista on eri toimijoiden
mahdollista kirjoittaa. Ideoita ja valmiita lyhyitä tekstejä
voi lähettää sonja.sulkakoski(at)ras.fi.
Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2021

Rantakatu 8, ovi 7, 3.krs
92100 RAAHE

Raahen seudun kotouttamisohjelma 2021-2024
Sonja Sulkakoski
Raahen seudun kotouttamisohjelma vuosille 20212024 päivitys on edennyt.

Kotouttamisohjelman tavoitteita pohdittaessa
pienryhmän jäsenillä on ollut mahdollisuus nostaa esille tärkeitä asioita.

Joulukuussa 2020 alkanut päivitystyö on edistynyt
hyvin. Työskentelyyn on osallistunut suuri joukko
toimijoita alueen kunnista, järjestöistä sekä seurakunnasta. Lisäksi kotouttamisohjelma-luonnosta on
arvioineet pyhäjokiset maahanmuuttaneet Tervetuloa Pyhäjoelle hankkeen avustamana.

Teemojen alle esitetyistä tavoitteista on käyty
äänestys, jonka pohjalta monista tärkeistä asioista on valittu ne tärkeimmiksi koetut asiat. Valintaa ei ollut kaikilta osin helppo tehdä, koska on
monia tärkeitä asioita, joihin tulisi kotoutumisessa panostaa.

Kotouttamisohjelmasta on tulossa kaksiosainen;
kotouttamisohjelma 2021-2024 sekä sitä täydentävä
selvitysosa.

Kotouttamisohjelmaan kirjatut kehittämistavoitteet ja toimenpiteet ovat vain osa seutukunnan
toiminnoista. Jokainen kunta ja myös kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää palveluitaan, jotta ne
vastaisivat mahdollisimman hyvin juuri heidän
omiin tarpeisiin.

Kotouttamisohjelma-luonnos pyritään viemään käsittelyyn kuntien ja kuntayhtymän päätäntäjärjestelmiin vielä ennen juhannusta. Tavoitteena on, että
seutukunnallinen ohjelma on valmis syksyllä 2021,
jonka jälkeen sitä päästää toteuttamaan.
Kotouttamisohjelma rakentuu kuuden teeman alle:
•
Työ ja osaaminen
•
Hyvinvointi ja terveys
•
Vapaa-aika
•
Ohjaus ja neuvonta
•
Asuminen ja turvallisuus
•
Kotoutumisen perusta

Kotouttamisohjelman päivitykseen osallistuneet
ja osallistuvat henkilöt ovat olleet innostuneita ja
äärettömän motivoituneita. On ollut mielekästä
työskennellä osaavien ja innovatiivisesti ajattelevien toimijoiden kanssa.
Kotouttamisohjelma-luonnosta tullaa esittelemään kuntien valtuustoissa jo ennen varsinaista
käsittelyä. Siten valtuustojen edustajilla on
mahdollisuus perehtyä ohjelman sisältöön jo
ennakolta.

