Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2013 rahoitetut hankkeet:
Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF0113A1 Kotoutumista tukevat mallit vapaaehtoistyössä
(KOTIMAA)
Suomen Punainen risti / Hämeen piiri
81 567,74 €
108 756,99 €
Hankkeessa kehitetään keinoja osallistaa erityisen
haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajanaisia sekä
nuoria maahanmuuttajia SPR:n vapaaehtoistoimintaan ja
toissijaisesti myös hankkeen yhteistyökumppanien
vapaaehtoistoimintaan. Tavoitteena on edistää kohderyhmään
kuuluvien naisten ja nuorten kotoutumista erityisesti paikallisiin,
omaa asuinpaikkaa lähellä oleviin yhteisöihin. Kehittämisalueena
on SPR:n Hämeen piiri Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja PäijätHämeen alueella.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF0613C3 OSKU - Osaava henkilöstö kotouttaa
Kuusamon kaupunki / perusturva
13 125,00 €
26 250,00 €
Hankkeessa luodaan poikkihallinnollisen työpajatyöskentelyn
ja koulutuksen avulla yhteinen tietopohja kaupungin
kotouttamisohjelman käytännön toteutukseen ja
maahanmuuttajatyöhön. Samalla vahvistetaan maahanmuuttajien
kanssa työskentelevien kaupungin työntekijöiden yhteistä
näkemystä maahanmuuttajan alkukartoituksen järjestämisestä ja
kotoutumissuunnitelman laatimisesta Kuusamossa.

Hanke:

IF0713C3 Qutomo, Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen
kotouttamispolku
Vantaan Nicehearts ry
82 811,58 €
110 415,44 €
Projektissa tuotetaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä osaamista
ja tietotaitoa tahoille, jotka työskentelevät kolmansien maiden
kansalaisten kotouttamisen parissa. Vantaan kaupungissa
käynnistetään pilottiryhmä, joka käyttää toimintamallia ja arvioi
sen käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta. Hanke järjestää
monimuotoisia ja monikulttuurisia seminaareja
yhteistyökumppaneiden kanssa kotouttamispalvelun tarjoajille eri
puolilla Suomea kerätyn tiedon ja mallin levittämiseksi. Lisäksi
käynnistetään yhteistyöverkosto, joka edistää sekä avointa

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

dialogia eri sektoreiden välillä että tukee kulttuurien välistä
ymmärrystä.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
yhteydessä:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF0913C4 iCount 3
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen
yhteistyöverkosto Moniheli ry
112 902,78 €
150 537,04 €
Hankkeessa kokeillaan kuntien, poliittisten järjestöjen ja
monikulttuuristen yhdistysten yhteistyömallia, jonka toimintaa
edistävät yhteisökoordinaattorit. Hanke toimii Turussa, Oulussa ja
Lappeenrannassa ja kussakin kaupungissa toiminta keskitetään
tiettyihin maahanmuuttajaryhmiin. Toiminnoissa hyödynnetään
myös vapaaehtoistoimijoita. Toiminnan tueksi kerätään ja
tuotetaan
monikielistä
tiedotusmateriaalia.
Paikallinen
toimintamalli ja -materiaali rakennetaan hankkeen kohderyhmien
tarpeista ja toiveista tehdyn selvityksen pohjalta. Hanke levittää
eri tiedotuskanavien kautta yhdessä luotuja hyviä käytäntöjä.

IF1013A2 VTJ-rekisteröinti oleskeluluvan myöntämisen
LuvallaHETU
Maahanmuuttovirasto
258 695,39 €
344 927,19 €
Hankkeen tuloksena maahanmuuttajalle myönnetään
henkilötunnus samassa yhteydessä kuin oleskelulupa, ja
henkilötunnus merkitään oleskelulupakorttiin.
Väestötietojärjestelmään rekisteröintipyyntö ja henkilötunnuksen
tilaaminen väestötietojärjestelmästä integroidaan
oleskelulupahakemusprosessiin. Saatu henkilötunnus ja tieto
väestötietojärjestelmään rekisteröinnistä annetaan tiedoksi
henkilölle oleskelulupapäätöksen yhteydessä ja samalla henkilöä
informoidaan henkilötunnuksen merkityksestä Suomessa.
Hankkeessa toteutetaan tämän uudistuksen vaatimat muutokset
viranomaistoiminnassa, tietojärjestelmässä ja
asiakasneuvonnassa.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF1413A1 Etsivää kotouttamista maahanmuuttajanaisille EMMA
Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry
69 614,15 €
92 818,87 €
Hankkeen pyrkimyksenä on tavoittaa niitä maahanmuuttajanaisia,
joilla ei ole osallisuuteen ja arjen hallintaan riittävää kielitaitoa.
Heille tarjotaan oman kodin lähialueella suomen kielen ja kulttuurin
opetusta sekä asiakasohjausta ohjaamalla heitä heidän tarpeistaan
nousevien
palveluihin.
Hankkeen
työntekijät
toimivat
kulttuuritulkkeina eri elämänvaiheisiin liittyvissä tilanteissa.
Hankkeen aikana rakennetaan yhteistoimintamallia kielenopetuksen
ja hyvinvointipalveluiden välillä.

IF1713C3
Järjestöjen
yhteiskunnallisen
toiminnan
vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen - JYVÄ
Diakonia-ammattikorkeakoulu
134 267,00 €
179 022,67 €
Hankkeen tavoitteena on tehostaa järjestöjen yhteiskunnallista ja
kotouttavaa toimintaa sekä lisätä järjestöissä tehtävä
yhteiskunnallisen ja kotouttavan toiminnan näkyvyyttä ja
hyödynnettävyyttä. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, miten
maahanmuuttajien kulttuuri- ja uskontotausta voi toimia
kotoutumisen edistäjänä. Hankkeessa kartoitetaan ja määritellään
järjestöjen toimintaa, ja palveluiden laatukriteereitä sekä
rakennetaan ja pilotoidaan menetelmä- ja
koulutuspakettijärjestöjen kotouttavan toiminnan arvioimiseksi ja
kehittämiseksi. Koulutuspaketti tarjotaan kumppanijärjestöille sekä
laajemmin muille kiinnostuneille maahanmuuttajien parissa
työskenteleville ja uskontotaustaisille järjestöille, ja menetelmät
ovat jatkossa järjestöjen vapaassa käytössä.

IF1813C4 Hanke Radio UusJussi
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry (SMY)
46 862,82 €
62 483,76 €
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta
tiedotusvälineissä, välittää kotoutumistietoa kaksisuuntaisesti sekä
vahvistaa ja lisätä vuoropuhelua eri kulttuurien kesken. Lisäksi
tavoitteena on edistää maahanmuuttajista itsestään lähtevää
keskustelua
ja
mielipiteen
ilmaisua.
Vapaaehtoisille
maahanmuuttajille
annetaan
koulutusta
radiotyöstä
ja
ohjelmasuunnittelusta ja toteutetaan ohjelmia vapaaehtoisten

tuottamasta materiaalista. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja
kulttuurien välistä vuorovaikutusta ohjelmasisältöjen avulla.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF2013A1 Kohtaamisia- Rohkeutta maahanmuuttajien
työnhakuun taiteen keinoin
Turun ammattikorkeakoulu
100 194,06 €
133 592,08 €
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotoutumisvaiheessa olevien
työttömien maahanmuuttajien oman osaamisen tunnistamista
sekä antaa heille itsevarmuutta työnhakuun uudessa kotimaassaan
taidelähtöisin matalan kynnyksen menetelmin. Hankkeessa
toteutetaan maahanmuuttajien kuulemisprosessi
dokumenttielokuvien sekä dokumenttiteatterin kautta. Tämän
jälkeen maahanmuuttajat pääsevät kehittämään
työelämävalmiuksiaan simulaation keinoin. Hankkeen lopussa
järjestetään seminaari ja hankkeen tuloksena syntyvät
dokumenttielokuvat julkaistaan. Lisäksi valmistetaan opas, jota
voi käyttää materiaalina maahanmuuttajien työnhakuvalmiuksia
edistävissä koulutuksissa.

IF2113C4 Kotoutumista kulttuurityössä. Näyttely- ja
kokoelmahanke Suomen afrikkalaisista.
Työväenmuseo Werstas (Työväen museoyhdistys ry)
87 000,00 €
116 000,00 €
Hankkeen tavoitteena on kannustaa afrikkalaistaustaisia
suomalaisia kertomaan omasta toiminnastaan ja osallistumaan eri
alueilla yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla luodaan malleja
osallistumiselle ja tehdään näkyväksi vähemmistöjen historiaa
osana Suomen historiaa. Hanke järjestää monitieteisiä ja
moniammatillisia työpajoja, joihin osallistuu järjestötoimijoita.
Työpajojen teemoina ovat musiikki, urheilu- ja vapaa-ajan
liikunta, uskonto ja kansalaisjärjestöissä toimiminen. Työpajat
tuottavat materiaalia hankkeen näyttelyyn. Näyttelyä tarjotaan
tämän jälkeen myös muille suomalaisille museoille.
Työväenmuseo Werstas tarjoaa hankkeeseen osallistuville
koulutusta museotyöhön.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF2313A1 SAIMIT- naisten mentorointihanke
Diakonia-ammattikorkeakoulu
128 271,44 €
171 028,59 €
Tavoitteena on etsiä, tukea, aktivoida ja voimavaraistaa
kodeissaan eristyksissä eläviä kotoutumisvaiheen
maahanmuuttajanaisia ja välillisesti heidän lapsiaan. Heille
tarjotaan tavallisten suomalaisnaisten arkitukea Helsingin
Diakonissalaitoksen kehittämään yhteisökasvatuksen
mentorointimalliin pohjautuen. Ei-ammattilaiset vapaaehtoiset
naiset sitoutuvat noin vuoden mittaiseen mentorisuhteeseen, jossa
on arviolta 1-4 tapaamista/kk. Toiminnan painopiste on
kotoutumisen edistämisessä, ongelmien ennaltaehkäisyssä ja
varhaisessa puuttumisessa. Naistyön näkökulmaa korostetaan.
Hankkeessa järjestetään myös yhteistä toimintaa.

