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Yhteenveto
Leader Aisapari toteutti yhdessä viidentoista eurooppalaisen Leader-ryhmän kanssa 
hanketta, jonka tavoitteena oli kerätä ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä liittyen maahan-
muuttajien kotouttamiseen. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen maaseutualueilla 
kotouttamistyötä tekevät tahot, auttaa heitä verkostoitumaan ja yhdessä kehittämään 
omaan toimintaansa. 
Hankkeessa toteutettiin neljä kansainvälistä seminaaria, tehtiin neljä seminaarijulkai-
sua ja yksi yhteinen loppuraporttijulkaisu. Nämä julkaistiin englanniksi. Lisäksi järjes-
tettiin paikallisia työpajoja ja tapaamisia. 

Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen tavoitteet olivat:

• Hyvien käytäntöjen vaihto liittyen maahanmuuttajien kotouttamiseen ja Leader-toi-
minnan hyödyntämiseen kotouttamisessa
• Tunnistaa ne tavat, joilla maahanmuutto voi edistää maaseutualueiden kehitystä.
• Paikallisten kotouttamistyötä tekevien kansainvälisen verkoston perustaminen – luo-
da mahdollisuus toinen toisilta oppimiseen
• Tutustuminen innovatiivisiin ja paikallisten toimijoiden vuorovaikutusta hyödyntäviin 
projekteihin tai organisaatioihin jokaisessa osallistuvassa maassa.
• Paikallisten asukkaiden ja julkisen sektorin toimijoiden tiedon lisääminen maahan-
muutosta ja kotouttamisen merkityksestä.
• Toteutettavien ja käynnissä olevien projektien arviointi sekä uusien paikallisten pro-
jektien suunnittelu 
• Läpileikkaavana periaatteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja maahan-
muuttajien voimaannuttaminen toimimaan paikallisen kehityksen tekijöinä.
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Hanke toteutti Aisaparin kehittämisstrategian (Merkki Päällä 2020) painopistettä 
”Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen”, ja seuraavia tavoitteita:
• Ihmisten ja yhteisöjen vahva keskinäinen luottamus ja hyvät yhteistyötaidot 
• Perinteinen yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja yhteisöt ehkäisemässä syrjäytymistä ja 
rakentamassa luottamusta 
• Kansainvälisyys kotiseutua kohentamassa

Toimenpiteet 
Alueiden väliset ja kansainväliset toimet

Hankkeen aloituskokous pidettiin 14.-15.11.2016 Hallandissa Ruotsissa. Samassa 
yhteydessä allekirjoitettiin hankkeen yhteistyösopimus. Kokouksessa sovittiin myös 
hankkeen toimenpiteistä ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kokoukseen liittyi vierai-
luja kotouttamiseen liittyvissä organisaatioissa ja projektiesittelyjä Leader Hallandin 
alueella.

Vuoden 2017 alussa avattiin hankkeen kotisivut, jotka siirrettiin toukokuussa osoittee-
seen www.ruralintegration.eu . Lisäksi perustettiin Facebook-sivu julkista tiedottamista 
varten ja Facebook-ryhmä hankkeen osallistujien verkostoitumista varten. Kotisivuilla 
julkaistiin raportointijaksolla seitsemän artikkelia, joissa kerrotaan projektin tavoit-
teista, seminaareista ja kuvaillaan hyviä käytäntöjä. Kotisivuilta löytyy myös projektin 
perustiedot ja yhteystiedot. Sivuille päätettiin myös tehdä ”kotouttajan työkalupakki” 
(”tool box”), jonne kerätään hankkeen aikana koottuja hyviä kotouttamisen käytäntöjä 
ja projektiesimerkkejä. Kotisivujen ulkoasun ja sisällön kanssa asiantuntijatyötä teki 
Loistavaa sisältötoimiston Susanna Korkiatupa, ja artikkelien kielentarkistuksen teki 
ostopalveluna Päivi Toppinen.
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Hankkeen ensimmäinen seminaari järjestettiin Itävallassa, Leader Regio3:n alueella, 
St.Johannin kaupungissa 29.-30.3.2017. Seminaarin tavoitteena oli alueiden kotoutta-
misasiantuntijoiden verkottuminen ja yhteistyön käynnistäminen, sekä tutustuminen 
Itävallan kotouttamiskäytäntöihin. Ensimmäisenä seminaaripäivänä ohjelmassa oli 
kansallisten menettelyjen ja alueellisten projektien esittely ja työpajatyöskentelyä. Li-
säksi kuulimme kolmen turvapaikanhakijan kokemuksia Itävallasta. Työpajoissa osal-
listujat oli jaettu ryhmiin heidän edustamansa tahon mukaan (julkinen, kolmas sektori, 
vapaaehtoiset). Työpajoissa jaettiin alueiden hyviä käytäntöjä. Päivän lopuksi esiteltiin 
työpajojen tuloksia. 

Toisena seminaaripäivänä oli ohjelmassa tutustumista alueen kotouttamiskäytäntöihin. 
Menimme junalla Wörglin kaupunkiin, jossa kaupungin aloitteesta perustettu kolmannen 
sektorin organisaatio toteuttaa erityisesti nuorten parissa myös kotouttamista.  Osallistu-
jat olivat pääasiassa tyytyväisiä seminaariin. Palautteessa toivottiin, että puheenvuorot 
valmisteltaisiin jatkossa huolellisesti ottaen huomioon myös sen, että esitettävä materi-
aali tukee puhuttua esitystä.  Kritiikkiä esitettiin kireistä aikatauluista. Toisaalta osallistu-
jat halusivat nähdä ja kuulla mahdollisimman paljon erilaisia konkreettisia käytäntöjä.

