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UUTISKIRJE MAALISKUU 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 
Encouraging Cities to Bring Locals and Immigrants Together: 

Ideas from Kuopio, by Jukka Torikka: http://weblog.iom.int/ > 
http://weblog.iom.int/encouraging-cities-bring-locals-and-immigrants-together-ideas-kuopio  

 

Yhdessä kummin kanssa työelämän alkutaipaleelle 

ViaDia Pohjois-Savo ry:n hallinnoimaan ’Kummin kanssa työkokeiluun –hanke’ 
pyrkii parantamaan maahanmuuttajien työllistymistä ja integroitumista. Linkki: 
https://www.viikkosavo.fi/yhdessa-kummin-kanssa-tyoelaman-alkutaipaleelle/  
 

Vapaaehtoistehtäviä Pohjois-Karjalassa 

Tältä sivustolta voit katsoa vapaaehtoistehtäviä teemoittain, hakea 
vapaaehtoistoiminnan tehtäviä kunnittain sekä näet kaikki tarjolla olevat 
vapaaehtoistehtävät Pohjois-Karjalassa.  Ajankohtaisia vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia löydät myös Facebook-ryhmästä: 
www.jelli.fi/vapaaehtoistoiminta-pohjois-karjalassa/vapaaehtoistoiminnan-
tehtavia/   

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 
klo 9-11. Kerran kuussa pidettävät luennot järjestetään vaihtuvilla 
paikkakunnilla, ja niitä voi seurata myös etänä tai katsoa jälkikäteen 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalta . 
Dioja löytyy slideshare-tililtä: www.slideshare.net/KOTOoske  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://weblog.iom.int/
http://weblog.iom.int/encouraging-cities-bring-locals-and-immigrants-together-ideas-kuopio
https://www.viikkosavo.fi/yhdessa-kummin-kanssa-tyoelaman-alkutaipaleelle/
https://www.jelli.fi/vapaaehtoistehtava/?search_post_type=tm_volunteer&area=27&municipality=null&village=null&volunteer_type=null&submit=
https://www.jelli.fi/vapaaehtoistehtava/?search_post_type=tm_volunteer&area=27&municipality=null&village=null&volunteer_type=null&submit=
http://www.jelli.fi/vapaaehtoistoiminta-pohjois-karjalassa/vapaaehtoistoiminnan-tehtavia/
http://www.jelli.fi/vapaaehtoistoiminta-pohjois-karjalassa/vapaaehtoistoiminnan-tehtavia/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
http://www.slideshare.net/KOTOoske
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Webinaarit ovat maksuttomia. Lue lisää: kotouttaminen.fi/luentosarja-
kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan 
Sarjan 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 
2.2.2018 Näkökulmia aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimiseen 
2.3.2018 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa 
SAVE THE DATES: 

6.4.2018 Maahanmuuttajien omakielinen ohjaus ja neuvonta, linkki  
4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut  
8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 

Maahanmuuttajien työllisyyden tulevaisuus Etelä-Savossa 

Aika:  17.4.2018, klo 13-16 
Paikka: Mikkeli, Suomen Nuoriso-opisto, Pajatus-Sali, Paukkulantie 22 
Etelä-Savo on esimerkkimaakunta syrjäisestä Itä-Suomesta, joka pyrkii pysymään 
kilpailukykyisenä digitaalisten ja tietopohjaisten strategioidensa avulla. Samaan 
aikaan alue kärsii väestökadosta, ikääntymisestä ja kansallista keskiarvoa 
korkeammasta työttömyydestä.  
Tämän seminaarin tavoitteena on kehittää Etelä-Savon yritysten, poliittisten 
päättäjien, maahanmuuttajien ja kuntalaisten avulla uusia innovatiivisia tapoja 
saada koko maakunta nousuun. 
Kutsu on avoin kaikille maahanmuuttajien työllistymisestä kiinnostuneille 
mukaan lukien kasvuhaluiset yritykset ja maahanmuuttajien parissa 
työskentelevät. Maksuton työpaja pidetään suomeksi ja englanniksi. 
Ilmoittautuminen 8.4. mennessä osoitteessa: http://bit.ly/mesvo-workshop 
Lisätietoja: Tommi Issakainen, p. 0407121969, tommi.issakainen@otavanopisto.fi  

 
INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS KUOPION KAUPUNGIN PALVELUISTA 

MAAHANMUUTTAJILLE, Kuopio 

Aika:   perjantaina 13.4. klo 12 – 14  
Paikka: Kompassissa, Hapelähteenkatu 33, Kuopio 
Tämä tilaisuuden kielinä suomi, englanti ja arabia  
Tilaisuuden järjestää: Kuopion kaupunki yhteistyössä Kuopion Setlementti 
Puijolan Kompassin kanssa.  
 