Hanke:

IF2713C4 Helsingin monikulttuurisuuskoulutus ja
palvelukeskus (HELMO) 2
Afrikkalaiset ja Afrikkalais-Eurooppalaisten Yhdistys (AFAES)
ry
96 912,46€
129 216,61 €
Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua
ja kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia lisäämällä
sosiaalialalla ja päivähoidon parissa työskentelevien henkilöiden
ammatillista osaamista monikulttuurisuuteen liittyen sekä
vahvistamalla kolmansien maiden kansalaisten ammatillisia ja
yhteiskunnallisia valmiuksia. Hankkeessa järjestetään
osallistavia ja innovatiivisia työpajoja sosiaalialan ja päivähoidon
työntekijöille, sosiaalialan opiskelijoille sekä kolmansien maiden
kansalaisille. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään
kulttuurinäyttelyitä ja monikulttuurisuusseminaareja suurelle
yleisölle. Hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä viranomaisten kanssa.

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF2813A1 HERIEC- Helsinki Region Immigrant
Employment Council
Helsingin kaupunki
52 171,31 €
104 342,62 €
Hankkeen avulla edistetään kolmansien maiden kansalaisten
osallisuutta ja työllistymistä pääkaupunkiseudun avoimille
työmarkkinoille osaamista vastaaviin tehtäviin. Lopputuotoksena
syntyvä HERIEC-palvelu rakentuu kolmen ydintoiminnon
ympärille. Kolmansien maiden kansalaisten asettautumista

pääkaupunkiseudulle tuetaan Helsinki Region Welcome Weeks organisaation tuottamien asettautumispalveluiden kautta.
Kohderyhmän verkostoitumista ja työelämään integroitumista
edistetään työharjoittelu- ja mentorointiohjelmien koordinoinnin
kautta. Kohderyhmän työllistymistä koulutusta vastaaviin
tehtäviin tuetaan kehittämällä työnantajien tarpeita vastaavia
kielikoulutuspalveluita ja parantamalla palveluiden saatavuutta.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF2913C3 Agora- Monikielisyys ja eri katsomukset näkyviksi
kouluissa
Espoon kaupunki, kieli- ja kulttuuriryhminen opetus
vastuualue
155 667,73 €
207 556,97 €
Hankkeessa kehitetään koulujen opetushenkilöstön osaamista
kaikkien oppilaiden kielitietoisuuteen, monikieliseen opetukseen
ja eri katsomusten väliseen dialogiin liittyen. Hankkeessa
koulutetaan espoolaista opetushenkilöstöä (luokan- ja
aineenopettajia, maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajia,
erityisopettajia).
Koulutuksen
aikana
opetushenkilöstö
suunnittelee ja toteuttaa omissa kouluissaan sellaista opetusta,
joka kehittää ja tukee oppilaiden monikielisyyttä, kielitietoisuutta
ja eri uskontojen rakentavaa vuoropuhelua ja suvaitsevaisuutta
yhteisessä kouluyhteisössä.
Maahanmuuttajanuorten tarpeet tunnetuksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) / Kansantautien ehkäisyn
osasto
44 955,10 €
59 940,12 €
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan prosessia, jonka avulla
olemassa olevien tietolähteiden tietoja maahanmuuttajanuorten
kotoutumisesta, koulutustarpeista ja hyvinvoinnista jalostetaan
helposti
hyödynnettävään
muotoon
maahanmuuttajatyötä
tekevien viranomaisten käyttöön. Kuntayhteistyössä luodaan
joustava malli tiedon hyödyntämisestä palvelujen tarpeen
arviointiin ja palvelujen suunnitteluun.

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet:
Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF0112B3 Nuorten kotoutumisen indikaattorit
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
27 600,00€
36 799,98€
Hankkeen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajanuorten
kotoutumista, terveydentilaa ja hyvinvointia ja näitä selittäviä
taustatekijöitä sekä terveyttä, terveyskäyttäytymistä ja siihen
liittyviä asenteita. Hankkeessa selvitetään myös maahanmuuttajanuorten kokemaa syrjintää ja kiusaamista sekä niiden vaikutuksia
koulussa ja muussa kasvuympäristössä pärjäämiseen ja
mahdolliseen koulupudokkuuden riskiin. Tutkimuksen tulosten
perusteella laaditaan terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, jotka
julkaistaan sähköisessä portaalissa.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF0312C5 Osallistu ja vaikuta
Oulun kaupunki
100 050,00€
133 400,00€
Hankkeessa käynnistetään maahanmuuttajayhteisöjä palveleva
neuvontaa, koulutusta ja suunnittelua tarjoava neuvontapiste.
Neuvontapiste tukee maahanmuuttajayhdistyksiä toimimaan
aktiivisesti ja itsenäisesti suomalaisessa järjestökentässä ja
yhteiskunnassa. Koulutusmuotoina ovat mm. järjestö-, projekti-,
kulttuurituotannon ja tietotekniikan koulutus. Neuvontapisteen
asiakkaina ovat järjestöjen lisäksi yksittäiset maahanmuuttajat.
Hanke kehittää vaikuttamisen toimintamallia maahanmuuttajien ja
päättäjien väliselle vuorovaikutukselle.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF0412C5 Innovativ Integration - II
Musikcafé After Eight r.f.
41 250,00€
55 000,00€
Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen maahanmuuttajien
kotoutumista, varautua paremmin kasvavaan maahanmuuttoon
ja tukea kaksisuuntaista kotoutumista. Hankkeen avulla ihmiset
erilaisista kulttuureista tapaavat toisensa ja työskentelevät
yhdessä, ja siten hyödynnetään maahanmuuttajien kokemuksia ja
tietoja.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

IF0612C5 Taide kotouttaa
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
53 063,18€
70 750,90€

Kuvaus:

Hankkeen tarinankerronta- ja taidetyöpajat tähtäävät kulttuurien
väliseen tasavertaiseen kohtaamiseen ja niiden välisen
vuoropuhelun rakentamiseen.

Hanke:

IF0712C5 Helsingin Monikulttuurisuus koulutus ja
palvelukeskus Multicultural Educational Services in Helsinki
Afrikkalaiset ja Afrikkalais-Eurooppalaisten Yhdistys (AFAES)
ry
90 000€
120 000€
Hankkeen tavoitteina on parantaa kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumista Helsinkiin ja tukea kaksisuuntaista kotoutumisprosessia. Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurien
välistä kanssakäymistä ja keskinäistä hyväksyntää, järjestää
epämuodollisia koulutusseminaareja ja työpajoja, jotka
rohkaisevat tasavertaisuuteen ja hyvien käytäntöjen
omaksumiseen.

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF0812C5 iCount 2
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen
yhteistyöverkosto Moniheli ry
170 523,22€
227 364,32€
Hankkeessa tuotetaan monikielistä tiedotusmateriaalia ja
järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia maahanmuuttajien
poliittisten valmiuksien kehittämisestä, Suomen poliittisesta
järjestelmästä ja maahanmuuttajien yhteiskunnallisen
osallistumisen vahvistamisesta osana kotoutumisprosessia.
Tavoitetta edistetään aktiivisella osallistumisella
yhteiskunnalliseen keskusteluun, keräämällä ja analysoimalla
arviointikoneella kerättävää tietoa hankkeen vaikutuksista ja
evaluoimalla toimenpiteiden vaikutuksia sekä muokkaamalla
toimintoja palautteen mukaisesti.
IF1012A1 Kieli kotoutumisen välineenä
Lappeenrannan Kasvatus- ja opetustoimi/varhaiskasvatus
113 196,57€
150 928,76€
Hankkeessa tehostetaan lapsen kotoutumista ja syrjäytymisen
ehkäisyä suomen kielen ja kotikielen opetuksen menetelmiä
kehittämällä. Luodaan yhtenäiset käytänteet ja verkostot sekä
arviointi. Vanhemmille painotetaan äidinkielen merkitystä
uuden kielen oppimiselle. Pidetään vanhempainiltoja, vanhempain
vertaisryhmiä ja tehdään kirjallinen esite ja nettiversio.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF1112C4 Qutomo, Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen
kotouttamis-polku
Vantaan Nicehearts ry
89 175,15€
118 900,20€
Hankkeessa kehitetään innovatiivinen toimintamalli, joka tarjoaa
kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyyden osaamista tahoille, jotka
työskentelevät kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen
liittyvien asioiden parissa. Toimintamalli perustuu kolmansien
maiden kansalaisten kokemuksiin kotoutumispalveluista ja naisten
ja tyttöjen erityistarpeiden huomioimiseen, joita käsitellään
yhteistyöfoorumissa avoimen dialogin kautta. Hanke synnyttää
levittämiskelpoisen oppaan.
IF1212A1 NEMO 2
Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä /
Yhteiskunnallinen työ
97 200,00€
129 591,40€
Hankkeessa kehitetään osallistujien yhteiskunta- ja työelämätaitoja ja yhteyksiä kantasuomalaisiin sekä jo pitempään maassa
asuneisiin maahanmuuttajiin. Luodaan verkosto, joka
mahdollistaa luonnollisissa toiminnallisissa tilanteissa suomen
kielen, kulttuurin sekä mediataitojen oppimisen ja työkokeilun.
Osallistujien taitoja ja sosiaalista verkostoa vahvistetaan
yhteisöllisenä oppimisena, jolloin kehittyneemmät toimivat
mallina taidoiltaan heikommille.

IF1312A1 Etsivää kotouttamista maahanmuuttajanaisille EMMA
Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry
15 300,00€
20 400,28€
Hankkeessa kartoitetaan ja tavoitetaan yhteistyössä sosiaalitoimen
kanssa hankkeen kohderyhmä. Samalla rakennetaan yhteistoimintamallia kielenopetuksen ja sosiaalitoimen välillä.
Kielenopetus viedään kodeissa luontevasti kokoontuviin ryhmiin
tai maahanmuuttajien kotien lähialueilla sijaitseviin yhteisiin
kokoontumistiloihin.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF1412C4 Osaava henkilöstö kotouttaa
Työväen Sivistysliitto TSL ry
46 649,00€
62 199,10€
Hanke vahvistaa julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen
kulttuurien välistä osaamista ja parantaa siten yleispalvelujen
sopivuutta kaikille sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista.
Hämeenlinnassa ja Lahdessa toteutetaan kulttuurien välisten
taitojen räätälöityä valmennusta sosiaali- ja terveysalan
työyhteisöille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstölle sekä
heitä edustavien edustajille järjestetään yhteisiä työpajoja.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF1512C5 Hanke Radio UusJussi
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry (SMY)
48 621,60€
64 828,80€
Hankkeen tavoitteena on tuoda esille alueen kulttuurien
monimuotoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja lisäämällä
maahanmuuttajien osallisuutta mediassa. Radio UusJussi on
online-radiokanava, jonka toteutuksesta vastaavat satakuntalaiset
maahanmuuttajat. Hanke vahvistaa kolmansien maiden
kansalaisista lähtevää keskustelua; viikoittaisissa lähetyksissä
käsitellään mm. uutisia, ”Satakunnassa tapahtuu”, kotoutumiskyselytunteja, ajankohtaisia keskusteluja eri yhteiskunnallisista
aiheista ja haastatteluohjelmia eri monikulttuurisuuskeskuksien
toiminnasta.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF1612A1 Naisten mentorointihanke
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
147 131,15€
196 174,87€
Hankkeessa toiminnan painopiste on kotoutumisen edistämisessä,
ongelmien ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa.
Syrjäytymisvaarassa oleviin kotoutujanaisiin saadaan yhteys,
heidät ohjataan palvelujen piiriin ja he saavat turvallisen,
tavallisen ja terveellisen, suomalaisen arkielämän mallin.
Mentorisuhteen tuella naiset saadaan hoitamaan kokonaisvaltaisesti fyysistä ja psyykkistä terveyttään, hankkiutumaan
mahdollisuuksien mukaan koulutukseen ja työelämään sekä
harrastusten pariin. Heitä tuetaan lasten kasvatuksessa
ottaen huomioon päivähoidon ja koulunkäynnin merkitys lapsen
kielen oppimiselle ja Suomeen kotoutumiselle.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF1712A1 Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön
Metropolia ammattikorkeakoulu
26 665,00€
35 553,29€
Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan, mallinnetaan ja levitetään
kehotyöskentelyyn perustuva vakauttava ja voimaannuttava
väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille suunnattu 10
tapaamisen viikoittain työskentelevä ryhmä. Hankkeessa
suunnitellaan maahanmuuttajanaisten kanssa työskentelyn
aikaisempia kokemuksia ja tutkittua tietoa hyväksi käyttäen
kehotyöskentelyn ryhmä ja prosessi.

Hanke:

IF2112A1 Etnovoimala - Monialaista kotouttamistukea
kolmansista maista tulleille haavoittuvassa asemassa oleville
maahanmuuttajille
Metropolia ammattikorkeakoulu
29 937,51€
29 937,51€
Hankkeen tavoite on kolmansista maista Suomeen muuttaneiden
perheiden ja perheenjäsenten haavoittuvuuden tunnistaminen,
perheen toimintakykyä edistävän ja syrjäytymistä ehkäisevän
perhelähtöisen Etnovoimala -toiminnan jatkaminen ja sen edelleen
kehittäminen muodostetun yhteistoimintaverkoston yhteistyönä.

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IF2312B3 Maahanmuuttajien työllisyys, terveys ja hyvinvointi 2014 (MaamuTTH)
Tilastokeskus
204 356,28 €
204 356,28 €
Hanke on ensimmäinen osa laajemmasta tutkimuskokonaisuudesta,
jossa tavoitteena on kotoutumisen seurantajärjestelmän
kehittäminen kolmansien maiden kansalaisia osallistaen ja
viranomaisten yhteistyössä. Tavoitteena on indikaattorien
kehittäminen työllisyyden, terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Tämän
ensimmäisen hankkeen tavoitteena on mahdollistaa luotettavan
tutkimusaineiston saaminen seurantajärjestelmän pohjaksi nyt ja
tulevaisuudessa.

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2011 rahoitetut hankkeet:
Hanke:

0111C5 - AFRO 3 – Asenneilmapiiriin vaikuttaminen
positiivisen erityiskohtelun avulla

Tuensaaja:

Sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto (1.1.2012 alkaen Työja elinkeinoministeriö)
150 000,00 euroa
300 000,00 euroa

IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke edistää vähemmistöihin kuuluvien kolmansien maiden
kansalaisten kotoutumista ja vähentää heidän aliedustustaan
julkissektorin työpaikoilla positiivisen erityiskohtelun avulla.
Hanke pyrkii torjumaan kotoutumista vaikeuttavia vihapuheita ja
syrjintää
osallistamalla
monitoimijayhteistyöhön
kansalaisyhteiskunnan eri toimijoita, rahaston kohderyhmään
kuuluvia henkilöitä, viranomaisia, työelämän osapuolia ja mediaa.

Hanke:

0311C5 - SOLID VOICE – maahanmuuttajien kansalaisraati.
Osallisuutta deliberatiivisen demokratian keinoin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
116 000,00 euroa
154 666,67 euroa

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien osallisuutta ja
kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kehitetään menetelmiä
maahanmuuttajien kuulemiseksi heitä koskevissa asioissa
kansalaisraadin ja World caféiden avulla. Hanke vahvistaa
kotoutumisen kaksisuuntaisuutta ja lisää vuorovaikutusta
maahanmuuttajien, päättäjien ja viranomaisten välillä. Hanke
vahvistaa paikallisdemokratiaa ja kasvattaa tietoisuutta
maahanmuuttajien osallisuuden tärkeydestä. Hankkeessa tuotetaan
maahanmuuttajille suunnattu osallisuutta, demokratiaa ja
vaikuttamista käsittelevä opas.

Hanke:

0511A2 - VAPA – valmennuspalvelu kotoutumiseen

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti
20 000,00 euroa
40 000,00 euroa

Kuvaus:

Hankkeen yleistavoitteena on kehittää uusi, omakielinen
alkuvaiheen valmennuspalvelumalli, jota jatkossa hyödynnetään
maahanmuuttajien
kotoutumisprosessissa
yhteistyössä
viranomaisten, järjestöjen ja työnantajien kanssa.

Hanke:

0611C5 - Kohtaamisia 2 – Pelko pois

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

C-media
40 800,00 euroa
81 600,00 euroa

Kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on edistää kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumismahdollisuuksia purkamalla heihin kohdistuvia
ennakkoluuloja. Hanke antaa mahdollisuuksia suomalaisille tvkatsojille samaistua tuttujen asioiden kautta maahanmuuttajien
kokemuksiin. Tavoitteena on median keinoin poistaa pelkoja ja
korostaa samanlaisuutta erilaisuuden sijaan.

Hanke:

1111C5 - Kotomedia

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry
79 526,66 euroa
106 034,66 euroa

Kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on synnyttää ohjelmakehityksen ja tuotannon, koulutuksen ja verkostoinnin kautta kestävä
toimintamalli monikulttuuriselle mediatoimitukselle. Hankkeen
ytimessä ovat monikulttuuriset ohjelmaformaatit, joiden varaan
monikulttuuritoimitus rakentuu. Ohjelmat on suunnattu eri tekijäja katsojaryhmille, yhteistä niille on vuoropuhelu kolmansien
maiden kansalaisten arkikokemuksen ja suomalaisen yhteiskunnan
ilmiöiden välillä.
Ohjelmaformaatit
ovat
monikielinen
uutisohjelma Panorama, uussuomalaisten arjesta keskusteleva
Baabel, nuorten arkitodellisuuden ja unelmien rajapintaa
kartoittava Kaaos sekä työpajojen ja muun yhteistyön yhteydessä
tuotetut haastattelu-henkilökuvatyyppiset pienohjelmat. Yhdessä
ohjelmat muodostavat viikoittaisen ohjelmapaikan helsinkiläiselle
Stadi.TV-kanavalle.

Hanke:

1411B3 - Nuorten kotoutumisen indikaattorit

Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kansantautien ehkäisyn
osasto
51 030,00 euroa
68 040,23 euroa

Kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajanuorten
kotoutumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
(perhe, ystävät, koulu) sekä määritellä niitä kuvaavia
indikaattoreita. Lisäksi selvitetään terveyttä, terveyskäyttäytymistä
(päihteet, ravitsemus ja liikunta) ja siihen liittyviä asenteita sekä
maahanmuuttajanuorten kokemaa syrjintää ja kiusaamista ja sen
vaikutuksia koulussa ja muussa kasvuympäristössä pärjäämiseen ja
mahdolliseen koulupudokkuuden riskiin. Tutkimuksen tulosten
perusteella laaditaan terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, jotka
julkaistaan sähköisessä portaalissa.

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2011 jäi jakamatta rahoitusta 593 109,58 euroa, ja tämä
rahoitus tullaan julistamaan uudelleen avoimeen hakuun.