Itävallan seminaariin osallistuneet suomalaiset kokoontuivat tapaamiseen kesäkuussa 
2017 tarkoituksena käydä läpi seminaarissa opittua ja valmistautua seuraavaan semi-
naariin Ruotsissa. Tapaamisessa käytiin läpi myös kotisivujen kehittämistarpeita.
Hanketta esiteltiin ENRD:n (European Network for Rural Development) työpajassa 
Brysselissä 8.2.2017. Hanke-esittelyn lisäksi hankevetäjä osallistui työpajan keskuste-
luihin. Saatiin myös pyyntö esitellä hanketta DG Agrin konferenssissa liittyen kolman-
sien maiden kansalaisten kotouttamiseen. Tämä sattui kuitenkin olemaan yhtä aikaa 
hankkeen oman seminaarin kanssa, joten konferenssiin ei päästy.

Loppuvuodesta 2017 järjestettiin kaksipäiväinen seminaari Ruotsissa (18.-19.9.), jossa 
Suomesta oli 20 osallistujaa. Seminaarin teemana oli yhteistyöverkostojen rakentami-
nen. Osallistujat saivat aktiivisesti ehdottaa käsiteltäviä teemoja ja jatkotyöskentelyn 
tapoja. Lisäksi tutustuttiin alueen kotouttamisprojekteihin. Osallistujat olivat tyytyväisiä 
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seminaarin ohjelmaan, vaikka pitivät sitä raskaana. Päivät kestivät kaikkineen jopa 13 
tuntia ilman varsinaisia taukoja. 

Seminaarin purkukokous pidettiin lokakuussa Tampereella. Siellä suunniteltiin myös 
pop-up tapahtuma, joka toteutui marraskuussa (15. päivä) kun osallistujat pitivät 
Karkussa työpajapäivän, jossa tutustuttiin luontoavusteisiin menetelmiin. Osallistujat 
olivat Suomesta, vaikka päivää markkinoitiin myös muihin maihin. 

Ohjausryhmän kokous pidettiin verkkokokouksena 28.11., lisäksi projektiryhmän ko-
koontui 22.10 Berliinissä suunnittelukokoukseen ja piti yhden verkkokokouksen 9.12. 

Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla järjestettiin yksi yhteinen seminaari Saksassa, 
Brilonissa. Osallistujia Suomesta oli 19. Seminaariin valmistauduttiin pohtimalla omia 
tavoitteita sekä sitä, mitä osallistuja itse voi tuoda verkostolle. Seminaari koostui työ-
pajoista, joissa tehtiin sekä yhteisiä että omia suunnitelmia työn kehittämisestä.  Lisäk-
si tutustuttiin Brilonin ympäristössä ihmisiin jotka vapaaehtoisena kehittivät kielen- ja 
kulttuurin opetusta turvapaikan hakijoille. Ryhmä syyrialaisia turvapaikanhakijoita oli 
tuottanut ohjelmaa seminaariin, mm. elokuvan ja konsertin. 

Toukokuussa 2018 järjestettiin hankkeen suomalaisille toteuttajille ja osallistujille ta-
paaminen Sastamalassa. Tapaamisessa käytiin läpi Saksan seminaarin kokemuksia ja 
suunniteltiin syksyllä järjestettävää Suomen seminaaria. Kesäkuussa järjestettiin Kau-
havalla paikallinen tapaaminen, jossa myös suunniteltiin tulevaa päätösseminaaria.
Hankkeen toimenpiteistä tiedotettiin ja sen tuottamaa materiaalia jaettiin paikallisissa 
tapahtumissa, mm. paikallisten hankkeiden seminaareissa, paikallisten asiantuntijaver-
kostojen tapaamisissa ja paikallisten hankkeiden järjestämissä tapahtumissa.
Sastamalassa Joutsenten reitti ry käynnisti ’Avointen työnantajien verkoston’ aiemmin 
Ruotsissa esitellyn mallin mukaisesti.

Vuoden 2018 loppupuolella hankkeessa toteutettiin yksi kansainvälinen seminaari 
Suomessa, ohjausryhmä toteutti arviointia ja suunnitteli yhteistä julkaisua.
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Lappajärvellä pidettyyn seminaariin osallistui yhteensä 75 henkilöä, joista 50 muual-
ta kuin Suomesta. Kaksipäiväisessä seminaarissa pohdittiin kotoutumisen prosessia 
henkilökohtaisella tasolla ja esiteltiin metodeja. Seminaari alkoi vieraiden vastaanotolla 
tavalla, joka muistutti turvapaikan hakijan saapumista vastaanottokeskukseen. Täs-
sä sosiodraaman keinoin toteutetussa aloituksessa esimerkiksi puhuttiin vieraille vain 
suomea. Tämän tarkoituksena oli tuoda esiin tunteita, joita turvapaikanhakija kohtaa 
tullessaan vieraaseen maahan, jonka kieltä ei ymmärrä. Tilanne herättikin monenlai-
sia reaktioita, joita käytiin läpi ensimmäisenä seminaaripäivänä järjestetyssä tilaisuu-
dessa. Sama teema jatkui osin työpajoissa, joissa osallistujat mm. opiskelivat suomea 
kuten turvapaikanhakijat. Retkillä tutustuttiin Järviseudun ammatti-instituutin vieras-
kielisten opiskelijoiden rekrytointiin ja opetukseen, Kauhavan vastaanottokeskuksen 
toimintaan ja maahanmuuttajien yrityksiin. 