Päivämäärä on varmistunut: Koulutus tyttöjen ja naisten 

ympärileikkausten ehkäisemisestä, Kuopio 

Aika:  tiistaina 29.5 klo 12.30-15.30 
Paikka: varmistuu piakkoin 

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/tapahtumat/2018-04-06/maahanmuuttajien-omakielinen-ohjaus-ja-neuvonta-webinaari
http://bit.ly/mesvo-workshop
mailto:tommi.issakainen@otavanopisto.fi
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Kotouttamisen osaamiskeskus ja Kotona Suomessa –hanke (ESR) järjestävät 
yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa koulutuksen Suomessa asuvien tyttöjen ja 
naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä. 

Avustukset 
Rakennerahaston hakuajat Itä-Suomessa 

Lisätietoa: rakennerahastot.fi/ ita-suomen-suuralue /hakuajat  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja: 

http://minedu.fi/hakuaikoja  

Tuetut lomat  
OMA ry järjestää yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa STEAn 
tukeman omatoimisille aikuisille tarkoitetun ”Voimaa vertaisuudesta” –loman 
5.-10.11.2018 Tanhuvaaran Urheiluopistolla (Moi-siolammentie 1042, 57230 
Savonlinna). Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk aikuisilta, alle 17-vuotiailta ei 
peritä omavastuuosuutta.  
Tuetuille lomille haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Tanhuvaaran Ur-
heiluopiston loman hakemuksen on oltava perillä viimeistään 5.8.2018. 
Lomajärjestäjä myöntää tuen ja lomailija vastaa itse omavastuuosuudesta sekä 
matkakuluista. Tuen saamisen perusteena ovat terveydelliset, sosiaaliset sekä 
taloudelliset syyt. Lomalle osallistuvan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen  
Hakulomakkeen voi tulostaa netistä mtlh.fi -> lomatuen haku -> tulostettava 
ja postitettava lomatukihakemus. Lisätietoja lomasta: Ritva p. 040 586 7359 
tai ritva.parviainen@omary.fi . 

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Uuden kotoutumislain valmistelu etenee – tutustu päivitettyyn 

versioon, linkki tiedotteeseen  

 

Kela kehittää maahanmuuttajille suunnattua kuntoutuspalvelua 

Tiedote: kotouttaminen.fi/ tiedote   

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt hakeutuvat muita harvemmin 
kuntoutukseen. Maaliskuussa alkava Maahanmuuttajien kuntoutuksen 
kehittämishanke (Mahku-hanke) yhdistää ammatillisen kuntoutuksen ja suomen 
kielen opetuksen. Kuntoutuspalvelua toteutetaan 1.3.2018–29.2.2020 Hyksin, 
Tyksin ja Taysin erva-alueilla. Kuntoutuspalvelu on tarkoitettu Suomen 
sosiaaliturvan piiriin kuuluville, muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea 
äidinkielenään puhuville henkilöille, joilla TEAK-kuntoutuksen myöntämisen 
kriteerit täyttyvät. Kuntoutujalta ei edellytetä suomen kielen taitoa.  

http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.WTpHyMuweTP
http://minedu.fi/hakuaikoja
mailto:ritva.parviainen@omary.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uuden-kotoutumislain-valmistelu-etenee-tutustu-paivitettyyn-versioon
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kela-kehittaa-maahanmuuttajille-suunnattua-kuntoutuspalvelua
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Lisätietoa ja hakeminen: http://www.kela.fi/mahku-hanke 
 huom. myös: Kela's website is in three languages: Finnish, Swedish and 

English. Selected information is also available in Finnish Sign Language, Sami, 
Russian, Estonian, Kurdish (Sorani), Arabic, Farsi and Somali. Links to the 
information can be found in the menu to the left and on this page: 
http://www.kela.fi/muutkielet 

Tilaisuudet 
TALLENNE 22.3. tapahtumasta: Talent Boost Spouse Event 

Don’t just focus on finding talents, expose the hidden gems!  

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. There is hidden potential still to be 
discovered, and highly educated and talented people are looking to put their 
knowledge into practice. Videot tullaan julkaisemaan osoitteessa: 

http://www.tut.fi/en/talent-boost-tampere/index.htm  
Lue myös TEMin blogin samasta aiheesta: 
Tie kansainvälisen osaajan pitämiseen Suomessa käy puolison 

kautta: http://tem.fi/blogi/-/blogs/tie-kansainvalisen-osaajan-pitamiseen-

suomessa-kay-puolison-kautta  
 

Urareitti-hankkeen satoa – uusia malleja kielikoulutukseen, 

ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen –seminaari 

Aika:  torstaina 26.4.2018, klo 9.15 – 15.30 
Paikka: Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa 
Ohjelma:  ohjelma  
Ilmoittautuminen 9.4.2018 mennessä osoitteessa: 
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin146787
1&SID=2cd41348-c169-4326-ad4a-d840a8808a5b&dy=506862784 
Lisätietoja:  Projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu, anita.eskola-kronqvist@hamk.fi  , Puhelin 040 801 4620, 
www.hamk.fi/urareitti  
Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden 
urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen 
minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen 
sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä 
valtakunnallisia käytäntöjä luomalla. Hanke on kohdennettu maahan 
muuttaneille sairaanhoitajille, liiketalouden alalle, tekniikan alalle ja 
terveysalalle sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen.  
Hanke on  Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa ja kuuluu ”Kotona Suomessa” 
-toimenpidekokonaisuuteen. 

