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Ajankohtaista                                     

 Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
 Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
 kotouttamistyön ajankohtaisia asioita.  

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

  

 Kotona Suomessa –hanke ja THL:n SOKRA-koordinaatiohanke yhteistyössä Satakunnan ELY-
 keskuksen kanssa järjestävät seminaarin, jossa esitellään Satakunnan 
 maahanmuuttohankkeiden kehittämistyötä ja niissä kehitettyjä käytäntöjä. Lisäksi kuullaan 
 tulevaisuusohjauksen menetelmistä ja Satakunnan maahanmuuton ajankohtaisista asioista. 
 ”Maahanmuuttotyötä kehittämässä Satakunnassa” –seminaari: 
 Aika: 6.3.2018 klo 12-16  
 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, ELY Areena (6 krs.), Valtakatu 12 B, Pori              
 Ilmoittautuminen: Viimeistään 26.2.2018 (tai kun tilaisuus täyttyy) tästä linkistä. 
 Seminaarin kohderyhmä: Maahanmuuttajia työssään kohtaavat asiantuntijat, jotka 
 työskentelevät hankkeissa, järjestöissä, kouluttajina, viranomaistehtävissä tai muussa 
 organisaatiossa. 
 Lisätiedot: Aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, p. 0295 020 992 tai paivi.ruotsala@ely-keskus.fi 
 ja aluekoordinaattori Veera Laurila, p. 029 524 6644 tai veera.laurila@thl.fi 
 Ohjelma:  
 12.00  Tervetuloa ja tilaisuuden avaus,  
  Veera Laurila, aluekoordinaattori, THL, SOKRA ja  
  Päivi Ruotsala, aluekoordinaattori, Uudenmaan ELY-keskus, Kotona Suomessa sekä  
  Ajankohtaista maahanmuutosta Satakunnassa,  
  Jouni Vataja, työvoimapalveluasiantuntija, Satakunnan ELY-keskus  
 12.30  Tulevaisuusohjauksen menetelmiä nuorisotyössä,  
  Nina Pietikäinen, toiminnanjohtaja, Turun Tyttöjen Talo  
 13.00  Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen kehittäminen Satakunnassa, Niina Engblom, 
  projektityöntekijä, Hyvä Alku Länsirannikolla  
 13.30 Maahanmuuttaja opin portailla, Anu Halonen, projektipäällikkö, Opin portailla  
  Satakunnassa  
 13.50 Kahvitauko  
 14.20  Työllistymisen työkaluja, Elena Kim, Suunta työelämään, Satakunnan   
  Monikulttuuriyhdistys ry  
 14.40  Maahanmuuttajanuoret 360 – Kohti koko nuoren näkemistä, Kirsi Paavilainen,  
  projektityöntekijä, Maahanmuuttajanuoret 360, Satakunnan yhteisökeskus  
 15.00  Kommenttipuheenvuoro TE-toimiston näkökulmasta, Päivi Myllykoski, asiantuntija, 
  Satakunnan TE-toimisto  
 15.10  Työkaluja maahanmuuttotyön tueksi, Päivi Ruotsala, Kotona Suomessa ja Veera 
  Laurila, SOKRA  
 16.00 Tilaisuus päättyy     Tervetuloa! 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1454132&SID=ad58b3cd-98a7-417b-840a-9f892c92d157&dy=1944805876
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
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 Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 
 kotouttamisen webinaarisarjan. Koulutukset järjestetään säännöllisesti kuukauden 
 ensimmäisenä perjantaina aamupäivisin. Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja 
 ajankohtaisia teemoja kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin 
 kautta. Tilaisuuksista toimitetaan katselun mahdollistavat linkit etukäteen. Koulutukset 
 tallennetaan ja tallenteita on mahdollista katsoa jälkikäteen Kotouttamisen 
 osaamiskeskuksen youtube-kanavalta (www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > 
 tapahtumamateriaalit). Oleskelulupiin liittyvän koulutuksen linkin saa pyydettäessä 
 allekirjoittaneelta sähköpostilla (paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi. Koulutusten tallenteita sekä 
 muita Kotouttamisen osaamiskeskusten koulutusten tallenteita voi katsoa täältä. 
 
 Koulutusten kevään ohjelma: 
 2.3.2018 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa 
 6.4.2018 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan 
 4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut 
 8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja tapahtumat.  
  
 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 ja maahanmuuttajien kanssa työtätekevät.  
 Tilaisuuden ohjelma täältä. Ilmoittautuminen 5.3.2018 klo 12 mennessä tästä linkistä. 
 Lisätietoja seminaarista: timo.konttinen(a)ely-keskus.fi tai johanna.laatu(a)ely-keskus.fi
  
 Talent Boost Spouse event - Hidden Gems 22.3.  
 Aika: 22.3.2018  
 Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Korkeakoulunkatu 7, Tampere  
 Ohjelma ja ilmoittautuminen täältä. 
 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(a)tut.fi 
 
 Ihmisoikeudet haltuun! -hanke tarjoaa osaamisen kehittämistä ammatillisen koulutuksen sekä 
 perus- ja toiseen asteen opettajille ja oppilashuoltoryhmille. Oulun lähiopetusjaksot 
 toteutetaan keväällä 2018. Ohjelma on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille 
 maksuton. Ohjelma koostuu kolmesta moduulista, joissa käsitellään ihmisoikeuksien ja 
 ihmisoikeuskasvatuksen perusteita toimijuutta ja osallisuutta koulutuksessa syrjäytymisen 
 ehkäisyä ja esteettömyyttä oppilaitoksissa. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset 
 www.ihmisoikeudethaltuun.fi 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos?disable_polymer=1
http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos?disable_polymer=1
http://www.kotouttaminen.fi/
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/OSKU+asumisseminaarin+kutsu.pdf/34d3da63-3588-4734-9bba-2a507586adf2
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/545b3116-55ed-4298-b158-600cf7c6e329?displayId=Fin1475929
mailto:timo.konttinen(a)ely-
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
http://www.ihmisoikeudethaltuun.fi/
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 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(a)kotiseutuliitto.fi.  
 Lisätiedot: www.kotiseutuliitto.fi/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun   
 
 Turun ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu järjestävät KEPELI-
 pajaseminaarin – kotoutumista ja kielenoppimista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä. 
 Aika: 20.4.2018 klo 8.30–16.15  
 Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku  
 Kepeli-hanke on koonnut kehollisia ja pelillisiä harjoitteita, joita voi käyttää 
 maahanmuuttajaryhmissä kotoutumisen tukena tai erilaisten ryhmien kohtauttamisen 
 välineenä. Kepelin tavaramerkkeinä ovat hauskuus ja kehollisuus: kaikessa on reilu ripaus 
 pelillisyyttä ja vakavaa leikillisyyttä. 
 Yhden päivän maksuttomassa seminaarissa  
 1. saat työkaluja maahanmuuttajaryhmien ohjaukseen toiminnallisin, pelillisin ja kehollisin 
 menetelmin,  
 2. saat vinkkejä turvallisen ja toimivan ryhmän rakentamiseen,  
 3. verkostoidut muiden maahanmuuttajatyötä tekevien kanssa sekä  
 4. vahvistat ohjausosaamistasi  
 Seminaarin ohjelma  
 8.30 - 9.00 Ilmoittautumiset, aamukahvit ja oman materiaalin esillepano verkostotorin 
 pöydille  
 9.00 - 10.00 Tapahtuman avaus  
 10.00 - 11.30 Tutustumispaja Kepeli-menetelmin  
 11.30 - 12.30 omakustanteinen LOUNAS  
 12.30 - 13.15 Verkostotori  
 13.15 - 15.00 Toiminnalliset pajat (kaksi rinnakkaista pajaa)  
 15.00 - 15.15 iltapäiväkahvi  
 15.15 - 16.15 Avaimia arviointiin 
 Pajaseminaariin ovat tervetulleita kaikki erilaisia maahanmuuttajaryhmiä ohjaavat 
 vapaaehtoiset tai ammattilaiset. Tervetuloa myös kaikki maahanmuuttajataustaiset ohjaajat! 
 Voit tutustua Kepeli-harjoitteisiin ja käyttämään niitä maahanmuuttajaryhmissä  
 Ohjelma ja ilmoittautumislinkki Kepeli-pajaseminaariin Turussa (20.4.2018) 
 Lisätietoja: kepeli.metropolia.fi ja Mai Salmenkangas mai.salmenkangas@metropolia.fi, puh. 
 +358 40 3346927  
 

Satakunnan tapahtumia  

 
 Osa minua –näyttelyssä on tarinoita ja valokuvia huivin merkityksestä. Näyttely on 
 kauppakeskus Puuvillassa 26.2.-11.3.2018 ja avajaiset ovat 26.2. klo 16.30 Puuvilla Areenalla.  
 Avajaisissa kerrotaan näyttelyn merkityksestä ja siitä, miten se on rakentunut matkan 
 varrella. Näyttelyn tarkoituksena on tuoda ihmisiä yhteen ja herättää ajatuksia siitä, että 

 jokainen on yksilö. Näyttelyssä kymmenen eri naista kertoo näkemyksiään 
 sekä omakohtaisia kokemuksiaan huivin käytöstä. Näyttely on Turun yliopiston Porin yksikön 

http://www.kotiseutuliitto.fi/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteita/
http://kepeli.metropolia.fi/tapahtumat_post/kepeli-pajaseminaari-kotoutumista-ja-kielenoppimista-kehollisilla-ja-pelillisilla-menetelmilla-20-4-2018-turussa/
http://kepeli.metropolia.fi/
mailto:mai.salmenkangas@metropolia.fi
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 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman ja Porin kaupungin yhteisen 

 projektiryhmän toteuttama. Lisätietoja: https://www.osaminua.com/   
    
 Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen kurssi- ja kerhokalenteri löytyy täältä.    
 
 Rauman kaupungin sivistystoimialan yksiköt järjestävät Rauman pääkirjastossa 
 rasisminvastaisella viikolla keskiviikkona 21.3. Elävä kirjasto –tapahtuman. Paperisten kirjojen 
 sijaan Elävässä kirjastossa lainataan oikeita ihmisiä keskusteluhetkeä varten. Nyt etsitään 
 teemaan sopivia keskustelijoita. Tapahtuman teemana ovat maahanmuutto ja pakolaisuus 
 sekä niihin liittyvät ennakkoluulot. Elävän kirjaston keskustelutoverit eli kirjat edustavat 
 erilaisia vähemmistöjä ja muita ryhmiä, jotka kohtaavat syrjintää, ennakkoluuloja, 
 stereotypioita ja rasismia. Lisätiedot kirjaston sivulta täältä sekä monikulttuuriyhdistyksen 
 sivuilta täältä. 
 

Työkaluja ja julkaisuja  

 

 Ensimmäisessä Kotona Suomessa -pilottihankehaussa sai rahoituksen kahdeksan hanketta, 
 joiden tavoitteena on edistää kotoutumisprosessin käynnistymistä, yhteiskuntaa koskevan 
 perustiedon saatavuutta ja yksilön palvelutarpeiden tunnistamista sekä vahvistaa siirtymiä 
 koulutukseen, työelämään ja tarvittaessa jatkopalveluihin. Pilottihankkeiden tulokset on nyt 
 koottu julkaisuksi, jossa mallinnetaan valtakunnallinen maahanmuuttajan alkuvaiheen 
 palvelukokonaisuus. Palvelujen malli on luettavissa täältä.  
 
 Opetushallitus on julkaissut esitteen ja kaavion ulkomailla suoritettujen tutkintojen 
 tunnustamisesta sivustollaan. Julkaisut on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa suorittaneille 
 sekä ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille työn tueksi. Esitteessä kuvataan 
 Opetushallituksen tutkintojen tunnustamisen palvelut ja esitellään muita toimijoita, jotka 
 tekevät päätöksiä ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. Esite on julkaistu 
 suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, portugaliksi, ranskaksi ja viroksi, ja se 
 julkaistaan pian myös arabiaksi, farsiksi, kiinaksi ja venäjäksi. Kaavio havainnollistaa sen, 
 miten ulkomailla korkeakoulututkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneen tulee toimia, 
 jos hän haluaa työskennellä tai jatkaa opintoja Suomessa. Kaavio on saatavilla suomen-, 
 ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä sekä pian myös arabiankielisenä.  
 
 Tampereen yliopiston opas maahanmuuttajalääkäreille ja työyhteisöille on ilmestynyt ja 
 se tukee maahanmuuttajalääkäreiden työllistymistä suomalaiseen palvelujärjestelmään. 
 Opas on saatavilla sähköisesti täällä.   
  
 Ammattilaisten tueksi tarkoitetut ohjeet ihmiskaupan uhrien ensivaiheen tunnistamiseen on 
 julkaistu. Ohjeisto on tuotettu moniammatillisena yhteistyönä osana Kansainvälisen 
 siirtolaisuusjärjestön vetämää ihmiskaupan uhrien terveydenhuolto ja hyvinvointi Suomessa –
 hanketta. Ohjeisto on saatavissa täällä. 
 
 Itä-Suomen yliopiston New Start in Finland -tutkimuksen mukaan pakolaistaustaisten 
 elämänlaadussa on puutteita Suomessa. Kyseinen tutkimus on PROMEQ-tutkimushankkeen 

https://www.osaminua.com/
http://monikulttuuriyhdistys.fi/fi/kerhokalenteri/
https://www.rauma.fi/ajankohtaista/kirjasto-etsii-elavia-kirjoja-ilmoittaudu-mukaan-keskustelijaksi/
http://monikulttuuriyhdistys.fi/fi/21-3-elava-kirjasto-tapahtuma-raumalla/
http://view.creator.taiqa.com/demos/kotonasuomessa#/page=1
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/uutta_materiaalia_tutkintojen_tunnustamisesta_eri_kielilla
http://www.oph.fi/download/db9838b1816ef392a8e008ac5ed9a71d7ccef553.jpg
https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/opas/
http://stm.fi/documents/1271139/6464455/Ihmiskaupan+uhrin+ensivaiheen+tunnistaminen+ja+palveluohjaus+2017.pdf/da878a35-e38f-492d-a9b6-159b1c616e2c
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 osahanke. Tutkimuksessa keskityttiin kielenoppimiseen, työelämävalmiuksiin ja 
 korkeakoulutukseen pääsyyn. Lue lisää hankkeesta ja tuloksista täältä.  
 
 Opetushallitus on julkaissut Rakentavaa vuorovaikutusta -oppaan demokraattisen osallisuuden 
 vahvistamiseen ja vihapuheen sekä väkivaltaisen radikalismin ehkäisyyn. Julkaisu löytyy 
 täältä.  
 
 Mistä tulevassa maakuntauudistuksessa on kysymys? Maakunta- ja sote-uudistusta esitellään 
 nyt myös animoidun videon avulla. Video esittelee uudistuksen tiiviissä muodossa ja helposti 
 ymmärrettävällä tavalla. Valtiovarainministeriön YouTube-video löytyy suomeksi, ruotsiksi ja 
 englanniksi täältä.  
 
 Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut videosarjan tukemaan 
 maahanmuuttotyön suunnittelua kunnissa. Videot muodostavat katsojalle kuvan pakolaisten 
 vastaanoton strategiatason suunnittelusta käytännön vastaanottoon. Esimerkkikunnat 
 kertovat videoilla kokemuksistaan ja linjauksistaan liittyen vastaanotosta maksettaviin 
 korvauksiin, strategiatyöhön ja kiintiöpakolaisten vastaanottoon. Lisätiedot ja videot täältä. 
 
 Suomen pakolaisavun ja FIBSin kokoama tietopaketti Pakolaiset ja turvapaikanhakijat 
 työelämässä kokoaa taustatietoa pakolaisista ja heidän palkkaamiseensa liittyvistä 
 mahdollisuuksista ja haasteista. Julkaisu on suunnattu erityisesti rekrytoinnista, johtamisesta, 
 markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaavien käyttöön. Tietopaketti löytyy täältä.  
 
 Euroopan muuttoliikeverkoston sanasto selittää maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin liittyviä 
 termejä eri kielillä. EMN:n Maahanmuutto ja turvapaikkasanasto sisältää kaikkiaan 450 termiä 
 22 eurooppalaisella kielellä. Sanaston alkuperäisen version englanninkieliset määritelmät ja 
 lisähuomiot on nyt suomennettu ja termit aakkostettu suomen kielen mukaan. Linkki 
 sanastoon tässä.  
 
 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 palvelun avulla. Yhteistyön 
 tuloksena on syntymässä uusi sähköinen työkalu avuksi kotoutujan toimintakyvyn arviointiin. 
 Lisää tietoa täältä.  
 
 Helsingin kaupungin maahanmuuttoneuvonta on toteuttanut yhteistyössä Töissä Suomessa -
 hankkeen kanssa verkkopalvelun, jonka avulla maahantulija voi kulkea viranomaispolkunsa 
 virtuaalisesti jo ennen varsinaista muuttoa tai heti muutettuaan. WelcomeGuide.fi:n 
 tavoitteena on tehdä Suomeen tulosta sujuvaa. Verkkopalvelu tuottaa jokaiselle käyttäjälle 
 personoidun ohjeistuksen viranomaisten kanssa hoidettavista asioista ja myös tiedon siitä, 
 WelcomeGuide.fi:n kohderyhmään kuuluvat Suomeen työn, työnhaun tai opiskelun vuoksi 
 saapuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt ja heidän perheenjäsenensä. Palvelua voi hyödyntää 
 jo lähtömaassa tai vasta Suomeen saavuttuaan. Lisätietoa www.welcomeguide.fi  
 
 Infopankin EU-kansalaisille tarkoitetut sivut ovat uudistuneet. Katso lisää täältä. 

 

http://www.uef.fi/-/pakolaistaustaisten-maahanmuuttajien-elamanlaadussa-on-puutteita
http://www.oph.fi/julkaisut/2017/rakentavaa_vuorovaikutusta
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://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/videomateriaalia-pakolaisten-vastaanoton-suunnittelun-tueksi
http://www.fibsry.fi/images/FIBS_Pakolaisapu_Tietopaketti_Final_3.pdf
http://www.emn.fi/files/1723/EMN_Glossary_2017_FI_November_2017_lowres.pdf
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kulttuurisensitiiviset-toimintakyvyn-arviointimenetelmat-mobiilissa-mobitarmo-
http://www.welcomeguide.fi/
https://www.infopankki.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset
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Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia toimintaan  

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden 
 hankehaku on avoinna. Haku päättyy 23.3. Haku on valtakunnallinen ja hakemukset 
 osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kohderyhmänä haussa on oppilaitokset, 
 pääasiassa korkeakoulut ja sisältöjen tulisi liittyä korkeakoulutetuille maahanmuuttajille 
 järjestettäviin lisäopintoihin, jotka tukevat esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustamisen 
 malleja. Katso lisätietoja ja tarkemmat painopisteet hakuun täältä.  
 
 Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen 
 liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös 
 ajankohtaisia hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  
  
 Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku helmikuussa. Haku 
 on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.-3.4.2018. Katso lisätietoja hausta täältä.   
 

Uutisia  

 
 Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on julkaistu. Se painottaa työperäisen 
 maahanmuuton vahvistamista sekä linjaa erilaisia toimia, joilla voidaan edistää työvoiman 
 maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien 
 välillä. Lue lisää ohjelmasta täällä. Ohjelman valmisteluun liittyvä kuulemistilaisuus 
 31.10.2017 on edelleen katsottavissa täällä.  
 
 Kasvuyrittäjille eli niin sanotuille startup-yrittäjille on jatkossa oma oleskelulupansa. Lisäksi 
 jatkoluvan hakemisprosessi helpottuu ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisen oleskeluluvan 
 voimassaoloaikaa pidennetään. Lue lisää täältä. 
  
 Vuoden alusta EU-alueen ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä ja yrityksen sisäisen siirron 
 saaneilla työntekijöillä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos työskentely kestää 
 yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Kausityöllä tarkoitetaan tiettyinä vuodenaikoina 
 maatalouden ja matkailun alalla tehtävää työtä. Lisätietoa täältä. 

 

Kotona Suomessa –hankkeen kuulumisia 

  
 Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden hankehallinnossa on tapahtunut 
 henkilömuutoksia. Toimenpidekokonaisuuden päällikkönä on aloittanut Ilona Korhonen ja 
 Hyvä Alku -pilottiosion vastaavaksi projektiasiantuntijaksi on valittu Laura Ruuskanen. Hän  
 aloittaa tehtävässä kesäkuun lopulla ja sitä ennen tehtäviä hoitaa Anne Verho.  
 
 Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista 
 monikulttuurisuusverkostolle sähköpostissa/uutiskirjeessä, laita minulle viestiä. Mikäli olet 
 saanut uutiskirjeen, mutta nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.  
 
 Alueemme maahanmuuttotyön toimijat, teillä on mahdollisuus tarjota esimerkiksi blogitekstiä 
 www.kotouttaminen.fi –sivustolle. Olisi hienoa saada sinne sisältöä alueeltamme.  

http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1665767/Kev%C3%A4t_+2018_valintaperusteet_KotonaSuomessa_ver2.pdf/91ed256c-5309-4d95-a610-10484e20c493
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.stea.fi/-/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017&snb_adname=STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017%20-%20Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&emlr=u-2591860-56023642-1480142-4&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20joulukuu%20*2*%202017&utm_term=Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&utm_content=u-2591860-56023642-1480142-4
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallituksen-maahanmuuttopoliittinen-ohjelma-tahtaa-tyovoiman-maahanmuuton-vahvistamiseen
http://www.mediaserver.fi/live/sm-maahanmuuttopol
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-helpottamaan-matkailulle-ja-maataloudelle-tarkeaa-kausityota
http://www.kotouttaminen.fi/


 

 

  7 (7) 

   
   
23.2.2018   

 

 
 Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan suunnitellessasi 
 henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. Toteutamme koulutuksia 
 alueella sekä kunnissa että muissa yhteisöissä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Hanke 
 tekee mielellään yhteistyötä esimerkiksi koulutusten järjestämisessä alueen toimijoiden 
 kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä. 
  

Aurinkoista kevään odotusta!  

Ystävällisin terveisin, 
Päivi Ruotsala 
aluekoordinaattori, Varsinais-Suomi ja Satakunta  
paivi.ruotsala@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, Turku  
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