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2010 rahoitetut hankkeet:

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Monikulttuurisuus osaksi partiotoimintaa
Suomen Partiolaiset ry
100 000 €
134 775 €
Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajalasten ja nuorten kotoutumista luomalla edellytyksiä heidän
osallistumiselleen ryhmätoimintaan partioharrastuksessa. Hanke
luo yhteistyötä maahanmuuttajayhteisöjen ja muiden järjestöjen
välillä sekä tätä tukevana toimintana kehittää ja järjestää
harrastustoimintaa maahanmuuttajille. Hanke järjestää
monikulttuurisuuskasvatusta partiolaisille sekä tukee lippukuntien
ja piirien monikulttuurisuustoimintaa kouluttamalla
paikallistoimijoita. Hankkeen aikana luodaan
monikulttuurisuustyökalupakki sekä monikulttuurisuutta tukevia
materiaaleja ja toimintamalleja. Partio-ohjelma ja koulutusjärjestelmä muokataan monikulttuurisuutta edistäväksi.
Kehitetyt toimintamallit levitetään koko Suomeen.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Koivu ja tähti 2
Kassandra ry
70 000 €
97 416 €
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa
olevia maahanmuuttajanaisia ja heidän suomen kielen taitoaan
taidetyön avulla. Tähän pyritään parantamalla taidetyön avulla
heidän suomen kielen taitoaan, luomalla heille
vertaistukiverkostoja ja aktivoimalla heitä toimimaan
suomalaisessa yhteiskunnassa. Naiset ovat mukana sekä
toimintojen osallistujina että ohjaajina. Hankkeessa luodaan uusia
työmuotoja, jotka ovat mallinnettavissa ja levitettävissä sekä
koulutetaan työntekijöitä, jotka voivat toteuttaa työmuotoja myös
muissa konteksteissa. Ohjaajien ammattitaito kasvaa, opetuksen
laatu paranee ja he saavat työelämäkontakteja. Tuloksia levitetään
alan toimijoille.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

MoniNaisten Talo
Monika-Naiset ry
150 000 €
200 000 €
Hankkeen tavoitteena on tukea haavoittuvassa asemassa olevien
naispuolisten kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista
mallintamalla matalan kynnyksen toimintaympäristöä.
Tarkoituksena on kehittää matalan kynnyksen sosiaalinen
toimintaympäristö haavoittuvassa asemassa oleville naispuolisille
kolmansien maiden kansalaisille Helsingissä ja Mikkelissä. Hanke
tarjoaa kohderyhmän erityistarpeita vastaavaa toimintaa,
vertaistukea, yksilöohjausta, antaa mahdollisuuksia uuteen alkuun.
Yhteistyön tuloksena järjestöillä ja viranomaisilla on paremmat
edellytykset kohderyhmän tarpeiden huomioimiseen. Tulokset
ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

R.O.A.D. -monikulttuurisuushanke
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
86 254 €
115 006 €
Hankkeen tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajanaisten ja -nuorten kotoutumisen tukeminen.
Hankkeen toiminnot tukevat maahanmuuttajien oman elämän
hallintaa ja suunnittelua. Maahanmuuttajat pyritään saamaan
yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Toimintamuotoina on
mentorointi, vertaistukitoiminta, yksilölliset ohjaukset ja
asiantuntijatilaisuudet. Vuonna

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Welmig (Welcome immigrant)
Väestöliitto
75 000 €
100 000 €
Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa kolmansien maiden
kansalaisten kotoutumista ja edistää yhdenvertaisuutta
henkilökohtaisen, valtakunnallisen palveluneuvonnan avulla.
Hankkeessa tuetaan kotoutumista ohjaamalla maahanmuuttajat tai
muuttoa suunnittelevat FINFO-palveluiden avulla nopeasti ja
yksilöllisesti oikean tiedon ja oikeiden palveluiden äärelle.
Palvelumalliin kuuluu monikielinen puhelin- ja
sähköpostineuvonta sekä audiovisuaalisen sisällön internetsivusto. Palveluiden tueksi on kehitetty myös extranetpalveluportaali, jota palveluneuvojat käyttävät päivittäisessä
työssään vastatessaan asiakkaiden kysymyksiin. Vuonna 2011
päämääränä on FINFO-toimintamallin vakiinnuttaminen

valtakunnallisesti pysyväksi osaksi kotouttamiskäytäntöjä ja järjestelmää.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

IMMI
Musikcafe After Eight
50 000 €
78 000 €
Hankkeen tarkoituksena on kehittää maahanmuuttotyön
koordinointia Pietarsaaren alueella luomalla pitkän tähtäimen
yhteen sovitettu työskentelymalli eli toimiva alueellinen
integraatiomalli, joka kattaa kaikki sektorit ja luo synergiaa
toimijoiden välille. Hanketoimintoihin kuuluu neuvontaa ja
ohjausta viranomaispalveluihin, infopiste Slussenin kehittäminen
sekä kehittämistoimintaa tukevia monikulttuurisuustilaisuuksia.
Vuonna 2011 hanke keskittyy erityisesti toiminnan
vakiinnuttamiseen.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Nuorten kotoutumisen indikaattorit
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
70 000 €
140 130 €
Tavoitteena on selvittää maahanmuuttajanuorten kotoutumiseen,
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä (perhe, ystävät,
koulu) sekä määritellä niitä kuvaavia indikaattoreita. Lisäksi
selvitetään terveyttä, terveyskäyttäytymistä (päihteet, ravitsemus
ja liikunta) ja siihen liittyviä asenteita. ja maahanmuuttajanuorten
kokemaa syrjintää ja kiusaamista ja sen vaikutuksia koulussa ja
muussa kasvuympäristössä pärjäämiseen ja mahdolliseen
koulupudokkuuden riskiin. Tutkimuksen tulosten perusteella
laaditaan terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, jotka julkaistaan
sähköisessä portaalissa.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Pirkanmaan thai-kotouttamishanke
Poliisiammattikorkeakoulu
16 755 €
29 358 €
Tavoitteena on kehittää eri toimijoiden kulttuurien välistä
osaamista maahanmuuttajan kohtaamisessa ja selvittää
Pirkanmaan thaimaalaisten tilannetta. Hanke kartoittaa olemassa
olevia hyviä ja huonoja käytäntöjä maahanmuuttaja-asiakkaan
kohtaamisessa sekä kokoaa niistä koulutuspaketin eri toimijoiden
käyttöön. Kohderyhmäksi on valittu Pirkanmaalla asuvat
thaimaalaiset maahanmuuttajat, joiden tilannetta selvitetään osana

hanketta sekä osallistetaan mukaan hanketoimintoihin. Hanke
toteutetaan pääasiassa haastattelemalla thaimaalaisia
maahanmuuttajia sekä viranomais- ja järjestötoimijoita. Hanke
tuottaa tutkimusraportin, järjestää seminaarin, thaimaalaisten
keskustelutilaisuuksia sekä päätösseminaarin.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Kohtaamisia
C-media
99 849 €
140 647 €
Hankkeen tavoitteena on edistää kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumismahdollisuuksia purkamalla ennakkoluuloja ja
jakamalla myönteisiä kokemuksia. Kohtaamisia-bussi tekee kaksi
maaseutukiertuetta, joiden aikana toteutetaan 30 busstopia.
Busstopien aikana paikallisille asukkaille on tarjolla ilmaisia
kampaamo- ja valokuvauspalveluita sekä paikan päällä paistettua
leipää ja teetä/kahvia. Toiminnan lomassa keskustellaan
maahanmuutosta ja maahanmuuttajista sekä kuvataan 30
dokumenttia (2-6 min), jotka YLE TV1 näyttää katsojille sekä
sijoittaa ne YLE Areenalle.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Kotomedia
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry
67 255 €
93 410 €
Hankkeen tavoitteena on synnyttää ohjelmakehityksen ja tuotannon, koulutuksen ja verkostoinnin kautta kestävä
toimintamalli monikulttuuriselle mediatoimitukselle. Hankkeen
ytimessä ovat monikulttuuriset ohjelmaformaatit, joiden varaan
monikulttuuritoimitus rakentuu. Ohjelmat on suunnattu eri tekijäja katsojaryhmille, yhteistä niille on kolmansien maiden
kansalaisten arkikokemuksen ja suomalaisen yhteiskunnan
ilmiöiden yhdistäminen. Ohjelmaformaatit ovat monikielinen
uutisohjelma Panorama, arjen polttavista aiheista keskusteleva
Baabel, nuorten arkitodellisuuden ja unelmien rajapintaa
kartoittava Kaaos sekä ajankohtaisia aiheita ja toimijoita
käsittelevät Katukysymys ja Visiitti. Yhdessä ohjelmat
muodostavat viikottaisen ohjelmapaikan Helsingissä syksyllä
2010 käynnistyvälle Stadi.TV-kaupunkitelevisiolle.Hankkeessa
ammattilaiset ja ei-ammattilaiset mediantekijät työskentelevät
yhdessä, ja osallistujille tarjotaan valmennusta av-tuotannon ja
viestinnän toteutuksessa. Koulutuksen lisäksi hankkeen
osallistujille pyritään tuottamaan uusia yhteistyön, tuotannon ja
työllistymisen mahdollisuuksia.

Hanke:
Tuensaaja:
IF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

AFRO 2 Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto
113 334 €
237 297 €
Hankkeen tavoitteena on edistää näkyviin vähemmistöihin
kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja
vähentää heidän aliedustustaan julkissektorin työpaikoilla,
erityisesti valtion keskus- ja aluehallinnossa, positiivisen
erityiskohtelun kautta. Lisäksi hankkeessa edistetään kohderyhmän
hakeutumista ja pääsyä turvallisuusalan ammatteihin tukemalla
valmennuskursseille pääsemistä ja julkishallinnon tehtäviin
hakeutumista. Asenneilmapiirin kehittymistä myönteisemmäksi
tuetaan kouluttamalla maahanmuuttajajärjestöjen edustajia
tiedottamisessa ja tekemällä näkyväksi syrjinnän esiintymistä ja
vaikutuksia.

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2009 rahoitetut hankkeet:
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0209A1 Saphaan
Pro-tukipiste ry
A1
140 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
100 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen aikana luodaan malli, jossa kotouttamis- ja muiden peruspalveluiden
ulkopuolelle putoamisen riski hieromapaikoissa työskentelevien thaimaalaisten
naisten parissa vähenee merkittävästi. Mallinnuksessa luodaan julkispalvelujen
ja järjestöjen yhteistyön kuvaus, jossa molempien palvelujärjestelmien
vahvuudet kirjataan ja kuvataan hankkeen aikana saatujen kokemusten pohjalta.
Tuloksena on malli, jossa on identifioitu keskeisimmät syrjäytymisriskit, etsivän
työn ja palveluohjauksen hyvät käytännöt, jalkautuvan tukityön käytänteet,
kuntapalvelujen ja järjestöjen yhteistyön toimiva rakenne sekä vertaistyön
hyödyntäminen osana kotoutumispolkua. Yhteistyössä kohdeyhteisön kanssa
lisätään yhteisön sisään juurrutettavaa tieto-taitoa, joka jatkossa siirtyy yhteisön
uusille jäsenille vertaistuen ja vertaisohjauksen kautta. Auttamalla
kotouttamispalveluiden ulkopuolelle jääneitä kerätään tietoa syrjäytymisriskeistä
ja kotouttamispalveluiden aukkokohdista.