 

 

 

http://www.kela.fi/mahku-hanke
http://www.kela.fi/muutkielet
http://www.tut.fi/en/talent-boost-tampere/index.htm
http://tem.fi/blogi/-/blogs/tie-kansainvalisen-osaajan-pitamiseen-suomessa-kay-puolison-kautta
http://tem.fi/blogi/-/blogs/tie-kansainvalisen-osaajan-pitamiseen-suomessa-kay-puolison-kautta
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/Sivut/default.aspx
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1467871&SID=2cd41348-c169-4326-ad4a-d840a8808a5b&dy=506862784
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1467871&SID=2cd41348-c169-4326-ad4a-d840a8808a5b&dy=506862784
mailto:anita.eskola-kronqvist@hamk.fi
http://www.hamk.fi/urareitti
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Maailma kylässä -festivaali 2018, 26.-27.5. Helsinki 

Kepa ry:n tuottama Maailma kylässä on ilmainen poikkitaiteellinen 
kulttuurifestivaali, järjestöjen messutapahtuma, ruokakarnevaali ja 
ajankohtaisten aiheiden keskusteluareena. Festivaali toteutetaan joka kevät 
toukokuun lopussa. Vuodesta 1995 lähtien järjestetty tapahtuma on yksi Suomen 
suurimmista festivaaleista ja suurin järjestö-, kehitysyhteistyö- ja 
monikulttuurisuustapahtuma.  
Lue lisää: www.kepa.fi/tapahtumat/maailma-kylassa-

festivaali-2018  

Koulutukset 
Tutustu myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen 

valtakunnalliseen tapahtumakalenteriin osoitteessa: 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  

 Tapahtuma- ja koulutusmateriaalit sekä tallenteet: Tapahtuma- ja 
koulutusmateriaalit julkaistaan kotouttamisen osaamiskeskuksen 
SlideSharen-tilin kautta. Materiaalit sisältävät erityisesti kotouttamisen 
osaamiskeskuksen ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa toteutettujen 
tapahtumien ja koulutusten materiaaleja. Materiaalit julkaistaan vain 
tekijän luvalla. http://kotouttaminen.fi/tapahtumamateriaalit  

 
KEPA ry.n WEBINAARI: Globaalikasvatushanke paremmaksi -

webinaarisarja, osa 1, ke 4.4., klo 14:00 – 16:00 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.3.2018. Koulutus on ilmainen ja siihen 
otetaan 10 osallistujaa. Webinaarisarja on kaksiosainen. Webinaarisarjan 
jälkimmäinen osa järjestetään ti 10.4. klo 13-16. Jälkimmäisessä 
globaalikasvatuksen webinaarissa käymme läpi globaalikasvatushankkeen 
suunnittelutyökaluja. Lue lisää sarjasta:  
https://www.kepa.fi/tapahtumat/2018-04-

globaalikasvatushanke-paremmaksi-webinaarisarja-osa-1-44  

 

MUISTUTUS: 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  
 

  

http://www.maailmakylassa.fi/festivaali-info/historia
http://www.kepa.fi/tapahtumat/maailma-kylassa-festivaali-2018
http://www.kepa.fi/tapahtumat/maailma-kylassa-festivaali-2018
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://kotouttaminen.fi/tapahtumamateriaalit
https://www.kepa.fi/tapahtumat/2018-04-globaalikasvatushanke-paremmaksi-webinaarisarja-osa-1-44
https://www.kepa.fi/tapahtumat/2018-04-globaalikasvatushanke-paremmaksi-webinaarisarja-osa-1-44
mailto:toimisto@kotiseutuliitto.fi
http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
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Tutkittua tietoa maahanmuutosta: Seminaarisarja 

maahanmuutosta - sarjan neljäs ja viimeinen osa: 

Monikulttuurinen yhteiskunta! 

Aika:   23.4.2018, klo 12-16:30 
Paikka: Helsinki, Ympäristöministeriön Pankkisali 
Ohjelma:  https://www.academyevents.fi/Default.aspx?tabid=3279&id=2900  

(tilaisuuden tarkka ohjelma varmistuu huhtikuun puolella) 
Ilmoittautuminen: täällä  

