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UUTISKIRJE 04-2017 

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 
Onneksi olkoon, Tsegalle! 

Kuopion Monikulttuurikeskus Kompassin työntekijä Tsega Kiflie kiittää 100-
vuotiasta Suomea ja suomalaisia tekemällä sitä, minkä hän varmasti osaa ja mitä 
hän rakastaa – hän lähtee kesäkuussa juoksemaan. 
Tsega Kiflie selvisi hurjasta urakastaan, hän juoksi kymmenessä päivässä 440 
kilometriä Kuopiosta Helsinkiin. Maalissa oma perhe, läheiset ja ystävät olivat 
vastassa. Matka avasi silmät: nyt Kiflie rakastaa Suomea ja suomalaisia entistäkin 
enemmän. Koko tiedote löytyy täältä: http://puijola.net/2017/06/i-dit-it-mina-
tein-sen/  

Tilaisuudet  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 

Hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen alueellinen 
kaikille avoin tilaisuudet järjestetään sote- ja maakuntauudistuksen 
toimeenpanon tueksi. Aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja 
maakuntien monialaista valmistelutyötä tunnistamalla alueen vahvuuksia ja 
kehittämiskohteita sekä verkostoimalla kuntia, maakuntia ja järjestöjä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa ja työterveyshuollon 
järjestämisessä osana uudistusta. 
ETELÄ-SAVO 
Aika:  tiistai 5.9.2017 klo 8.45 - 16.00 
Paikka:  Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1, Mikkeli 
Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/36F8F27DF3293DEB 
 

POHJOIS-SAVO 
Aika:  keskiviikko 6.9.2017 klo 9.00 - 16.00  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://puijola.net/2017/06/i-dit-it-mina-tein-sen/
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Paikka:  Kuopion Musiikkikeskus, auditorio, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio  
Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/AEC0927D48E69455 
Huom.: Aamupäivän ohjelmaa voi myös seurata etäyhteydellä. 
 

POHJOIS-KARJALA: 7.9. Joensuussa, lisätietoa tulossa verkkoon:   
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros  
Lisätietoa: Maria Outinen (STM), p. 0295 163 589, etunimi.sukunimi@stm.fi 
 
Ennakkokutsu: Etelä-Savo maailman kartalle –seminaari, 

Mikkelissä 28.9.2017 

Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi -hanke (Otavan Opiston ja 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n MESVO-hanke;) järjestää Etelä-Savo maailman 
kartalle –työnimeä käyttävän seminaarin 28.9. Mikkelissä. Seminaari kaivaa esiin 
kansainvälistymisen edellytyksiä ja haasteita maakunnallisesti yritysten ja 
maahanmuuttajien omalla äänellä.  
Seminaarin tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä ja vuorovaikutusta 
eteläsavolaisten yritysten ja maahanmuuttajien kesken sekä vahvistaa Etelä-
Savon näkyvyyttä ja ylläpitää vetovoimaisuutta. Tilaisuus on maksuton ja avoin 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aulan ständeillä aiheeseen liittyviä yrityksiä, 
organisaatioita, työnhakijoita ja hanke-esittelyjä.  
Aika:   torstai 28.9.2017 klo 9 -15.30 
Paikka:  Yliopistokeskuksessa Lönnrotinkatu 5, Mikkeli 
Ohjelma ja ilmoittautuminen: Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki 

julkaistaan elokuun aikana. 
Alustava ohjelma löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen  
tapahtumakalenterista: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  
Lisätietoja:  
Tommi Issakainen (tommi.issakainen@otavanopisto.fi , p. 040-712 1969) ja  
Kirsi Mättölä (kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi , p. 044-036 1606) 

Koulutukset 
Koulutusta työssään maahanmuuttajia kohtaaville:  

tulossa webinaarisarja syksystä 2017 alkaen 

Syksystä alkaen järjestetään webinaarisarja, jossa käydään läpi tärkeitä 
kotouttamistyöhön liittyviä teemoja. Näitä ovat esimerkiksi keskeinen 
lainsäädäntö ja palvelut, hyvät väestösuhteet ja kolmannen sektorin rooli 
kotoutumisessa.  
Webinaarit Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä TEMin Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kanssa ja niistä tiedotetaan tarkemmin elokuussa. Webinaaria 
voi seurata verkossa ja osaksi järjestetään paikallisissa ELY-keskuksissa ELY-
katsomoita. Webinaarista tiedotetaan myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
verkkosivulla: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/AEC0927D48E69455
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros
mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:tommi.issakainen@otavanopisto.fi
mailto:kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi
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Webinaari -ennakkotieto: Tervetuloa kotouttamisen pariin! –

koulutus, 1.9.2017 

Ohjelma ja Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kanssa perjantaina 1.9.2017 klo 9 -11 kotouttamistoiminnan  
pariin hiljattain mukaan tulleille työntekijöille koulutustilaisuuden, jossa 
annetaan perustietoa maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä sekä sen 
prosesseista. Luennoitsija: Kehittämispäällikkö Annika Forsander, TEMin 
Kotouttamisen osaamiskeskus. 
Aika:   Perjantai 1.9.2017 klo 9 -11 
Paikka:  Helsingissä, ilmoitetaan myöhemmin 
Ilmoittautuminen:  ilmoitetaan myöhemmin 
Koulutusta on mahdollista seurata myös verkkoyhteyden kautta! Linkin 
ilmoitetaan myöhemmin. 
Ohjelma tulee Kotouttamisen osaamiskeskuksen tapahtumakalenteriin:  
kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
 

ELY-katsomo: Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa, nh Majakka  
Lisätietoa ja ilmoittautuminen sähköpostitse ma 28.8.2017 
mennessä:  
Aluekoordinaattori Tanja Manner,  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 964  
(maksuton, paikkamäärä rajoitettu) 

 

Ensi- ja turvakotien liiton: Lapsiperhe turvapaikanhakijana 

alueseminaari, Kuopiossa 15.9.2017 

Seminaarin avulla tuetaan turvapaikanhakija -ja maahanmuuttajataustaisten 
lapsiperheiden kanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi 
kartoitetaan perheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön 
mahdollisuuksia. Seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä perheiden 
kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. 
Aika:   perjantai 15.9.2017 klo 9-16 
Paikka:  Kuopio, Sokos hotelli Puijonsarvi 
Alla olevasta linkistä löytyvät Kuopion 15.9. seminaarin tavoitteet, ohjelma ja 
ilmoittautumislomake: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/kuopio/ 

Lisätiedot:  Anna Mikkonen, etunimi.sukunimi@etkl.fi , p. 050 410 7640 
Projektipäällikkö, Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projekti 
Ensi- ja turvakotien liitto 

 
Koulutus ulkomailla tutkinnon suorittaneiden palveluista ja 

korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamisesta, 

21.9. Turussa sekä ELY-katsomo Kuopiossa 

Kotona Suomessa –hanke ja Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestävät 
koulutuksen, jonka aiheena ovat Opetushallituksen palvelut ulkomaisen 
tutkinnon suorittaneille sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien 
ohjaaminen. Koulutus on suunnattu asiantuntijoille, jotka työskentelevät 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:etunimi.sukunimi@ely-
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/kuopio/
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maahanmuutto- ja kotouttamistyössä ja ohjaavat työssään korkeasti 
koulutettuja maahanmuuttajia.  
Aika:   torstai 21.9.2017 klo 13-16  
Paikka:  Valtion virastotalo, kokoustila Niinistö, 2. krs, Itsenäisyydenaukio 

2, Turku  
Ilmoittautuminen Turun koulutukseen viimeistään 15.9.2017 tästä  
Lisätiedot:  Aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, p. 0295 020 992 
Ohjelma:  löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen tapahtumakalenterista: 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
ELY-katsomo: Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa, nh Regatta  

Ilmoittautuminen sähköpostitse 15.9.2017 mennessä: 
Aluekoordinaattori Tanja Manner,  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
(maksuton, paikkamäärä rajoitettu) 

 

Maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaaminen -koulutuspäivä 

kotouttamistyötä tekeville toimijoille ja viranomais-

tahoille, Savonlinnassa 3.10.2017 

Maksuttoman koulutuksen järjestävät Polkuja yhteisöön ja Kotona Suomessa -
hankkeet. Koulutuksen tavoite on antaa perustietoa ja ymmärrystä 
maahanmuuttajien kohtaamista.  
Kohderyhmä: Itä-Suomen ja erityisesti Savonlinnan viranomaiset, 3. sektorin 
toimijat, hanketoimijat ja muut maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät. 
Aika:  tiistai 3.10.2017, klo 9.00-15.15 
Paikka: Opetusravintola Paviljonki (www.ravintolapaviljonki.fi)  

Rajalahdenkatu 4, 57200 Savonlinna 
Ohjelma:  löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen tapahtumakalenterista: 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  
 
Ilmoittautuminen 25.9. mennessä linkin kautta: ilmoittautuminen 
Paikkamäärä on rajoitettu. 
Lisätietoa: Tanja Manner, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi , puh. 0295 020 964 ja 
Evangelia Antzaka, etunimi.sukunimi@setlementti.fi , puh. 050 4421110 

Avustukset 
Rakennerahaston hakuajat Itä-Suomessa 

rakennerahastot.fi/ ita-suomen-suuralue /hakuajat  

Muuta 
Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta 

Suomessa – painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat 

Kartoitus on toteutettu osana oikeusministeriön koordinoimaa Trust-hanketta 
hyvien väestösuhteiden viitekehystä hyödyntäen. Viitekehyksen osa-alueet ovat 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/653206a7-4bca-4df3-9efa-fcf6b4f6fa36?displayId=Fin1336981
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.viittakivi.fi/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa;jsessionid=217A82EA7347009C2CBBBA05BF4A2B37?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14405#.WVn5wEkUnVg
http://www.ravintolapaviljonki.fi/
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.webropolsurveys.com/S/423F287A07EC6B33.par
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@setlementti.fi
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.WTpHyMuweTP
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asenneilmapiiri, turvallisuuden kokemus, vuorovaikutus ja osallisuus. Kartoitus 

on kohdennettu seitsemälle vastaanottokeskuspaikkakunnalle (Itä-Suomessa 

Lieksassa) ja se keskittyy pitkälti siihen, miten hyvät väestösuhteet 

toteutuvat maahanmuuttajien varhaisen kotoutumisen näkökulmasta ja mitä 
kehittämisen kohtia löytyy. Raportin on tarkoitus toimia myös laajemmin 
virikkeenä hyvien väestösuhteiden politiikan edistämiselle ja 
yhdenvertaisuussuunnittelun tukena kunnissa ja koko Suomessa. Julkaisun 
osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-596-6 (julkistettu: 1.6.2017) 

 
Esitys: Koirantähdestä pohjoiseen, kohtauksia pakolaisuudesta  

Koirantähdestä pohjoiseen on osa Joensuun kaupunginteatterin ”Tähtikartta 
2017”-hanketta: Koirantähdestä pohjoiseen on maahanmuuttajien ja 
pakolaisten haastatteluista ja ajankohtaisuudesta syntynyt esitys, jossa 
maailman myllerryksen alta kuuluu ihmisen tarina ja arjen ääni, hiljainen mutta 
tosi, joskus myös ironinen ja hullu. Esitys yhdistää tarinankerrontaa, 
dokumentaarista materiaalia, visuaalisuutta ja musiikkia kudelmaksi, joka 
kuljettaa katsojan pakomatkalle halki Euroopan ja jättää päätepisteeseen, jossa 
toivoa antavat hyvät ihmiset ja lapsen nauru. Koirantähdestä pohjoiseen –esitys 
voi tilata (maksullinen) omalle kotipaikkakunnalle.  

http://kaupunginteatteri.jns.fi/ohjelmisto/koirantahdesta-pohjoiseen 

Vapaana olevia kiertueaikoja: pe 6.10. ja  pe 20.10.2017, Kiertuetiedustelut 

jaana.valkila@jns.fi tai p. 050 409 9971. 

MLL:n ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toiminta Itä-Suomessa 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirillä on Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toimintaa alueellaan. Toiminnan tavoitteena on 
vahvistaa maahanmuuttajaäitien vanhemmuutta ja osallisuutta, edistää heidän 
kotoutumistaan ja suomenkielen oppimista. MLL Järvi-Suomen piiri etsii 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan suomea puhuvia naisia Ystäviksi 
maahan muuttaneille äideille. 
MLL:n Järvi-Suomen piiri tarjoaa vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtevälle myös 
perehdytyskoulutuksen, yhteisiä tapaamisia, säännöllistä jatkokoulutusta, 
virkistäytymistä, neuvontaa ja ohjausta. 
Lisätietoa: jarvi-suomenpiiri.mll.fi/tule-mukaan/toimintamahdollisuudet-
vapaaehto/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille   

 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-koulutukset 

 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille Pohjois-Karjalaan! 
Seuraava koulutus lauantaina 16.9.2017. Ilmoittautumiset 8.9.2017 mennessä. 
Lisätietoa ja hakeminen koulutukseen: sirpa.turunen(a)mll.fi, p. 050 346 7810 

 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille Kuopioon!  
Seuraava koulutus lauantaina 16.9.2017. Ilmoittautumiset 8.9.2017 mennessä.  
Lisätietoa ja hakeminen koulutukseen: krista.sutinen(a)mll.fi, p. 050 327 1004 

 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille Mikkeliin! 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-596-6
http://kaupunginteatteri.jns.fi/ohjelmisto/koirantahdesta-pohjoiseen
mailto:jaana.valkila@jns.fi
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/tule-mukaan/toimintamahdollisuudet-vapaaehto/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille-/
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/tule-mukaan/toimintamahdollisuudet-vapaaehto/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille-/
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Seuraava koulutus lauantaina 16.9.2017. Ilmoittautumiset 8.9.2017 mennessä. 
Lisätietoa ja hakeminen koulutukseen: kati.partti(a)mll.fi, p.050 405 8620 

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Maahanmuuttajille uusi joustava koulutusmalli 

Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina 
voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. 
Esityksen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. 
Koulutuksen kohderyhmänä olisivat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat 
joustavia ja/tai osa-aikaisia koulutusmahdollisuuksia, ja henkilöt, joiden 
arvioidaan tarvitsevan erityisesti toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus 
soveltuisi myös työssä käyville.  
Tiedote: minedu.fi/artikkeli/maahanmuuttajille-uusi-joustava-koulutusmalli  
 
TEMin Kansainvälisistä osaajista kasvua –agenda ja Talent 

Boost -ohjelma 

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kansainvälisistä osaajista 
kasvua -agendan edistämään maahanmuutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan 
nivoutumista toisiinsa sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten 
kasvun ja kansainvälistymisen tukena. 
Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda päätettiin hallituksen puoliväliriihessä 
huhtikuussa 2017 laajentaa koko valtioneuvoston yhteiseksi, 
poikkihallinnolliseksi Talent Boost -toimenpideohjelmaksi.  
Tiedote: tem.fi/talent-boost   
Aiheen liittyen on käynnistynyt 14.6.2017 Kasvua kansainvälisistä osaajista –
hankehaku: rakennerahastot.fi/ valtakunnalliset-teemat/ kansainvalisista-osaajista-kasvua  
 
Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Kotona Suomessa -hanke 

järjesti 7.6.2017 Helsingissä hankepäivän, jonka teemana olivat 

hyvän kotoutumisen edellytykset. Eurooppalaisesta näkökulmasta päivän teemaa 
tarkasteli tilaisuuden pääpuhujana Amsterdamin yliopiston emeritusprofessori 
Rinus Penninx. Suomalaista näkökulmaa esitteli erikoistutkija, dosentti Pasi 
Saukkonen. Tilaisuuden materiaaleihin voit tutustua Uudenmaan ELY-keskuksen 
sivuilla: linkki  
 
Migri tiedottaa 12.6.2017: Afganistanin, Irakin ja Somalian 

tilannekatsaukset päivitetty: tiedote tilannekatsaukset  

 

Migri tiedottaa 12.6.2017: Miten kristinuskoon kääntyminen 

vaikuttaa turvapaikkapäätökseen? tiedote 12062017  

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajille-uusi-joustava-koulutusmalli
http://tem.fi/talent-boost
https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WV3iMcsUleV
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hankepaivilla-keskusteltiin-hyvan-kotoutumisen-edellytyksista
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/afganistanin_irakin_ja_somalian_tilannekatsaukset_paivitetty_73354
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/miten_kristinuskoon_kaantyminen_vaikuttaa_turvapaikkapaatokseen_73335
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Kotona Suomessa –hankkeen valtakunnallinen uutiskirje 

22.6.2017: UUD.ely-keskus.fi/Kotona+Suomessa+uutiskirje2017.pdf  

Tilaisuudet 
Perusterveydenhuollon maahanmuuttajahoitajien työkokous,  

5.-6.10.2017 Kouvolassa 

Maahanmuuttajatyötä tekevien hoitotyöntekijöiden vuotuinen työkokous 
järjestetään tänä vuonna Kouvolassa. 
Kokouksen yksi päätarkoitus on jakaa kokemuksia ja käytänteitä, sekä 
verkostoitua.  
Paikka:  Kouvolan kaupungin valtuustosalissa 
Ohjelma: löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen tapahtumakalenterista: 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
Lisätiedot: Soili Vähä-Kongalle etunimi.sukunimi@kouvola.fi ja Maria Piirainen 
etunimi.sukunimi@phhyky.fi  
 

Ennakkotieto: seminaari ’Minne mä menen nyt’?, Helsingissä 

15.11. 

Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää 15.11.2017 
seminaarin  "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 
2017.  Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien 
asemaan ja tilanteeseen Suomessa. Tilaisuudessa pitää puheenvuoron muun 
muassa PICUMin  (the Platform for International Cooperation on Undocumented 
Migrants) asiantuntija. Puhujina myös oikeustieteen asiantuntijoita ja 
paperittomuuden parissa työskenteleviä. Seminaari on suunnattu sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, kolmannen sektorin toimijoille, 
viranomaisille sekä muille kiinnostuneille.  
Paikka: Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuus järjestetään 

Helsingissä.  
Aika:  Tilaisuudelle on varattu klo 9-15, kesto tarkentuu myöhemmin.  
Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:  
Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi  
Lisätietoa: Paperittomat-hankkeesta: www.paperittomat.fi 

PICUMista: http://picum.org/en  

Koulutukset 
Maahanmuuttajan työllistymisen esteet ja mahdollisuudet, 

31.8.2017 

Seminaarisarja "Tutkittua tietoa maahanmuutosta: Pakolaisleiriltä osallistuvaksi 
kansalaiseksi" jatkuu. Tällä kertaa YM:n Pankkisalissa puhutaan työllistymisen 
haasteista ja mahdollisuuksista. 
Aika:  31.8. klo 12.00–16.30 
Paikka:  Pankkisali, Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotona+Suomessa+uutiskirje+kes%C3%A4kuu+2017.pdf/8f874d21-1684-4601-8778-78f133fd2375
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:soili.vaha-konka@kouvola.fi
mailto:etunimi.sukunimi@phhyky.fi
mailto:sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi
http://www.paperittomat.fi/
http://picum.org/en
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Ohjelma ja ilmoittautumislinkki: aka.fi/maahanmuuttajan-tyollistymisen-
esteet-ja-mahdollisuudet-seminaari-31.8.2017.  
Lisätiedot: Kaisa Schmidt-Thomé, Demos Helsinki  

kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi 
 

Viittakivi kouluttaa ’Naapurioppaita’ 

Viittakivi kouluttaa Suomessa jo pidempään asuneita maahanmuuttajia asumisen 
ammattilaisiksi, eli Naapurioppaiksi. Koulutuksen aihealueet käsittelevät 
esimerkiksi kierrätystä, turvallista asumista ja kodin raha- ja talousasioita. 
Koulutus on osallistujilleen maksuton, tapahtuu Helsingissä, siitä saa todistuksen 
ja se kestää 6-8 viikkoa (2h kaksi kertaa viikossa). Koulutus pidetään suomeksi, 
ja on oiva tilaisuus kohentaa samalla kielitaitoa! Tunnetko jonkun, joka voisi olla 
koulutuksesta kiinnostunut? Uusi ryhmä aloittaa elokuussa 2017!  
Lisätiedot: Tarja Kirjalainen, p. 050-4622035, tarja.kirjalainen@setlementti.fi 

 

Kutsu Inclusion Academy 2017 -koulutukseen 

Open Society Foundations ja Raoul Wallenberg Institute järjestävät 
kolmiosaisen, englanninkielisen koulutuksen Lundissa maahanmuuttajien 
inkluusiota edistäville järjestöille Pohjoismaissa. 
Koulutukseen toivotaan hakijoita maahanmuuttajatyötä tekevistä järjestöistä 
myös Suomesta. Koulutuksen tarkempi sisältö räätälöidään yhdessä osallistujien 
kanssa, mutta koulutuksessa käsitellään mm. ihmisoikeuskysymyksiä, Suomen, 
Ruotsin ja Tanskan yhteiskuntarakenteita sekä projektinhallintaa ja viestintää. 
Koulutukseen valittavien kustannuksista, eli matkoista, majoituksesta ja 
päivärahoista vastaa järjestäjä. 
Hakuaika Inclusion Academy 2017 -koulutukseen päättyy 9.7.2017. 
Liätietoja: http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kutsu-

inclusion-academy-2017-koulutukseen  

Avustukset 
Rakennerahaston valtakunnalliset hakuajat  

Linkin kautta löydät Itä-Suomen alueella käynnissä olevat hankehaut. 

Valtakunnalliset käynnissä olevat hankehaut löydät valtakunnallisilta sivuilta. 

Valtakunnallinen ’Kasvua kansainvälisistä osaajista’ EAKR-

haku ja ESR-haku on parhaillaan käynnissä (14.6.–25.9.2017) 

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kansainvälisistä osaajista kasvua -
agendan edistämään maahanmuutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan nivoutumista 
toisiinsa sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen tukena. 
Talent Boost –ohjelma: Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda päätettiin hallituksen 
puoliväliriihessä huhtikuussa 2017 laajentaa koko valtioneuvoston yhteiseksi, 
poikkihallinnolliseksi Talent Boost -toimenpideohjelmaksi. http://tem.fi/talent-boost  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ajankohtaista/2017/maahanmuuttajan-tyollistymisen-esteet-ja-mahdollisuudet-seminaari-31.8.2017/
http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ajankohtaista/2017/maahanmuuttajan-tyollistymisen-esteet-ja-mahdollisuudet-seminaari-31.8.2017/
mailto:kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi
mailto:tarja.kirjalainen@setlementti.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kutsu-inclusion-academy-2017-koulutukseen
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kutsu-inclusion-academy-2017-koulutukseen
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat
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Ohjelman avulla kanavoidaan kansainväliset osaajat tehokkaasti yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen tueksi samalla kun houkutellaan kansainvälisiä osaajia Suomeen 
sekä hyödynnetään heidän osaamistaan ja verkostojaan investointien houkuttelussa. 
Lue lisää agendasta: kotouttaminen.fi/kasvua-kansainvalisista-osaajista  

Kasvua kansainvälisistä osaajista, valtakunnallinen EAKR-haku ja ESR-haku 14.6.–
25.9.2017 
Hankerahoitus: 
Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan jalkauttamista tukevat hankkeet voivat hakea 
rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Linkin kautta pääse myös aiemmin 
hakuinfon materiaaleihin:  
kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-agendan-
jalkauttamiseen-tarjolla-eakr-ja-esr-rahoitusta  

 
STEAn yleisavustus-infon tallenne 

  

Yleisavustuksen hakulomake uudistui ja yleisavustuksella rahoitetun toiminnan 
tuloksista ja vaikutuksista raportoidaan STEAlle ensimmäistä kertaa keväällä 
2018. Uudistuksia esiteltiin yleisavustusta saaville järjestöille kesäkuussa 
pidetyssä tilaisuudessa Helsingissä.  
Tilaisuuden tallenne on nyt julkaistu STEAn YouTube-kanavalla.  

 yleisavustuksen (Ay-avustus) hakulomakkeen uudistusta 

 yleisavustuksen käytön ehtoja ja rajoituksia ja 

 tuleva tulosten ja vaikutusten raportointia 
Lue lisää: stea.fi/yleisavustuksen-haku-kaytto-ja-raportointi  
 

AMIF-rahoitus: syksyn hakuaika ja -koulutukset on 

vahvistettu 

Hankehaku on avoinna 2.10.–3.11.2017. Hakukoulutuksia järjestetään 
Helsingissä 6.9.2017 ja verkkotilaisuutena 12.9. Hakuklinikat järjestetään 10.–
11.10. Helsingissä. Lisätietoja hausta ja koulutuksista löytää verkkosivuilta 
elokuussa: http://eusa-rahastot.fi/etusivu  
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastossa on haettavana kaikki 
kansalliset tavoitteet. Kotouttamistoimien osalta lokakuun haussa tuettavan 
hankkeen edellytetään perustuvan kolmansien maiden kansalaisten kanssa 
toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen 
ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja. Tuettavien hankkeiden tulee myös edistää 
valtakunnallisen, alueellisen tai paikallisen kotouttamisstrategian 
toimeenpanoa. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa kolmansien maiden 
kansalaiset tai heidän edustamansa järjestöt osallistuvat toimien suunnitteluun 
ja toimeenpanoon. 

Työkalut ja julkaisut 
Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden 

vaikuttavuus -tutkimus 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/kasvua-kansainvalisista-osaajista
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-agendan-jalkauttamiseen-tarjolla-eakr-ja-esr-rahoitusta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-agendan-jalkauttamiseen-tarjolla-eakr-ja-esr-rahoitusta
http://www.stea.fi/-/yleisavustuksen-haku-kaytto-ja-raportointi?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+hein*C3*A4kuu+2017&snb_adname=STEA+uutiskirje+hein*C3*A4kuu+2017%20-%20Katso%20tallenne&emlr=u-2377606-56023642-1388590-5&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20heinakuu%202017&utm_term=Katso%20tallenne&utm_content=u-2377606-56023642-1388590-5
http://eusa-rahastot.fi/etusivu
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Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta 
tehty tutkimuksen laati Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuslaitoksen 
erikoistutkija, YTL Simo Aho. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-226-2 

Tiedote: kotouttaminen.fi/ammatilliseen-tyovoimakoulutukseen-osallistuvat-
maahanmuuttajat-tyollistyvat-muita-paremmin  
 

Uudet sivut Infopankissa:  

 Kodin turvallisuus -sivulle on koottu tietoa paloturvallisuudesta, 
vesivahinkojen välttämisestä ja  sähkötöistä. Sisältö on tehty yhteistyössä 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja ympäristöministeriön kanssa. 
Linkki: infopankki.fi/en/living-in-finland/housing/safety-at-home 

 Kun lapsi syntyy Suomessa -sivulla kerrotaan lapsen rekisteröinnistä, 
nimestä, äidinkielestä, uskonnosta, minkä kansalaisuuden lapsi saa ja 
isyyden tunnistamisesta. Sivu on tehty yhteistyössä Migrin, maistraatin ja 
Kelan kanssa. 
Linkki: infopankki.fi/en/ checklist-for-a-person-hoping-to-have-a-child 

