
 

UUTISKIRJE 02-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2017 toinen uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
 

Tiedoksi 

Kotona Suomessa -hankkeen Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattorina 
Katariina Tcheuffan äitiysloman sijaisena on aloittanut 8.5.2017 Hanna Wallenius, 
yhteystiedot hanna.wallenius@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 946. Hankkeelle ollaan 
hakemassa jatkoa vuosille 2018-2020. 
 
Aluekoordinaattori voi mm. järjestää koulutuksia ja verkostotapaamisia 
maahanmuuttajatyötä tekeville. Tilaisuuksia voidaan räätälöidä organisaationne 
tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin! 
 

Vielä ehtii! 

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projekti, Keskuskauppakamari ja työ- ja 
elinkeinoministeriö järjestävät Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, 
jossa tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja 
kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä ja organisaatiota. Osana kampanjaa 
järjestetään kilpailu, jossa haetaan monikulttuurisuudessa menestyneitä yrityksiä. 
Kilpailu toteutetaan organisaatiokulttuuria ja monikulttuurista avoimuutta ja 
kyvykkyyttä mittaavalla kyselytutkimuksella. Kilpailuun voi rekisteröityä 20.1.-
31.5.2017 välisenä aikana. Tulokset julkistetaan 5.10.2017 Helsingissä järjestettävässä 
palkintogaalassa. Lisätietoa 
 

 
  Valtakunnalliset EAKR- ja ESR-haut ovat avoinna 14.6.–25.9.2017. Helsingissä  
  järjestetään 14.6.2017 klo 12–16 infotilaisuus, jossa esitellään haun painopisteitä,     
  hakemusprosessia sekä hakemuksille ja hankkeille asetettuja vaatimuksia.  
  Lisätietoa 

 

Valtakunnallisia uutisia 

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti sekä 
Maahanmuuton tunnusluvut 2016 on julkaistu 6.4.2017. Katsauksen mukaan 
turvapaikanhakijoiden määrä tippui noin kuudennekseen edellisvuodesta. Eniten 
kansainvälisen suojelun perusteella myönnettyjä oleskelulupia saivat irakilaiset. 
Lisätietoa 

mailto:hanna.wallenius@ely-keskus.fi
http://come2.fi/fi/menestyva-monikulttuurinen-yritys/tietoa-kampanjasta/
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WRv3vpLyipp
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WRv3vpLyipp
http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn_maahanmuutto-_ja_turvapaikkaraportti_seka_maahanmuuton_tunnusluvut_2016_julkaistu.1379.news


 

 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

 Ennakkotieto: Tampereelle on suunnitteilla yhteistyössä SPR:n Starttivoimaa-hankkeen 
kanssa aluefoorumi maahanmuuttajatyötä tekeville. Alustava ajankohta on 
marraskuussa 2017. Tiedotamme tarkemmin kun asia etenee! Aihetoiveita voi esittää ja 
lisätietoja kysyä: hanna.wallenius@ely-keskus.fi  

 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Koulutus kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavista korvauksista sekä UMA-
järjestelmän käytöstä ja käyttäjätunnusten hakemisesta Helsinki Congress Paasitorni 
keskiviikkona 31.5.2017 kello 13-16:15, lisätietoa ja ilmoittautuminen 
 
Etnisten suhteiden foorumi Helsingissä torstaina 1.6.2017 kello 9.30–16.00, lisätietoa 
ja ilmoittautuminen 
 
Maahanmuuttajalääkärin polku tuottavaan työhön -seminaari Helsingissä tiistaina 
6.6.2017 kello 13.00–16.00, lisätietoja ja ilmoittautuminen 
 
”Academic Refuge Staff Training Week” Oslossa 19.-23.6.2017, lisätietoa 
 
Ennakkotieto: Euroopan muuttoliikeverkosto järjestää 10. kansallisen seminaarinsa 
26.9. Radisson Blu Royal hotellissa Helsingissä.  

 

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön hankkeita Pirkanmaalla 

Kohtaamispaikka Mukana: Nauha ry:n Kohti-hankkeessa on avattu 17.5. Tampereelle 
kaikille avoin kulttuurien välinen kohtaamispaikka, jossa voi voi oleskella, tutustua uusiin 
ihmisiin ja harrastaa erilaisia asioita, esim. harjoitella suomea, laittaa ruokaa yhdessä ja 
tehdä retkiä yhdessä. Lisätietoa hankkeen Facebook-sivulla 
 

MATEAS - Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina (AMIF) -hanke on alkanut 
1.2.2017. Koordinaattorina toimii TAMK ja hankekumppaneina ovat Tampereen ev.lut. 
seurakuntayhtymä, Tampereen kaupunki ja TAYS. Lisätietoa 
 
KIITO-hankkeen (ESR) ensimmäinen kartoitusjakso alkoi TAKK:ssa 2.5.2017. Osa 
kartoitetuista jatkaa hankkeessa koulutusvaiheeseen. Lisätietoa 
 
TEKO-hankkeessa (ESR) on alkamassa syksyllä 2017 Minä Suomessa -koulutus, jonka 
tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet toimia kokemusasiantuntijoina. Hakuaika 
on 22.6.2017 asti. Lisätietoa 
 
 
 

mailto:hanna.wallenius@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4963307&sid=2kUxr8iuut
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/0/1/6/2017/_/30/6/2017/month/1#events
https://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2017/
https://www.lyyti.fi/reg/maahanmuuttajalaakarit100617
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
https://www.facebook.com/KohtaamispaikkaMukana/
http://www.tamk.fi/projektit?RepoProject=E3110-17013
https://kiitohanke.wordpress.com/
http://www.tekohervanta.fi/sivustot/teko-hanke/toiminta


 

Avustukset 

Sylvia-hankkeessa jatketaan kiireellistä uudelleensijoitusta vaativien 
kiintiöpakolaisten, ns. hätätapausten, vastaanottoon osallistuvan kuntaverkoston 
rakentamista. Tavoitteena on, että kuntaverkosto voisi vastaanottaa Suomen kiintiössä 
vuosittain tulevat noin 100 kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevaa kiintiöpakolaista 
nopealla aikataululla. Lisätuen avulla vahvistetaan kuntien mahdollisuuksia varautua 
hätätapauksina saapuvien mahdollisesti tarvitsemiin erityispalveluihin. Lisätietoa 

 

Työkaluja 

Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa-hanke (ESR) on tuottanut erityisesti 
kotoutujille suunnatun opetusvideon, jossa selvitetään, miten suomalaisesta 
yhteiskunnasta on tullut sellainen kuin se nyt on. Video on toteutettu selkosuomeksi 
sekä englanniksi, venäjäksi, thaiksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi puhuttuna. 
Videon kaikki kieliversiot on koottu sivulle www.suomenvuosisata.fi. 
 
Kaikkien TE-toimistojen kautta on saatavilla työnantajille suunnattuja maksullisia 
koulutuspalveluja, joita yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää kansainvälisissä 
rekrytointiprosesseissa sekä kotimaisessa henkilöstön kehittämisessä. Palveluista 
suosituin on ollut työpaikkasuomi-koulutus, joka on työelämälähtöisesti ja 
työpaikkakohtaisesti räätälöity suomen tai ruotsin kielen koulutus 
ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Eri puolella Suomea organisaatiot ovat hankkineet 
jo yli 50 suomen kielen koulutusta. Toinen kotimaassa tarjottava koulutus on 
kansainvälisen työyhteisön valmennus. Se on työyhteisön tarpeiden mukaan räätälöitävä 
koulutus, jonka tavoitteena voi olla mm. valmistautuminen ulkomaalaisten 
työntekijöiden vastaanottoon ja perehdyttämiseen, työyhteisön kulttuurien välisen 
viestinnän edistäminen tai kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa. 
Nämä palvelut toteutetaan valtakunnallisen Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) –
projektin tuella. 
 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi 

tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä 

aiheesta sähköpostia: hanna.wallenius@ely-keskus.fi.  

Aurinkoista toukokuun loppua ja kuplivaa kesän odotusta! 

                       

http://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon
http://www.suomenvuosisata.fi/
mailto:hanna.wallenius@ely-keskus.fi