Ohjausryhmä kokoontui syksyn 2018 aikana suunnittelemaan seminaaria, arvioimaan 
sen toteutusta ja suunnittelemaan yhteistä julkaisua. Kokoukset toteutettiin verkon väli-
tyksellä. Paikallisesti toteutettiin verkostojen kokoontumisia. Lisäksi osallistuttiin muiden 
järjestämiin tilaisuuksiin, joissa voitiin tiedottaa hankkeen toiminnasta ja tuloksista. 

Vuoden 2019 alussa toteutettiin yhteinen julkaisu ja päätettiin kansainväliset toimet. 
Suomalaisten kumppanien kesken järjestettiin verkostotapaaminen ja jaettiin hank-
keen tuloksia alueiden välillä ja paikallisesti. Ohjausryhmä kokoontui kerran arvioimaan 
hankkeen toimintaa ja keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä jatkossa. Kokous 
järjestettiin Berliinissä.

Julkaisun sisältö koottiin yhdessä koostamalla yhteistä dokumenttia verkossa. Julkaisun 
taitto toteutettiin saksalaisen yhteistyökumppanin toimesta. Julkaisu valmistui maalis-
kuussa 2019. Toukokuussa 2019 pidettiin suomalaisten ryhmien kokoontuminen, jossa 
arvioitiin hankkeen toteutusta ja esiteltiin yhteinen julkaisu. 

Hanke on herättänyt kiinnostusta myös muissa EU-maissa, ja julkaisua on toimitettu 
esimerkiksi Puolaan, Romaniaan ja Ranskaan. 

A transnational     Project        and its           Results

The European Agricultural Fund
for Rural Development:Europe investing in rural areas

EUROPEAN UNIONEuropean Social Fund

1
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Paikalliset toimet

Hankkeen toiminta on keskittynyt kansainväliseen yhteistyöhön. Paikallinen toiminta 
on kuitenkin ollut tärkeä tuki kansainväliselle toiminnalle. Paikallisesti on muodostettu 
verkostoja, testattu muualta saatuja ideoita ja levitetty uutta tietoa. Paikallisen toimin-
nan määrä ja muodot ovat vaihdelleet eri alueilla tarpeen ja paikallisesti käytettävissä 
olevien resurssien mukaan.

Aisaparin alueella paikallinen toiminta sisälsi paikallisen verkoston kokoamista ja tu-
losten levitystä. 

Alueen kotouttamistyön avainhenkilöt kutsuttiin tapaamiseen tammikuussa 2017. Täl-
löin esiteltiin hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä kutsuttiin osallistujia ensimmäi-
seen kansainväliseen seminaariin. Alueella käynnistyi samaan aikaan useita kotout-
tamiseen liittyviä paikallisia ja maakunnallisia hankkeita, ja näitä autettiin sopimaan 
yhteistyöstä ja työnjaosta. 

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotettiin paikallisesti esimerkiksi Kauhavan maa-
hanmuuttotyöryhmässä ja Aisaparin some-kanavissa. Hankkeen aikana osallistuttiin 
paikallisten verkostojen tapahtumiin, kuten Kulttuurikattila Kauhavalla syksyllä 2018 ja 
Kiertävät kahvilat talvella 2019-20. Englanninkielisen julkaisun hyviä käytäntöjä kään-
nettiin suomeksi ja näitä jaettiin sosiaalisen median kanavissa.

Rieska-Leaderin alueella on järjestetty useita kulttuuritapahtumia, esimerkiksi ruokaan 
liittyviä. Lisäksi on järjestetty tapaamisia kohderyhmän ja matkoille osallistuvien kans-
sa. Alueella oli käynnissä useita kotouttamiseen ja kansainvälisyyteen liittyviä hankkei-
ta, joiden yhteistyötä koordinoitiin.

Leader Joutsenten reitin alueella hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa alueen maahan-
muuttotyön kanssa työskenteleviä ihmisiä hyviin käytäntöihin Euroopassa sekä verkottu-
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maan alan ihmisten kanssa sekä alueen sisällä, että muiden ryhmien alueella toimiviin. 

Kansainvälisiin seminaareihin osallistui alueelta 2–3 henkilöä jokaiseen seminaariin. 
Suomen seminaarissa alueen toimijat järjestivät työpajoja ja muuta ohjelmaa. Marras-
kuussa 2017  Karkussa Tuomiston kartanossa pidettiin kaikille avoin pop-up tapah-
tuma, missä aiheena oli metsäluonnon käyttö apuna kotouttamisessa. Tilaisuuteen 
osallistui 14 henkilöä Suomesta. 

Hankkeessa samojen töiden parissa työskentelevät löysivät toisensa. Verkottuminen 
ja hyvien käytäntöjen vaihto olivat hankkeen parhaita tuloksia. Vaikka osallistujamai-
den kaikki käytännöt eivät olleet suoraan monistettavissa, niiden soveltaminen ja osin 
huonojenkin esimerkkien näkeminen oli silmiä avaavaa. Joutsenten reitti bencmarkkasi 
erityisesti Ruotsin Varbergistä Öppna företag-hankkeen, joka sovellettiin vuoden kestä-
neeksi hankkeeksi nimellä Avoimet työnantajat. Maaseudulla yritykset ovat jo pitkään 
kärsineet työvoimapulasta ja tämä hanke on antanut eväitä tämän ongelman “hal-
tuunottoon” ja lieventämiseen. http://www.joutsentenreitti.fi/atv/  Iira-hankkeen jälkeen 
vapaa yhteydenpito toimijoiden välillä on jatkunut, vaikkakin maahanmuuton paineet 
tällä hetkellä ovat suurelta osin helpottuneet hankkeen lähtökohdista. 

Leader Ravakan alueella toteutettiin maahanmuuttajatilanteen ja kotouttamistoimin-
nan kartoitus, jossa todettiin että yhteistyön kehittäminen olisi paikallaan, myös toi-
menpiteiden ja palveluiden kehittäminen kuntien välisenä yhteistyönä. Erityisesti Rau-
man ja Laitilan välillä yhteistyömuotoja kehitettiin. Ravakan alueelta järjestettiin myös 
tutustumismatkoja lähialueille, kuten Taalintehtaalle. Maahanmuuttajille järjestettiin 
tutustumisia alueen palvelutarjontaan ja ns. naapuripäiviä.

Alueen ja sen verkoston osaamista kohennettiin osallistumalla alan seminaareihin 
muualla Suomessa ja tuomalla tietoa verkostolle. Lisäksi järjestettiin paikallisesti työ-
pajoja ja koulutuspäiviä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeessa työstettiin seudullista kotouttamisohjelmaa ja luotiin pohja seudulliselle 
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monikulttuurisuusverkostolle, jonka työ jatkuu hankkeen jälkeen.
Kansainvälisiin seminaareihin Ravakan alueelta osallistuttiin aktiivisesti. 

Ravakan alueella on melko tuore ilmiö, että yhä laajempi osa väestöstä on maahan-
muuttotaustaista, niinpä etenkin tällä alueella tärkein tulos oli verkostomaisen työot-
teen ja toimintamallin omaksuminen suhteessa väestöpohjan muutokseen ja siihen 
liittyviin ilmiöihin. Kansainvälisessä yhteistyössä opitun perusteella keskitettiin voima-
varoja ennakointiin ja varhaiseen puuttumiseen sekä rakennettiin yhteistyöverkosto, 
jossa voidaan alusta asti toimia työntekijöitä ja vapaaehtoisia tukevalla ja voimaan-
nuttavalla tavalla. Niinpä perustettiin yhteistyössä Kotona Suomessa -hankkeen kans-
sa vuoden 2018 alussa Vakka-Suomen monikulttuurisen verkosto, johon kutsuttiin 
osallistujiksi kaikkia maahanmuuttotyötä tekeviä tai siitä kiinnostuneita henkilöitä.

Verkostossa on mukana alueen kuntien eri sektoreiden työntekijöitä, kuntapäättäjiä, 
seurakuntien edustajia, kolmannen sektorin yhdistystoimijoita ja yksityishenkilöitä. 
Verkosto on kaikille avoin matalan kynnyksen yhteistyöelin, jonka avulla alueen ko-
touttamistoimia ja hyviä väestösuhteita pystytään tehokkaasti ja monialaisesti kehit-
tämään ja viemään eteenpäin. Verkostoyhteistyö lähti heti alusta asti hyvin käyntiin ja 
monialaiset verkostotapaamiset on vakiinnutettu säännölliseksi osaksi kotoutumisen 
tukemiseen liittyvää työtä. Verkostotyössä on helppo saada kokonaisvaltainen nä-
kemys alueen tilanteesta sekä jakaa tietoja eri tahoilla käynnissä olevista tai uusista 
hankkeista ja toimenpiteistä. Verkostossa nousevat luontevasti esiin myös henkilöstön 
koulutustarpeet, joihin voidaan tätä kautta reagoida tehokkaasti. Voidaan myös suun-
nitella yhdessä alueellisia kehittämishankkeita ja laittaa niitä vireille.

Pirkan Helmen alueella tehtiin alueellinen kotouttamissuunnitelma sen lisäksi, että 
osallistuttiin kansainvälisiin ja alueiden välisiin tapaamisiin. Paikallinen verkosto vah-
vistui hankkeen aikana ja osaaminen vahvistui.

Pohjoisimman Lapin Leaderin ja Aktiivisen Pohjois-Satakunnan alueella paikallinen 
toiminta sisälsi pääasiassa toimijoiden osallistumisen kansainvälisiin seminaareihin. 
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Aikataulu
Hankkeen alueiden väliset 
toimet on toteutettu vierei-
sessä aikataulussa.

Resurssit
Hankkeen koordinaatio ja hallinto hoidettiin  Aisaparin toimesta. Jokaisella osallistuvalla ryhmällä on ollut nimettynä vastuuhenkilö 
hankkeelle, ja joissakin palkattiin paikallisista toimista vastaava hankevetäjä. Osahankkeiden koko ja paikallisten toimien määrä 
vaihtelevat ryhmittäin. 

