
 

UUTISKIRJE 03-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

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

Tiedoksi 

Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori lomailee 3.-31.7.2017. 

Vielä ehtii! 

TRUST-hankkeen Sparrauspäivä Helsingissä 23.8.2017 klo 8:30 - 15:45: Sparrauspäivä 
on suunnattu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, paikallistason toimijoille 
ympäri Suomen. Sparrauspäivässä pääset keskustelemaan ja kehittämään toimintaasi 
yhdessä muiden maahanmuuttajien parissa työtä tekevien kanssa.  
Ilmoittautuminen tapahtumaan 20.6.2017 mennessä yhdenvertaisuus.fi-sivustolla 

   

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 TEKO-hankkeen sivuilta 

 

Valtakunnalliset EAKR- ja ESR-haut ovat avoinna 14.6.–25.9.2017.   
Lisätietoa rakennerahastot.fi-sivustolta 

 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittavat syksyllä 
kotouttamisen webinaarisarjan. Suunnitelmana on järjestää tilaisuuksia säännöllisesti 
kuukauden ensimmäisenä perjantaina aamupäivisin. Webinaareissa käsitellään 
valtakunnallisia ja ajankohtaisia teemoja ja niihin voi osallistua netin kautta. Sarja 
alkaa 1.9. kello 9-11 otsikolla ”Tervetuloa kotouttamisen pariin!” eli tilaisuus on 
tarkoitettu ensisijaisesti uusille työntekijöille. Muita syksylle suunniteltuja aiheita ovat 
oleskeluluvat, maahanmuuttajan reitit työelämään ja kolmas sektori kotouttamistyössä. 
Webinaareista tiedotetaan Kotona Suomessa -uutiskirjeissä ja kotouttaminen.fi-
tapahtumakalenterissa. 
  
Teko-hankkeen syyskauden avajaistapahtuma Hervannan Cinolassa 21.9.2017 klo 
13.00–17.00. Tarkempi ohjelma ja kutsut tulossa elokuussa. 
 
Kolmas sektori viranomaisen tukena -aluefoorumi Tampereella Vapriikin tiloissa 
21.11.2017. Kotona Suomessa (ESR) ja SPR:n Starttivoimaa-hanke (AMIF) järjestävät 
yhteistyössä koko päivän verkostoitumistapahtuman viranomaisille ja kolmannen 
sektorin toimijoille. Tarkempi ohjelma ja kutsut lähetetään alkusyksystä.  
Lisätietoja: hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi  

 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/trust-hanke/jarjestojen-sparrauspaiva-23-8-2/
http://www.tekohervanta.fi/sivustot/teko-hanke/toiminta
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WRv3vpLyipp
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WRv3vpLyipp
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat


 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Helsingin seudun kauppakamarin COME (Chamber of Multicultural Enterprises) -projekti 
järjestää yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Helsingin 
yliopiston kanssa ICT- ja tekniikan alan rekrytointi- ja matching -aamupäivän torstaina 
21.9.2017 klo 9.00 – 12.00 Metropolian Leppävaaran kampuksella (os. Vanha maantie 6, 
02650 Espoo). Kyseessä on kompakti englanninkielinen rekrytointi- ja matching -
tapahtuma, jossa rekrytoivat, työvoiman tarpeessa olevat ICT- ja tekniikan alan 
työnantajat sekä ulkomaalaistaustaiset alan osaajat kohtaavat toisensa helposti ja 
kustannustehokkaasti. Yrityksillä on mahdollisuus etsiä tapahtumasta talentteja 
työsuhteeseen, projektityöntekijöitä, diplomityöntekijöitä, korkeakouluharjoittelijoita 
tai tekijöitä vaikkapa yrityksen sisäisiin start-upeihin. 
Ilmoittautuminen Kauppakamarin sivujen kautta 
 
 
Ennakkotieto: Euroopan muuttoliikeverkosto järjestää 10. kansallisen seminaarinsa 
26.9. Radisson Blu Royal hotellissa Helsingissä.  
Lisätietoa EMN:n sivuilta 
 

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön hankkeita Pirkanmaalla 

Perhehoito kotouttaa! - Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten 
perhehoidon kehittäminen Suomessa (AMIF) 01.02.2017 - 31.01.2019 
 
Hankkeen tavoitteena on  
1) rekrytoida kantasuomalaisia ja maahanmuuttajaperheitä perhehoitajiksi 
2) luoda valmennusmalli perhehoitajille. Hankkeen aikana järjestetään kaksi 
valmennusryhmää vuodessa (1/aluetoimisto) uusille perhehoitajille. 
3) Perhesijoitusten käynnistyessä luodaan tukimalli perhehoitajien ja lasten/nuorten 
tueksi. Tavoitteena on myös yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa kehittää tukea 
yksityismajoituksen tarjoajille joko valmennuksen tai koulutuksen muodossa. 
 
Hanke toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla. Hanketoteuttajana on 
Pelastakaa Lapset ry ja yhteistyökumppaneina Pirkanmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-
keskus, Tampereen kaupungin maahanmuuttaja- sekä lastensuojelupalvelut, Espoon 
kaupungin maahanmuuttaja- ja lastensuojelupalvelut, Pesäpuu ry, Suomen Pakolaisapu 
ry, Setlementti Tampere ja Perheryhmäkoti Satakieli.  
Lisätietoja: paula.marjomaa(at)pelastakaalapset.fi  
 
 
Kohtaamispaikka Mukana (STEA): 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 

 
 

http://come2.fi/fi/
https://www.kauppakamarikauppa.fi/ict-recruitment-21-9-2017.html
http://www.emn.fi/ajankohtaista
https://www.facebook.com/KohtaamispaikkaMukana/


 

Valtakunnallisia hankkeita 
 

Järjestöistä voimaa kotoutumiseen (AMIF) 1.2.2017 - 31.1.2019 
Hankkeessa luodaan tietojärjestelmä, jonka avulla sekä asiakastilanteissa 
maahanmuuttajia ohjaavat työntekijät että maahanmuuttajat itse löytävät 
tehokkaammin järjestöjen palveluita. Hankkeen avulla parannetaan järjestöjen ja 
viranomaisten välistä yhteistyötä erilaista tietoa ja materiaaleja jakamalla. 
Tavoitteena on myös järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistyminen. Seminaarien ja 
koulutusten avulla järjestöjä ja viranomaisia motivoidaan yhteiseen kehittämistyöhön 
ja verkostoitumiseen. Koulutusten avulla parannetaan tiedon ja hyvien 
työskentelytapojen välittymistä eri toimijoiden välillä.  

 
Hankkeen toiminta-alueina on Uusimaa ja vähintään kolme muuta ELY-aluetta. 
Hankkeen toteuttaja on Uudenmaan ELY-keskus, yhteistyökumppaneina African Care ry, 
Moniheli ry, Suomen Punainen Risti, Väestöliitto, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä 
Kotouttamisen osaamiskeskus.  
 
LISÄTIETOJA: 
Jaana Suokonautio 
Bahar Mozaffari  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 
 

Oulun vastaanottokeskus sekä poliisihallitus ja poliisiammattikorkeakoulu pyrkivät 
yhteisellä TURVA–hankkeella edistämään turvapaikanhakijoiden perus- ja 
ihmisoikeuskäsityksiä ja ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä ehkäisemään 
turvapaikanhakijoiden rikollisuutta.  
  
Hankkeessa yhteiskuntaan sopeutumista pyritään auttamaan kolmen eri 
lähestymistavan avulla:  
1) Turvapaikanhakijoihin liittyvästä rikollisuudesta kerätään tutkimustietoa 
2) Turvapaikanhakijoille valmistetaan videomateriaalia 
3) Vastaanottokeskusten henkilökunnalle annetaan koulutusta väkivaltaa ehkäisevistä 

työmenetelmistä 
 
Hankkeen kesto on 1.2.2017-31.1.2019, kohdealueena koko Suomi sekä tutkimuksen 
että tiedotusmateriaalin osalta. Myös väkivaltatyö ja koulutus kohdistuvat koko Suomen 
vastaanottojärjestelmään, mutta vasta pilottivaiheen jälkeen. Pilottikeskuksina 
toimivat Oulun poliisilaitoksen alueen vastaanottokeskukset ja Suomen 
säilöönottoyksiköt sekä muut Maahanmuuttoviraston esittämät vastaanottokeskukset. 
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Seija Hämäläinen 
puh. 0295 463 129  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@migri.fi 

 



 

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 

Maksuton ja kaikille avoin Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu. Info-
Langosta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan 
viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Palvelua on 
saatavilla puhelimitse, Skypen välityksellä tai videoyhteydellä etäpalvelupisteestä.  
Suomen lisäksi neuvontaa saa englannin, venäjän, ranskan, arabian, soranin, somalin, 
kiinan, thain, darin/farsin ja swahilin/kiswahilin kielillä. Lue lisää palvelun nettisivuilta 
(info-lango.fi) 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon
http://www.info-lango.fi/fi
http://www.info-lango.fi/fi
http://www.suomenvuosisata.fi/


 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi 

tapahtumista tai muista ajankohtaisista 

asioista, lähetä aiheesta sähköpostia: 

hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.  

Kivaa kesää!                      


