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UUTISKIRJE 08-2017 

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 
Lisätuet pakolaisia vastaanottavien kuntien haettavissa 

1.1.2018 alkaen  

Lisätietoa: kotouttaminen.fi/lisatuet-pakolaisia-vastaanottavien-kuntien-
haettavissa-1-1-2018-alkaen  
 

UEF - New Start in Finland -tutkimuksen: 

Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien elämänlaadussa on 

puutteita 

Tuoreen kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että pakolaistaustaisten 
maahanmuuttajien elämänlaadussa on enemmän puutteita kuin suomalaisilla. 
Tämä käy ilmi New Start in Finland -tutkimuksen kyselystä (PROMEQ-
tutkimushankkeen osahanke). Viime kevään ja kuluneen syksyn aikana 
toteutetuissa kokeiluissa keskityttiin kielenoppimiseen, työelämävalmiuksiin ja 
korkeakoulutukseen pääsemiseen. New Start in Finland -tapaamisessa kuultiin 
tuloksia Itä-Suomen yliopiston korkeakorkeakouluopintoja kaavaileville 
suunnatusta MAMUEF-kokeilusta, ANTI festivaalin Nuorten miesten osallisuus -
kokeilusta, Monikulttuurikeskus Kompassin ja Kuopion kaupungin Naisten 
kielikurssi -kokeilusta sekä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen Työllisyys-
kokeilusta. Linkki hankesivuun ja tiedotteeseen: www.promeq.fi sekä 
www.uef.fi/-/pakolaistaustaisten-maahanmuuttajien-elamanlaadussa-on-puutteita  

 

Leila Savolainen on vastannut lähes 25 vuoden ajan kiintiö-

pakolaisten terveydenhuollosta Kuopiossa 

Monet ovat ihmetelleet, miten Leila on jaksanut työssään näinkin pitkään. 
Epämääräiset työajat, rankat ihmiskohtalot ja valitettavasti myös aika ajoin 
vihapuheen kohteeksi joutuminen ovat omiaan nakertamaan vahvimmankin 
ihmisen kestokykyä. Leila kertoo oppineensa paljon asiakkailtaan. ”Vaikka he 
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ovat käyneet läpi vaikeita tapahtumia, he osaavat suhtautua niihin mustalla 
huumorilla. Se on upea taito, jota olen itsekin saanut työn kautta opetella. 
Työhuoneessamme nauretaan paljon.” Linkki Kirkko & Koti artikkeliin:  
www.kirkkojakoti.fi/1033-leijonaemo-ja-osa-aikaerakko 
 
Tutkijatohtori Tiina Sotkasiira sai yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnassa Itä-Suomen yliopiston vuoden 

viestintä palkinnon 

Itä-Suomen yliopisto on valinnut Vuoden viestijän jokaisesta UEFin tiedekunnasta 
nyt kolmatta kertaa. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 
palkinto myönnettiin tutkijatohtori Tiina Sotkasiiralle.  
Maahanmuuttoon liittyvät teemat ovat yhteiskunnallisen keskustelun 
polttopisteessä. Sotkasiira on aktiivisesti ja rohkeasti osallistunut aiheesta 
käytävään keskusteluun jo pitkän ja tuonut tunteita kuohuttavaan aiheeseen 
tutkimuksellista näkökulmaa. Hän myös viestii aktiivisesti tutkimuksestaan ja on 

valmis popularisoimaan tutkimustaan suurelle yleisölle. Linkki tiedotteen: 
https://www.uef.fi/-/vuoden-viestijat-palkittiin  

Tilaisuudet ja koulutukset 
Työssään maahanmuuttajia kohtaaville webinaarisarja  

Syksystä 2017 alkaen järjestetään webinaarisarja, jossa käydään läpi tärkeitä 
kotouttamistyöhön liittyviä teemoja. Vuosina 2017–2018 toteutettavat luennot 
pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9-11. Kotona 
Suomessa –hanke järjestää webinaarit yhteistyössä TEMin Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kanssa.  
Kaikkia luentoja voi seurata myös etäyhteyden välityksellä tai katsoa jälkikäteen 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalta. Osaksi järjestetään 
paikallisissa ELY-keskuksissa etäkatsomoita. Koulutusmateriaalit julkaistaan 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen SlideSharen-tilin kautta. Kotouttamisen 
osaamiskeskus sosiaalisessa mediassa, mm. YouTube-kanavan sekä SlideShare-
palvelun osoitteet: http://kotouttaminen.fi/sosiaalinen-media  
 

TULEVAT WEBINAARIT 2018: 
Webinaarit jatkuvat keväällä 2.2.2018 alkaen. Ensimmäisen webinaarin aiheena 
on näkökulmia aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimiseen. Kehitämme 
formaattia edelleen sekä sisällöllisesti että teknisesti saadun palautteen 
perusteella ja tarkempia tietoja kevään webinaarien sisällöistä tulee 
tammikuussa: kotouttaminen.fi / Koulutukset ja tapahtumat 
pe 2.2.2018 Näkökulmia aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimiseen, Turku 
pe 2.3.2018 Maahanmuuttaja yrittäjinä Suomessa, Kuopio 
 
ELY-ETÄKATSOMOT: Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa. Lisätietoa ja  
ilmoittautuminen sähköpostitse: aluekoordinaattori Tanja Manner,  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, (huom.: paikkamäärä rajoitettu). 
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AIEMMAT WEBINAARIT: 
1.9.2017 Tervetuloa kotouttamisen pariin! 
6.10.2017 Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet 
3.11.2017 Maahanmuuttajien reitit työelämään 
1.12.2017 Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä 
 
Järjestöt Meijän maakunnassa –järjestöfoorumi, Joensuu 

Aika:  25.01.2018 klo 9.30-16 
Paikka: Teatteriravintola, Rantakatu 20, Joensuu  
Onko sinulla hankeidea, mutta mistä saisit rahoitusta? Mitä kuuluu 
maakuntauudistukselle ja Siun sotelle? Miten järjestöt mukana 
maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa? Tilaisuuden järjestää: Pohjois-
Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
ja Meijän maakunta, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Siun sote, 
Karelia-ammattikorkeakoulu. Ohjelma ja lisätietoa:  
www.jelli.fi/tapahtuma/jarjestot-meijan-maakunnassa-jarjestofoorumi/  

Avustukset 
Rakennerahaston hakuajat Itä-Suomessa 

Lisätietoa: rakennerahastot.fi/ ita-suomen-suuralue /hakuajat  
EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen, haku päättyy 16.2.2018 
 
Joensuun kaupungin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuoden 

2018 järjestöavustukset  

Kunta voi huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla, tarjota järjestöille 
tiloja ja ohjata kuntalaisia järjestöjen toiminnan piiriin.  
Joensuun kaupunki tukee sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kohtuuhintaisten 
tilojen, rahallisten avustusten sekä kumppanuus-ja yhteistyösopimusten kautta. 
Tuettavan toiminnan tulee olla kansalaistoimintaa, jolla edistetään kuntalaisten 
hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistetaan kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja 
osallisuutta. Avustusten myöntäminen on aina harkinnanvaraista. 
Vuoden 2018 järjestöavustukset ovat haettavana 22.1.2018 klo 15.00 saakka. 
Lisätietoa: http://www.joensuu.fi/en/jarjestoavustukset  
 
YLEISHYÖDYLLISEN TOIMINNAN RAHOITUSVÄLINEITÄ (2016) 

Yleishyödyllistä toimintaa rahoittavat myös etenkin säätiöt ja rahastot. Olemme 
keränneet yleishyödyllisen toiminnan rahoitusvälineitä oppaaksi (2016). 
www.mansikkary.fi/files/file/rahoitusvalineopas%202016.pdf  
Lähde: Leader Pohjois-Savo 
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Muuta 
Hyvällä kotoutumisella turvallinen arki maahanmuuttajille 

Etelä-Savossa maahanmuuttajat halutaan mukaan aktiivisiksi arjen toimijoiksi. 
Yhdessä tekeminen luo edellytykset onnistuneelle kotoutumiselle. 
Näistä asioista keskusteltiin marraskuussa maahanmuutto- ja yhdessä tekemisen 
teemaan liittyvässä Kansainvälistyvä ja monikasvoinen Etelä-Savo, arjen 
kohtaamiset -tapahtumassa sekä maahanmuuttajille järjestetyssä 
itsenäisyypäiväjuhlassa 4.12.: Etelä-Savon ELY-keskuksen uutiskirje 6/2017 
 