Seminaarisarjassa on esitelty STN-hankkeissa saatuja tutkimustuloksia 
maahanmuutosta ja kotoutumisesta. ”Pakolaisleiriltä osallistuvaksi 
kansalaiseksi” -teeman mukaisesti sarjassa on kuultu mahdollisuuksista ja 
haasteista, joita maahanmuuttajat Suomessa kohtaavat. Ensimmäisessä 
seminaarissa painopiste oli turvapaikanhakijoissa ja kotoutumisen alkuvaiheissa. 
Toisessa puhuttiin etenkin työllistymisestä, kolmannessa osallisuuden poluista. 
Neljännessä osassa 23.4. keskustelu liikkuu näissä samoissa aihepiireissä 
maahanmuuttajien ja vastaanottavan maan näkökulmia toisiinsa suhteuttaen.  
Keynote-esityksen pitää professori Paul Scheffer Tilburgin yliopistosta, 
Alankomaista. Muina alustajina ja keskustelijoina on tutkijoita, ministeriöiden 
edustajia, poliitikkoja sekä yritysten ja järjestöjen edustajia. Kuulemme joitakin 
alustuksia, mutta pääpaino on paneelikeskusteluissa, joihin osallistuvat mm. 
Päivi Nerg, Atte Kaleva ja Sonja Hämäläinen. Tilaisuuden juontaa YLEn 
toimittaja Jussi-Pekka Rantanen. 
Lisätietoja seminaarista antavat ohjelmajohtaja Riitta Kosonen (@aalto.fi) ja 
Kaisa Schmidt-Thomé (Demos Helsinki, kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi)  
 

Maahanmuuttajille suunnattu hius-ja kauneudenhoitoalan 

perustutkinto, parturi, Kuopio - haku 30.4. asti: Lisätiedot 
 

Lääkärin Suomi: Lääkäreiden laillistamiskokeeseen valmentava 

koulutus 

Aika:   16.5.–14.11.2018 
Paikka: Helsinki 

Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen 
yliopiston asiantuntijoita. Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa 
ja osallistujille maksutonta. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa kirjallisen 
lähtötasotestin ja haastattelujen perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että 
hakijan lääkärintutkinto on hyväksytty Valvirassa tai hyväksymisprosessi on 
ainakin käynnistetty ja että hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa (A-status). 
Kielitaidon lähtötaso on B1, mutta koulutukseen voi osallistua vaikka oma 
lähtötaso olisi korkeampi. 
Haku koulutukseen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi. 
Koulutuksen hakunumero on 678135. Hakemus on jätettävä 6.4.2018mennessä. 
Lisätietoja: www.uta.fi/taydennyskoulutus , laakarin.suomi@uta.fi  
 

https://www.academyevents.fi/Default.aspx?tabid=3279&id=2900
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqYSiJIF4_8e3M77m2bE1pLXNzhELro8EAutNE_CAaSl4CUA/viewform?c=0&w=1
https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/p.j.scheffer.htm
http://aalto.fi/
mailto:kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi
https://www.sakky.fi/aikuiset/hius-ja-kauneudenhoitoalan-perustutkinto-parturi-maahanmuuttajille
http://www.uta.fi/taydennyskoulutus
mailto:laakarin.suomi@uta.fi
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Ennakkoinfo: Etnisten suhteiden foorumi 2018 - Valta ja 

osallisuus, Helsinki 

Aika:   22.5.2018, klo 9.30– 16.00 

Paikka: Helsinki,  
Mitä valta on? Politiikkaa, taloutta, tiedettä, taidetta, medianäkyvyyttä? Ketkä toimivat 
vallan keskuksissa ja kuka jää marginaaliin? Miten osallisuus kytkeytyy suomalaisen 
yhteiskunnan väestösuhteisiin? Miten poliittinen kansalaisuus ja vaikuttaminen 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eroaa muista vallankäytön muodoista? Kuinka 
monimuotoisen Suomen ääni kuuluu yhteiskunnallisen päätöksenteon eri vaiheissa ja 
erilaisilla foorumeilla? 
Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautuminen: http://yhdenvertaisuus.fi/tapahtumat/2018-
05-22/etnisten-suhteiden-foorumi-2018-valta-ja-osallisuus  

Työkalut ja julkaisut 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen kototietokanta 

Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, josta saa laajasti 
tietoa maahanmuuttajaväestöstä Suomessa. Kototietokanta on 
helppokäyttöinen. Voit itse räätälöidä ja tuottaa työssä tarvitsemasi tilastot. 
http://kotouttaminen.fi/kototietokanta 
Onko kysymyksiä kototietokannan käyttöön? Ota yhteyttä Kotona Suomessa –
hankkeen aluekoordinaattorille Itä-Suomessa: tanja.manner@ely-keskus.fi tai 
puh. 0295020964. 

 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen julkaisureferaatit 

Julkaisureferaatit eli kotoset ovat tiivistelmiä Kotouttamisen 

osaamiskeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriöiden kehittämishakkeiden 
julkaisuista. Kotosista näet nopeasti julkaisun keskeisen sisällön: 
http://kotouttaminen.fi/julkaisureferaatit  
 

Konsultoivaa neuvontaa ja osaamisen tukea perheryhmäkodeille 

ja tukiasumisyksiköille (liitteenä: Infokirje 1 TEM) 

Pudasjärven kunnan tarjoaa konsultoivan neuvonnan ja osaamisen tukea 
perheryhmäkodeille ja tukiasumisyksiköille. Kunnan monikulttuurisen työn 
koordinaattori, sosionomi (YAMK)  Sirpa Timonen-Nissi tulee olemaan 
alaikäisyksiköiden käytössä elokuun 2018 loppuun asti: Sirpa Timonen-Nissi 
sirpa.timonen-nissi@pudasjarvi.fi , p. puh. 040-6212767 
Lue oheisesta tiedotteesta konsultoivan neuvonnan ja osaamisen tuen 
tarkoituksesta ja tavoitteista sekä Sirpan teksti, jossa hän kuvaa taustaansa ja 
tehtäväänsä!  
 

Julkaisu: Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja 

aikuiskoulutuksessa: kohti interkulttuurista ohjausta 

Eine Pakarisen tutkimuksen tavoitteena on analysoida maahanmuuttajille 
annettua ohjausta työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa. Sosiaalityön 

http://yhdenvertaisuus.fi/tapahtumat/2018-05-22/etnisten-suhteiden-foorumi-2018-valta-ja-osallisuus
http://yhdenvertaisuus.fi/tapahtumat/2018-05-22/etnisten-suhteiden-foorumi-2018-valta-ja-osallisuus
http://kotouttaminen.fi/kototietokanta
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/julkaisureferaatit
mailto:sirpa.timonen-nissi@pudasjarvi.fi
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tutkimuksen yhtenä tehtävänä on ammatillisen työn tieteellisen perustan 
tunnistaminen ja kehittäminen, erityisesti silloin, kun asiakkaat ovat 
yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa.  
Eine Pakarinen, Itä-Suomen yliopisto, 2018, Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos, Väitöskirja: 
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2717-0/   
 

Asumiseen liittyvää materiaalia OSKU (Osuva kuntaanmuutto) –

hankkeen seminaarista: Turvapaikanhakijoiden asuntomarkkinat 

–seminaari (14.3.2018 Turussa) 

OSKU-hankkeen tuottamat videot löytyvät Youtubesta  
Suomi Taskussa –videot, Asuminen 
ARA:n sivujen  materiaalipankki 
Lisätietoja hankkeesta: timo.konttinen@ely-keskus.fi tai johanna.laatu@ely-
keskus.fi 
 

Kirja: Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa 

kehittyviä käytäntöjä  

Miten maahanmuuttotaustaiset ihmiset kohdataan viranomaistyössä ja muussa 
auttamistyössä? Millä tavoin monikielisyys, kokemukset maahanmuutosta ja 
erilaiset yhteisölliset ja yhteiskunnalliset taustat ilmenevät kohtaamisissa ja 
luovat kehyksiä vuorovaikutukseen? Lisää tietoa: 
http://vastapaino.fi/kirjat/maahanmuutto-palvelut-ja-hyvinvointi/  
 

Selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön 

toimivuudesta 

Selvityksessä todetaan myös, etteivät kunnat tunne mahdollisuutta saada 
korvausta ihmiskaupan uhreille antamistaan palveluista. Tuen maksaminen 

perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä: Tiedote ja linkki 

selvitykseen  

 

Tutkimus: Maahanmuuttotaustaiset nuoret viettävät vapaa-

aikaa usein keskenään ja omaehtoisesti 

Siirtolaisuusinstituutti on julkaissut tutkimusraportin maahanmuuttajanuorten 
ja suomalaistaustaisten nuorten välisistä kaverisuhteista. Raportin mukaan 
toisen sukupolven nuorten kaverisuhteet ovat monimuotoisia, 
suomalaistaustaisista harvalla on maahanmuuttajakavereita. Nuorten välisiä 
hierarkioita voidaan purkaa ja kohtaamisia edistää ohjatulla toiminnalla. 
kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttotaustaiset-
nuoret-viettavat-vapaa-aikaa-usein-keskenaan-ja-omaehtoisesti  
 

Jo tuttu? Baana-hankkeen materiaalipankki:  

Baana – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen on 
kolmivuotinen ESR-hanke Turussa, jonka päätavoitteena on purkaa 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2717-0/
https://www.youtube.com/watch?v=HGSzWz_62d0&list=PLyZsJGvjrPnjYrNEb9E1Bx6XDTS9icEj_
http://suomitaskussa.eu/arabic/asuminen-arabic/
http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Maahanmuuttajien_asumisen_materiaalipankki
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
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
http://vastapaino.fi/kirjat/maahanmuutto-palvelut-ja-hyvinvointi/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-ihmiskaupan-uhrien-auttamista-koskevan-lainsaadannon-toimivuudesta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-ihmiskaupan-uhrien-auttamista-koskevan-lainsaadannon-toimivuudesta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttotaustaiset-nuoret-viettavat-vapaa-aikaa-usein-keskenaan-ja-omaehtoisesti
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttotaustaiset-nuoret-viettavat-vapaa-aikaa-usein-keskenaan-ja-omaehtoisesti
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työllistymisen esteitä ja luoda maahanmuuttajille konkreettisia väyliä 
työelämään ja yrittäjyyteen. Materiaalipankki on kokoelma materiaalia, jota voi 
käyttää ja tulostaa vapaasti asiakkaiden ja yritysten käyttöön: 
http://baanalla.fi/materiaalipankki/  

 

Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli 

monikulttuurisille työpaikoille –opas ja erikieliset 

lomakkeet: https://www.ttl.fi/moniosaa-tyopaikkaosaamisen-kehittamisen-

malli-monikulttuurisille-tyopaikoille/ 

OPAS DEMOKRATIAKASVATUKSEEN: Tuore opas kokoaa tietoa ja työkaluja 

nuorten osallisuuden edistämiseen,  
linkki: www.koordinaatti.fi/sites/default/files/opas-

demokratiakasvatukseen_1.pdf  

 

Maahanmuuttajat innovaatiotaloudessa – oppeja Itävallasta, 

Kanadasta, Tanskasta ja Hollannista -raportti on toteutettu osana 

valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 
Selvitys tukee valtioneuvoston yhteistä Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä 
osaajista -toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä Suomen 
houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille ja kanavoida kansainvälisten 
osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen ja 
innovaatiotoiminnan tueksi. Talent Boost -ohjelmaa koordinoi työ- ja 
elinkeinoministeriö. Linkki: Maahanmuuttajat innovaatiotaloudessa – oppeja 
Itävallasta, Kanadasta, Tanskasta ja Hollannista –raportti (englanniksi) 

Pasi Saukkonen: Sivistyksen sektori ja maahanmuuttajat – 

siis ketkä? Linkki: www.oaj.fi/Uutiset  

Mistä puhutaan, kun puhutaan maahanmuutosta tai maahanmuuttajista? 
Termien monimuotoisuus on syytä ymmärtää, ja koulutusjärjestelmän täytyy 
olla riittävän joustava, jotta se kykenee huomioimaan erilaisten ihmisten 
erilaiset tarpeet, kirjoittaa erikoistutkija ja dosentti Pasi Saukkonen 

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.  
 
 

 

 

http://baanalla.fi/materiaalipankki/
https://www.ttl.fi/moniosaa-tyopaikkaosaamisen-kehittamisen-malli-monikulttuurisille-tyopaikoille/
https://www.ttl.fi/moniosaa-tyopaikkaosaamisen-kehittamisen-malli-monikulttuurisille-tyopaikoille/
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/opas-demokratiakasvatukseen_1.pdf
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/opas-demokratiakasvatukseen_1.pdf
http://tem.fi/talent-boost
http://tem.fi/talent-boost
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=23803
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=23803
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408920754941&page_name=Pasi+Saukkonen+sivistysakatemia+ja+maahanmuuttajat
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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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  

 

STEAn Paikka auki -avustusohjelma jatkuu 

STEAn Arvokas- ja Elämänote-ohjelmiin valitaan hankkeita vain erillishaussa 
vuonna 2018. Paikka auki II -avustusohjelmaan liittyvää hankeavustusta voi 
hakea vuoden 2018 aikana sekä erillishaussa 5.2.-3.4. (vuodelle 2018 
myönnettävä avustus) että kevään uusien avustusten hakuaikana 11.4.-31.5. 

(vuodelle 2019 myönnettävä uusi avustus, hakulomake avautuu 

verkkoasiointiin vasta 11.4.). Lue lisää: www.stea.fi/avustusten-

haku/avustusohjelmat  
 

STEAn Järjestöjen pienavustukset –avustukset: 

Avustusta haetaan erillishaussa STEAn verkkoasioinnissa 3.4.2018 mennessä 

kohdennettuna pien avustuksena kevennetyllä hakulomakkeella. lue lisää täältä  
 

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla 2018, 

valtionavustusta saaneet:  www.avi.fi/documents/  
 

KEPA: Infotilaisuus ulkoministeriön hanketuesta 

Aika:   4.4.2018 13:30 – 16:00, Osoite:  
Paikka: Kepan Dialogi-kokoustila, Elimäenkatu 25-27, 6. kerros, Helsinki 

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
http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat
http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat
http://www.stea.fi/documents/2184241/2579445/STEA+2018+Järjestöjen+pienavustus.pdf/da3e7a00-eb60-382f-73a3-ef5a701b1d54?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+maaliskuu+2018&snb_adname=STEA+uutiskirje+maaliskuu+2018%20-%20Lue%20lisaa%20pienavustuksista&emlr=u-2697163-56023642-1526533-1&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20maaliskuu%202018&utm_term=Lue%20lisaa%20pienavustuksista&utm_content=u-2697163-56023642-1526533-1
https://www.avi.fi/documents/10191/10561246/Maahanmuuttajien+liikunta_koko_Suomi_avustetut_2018.doc.pdf/635fe993-ccd2-4725-bc2c-196887009c6c?version=1.0
https://www.kepa.fi/tapahtumat/paikkakunta/helsinki
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Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistumista 
toivoneet saavat ennen tilaisuutta osallistumislinkin sähköpostiinsa.  
Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen kehyneuvonta@kepa.fi. 

Lue lisää: https://www.kepa.fi/tapahtumat/2018-04-infotilaisuus-

ulkoministerion-hanketuesta  

Muuta 
KELA: Kuka kuuluu Suomen sosiaaliturvaan? 9.3.2018, linkki: 

sosiaalivakuutus.fi/kuka-kuuluu-suomen-sosiaaliturvaan/  
 

 

Sisäministeriön tiedote (19.3.2018) ja tuleva selvitys: 

Turvallisuus ei jakaudu tasaisesti - kenen turvallisuudesta puhumme?  
Keväällä tulossa: selvitys turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
linkki: intermin.fi/ajankohtaista/blogi/  
 

 

Migri tiedottaa/ 21.3.2018: Turvapaikanhakijoiden 

edustajille ja asiamiehille kehitetään sähköistä asiointia: 

http://migri.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/turvapaikanhakijoiden-
edustajille-ja-asiamiehille-kehitetaan-sahkoista-asiointia  
 

Turvapaikanhakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt 

merkittävästi, osoittaa tutkimus – Väkivallan pelko ei kelpaa enää 

perusteeksi kuin ennen. Lue lisää: Hs.fi 22.3.2018 , https://yle.fi/uutiset/3-
10124859 

 

 
Nostetaan lasten piilossa oleva kielitaito esiin – 

maahanmuuttajakoulut ovat kansainvälisiä kouluja 

Kirjoittaa itähelsinkiläisten koulujen monikielisyyttä tutkivassa hankkeessa 
mukana oleva toimittaja Reetta Räty: https://koneensaatio.fi/nostetaan-lasten-
piilossa-oleva-kielitaito-esiin-maahanmuuttajakoulut-ovat-kansainvalisia-kouluja/  
 

 

Tilastotietoa: Ulkomaalaistaustaisuus vaikutti erityisesti 

toisen asteen läpäisyyn. Lue lisää: tilastokeskus.fi/2018-03-14  
 

 

Sukupuolten tasa-arvon teemasivut myös englanniksi 

Sukupuolten tasa-arvoa kuvaavia tilastotietoja löydät tasa-arvon teemasivuilta, 
jotka on julkaistu nyt myös englanniksi.   
http://tilastokeskus.fi/tup/tasaarvo/index_en.html 
 

mailto:kehyneuvonta@kepa.fi
https://www.kepa.fi/tapahtumat/2018-04-infotilaisuus-ulkoministerion-hanketuesta
https://www.kepa.fi/tapahtumat/2018-04-infotilaisuus-ulkoministerion-hanketuesta
https://sosiaalivakuutus.fi/kuka-kuuluu-suomen-sosiaaliturvaan/?utm_source=Uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Kelan+uutiskirje
http://intermin.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/turvallisuus-ei-jakaudu-tasaisesti-kenen-turvallisuudesta-puhumme-?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20Sitrus+-+sis*C3*A4ministeri*C3*B6n+uutiskirje+2*2F2018&snb_adname=Sitrus+-+sis*C3*A4ministeri*C3*B6n+uutiskirje+2*2F2018%20-%20Turvallisuus%20ei%20jakaudu%20tasaisesti%20-%20kenen%20turvallisuudesta%20puhumme?*%20*Blogiin*&emlr=u-2693901-44370610-1524575-4
http://migri.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/turvapaikanhakijoiden-edustajille-ja-asiamiehille-kehitetaan-sahkoista-asiointia
http://migri.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/turvapaikanhakijoiden-edustajille-ja-asiamiehille-kehitetaan-sahkoista-asiointia
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005613433.html?share=4b4dbb22c9f0fb8dd7cc1d3f62cd3276
https://yle.fi/uutiset/3-10124859
https://yle.fi/uutiset/3-10124859
https://koneensaatio.fi/nostetaan-lasten-piilossa-oleva-kielitaito-esiin-maahanmuuttajakoulut-ovat-kansainvalisia-kouluja/
https://koneensaatio.fi/nostetaan-lasten-piilossa-oleva-kielitaito-esiin-maahanmuuttajakoulut-ovat-kansainvalisia-kouluja/
http://tilastokeskus.fi/til/opku/2018/opku_2018_2018-03-14_tie_001_fi.html?ad=notify
http://tilastokeskus.mailpv.net/go/14255097-493820-127092079


 

koonnut: aluekoordinaattori Itä-
Suomi, Tanja Manner  

 12 (13) 

   
   

maaliskuussa 2018   

 

Uusi rasismi vaihtoi rodun kulttuuriin 

Ennakkoluulot pohjautuvat yhä useammin kulttuurieroihin, eivät enää niinkään 
ihonväriin. hs.fi 17.2.2018, linkki: https://www.hs.fi/mielipide/art-
2000005570116.html , Harri Englund, Kirjoittaja on sosiaaliantropologian 
professori Cambridgen yliopistossa 
 
 

ELINKEINOELÄMÄ ja TYÖLLISTYMINEN 

 

Korkeakoulutettujen pako Suomesta kiihtyi, osaajien 

maahanmuutto junnaa paikoillaan 

Osaajien saaminen ulkomailta voisi parantaa suomalaisten työllisyyttä ja 
helpottaa yritysten kasvua. Lue lisää: Yle.fi 19.3.2018 https://yle.fi/uutiset/3-
10123508  
 
Suomen yrittäjät/ 21.3.2018: Maahanmuuttajista toivotaan 

yrittäjiä – ”Välty virheiltä: kysy ja hae neuvontaa 

ajoissa”: www.yrittajat.fi/uutiset/572574-maahanmuuttajista-toivotaan-

yrittajia-valty-virheilta-kysy-ja-hae-neuvontaa-ajoissa 

 

Menestyvätkö ulkomaalaistaustaiset yritykset Suomessa? 

Tieto&trendit 19.2.2018 Henri Luomaranta ja Jarkko Niemistö 
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/273/  

 

 

Ulkomaalaistaustaisten yritysten määrä kasvoi taantumassakin 

Tieto&trendit 16.2.2018Tero Luhtala 

http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/272/  

 

 

Helsinki Entrepreneurs International - HEI Network 

HEI Network brings together entrepreneurs interested in internationalization. 
We can internationalizate in many ways: by import, by export, and by 
networking with international entrepreneurs in Helsinki. Joining the group your 
will get HEI Networks E-newsletter. All entrepreneurs are welcome. 
HEI Network kick-off event was held on May 2016 in NewCo Yrityslinna. Future 
events you will find from E-newsletter and Helsingin Yrittäjät 
Tapahtumakalenteri. Get more information about networking opportunities and 
join the network here. Join the HEI Network Facebook group >> More 
information: Raija Lehtinen, Chairwoman, HEI Network, t. +358 50 5174 771 

 

 

Vastavalmistuneilla-valoisat-nakymat 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005570116.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005570116.html
https://yle.fi/uutiset/3-10123508
https://yle.fi/uutiset/3-10123508
http://www.yrittajat.fi/uutiset/572574-maahanmuuttajista-toivotaan-yrittajia-valty-virheilta-kysy-ja-hae-neuvontaa-ajoissa
http://www.yrittajat.fi/uutiset/572574-maahanmuuttajista-toivotaan-yrittajia-valty-virheilta-kysy-ja-hae-neuvontaa-ajoissa
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/273/
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/273/
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/273/
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/272/
https://www.lyyti.fi/reg_2016/HEI-network
https://www.facebook.com/groups/274792519521896/?fref=ts
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Jokinen kannustaa yrityksiä ottamaan rohkeammin myös ulkomaalaistaustaisia 
harjoittelijoita tai diplomityön tekijöitä. Toisaalta myös ulkomaalaistaustaisten 
opiskelijoiden kannattaisi opiskella suomea ja verkostoitua reippaammin 
suomalaisten opiskelijoiden kanssa. 
https://lehti.tek.fi/koulutus/vastavalmistuneilla-valoisat-

nakymat  

 

”Kun joku tekee Suomessa jotain hienoa, siitä ollaan silti 

vaatimattomia”: – intialaiset nuoret miehet rynnivät nyt suomalaisille 

työpaikoille, näin he näkevät suomalaisen työkulttuurin. Suomeen saapui viime 
vuonna yli 800 intialaista erityisasiantuntijaa. Valtion mukaan heidänlaisiaan 
tarvittaisiin kipeästi myös lisää: https://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000005575478.html?share=6d16816c5e64ac234a0c7611cce8828a  
 

 

Maahanmuuttajien työllistymistä nopeuttava (SIB-) kokeilu 

kiinnostaa kansainvälisesti: TEM tiedote 19.3.2018  

 

 

Työtön tulevaisuus pelotti 22-vuotiasta naista Italiassa, 

joten hän halusi palkattomiin töihin Suomeen: "Aluksi mietin, 

että mihin oikein olen tullut": https://yle.fi/uutiset/3-10129848 
 

 

”LAST BUT NOT LEAST”: 

 

These are the happiest countries in the world | World Economic 

Forum: https://www.weforum.org/agenda/2018/03/these-are-the-happiest-

countries-in-the-world/ 
Lue aiheesta myös täältä: kotouttaminen.fi/_tiedote  

 

 

 

 

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://lehti.tek.fi/koulutus/vastavalmistuneilla-valoisat-nakymat
https://lehti.tek.fi/koulutus/vastavalmistuneilla-valoisat-nakymat
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005575478.html?share=6d16816c5e64ac234a0c7611cce8828a
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005575478.html?share=6d16816c5e64ac234a0c7611cce8828a
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-tyollistymista-nopeuttava-kokeilu-kiinnostaa-kansainvalisesti
https://yle.fi/uutiset/3-10129848
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/these-are-the-happiest-countries-in-the-world/
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/these-are-the-happiest-countries-in-the-world/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-ensimmaiselle-sijalle-onnellisuusvertailussa-myos-maahanmuuttajien-onnellisuus-maailman-karkea
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet

