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UUTISKIRJE 1-2018 

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 
Kotona Suomessa -hanke jatkuu 2018–2020 

Kotona Suomessa -hanke sai jatkorahoituspäätöksen vuosille 2018–2020. Uudella 
kaudella hanke jatkaa vuosien 2015–2017 aikana aloitettua työtä. Keskeistä 
toiminnassa on hankkeessa kehitettyjen parhaiden työmallien juurruttaminen 
osaksi paikallista, alueellista ja valtakunnallista kotouttavaa toimintaa. 
Yhteistyötä kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa tiivistetään entisestään. 
Linkki tiedotteeseen  
 

Kotouttamisen osaamiskeskus kerää perhelähtöisen 

kotoutumisen hyviä käytäntöjä – myös Itä-Suomesta! 

Kotouttamisen osaamiskeskus hakee perhelähtöisen kotouttamisen hyviä 
käytäntöjä ja malleja, jotka on havaittu käytännön työssä hyviksi tavoiksi toimia. 
Hyvät käytännöt saatetaan teeman parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön 
esittelemällä niitä erilaisissa koulutuksissa, julkaisuissa sekä kotouttaminen.fi-
sivustolla. Ilmoita perhelähtöisen kotouttamisen hyvä käytäntö oheisella 
lomakkeella viimeistään 28.2.2018. Linkki tiedotteeseen ja lomakkeen   
Lähetä täytetty lomake sähköpostilla osoitteeseen 
kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.  
 

Venäläisen kulttuurin viikko Kuopiossa 16.2.-25.2.2018  

Seitsemättä kertaa järjestettävä Kuopion venäläisen kulttuurin viikko tarjoaa 
monipuolista kulttuuriohjelmaa kaikenikäisille. Tapahtumat ovat ilmaisia, ellei 
toisin mainita! Ohjelma: http://venajaseura.com/kuopio.venajaviikko  
 

  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotona-suomessa-hanke-jatkuu-2018-2020
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osaamiskeskus-keraa-perhelahtoisen-kotoutumisen-hyvia-kaytantoja
http://venajaseura.com/kuopio.venajaviikko
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Kompassin uusi Sidekick-hanke  

Tästä tulee hieno juttu, sanoo Simo Hämäläinen Kompassin uudesta Sidekick-
hankkeesta. Sidekick tarkoittaa sidettä kahden ihmisen – maahanmuuttajan ja 
suomalaisen ystävän – väillä.  

Mitä terveisiä haluat lähettää nuorille kuopiolaisille? 
Jos olet kolmikymppinen tai nuorempi, ja haluat olla mukana 
rakentamassa hyvinvoivaa ja kansainvälistä Kuopiota, ota yhteyttä. 
Maahanmuuttajan kaverina saat hyviä kokemuksia, opit toisenlaisesta 
kulttuurista, saat rakentaa tulevaisuuden Kuopiota sekä saat 
mahdollisesti ystäväksi aivan huipputyypin. 
Jos innostuit, soita: 050 462 6667 tai lähetä sähköpostia: 
simo.hamalainen@puijola.net . Tai pistäydy kylään. Löydät minut 
Kompassista Hapelähteenkadulta.  
Koko haastattelu Simo Hämäläisen kanssa löytyy täältä: 
www.puijola.net/2018/02/supersankarikaan-ei-selvia-yksin/  

 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen piiri: 

Mieskavereita pojille?  

Vapaaehtoinen näkee lasta/nuorta noin kaksi kertaa kuussa pari tuntia 
kerrallaan ja toimintaan voi lähteä mukaan vuodeksikin. Ota yhteyttä ja kysy 
lisätietoja. Sirpa Turunen, Tukihenkilötoiminnan koordinaattori, p. 0503467810, 
sirpa.turunen@mll.fi , lue lisää: www.jelli.fi/2018/02/07/mieskavereita-pojille/ 

