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UUTISKIRJE 03-2017 

Tämä Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirje on tarkoitettu kotouttamistyötä 
tekeville työntekijöille, sekä aiheista kiinnostuneille tahoille Itä-Suomessa. 
Siihen on koottu Itä-Suomen alueellisia ja muiden alueiden sekä valtakunnallisia 
uutisia, joita osaksi löytyy myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
nettisivustolta: kotouttaminen.fi / ajankohtaista Kotouttamiseen ja 
kotoutumiseen aiheen liittyvistä tulevista tilaisuuksista, koulutuksista sekä 
muista ajankohtaisista asioista voi ilmoittaa aluekoordinaattorille Tanja 
Mannerille sähköpostitse: tanja.manner@ely-keskus.fi  

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulutukseen 

tukevaa ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille koko Itä-

Suomessa 

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulutukseen tukevaa ohjausta ja 
neuvontaa maahan muuttaneille. Palvelu on osa valtakunnallista Supporting 
Immigrants in Higher Education (SIMHE) –hankeen toimintaa. Karelia-ammatti-
korkeakoulun SIMHE-Karelia tarjoaa ohjauspalveluja koko Itä-Suomen alueella 
asuville korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille. SIMHE-Karelia 
voi tarjota henkilökohtaista- tai ryhmäohjausta sekä järjestää infotilaisuuksia 
korkea-koulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille. 
Lisätietoja: http://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvelut/maahanmuuttajille 
Ohjauspyynnöt: simhe@karelia.fi 

Tilaisuudet  
’Sawosta maailmalle’ -tilaisuus torstaina 1.6. Kuopiossa 

Sawosta maailmalle on vuorovaikutteinen verkostoitumistapahtuma 
kansainväliseen kasvuun tähtääville yrityksille ja osaajille. Workshopiin 
osallistuvat myös kansainvälisiä osaajia!  
Meet the International Talents: 
Come and hear great tips on how international students can help your company 
in investigating new markets or utilizing social media to your profit. Meet the 
talents and hear about successful cooperation cases.  
Aika:  1.6.2017, klo 11.30-18.00/20.30 
Paikka: Ravintola Albatrossi, Makasiininkatu 1, Kuopio 
Ilmoittautuminen/ lisätietoa: www.sawostamaailmalle.fi 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvelut/maahanmuuttajille
mailto:simhe@karelia.fi
http://www.sawostamaailmalle.fi/fi/workshopit/international-talents
http://www.sawostamaailmalle.fi/
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Koulutukset 
Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin 

paikallistason työntekijöille Varkaudessa, 13.6.2017 

Kotona Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja 
Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa tiistaina 13.6.2017 Varkaudessa erityisesti 
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueiden julkissektorin paikallistason työntekijöille 
koulutuspäivän, jossa saa perustietoa maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä sekä 
prosessista. 
Tavoite: Antaa perustietoa maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä sekä 
prosessista käytännön teemojen pohjalta. Koulutuksessa voi myös verkostoitua 
alueiden toimijoiden kanssa. 
Kohderyhmä: Kuntien ja muun julkishallinnon työntekijät sekä aiheista 
kiinnostuneet tahot, jotka tarvitsevat ajankohtaista perustietoa 
maahanmuutosta  
Aika:  tiistaina 13.6.2017, klo 8.30–15.30 
Paikka: Ruusa kabinetti, Warkaus-salissa, Kauppatori 6, 78250 Varkaus 
Ilmoittautuminen: ison kysynnän takia koulutus siirretty uutteen saliin ja 
koulutukseen voi vielä ilmoittautua sähköpostitse pe 2.6.2017 mennessä. 
Lisätietoa: Tanja Manner, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi , puh. 0295 020 964 
 

Tulossa syksyllä - ennakkoinfo: 

Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä Polkuja yhteisöön –hankkeen 
kanssa koulutuspäivän Savonlinnassa, jossa halutaan antaa perustietoa ja 
ymmärrystä maahanmuuttajien kohtaamista. Kohderyhmä: Itä-Suomen ja 
erityisesti Savonlinnan viranomaiset, 3. sektorin toimijat, hanketoimijat ja muut 
maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät. 
Aikataulu ja ohjelma tarkentuvat lähiaikoina. 
Lisätietoa: Tanja Manner, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi , puh. 0295 020 964 