Toteutuksen organisaatio
Hankkeen toimintaa ohjasi ja seurasi jatkuvasti kansainvälinen ohjausryhmä, jossa oli yksi jäsen jokaisesta maasta. Ohjausryhmä 
kokoontui raportointiaikana kolme kertaa. Lisäksi käytiin sähköpostikeskusteluja ajankohtaisista aiheista. 
Hankkeen johtajana toimi toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää ja toteutuksesta vastasi pääasiassa kehittämissuunnittelija 
Eeva Arpala. Lisäksi muu henkilöstö tuki hankkeen toimintaa esim. seminaarijärjestelyissä sekä maksuhakemusten tai tiedotusma-
teriaalin laatimisessa.

Verkostos
eminaari

Ohjaus-
ryhmän 
kokous

Suomen 
verkostotapaaminen 

/työpaja

Kotisivujen 
julkaisu ja 

uudistaminen

Hankejulkaisu

29.-30.3.
2017

Itävalta

14.-
15.11.2016 
Hyltebruk

6.10.
2017

Tampere

16.6.
2017
Akaa

Seminaari-
julkaisu

1/2017
Kotisivut
FB-sivu ja
FB-ryhmä

5/2017
Ruralintegration.eu 

sivuston julkaisu

9.12.
2016
Skype

16.2.
2017 
Skype

19.6.
2017 
Skype

22.10.
2017 

Berliini

28.11.
2017 
Skype

16.1.
2018 
Skype

Seminaari-
julkaisu

18.-19.9
2018

Suomi

19.-20.9.
2017

Ruotsi

15.-16.3.
2018
Saksa

28.2.
2018
Skype

13.4.
2018

Berliini

28.5.
2018
Skype

19.6.
2018
Skype

4.9.
2018
Skype

15.11.
2018
Skype

23.1.
2019

Berliini

18.5.
2018

Ellivuori

16.-17.5.
2019

Ellivuori

14.11.
2017 

Karkku

Seminaari-
julkaisu

Loppu-
raportti
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Ravakassa hankkeeseen oli palkattu 1 hlö keskimääräisellä 0,4 työajalla. Hänen palkkansa on maksanut Leader Ravakka ry. Hank-
keen hallintoa ja taloushallintoa ovat hoitaneet Leader Ravakan työntekijät keskimäärin 0,1 htv. Muissa ryhmissä hanketta on 
toteuttanut ryhmän vakinainen henkilöstö.
Hankkeella oli ohjausryhmä, johon kuului yksi edustaja kustakin toteutukseen osallistuneesta maasta. Lisäksi kutsuttiin tarpeen mu-
kaan asiantuntijoita Leader-ryhmistä ja yhteistyökumppaneista. Ohjausryhmään kuuluivat: Stefan Niedermoser (Itävalta), Hannah 
Kath (Saksa), Marion Eckardt (Ruotsi), Eeva Arpala (Suomi). 

Kustannukset ja rahoitus

Hyväksytyt Toteutuneet
132 536,00 €     128 787,81 € Palkat

 3 240,70 €     841,11 € Palkkiot
13 829,09 €       10 959,80 € Ostopalvelut
70 887,13 € 60 366,72 € Matkat

4 983,59 €  3 063,59 € Vuokrat
 15 355,49 €     3 328,09 € Muut kustannukset
19 880,40 €  19 318,15 € Flat Rate 15 %

260 712,40 €      226 665,27 € YHTEENSÄ

Pirkan Helmi ry 20 569,92 €
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 16 000,00 €
Pohjoisimman Lapin Leader ry 25 000,00 €
Joutsenten Reitti ry 20 000,00 €
Ravakka ry 36 000,00 €
Rieska-Leader ry 20 000,00 €

Tukea on haettu maksuun kaksi kertaa vuodessa hankkeen aikana.  

Hankkeen rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuudesta. 

Tukea on siirretty Aisaparin rahoituskehyksestä hankkeen 
toteuttamista varten seuraavasti:
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Raportointi ja seuranta
Hankkeen etenemistä seurasi ohjausryhmä, joka kokoontui hankkeen aikana seminaari-
en yhteydessä ja myös niiden välillä. Osa kokouksista järjestettiin verkkokokouksina ajan 
ja kustannusten säästämiseksi. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 14 kertaa.

Toteutusoletukset ja riskit
Kohderyhmään kuului ihmisiä eri taustoista, eivätkä kaikki ole kovin kokeneita sähköis-
ten työkalujen käyttäjiä. Oli riski, että osa ei löydä ja osaa hyödyntää sähköistä työka-
lupakkia. Hankkeen sivuston selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen panostettiin sivujen 
uudistuksen yhteydessä ja ja sen on käytössä myös hankkeen jälkeen. Kotisivuille jää 
hankkeen tuloksena ”TOOL BOX”, eli kotouttamisen työkalupakki, johon on kerätty 
osallistuvien alueiden hyviä kotouttamiskäytäntöjä. Lisäksi työkalupakista tehtiin pai-
nettuja versioita seminaarien yhteydessä. Vuorovaikutus FB-ryhmässä jäi vähäiseksi, 
koska osallistujat käyttivät alustaa vaihtelevasti. 
Koordinoinnin resurssit ovat melko pienet siihen nähden, että kyse on 16:sta Leader-
alueen kansainvälisestä hankkeesta. Tästä syystä riskinä oli, että osallistujien toiveisiin 
ja ideoihin ei pystytä vastaamaan, osallistujat kyllästyvät ja aktiivisuus heikkenee. 