 
Omaisneuvonta: Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry:n (OMA 

ry) myös maahanmuuttajille 

Omaisneuvonta on yhdistyksen omaistyöntekijöiden tarjoamaa maksutonta 
keskustelutukea psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille ja läheisille. 
Keskustelussa on mahdollista käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan 
sairastuneen omaisena. Tavoitteena on tukea omaisen selviytymistä ja löytää 
ratkaisuja arjen ongelmiin. Omaistyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisia. Omaistyöntekijöille voi soittaa, kirjoittaa sähköpostia tai heiltä 
voi varata henkilökohtaisen keskusteluajan.  
Yhteyshenkilö: Kuopion toimisto, Järjestösuunnittelija Sari Pohjolainen  
p. 040 583 0536 , sari.pohjolainen@omary.fi 
 
Itä-Suomen yliopiston kansainvälisistä opiskelijoista Savon 

Sanomissa 18.2.2018. Linkki: savonsanomat.fi/Akanksha-Ahuja-

tuli-Delhista-Kuopioon  

Tilaisuudet ja koulutukset 
Luentosarja kotouttamisen teemoista jatkuu:  

Webinaarit kuuluvat Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen vuosina 2017–2018 toteuttamaan luentosarjaan, jossa 
käsitellään kotouttamisen teemoja joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina 

mailto:simo.hamalainen@puijola.net
http://www.puijola.net/2018/02/supersankarikaan-ei-selvia-yksin/
mailto:sirpa.turunen@mll.fi
http://www.jelli.fi/2018/02/07/mieskavereita-pojille/
mailto:sari.pohjolainen@omary.fi
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/H%c3%a4n-on-ainoa-Kuopion-kampuksen-opiskelija-joka-maksaa-lukuvuosimaksun-Akanksha-Ahuja-tuli-Delhist%c3%a4-Kuopioon/1110774#cxrecs_s
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/H%c3%a4n-on-ainoa-Kuopion-kampuksen-opiskelija-joka-maksaa-lukuvuosimaksun-Akanksha-Ahuja-tuli-Delhist%c3%a4-Kuopioon/1110774#cxrecs_s
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klo 9-11. Kerran kuussa pidettävät luennot järjestetään vaihtuvilla 
paikkakunnilla, ja niitä voi seurata myös etänä tai katsoa jälkikäteen verkossa. 
Koulutukset ovat maksuttomia. Lue lisää: kotouttaminen.fi/luentosarja-
kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan  

 

SAVE THE DATES  

2.3.2018 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa, Kuopiossa 
   Ohjelma ja ilmoittautuminen   

6.4.2018 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan  
4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut  
8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
Tallenteet löytyvät Kotouttamisen osaamiskeskuksen 

YouTube-tilistä: 

www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB  
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 
2.2.2018 Näkökulmia aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimiseen 

 
Monikulttuurinen perhekeskus 2020-seminaari 

Aika:   1.03.2018 klo 12-16 
Paikka:  Pohjois-Savon Liitto, Maakuntasali, Sepäkatu 1, Kuopio 
Päivän tarkoituksena on tutustua Pohjois-Savon LAPE-ohjelmaan tulevan 
perhekeskuksen monikulttuurisen verkostoitumisen edistämisen näkökulmasta ja 
kuulla pakolaiskoordinaattori Kari Katajiston arjen kokemuksista hyvinvoinnin 
edistämisen ja verkostoitumisen näkökulmasta.  
Tilaisuus on tarkoitettu lasten ja perheiden julkisten sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalapalvelujen ammattilaisille, järjestöille ja seurakunnille, 
vapaaehtoistoimijoille ja kohtaamispaikkojen yhdyshenkilöille.  
Tilaisuus on osa Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa 
YHDESSÄ! Päivän ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Ilmoittautuminen 
26.2.2018 asti tästä linkistä: www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-
uudistus/karkihankkeet/monikulttuurinen-perhekeskus-2020.html 
 