Työkalut 
OSALLISUUSOPAS ”KUULETHAN SIE MINNUU” JULKAISTIIN MYÖS 

RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI  

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toteuttama ja Kuntaliiton kustantama opas 
ilmestyi suomenkielisenä viime syksynä. Pohjoiskarjalainen osallisuusosaaminen 
tiivistettiin oppaaksi, jossa hyödynnettiin Siun sote-yhteistyössä saatua kokemusta ja 
asukaspalautetta. Opas tarjoaa hyviä esimerkkejä yhteistyön rakentamisesta ja 
menetelmiä, joilla asukkaita voidaan innostaa uusien palvelujen ja rakenteiden 
kehittämiseen. 

Oppaat ovat saatavilla ilmaisina e-julkaisuina Kuntaliiton sivuilta: 

Kuulethan sie minnuu , Visst hör du mej , I hope you can hear me 

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://pksotu.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3Nob3Aua3VubmF0Lm5ldC9wcm9kdWN0X2RldGFpbHMucGhwP3A9MzI0NA--/NjQxNzAyMDB8MTUxMjgwfDExMTc3fDYyMA--
https://pksotu.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3Nob3Aua3VubmF0Lm5ldC9wcm9kdWN0X2RldGFpbHMucGhwP3A9MzM0NA--/NjQxNzAyMDB8MTUxMjgwfDExMTc3fDYyMA--
https://pksotu.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3Nob3Aua3VubmF0Lm5ldC9wcm9kdWN0X2RldGFpbHMucGhwP3A9MzM0Mw--/NjQxNzAyMDB8MTUxMjgwfDExMTc3fDYyMA--
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Muuta 
Yritykset ja maahanmuuttajat kohtaavat 

Kaupunkilehti Kukko, 05.04.2017, sivu 11 

Setlementti Puijolan Työlinkki-hanke auttaa maahanmuuttajia työllistymään: 

Kaupunkilehti_Kukko.lukusali.fi/sivu-11 

Kaiku-hanke haluaa turvapaikanhakijoista pohjoiskarjalaisen 

yhteisön jäseniä oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 

http://www.talentia-lehti.fi/kaiku-hanke-kotouttaa-eika-ketaan-jateta/ 

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Luonnos hallituksen esityksestä uudeksi kotoutumislaiksi 

lähti 5.5.2017 lausuntokierrokselle.  

Uuden lain tarkoituksena on edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. 
Kotoutumista edistetään jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita 
sekä kunnan palveluina. Tiedote: kotouttaminen.fi/uusi-kotoutumislaki-vastaa-
maakunta-sote-ja-kasvupalvelu-uudistukseen 
 

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä: 
tem.fi/documents/HE_kotolaki_lausunnolle_08052017.pdf  
Lausuntopyynnöt: tem.fi/lausuntopyynnot  Lausuntoaika päättyy 16.6.2017 klo 
16.15.  
 
Lakiluonnos startup-yrittäjien ja ulkomaisten 

asiantuntijoiden oleskeluluvista lausunnolle  

(tiedote 25/2017, 23.3.2017) 

http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-startup-yrittajien-
ja-ulkomaisten-asiantuntijoiden-oleskeluluvista-lausunnolle 

Tilaisuudet 
Etnisten suhteiden foorumi 2017, Helsingissä 1.6.2017 

Vuoden 2017 Etnisten suhteiden foorumin teemana on Yhteiskuntarauhaa nyt, 
hyvät väestösuhteet Suomessa. 
Aika: torstaina 1. 6. 2017 klo 9.00-16.00 
Paikka: Helsinki, Finlandia-talo 
Huom.: Tilaisuus on täynnä. Lisätietoa mahdollisista peruutuspaikoista: 
www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2017/  
 

 

