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Osallisena Suomessa -hanke

Tavoitteet

Kolme polkua

Osallisena Suomessa -hanke on vuosina 2011–2013 toteutettava
maahanmuuttajien koulutuksen kehittämishanke. Koulutusta kehittämällä
pyritään edistämään maahanmuuttajien yhteiskunnallisia valmiuksia sekä
työllistymistä.

Hankkeen tavoitteena on:

Koulutusta kehitetään maahanmuuttajien erilaiset lähtökohdat huomioon
ottaen. Kehittämistyön perustana on kolme kotoutumisen polkua:

Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, josta säädetään kotoutumisen
edistämisestä annetussa laissa(1386/2010). Koulutuksen vaihtoehtoisia
toteuttamistapoja kokeillaan kuntien kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea.
Hankkeiden tulokset arvioidaan ja otetaan valtakunnalliseen käyttöön hankkeen
päättymisen jälkeen.

Projektet Delaktig i Finland
Projektet Delaktig i Finland är ett utvecklingsprojekt för invandrarutbildning
som genomförs 2011–2013. Utvecklingen av utbildningen syftar till att främja
invandrarnas samhälleliga färdigheter samt deras sysselsättning.
Delaktig i Finland är ett projekt som grundar sig på lagstiftning. Bestämmelser
om projektet finns i lagen om främjande av integration (1386/2010). Alternativa
sätt att genomföra utbildning prövas i kommunala utvecklingsprojekt på olika
håll i Finland. Projektens resultat utvärderas och tas i riksomfattande bruk
efter att projektet avslutats.
Esimerkkejä kokeiluhankkeista

Exempel på försöksprojekt

Rannikko-Pohjanmaa
Rannikko-Pohjanmaan hankekokonaisuudessa kehitetään virtuaalinen yhteiskuntatietouden ja
ruotsin kielen opetuksen oppimisympäristö.

Kust-Österbotten
I projekthelheten i Kust-Österbotten utarbetas ett gemensamt integrationsprogram för K5-området
samt utvecklas en virtuell inlärningsmiljö för samhällskunskap
och undervisning i svenska.

Hämeenlinna
Hämeenlinnassa kehitetään uusia
keinoja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.
Kuopio
Kuopiossa tehostetaan kotoutumisen alkuvaihetta yhteistyössä
kolmannen sektorin kanssa sekä
kehitetään kotoutumiskoulutuksen
työelämäyhteyksiä.



kehittää kotoutumiskoulutukselle selkeä malli, joka mahdollistaa kaikkien
maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen opinnot.



luoda uusia toimintamalleja maahanmuuttajalasten tukemiseksi
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.



rakentaa koulutuspolkuja nuorille maahanmuuttajille.

Mål

1. Työmarkkinoilla jo olevat ja sinne nopeasti suuntaavat maahanmuuttajat
2. Erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat
3. Maahanmuuttajalapset ja -nuoret
Lisäksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen
parissa toimivien asiantuntijoiden osaamista.

Tre stigar

Projektet har följande mål:


Utveckla en tydlig modell för integrationsutbildning som möjliggör
språkstudier och studier i samhälleliga färdigheter för alla invandrare.



Skapa nya handlingsmodeller för att stödja invandrarbarn i
småbarnsfostran och grundläggande utbildning.



Bygga upp utbildningsstigar för unga invandrare.

Utbildningen utvecklas med beaktande av invandrarnas olika
utgångspunkter. Grunden för utvecklingsarbetet är tre integrationsstigar:
1. Invandrare som redan är på arbetsmarknaden och invandrare som
snabbt vill in på arbetsmarknaden
2. Invandrare som behöver särskilt stöd
3. Invandrarbarn och invandrarungdomar
Dessutom utvecklas i projektet kompetensen hos de experter som arbetar
med integrationsutbildning för invandrare.

Raasepori
Raaseporin kokeiluhankkeessa edistetään maahanmuuttajien työelämävalmiuksia ja kehitetään työelämän
monimuotoisuutta.
Turku
Turussa kehitetään suomen kielen
alkeisopetusta, alkuvaiheen neuvontaa
ja asiakkaiden ohjausta.

Tavastehus
I Tavastehus utvecklas nya sätt
att främja sysselsättningen bland
invandrare.

Pääkaupunkiseutu
Pääkaupunkiseudun hankekokonaisuudessa kokeillaan uusia malleja kotona
lapsia hoitavien vanhempien ja maahanmuuttajanuorten koulutukselle.

Kuopio
I Kuopio effektiviseras integrationen i invandraringens första skede
i samarbete med den tredje sektorn
samt utvecklas integrationsutbildningens arbetslivskontakter.

Tampere
Tampereella luodaan luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajanuorten
joustava koulutusmalli sekä kehitetään
perusopetuksen etäopetusta.

Raseborg
I försöksprojektet i Raseborg främjas
invandrarnas arbetslivsfärdigheter och
utvecklas mångfalden i arbetslivet.
Åbo
I Åbo utvecklas undervisningen i grunderna i finska, rådgivningen i det första
skedet och vägledningen för kunderna.
Huvudstadsregionen
I projekthelheten i huvudstadsregionen
prövas nya utbildningsmodeller för föräldrar som tar hand om barnen hemma
och för invandrarungdomar.
Tammerfors
I Tammerfors skapas en flexibel utbildningsmodell för invandrarungdomar
som varken kan läsa eller skriva samt
utvecklas distansundervisningen i den
grundläggande utbildningen.

Vaasa
Vaasan kokeiluhankkeessa rakennetaan maahanmuuttajien kotoutumiselle kokonaisvaltaista mallia, jonka
osana kehitetään muun muassa
lasten esiopetusta ja kokeillaan
portfoliotyöskentelyä kotoutumiskoulutuksessa.
Meri-Lappi
Meri-Lapissa tehostetaan erityistä
tukea tarvitsevien maahanmuuttajien kotoutumista kieli- ja työpajatoiminnan avulla.
Pudasjärvi
Pudasjärvellä kehitetään peruskouluun valmistavaa opetusta sekä alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa

Vasa
I försöksprojektet i Vasa byggs en helhetsbetonad modell för integration av
invandrare. Som ett led i projektet utvecklas bland annat förskoleundervisningen och prövas en modell för portfolioarbete i integrationsutbildningen.
Havslappland
I Havslappland effektiviseras integrationen av invandrare som behöver
särskilt stöd genom språk- och arbetsverkstadsverksamhet.
Pudasjärvi
I Pudasjärvi utvecklas undervisningen
som förbereder inför grundskolan samt
vägledningen och rådgivningen i det
första skedet.