0509A1 R.O.A.D.
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
A1
100 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
75 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeessa kehitetään kasvukeskusten ulkopuolelle sopiva kotouttamisen
toimintamalli maahanmuuttajanaisten ja -nuorten tukemiseksi. Hankkeen
tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien maahanmuuttajanaisten ja nuorten elämän hallintaa, osallistumista ja aktiivisuutta. Tätä kautta he saavat
itsevarmuutta toimia suomalaisessa yhteiskunnassa, hoitaa omaan elämäänsä
liittyviä asioita, ottaa vastuuta tulevaisuuden suunnittelustaan ja vaikuttaa
asioihin. Maahanmuuttajat osallistuvat omalta osaltaan hankkeen toiminnan
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Mentoreiksi ja vertaistoiminnan
vetäjiksi rekrytoidaan aiemmin maahanmuuttaneita ja Suomeen kotoutuneita
henkilöitä.

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0609A1 Moninaisten talo
Monika-naisten liitto ry
A1
219 095, 82 € (kokonaisrahoitus)
160 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on kehittää, testata ja mallintaa sosiaalinen
toimintaympäristö, joka tarjoaa matalan kynnyksen palveluita haavoittuvassa
asemassa ja uuden alun tarpeessa oleville kolmansista maista tulleille naisille,
lapsille ja nuorille. Toimintaympäristön tarkoitus on tukea kotoutumista
ehkäisemällä siihen liittyviä ongelmia, kuten syrjäytymistä, yksinäisyyttä,
väkivaltaa sekä tiedon puutetta oikeuksista ja mahdollisuuksista. Yhdessä
kolmansien maiden kansalaisten, heidän järjestöjensä ja viranomaisten kanssa
toteutettavan hankkeen työmuotoja ovat mm. vertais- ja ryhmätoiminta,
koulutus maahanmuuttajanaisjärjestöille ja resurssipankin kokoaminen, koulutus
viranomaisille ja ammattihenkilöstölle sekä henkilökohtainen asiakastyö, ohjaus
ja neuvonta. Rahoituskaudella 2009 painostetaan aktiiviseen MoniNaisten Talotoimintaan Helsingissä ja Mikkelissä ja viedään eteenpäin toimintojen
vakiinnuttamista näille alueille

1309A1 Kotoutumiskuntoa Kuopion maahanmuuttajanuorille ja -naisille
Kuopion kaupunki, Vapaa-ajankeskus, Liikunta- ja nuorisopalvelut
A1
75 387,58 € (Kokonaisrahoitus)
50 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on liikunnan ja nuorisotoiminnan keinoin edistää
maahanmuuttajanuorten ja haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajanaisten kotoutumista järjestämällä heille mahdollisuuksia
vapaa-ajantoimintaan ja harrastuksiin. Hankkeessa luodaan ohjatun liikunnan ja
harrastustoiminnan kehittämisrakenne 6-24-vuotiaille maahanmuuttajanuorille
ja heikoimmassa asemassa oleville naisille. Lisäksi koulutetaan
harrastustoiminnan vertaisohjaajia sekä toteutetaan liikunnan starttikursseja
tavoitteena kontaktien luominen maahanmuuttajaperheiden ja vapaaajantoimijoiden sekä suomalaisperheiden välille. Hankkeen päämääränä on
vakinaistaa hyviksi todettujen käytäntöjen toimintamuodot. Rahoituskauden
2009 tavoite on erityisesti organisaatiotasolla tapahtuvat toiminnan
kehittäminen.

0209A2 WELMIG
Väestöliitto ry
A2
165 995,00 € (Kokonaisrahoitus)
124 495,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumista ohjaamalla heidät kehitettävien FINFO- palveluiden avulla

nopeasti yhteiskunnallisten palvelujen äärelle. Hankkeessa kehitetään
toimintamalli, jossa tuotetaan maahanmuuttajille puhelin- ja internetpohjaisia,
usealla kielellä toimivia palveluja. FINFO- palvelut neuvovat ja ohjaavat
maahanmuuttajaa hänen yksilöllistä tarvettaan vastaavien julkisten ja
maahanasettumisen kannalta merkittävimpien palveluiden äärelle. Toisen
hankevuoden tavoitteena on laajentaa puhelinpalvelualuetta. Sen tueksi
aloitetaan sähköpostineuvonta ja nettisivusto, joiden avulla myös vasta Suomeen
muuttoa suunnittelevat saavat helposti tarvitsemaansa tietoa. Hankkeen
päämääränä on FINFO- toimintamallin pysyvä käyttöönotto valtakunnallisesti.
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0209A2 Mediko
Kotkan kaupunki
A2
80 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
50 000,00 € (IF -osarahoitus)
Kymenlaaksoon jo muuttaneille tai sinne muuttoa suunnitteleville kolmansien
maiden kansalaisille, joilla on lähtömaassaan hankittu sosiaali- ja terveysalan
tutkinto, rakennetaan polku työhön Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson
sairaanhoitopiirin palvelukseen. Toisen toimintavuoden erityistavoite on
vahvistaa ja systemoida kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ja heidän
perheensä lähtömaissa tapahtuvaa valmistautumista Suomeen muuttoon.
Kehittämistavoitteena on osoittaa, että dynaamisen toiminnan mahdollistavalla
melko kevyellä rakenteella voidaan tukea maahanmuuttajien työllistymistä
keskeiselle työvoimapulasta kärsivälle alalle, etenkin kun kaikki keskeiset
toimijat sitoutuvat yhteiseen päämäärään.Hankkeessa huomioidaan yksittäisen
maahanmuuttajan elämä- ja perhetilanne ja myös perheen kotoutumiseen
kiinnitetään huomiota. Hankkeessa annetaan lisäksi ennakkoneuvontaa ja tukea
suomen kielen oppimiseen maahanmuuttajien lähtömaissa. Hankkeen
toimintoihin ja tavoitteisiin liittyvät prosessit ja innovatiiviset toimet on
tarkoitus vakiinnuttaa ja levittää.

Hanke:

0109B3 Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurannan ja indikaattorien
kehittäminen
Tuensaaja: Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto
Toimilinja: B3
Rahoitus: 94 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
69 000,00 € (IF -osarahoitus)
Kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen seuranta- ja
arviointijärjestelmä sekä sitä tukeva toimiva ja testattu mittaristo, joiden
avulla voidaan yksiselitteisesti ja luotettavasti arvioida kotouttamisen
vaikuttavuutta, kotoutumista ja etnisiä suhteita. Seurantajärjestelmän
tulee arvioida myös viranomaisten toimia maahanmuuttajien tarpeiden
huomioon ottamisessa yhteiskunnan muita palveluja ja toimenpiteitä
suunniteltaessa ja järjestettäessä. Tavoitteena on, että kotouttamista ja
kotoutumista mittaavat indikaattorit ovat helposti ja säännöllisesti kerättäviä

sekä kustannuksiltaan kohtuullisia. Vuonna 2010 hanke kehittää
paikallistason palvelujärjestelmän seurantaa ja indikaattoreita vuoden
2009 aikana luodun ja testatun palveluseurantakyselyn ja koottujen
indikaattorien pohjalta. Kehitettyä palveluseurantakyselyä pilotoidaan
muutamien kuntien kanssa.
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0109B4 Maahanmuuttajabarometri
Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto
B4
95 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
70 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena vuosina 2009-2010 on kehittää menetelmä, jolla kootaan
maahanmuuttajien näkemykset nykyisen kotouttamispolitiikan tehokkuudesta,
toimenpiteistä ja palvelujen tarpeesta. Barometritutkimustulosten on tarkoitus
täydentää määrällisistä ja laadullisista indikaattoreista saatavaa tietoa. Vuoden
2010 tavoitteena on hyödyntää barometrin testiversiosta saatuja kokemuksia ja
kehittämistarpeita, kehittää barometria edelleen sekä uusia barometritutkimus.
Barometrin kansallista soveltamista ja käyttöönottoa arvioidaan tavoitteena
hyödyntää maahanmuuttajien mielipiteitä ja näkemyksiä kotouttamispolitiikasta
viime kädessä hallinnon ohjausjärjestelmässä ja poliittisessa päätöksenteossa.

Hanke:

0109C5 Kotouttaminen, kulttuurien välinen kohtaaminen ja hyvät
käytännöt: tapaustutkimuksena thai-yhteisö Pirkanmaalla
Tuensaaja: Poliisiammattikorkeakoulu
Toimilinja: C5
Rahoitus: 70 462,00 € (Kokonaisrahoitus)
40 212,00 € (IF -osarahoitus)
Kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on viranomaisten tietoisuuden ja osaamisen kehittäminen
maahanmuuttajien kohtaamisessa keskittymällä tapaustutkimuksen avulla
Pirkanmaan Thai-yhteisöön. Hankkeessa nostetaan esiin ongelmakohtia sekä
viranomaisen että maahanmuuttajan näkökulmasta ja luodaan tiivis
yhteistyöverkosto eri toimijoiden kesken. Molemminpuolista tietoisuutta ja
osaamista lisätään hankkeen aikana. Tutkimusraportin ja tuotetun
koulutuspaketin avulla hyvät käytännöt juurrutetaan osaksi viranomaisten
perustyötä
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0509C5 IMMI
Musikcafé After Eight r.f.
C5
69 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
41 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on luoda hyvin toimiva ja innovatiivinen alueellinen
integraatiomalli, jonka suunnitteluun ja arvioimiseen maahanmuuttajat
osallistuvat aktiivisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien lisäksi
koulutusorganisaatiot, kunnalliset ja valtiolliset virkamiehet sekä Pietarsaaren
alueen asukkaat. Hankkeessa kehitetään tietokeskus, jonka tarkoitus on välittää

ajankohtaista tietoa maahanmuuttajille sekä monikulttuurinen tapaamispaikka,
jonka tarkoitus on edistää eri kulttuurien välistä dialogia ja suvaitsevaisuutta.
Hankkeessa luodaan uusia työmuotoja virkamiehille ja kehitetään eri
toimijoiden välisiä verkostoja.
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0909C5 NettiETMU
ETMU
C5
15 976,40 € (Kokonaisrahoitus)
10 063,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia saada
yhteiskunnan tarjoamia palveluita edistämällä viranomaisten, palveluntarjoajien,
viestimien ja muiden toimijoiden ymmärrystä etnisistä suhteista ja
muuttoliikkeestä. Hanke auttaa edellä mainittuja toimijoita löytämään tutkittua
ja oikeaa tietoa palveluiden, tiedonvälityksen ja arkisen vuorovaikutuksen
pohjaksi. Siten se vahvistaa vastaanottavan yhteiskunnan valmiuksia edistää
kotoutumisprosesseja ja kaksisuuntaista kotoutumista sekä edistää positiivista
suhtautumista maahanmuuttajiin ja kotouttamistoimiin. Nettipohjaisena
toimintana hankkeen tavoitteena on palveluntarjoajien ja muiden toimijoiden
palveleminen kaikkialla Suomessa. Vuoden 2010 aikana tavoitteena on perustaa
toimiva verkkoalusta tiedon välityksen tarpeisiin, aloittaa kansantajuisten
aineistojen tuottaminen sekä markkinoida verkkoalustaa sitä tarvitseville
tahoille.