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.lukusali.fi/reader/6252a260-192d-11e7-af17-00155d64030a
http://www.talentia-lehti.fi/kaiku-hanke-kotouttaa-eika-ketaan-jateta/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-kotoutumislaki-vastaa-maakunta-sote-ja-kasvupalvelu-uudistukseen
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-kotoutumislaki-vastaa-maakunta-sote-ja-kasvupalvelu-uudistukseen
http://tem.fi/documents/1410877/2132292/HE_kotolaki_lausunnolle_08052017.pdf/c8e210dd-6652-404c-be3b-afe6785f8551
http://tem.fi/lausuntopyynnot
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-startup-yrittajien-ja-ulkomaisten-asiantuntijoiden-oleskeluluvista-lausunnolle
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-startup-yrittajien-ja-ulkomaisten-asiantuntijoiden-oleskeluluvista-lausunnolle
https://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2017/
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Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden 

vaikuttavuus –raportin julkistamistilaisuus 13.6.2017 

Erikoistutkija, YTL Simo Aho Tampereen yliopiston Työelämän 
tutkimuslaitokselta tutki kotouttamisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta 
maahanmuuttajien osallistumista työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 
Aika:   tiistaina 13.6.2017 
Paikka: Helsinki, työ- ja elinkeinoministeriön auditoriossa, Eteläesplanadi 4 
Ilmoittautuminen: viimeistään 6.6. linkin kautta (enintään 50 osallistujaa): 

Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä tai verkossa. 
Verkko-osallistujille lähetämme myöhemmin linkin. 
https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/zyu7izdzw2  

Lisätietoa: kotouttaminen.fi / tapahtumat 
 

Academic Refuge Staff Training Week, Oslossa 19.-23.9.2017 

Lisätietoa: www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-
refuge/events/staff-training.html 
 

Ennakkotiedote: Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) 

kansallinen seminaari 2017 järjestetään 26.9  

Paikaa: Radisson Blu Royal hotellissa Helsingissä 

Koulutukset 
Maahanmuuttajalääkärin polku tuottavaan työhön, 6.6.2017 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien polku eri aloilla kohti suomalaista 
työelämää ja osaamista vastaavia tehtäviä on haastava ja usein turhan 
monimutkainen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö, kohdennetun viestinnän 
lisääminen ja työhön johtavien reittien suoristaminen ovat keskeisiä 
yhteiskunnallisia keinoja kohti sujuvampaa integroitumista. 
Aika:  tiistaina 6.6.2017, klo 13-16 
Paikka:  Helsingissä, Meritullinkatu 1, OKM, Jukola-Sali,  
Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/maahanmuuttajalaakarit100617 
Lisätietoa:  Jukka E. Mäkinen, kehitysjohtaja, Tampereen yliopisto, 

jukka.e.makinen(at)uta.fi , puh. 050 564 4886 

Avustukset 
Harkitseeko kuntasi hätätapausten vastaanottoa? – Sylvia-

hankkeesta lisätukea vastaanottoon 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke tukee kuntia lisätuella kiireellistä 
uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten eli niin kutsuttujen 
hätätapausten vastaanotossa. Lisätuki voidaan myöntää kunnille, jotka 
sitoutuvat ennakkoon vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon vuonna 
2017. Lisätietoa:  
kotouttaminen.fi/harkitseeko-kuntasi-hatatapausten-vastaanottoa-sylvia-hankkeesta-
lisatukea-vastaanottoon  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/zyu7izdzw2
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn_uutiskirje_helmikuu_2017_ennakkotiedote_kansallisesta_seminaarista_ja_asiaa_kansalaisuudettomuudesta
https://www.lyyti.in/maahanmuuttajalaakarit100617
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/harkitseeko-kuntasi-hatatapausten-vastaanottoa-sylvia-hankkeesta-lisatukea-vastaanottoon
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/harkitseeko-kuntasi-hatatapausten-vastaanottoa-sylvia-hankkeesta-lisatukea-vastaanottoon
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Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehaku avautuu 

14.6.2017 (hakuinfo Helsingissä sekä livestriimaus) 

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kasvua kansainvälisistä 
osaajista -agendan. Agendan tavoitteena on kanavoida kansainvälisten osaajien 
asiantuntemus ja verkostot yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi.  
Agendan jalkauttamiseksi avataan Kasvua kansainvälisistä osaajista –hankehaku 
(ESR ja EAKR).  
Lisätietoa hankehausta: www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-

teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WR2aqBGwfIV 
Hakua koskevassa hakuinfossa kerrotaan Kasvua kansainvälisistä osaajista -
agendasta, agendaan liittyvästä rahoituksesta ja rahoituksen hakemisesta sekä 
Kotona Suomessa -valtakunnallisesta hankkeesta. Hakuinfo järjestetään: 
Aika:  14.6.2017 klo 12-16 
Paikka:  Helsinki Congress Paasitornissa. 
Ohjelma ja ilmoittautuminen 30.5. mennessä:  
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1333329/Kutsu+hakuinfoon+14061
7/e9913dfe-b810-4a6a-bc19-5f44e2905234   

Tilaisuudesta järjestetään myös livestriimaus. Myös livestriimauksen kautta 
tilaisuutta seuraavien tulee ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. 
Kasvua kansainvälisistä osaajista EAKR- ja ESR-hankehaku järjestetään 

samanaikaisesti 14.6.-25.9.2017. Tervetuloa hakuinfoon! 