 

Tietoa luonnonmarjanpoiminnasta ulkomaalaisille poimijoille 

Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut-sivuilta löytyy ohjeita ja esitteitä (engl. ja thai). 
Linkki: http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/metsamarjanpoiminta 

 

Englanninkielinen opas suomalaisesta työelämästä maahan-

muuttajille julkaistu 

Maahanmuuttajille suunnattu opas on kattava infopaketti suomalaisesta 
työelämästä ja kaikesta siihen liittyvästä; se antaa konkreettisia vinkkejä ja 
työkaluja Suomessa työllistymisen tueksi.  
Linkki: ukko.fi/ Freelancer_Guide_for_Immigrants  
 

Turun Ensi- ja turvakotien liiton hankkeen ”Lapsiperhe 

turvapaikanhakijana” materiaalit verkossa 

Hankkeen verkosivulla on paljon materiaaleja lapsiperheiden tueksi ja joitakin 
niistä on myös eri kielillä, esim. kohti turvallista lapsuutta: 
ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/materiaalit/#muu-materiaali  
Lisäksi heidän koostama kansio ”Vauvaperhe vastaanottokeskuksessa” löytyy 
täältä: issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vok_kansio_pdf  

 

Suomen pakolaisavun Naapuruussovittelun käsikirja 

Isännöitsijöille, asumisneuvojille, asumisen sosiaalityöntekijöille ja yhteisö-
työntekijöille suunnattu opas erimielisyyksien ja konfliktien käsittelyyn.  
Linkki: pakolaisapu.fi/2017/05/29/naapuruussovittelun-kasikirja-auttaa-
asumisen-konfliktien-ratkomisessa  
 

Rikosten uhreille tietoa useilla eri kielillä 

Rikosten uhreille tarkoitetut esitteet on päivitetty ja niiden kieliversioita lisätty 
oikeus.fi-sivuilla. Jos joudut rikoksen uhriksi -esitteessä annetaan uhrille 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-226-2
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http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatilliseen-tyovoimakoulutukseen-osallistuvat-maahanmuuttajat-tyollistyvat-muita-paremmin
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http://uutiskirjeet.hel.fi/go/DN19gmJ
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https://www.ukko.fi/wp-content/uploads/2017/05/Freelancer_Guide_for_Immigrants_UKKOfi.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=53326794&_hsenc=p2ANqtz--kqr7AAcmFlZgTeEOMsVW6tJ3B8ckEkjm2CTYqOSqBGvfCf6z5HfI4ufNPM8HRdkBnfV2CJvDYZGV_DVcE_jJi6eZjBIx_3Zay1r03FHx1ThDKxL4&_hsmi=53326794
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/materiaalit/#muu-materiaali
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vok_kansio_pdf
http://pakolaisapu.fi/2017/05/29/naapuruussovittelun-kasikirja-auttaa-asumisen-konfliktien-ratkomisessa/?utm_source=Pakolaisavun+uutiskirje&utm_campaign=9322646b1b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_a4dbabb0b6-9322646b1b-224066645
http://pakolaisapu.fi/2017/05/29/naapuruussovittelun-kasikirja-auttaa-asumisen-konfliktien-ratkomisessa/?utm_source=Pakolaisavun+uutiskirje&utm_campaign=9322646b1b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_a4dbabb0b6-9322646b1b-224066645
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käytännöllisiä neuvoja ja käydään läpi rikosasian käsittelyn vaiheet. Esite on 
saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, selkosuomi, ruotsi, selkoruotsi, 
pohjoissaame, englanti, venäjä, viro, somali ja arabia.  
Lisätiedot ja suorat linkit esitteisiin:  
oikeus.fi/ esitteet/josjoudutrikoksenuhriksi  
 

ESITE VIHARIKOKSISTA JULKAISTU 11 KIELELLÄ 

Ihmisoikeusliitto ja Rikosuhripäivystys yhdessä sisäministeriön kanssa ovat 
kääntäneet Ihmisoikeusliiton aiemmin tekemän viharikosesitteen. Esitettä on 
saatavilla 11 kielellä: arabia, dari, englanti, kiina, kurdi, pohjoissaame, ranska, 
ruotsi, somali, suomi, venäjä. Esitteen yksi tarkoitus on kannustaa rikoksen uhria 
tai todistajia ilmoittamaan viharikoksista poliisille.  
Linkit esitteisiin: riku.fi/esite+viharikoksista+julkaistu+11+eri+kielella  
 

Pakolaisten asumisselvitys – oleskeluluvan saaneiden 

turvapaikanhakijoiden asumisen tilannekuva 2016  

Ympäristöministeriön julkaisema raportti löytyy täältä: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79877  
 

Työpaikoilla monikulttuurisuuden hyödyntämisessä on paljon 

kehittämisen varaa 

Työpaikoilla ei hyödynnetä eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia 
riittävästi. Tätä mieltä on yli puolet Made by Finland -kyselyyn vastanneista 
työikäisistä ja työnantajista. Suurissa yrityksissä monikulttuurisuuden 
hyödyntämisen arvioitiin olevan paremmalla tasolla, sen sijaan julkisella 
sektorilla sekä pk-yrityksissä on enemmän kehitettävää. Tiedot käyvät ilmi 
Suomalaisen Työn Liiton, Työterveyslaitoksen, Työelämä 2020-hankkeen ja 
Tekesin teettämästä selvityksestä. Tiedote:  
ttl.fi/madebyfinland_monikulttuurisuus_tiedote 

Muuta 
#100kuvaaystävyydestä -kuvakilpailu 

100 kuvaa ystävyydestä kuvakilpailu kutsuu maahanmuuttajia ja Suomessa 
syntyneitä kertomaan ystävyydestä omien kuvien kautta. Infopankki järjestää 
kilpailun yhdessä Helsingin kaupungin Osallisuus ja neuvonta -yksikön kanssa. 100 
kuvaa ystävyydestä on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa vuonna 2017. 
Kilpailu alkaa 20.5.2017 ja jatkuu 8.10.2017 saakka. Ohjeet ja kilpailun säännöt: 
www.infopankki.fi/100kuvaa 
 
Maahanmuuttajien työllistymistä nopeutetaan uusilla 

panostuksilla 

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu tehostaa maahanmuuttajien 
työllistymistä yksityisellä pääomalla. Siinä hyödynnetään 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
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vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond). Tiedote: 
tem.fi/maahanmuuttajien-tyollistymista-nopeutetaan-uusilla-

panostuksilla 

 

Kielitaidon pienikin puute karsii yleensä maahanmuuttajat 

pääsykokeissa: Savon Sanomat 12.06.2017  
 

Startup Refugees Finland uutiset: 

 Startup Refugees valittiin osaksi laajaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan 
ohjelmaa. 

 Vuonna 2017 Startup Refugees laajentaa toimintansa kolmelle uudelle 
paikkakunnalle (Oulu, Vaasa and Turku). Vuoden 2017 aikana kartoitetaan 2000 
turvapaikanhakijan osaaminen ja kartoitetuille turvapaikanhakijoille välitetään 
verkoston tarjoamia työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia 
osaamiskartoituksissa selvinneiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.  

 Yrittäjyydestä kiinnostuneille turvapaikanhakijoille tarjotaan tukea esimerkiksi 
yrittäjyyteen liittyvässä byrokratiassa ja lainsäädännössä, alakohtaisten 
mentoreiden löytämisessä, oman toimialan kannalta hyödyllisten verkostojen 
tavoittamisessa sekä rahoituksen hankkimisessa.  

 Osallistavan vastaanottokeskuksen mallia kehitetään edelleen ja mallin 
opetusmateriaalia levitetään ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille 
Maahanmuuttoviraston hyväksymille vastaanottokeskuksille niin kotimaassa kuin 
kansainvälisesti.  

 Startup Refugees Women was launched on International Women’s Day 2017. 
Startup Refugees is now calling female professionals to become career mentors 
and business mentors for their women! They are also searching for more 
women with Arabic and Dari skills to join the program. If you’re interested in 
Startup Refugees Women, please contact Veera at veera@madventures.tv. 

Lisätietoa Startup Refugees Camilla Nurmi, www.startuprefugees.com  
 

Nature-based integration: Nordic experiences and examples 

Nordic Council of Ministers SYKE PROJECT NEWS: New publication out on nature-
based integration! The publication reports the results of the first phase of the 
project, including the results of a Nordic survey targeted at professionals 
working with nature-based integration and several descriptions of practical cases 
from Finland, Sweden, Norway and Denmark. Download the publication from this 
link: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4859. 
 

 

Suosittelen myös tilaamaan: 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
valtakunnallisen uutiskirjeen täältä: 

www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet 
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http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Kielitaidon-pienikin-puute-karsii-yleens%C3%A4-maahanmuuttajat-p%C3%A4%C3%A4sykokeissa/1000397
mailto:veera@madventures.tv
http://www.startuprefugees.com/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4859
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet

