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Toteutusaika: 1.2.2017 - 31.10.2018 (21 kk)
Hakijaorganisaatio Lahden kaupunki, Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, Alueellinen
integraatiopalvelupiste (Alipi)
Hankekumppani Suomi taskussa Oy
Kokonaisbudjetti 181 455,29 €
Rahoittaja: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (Asylum, Migration
and Integration Fund –AMIF) (75 %), omarahoitus: Lahden kaupunki ja Suomi
taskussa Oy (25 %)
Uusi business–private –yhteistyöpilotti: yhteistyössä kunta ja yritys sekä lisäksi muut
yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset, joista moni maahanmuuttajia
Tarve verkkopalvelulle kotouttamistyötä tekevien tahojen henkilöresurssien vähyyden
vuoksi vuoden 2015 oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin
siirtymisen vuoksi
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Hankkeessa hyödynnetään älypuhelimia ja videoita kielen oppimisessa ja
asioimisessa
Yleistavoitteena hankkeessa on auttaa maahanmuuttajia kotoutumisen
alkuvaiheessa opettamalla heille suomea sekä viestimällä miten eri
tilanteissa toimitaan
Palvelun avulla eri toimijat saavat mahdollisuuden kertoa maahanmuuttajille
omien palveluidensa toimintatavoista Suomessa kootusti yhdessä, helposti
löydettävässä osoitteessa
Sivusto on käyttäjille ilmainen ja sinne on vapaa pääsy, ei salasanoja tms.
Toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimilla
Optimoitu älypuhelinkäyttöön
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Hankkeessa on tuotettu 90 videota Suomessa elämisen eri osa-alueilta: esimerkkeinä
koulu, päiväkoti, liikenne, terveydenhuolto, opiskelu, työllistyminen, vapaa-aika,
asuminen, erilaiset ongelmatilanteet ja arki Suomessa...
Videot palvelevat maahanmuuttajia ja heidän kanssaan töitä tekeviä valtakunnallisesti,
videot kuvattu Lahdessa
Videoiden pääkieli on suomi ja tukikielinä on arabia, persia/dari ja englanti. Videot on
jaettu eri kategorioihin aiheiden mukaan. Videot ovat n. 2 minuutin mittaisia. Alussa
opetellaan tärkeimmät lauseet tukikielien avulla ja sen jälkeen näytetään tilanne
mahdollisimman realistisesti
Palvelussa on vieraillut 2017 alusta tähän asti yhteensä 62 252 uniikkia kävijää,
ympäri Suomen ja ulkomailta
Yhteensä videoita on katsottu 235 992 kertaa
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Kielikäsitys muuttunut: se, mitä kielitaito ja kielen oppiminen ovat. Suomi taskussa
näkee kielen oppimisen yhteiskuntaan mukaan pääsemisenä ja osallisuutena
Suomi taskussa –palvelussa uutta on funktionalisuus ja tilanteittaisuus – arjen
tilanteissa toimiminen ja arjen hallinta. Kieltä oppii vain osallistumalla tilanteisiin
Erona muihin verkkosivustoihin/ oppimaterialeihin myös kulttuurikonteksti – kielen
integraatio kulttuurisiin tilanteisiin ja videoiden kuvaustapa: videoilla on erilaisia, eri
tavalla suomea puhuvia ihmisiä ja autenttisia tilanteita
Kieliyhteisöön mukaan pääsy kantavana idea. Kieltä ei opetella vain rakenteiden
ehdoilla. Videoissa tulee tutuiksi tilanteiset fraasit ja malli-ilmaukset. Tavoitteena
oppiminen ja variointi: omat fraasit uusissa tilanteissa
Monikielisyysajattelu ja monikielisyyden tukeminen
Yhteistyö Jyväskylän yliopiston s2 oppiaineen opettajien ja oppilaiden kanssa
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Pakolaisten vastaanoton tukeminen
Kaikkien maahanmuuttajien omaehtoisen selviytymisen ja kotoutumisen
vahvistaminen
Ongelmien ennaltaehkäisy ja omatoimisuuden vahvistaminen
Vastuu omasta kotoutumisesta maahanmuuttajalla itsellään
Mahdollisuuksien esilletuonti positiivisella ja kiinnostavalla tavalla
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Hanke päättyy mutta toiminta jatkuu Suomi taskussa Oy:n puolella

Kiitos!
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