0209C6 Venäjänkielisten monikulttuurisuus Suomen voimavaraksi
Venäjänkielisten yhdistysten liitto
C6
40 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
24 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisen ja venäläisen kulttuurin
vuorovaikutusta Suomessa innovatiivisen ja nuorisoa kiinnostavan median
avulla. Ensimmäisen vuoden tavoite oli venäjänkielisten nuorten työelämään
valmentamisen parantaminen ja venäjänkielisten media-alan ammattilaisten
taidon hyödyntäminen. Toisen vuoden tavoite on suomen venäläisten
monikulttuuriperinteen esittäminen innovatiivisessa multimediamuodossa
(nettisivustona), jonka avulla siihen kiinnitetään sekä suomen- että
venäjänkielisen nuorison huomiota Suomessa. Projektin päätavoite on kahden
kulttuurin rikkautta käyttäneiden ja sen avulla menestyneiden Suomen
venäläisten kokemuksen esille tuominen.

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2008 rahoitetut hankkeet:

Hanke:

0908BA1 Maahanmuuttajalapset ja -nuoret säännölliseen
harrastustoimintaan
Tuensaaja: Suomen Partiolaiset
Toimilinja: A1
Rahoitus: 48 400,00 € (Kokonaisrahoitus)
36 600,00 € (IF -osarahoitus)
Kuvaus:
Hanke edistää maahanmuutajalasten ja -nuorten kotoutumista tarjoamalla heille
ja heidän perheilleen mahdollisuutta säännölliseen viikottaiseen
harrastustoimintaan. Tavoitteena on luoda toimintamalli ja käynnistää toimintaa
6 paikallisyhdistyksessä, joista 3 on pääkaupunkiseudulla ja 3 muualla lähinnä
Itä-Suomessa. Hanke tukee maahanmuuttajien ja paikallisyhdistysten
yhteistyöhankkeiden toteuttamista sekä tuottaa monikielistä markkinointi- ja
ohjelmamateriaalia. Hankkeen kohderyhmänä ovat 7-22 -vuotiaat
maahanmuuttajalapset ja -nuoret sekä heidän perheensä pääkaupunkiseudulla,
kehyskunnissa sekä muutamassa Itä-Suomen kunnassa.
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0208BA1 Myanyuban
Päijät-Hämeen koulutuskonserni
A1
35 600,00 € (Kokonaisrahoitus)
26 700,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on tukea Päijät-Hämeen alueella asuvien thai-naisten
kotoutumista. Kohderyhmän kotoutumisesta tuotetaan perustietoa, kootaan thaikielistä materiaalia, tuotetaan yksilötason työhön mentorimalli sekä perheen
kotoutumismalli ja tuetaan vertaisryhmätoimintaa moniammatillisessa
yhteistyössä oppilaitoksen ja yteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen tulokset
pyritään juurruttamaan osaksi perus- palveluja, jonka avulla ehkäistään thainaisiin yksilö-ja ryhmätasolla kohdistuvia sosiaalisia ongelmia kuten
syrjäytymistä, yksinäisyyttä, väkivaltaa ja syrjintää. Thai-naisten osallistuminen
toteutetaan hankkeessa keräämällä kartoitustietoa heidän elämäntilanteistaan ja
palvelutarpeistaan sekä palkataan thai-kielen ja -kulttuurin tunteva
projektityöntekijä etsivän työn ja sisällön tuottamisen tehtäviin.
0608BA1 Nuoret osallisiksi
Vaasan kaupungin ulkomaalaistoimisto
A1
37 604,00 € (Kokonaisrahoitus)
18 800,00 € (IF -osarahoitus)
Maahanmuuttajataustaiset nuoret tulevat usein tutkimuksen, median ja
yhteiskunnallisten instituutioiden toimesta määritellyiksi erilaisten haasteiden
kautta. Tämä hanke tukee ja vahvistaa nuorten asemaa kotouttamisprosessissa

osallistamalla nuoret heitä itseään koskevissa asioissa. Lähtökohtana on
voimavaralähtöisyys, nuorten kokemusten ja näkemysten hyödyntäminen heitä
koskevassa päätöksenteossa, kehittämistyössä ja palveluiden järjestämisessä.
Toinen tärkeä painopiste alue on nuoren henkilökohtaisen kasvu- ja
kotoutumisprosessin tukeminen, vuorovaikutus- ja osallistumistaitojen
kehittäminen sekä omien resurssien ja vaikuttamismahdollisuuksien
tunnistaminen kansalaiskurssin sisältöjen keinoin. Hankkeen tavoitteena on
kansalaiskurssin järjestäminen nuorille ja tiedon/palvelutarpeiden kartoittaminen
kurssin pohjalta saatujen tietojen perusteella.
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0308BC5 YDIN
Suomen Punainen Risti
C5
48 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
36 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurien välistä osaamista ja kolmansien
maiden kansalaisten osallistumismahdollisuuksia järjestötoiminnassa
kehittämällä toimintatapoja ja malleja kolmannen sektorin moninaisuus- ja
yhdenvertaisuus-suunnitteluun. Hankkeessa järjestetään asiantuntija- ja
verkostotapaamisia sekä alueellisia kuulemisia, joissa kartoitetaan tarve
kolmannen sektorin yhdenvertaisuussuunnittelulle ja vapaaehtoistoiminnan
ohjaukselle. Tarkoituksena on tuottaa yhdenvertaisuussuunnitelman perusmalli
ja vapaaehtoistoiminnan työvälineet internetiin, sekä koulutusaineisto
kulttuurien välisestä osaamisesta.
0208BC5 Kohtaamisia moniaistisessa tilassa
Laurea-ammattikorkeakoulu
C5
14 480,00 € (Kokonaisrahoitus)
7 100,00 € (IF-osarahoitus)
Hankkeessa tuetaan kotouttamisen kaksisuuntaisuutta kehittämällä
viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen valmiuksia ymmärtää maahanmuuttajien
kulttuuria ja taustaa. Hankeen aikana kehitetään moniaistisia menetelmiä
kulttuurienvälisen ymmärryksen lisääjänä, järjestetään erilaisissa julkisissa
tiloissa tapahtumia, joissa hyödynnetään ko. menetelmiä. Rakennetaan
moniaistiseen tilaan uusia (kulttuuri)ympäristöjä ja kokeillaan niissä uudenlaista
toimintaa.
0108BC6 AFRO
Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto
C6
92 611,30 € (Kokonaisrahoitus)
44 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen yleisenä tavoitteena on lieventää syrjinnästä aiheutuvia haittoja
näkyviin vähemmistöihin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumista testaamalla ja mallintamalla heihin kohdistuvaa positiivista

erityiskohtelua. Tämä tapahtuu valmentamalla sopivan koulutuksen omaavia
henkilöitä hallinnon palvelukseen ja julkishallinnon palveluihin tähtäävään
koulutukseen. Samalla asenneilmapiiriin pyritään vaikuttamaan myönteisen
esimerkkien, stereotypioiden purkamisen ja mielipidevaikuttajien kautta.
Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Tuensaaja:
Toimilinja:
Rahoitus:
Kuvaus:

0408BC6 Koivu ja tähti
Kassandra
C6
33 400,00 € (Kokonaisrahoitus)
25 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on löytää uusia työkaluja yhdenvertaisuuden ja
kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi taidetyön avulla.
Hankkeessa luodaan kontaktiverkosto jo olemassa olevien verkostojen,
kolmansien maiden naisten, tyttöjen ja (nais-)taiteilijoiden välille
pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla. Hanke saattaa kanssakäymiseen,
työllistää ja aktivoi sekä uus- että kantasuomalaisia taiteilijoita ja naisia, opettaa
heille uusia työmuotoja ja kulttuurien välistä kanssakäymistä. Hankkeen toisena
vuotena jatketaan aikaisemmin toteutettuja suosittuja työpajamuotoja
Helsingissä ja erityisesti kiinnitetään huomiota Espoon, Vantaan ja Turun
aktivoimiseen.
0808BC6 Kotomedia
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry
C6
35 026,00 € (Kokonaisrahoitus)
20 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoite on ohjelma- ja organisaatiokehityksen kautta synnyttää
kestävä toimintamalli monikulttuuriselle, monikieliselle toimitukselle.
Hankkeen käynnistysvaiheessa luodaan aiempien pilotointi kokemusten pohjalta
tuotannollisesti toimivia, yleisöille kiinnostavaa sisältöä tarjoavia
ohjelmaformaatteja ja koulutetaan kohderyhmää yhteisölliseen, osallistuvaan
toimintakulttuuriin. Samalla rakennetaan yhteistyöverkostoa ja tarjotaan uusia
valmiuksia kotouttamis- ja media-alan organisaatioille ja tekijöille. Tavoitteena
on eri toimien - ohjelmakehitys ja työpajat, foorumit ja blogi - yhdistelmällä
saada hankkeen kohderyhmät sitoutumaan yhdessä tehtävään työhön sekä löytää
tuotannolle kustannustehokas, yleisöjä puhutteleva muoto.