Hankkeen aikana ei pystytty kaikkiin toiveisiin reagoimaan, mutta päätoimenpiteisiin 
eli kansainvälisiin seminaareihin oltiin tyytyväisiä. Lisäksi paikallinen toiminta tuki hyvin 
kokonaisuutta. Tämän tyyppisissä hankkeissa olisi hyvä olla kaksi projektityöntekijää, 
joista toinen hoitaa hankkeen hallinnon, tapahtumajärjestelyt ym ja toinen ns. subs-
tanssipuolen, eli tässä tapauksessa kotouttamistoiminnan kehittämisen. 

Hankekumppanien erilaiset käsityksen tavoitteista ja toimenpiteistä haittasivat jonkin 
verran toteutusta. Lisäksi eri ryhmien erilaiset resurssit aiheuttivat jännitteitä; parem-
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milla resursseilla toimivat odottivat samaa panostusta myös muilta, vaikka hankesuun-
nitelma ja sopimus ei tätä edellyttänyt. Yhteisten tavoitteiden ja tahtotilan muodosta-
miseen onkin syytä käyttää aikaa ennen hankkeen käynnistämistä. Leader-rahoitteisia 
kansainvälisiä hankkeita vaivaa usein – kuten hieman tässäkin tapauksessa – jon-
kinlainen identiteettikriisi: Vaikka Leader-hankkeet ovat pieniä ja konkreettisia, kan-
sainvälistä hankkeista halutaan tehdä ”näyttäviä” ja niihin pyritään saamaan samoja 
elementtejä kuin suuremmissa hankkeissa. Ilmeisesti tämä johtuu siitä, että paikallisille 
päätöksentekijöille kansainvälisiä hankkeita pitää erityisesti perustella, eikä ”tavalli-
sen hyvä” tunnu riittävän, tai sen ei uskota riittävän. Hankkeen lopussa todettiin, että 
hanke onnistui nimenomaan perustyössä: verkoston luomisessa ja ihmisten ja ideoiden 
törmäyttämisessä. Näyttävät nettialustat eivät innostaneet konkreettiseen toimintaan 
suuntautuneita osallistujia. 

Hankkeen toteutusaikana akuutti turvapaikkatilanne rauhoittui ja loppuvaiheessa rakenteita ryhdyttiin selvästi ajamaan alas: vas-
taanottokeskuksia lopetettiin ja hankkeet saatiin päätökseen. Keväällä 2020 koronakriisi aiheutti kunnille talousvaikeuksia, ja esi-
merkiksi Kauhavan kaupunki lopetti maahanmuuttokoordinaattorin toimen sekä maahanmuuttotyöryhmän toiminnan.  Nämä toi-
met rikkovat luotuja verkostoja ja vaikeuttaa työn käynnistämistä kun se taas on tarpeen.

Yhteistyökumppanit
Varsinaisten hankekumppaneiden lisäksi yhteistyötä on tehty seuraavien tahojen kanssa: European Network for Rural Development 
(ENRD): Hankkeesta tiedottaminen eurooppalaiselle maaseutuverkostolle
Maa- ja kotitalousnaiset, keskusjärjestö: Maa- ja kotitalousnaiset ovat käynnistäneet kotouttamiseen liittyvän hankkeen ja järjestön 
kanssa käytiin neuvottelu yhteistyöstä.  Hankkeiden toiminta-alueet ovat kuitenkin aika pitkälle erilliset, joten käytännön yhteistyötä 
ei järjestynyt. 

Kotiseutu kotoisaksi, Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura ry: Hankkeen toimihenkilöt osallistuivat Lappajärven seminaarin järjestelyihin 
mm. suunnitteluun ja työpajojen vetämiseen. 
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Promotion of Immigrant Entrepreneurship -hanke /Suomen yrittäjäopisto: hankkeen 
projektipäällikkö Juliano Prisada osallistui IIRA-hankkeen seminaariin Ruotsissa toimi-
en siellä myös yhden työpajan vetäjänä. Hankkeen julkaisua ”Tarinoida yrittäjyydestä” 
käytettiin materiaalina IIRA-hankkeen seminaarissa Lappajärvellä. 

Koti kylään -hanke, Suomen kylät ry: Hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettiin mm. 
Kulttuurikattila-tapahtuma Kauhavalla lokakuussa 2018. 

Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen kautta osallistuvat alueet ovat saaneet paljon ideoita ja tukea uuteen tilan-
teeseen, jossa alueelle muuttaa jatkuvasti enenevässä määrin ulkomaalaistaustaista 
väkeä. Yhteistyö Euroopan laajuisesti on tuonut laajempaa ymmärrystä siitä, että kaik-
kialla maahanmuuttoon liittyvät ilmiöt ovat samankaltaisia, niin hyvässä kuin pahas-
sa. Laajan verkoston yhteistyö on rikastanut myös siinä mielessä, että muissa maissa 
maahanmuuttajatyö on jatkunut paljon pitempään kuin Suomessa. 
Kansainvälisissä seminaareissa Leader-alueet esittelivät toimintamallejaan, alueellisia 
projektejaan, kertoivat erilaisista rahoitusmalleista ja tutustuttivat myös yksittäisten 
maahanmuuttajien henkilökohtaisiin tarinoihin. Kotimaisissa tapaamisissa keskusteltiin 
seminaareissa nähdystä ja kuullusta, arvioitiin yhdessä, mitä näkemästämme ja oppi-
mastamme voisimme omilla alueillamme toteuttaa.