Maahanmuuttaja -hankkeesta työllistytään hyvin  

Pohjois-Savossa on siirrytty sanoista tekoihin ja pureuduttu maahanmuuttajien 
työllistymisen haasteiden ytimeen(Kuopion Työlinkki –hanke). Linkki artikkeliin: 
toimistot.te-palvelut.fi/-/maahanmuuttaja-hankkeesta-tyollistytaan-hyvin 

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Suomi vastaanottaa syyrialaisia ja kongolaisia pakolaisia 

ensi vuoden pakolaiskiintiössä: lisätietoa 

sisäministeriön_tiedote_21122017  
 

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Afganistanin, Irakin ja 

Somalian turvallisuustilannetta koskevat tilannekatsaukset  

www.migri.fi/tietoa_virastosta/maatietopalvelu/raportit (11.2017) 
 

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman painopisteinä 

työperäisen maahanmuuton, kotoutumisen ja hyvien 

väestösuhteiden edistäminen 

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma määrittää Suomen 
maahanmuuttopoliittisia linjauksia kuluvan hallituskauden ajalle. 
Sisäministeriön koordinoiman ohjelman valmistelu aloitettiin kesäkuussa 2017. 
Sen painopisteiksi on määritelty erityisesti toimenpiteet, joilla tuetaan 
työperäistä maahanmuuttoa, kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri ryhmien 
välillä. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman on tarkoitus valmistua alkuvuonna 
2018. Lisätiedot: kotouttaminen.fi/hallituksen-maahanmuuttopoliittisen-
ohjelman-painopisteina-  
 

Kasvupalvelun sisältölait marraskuussa 2017 - uudet versiot 

nähtävillä 

Sisältölakien valmistelu on jatkunut kesän lausuntokierroksen jälkeen. 
Luonnoksista keskustellaan sidosryhmien kanssa marraskuun lopulla. Linkit: 
http://tem.fi/kasvupalvelun-sisaltolait-marraskuussa-2017 ja 
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Laki kotoutumisen edistämisestä: Kotoutumisen edistämislaki pykälät 2011 

 
Maahanmuuttopoliittisen ohjelman kuulemistilaisuus järjestettiin 31.10.2017. 
Kuulemistilaisuutta voi katsoa tallenteena osoitteessa 

www.mediaserver.fi/live/sm-maahanmuuttopol  
 

Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonalalla: tem.fi/artikkeli20122017/  

Työntekijän oleskelulupahakemuksien käsittelyt, TE-toimistojen toimialuetta 
2018: tem.fi/te-toimisto-kasittelemaan-tyontekijan-oleskelulupahakemuksia  

 

KELAn Työnantajainfo 8/2017:  

kela.fi/Mikä muuttuu työnantajalla ja yrittäjällä 2018  

Muutoksia kausityöntekijöiden sosiaaliturvaan:  

Vuoden 2018 alusta EU-alueen ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä ja 
yrityksen sisäisen siirron saaneilla työntekijöillä (ns. ICT-työntekijä) on 
oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos työskentely kestää yhtäjaksoisesti 
vähintään 4 kuukautta. Kausityöllä tarkoitetaan tiettyinä vuodenaikoina 
maatalouden ja matkailun alalla tehtävää työtä. Linkki: intermin.fi/uusi-
laki-helpottamaan-matkailulle-ja-maataloudelle-tarkeaa-kausityota  

Tilaisuudet 
Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut: Kotona Suomessa -

valtakunnallinen malli ja pilottihankkeiden tulokset, 

Helsinki, julkaisutilaisuus 17.1.2018 

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelumallia on kehitetty ja kokeiltu vuoden 2016 
alussa alkaneissa Suomessa-pilottihankkeissa. Malli sekä muut Kotona Suomessa 
-pilottihankkeiden keskeiset tulokset julkistetaan Helsingissä 17.1. pidettävässä 
tilaisuudessa. Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet! Tilaisuuden 

ohjelman (sisältää ilmoittautumislinkin) löydät tästä.  Ilmoittautuminen 2.1.2018 

mennessä. Tilaisuuden voi seurata myös netistä. Lisäksi järjestetään ELY-
katsomoita:  
Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
sähköpostitse: aluekoordinaattori Tanja Manner, etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi, (huom.: paikkamäärä rajoitettu). 

  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
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Maahanmuuttajan osallisuuden polut -seminaari, Helsinki 

Aika:  torstai 25.1.2018 klo 12-16 
Paikka: Pankkisali, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki 
Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarjassa kuullaan tutkittua 
tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon käyttömahdollisuuksia. 
Seminaarisarjan järjestävät yhteistyössä viisi STN-rahoitteista 
tutkimusohjelmaa: Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa 
maailmassa sekä Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät 
työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Sarjan kolmannessa 
seminaarissa teemana ovat osallisuuden polut. Kuulemme esityksiä 
maahanmuuttajien kouluttautumisen ja neuvonnan kehittämisestä sekä arkisista 
haasteista esim. asuntomarkkinoille pääsyssä. 
Ohjelma: kotouttaminen.fi / Koulutukset ja tapahtumat  
Ilmoittautuminen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfmiZQ4UUiiieAWTw4dfQ-
XNv7UgkuQ-0WdgU4bdP8GUHUIg/viewform  

Koulutukset 
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy kouluissa 

rakentavan vuorovaikutuksen avulla –koulutus, Vaasa 

Aika:  ma. 8.1.2018 klo 9-14.30 
Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, kokoushuone Majakka, Vaasa 
Luennoitsijoina Opetushallituksesta Maria Edel ja Satu Elo  
Tilaisuuden järjestää Kotona Suomessa -hanke (ESR) yhteistyössä 
Opetushallituksen kanssa. Koulutus on maksuton ja suomenkielinen.  
Rajoitettu osallistujamäärä, 40 henkilöä.  
Ilmoittautuminen 2.1.2018 klo 12.00 mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/7E5AC9474A03F47B    
Ensisijainen kohderyhmä: Aluehallintovirasto, Perusopetuksen oppilaitokset, 
toisen asteen oppilaitokset, nuorisotoimi  
Lisätiedot: Emine Ehrström, Aluekoordinaattori, Kotona Suomessa –hanke 
emine.ehrstrom@ely-keskus.fi tai p. 0295 020938 
 
Koulutus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä 

Turussa 

Aika:  ma. 15.1.2018 klo 12.15–15.45 
Paikka: Valtion virastotalo, auditorio, Itsenäisyydenaukio 2, Turku 
Kotona Suomessa -hanke ja Kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät 
yhteistyössä Turun kaupungin kanssa koulutuksen Suomessa asuvien tyttöjen ja 
naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä. Kouluttaja on Ihmisoikeusliiton 
asiantuntija Solomie Teshome.  
Ilmoittautuminen: viimeistään 10.1.2018 tästä linkistä (webropol). 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
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Lisätiedot: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti: etunimi.sukunimi@ely-
kekskus.fi, puh. 0295 020 992 sekä täältä: kotouttaminen.fi / Koulutukset ja 
tapahtumat 

Työkalut ja julkaisut 
JULKAISU TE-toimiston valmennuspalvelut työnhakuvalmiuksien 

vahvistajina –raportti: Tutkimus luettavissa tämän linkin kautta: 

www.doria.fi/handle/10024/147776 
 

Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen 

ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn 

www.oph.fi/julkaisut/2017/rakentavaa_vuorovaikutusta  

 

Jo tuttu? www.movingtofinland.fi verkkosivu eri kielellä 

itseopiskelulle  

 

Mistä maakunta- ja sote-uudistuksessa on kysymys? Maakunta- ja 

sote-uudistusta esitellään nyt myös piirrosvideon avulla. Video esittelee 
uudistuksen tiiviissä muodossa helposti ymmärrettävällä tavalla.  
Valtiovarainministeriön YouTube -video löytyy suomeksi, ruotiski sekä myös 

englannin kielellä: youtube.com/maakunta-_ja_soteuudistus  
 

PAKOLAISET JA TURVAPAIKANHAKIJAT työelämässä 

Tästä Suomen Pakolaisavun ja FIBSin kokoamasta tietopaketista löydät 
taustatietoa niin pakolaisista kuin heidän palkkaamiseensa liittyvistä 
mahdollisuuksista ja haasteista. Julkaisu on suunnattu erityisesti rekrytoinnista, 
johtamisesta, markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaavien käyttöön.  
Pakolaiset ja turvapaikanhakijat työelämässä ja asiakkaina –tietopaketin voi 
ladata maksutta käyttöönsä FIBSin verkkosivuilta:  
http://www.fibsry.fi/fi/palvelut/julkaisut tai suoraan täältä 
www.fibsry.fi/images/FIBS_Pakolaisapu_Tietopaketti_Final_3.pdf 
 

Yrittäjästä työnantajaksi 

Valtakunnallisen, vuoden 2018 loppuun saakka kestävän palvelun tavoitteena on 
kehittää ensisijaisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavien yksinyrittäjien ja 
omistajayrittäjistä muodostuvien mikroyritysten työnantajataitoja, sekä 
rekrytointiosaamista yksilöllisesti yrittäjän aikatauluun sovittaen.  
Palvelu toteutetaan myös englannin kielellä! 
Yrittäjästä työnantajaksi – palvelua toteutetaan Keski-Suomen, Pohjois-Savon 
sekä Pohjois-Karjalan alueella. Aiemmin Yrittäjästä työnantajaksi -palvelun 
infon (14.12.) tallenne löytyy myöhemmin YouTube-kanavaltamme 
video.messilive.fi: platform.goodmood.fi/te-palvelut/kuopio/messilive  
Lisätietoa: anakom.com/yrittajasta-tyonantajaksi/  
 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-kekskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-kekskus.fi
http://www.doria.fi/handle/10024/147776
http://www.oph.fi/julkaisut/2017/rakentavaa_vuorovaikutusta
http://www.movingtofinland.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=3GHEWcKHSXk&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Maakunta-+ja+sote-uudistuksen+uutiskirje+21%2A12%2A2017&utm_term=watch+video&utm_content=u-2591932-60222913-1480691-4
http://www.fibsry.fi/fi/palvelut/julkaisut
http://www.fibsry.fi/fi/palvelut/julkaisut
http://www.fibsry.fi/images/FIBS_Pakolaisapu_Tietopaketti_Final_3.pdf
https://platform.goodmood.fi/te-palvelut/kuopio/messilive
https://anakom.com/yrittajasta-tyonantajaksi/


 

koonnut: Kotona-Suomessa 
–hankkeen alue-koordinaattori 
Itä-Suomi: Tanja Manner,  

 8 (13) 

tanja.manner@ely-keskus.fi    
   

joulukuu 2017   

 

Startup Refugees news:  

“In 2017, inspired by the goals and needs of the 1987 refugees whose skills we have 
profiled in Finland, we launched Startup Refugees Women and Startup Refugees 
Business Program, kicked off Startup Refugees in four new cities in Finland (Oulu, Vaasa, 
Turku and Tampere) and developed two online solutions to reach and support refugees 
worldwide.” 
Our brand new tool for matching opportunities offered by our network to refugees is now 
live at match.startuprefugees.com! Match Made in Startup Refugees is an online CV 
generator and a matching tool for the Startup Refugees team. Any refugee in Finland can 
now fill out and update their professional profile on Match and get their CVs sent straight 
to their personal emails as PDFs to help with job hunting. Startup Refugees match makers 
are now also able to search for the best candidates for any opportunity in any Finnish city. 
So if you’re looking for architects in Oulu or engineers in Turku, we can easily locate them 
for you! 
 

The Toolkit launched on December 11th, 2017 at 

 www.interculturaltoolkit.fi 
The Toolkit was created as a part of COME project by Katharina Külpmann.  
The Intercultural Toolkit is a skill-building platform for people in leading 
positions and their teams to succeed and thrive through diversity. It offers 
information and a variety of tools regarding interculturality to help individuals 
and organisations build an inclusive workplace for maximum benefit. 
 

Become an EntryPoint Mentor and make the most of it!  

Novelty 2018: Programme between international professionals and Finnish 
talents. Helsinki Region Chamber of Commerce cordially invites you to 
EntryPoint 2018, a cross-cultural mentoring programme between Finnish 
professionals and international talents - and vice versa between international 
professionals and Finnish talents. Application period will remain open until 7th 
January 2018. 
Who: Professionals in Finland (regardless cultural background) 
What: EntryPoint 2018, a cross-cultural mentoring partnership connecting 
professionals and talents with international mindset 
When: February 2018 – June 2018 (5 months) 
How: Apply now to Become an EntryPoint Mentor no later than 7th January 2018 
Why: Enhancing your multicultural competencies and communication skills, 
expanding your professional networks, learning from future generations… 
Read more about The ABCD of EntryPoint Mentoring Programme 
Lisätietoa: www.kauppakamarilehti.fi/index.php/ajankohtaista/become-an-
entrypoint-mentor-and-make-the-most-of-it/  
 

Talent Boost Summit 22.11.2017, aiemmin tapahtuman 

materiaalit löytyy nyt netistä: 

http://tem.fi/tapahtumat/2017-11-22/talent-boost-summit-22.11  
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Euroopan muuttoliikeverkoston sanasto selittää 

maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin liittyviä termejä  

EMN:n Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto sisältää 450 termia 22:lla 
eurooppalaisella kielellä. Se on työkalu maahanmuuttoasioiden parissa 
työskenteleville, mutta sitä voi hyödyntää myös julkisessa keskustelussa. 
Sanaston alkuperäisen version englanninkieliset määritelmät ja lisähuomiot on 
nyt suomennettu ja termit on aakkostettu suomen kielen mukaan. 
kotouttaminen.fi/linkki_tiedotteeseen ja linkki_emn.fi/Glossary_2017_FI  
 

mobiTARMO-hanke: Uusi sähköinen työkalu on avuksi kotoutujan 

toimintakyvyn tunnistamiseen 

mobiTARMO-hankkeessa on kartoitettu erilaisia toimintakyvyn arviointiin 
kehitettyjä mittareita ja kysymyksiä. Kartoituksen tuloksena syntyi yhteistyö 
Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisarin kanssa. Kykyviisari auttaa ihmistä 
tunnistamaan toimintakyvyn haasteita ja tukee palvelutarpeen arvioinnissa 
voimaannuttavan palautteen avulla. Sen avulla oman toimintakyvyn kehittymistä 
voi myös seurata pidemmällä aikavälillä. Hankesivu: thl.fi/kulttuurisensitiiviset-
toimintakyvyn-arviointimenetelmat-mobiilissa-mobitarmo- . Blogi:  
kotouttaminen.fi/blogi/toimintakyky-on-nostettava-kotouttamistyon-keskioon  

 
Naisiin kohdistuva väkivalta ja ennaltaehkäisevä työ -

seminaarin videokooste 

Linkki DaisyLadies ry:n "Naisiin kohdistuva väkivalta" seminaarista tehtyyn 
videokoosteeseen, joka löytyy nyt youtube-sivuiltansa: 
https://www.youtube.com/watch?v=oJ6tKbNgTpY  
 
Kaikkien Vaalit -kampanjan loppuraportti on nyt valmiina!  

Voitte tutustua kampanjaan, sen eri vaiheisiin ja Kaikkien Vaalit -kiertueeseen 
täältä. The final report (in Finnish) and a short summary in English of our 
Kaikkien Vaalit -campaign is now ready! You can take a closer look at the stages 
of the campaign and the Kaikkien Vaalit - tour from here.  
http://www.moniheli.fi/?x118281=355102  
 
JAKE-HANKKEEN LOPPUJULKAISU "JAKEN TARINA – JÄRJESTÖ- JA 

KANSALAISTOIMINTAA KEHITTÄMÄSSÄ" 

Julkaisun ensimmäisessä osiossa esitellään kaikki hanketoimet tiiviisti, mutta 
läpileikkaavasti. Toisessa osiossa tarkastellaan hankkeen viimeisen 
toimintavuoden kärjiksi valikoituneita toimintoja ja kolmas osio kertoo, kuinka 
hanketta arvioitiin ja sen toimintaa kehitettiin koko ajan hankkeen alusta 
alkaen. Julkaisu on luettavissa ja ladattavissa nettisivuilta. 
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Afrikkalaistaustaisten syrjintäkokemukset yleisiä Suomessa 

EU:n perusoikeusviraston toteuttaman tutkimuksen loppuraportin mukaan moni 
afrikkalaislähtöinen maahanmuuttaja kokee Suomessa syrjintää etnisen 
taustansa vuoksi. Lue lisää (englanniksi):  
Seventeen years after adoption of EU laws that forbid discrimination, 
immigrants, descendants of immigrants, and minority ethnic groups continue to 
face widespread discrimination across the EU and in all areas of life – most 
often when seeking employment. For many, discrimination is a recurring 
experience. This is just one of the findings of FRA’s second European Union 
Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II), which collected information 
from over 25,500 respondents with different ethnic minority and immigrant 
backgrounds across all 28 EU Member.  

Linkki: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-
main-results  

 

Infopankin EU-kansalaisille tarkoitetut sivut ovat 

uudistuneet: www.infopankki.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset  

 

The Missing Entrepreneurs 2017 - Policies for Inclusive 

Entrepreneurship  

Disadvantaged groups in the labour market: OECD/EU report marks added value 
of entrepreneurship. Indeed, women, youth, migrants, the formerly unemployed 
and seniors still face several barriers to starting their own business: they have 
difficulties in 

 accessing finance 

 acquiring entrepreneurship skills 

 and building entrepreneurial networks. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9018&furthe
rNews=yes  

Avustukset 
Yhteenveto kotouttamisen osaamiskeskuksen sivulla 

hankerahoituksesta: http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus 

Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea esim. hankerahoitusta 
kotouttamistyöhön ja -toimintaan. Voit myös tarkistaa sivustolta keskeisten 
rahastojen hakuajat.  
 
Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä 

Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä: 
www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-
rahoituksessa#.WdJyJcsUles 
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Rakennerahaston valtakunnalliset hakuajat:  

Linkin kautta löydät Itä-Suomen alueella käynnissä olevat hankehaut. 

Valtakunnalliset käynnissä olevat hankehaut löydät valtakunnallisilta sivuilta. 

Kepa: Uusia mahdollisuuksia globaalikasvatusta tekeville 

järjestöille 

Kepassa on käynnistynyt kolmivuotinen Frame, Voice, Report! -hanke (FVR), 
jossa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. 
FVR-hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa, ja sen 
vetäjänä toimii tanskalainen CISU. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille 
järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua. 
Ensimmäinen hakukierros avataan maaliskuussa 2018. Järjestöille jaettava 
kokonaissumma kahdelle vuodelle on 875 000 euroa. Järjestöt voivat hakea 
yksivuotisille globaalikasvatus- ja kehitysviestintähankkeille tukea, ja samalla 
kehittää osaamistaan. Lisäksi FVR-hankkeeseen osallistuvat järjestöt pääsevät 
mukaan laadukkaisiin koulutuksiin, vertaisoppimaan sekä verkostoitumaan 
muiden osallistujien kanssa. Lisätietoa: 
https://www.kepa.fi/uutiset-media/tiedotteet/uusia-

mahdollisuuksia-globaalikasvatusta-tekeville-jarjestoille 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020: valta- 

kunnallisten maaseutuhankkeiden haku  

Lisätietoa hausta: www.maaseutu.fi/globalassets/valtakunnalliset-
hankkeet/valtakunnallisten-hankkeiden-hakuilmoitus.pdf .  
Allekirjoitettu ideahakulomake toimitetaan 31.1.2018 mennessä sähköpostitse 
pdf-muodossa: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi 
Maaseutuohjelma: www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/ 

 
Alli Paasikiven säätiön tutkimus-, kulttuuri- ja 

kehittämishanke-apurahat haettavissa 8.1.-30.1.2018 

Lisätietoa: https://www.jelli.fi/2017/12/08/21124/  
 

STEA: Tulossa avustusten erillishaku helmi-maaliskuussa 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku 
helmikuussa: Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten 
erillishaku helmikuussa. Haku on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.- 3.4.2018. 
Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuodelle 2018 myönnettävistä avustuksista 
kesällä 2018. Kokeilussa uusi järjestöjen pienavustus:  
www.stea.fi/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa  
Katso myös: http://www.stea.fi/-/stealla-on-taas-haku-paalla-  
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Osallistu ja osallista! Osallisuutta eurooppalaisella 

yhteistyöllä 2018, Helsinki 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) kannustaa hanketoimijoita kansainväliseen 
kumppanuuteen tulosten saavuttamiseksi. Yhteistyötä tukevat sosiaalirahaston 
kansainväliset hankehaut, joista seuraava avautuu alkuvuonna 2018. Osallisuutta 
eurooppalaisella yhteistyöllä -seminaarissa kurkistetaan kansainväliseen 
hankekumppanuuteen eri näkökulmista. Seminaari jatkaa sosiaalirahaston 
toimintalinja 5:n valtakunnallisten Osallistu ja osallista! -seminaarien sarjaa. 
Järjestäjinä ovat Sokra- sekä Solmu-koordinaatiohankkeet. Tilaisuus on 
suunnattu ESR:n osallisuushankkeita toteuttaville ja kaikille eurooppalaisesta 
yhteistyöstä kiinnostuneille. 
Aika:   torstai 25.1.2018 klo 9.30-15.00 
Paikka:  Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki 
Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-
/event/3670946 

  

Muuta 
Suomen Pakolaisavun uusi blogisarja ruotii maahanmuuttoa eri 

näkökulmista. Blogi 20122017: Hyvä kotoutuminen rakentuu 

paikallisyhteisössä, uskoo kaupunginjohtaja Kristina Stenman: 
pakolaisapu.fi/2017/12/20/blogi-kristina-stenman/  
 

12 vapaaehtoiskokemusta vuodelta 2017 

Pyydetiin Pakolaisavun vapaaehtoisia kertomaan, mitä heille jäi mieleen vuoden 
2017 vapaaehtoistehtävistään: pakolaisapu.fi/2017/12/05/12  
 

Tilastokeskuksen julkaistu 18.12.2017: linkki  

Koulutettujen Suomen kansalaisten maastamuutto suurempaa kuin 
maahanmuutto. Ulkomaalaistaustaiset kasvattavat kaupunkimaisten kuntien 
muuttovoittoa. 
 

Tilastokeskuksen vuosikatsauksessa on nostettu esille 

ulkomaalaistaustaisten lasten määrän nousu väestöstä.  

Lue lisää täältä: tilastokeskus.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-
24_tie_001_fi.html?ad=notify  

 

Helsingin sanomat –kysely: Lähes puolet suomalaisista haluaa 

Suomeen lisää maahanmuuttajia. ”Ehkä ihmiset ovat ymmärtäneet, ettei 

se ole maahanmuuttaja, joka tulee ja vie työt.” Linkki: hs.fi/politiikka/ 
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Eric Suomessa ja Infopankissa 

Aamulehden suosittu videobloggaaja espanjalainen Eric kävi kylässä 
Infopankissa, ja vierailun tuloksena syntyi video ”5 asiaa, jotka kerrotaan 
Suomeen muuttaville ulkomaalaisille”. Videossa Eric kertoo omaan 
vauhdikkaaseen tyyliinsä huonoimmat ja parhaat vinkit muuttajalle. Katso video: 

www.aamulehti.fi/videot/5-asiaa-jotka-kerrotaan-suomeen-muuttavi... 
 

Last but not least: 

“18 reasons why Finland is the greatest country on Earth” 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/finland/articles/reas
ons-to-visit-finland/ 
 

 

 

 

Aiemmat uutiskirjeet vuodelta 2017 alkaen löytyy osoitteesta: 

kotouttaminen.fi/ alueet/ pohjois-savo-etela-savo-ja-pohjois-karjala / Kotona Suomessa –
hankkeen uutiskirjeet 
 

Suosittelen myös tilaamaan: 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen valtakunnallisen uutiskirjeen 
täältä: www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet 
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