


Kotona Suomessa on valtakunnallinen hanke, joka koostuu kahdesta 
hankeosiosta: Hyvä polku ja Hyvä alku

Hankehenkilöstö: projektipäällikkö, projektiasiantuntija (Hyvä alku-
hankeosio), projektisuunnittelija ja 7 aluekoordinaattoria

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 6. 
Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistämisen edistäminen

Uudenmaan ELY koordinoi

Kotona Suomessa

Hyvä Alku

Pilottiprojektit

Hyvä Polku

Aluekoordinaattorit



7 aluekoordinaattoria ELY-keskusten laajennetuilla maahanmuuttotyön alueilla

Varsinais-Suomi ja Satakunta: Päivi Ruotsala, paivi.ruotsala(at)ely-keskus.fi, 

p. 0295 020992 

Pirkanmaa ja Keski-Suomi: Hanna Wallenius, hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi, p. 

0295 020946

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu: Tanja Tammimies, tanja.tammimies(at)ely-

keskus.fi, 

p. 0295 020959

Lappi: Sanna Hiltunen, sanna.hiltunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 037 012

Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa: Emine Ehrström, emine.ehrstrom(at)ely-keskus.fi, 

p. 0295 020938

Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala : Tanja Manner, tanja.manner(at)ely-

keskus.fi, p. 0295 020964

Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi: Nexhat Beqiri, nexhat.beqiri(at)ely-keskus.fi, 

p. 0295 020965



Aluekoordinaattorit

Kehittävät kotouttamistyötä tekevien työntekijöiden osaamista

Rakentavat verkostoja ja kehittää prosesseja 

Tunnistavat ja levittävät kotouttamisen hyviä käytäntöjä 

Tuottavat alueellista tietoa kotouttamistyön tueksi

Juurruttavat TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa 
alueille 

Ylläpitävät kotouttamisen osaamiskeskuksen aluesivuja
www.kotouttaminen.fi/alueet

Työn tavoitteena vaikuttavat ja tasalaatuiset kotoutumispalvelut 
kaikkialla maassa

http://www.kotouttaminen.fi/alueet


Hyvä alku -hankeosio; pilottihankkeiden 

tukeminen
Uudenmaan ELY–keskuksen koordinaatiohanke vastaa pilottihankkeiden 
tukemisesta ja niiden valtakunnallisten tulosten muotoilusta

Toteutettu kolme hankehakua erilaisin painotuksin:
1. haku (8 hanketta): kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden kehittäminen

2. haku (8 hanketta): kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen kehittäminen

3. haku (9 hanketta): pidempään työttöminä tai työvoiman ulkopuolella olleiden 
maahanmuuttajien työhön, koulutukseen tai yrittäjäksi ohjaaminen

Tuotettu materiaalia pilottihankkeiden tukemiseen ja tulosten juurruttamiseen, 
mm. 

Omakielisen yhteiskuntaorientaation tueksi: Suomen historiaa käsittelevä monikielinen 
video ”Suomen ja Virtasten vuosisata” 

1. haun hankkeiden mallinnustyöryhmän julkaisu Maahanmuuttajien alkuvaiheen 
palvelujen malli (2018)

Selvitys kotoutumiskoulutuksen malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla (2018, laatinut 
Owal Group)

Kielitaitoa ja hyvinvointia. Selvitys kotona lapsiaan hoitavien 
maahanmuuttajavanhempien kotoutumista tukevan koulutuksen malleista (2016, 
laatinut Ramboll Management Consulting Oy)

http://www.suomenvuosisata.fi/suomi.html
http://view.creator.taiqa.com/demos/kotonasuomessa#/page=1
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotoselvitys_09_04_18.pdf/341dcdd8-f5e8-4eac-b667-a9043bf4a012
http://www.doria.fi/handle/10024/124261


Pilottihankkeiden ratkaisuja ja toimintamalleja

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio 

Etäyhteyksin toteutettu omakielinen yhteiskuntaorientaatio (Hyvä 

alku Pohjois-Pohjanmaalla –hanke)

Englanninkielinen Fast Path –koulutus (Töihin Suomeen –hanke)

Info-Lango: monikielinen etäneuvontapalvelu 

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta (SAK)

International House Helsinki: maahanmuuton alkuvaiheen 

viranomaispalvelut saman katon alla Helsingissä

Kotona lasta hoitavien äitien koulutus- ja uraohjaushanke Äidit 

mukana

https://www.youtube.com/watch?v=KzeMHYQmXgo
https://www.sak.fi/tyoelama/maahanmuuttajat


Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Ilona Korhonen, ilona.korhonen@ely-keskus.fi, 

puh. 0295 020 972

Projektiasiantuntija Laura Ruuskanen, laura.ruuskanen@ely-

keskus.fi, puh. 0295 020 939


