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Kysy kotouttamisesta - asiantuntijat vastaavat 

Aika:  Perjantaina 14.12.2018 klo 9–11. Internetin välityksellä lähetettävä tilaisuus. 
 

Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteistyössä tuottaman webinaarisarjan päättää tältä 
vuodelta laaja-alainen asiantuntijaryhmä. Webinaarin aiheena on: Kysy kotouttamisesta - asiantuntijat vastaavat. 
Olemme koonneet suoraan lähetykseen eri sektorien asiantuntijoita, joille voitte lähettää kysymyksiä kotouttamiseen 
liittyen, joko ennakkoon tai suorassa lähetyksessä viestiseinän kautta. Viestiseinälle tulleiden kysymyksien 
moderoinnista vastaavat kotona Suomessa hankkeen aluekoordinaattorit 

 
Ennakkokysymyksiä on voinut lähettää 3.12.asti ja niihin vastataan webinaarissa. 

 
Webinaarin asiantuntijoina toimivat: 

 
 
 

 

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, 
Oikeusministeriö  
- yhdenvertaisuus- ja 
syrjimättömyyskysymykset 
- väestösuhdepolitiikka 
- perus- ja ihmisoikeudet 
 

Jussi Leponiemi, palvelujohtaja,  
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 
- TE-toimiston kotouttava työ 
- polut työelämään 
- osaamisen kehittäminen 
- talent attraction 

Susanna Piepponen, erityisasiantuntija,  
Työ- ja elinkeinoministeriö 
- maahanmuuttajien palvelut 
- TE- toimistojen maahanmuuttaja-
asiakkaat 
- rakennerahastohankkeet 

Marja Huttunen, maahanmuuttopäällikkö,  
Pirkanmaan ELY-keskus 
- kotoutumisasiat laaja-alaisesti; erityisesti 
kuntayhteistyö, ohjaus- ja neuvontapalvelut, 
erilaiset palvelutarpeet ja kotoutumisen 
polut 
- työlupa-asiat 
- alueellisen ETNO:n toiminta 
- pakolaisten vastaanotto ja kuntiin 
sijoittaminen 
 

Heli Härkönen, johtava sosiaalityöntekijä,  
Helsingin sosiaali-ja terveystoimiala, 
Maahanmuuttoyksikkö 
- kansainvälisen suojelun perusteella 
oleskeluluvan saaneiden asiakkaiden 
kotouttamisen sosiaalityö 
- alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen 
saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden, 
sosiaalityö Helsingissä ml. kotouttamislain 
mukainen jälkihuolto 
- paperittomien palvelut Helsingissä 

Satu Nila, erikoissuunnittelija, 
Uudenmaan ELY-keskus 
- kuntien ja ELY-keskuksen väliset 
korvaussopimukset 
- erityiskustannuskorvaukset, alaikäiset, 
perheryhmäkodit ja jälkihuolto 
- perheryhmäkotien ohjaus, talous ja 
valvonta 

Tiina Järvinen, ylitarkastaja, 
Vastaanottoyksikkö, Maahanmuuttovirasto 
turvapaikanhakijoiden: 
- vastaanotto 
- työ- ja opintotoiminta 
- esikotouttava toiminta 
- työnteko 
- kuntaan siirtyminen 

Anne Kolehmainen, erityisasiantuntija,  
Opetushallitus  
- ulkomailla suoritettujen tutkintojen 
tunnustaminen Opetushallituksessa 
- Opetushallituksen tuki tutkintojen 
tunnustamisessa ja vertailussa 
 

Hanna Pesola, erikoistutkija,  
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
- kotouttamistoimenpiteiden 
vaikuttavuusarviointi 
- miten maahanmuuttajat ovat 
pärjänneet Suomen työmarkkinoilla 
- maahanmuuton taloudelliset 
vaikutukset 

Shadia Rask, projektipäällikkö,  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
- toimintakyvyn arviointi 
- Mielenterveys 
- syrjintä 

Tanja Tammimies, aluekoordinaattori  
Pohjois-Pohjanmaa, Kotona Suomessa –
hanke, Uudenmaan ELY-keskus 
- suomen kielen opetus ja arviointi,  
- Kotoutumiskoulutus 
 

Kaisa Rainakari, lakimies,  
KELA 
- toimeentulotuki 
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Kotouttamisen osaamiskeskus 
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO  
kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi 

Kompetenscentret för integration av invandrare  
PB 32, 00023 STATSRÅDET  
kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi 

The Centre of Expertise in Immigrant Integration 
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT, Finland 
kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi 

 

 
 
 
Ilmoittautuminen 
 
Ilmoittaudu seuraamaan webinaaria 12.12.2018 mennessä linkillä olevalla 
ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuneille välitetään sähköpostiin päivää ennen tilaisuutta 
verkko-osoite, josta pääset katsomaan webinaaria sekä osallistumaan keskusteluun 
esittämällä kommentteja ja kysymyksiä interaktiiviseen viestiseinän kautta perjantaina 
14.12.2018 klo 9–11. 
 
Webinaarin seuraaminen onnistuu parhaiten Mozilla- ja Chrome-selaimilla. Webinaari on 
katsottavissa vapaasti myös jälkikäteen kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-tilillä. 
 
Webinaari kuuluu Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen vuosina 
2017–2018 toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen teemoja joka 
kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Webinaari on maksuton. 
 
Lisätiedot: 
Aluekoordinaattorit Nexhat Beqiri ja Sanna Hiltunen 
sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

https://link.webropolsurveys.com/S/63E1319FD0D41C6E
https://link.webropolsurveys.com/S/63E1319FD0D41C6E

