
 

 

Kotoisa -hanke  
 
 

Kotoutumispalvelut 
 

 



AMIF – Turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahasto 

• Sisäministeriö on vastuuviranomainen 

• Rahasto (engl. Asylum, Migration and Integration Fund) 

perustettiin EU-rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 

edistämään Euroopan unionin yhteisen turvapaikka- ja 

maahanmuuttopolitiikan kehittämistä sekä vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamista. 

• Tavoitteena  

– vahvistaa ja kehittää Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää  

– tukea kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista 

maahanmuuttoa  

– kehittää paluustrategioita  
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Kotoisa - kolmannen maan kansalaisten asuttamisen ja 

osallisuuden kehittämishanke 

• Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut 

• Toteutusaika on 26.3.2018-31.12.2019 

• Hanketoimijat ovat projektipäällikkö Helena Ilomäki ja 

projektityöntekijä Mervi Sirviö 

• Kohderyhmänä ovat Jyväskylään muuttavat kolmansien maiden 

kansalaiset, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat 

pakolaiset (kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet 

turvapaikanhakijat) 

• Yleistavoitteena pakolaisten osallisuuden ja sitä kautta 

hyvinvoinnin lisääminen mm. asumisen ongelmien ehkäisyn 

keinoin 

• Tavoitteet ovat yhdenmukaiset kaupunkistrategian kanssa, jolla 

tuetaan kaupunkilaisten osallisuutta ja hyvinvointia 
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Hankkeen viestinnästä 

Sähköiset viestintäkanavat 

• Kaupungin verkkosivut / hankesivut, tiedotuslehti 

• Kaupungin/verkoston sisäinen tiedotus 

• Kotoutumispalvelujen twitter ja blogi 

• Hankkeen facebook -sivut  

• Sähköposti 

 

Muut viestintäkanavat 

• Hankkeen esite 

• Tiedottaminen erilaisissa ryhmissä, tilaisuuksissa, tapahtumissa ja 

tapaamisissa 

• Tiedotteet medialle 

• Kotoutumispalvelun TOPA -palaveri   
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Kotoutumisen kokemusasiantuntijoiden koulutus ja 

toiminnan juurruttaminen 

• Tavoitteena vähintään viiden pakolaistaustaisen maahanmuuttajan 

kouluttaminen kokemusasiantuntijaksi  

• Koulutus järjestetään yhteistyössä Kokoa ry kouluttajan kanssa 

Monikulttuurisuuskeskus Glorian ry:n tiloissa 

• Kokemusasiantuntijoiden osaamista voidaan jatkossa hyödyntää 

kaupungin palvelujen kehittämistyössä mm. erilaisissa työryhmissä 

ja uusien toimintojen / palveluketjujen suunnittelussa 

 

Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään 4.6.-6.7.2018 (60 tuntia+ 

harjoittelut) 
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Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien kehittäminen 

kotoutumis- ja sosiaalityön tueksi 

• Tavoitteena tehdä yhteistyötä kahden yhdistyksen kanssa 

kotouttavien sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen 

kehittämisessä 

• Mahdollistaa vähintään 20 pakolaiselle osallistuminen sosiaalisen 

kuntoutuksen ryhmätoimintoihin 

• Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmän jatkokehittäminen 

kotouttamis- ja sosiaalityön tueksi kunnille 

 

Ensimmäiset kuntoutuksen ryhmät alkavat 18.6 ja 20.6. Könkkölän 

tilalla. 
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Jälleenvuokrausmallin kokoaminen ja levittäminen 

 

• Mallilla pyritään selkiyttämään pakolaistaustaisten 

maahanmuuttajien vuokra-asuntojen hankintaan sisältyviä vastuita 

ja löytää uusia asuinalueita asiakkaille. 

• Tavoitteena saada kolme yleishyödyllistä vuokranantajaa mukaan 

jälleenvuokrausmallin toteuttamiseen.  

• Kuvata ja mallintaa pakolaisen asumiseen liittyvä tuki ja ohjaus sekä 

siihen liittyvä palvelulupaus.  

• Eri toimijoiden roolien selkiyttäminen asumisasioissa 
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