KUTSU
Ratkaisuriihi: Ulkomaalaistaustaisille suunnattujen
työllistymis- ja yrittäjyyspalvelujen kehittäminen
AIKA: 24.9.2019 klo 13.00-16.00
PAIKKA: Helsingin yliopisto, Tiedekulma (Yliopistonkatu 4), Think Lounge (2. krs.)
Tilaisuudessa käsitellään monialaisesti ja käytännönläheisesti ulkomaalaistaustaisille suunnattuja työllisyysja yrittäjyyspalveluja. Tiedämme ennestään, että palvelut ovat usein hankkeistettuja ja sirpaleisia. Tietoa
palveluista ei ole aina helppo löytää ja hankemaailmassa toimintatapojen juurruttaminen on haasteellista.
Miten voisimme parantaa palveluiden laatua, saavutettavuutta sekä vaikuttavuutta?
Tilaisuuden aluksi kuulemme muutamia lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja. Ajatuksia herättävien
puheenvuorojen jälkeen työstämme eri aiheita ryhmissä keskustellen.
Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti. Kielitoivetta kysytään ilmoittautumislomakkeessa ja sen perusteella
osallistujat jaetaan kielen mukaan ryhmiin.
Ilmoittautuminen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91365/lomake.html
Tarkemmat tiedot ohjelmasta: www.facebook.com/events/1365590430262397/

Tervetuloa mukaan palvelujen käyttäjät, suunnittelijat sekä rahoittajat!
Järjestäjät:
EntreFox-hanke (55+ entrepreneurs and working life, www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-jainnovaatiot/hae-projekteja/entrefox/)
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus (www.kotouttaminen.fi)
WeAll-hanke (Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä -konsortio,
www.weallfinland.fi)
Women to Work -hanke (Helsingin kaupungin TYP, www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/yritykset/tyollisyys/palvelut-aikuisille/helsingin-typ-aikuiset/helsingin-typ-aikuiset)
Yhteistyössä: Suomen Yrittäjät

INVITATION
Workshop: Developing employment and entrepreneurship services
TIME: 24 September 2019 1 pm – 4 pm
PLACE: Think Corner, University of Helsinki, Yliopistonkatu 4 (Think Lounge, 2nd floor)
In this workshop we will develop services aimed at enhancing the employment and entrepreneurship of
people with foreign backgrounds living in Finland. We will tackle the fragmented nature of the often projectbased services. We will take a hands-on attitude in order to improve the services, aiming to enhance their
accessibility and impact.
To kick off the event we will hear short presentations by service providers and users. After the presentations
we will work in groups to tackle specified problems and find paths to solutions.
We will work in Finnish and in English. The discussion groups are going to be arranged according to the
preferred language and interests of the participant.
Registration: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91365/lomake.html
More info on the programme: www.facebook.com/events/1365590430262397/

A warm welcome to the providers, users, and funders of the services!
Organizers: EntreFox Project (55+ entrepreneurs and working life, http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimuskehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/entrefox/)
Centre of Expertise in Immigrant Integration at the Ministry of Economic Affairs and Employment
(kotouttaminen.fi/en/frontpage)
WeAll Research Consortium (Social and Economic Sustainability of Future Working Life, www.weallfinland.fi)
Women to Work Project (Helsingin kaupungin TYP,
www.hel.fi/helsinki/en/administration/enterprises/employment/adult-services/)
In collaboration with: Suomen Yrittäjät