 
STEA haastaa järjestöt avoimeen ideointiin 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avaa lokakuussa ideahaun, 
jonka tavoitteena on kannustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kehittämään 
uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja hyödyntäviä hankkeita yleishyödyllisen 
kansalaisjärjestötoiminnan edistämiseksi. 
http://www.stea.fi/-/stea-haastaa-jarjestot-avoimeen-ideointiin  
 
KONEEN SÄÄTIÖN NAAPURIDIALOGIT -TEEMAHAKU SYYSKUUSSA 

Koneen Säätiön Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman ensimmäinen 
Lähinaapurit -teemahaku kohdennettiin lähialueiltamme Suomeen 
muuttaneisiin. Ohjelman toisen teemahaun kohteena ovat kaikki 
naapuruussuhteet, sekä perinteiset että maahanmuuton Suomeen 
synnyttämät uudet naapuruudet. Toisessa teemahaussa kysymme, miten 
naapurit kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, 
kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollista eroista. 
Teemahaku järjestetään vuosittaisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2017. 
Katso tarkempia ohjeita hakemisesta ohjeista Apurahan hakijalle sekä 
http://www.koneensaatio.fi/naapuridialogit/  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WR2aqBGwfIV
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WR2aqBGwfIV
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1333329/Kutsu+hakuinfoon+140617/e9913dfe-b810-4a6a-bc19-5f44e2905234
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1333329/Kutsu+hakuinfoon+140617/e9913dfe-b810-4a6a-bc19-5f44e2905234
http://www.stea.fi/-/stea-haastaa-jarjestot-avoimeen-ideointiin
http://www.koneensaatio.fi/suomen-muuttuvat-naapuruudet/
http://www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/
http://www.koneensaatio.fi/naapuridialogit/
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Työkalut 
’Info-lango’: Monikielinen ohjauksen ja neuvonnan 

etäpalvelu maahanmuuttajille äidinkielellä (11 kielellä) 

Kotona Suomessa –hankekokonaisuuteen kuuluva ’Hyvä alku Pohjois-
Pohjanmaalla –hanke on kehittänyt monikielisen ohjauksen ja neuvonnan 
etäpalvelun nimellä ’Info-lango’: www.info-lango.fi  
Info-langon toiminta-alue laajennetaan nyt myös Itä-Suomeen.  

 Palvelu ei ole paikkasidonnainen ja se tavoittaa myös lukutaidottomat 
asiakkaat. 

 Palvelu tasalaatuista ja yhdenmukaista eri kunnissa 

 Palvelu tuotetaan yli kuntarajojen jo kotoutuneiden maahanmuuttajien 
toimesta 

Lisätietoa: Marguerite Guibert, projektikoordinaattori, p. 050 463 8103, 
marguerite.guibert@pudasjarvi.fi  
 

Tietoa maahanmuuttajille mielenterveydestä sekä 

esitepostikortti maahanmuuttajille 

Mielenterveys ja sen hyvinvointi koskettavat kaikkia ihmisiä. Jokainen voi 
kohdata elämässään vaikeita tapahtumia ja kokemuksia, jotka vaikuttavat myös 
mielen hyvinvointiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi isot elämän-muutokset, 
myös maahanmuutto, menetykset ja vaikea elämäntilanne. Silloin myös omat 
ajatukset ja tuntemukset voivat muuttua paljon. On tärkeä tietää, miten omasta 
mielenterveydestä voi pitää huolta ja mistä voi saada apua ja tukea. 
Näille sivuille on koottu tietoa mielenterveyden aiheista, mielenterveyden 
ylläpitämisestä sekä maahanmuuton aiheuttamista muutoksista kielillä suomi, 
arabia, englanti, kurdi-sorani, somalia ja venäjä. Tietoa löytyy ammattilaisille, 
maahanmuuttajille ja muille aiheista kiinnostuneille.  