Osa ideoista oli kaikille osallistujille tuttuja: ihmisten kuuleminen, avoin ja varaukseton 
vastaanottaminen sekä työllistämiseen ja kielenoppimiseen liittyvät aktiiviset tuki-
toimenpiteet. Uusia ideoita syntyi kuitenkin vuorovaikutuksessa, kun saimme nähdä 
kaikille tuttujen ideoiden erityyppisiä toteutustapoja. Esimerkiksi yhdessä Ruotsin kun-
nassa kaikki kotouttamistoimet oli kiedottu urheilun ja fyysisen hyvinvoinnin kehittä-
misen ympärille. Eräässä itävaltalaisessa kunnassa puolestaan nuorten työpaja toimi 
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itsenäisenä yrityksenä vapailla markkinoilla ja pyrki tuotannossaan saavuttamaan omavaraisuuden ja irtautumaan yhteiskunnan 
tukirahoituksista. Vapaaehtoistyön tukemiseen ja vapaaehtoisten voimaannuttamiseen oli kehitetty monia hienoja toimintamalleja 
sekä Suomessa että muissa maissa, joista osanottajat saivat sekä voimaa että uusia ideoita omaan työhönsä. Jokainen Leader-alue 
pystyi poimimaan näistä hienoista projekteista oman alueensa tarpeisiin sovellettavissa olevia malleja. Tärkeintä antia seminaa-
reissa olivat kuitenkin työryhmätyöskentelyssä avautuneet keskustelut ja syvempi vuorovaikutus samaa työtä tekevien ihmisten 
kanssa. Verkostotyön voimaannuttavat vaikutukset nousivat tärkeimpään ja keskeisimpään rooliin tutkittaessa hankkeen tuloksia ja 
vaikutuksia.

Tavoitteet /toimenpiteet toimenpiteet tulokset ja vaikutukset
Hyvien käytäntöjen vaihto seminaarit, seminaarijulkaisut ja kotisi-

vut
osallistujat testasivat ja kehittivät kotouttta-
miskäytäntöjä

Tunnistaa tavat, joilla maahanmuutto voi 
edistää maaseutualueiden kehitystä.

Seminaarit, erityisesti keskustelut. 
Osallistuminen ”Social Hubs in Rural 
Europe” työpajaan.

Osallistujat näkivät työnsä merkityksen 
laajemmin yhteiskunnassa ja maahanmuu-
ton linkittymisen muuhun maaseutualueiden 
yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Paikallisten kotouttamistyötä tekevien 
kansainvälisen verkoston perustaminen

Seminaarit, FB-ryhmä, yhteystiedot 
jaettu osallistujille

Uusia yhteistyösuhteita syntynyt mm. itäval-
talaisten ja suomalaisten välille. Erityisesti 
paikalliset verkostot ovat vahvistuneet, 
samoin osallistujat ovat löytäneet uusia koti-
maisia yhteistyökumppaneita. 

Tutustuminen innovatiivisiin ja paikallisten 
toimijoiden vuorovaikutusta hyödyntäviin 
projekteihin tai organisaatioihin jokaises-
sa osallistuvassa maassa.

Seminaarit, erityisesti tutustumiskäyn-
nit

Toimijoiden paikallisten toimintamahdollisu-
uksien vertailu, projektien muokkaaminen 
toiseen maahan sopivaksi.

Paikallisten asukkaiden ja julkisen sektorin 
toimijoiden tiedon lisääminen maahan-
muutosta ja kotouttamisen merkityksestä.

Ko. ryhmät vieraina seminaareissa ja 
hankkeen paikallisissa tapahtumissa

Paikalliset verkostot ja koulutukset
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Tavoitteet /toimenpiteet toimenpiteet tulokset ja vaikutukset
Toteutettavien ja käynnissä olevien pro-
jektien arviointi sekä uusien paikallisten 
projektien suunnittelu

Seminaareissa ja paikallisissa työpa-
joissa. Uusien projektien ideointia erity-
isesti Brilonin seminaarin työpajassa.

1 paikallinen kotouttamishanke (työllistymi-
sen edistäminen) Suomessa.

Läpileikkaavana periaatteena on suku-
puolten tasa-arvon edistäminen ja maa-
hanmuuttajien voimaannuttaminen toimi-
maan paikallisen kehityksen tekijöinä.

Seminaarien asiantuntijapuheen-
vuoroissa ja keskusteluissa tuotu esiin 
sukupuolten erilaisia tarpeita ja toi-
saalta yhtäläisiä oikeuksia ja velvolli-
suuksia. Esitellyissä hankkeissa nostet-
tu esiin maahanmuuttajien aktiivisuutta 
korostavia aloitteita. Seminaarien 
osallistujina ja asiantuntijoina on ol-
lut niin äskettäin maahan tulleita kuin 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. 

Maahanmuuttajat ovat päässeet mukaan 
paikallisiin verkostoihin asiantuntijoiksi ja 
vapaaehtoisiksi.

