MAAHANMUUTON JA KOTOUTTAMISEN HUIPPUOSAAMISTA KÄYTETTÄVISSÄ!
Minulla on pitkä kokemus kulttuurien kohtaamiseen, maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvistä asioista. Toimin yli kymmenen vuotta yliopistonopettajana Turun yliopistossa uskontotieteen
oppiaineessa (1983–1995), jossa vastuullani olivat
aineen perusopinnot. Niihin sisältyi mm. opiskelijoiden perehdyttämistä etnografiseen kenttätyöskentelyyn, jossa observointi- ja haastattelumenetelmillä on keskeinen osuus. Tässä ominaisuudessa
vastasin osaltani myös uskontotieteen ja folkloristiikan äänitearkiston (TKU-arkisto) toiminnasta ja
suunnittelusta. Vedin useana vuonna mm. uskontotieteen peruskursseja, johdantoa maailmanuskontoihin, metodologian kurssia sekä proseminaaria.
Työ- ja elinkeinohallinnon virkamiehenä olin vuodesta 1996 aina vuoden 2014 loppuun asti maahanmuutto- ja kotouttamistehtävissä sekä paikallisella (TE-toimisto), alueellisella (ELY) että valtakunnallisella (TEM) tasolla. Tällöin erikoistuin maahanmuuttajille suunnattujen EU-hankkeiden suunnitteluun ja vetämiseen. Näistä mainittakoon korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnattu valtakunnallinen ESR/SPECIMA-projekti vv. 2000–
2007. Olen suunnitellut erilaisia hankkeita myös
esimerkiksi luovien alojen piirissä. Näistä mainittakoon ESR-hanke LUOVAMO (2011–2014).
Olin mukana myös monen muun kotouttamista
edistävän hankkeen ideoinnissa ja suunnittelussa.
Kaiken kaikkiaan olen perehtynyt kotouttamiskysymyksiin hyvin monesta näkökulmasta käsin ja tehnyt myös käytännön asiakastyötä maahanmuuttajien parissa.

.

Uudenmaan ELY-keskuksessa vedin työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvää ESR/INSITE-hanketta vuosina 2009-2010. Viimeksi toimin maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluita kehittävän ja
mallintavan suuren valtakunnallisen ESR/ALPOtukirakennehankkeen hankepäällikkönä sisäministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä vv. 2011–
2014.
Jäätyäni eläkkeelle vuoden 2015 alussa olen jatkanut samojen asioiden parissa oman konsulttiyritykseni FUNDERATAS puitteissa sekä erityisasiantuntijana Siirtolaisuusinstituutissa. Olin oikeusministeriön tilaaman vihapuheselvityksen tekemisessä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa arvioinnissa maahanmuuttajataustaisten
opettajien pätevöittämiskoulutuksista. Olin myös
mukana Kotouttamisen tsemppari -projektin hankearvioinnissa. Vastikään valmistui toimittamani
Info Gloria -ESR-hankkeen loppujulkaisu.
Edelleen olen mukana useiden hankkeiden ohjausryhmissä asiantuntijana, mm. Tampereen yliopiston MULTI-TRAIN ja TRANS-SPACE -hankkeissa,
työ- ja elinkeinoministeriön ja Aalto-yliopiston
TEMWISIT-hankkeessa sekä Metropolia AMK:n
KEPELI-hankkeessa.
Tällä taustallani ja kokemuksellani olen valmis
tekemään organisaatiollenne erilaisia selvityksiä, tutkimuksia ja arviointeja. Kerron mielelläni
lisää!
Netin kautta tapahtuvia kyselytutkimuksia varten
käytössäni on SurveyPal-ohjelma. Haastatteluiden
laadulliseen analyysiin sovellan NVivo PRO -ohjelmaa. Olen tottunut luennoitsija ja esiintyjä.
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