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Tervetuloa kotouttamisen 
osaamiskeskuksen uutiskirjeen 
lukijaksi! 
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee jatkossa n. 2-4 viikon välein 
uutiskirjettä, joka on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, 
kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. 
 
Olet saanut uutiskirjeen, koska olet osaamiskeskuksen tai työ- ja 
elinkeinoministeriön alaisen maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän 
yhteistyökumppani. Mahdollisesti myös osaamisesi ja työsi kotouttamistyön 
kentällä on johtanut siihen, että sait ensimmäisten joukossa uuden 
uutiskirjeemme. Halutessasi voit milloin tahansa poistua tilaajalistalta. 
 
Uutiskirje sisältää koottuna kotouttaminen.fi/integration.fi-sivustolla julkaistut 
tärkeimmät uutiset sekä myös muuta ajankohtaista kotouttamisen ja 
pakolaisten vastaanoton tietoa. Uutiskirje voidaan toimittaa suoraan 
sähköpostiisi tai voit lukea kirjeen kotouttaminen.fi-sivustolla osoitteessa 
www.kotouttaminen.fi/uutiskirje. 
 
Kerro myös työkaverillesi tai yhteistyökumppanillesi uutiskirjeestä!  

 

 

 Blogipoiminnat   

 

 

 

Selkokieltä 
palvelutiskillä, 
kiitos! 

"Asiakkaat vaativat harvoin viranomaista 
selkeyttämään puhettaan. Se ei johdu 
siitä, että suomalaiset viranomaiset 
käyttäisivät asiointitilanteissa niin 
helppoa kieltä. Pikemminkin kyse on 
siitä, että asiakkaat tyytyvät 
tilanteeseen, jossa suuri määrä tärkeää 
tietoa menee ohi", kirjoittaa 
Selkokeskuksen johtaja Leealaura 
Leskelä Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen blogissa. 

Lue lisää... 

Pysyvyyden haasteet 

 

 

  

 

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/blogi/selkokielta_palvelutiskilla_kiitos%21.116728.blog
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen


Tilaa uutiskirje kotouttaminen.fi-sivustolla! 

 
Kotona Suomessa tavoittelee parempaa 
palvelurakennetta maahanmuuttajien 
alkuvaiheeseen  

Vuonna 2015 käynnistyvä Kotona Suomessa -
hankekokonaisuus pyrkii parantamaan maahanmuuttajien 
alkuvaiheen palvelukokonaisuutta sekä kehittämään 
alueellisten kotouttamistyötä tekevien viranomaisten 
osaamista.  

Kotona Suomessa sisältää kaksi erillistä hankeosiota, jotka tukevat toisiaan: 
Hyvä alku -osio kehittää pilottitoiminnan avulla kotoutumisen alkuvaiheen 
palvelukokonaisuutta ja palveluiden ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutusta. Hyvä polku -osiossa kehitetään alueellisten ja 
paikallisten kotouttamistyötä tekevien viranomaisten osaamista.  

Lue lisää... 

 
Kuntien kotouttamisohjelmien koonnilla 
tarjotaan vertailukohtia ohjelmien 
sisältöihin ja laatuun 

Kotouttaminen.fi-sivustolle on kesän ja syksyn aikana 
koottu kuntien kotoutumislain mukaisia 
kotouttamisohjelmia.  

– Kuntien ja alueiden maahanmuutto- ja 
kotouttamispolitiikan onnistumisen kannalta on keskeistä, 
että kuntien kaikki ohjelma-asiakirjat ovat 
samansuuntaisia. Kotouttamisohjelma tuo kunnan 

tahtotilan mukaisen maahanmuuttajanäkökulman osaksi laajempaa, 
alueellista strategiaa, toteaa kotouttamisen osaamiskeskuksen 
kehittämispäällikkö Annika Forsander. 

Lue lisää... 

 
Alueelliset hankkeet tekivät ALPO-
tukirakenteesta onnistuneen – 
Jatkokehittäminen siirtyi kotouttamisen 
osaamiskeskukselle          

ALPO - Alkuvaiheen polku Suomessa -tukirakennehankkeen viimeinen 
koulutuspäivä kokosi yli 80 maahanmuuttajia työssään neuvovaa 
ammattilaista Helsinkiin keskiviikkona 10.12.2014. Hankepäällikkö Hannu-
Pekka Huttusen mukaan suurin kiitos hankkeen tuloksista kuuluu 
hankkeeseen osallistuneille toimijoille. 
 
- Olen enemmän kuin tyytyväinen hankkeen saavutuksiin. Hankkeen 
tukirakenteen tehtävänä on ollut koota alkuvaiheen kotoutumispalveluiden 
toimijat yhteen, mutta varsinainen kehittämistyö on tehty alueellisissa 
hankkeissa. Hankkeen saavutukset ovatkin erityisesti alueellisten 
hankkeiden ja niissä toimineiden ammattilaisten työn tulosta, Hannu-Pekka 
Huttunen korostaa. 
 
Lue lisää... 

 

maahanmuuttajien 
rekrytoinnissa 

"Rekrytoinneissa mukana olevat tahot 
ovat käyttäneet paljon aikaa 
pohtiessaan, millä keinoilla ulkomailta 
rekrytoidut saataisiin jäämään ja 
asettumaan Suomeen pysyvästi – 
hyvistä työntekijöistä halutaan 
luonnollisesti pitää kiinni. - - Vaikka 
rekrytointitilanteen esivalmistelee 
projekti tai joku vastaava toimija, on 
viime kädessä vastuu valinnoista aina 
työnantajalla," kirjoittaa MATTO-
tukirakenteen projektipäällikkö Tapani 
Kojonsaari. 

Lue lisää... 

 
 

 Uusia julkaisuja   

 

 

 

• ALPO-tukirakenteessa opittua, 
ALPOn loppujulkaisu 

• Työvoimaa ulkomailta? 
MATTO-verkoston hyviä 
käytäntöjä työperäiseen 
maahanmuuttoon. 
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Uutisia ja tiedotteita 

• 18.12.2014 
Palapeli2-projektin tuloksia: pitkäjänteisyyttä ja 
luottamuksen rakentamista kotoutumispalveluihin 

• 10.12.2014 
Selkokielisiä aineistoja tarvitsee Suomessa puoli 
miljoonaa ihmistä 

• 3.12.2014  
Tutustu kotouttamisen osaamiskeskuksen blogiin!  

• 18.11.2014  
EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastolla kehitetään turvapaikkaprosessia 
ja edistetään kotouttamista  

• 17.11.2014  
ALPO-tukirakenteessa opittua: loppujulkaisu nyt 
verkossa  

• 7.11.2014  
Maahanmuuttajien osaaminen halutaan käyttöön 
entistä paremmin  

Lisää uutisia... 

 
 

 

 
Tulevia tapahtumia ja koulutuksia 

• 14.1.2015 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskuksen 
aluekoulutus, Pirkanmaan ELY-alue, Tampere     

• 22.1.2015  
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskuksen 
aluekoulutus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-alue, Oulu 

• 28.1.2015  
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskuksen 
aluekoulutus, Varsinais-Suomen ELY-alue, Turku 

• 2.2.2015  
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskuksen 
aluekoulutus, Pohjanmaan ELY-alue, Vaasa 

• 4.2.2015  
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskuksen 
aluekoulutus, Uudenmaan ELY-alue, Helsinki 

• 11.2.2015  
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskuksen 
aluekoulutus, Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-alue 
(Uusimaa), Helsinki 

• 16.4.2015  
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskuksen 
aluekoulutus, ruotsinkieliset, Turku 

Lisätietoja koulutuksista... 

 
 

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja 
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään 
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten 
vastaanoton toimijoille. 

Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja 
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen 
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen -
ryhmän asiantuntijoiden kanssa. 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. 
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