Linkki esitepostikortille: mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-

oppaat/maahanmuuttajat_postikortti.pdf  

Lisätietoa: www.mielenterveystalo.fi/maahanmuutto  

 

Kotisuomessa.fi-verkkopalvelu uudistui vastaamaan 

muuttuneita tarpeita 

Uudistunutta palvelua on nyt mahdollista käyttää myös mobiililaitteilla. 
Kotisuomessa.fi-sivusto sisältää erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen 
opiskeluun liittyvää materiaalia. kotouttaminen.fi/kotisuomessa-fi-verkkopalvelu-
uudistui-vastaamaan-muuttuneita-tarpeita  

 
Kela kehittää kuntoutuspalvelujaan vastaamaan paremmin 

maahanmuuttajien tarpeisiin 

Osana uutta hanketta Kela on julkaissut maahanmuuttajille tarkoitetun videon, jolla 
kerrotaan Kelan tarjoamista kuntoutuspalveluista selkeästi ja ymmärrettävästi. Video 
on julkaistu selkosuomeksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi, somaliksi, farsiksi ja 
kurdin soraniksi.  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.info-lango.fi/
mailto:marguerite.guibert@pudasjarvi.fi
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Documents/Tietoa_maahanmuuttajille_postikortti.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Documents/Tietoa_maahanmuuttajille_postikortti.pdf
http://www.mielenterveystalo.fi/maahanmuutto
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotisuomessa-fi-verkkopalvelu-uudistui-vastaamaan-muuttuneita-tarpeita
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotisuomessa-fi-verkkopalvelu-uudistui-vastaamaan-muuttuneita-tarpeita
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Linkit: kotouttaminen.fi/kela-kehittaa-kuntoutuspalvelujaan-vastaamaan-paremmin-
maahanmuuttajien-tarpeisiin sekä kela.fi/kela-kehittaa-kuntoutuspalvelujaan-
vastaamaan-paremmin-maahanmuuttajien-tarpeisiin?  
 

 

Ajankohtaista tutkimustietoa maahanmuuttajien hyvin-

voinnista, terveydestä ja työllistymisestä nyt verkossa 

Seminaarin esitykset ja videotallenne ovat nyt katsottavissa THLn verkkosivuilla: 
thl.fi/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/ajankohtaista/seminaaritallenteet 
 
 

Edustajan tehtävät kotoutumispolun varrella – koulutus-

tilaisuuden materiaali nyt verkossa: kotouttaminen.fi/edustajan-

tehtavat-kotoutumispolun-varrella-koulutustilaisuuden-materiaali-nyt-verkossa  
 
 

”Ulkomaalainen työntekijä Suomeen - lupa-asiat, kausityö, 

yrityksen sisällä siirtyvät” - COME-projektin 21.4.2017 

seminaarin materiaalit nyt verkossa.  

Linkki tilaisuuden materiaaleihin: helsinki.chamber.fi/tapahtumien-
esitykset/ulkomaalainen-tyontekija-suomeen-lupa-asiat-kausityo-yrityksen 
Linkki webinaaritallenteeseen: Onedrive-linkki webinaaritallenteeseen 
Tutustu COME-hankkeen: come2.fi/tietoa/tietoa-comesta 
 
 

SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnasta  

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta opastaa ulkomaalaistaustaisia 
työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä ongelmia tai kysymyksiä. 
Maksuton palvelu on avoin kaikille eikä edellytä ammattiliiton jäsenyyttä.  
 

Esitteet löytyvät verkkosivuilta: 
Suomeksi: sak.fi/ajankohtaista/voit-estaa-ongelmia-tyopaikalla--kayta-tata-
muistilistaa-2017-03-17  
Englanniksi: sak.fi/english/news/you-can-avoid-problems-at-work-by-
remembering-some-principles  
 

Palvelun yhteystiedot: Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta palvelee 
suomeksi ja englanniksi. Neuvoja voi kysyä numerosta 0800 414 004 tiistaisin 
ja keskiviikkoisin kello 9-11 ja 12-15 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen 
workinfinland@sak.fi  