Varaa aikaa kalenteristasi: SPR– Starttipaja Kuopiossa 

Alustava aika: 21.03.2018 klo 13-15 
Paikka:  Kuopio  
Lisätietoa:   tulossa! 
Starttipajassa kunta ja kolmas sektori pohtivat yhdessä omaa rooliaan 
kotoutumisen tuen kannalta - miten me kaikki voimme olla mukana ja hyödyntää 
omaa osaamistamme. Pajan tavoitteena on luoda paikkakuntakohtainen 
palvelutarjotin, josta voi helposti nähdä paikkakunnan toimijat ja toiminnan 
paikat. Palvelutarjotin auttaa kunnan viranomaisia hahmottamaan paikkakunnan 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luentosarja-kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luentosarja-kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353114/Maahanmuuttajat+yritt%C3%A4jin%C3%A4+Suomessa+02032018.pdf/4d08d65d-d8cd-4227-9e74-c8c278570573
http://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-uudistus/karkihankkeet/monikulttuurinen-perhekeskus-2020.html
http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-uudistus/karkihankkeet/monikulttuurinen-perhekeskus-2020.html
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toimijaverkoston ja samalla kunnan rooli kotoutumistyössä tulee kolmannen 
sektorin toimijoille tutuksi ja näkyväksi. 
 
Varaa aikaa kalenteristasi: UEF PROMEQ Workshop - 

Social marketing is (so much) more than communications 

Alustava aika: 22.03.2018  
Paikka:  Kuopio  
Lisätietoa:  tulossa! For further details contact Janet Anand, 

janet.anand@uef.fi , Professor of International Social Work 
Faculty of Social Sciences and Business Studies, University 
of Eastern Finland, www.uef.fi 

Avustukset 
Rakennerahaston hakuajat Itä-Suomessa 

Lisätietoa: rakennerahastot.fi/ ita-suomen-suuralue /hakuajat  
EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen, haku päättyy 16.2.2018 
 
Valtakunnallinen hankehakumahdollisuus Kotona Suomessa-

toimenpidekokonaisuudessa (OKM:n hallinnonala!): 

Haun painopiste: Järjestetään korkeakoulutetuille maahanmuuttajille 
lisäopintoja, jotka tukevat ammattipätevyyden tunnustamista ja/tai 
työmarkkinoille sijoittumista tai jatko-opintoihin pääsyä. Rahoittava 
viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  
Haku päättyy 23.3.2018. Lue lisää: 
www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1665767/Kev%C3%A4t_+2018_valintaperu
steet_KotonaSuomessa_ver2.pdf/91ed256c-5309-4d95-a610-10484e20c493  

 
Tutustu myös Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten 

hakuaikoihin: http://minedu.fi/hakuaikoja  

 
Maaseutuohjelman hankehaku: Nyt haetaan hankkeiden hankkeita 

- uudet koordinaatiohankkeet haussa 

Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden hakuaika on 1.2.–6.4.2018. Lue lisää: 
www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/uutiset/uutisarkisto2/uutiset-
2018/nyt-haetaan-hankkeiden-hankkeita---uudet-koordinaatiohankkeetuusi-sivu/  

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Kotona Suomessa-hankkeen valtakunnallinen uutiskirje  

Kotona Suomessa-hankkeen vuoden 2018 ensimmäinen uutiskirje on ilmestynyt. 
Uutiskirjeessä mm.:  

mailto:janet.anand@uef.fi
http://www.uef.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.WTpHyMuweTP
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1665767/Kev%C3%A4t_+2018_valintaperusteet_KotonaSuomessa_ver2.pdf/91ed256c-5309-4d95-a610-10484e20c493
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1665767/Kev%C3%A4t_+2018_valintaperusteet_KotonaSuomessa_ver2.pdf/91ed256c-5309-4d95-a610-10484e20c493
http://minedu.fi/hakuaikoja
http://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/uutiset/uutisarkisto2/uutiset-2018/nyt-haetaan-hankkeiden-hankkeita---uudet-koordinaatiohankkeetuusi-sivu/
http://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/uutiset/uutisarkisto2/uutiset-2018/nyt-haetaan-hankkeiden-hankkeita---uudet-koordinaatiohankkeetuusi-sivu/
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 Kotoutumisen alkuvaiheen palvelujen mallinnus on valmistunut 

 Kotona Suomessa-hankkeessa uusia työntekijöitä 

 Ajantasaista tietoa vuoden 2018 kotouttamisasioiden webinaarisarjasta sekä 
tietoa uusista pilottihankkeista 

Voit lukea uutiskirjeen suoraan tästä linkistä. Löydät sen ja muuta hanketta 
koskevaa materiaalia myös Kotona Suomessa-hankkeen kotisivulta.  

 

TEM myöntää valtion erityisavustusta 9:lle kotouttamistyötä 

tukevalle järjestöhankkeelle vuodelle 2018: tiedote 

Järjestötoiminnan kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman 
huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. 
 

Sisäministeriö: Startup-oleskelulupa helpottaa yrittäjien ja 

huippuosaajien maahanmuuttoa Suomeen: tiedote  

Tilaisuudet 
OSALLISENA VERKOSSA -projektin loppuseminaarit 

OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -ESR-projekti 
lähenee loppuaan. 2018 keväällä pidetään kolme loppuseminaaria eri puolilla 
Suomea. Ennen varsinaista ilmoittautumista voit jo nyt ilmaista kiinnostuksesi 
osallistumaan loppuseminaareihimme. Linkki lomakkeeseen  
 
Startup My Business –tilaisuus maahanmuuttajille 

Aika:  2.-4.3.2018  
Paikka: Helsinki 
Järjestäjät: Startup Refugees järjestää ja Euroopan innovaatio-ja 

teknologiainstituutti (EIT) 
Viikonloppu on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajille. 
Pääkielenä on englanti.  Linkki tapahtuman websivulle: 

https://startuprefugees.com/about/startupmybusiness/ 

 
Talent Boost Spouse event - Hidden Gems 22.3. 

Aika:  22.3.2018  
Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Korkeakoulunkatu 7, Tampere 
Ohjelma ja ilmoittautuminen: tut.fi/talent-boost-spouse-event 
How to make Finland the most attractive destination for international talents? 
We need to look at the bigger picture to find the best ways. It is not only about 
talents, it is also about their families.  
Please note that there will be a live broadcast of the event and photos will also 
be taken. The language of the event is English. 
For more info, please contact Marika Peltoniemi: marika.peltoniemi@tut.fi 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotona+Suomessa-uutiskirje+1-18.pdf/605d6058-619c-44e1-ac66-2789ebaa4b76
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa;jsessionid=517688E1FBD02B737321A965B409639F?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#.WUuNTZLyjIU
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtion-erityisavustusta-myonnettiin-9-lle-kotouttamistyota-tukevalle-jarjestohankkeelle
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVqTgG7gs-zJePfpK8W6hnVrLvjiHcNB6x0IjN0oKltvjAUw/viewform
https://startuprefugees.com/about/startupmybusiness/
http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/tapahtumat/talent-boost-spouse-event-don-t-just-focus-on-finding-talents-expose-the-hidden-gems-x252815
mailto:marika.peltoniemi@tut.fi
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Koulutukset 
Opetushallituksen seminaari: Maahanmuuttajat ammatillisessa 

koulutuksessa - reformi toimeksi! (maksullinen!) 

Aika:  13.-14.3.2018  
Paikka: Hilton Helsinki Strand 
Lisätietoa ja ilmoittautumislomake:  
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1984 
 
Webinaari: MYSKILLS. Assessing the skills of refugees in 

Germany 

Aika:  Friday, February 23 at 11 AM (CET +2) 

Osoite: https://ssl.webinar.nl/pesep/#!/pesep/20180223_1 

Tilaisuus on englanninkielinen. 
Learn how Bundesagentur fur Arbeit measures Skills of refugees objectively. 
PEPTalk 5. Germany hosts a large volume of refugees, many of whom do not have 
formal qualifications. In order to help them integrate into the labour market and 
maximise their existing skills, MYSKILLS provides an objective and validated way 
of identifying job-relevant competencies. Jobseekers, PES counsellors and 
employers benefit from credible and objective information about skills and 
competences.  
 

Turvapaikanhakijoiden asuntomarkkinat -seminaari 

Aika:  14.3.2018 klo 8:30-16:00 

Paikka: Turku, Forum Marinumin Seminaariluokassa (2. krs), Linnankatu 72 

AMIF-rahoitteinen OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi –
hanke järjestää asumisseminaarin Turussa. Seminaarin kohderyhmänä ovat 
vastaanottokeskusten työntekijät, kuntien edustajat ja muut 
turvapaikanhakijoiden kanssa työtätekevät. Ilmoittautuminen 5.3.2018 klo 12 
mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/BD2AF32998B263D7 Lisätietoja 
seminaarista: timo.konttinen@ely-keskus.fi tai johanna.laatu@ely-keskus.fi 
 

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat,  

Miten kotiseututyö voi edistää luottamusta ja turvallisuutta 
Aika:  13.4.018 klo 9–14.30 
Paikka: Helsinki, Opetushallituksen monitoimitila, Hakaniemenranta 6 
Ilmoittautumiset 9.4. mennessä: toimisto@kotiseutuliitto.fi.  
Lisätiedot:  www.kotiseutuliitto.fi/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-
kotiseutuun  

Työkalut ja julkaisut 
 

Videomateriaalia pakolaisten vastaanoton suunnittelun tueksi  

 

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1984
https://ssl.webinar.nl/pesep/#!/pesep/20180223_1
https://link.webropolsurveys.com/S/BD2AF32998B263D7
file://///ahkmlifs002.ahk.root/kh6/A016533/Documents/Manner-Tanja/%23%20Kotona%20Suomessa/%23%20%23%20%23%20HANKE/%23%20%23%20%23%20Alueellinen%20UUTISKIRJE%20ja%20INFOT%20-MALLI/%23%20%23%202018/timo.konttinen@ely-keskus.fi%20
file://///ahkmlifs002.ahk.root/kh6/A016533/Documents/Manner-Tanja/%23%20Kotona%20Suomessa/%23%20%23%20%23%20HANKE/%23%20%23%20%23%20Alueellinen%20UUTISKIRJE%20ja%20INFOT%20-MALLI/%23%20%23%202018/johanna.laatu@ely-keskus.fi
mailto:toimisto@kotiseutuliitto.fi
http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/videomateriaalia-pakolaisten-vastaanoton-suunnittelun-tueksi
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Uutta materiaalia tutkintojen tunnustamisesta eri kielillä 

Opetushallitus on julkaissut esitteen ja kaavion ulkomailla suoritettujen 
tutkintojen tunnustamisesta. Julkaisut on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa 
suorittaneille sekä ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille työn tueksi. 
Tiedote_kotouttaminen.fi/  

 oph.fi/uutta_materiaalia_tutkintojen_tunnustamisesta_eri_kielilla  

 OPH-kaavio  
 

HOIKU - Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi  

Mistä HOIKU- hankkeessa on kysymys? http://iom.fi/fi/hoiku-ihmiskaupan-
uhrien-terveydenhoito-ja-hyvinvointi-suomessa  
Tammikuussa 2018 IOM julkaisi ohjeen, jonka avulla autetaan sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia tunnistamaan ihmiskaupan uhreja. Linkki ohjeeseen: 
iom.fi/ihmiskaupan-uhrin-ensivaiheen-tunnistaminen-ja-palveluohjaus  
 

WELCOMEGUIDE: Uusi verkkopalvelu opastaa Suomeen työhön tai opiskelemaan 

tulevan sujuvaan viranomaisasiointiin: tiedote ja linkki verkkopalveluun: 
www.welcomeguide.fi/  
 

Suomen venäjänkieliset tilastojen ja tutkimuksen valossa 

Linkki katsaukseen: kotouttaminen.fi/tiedote  

 
Tampereen yliopiston opas maahanmuuttajalääkäreille ja 

työyhteisöille 

Tuki maahanmuuttajalääkäreiden työllistymistä suomalaiseen palvelujärjestelmään. 
Opas on saatavilla sähköisesti osoitteessa:  

https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/opas/  
 

Hanken offers intensive course in Finnish business culture 

to asylum seekers: https://www.hanken.fi/en/node/855377/  

 

Minä luen sinulle –kampanja  

Ystävyyttä yli ikä- ja kulttuurirajojen! Siitä on kyse Minä luen sinulle -
kampanjassa, jossa maahanmuuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäkkäille ja 
kehitysvammaisille ihmisille. Esimerkkejä hyvästä käytännöstä ja taustatietoa 
pidetyn minä luen sinulle viikosta (5.-11.2.2018) löytyy mm. verkkosivulta: 
http://selkokeskus.fi/mina-luen-sinulle-kampanja/  
5.2.2018 Ylen aamu-tv: Maahanmuuttajat lukevat vanhuksille:  
https://areena.yle.fi/1-4353698?autoplay=true  