      
Osallistujat hankeaikana:

Kansainvälisiin seminaareihin osallistui yhteensä 380 henkilöä. Suomalaisia osallis-
tujia oli näistä yhteensä 100.  Suomen verkoston (em. seminaarin osallistujien) ta-
paamisiin hankkeen aikana osallistui yhteensä 78 henkilöä (myös samoja henkilöitä 
eri tapahtumiin).

Hankkeelle on avattu kotisivut osoitteeseen http://ruralintegration.eu. Julkisella Fa-
cebook-sivulla oli hankkeen päättyessä 210 seuraajaa, ja verkostolle tarkoitetussa 
Facebook-ryhmässä on 63  jäsentä. 

Saadun palautteen perusteella on selvää, että hankkeen luomat verkostot olivat tar-
peen osallistujille. Oli suorastaan järkytys todeta, miten yksin ja vähillä tiedoilla ko-
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touttamistyötä maaseudulla tehdään. Hankeen verkosto tarjosi perustietoa ja tukea 
ja mahdollisuuden muodostaa uusia paikallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Hanke 
onkin vaikuttanut erityisesti paikallisen toiminnan aktivoitumiseen ja yksittäisten ver-
koston jäsenten ammatillisen itsetunnon kohoamiseen. 

Saatua palautetta – miten hanke on vaikuttanut  
työskentelytapoihisi:
- Kokonaisnäkemys maahanmuuttaja/ kotoutumisasioihin on parantunut ja uskon, että 
se vaikuttaa myös työhän yksittäisten asiakkaiden kohdalla.
- Olen löytänyt uusia yhteistyökumppaneita ja tarttunut rohkeammin tilaisuuksiin kehit-
tää yhteistyötä eri tahojen välillä.
- Oppinut suhtautumaan maahanmuuttajiin erilaisella tavalla kuin ennen. Erilaisten on-
gelmien ja kysymysten selvittely on ollut haastavaa mutta helpottunut...
- Olemme tiivistäneen maahanmuuttajatyötämme. Seminaari antoi hyvä malleja ja 
innosti miettimään uutta.
- Olemme perustaneet monikulttuurisuusverkoston, jossa on mukana eri tahojen edus-
tajia virkamiehistä vapaaehtoisiin. Tämän verkoston avulla olemme myös tehneet 
suunnittelutyötä ja pyrkineet kehittämään alueen kasvavan monikulttuurisen väestön 
kohtaamisiin liittyvää toimintaa. Olemme järjestäneet koulutusta viranomaistaholle ja 
aiomme järjestää koulutuksia ja kohtaamisia myös lisää.

Saatua palautetta – hankkeen merkityksestä:
- Ihanaa että on tällainen verkosto: Saa tietää mitä muualla tehdään, että on samanlai-
set ongelmat ja voidaan yhdessä pohtia mitä niille tehdään. Todella voimaannuttavaa. 
(Verkoston tapaamisessa 6.10.2017)
- Olen tyytyväinen, koska olen saanut tukea ja ideoita käytännön työhöni IIRA-hank-
keen seminaareista. (11/2017 kysely yhteistyöstä Aisaparin kanssa)
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Esitykset jatkotoimenpiteiksi
”Yhteistä Suomi-toimintaa olisi saanut olla enemmän.”
Osallistujapalautteen perusteella kaivattiin myös eri alueiden välisiä kontakteja. Hank-
keessa järjestettiin muutama alueiden välinen tapaaminen tukemaan kansainvälistä 
ja paikallista toimintaa, mutta alueiden välinen toiminta ei ollut hankkeessa keskiössä. 
Jatkossa tämän tyyppisen verkostotoiminnan kehittäminen olisi hyvä avaus. 

Erityisesti Suomessa turvapaikanhakijoiden määrän vähentyminen tarkoittaa palve-
luiden tarpeen vähentymistä. Kun palkattuja tai vapaaehtoisia kotouttajia ei tarvita, 
he siirtyvät muihin tehtäviin ja organisaatioista katoaa osaamista. Tämä hanke ja sen 
julkaisut pyrkivät osaltaan jättämään muistijäljen organisaatioihin – mitä on kokeiltu, 
mitä kannattaa tehdä lisää. Luotuja verkostoja olisi syytä ylläpitää edes jossain mää-
rin, jolloin niiden aktivointi on tarvittaessa helpompaa. Myös edellä mainittu alueiden 
välinen verkosto voi tukea harvenevaa paikallisten asiantuntijoiden joukkoa.

On erittäin tärkeää huolehtia, että uudet asukkaat saavat ajankohtaista ja paikkaansa 
pitävää tietoa heti saapuessaan mm. suomalaisesta yhteiskunnasta, työmarkkinoista 
ja omista oikeuksistaan. Samoin dialogi uusien ja vanhojen asukkaiden välillä on vält-
tämätöntä hyvässä kotoutumisessa. 

Seuraava vaihe olisi vahvemmin osallistaa myös uudet asukkaat maaseudun kehittä-
miseen: Leader-yhdistyksiin, hankkeita toteuttamaan, kyliä kehittämään. Sen sijaan 
että järjestetään erillisiä monikulttuuria tapahtumia, voisi pohtia olemassa olevien yh-
teisöjen avoimuutta. Parhaat osallistamisen mahdollisuudet ovat pienissä yhdistyksis-
sä ja kylillä, jossa tekeminen on konkreettista ja tekijöistä pulaa. Sinne on syytä saada 
myös osaamista, jolla uudet asukkaat saadaan mukaan ja innostumaan.