 Lisää tietoja: www.sak.fi/toissasuomessa , www.sak.fi/workinfinland  
Facebook: www.facebook.com/atworkinfinland/  
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http://helsinki.chamber.fi/fi/tutustu-meihin/tapahtumat/tapahtumien-esitykset/ulkomaalainen-tyontekija-suomeen-lupa-asiat-kausityo-yrityksen-s/?preview=1
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http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/voit-estaa-ongelmia-tyopaikalla--kayta-tata-muistilistaa-2017-03-17
http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/voit-estaa-ongelmia-tyopaikalla--kayta-tata-muistilistaa-2017-03-17
http://www.sak.fi/english/news/you-can-avoid-problems-at-work-by-remembering-some-principles-2017-03-17
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Perheryhmäkotipäivillä keskusteltiin hyvistä käytännöistä 

ja perhesijoittamisen kehittämistyöstä 

Kotouttamisen osaamiskeskus järjesti Perheryhmäkotipäivät Tampereella 6.-
7.4.2017. Osaamiskeskus kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa entistä 
parempaa asumista ja tukea ilman huoltajaa tulleille alaikäisille. Tilaisuuden 
tallenne on nyt katsottavissa verkossa ja voi hyödyntää henkilöstö-päivillä tai 
esimerkiksi itseopiskelussa: kotouttaminen.fi/_publisher/perheryhmakotipaivilla-
keskusteltiin-hyvista-kaytannoista-ja-perhesijoittamisen-kehittamistyosta 

Muuta 
Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) –projektin tuella 

työnantajille suunnattuja koulutuspalveluja 

Kaikkien TE-toimistojen kautta on saatavilla työnantajille suunnattuja 
maksullisia koulutuspalveluja, joita yritykset ja organisaatiot voivat 
hyödyntää kansainvälisissä rekrytointiprosesseissa sekä kotimaisessa 
henkilöstön kehittämisessä.  

Palveluista suosituin on ollut työpaikkasuomi-koulutus, joka on 

työelämälähtöisesti ja työpaikkakohtaisesti räätälöity suomen tai ruotsin kielen 
koulutus ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Eri puolella Suomea organisaatiot 
ovat hankkineet jo yli 50 suomen kielen koulutusta.  

Toinen kotimaassa tarjottava koulutus on kansainvälisen työyhteisön 

valmennus. Se on työyhteisön tarpeiden mukaan räätälöitävä koulutus, jonka 

tavoitteena voi olla mm. valmistautuminen ulkomaalaisten työntekijöiden 
vastaanottoon ja perehdyttämiseen, työyhteisön kulttuurien välisen viestinnän 
edistäminen tai kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa. 
Nämä palvelut toteutetaan valtakunnallisen Työvoiman liikkuvuus Euroopassa 
(ESR) –projektin tuella.  
Lisätietoa: ely-keskus.fi/tyovoimanliikkuvuus/koulutus-ja-valmennuspalvelut  
 

 

TRUST-hanke julkaisi politiikkasuosituksen yksin saapuneiden 

asumisen ratkaisuista: kotouttaminen.fi/trust-hanke-julkaisi-

politiikkasuosituksen-yksin-saapuneiden-asumisen-ratkaisuista  
 
 

Esiselvitys alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden 

oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista 

maakuntauudistuksen jälkeen: julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79736  

 

 

Töissä Suomessa -hankkeen uutiskirje 1/2017 

Töissä Suomessa -hanke (1.3.2016–31.8.2018) kehittää pääkaupunkiseudun 
kansainvälisten asukkaiden työllisyyttä ja kotoutumista edistäviä palveluita sekä 
niiden koordinointia. Hankkeen päätavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/perheryhmakotipaivilla-keskusteltiin-hyvista-kaytannoista-ja-perhesijoittamisen-kehittamistyosta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/perheryhmakotipaivilla-keskusteltiin-hyvista-kaytannoista-ja-perhesijoittamisen-kehittamistyosta
https://www.ely-keskus.fi/web/tyovoimanliikkuvuus/koulutus-ja-valmennuspalvelut1#.WSwnPsuwc5s
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/trust-hanke-julkaisi-politiikkasuosituksen-yksin-saapuneiden-asumisen-ratkaisuista
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/trust-hanke-julkaisi-politiikkasuosituksen-yksin-saapuneiden-asumisen-ratkaisuista
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uudenlainen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön perustuva 

palvelumalli ja -alusta, International House Helsinki, joka kokoaa 

maahanmuuton alkuvaiheen kannalta keskeiset viranomaispalvelut saman katon 
alle.  
International House Helsinki tarjoaa myös yritysten ja työnantajien käyttöön tietoa 
alueella asuvista kansainvälisistä osaajista sekä konsultointiapua maahanmuuttajien 
rekrytointi- ja asettautumiskysymyksissä. Linkki: uutiskirje-12017  
 

 

Suomen kansalaisuuden saaneita ennätysmäärä vuonna 2016 

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2016 aikana 9 375 
Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Määrä on suurin itsenäisyyden 
aikana. Suomen kansalaisuuksia myönnettiin 1 454 enemmän kuin vuonna 2015.  

Linkki: tilastokeskus.fi/til/kans/2016/kans_2016_2017-05-12  
 
 

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Maahanmuutto- ja 

turvapaikkaraportti 2016 sekä vuoden 2016 Maahanmuuton 

tunnusluvut: kotouttaminen.fi/emn-turvapaikanhakijoiden-maara-tippui-

edellisvuodesta-paatoksia-tehtiin-ennatysmaara  
 

 

Tutustu uuteen pohjoismaiseen kotoutumisen verkkosivustoon 

Sivusto kertoo hyvistä käytännöistä Pohjoismaissa.  
Linkki: www.IntegrationNorden.org 
 
 

Arabia nousi kolmanneksi suurimmaksi vieraskieliseksi 

ryhmäksi 

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa asui vuoden 2016 
lopussa 353 993 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä. Arabia nousi vuoden 2016 
aikana äidinkielenään somalin ja englannin kieltä puhuvien ohi kolmanneksi 
suurimmaksi vieraskieliseksi ryhmäksi Suomessa. Äidinkielenään arabiaa puhuvia 
oli 21 783 henkilöä: tilastokeskus.fi/vaerak_2016_2017-03-29_ 

 

Maahanmuutto kasvattaa nuorten määrää 

Nuorissa ikäluokissa entistä useampi on nykyisin ulkomaalaistaustainen (ks. 
tietolaatikko). Kaikista 15 – 29-vuotiaista kahdeksan prosenttia on ulkomaalais-
taustaisia, kun koko väestössä ulkomaalaistaustaisten osuus on kuusi prosenttia. 

http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/210/  
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ENGLANNIKSI: 

 

Julkaisu: Labor Market Integration of Refugees in Finland 

Tämä artikkeli tarkastelee Suomessa asuvien maahanmuuttajien pärjäämistä 
työmarkkinoilla vuosina 1990–2013, ja esittelee lyhyesti politiikkamuutoksia, joita 
Suomessa tehtiin syksystä 2015 alkaen, kun turvapaikanhakijoiden määrä äkillisesti kasvoi 

http://vatt.fi/labor-market-integration-of-refugees-in-finland  

 

Videos on the dreams of the asylum seekers 

Finn Church Aid started in 2016 a new national project to support young asylum seekers 
in Finland. The aim of the project is to give the asylum seekers an opportunity and a 
platform to raise their voice in Finland and support their active participation in the 
society. The project started in May 2016 and will end in October 2017. It is implemented 
with the support of the Finnish Ministry of Education and Culture. 

changemaker.fi/en/activities/videos-on-the-dreams-of-the-asylum-seekers  
 

Belgian mayor wins world prize for work on integrating 

immigrants 

World mayor project recognises leaders of three European cities for offering refugees 
safety, shelter and support. 

theguardian.com/public-leaders-network/2017/feb/16/belgian-mayor-wins-
world-prize-for-work-on-integrating-immigrants  

 
German Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale 

für politische Bildung/bpb) offers information material on 

migration and integration in different countries in German 

and English  

 Country profiles provide information on migration, refugee flows and 
integration in different countries – covering countries of immigration and 
emigration in Europe and world-wide: 
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/58217/english-
version-country-profiles  

 Policy briefs offer facts and analysis on issues of immigration, 
integration and refugee flows, presented in a clear and accessible style  
www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57975/english-
version-policy-briefs  

 Information in German: www.bpb.de/gesellschaft/migration/  
More information about the work of ‘bpb’:  
www.bpb.de/die-bpb/138853/our-mission-and-activities  

 
 

Suosittelen myös tilaamaan  
Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen 

valtakunnalisen uutiskirjeen täältä: 
www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet 
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