 

Viisi vinkkiä turvallisempaan arkeen 

Linkki: https://112paiva.info/viisi-vinkkia-turvallisempaan-arkeen/  

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen 
turvallisuuden parantamiseksi. Haluamme kiinnittää suomalaisten huomion 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uutta-materiaalia-tutkintojen-tunnustamisesta-eri-kielilla
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/uutta_materiaalia_tutkintojen_tunnustamisesta_eri_kielilla
http://www.oph.fi/download/db9838b1816ef392a8e008ac5ed9a71d7ccef553.jpg
http://iom.fi/fi/hoiku-ihmiskaupan-uhrien-terveydenhoito-ja-hyvinvointi-suomessa
http://iom.fi/fi/hoiku-ihmiskaupan-uhrien-terveydenhoito-ja-hyvinvointi-suomessa
http://iom.fi/sites/default/files/pictures/IOM_julkaisu_web.pdf
http://iom.fi/fi/ihmiskaupan-uhrin-ensivaiheen-tunnistaminen-ja-palveluohjaus
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-verkkopalvelu-opastaa-suomeen-tyohon-tai-opiskelemaan-tulevan-sujuvaan-viranomaisasiointiin
http://www.welcomeguide.fi/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/katsaus-suomen-venajankieliset-tilastojen-ja-tutkimuksen-valossa
https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/opas/
https://www.hanken.fi/en/node/855377/
http://selkokeskus.fi/mina-luen-sinulle-kampanja/
https://areena.yle.fi/1-4353698?autoplay=true
https://areena.yle.fi/1-4353698?autoplay=true
https://112paiva.info/viisi-vinkkia-turvallisempaan-arkeen/
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tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – 
pieniin arjen tekoihin ja valintoihin, joilla jokainen meistä voi parantaa omaa ja 
läheistensä turvallisuutta. 
 

Tehylehti (5.1.2018): Kohtaa ihminen – potilas ei ole vain 

kulttuurinsa tai uskontonsa edustaja Lue lisää: 

www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/kohtaa-ihminen-potilas-ei-ole-vain-kulttuurinsa-
tai-uskontonsa-edustaja  

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 
 

Rakennerahaston valtakunnalliset hakuajat:  

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset 
rahoitushaut päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi 
maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia.  
Vuonna 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) 
hakujen päättymispäivät Itä-Suomessa ovat 16.2., 11.5. ja 28.9.2018, 
poislukien Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa 
on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lue hankehauista tarkemmin 
hakukuulutuksista: rakennerahastot.fi/ita-suomen-suuralue/  

Valtakunnalliset käynnissä olevat hankehaut: www.rakennerahastot.fi/hakuajat. 

Tapahtumien koostesivu: www.rakennerahastot.fi/tapahtumat 

Kansalaisyhteiskunta: järjestöjen hankerahoitushakemisto 

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta 
kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta 
kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja 
julkaisuja. Sivustosta löytyy myös: Järjestöjen hankerahoitushakemisto 
www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto  

 

Linkki 2.0 ideointitilaisuus järjestötoimijoille 

Aika:  26.02.2018 klo 15:30 - klo 18:00  
Paikaa: Siun soten L-Talon Olohuone Tikkamäentie 16, Joensuu 

http://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/kohtaa-ihminen-potilas-ei-ole-vain-kulttuurinsa-tai-uskontonsa-edustaja
http://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/kohtaa-ihminen-potilas-ei-ole-vain-kulttuurinsa-tai-uskontonsa-edustaja
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/hankeha-4/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto
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Kohderyhmä: Järjestötoimijat, kaikki sote-alan järjestöjä ja muutoin asiasta 
kiinnostuneita järjestöjä. Lisätietoa:  
jelli.fi/linkki-2-0-ideointitilaisuus-jarjestotoimijoille/  

 