0608BC6 Askel toisia kohti
FARO
C6
12 200,00 € (Kokonaisrahoitus)
6 100,00 € (IF -osarahoitus)
Projektin tavoite on kahdenkielisen (venäjä ja suomi) aikakausijulkaisun
suunnittelu ja toteutus suomen- ja venäjänkielisten nuorten ja ammattilaisten
toimittajien voimin kulttuurivähemmistöjen ja pääkulttuurin yhteyksiä

edistääkseen. Hanke kannustaa maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia
journalismia harrastavia nuoria sekä ammattitaitoisia toimittajija kehittämään
yhteistyötä, jonka tuloksina ovat monikulttuurinen toimittajayhteisö sekä
kahdenkielisen julkaisun konsepti, joka hyödyntää kultturien välistä
vuorovaikutuksista.
Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

0108A1 Saphaan (Silta)
Pro-tukipiste ry
A1
155 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
115 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jossa kotouttamis- ja muiden
peruspalveluiden ulkopuolelle putoamisen riski hieromapaikoissa
työskentelevien maahanmuuttajanaisten parissa vähenee. Tavoitteena on
kohdennettavan etsivän työn ja palveluohjauksen avulla vähentää naisten
syrjäytymisriskiä sekä lisätä palvelujärjestelmän tieto-taitoa julkispalvelujen ja
järjestöjen yhteistoimintamallin avulla. Käytännön kokemusten perusteella
arvioidaan, miten sosiaali- ja terveyspalveluita tulisi organisoida. Kohderyhmän
sisälle syntynyt tieto-taito suomalaisesta yhteiskunnasta sekä kulttuuritulkkaus
suomalaisen yhteiskunnan ja kohderyhmän välillä on tarkoitus siirtää uusille
tulijoille vertaistuen- ja ohjauksen kautta. Tätä varten hankkeessa työstetään
koulutus- ja opetusmateriaalia.

0308A1 Moninaisten talo
Monika-Naiset liitto ry
A1
238 544,40 € (Kokonaisrahoitus)
180 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on kehittää, testata ja mallintaa sosiaalinen
toimintaympäristö, joka tarjoaa matalan kynnyksen palveluita haavoittuvassa
asemassa ja uuden alun tarpeessa oleville kolmansista maista tulleille naisille,
lapsille ja nuorille. Toimintaympäristön tarkoitus on tukea kotoutumista
ehkäisemällä siihen liittyviä ongelmia, kuten syrjäytymistä, yksinäisyyttä,
väkivaltaa sekä tiedon puutetta oikeuksista ja mahdollisuuksista. Yhdessä
kolmansien maiden kansalaisten, heidän järjestöjensä ja viranomaisten kanssa
toteutettavan hankkeen työmuotoja ovat mm. vertais- ja ryhmätoiminta,
koulutus maahanmuuttajanaisjärjestöille ja resurssipankin kokoaminen, koulutus
viranomaisille ja ammattihenkilöstölle sekä henkilökohtainen asiakastyö, ohjaus
ja neuvonta. MoniNaisten Talo- toimintamallia on tarkoitus hyödyntää
valtakunnallisesti syrjäytyneiden ja väkivaltaa kokeneiden naisten parissa.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:

0708A1 Koulu kotouttajana
Kuopion kaupunki, Koulutuspalvelukeskus / Kalevan koulu
A1
40 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
30 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa lasten ja nuorten kotoutumista ja ehkäistä
syrjäytymistä luomalla maahanmuuttajavanhempien, koulun ja muiden
yhteistyötahojen kanssa eri kulttuuriryhmille soveltuvia lasten ja aikuisten
kielen ja kulttuurin oppimista tukevia perheoppimisen malleja. Hankkeen
kohderyhmänä ovat 6-17-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.
Hankkeen alussa kartoitetaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten
perheiden tilanne ja suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa perhetapaamisten
sisältö. Lisäksi laaditaan koulutuspalveluihin monikulttuurisuustaitojen
perheoppimisen kehittämissuunnitelma. Hankkeen toisena vuonna järjestetään
muun muassa koulutustilaisuuksia, leirejä ja yhteisiä juhlia
maahanmuuttajaperheiden ja muiden toimijoiden kesken. Tavoitteena on
maahanmuuttajalasten ja -nuorten ja heidän perheidensä tutustuttaminen
suomalaiseen yhteiskuntaan ja suvaitsevaisuuden lisääminen.

0808A1 R.O.A.D - monikulttuurisuushanke kasvukeskusten ulkopuolella
asuville
maahanmuuttajanaisille ja -nuorille
Hakija:
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
Painopiste: A1
Rahoitus: 111 649,00 € (Kokonaisrahoitus)
83 737,00 € (IF -osarahoitus)
Kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajanaisten ja -nuorten kotoutumista kehittämällä toimintamalli,
jossa lisätään maahanmuuttajien omaa aktiivisuutta ja osallistumista.
Toimintamalli kehitetään kasvukeskusten ulkopuolella Pohjois-Pohjanmaan
maakunnassa ja Kemi-Tornion seutukunnassa asuville maahanmuuttajille.
Hankkeessa järjestetään maahanmuuttajanaisten ja -nuorten tarpeita palvelevia
asiantuntijatilaisuuksia. Kotoutumisessa hyvin edistyneitä maahanmuuttajia
valmennetaan toimimaan mentoreina ja vertaistoiminnan vetäjinä
maahanmuuttajanaisille ja -nuorille. Lisäksi hankkeen tavoitteena on aktivoida
kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajia laatimaan tai tarkentamaan
yksilöllistä kotoutumissuunnitelmaansa.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

1008A1 Kotoutumiskuntoa Kuopion maahanmuuttajanuorille ja naisille
Kuopion kaupunki, vapaa-ajankeskus
A1
68 438,00 € (Kokonaisrahoitus)
50 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on liikunnan ja nuorisotoiminnan keinoin edistää
maahanmuuttajanuorten ja haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajanaisten kotoutumista järjestämällä heille mahdollisuuksia
vapaa-ajantoimintaan ja harrastuksiin. Hankkeessa luodaan ohjatun liikunnan ja
harrastustoiminnan kehittämisrakenne 6-24-vuotiaille maahanmuuttajanuorille
ja heikoimmassa asemassa oleville naisille. Lisäksi koulutetaan
harrastustoiminnan vertaisohjaajia sekä toteutetaan liikunnan starttikursseja
tavoitteena kontaktien luominen maahanmuuttajaperheiden ja vapaaajantoimijoiden sekä suomalaisperheiden välille. Hankkeen päämääränä on
vakinaistaa hyviksi todettujen käytäntöjen toimintamuodot.

1308A1 Maahanmuuttajalasten- ja nuorten kotoutumishanke
Hämeenlinnan kaupunki
A1
159 739,00 € (Kokonaisrahoitus)
119 739,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista
ja ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä palvelukonsepti jossa tuetaan
vanhemmuutta ja yhdenvertaisuutta. Hankkeessa tehdään kaikille Hämeenlinnan
seudulle tuleville maahanmuuttajalapsille henkilökohtaiset
kotoutumissuunnitelmat. Lisäksi kehitetään maahanmuuttajavanhempien ja viranomaisten välistä yhteistyötä monikulttuurisuuden saralla, tehdään
koulukohtaiset yhdenvertaisuussuunnitelmat ja luodaan koulutusmateriaalia
neuvoloiden, päiväkotien ja nuorisotoimien käyttöön.

0108A2 WELCOME IMMIGRANT - WELMIG
Väestöliitto
A2
160 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
120 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumista ohjaamalla heidät kehitettävien ’Welmig’- palveluiden avulla
nopeasti yhteiskunnallisten palvelujen äärelle. Hankkeessa kehitetään
toimintamalli ’Welcome immigrant - Welmig’, jossa tuotetaan
maahanmuuttajille puhelin- ja internetpohjaisia, usealla kielellä toimivia
palveluja. ’Welmig’- palvelut neuvovat ja ohjaavat maahanmuuttajaa hänen
yksilöllistä tarvettaan vastaavien julkisten ja maahanasettumisen kannalta
merkittävimpien yksityisten palvelujen äärelle. Lisäksi kehitetään ’Welmig’chatti- palvelut, joissa maahanmuuttaja voi käydä tietosuojattua keskustelua

Väestöliiton asiantuntijoiden kanssa koskien mm. monikulttuurisuus- ja
perhepalveluja. Hankkeen päämääränä on ’Welmig’- toimintamallin pysyvä
käyttöönotto valtakunnallisesti.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

0208A2 MEDIKO
Kotkan kaupunki/ Sosiaali- ja terveystoimi
A2
57 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
27 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on tukea lähtömaassaan sosiaali- ja terveysalan tutkinnon
suorittaneiden kolmansien maiden kansalaisten työllistymistä Kotkan kaupungin
ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin palvelukseen. Hankkeen kohderyhmänä
ovat kolmansien maiden kansalaisten lisäksi sosiaali- ja terveysalan työnantajat
ja alan koulutusta antavat oppilaitokset. Hankkeessa toteutetaan suomen kielen
intensiiviopiskelua, työelämään tutustumista, sekä annetaan neuvontaa ja
ohjausta työ- ja arkielämään liittyvissä kysymyksissä. Hankkeessa huomioidaan
yksittäisen maahanmuuttajan elämä- ja perhetilanne ja myös perheen
kotoutumiseen kiinnitetään huomiota. Hankkeessa annetaan lisäksi
ennakkoneuvontaa ja tukea suomen kielen oppimiseen maahanmuuttajien
lähtömaissa. Hankkeen toimintoihin ja tavoitteisiin liittyvät prosessit ja
innovatiiviset toimet on tarkoitus vakiinnuttaa ja levittää.

0508A2 TOIKO
JAKK
A2
112 154,00 € (Kokonaisrahoitus)
84 154,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi, kustannustehokas ja innovatiivinen
toimintamalli, jonka toteuttamiseen osallistuvat maahanmuuttaja itse, kouluttajat
ja maahanmuuttajien työnantajayritykset. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat
kolmansista maista, pääasiassa Venäjältä kotoisin olevat maahanmuuttajat, jotka
työskentelevät Suomessa ja opiskelevat oppisopimuskoulutuksessa tai muussa
koulutuksessa JAKKissa. Hankkeen toimintamuotoihin kuuluvat lähtömaassa
tapahtuva tiedotus ja suomen kielen opetus, oman ammattialan sanaston ja
työkulttuurin oppiminen ohjattuna itseopiskeluna. Suomessa kielen opetukseen
sisältyy verkkokansalaisen perustaitojen oppiminen ja suomalaisen kulttuurin
tapoihin ja käytäntöihin tutustuminen.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:

1408A2 Innovativa metoder och modeller för integration, IMMI
Musikcafé After Eight r.f
A2
60 500,00 € (Kokonaisrahoitus)
40 500,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on luoda hyvin toimiva ja innovatiivinen alueellinen
integraatiomalli, jonka suunnitteluun ja arvioimiseen maahanmuuttajat
osallistuvat aktiivisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien lisäksi
koulutusorganisaatiot, kunnalliset ja valtiolliset virkamiehet sekä Pietarsaaren
alueen asukkaat. Hankkeessa kehitetään tietokeskus, jonka tarkoitus on välittää
ajankohtaista tietoa maahanmuuttajille sekä monikulttuurinen tapaamispaikka,
jonka tarkoitus on edistää eri kulttuurien välistä dialogia ja suvaitsevaisuutta.
Hankkeessa luodaan uusia työmuotoja virkamiehille ja kehitetään eri
toimijoiden välisiä verkostoja.

1508A2 Intensiivinen kotoutusjakso ammattiopinnoissa
Suomen Yrittäjäopisto
A2
284 481,00 € (Kokonaisrahoitus)
111 438,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on luoda kotouttamismalli, jossa inkerinsuomalaisille ja
muille Suomen lähialueilta tuleville nuorille tarjotaan mahdollisuus opiskella
Vaasan ammattioppilaitoksessa tavoitteenaan siirtyminen työelämään. Hanke
kohdistuu n. 200 nuoreen, joilla on inkerinsuomalaisia juuria tai jotka ovat
opiskelleet suomea tai suomalais-ugrilaisia kieliä ja joilla on vahva kiinnostus
opiskella ja jäädä töihin Suomeen. Hankkeessa toteutetaan yhden lukukauden
kestävä intensiivinen opintojakso nuorille, mikä sisältää suomen kielen opetusta,
tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä valmiudet tietokoneen ja internetin
käytössä. Hankkeeseen osallistuu lisäksi alueen yrityksiä, julkisen sektorin
työnantajia ja vapaaehtoisjärjestöjä.

0108B3 Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurannan ja indikaattorien
kehittäminen
Hakija:
Sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto
Painopiste: B3
Rahoitus: 124 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
93 000,00 € (IF -osarahoitus)
Kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on kotouttamispolitiikan vaikuttavuuden
arviointijärjestelmän kehittäminen sekä kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten
suhteiden seurannan määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden luominen,
määrittäminen ja testaaminen. Hankkeen lopullisena kohderyhmänä ovat
kolmansien maiden kansalaiset, jotka hyötyvät kotouttamistoimenpiteiden
kehittämisestä ja resurssien oikeasta kohdentamisesta. Arviointijärjestelmän
avulla voidaan seurata kansallisen kotouttamispolitiikan vaikuttavuutta.

Hankkeessa luodaan toimivat kumppanuudet ja selkeytetään eri toimijoiden
rooleja kotouttamisen seurannassa ja arvioinnissa.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

0108B4 Maahanmuuttajabarometri
Sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto
B4
154 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
116 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on kehittää kolmansien maiden kansalaisille suunnattu
barometritutkimus, jonka avulla voidaan seurata ja arvioida kotouttamisen
toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta. Barometritutkimuksessa kootaan
maahanmuuttajien näkemykset nykyisen kotouttamispolitiikan tehokkuudesta,
toimenpiteistä ja palvelujen tarpeesta. Barometria kehitetään yhteistyössä eri
hallinnonalojen viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen ja
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Hanke:

0308C5 Kotouttaminen, kulttuurien välinen kohtaaminen ja hyvät
käytännöt: tapaustutkimuksena Thai-yhteisö Pirkanmaalla
Hakija:
Poliisiammattikorkeakoulu
Painopiste: C5
Rahoitus: 41 119,50 € (Kokonaisrahoitus)
23 457,00 € (IF -osarahoitus)
Kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on viranomaisten tietoisuuden ja osaamisen kehittäminen
maahanmuuttajien kohtaamisessa keskittymällä tapaustutkimuksen avulla
Pirkanmaan Thai-yhteisöön. Hankkeessa nostetaan esiin ongelmakohtia sekä
viranomaisen että maahanmuuttajan näkökulmasta ja luodaan tiivis
yhteistyöverkosto eri toimijoiden kesken. Molemminpuolista tietoisuutta ja
osaamista lisätään hankkeen aikana. Tutkimusraportin ja tuotetun
koulutuspaketin avulla hyvät käytännöt juurrutetaan osaksi viranomaisten
perustyötä. Tutkimustuloksia hyödynnetään koulutusten ja seminaarien
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

0408C5 YDIN - yhdenvertaisuus järjestöissä
Suomen Punainen Risti
C5
85 490,67 € (Kokonaisrahoitus)
64 118,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurien välistä osaamista ja kolmansien
maiden kansalaisten osallistumismahdollisuuksia järjestötoiminnassa
kehittämällä toimintatapoja ja malleja kolmannen sektorin moninaisuus- ja
yhdenvertaisuussuunnitteluun. Hankkeessa järjestetään asiantuntija- ja
verkostotapaamisia sekä alueellisia kuulemisia, joissa kartoitetaan tarve

kolmannen sektorin yhdenvertaisuussuunnittelulle ja vapaaehtoistoiminnan
ohjaukselle. Tarkoituksena on tuottaa yhdenvertaisuussuunnitelman perusmalli
ja vapaaehtoistoiminnan työvälineet internetiin, sekä koulutusaineisto
kulttuurien välisestä osaamisesta.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

0608C5 Kohtaamisia moniaistisessa tilassa
Laurea-ammattikorkeakoulu
C5
78 720,00 € (Kokonaisrahoitus)
59 040,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä kulttuurien välisen
vuoropuhelun, sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden
vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Hankkeessa rakennetaan nykyteknologian avulla
helposti muutettava tila, jossa eri aistien kautta voidaan multisensoristi tehdä
erilaisia kulttuurisia ympäristöjä. Tilan maisemat ovat lähinnä viitteellisiä,
muistoja, tunteita ja ajatuksia herättäviä. Kohtaamisen ja moniaististen
elämysten kautta on tarkoitus lisätä kulttuuritietoutta opiskelijoille ja
suomalaisille työntekijöille sekä tukea maahanmuuttajan oman kulttuurin
kokemista. Tila toimii yhdessä tekemisen ja kohtaamisen paikkana, jossa
voidaan käydä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

0108C6 Venäjänkielisten monikulttuurisuus Suomen voimavaraksi
Suomen Venäjänkielisten yhdistysten liitto
C6
24 000,00 € (Kokonaisrahoitus)
12 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisen ja venäläisen kulttuurin
vuorovaikutusta Suomessa innovatiivisen ja nuorisoa kiinnostavan median
avulla. Hankkeessa parannetaan venäjänkielisten nuorten työelämään
valmentamista hyödyntämällä media-alan venäjänkielisten,
maahanmuuttotaustaisten ammattilaisten taitoja. Hankkeessa median
toiminnasta kiinnostuneet venäjänkieliset nuoret toteuttavat haastatteluja
Suomessa pitkään asuneille, menestyneille venäläisille henkilöille, jotka ovat
säilyttäneet venäjän kielen ja kulttuurin. Hankkeessa tuotetaan nettisivusto
’Suomen venäläiset kahden kulttuurin parissa’, jonka testaamisessa ovat mukana
Helsingin ja Itä-Suomen suomalais-venäläiset koulut.

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

Hanke:
Hakija:
Painopiste:
Rahoitus:
Kuvaus:

0308C6 KOIVU JA TÄHTI
Kassandra ry.
C6
53 700,00 € (Kokonaisrahoitus)
40 000,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on löytää uusia työkaluja yhdenvertaisuuden ja
kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi taidetyön avulla.
Hankkeessa luodaan kontaktiverkosto jo olemassa olevien verkostojen,
kolmansien maiden naisten, tyttöjen ja (nais-)taiteilijoiden välille
pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla. Hankkeessa järjestetään tapaamisia ja
tapahtumia, sekä luodaan erilaisia toimintamuotoja, jotka ovat myöhemmin
toteutettavissa muilla paikkakunnilla ensimmäisen vuoden aktivistien vetäminä.
Toimintojen ansiosta useiden eri kulttuuriryhmien naiset ja tytöt oppivat
toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Näistä kulttuuriryhmistä tulevat
taiteilijat oppivat työskentelemään uusissa oloissa. Lisäksi hankkeessa
lievennetään ennakkoluuloja ja jaetaan kantasuomalaisille tietoutta
maahanmuuttajuudesta.

0408C6 Monimedia
Kansan Radioliitto - Folkets radioförbundet ry
C6
138 523,20 € (Kokonaisrahoitus)
94 354,00 € (IF -osarahoitus)
Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista luomalla
uudenlainen, toimiva tiedotuskanava, joka tarjoaa maahanmuuttajille tietoa
suomalaisesta yhteiskunnasta heidän omalla äidinkielellään ja osittain
suomenkielellä tekstattuna. Hankkeessa toteutetaan mediakoulutuksen ja
ohjelmatuotannon kokonaisuus kouluttamalla vapaaehtoisia tekijöitä ja
tuottamalla radio-ohjelmia paikallis- ja internetradioon sekä internet-televisioon.
Tarkoituksena on perustaa Suomessa toimiva, erikielisille maahanmuuttajille
suunnattu monimediakanava, jonka toimintaympäristö on laajentunut myös
kaapeli- tai digitv:n puolelle.