Yhteinen keittiö osallisuus ja STEA –työpaja 

Aika: 26.3.2018 klo 10-16 

Paikka: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Siltakatu 20 A, Joensuu 
Ohjelma ja ilmoittautuminen: 

https://www.lyyti.fi/reg/YHTEINEN_KEITTIO_JA_STEA_JOENSUU  
Onko sinulla idea ja haluat varmuutta siihen, miten osallisuutta edistetään. 
Osallistu Yhteisen keittiön ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen 
koordinaatiohanke Sokran yhdessä järjestämään työpajaan. Mukana myös STEA:n 
avustusvalmistelija Ari Mattila. 
STEA:n uusien projektien rahoitushaku päättyy 31.5.2018. Sen lisäksi STEA:lla on 
kaksi sellaista nopean aikataulun erillishakua, jotka voidaan kytkeä Yhteiseen 
keittiöön. Paikka auki II-avustusohjelmasta voi hakea rahoitusta projekteille, 
johon palkataan osatyökykyisiä ja nuoria. ARVOKAS-avustusohjelmasta voi hakea 
rahoitusta projekteille, joilla vähennetään eriarvoisuutta. Erillishaut ovat auki 
3.4.18 saakka. Lue lisää: www.jelli.fi/tapahtuma/yhteinen-keittio-osallisuus-ja-

hankerahoitus-tyopajakiertue/  

 

Muistutus: STEA, avustusten erillishaku helmi-maaliskuussa 

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/-/haku-alkaa-  

 

Muuta 
Vieraskielisten yrittäjien osuus kasvaa Suomessa (hs.fi 

10.1.2018) Linkki: hs.fi/talous/  
 

Blogikirjoitus: Maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden 

vahvistaminen Kokkolassa ja Pietarsaaressa 

Maaliskuussa 2016 alkaneessa kolmevuotisessa Interreg-rahoitteisessa SEMPRE-
hankkeessa (Social Empowerment in Rural Areas) tarkastellaan 
maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta muuton jälkeen. 
centrumbalticum.org/uutishuone/blogi/ 
 
Valmentavasta Valmiiksi -hankkeessa ratkaistaan 

maahanmuuttajien haasteita päästä korkeakoulutukseen 

Tammikuun lopussa Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettiin 

Valmentavasta Valmiiksi -kehittämishankkeen käynnistys-seminaari: linkki  
 

http://www.jelli.fi/tapahtuma/linkki-2-0-ideointitilaisuus-jarjestotoimijoille/
https://www.lyyti.fi/reg/YHTEINEN_KEITTIO_JA_STEA_JOENSUU
http://www.jelli.fi/tapahtuma/yhteinen-keittio-osallisuus-ja-hankerahoitus-tyopajakiertue/
http://www.jelli.fi/tapahtuma/yhteinen-keittio-osallisuus-ja-hankerahoitus-tyopajakiertue/
http://www.stea.fi/-/haku-alkaa-
http://www.hs.fi/talous/art-2000005518530.html?share=125b8fd55d2b6ef74edd6efbdef89758
http://www.centrumbalticum.org/uutishuone/blogi/maahanmuuttajien_sosiaalisen_osallisuuden_vahvistaminen_kokkolassa_ja_pietarsaaressa.5278.blog?utm_source=Pulloposti&utm_campaign=b87ecfbcb2-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_c4a39643ed-b87ecfbcb2-38393081
http://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6166&cHash=19588e564c1fa43209c5f7e5158651db
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Sudanilainen äiti onnistui siinä, missä moni muu ei – hän 

löysi Suomesta ystävän: https://yle.fi/uutiset/3-10079015 

 

Suomen malli – 19-vuotias Zakarie Ali on nyt yksi maailman suosituimmista 

muotinäytösmalleista. Kun Pariisissa, Lontoossa ja Milanossa kysytään, mistä hän 
on kotoisin, Ali vastaa: Suomesta. Lähde: HS viikko 07/2018 A23 
 

inHERE Higher Education supporting Refugees in Europe  

In the current refugee challenge in Europe, the social dimension of Higher 
Education is concerned with providing opportunities for refugees to participate 
in the European Higher Education Area. inHERE strengthens knowledge sharing, 
peer-support and academic partnership to facilitate integration and access of 
refugees in European Higher Education Institutions. 
https://www.inhereproject.eu/project/about  

 

 

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 
 

 

https://yle.fi/uutiset/3-10079015
https://www.inhereproject.eu/project/about
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet

