
 

UUTISKIRJE 04-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 neljäs uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Tiedoksi 

Eduskunnan kirjasto on koonnut kattavan tietopaketin uuden kotoutumislain 
valmistelusta. Tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, 
kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia.  
Lue lisää (kotouttaminen.fi) 
 
 
Helsingin yliopisto on toteuttanut haastattelututkimuksen maahanmuuttaja-
taustaisten naisten kokemuksista järjestö- ja TE-palveluissa. Suosituksina on mm.: 
 
• Maahanmuuttajataustainen työnhakija tulee kohdata ennen muuta osaajana, ei 
ensisijassa ”maahanmuuttajana”. 
• Työnhakijoiden näkökulma on tärkeä nyt, kun työnvälityspalvelut ovat 
muutoksessa maakuntauudistuksen myötä. 
• Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että pienten lasten äitejä ei 
syrjäytettäisi suomen kielen opinnoista kannustamalla heitä jäämään kotiin. 
• Korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyden 
parantaminen edellyttää nykyistä yksilöllisempiä työllisyyspalveluita. 
 
http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-
tarvitsevat-yksilollisempia-tyovoimapalveluita/  
 
 
Pirkanmaan parantuneesta työmarkkinatilanteesta johtuen joillakin toimialoilla on 
vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Yhtenä ratkaisuna työntekijöiden saamiseksi 
yrityksiin on ulkomaisen työvoiman käyttö. EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman 
Pirkanmaan alueellista työlupalinjausta on 1.4.2018 alkaen päivitetty siten, että 
metallialan, rakennusalan ja maanrakennusalan tehtävät vapautetaan 
pääsääntöisesti saatavuusharkinnasta. Jo aiemmin työlupalinjauksella on vapautettu 
tietyt terveydenhuoltoalan tehtävät sekä maatalous- ja puutarhatyöntekijät. Lue 
lisää (ely-keskus.fi) 

Uusia hankkeita Pirkanmaalla 

Hidden Gems (ESR)-hankkeen tarkoituksena on Tampereen korkeakoulujen 
kansainvälisten tutkijoiden ja muuhun henkilökuntaan kuuluvien puolisoiden 
työllistyminen, ja sitä kautta tutkijoiden parempi kiinnittyminen korkeakouluihin 
sekä mukana saapuvien puolisoiden osaamisen hyödyntäminen alueella ja etenkin 
alueen pk-yrityksissä niiden kasvua ja kansainvälisyyttä lisäten. Hankkeen yhtenä 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietopaketti-kotoutumislain-uudistamisesta
http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-tarvitsevat-yksilollisempia-tyovoimapalveluita/
http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-tarvitsevat-yksilollisempia-tyovoimapalveluita/
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57691/Pirkanmaan-tyolupalinjaus.pdf/5d7c40e0-abe0-497c-901f-00a724a4e56d
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57691/Pirkanmaan-tyolupalinjaus.pdf/5d7c40e0-abe0-497c-901f-00a724a4e56d


 

keskeisenä tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Lisäksi 
tavoitteena on rakentaa palvelumallia ja yhteistyöverkostoja sekä osallistua alueen 
palvelurakenteiden kehittämiseen niin, että samaa hankkeessa tutkijoiden puolisoilla 
pilotoitavaa palvelua voidaan jatkossa monistaa muidenkin kansainvälisten osaajien 
aktivoimiseen ja heidän työllistymisensä ja työuralla etenemisensä tukemiseen. 
Tavoitteena on, että palvelumallin mukaisin toimenpitein voidaan auttaa esim. 
työelämässä jo olevia kansainvälisiä osaajia, jotka ovat sijoittuneet osaamistasoaan 
vaatimattomampiin työpaikkoihin tai joilla on esteitä etenemisessä urallaan, tai 
korkeakouluista valmistuvia kv-opiskelijoita heidän siirtymävaiheessaan 
valmistumisesta työelämään. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 - 29.2.2020.  
Karelle tells what Hidden Gems is all about (kesto 2 minuuttia, youtube.com) 
 
Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Kimmo Vänni 
etunimi.sukunimi@tamk.fi, +358 50 320 9573 
 
Project manager Marika Peltoniemi, + 358 50 447 9165                      
Project coordinator Karelle Bélanger, +358 50 447 8423 
etunimi.sukunimi@tut.fi                          
 

 
Pelastakaa Lasten Tukiperhe kotouttaa -hanke on tarkoitettu 16-21-vuotiaille 
nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat tulleet Suomeen ilman huoltajaa ja ovat 
saaneet oleskeluluvan. Toiminta käynnistyy vuonna 2018 Työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoittamana hankkeena, mutta tarkoituksena on, että hankkeen jälkeen siitä tulee 
osa Pelastakaa Lasten tukiperhetoimintoja. 
 
Toiminnan tavoitteena on tukea nuoria, jotta he saisivat kontakteja suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Pelastakaa Lasten tukiperheet ovat luotettavia yli 25-vuotiaita 
aikuisia, jotka ovat käyneet tukiperhevalmennuksen. Tukiperheiden soveltuvuus 
lasten ja nuorten parissa toimimiselle tarkastetaan ja heidän luonaan tehdään 
kotikäynti. Tukiperheille maksetaan tarvittaessa toiminnasta aiheutuvia kuluja sekä 
matkakulut. Toiminnan piirissä olevat ovat vahinkovastuu- ja 
tapaturmavakuutettuja. Pelastakaa Lapset järjestää virkistäytymispäiviä, 
vertaisryhmiä, työpajoja ja erilaisia tapahtumia, jonne nuoret ovat tukiperheen 
kanssa tervetulleita. Toiminta on nuorille maksutonta ja tukiperheille maksetaan 
sopimuksen mukainen kulukorvaus. 
 
LISÄTIETOJA: 
Hankesuunnittelija Johanna Heikkinen 
Puh. 050 513 5026 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi 
https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/tukiperheita-ilman-huoltajaa-maahan-
tulleille-ja-oleskeluluvan-saaneille-nuorille/    

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Asuinturvallisuuskoulutusta maahanmuuttajayhteisöille! Infotilaisuus asuin-
turvallisuuskoulutuksesta keskiviikkona 25.4. klo 18-19  
Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13 

https://www.youtube.com/watch?v=ccJbkrAs7IQ
https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/tukiperheita-ilman-huoltajaa-maahan-tulleille-ja-oleskeluluvan-saaneille-nuorille/
https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/tukiperheita-ilman-huoltajaa-maahan-tulleille-ja-oleskeluluvan-saaneille-nuorille/


 

 
Tilaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhteisöjen johdolle ja 
työntekijöille. 
 
Ohjelma:  
•  Maahanmuuttajayhteisöjen turvallisuuskoulutuksen rakenne ja sisältö. 
Maahanmuuttajataustaisten kouluttaminen arjen turvallisuuskouluttajiksi (MAKO). 
Toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, Helsingin Pelastusliitto  
•  Uudenmaan alueella toteutettu turvallisuuskoulutus ja siitä saadut kokemukset. 
Turvallisuuskouluttaja Lasse Wallius, Helsingin Pelastusliitto 
• Hämeen Pelastusliiton turvallisuuskoulutus, koulutuspäällikkö Saku Rouvali, 
Hämeen Pelastusliitto 

 
HELSINGIN PELASTUSLIITON TURVALLISUUSKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 
 
Helsingin Pelastusliitto HELPE on järjestänyt maahanmuuttajille kodin ja arjen 
turvallisuuskoulutusta Uudellamaalla, jossa toiminta on ollut erittäin aktiivista. 
Koulutustapahtumiin on osallistunut jo noin tuhat maahanmuuttajaa, mm. kuudessa 
moskeijassa pidetyssä koulutustapahtumassa. 2-3 tunnin tapahtumat sisältävät 
luennon lisäksi myös alkusammutusharjoituksen, opetuskielenä selkosuomi tai 
kohderyhmän äidinkieli. HELPE on kouluttanut myös jo pidempään Suomessa asuneita 
maahanmuuttajia turvallisuuskouluttajiksi, jotka omalla äidinkielellään pitävät 
maahanmuuttajayhteisöille kodin ja arjen turvallisuusluentoja ja -harjoituksia.  
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, GSM +358 50 524 6200, olli-
veikko.kurvinen@helpe.fi. 
 
 
Maahanmuuttajien koulutuspolut -webinaari julkaistaan Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen Youtube -kanavalla perjantaina 4.5.2018 klo 9 alkaen. 
  
Maksuttoman webinaarin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajien parissa 
työskentelevät ammattilaiset. Tavoitteena on saada perustietoa maahanmuuttajien 
alkuvaiheen koulutuksista. Webinaarissa tutustutaan koulutuksiin tulleisiin 
uudistuksiin ja tuodaan näkökulmia aikuisten ja nuorten maahanmuuttajien 
tavanomaisimmista koulutusväylistä.  
 
Asiantuntijapuheenvuorot:  
• Uudistuksia aikuisten perusopetuksessa sekä luku- ja kirjoitustaidon 
koulutuksessa – Annika Bussman, Opetus- ja kulttuuriministeriö  
• Maahanmuuttaja työvoimapoliittisessa kotoutumiskoulutuksessa - Ivanka 
Capova, Kouluttaja  
• Maahanmuuttaja ammatillisessa peruskoulutuksen valmentavassa koulutuksessa 
– Tiina Sirén-Nuutinen, Vamia  
• Maahanmuuttajanuorten peruskoulun jälkeiset koulutussiirtymät ja ohjaus – Mira 
Kalalahti, Helsingin yliopisto  
 
Ilmoittaudu webinaariin 27.4.2018 klo 12 mennessä: https://goo.gl/VEfYnd.     
Ilmoittautuneille välitetään sähköpostitse muutamaa päivää ennen tilaisuutta 
suoralinkki, josta webinaaria pääsee katsomaan 4.5. klo 9 alkaen. Lisäksi saat 

mailto:olli-veikko.kurvinen@helpe.fi
mailto:olli-veikko.kurvinen@helpe.fi
https://goo.gl/VEfYnd


 

sähköpostiisi linkin interaktiiviseen ilmoitusseinään, johon sinulla on mahdollisuus 
jättää kysymyksiä tai kommentteja 4.5. klo 9-11 välisenä aikana.  
Webinaari on katsottavissa vapaasti Kotouttamisen osaamiskeskuksen sivuilta myös 
jälkikäteen. Webinaarin seuraaminen onnistuu parhaiten Mozilla- ja Chrome-
selaimilla.  
 
Lisätiedot: Emine Ehrström, Aluekoordinaattori/Kotona Suomessa –hanke (ESR) 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 020938 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Työyhteisöt kansainvälistyvät -INFOTILAISUUS 4.5.2018 klo 10-12 
Mitä työnantaja haluaa tietää ulkomaalaistaustaisen palkkauksesta? 
 
Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle (ESR) –hanke järjestää yhteistyössä TE-
palveluiden kanssa perjantaina 4.5.2018 klo 10-12 infotilaisuuden, jossa perehdytään 
työlupiin, EURES-työnvälitysverkostoon sekä Työpaikkasuomi-kielitukipalveluun. 
Asiantuntijana on Hanna-Liisa Ylikorpi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.  
 
Infotilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Osallistua voi KSAK Oy:n tiloissa tai etänä 
omalta tietokoneelta. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä 
ajankohtaa. Ilmoittautuminen tiistaihin 1.5. mennessä sähköpostiin 
sanna.niikkonen@ksak.fi. Ennakkokysymyksiä voi jättää ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
 
Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta järjestää työpajan: Keho ja mieli -ryhmän 
ohjaaminen maahanmuuttajatyössä. Kaksipäiväisessä työpajassa tutustutaan 
Serene-hankkeessa kehitettyyn Keho ja mieli -ryhmän toimintamalliin. Työpaja on 
suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Työpajassa kokeillaan ryhmässä 
käytettyjä harjoituksia, käydään läpi ryhmän kokonaisuutta ja keskustellaan mallin 
soveltamisesta omassa työssä. Keho ja mieli -ryhmä on psykoedukatiivinen, 
toiminnallinen ryhmämalli, joka soveltuu järjestettäväksi tulkin välityksellä tai 
suomen kielellä. Keho ja mieli -ryhmä on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön 
kotoutumisen alkuvaiheen ”Hyväksi käytännöksi”.  
Torstai 3.5. klo 10-16, perjantai 4.5. klo 9-15 (Shaolin dojo, Linnankatu 61, 20100 
Turku, viides kerros).  
Työpaja on maksuton. Lisätietoja: antti.klemettila@turunkriisikeskus.fi 
 
 
Järjestöt tukemassa pakolaisten mielenterveyttä 
Suomen Punainen Risti kutsuu valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan sekä muiden 
alojen järjestöjen toimijat koolle vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen 
järjestöverkoston tapaamiseen maanantaina 7.5.2018 Helsinkiin, hotelli Scandic 
Simonkenttään. Tila on esteetön. Tapaamisessa on käsittelyssä erityisesti PALOMA-
hankkeen jalkauttaminen. Tilaisuus striimataan eli ohjelmaa pystyy seuraamaan 
myös etänä. Linkki sekä ohjeet tähän ovat tulossa myöhemmin.   
 
Ilmoittautuminen 29.4. mennessä (lyyti.fi). Linkin kautta nähtävillä myös tapaamisen 
alustava ohjelma. 

mailto:sanna.niikkonen@ksak.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Vastaanottotoiminnan_ja_kotoutumisen_tuen_jarjestoverkoston_valtakunnallinen_tapaaminen_7159


 

 
 
Kick Off -tilaisuus: Koneen säätiön Naapuridialogit-ohjelman hanke 
"Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen 
dialogilla ja sovittelulla" 
AIKA: Tiistai 8.5.2018 klo 9-16 
PAIKKA: Säätytalo, Helsinki 
 
Naapuruussovittelun keskus on käynnistänyt kolmevuotisen, Koneen säätiön 
rahoittaman kehittämishankkeen, jossa etsitään, kehitetään ja testataan 
toimintatapoja ja osaamista väestöryhmien välisen polarisaation purkamiseksi ja 
toimivien väestösuhteiden edistämiseksi dialogilla ja sovittelulla. Hankkeen 
työryhmään kuuluu tutkijoita, asiantuntijoita sekä Naapuruussovittelun keskuksen 
sovittelijat. Työtä viedään eteenpäin yhteistyössä turvallisuutta ja toimivia 
väestösuhteita edistävien viranomaisten kanssa. 
 
Kick-off-tilaisuus järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, 
sisäministeriön, oikeusministeriön ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kanssa. 
Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvit sekä lounas. Tilaisuus on osallistujille maksuton. 
Paikkoja on rajoitetusti, vahvistamme osallistumisenne sähköpostitse 
mahdollisimman pian ilmoittautumisenne jälkeen, kuitenkin viimeistään 22.4.2018. 
Ilmoittautuminen 20.4. mennessä (goo.gl/forms) 
 
Lisätietoa: Miriam Attias, Naapuruussovittelun keskus 
puh. 040 561 83 76, miriam.attias@naapuruussovittelu.fi  
 
 
Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti 
toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu joka 
kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Webinaarit ovat maksuttomia ja niiden aiheet 
ovat seuraavat: 
 
4.5.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajien koulutuspolut 
8.6.2018 klo 9-11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 
Webinaarien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumislinkkeineen löytyvät 
Kotouttaminen.fi-sivun Koulutukset ja tapahtumat -osiosta. 
Aiemmat, syksyllä 2017 tuotetut webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa. 

Avustukset 

Pirkanmaan ja Keski-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta jakaa vuonna 
2018 toimintarahaa alueellaan toimiville monikulttuurisuutta edistäville 
yhdistyksille ja maahanmuuttajayhdistyksille.  
Toimintarahaa voidaan myöntää tapahtumaan tai toimintaan, joka edistää eri 
väestöryhmien välistä vuorovaikutusta ja tätä kautta hyvien väestösuhteiden 
kehittymistä. Perusedellytys rahan saamiselle on, että yhdistys järjestää tapahtuman 
tai toimintaa yhdessä jonkun itselleen uuden yhteistyötahon kanssa. Toimintarahan 
hakuaika on 16.4.-15.5.2018 ja käyttöaika 31.10.2018 saakka. Toimintarahaa 

https://goo.gl/forms/ohdS5jr7S0FtWbWp2
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB


 

myönnetään enintään 500 euroa yhtä tapahtumaa kohden. Toimintarahaa jaetaan 
yhteensä enintään 2 000-2 500 euroa. 
 
Ohje ja hakulomake löytyvät Pirkanmaan ELY-keskuksen www-sivuilta: ely-keskus.fi 
> Työ > Maahanmuutto (aluevalinta Pirkanmaa), suora linkki hakulomakkeeseen 
(PDF). Lomake lähetetään Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon joko sähköisenä tai 
tavallisessa postissa. Osoite on Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 
Tampere tai kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. Kuoreen tai sähköpostin 
otsikkokenttään pyydetään merkitsemään ETNO/Toimintaraha 2018 
KEHA/2264/2015. 
 
Hakemusten on oltava perillä 15.5.2018 klo 16 mennessä. Neuvottelukunta ilmoittaa 
myönnetyistä toimintarahoista 31.5.2018 mennessä kaikille toimintarahaa 
hakeneille. Toimintaraha maksetaan kuitteja ja raporttia vastaan jälkikäteen. 
 
Kysymyksiin vastaa Alue-Etnon koordinaattori Marja Huttunen, 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 036086. 
 
Mikä on Etnisten suhteiden neuvottelukunta? Mitä ovat hyvät väestösuhteet? Katso 
Etnon video YouTubesta! 

Työkaluja 

Ulkomaalaistaustaiset Tampereella –katsaus (public.tableau.com) eli laajennettu 
versio Kielet ja kansallisuudet –katsauksesta on nyt julkaistu. Tietoja päivitetään sitä 
mukaa, kun niitä on saatavilla. 
  
 
Käsikirja pakolaisten mielenterveyden tukemiseen 
Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishanke (PALOMA) on 
julkaissut käsikirjan (julkari.fi), johon on koottu tietoa pakolaisuuteen liittyvistä 
mielenterveyden voimavara- ja riskitekijöistä sekä eri aloille kohdennettuja 
suosituksia, keinoja ja työkaluja pakolaisten mielenterveyden edistämiseen, 
ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen sekä hoitoon. 
 
Käsikirjassa todetaan, että pakolaistaustaisilla on pääväestöä enemmän psyykkistä 
kuormaa ja mielenterveysongelmia. Monet pakolaiset ovat joutuneet kokemaan 
lähtömaissaan ja pakomatkan aikana monenlaista väkivaltaa ja turvattomuutta sekä 
menettäneet elämänsä tärkeitä ihmisiä. Suomessa pakolaiset kokevat epävarmuutta, 
kotoutumiseen liittyviä vaikeuksia ja sosiaalisten verkostojen puutteesta johtuvaa 
yksinäisyyttä sekä syrjintää. 
 
Avun saamista pakolaisilla saattavat estää esimerkiksi mielenterveyteen liittyvät 
käsitykset ja häpeän kokemus sekä palvelujärjestelmän vieraus. Pakolaiset 
tarvitsevat tietoa mielenterveydestä ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat mielen 
hyvinvointiin. Pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää 
hahmottaa pakolaisuuden kuorma mielenterveydelle, osata tunnistaa apua 
tarvitsevat ja ohjata heidät tarvittaessa saattaen oikean tuen piiriin. 
 
 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maahanmuutto;jsessionid=2B2EBFE1C36A44195B9022267EA41740?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=14401
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57691/Toimintaraha-Etno-hakulomake.pdf/b03f2c60-be9e-4b04-870b-ce8b65c2aae9
https://www.youtube.com/watch?v=WHrY6b74dTM
https://public.tableau.com/views/UlkomaalaistaustaisetTampereella/Etusivu?:embed=y&:display_count=yes
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/URN_ISBN_978-952-343-100-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

Suomen Mielenterveysseuran arabiankielinen kriisipuhelin numerossa 040 195 8202 
palvelee ma, ti, to ja pe klo 11.00–15.00 ja ke klo 18.00–22.00. Soittaa voi myös 
englanniksi. Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä. Puhelimessa vastaavat 
kriisityön ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset ympäri Suomea. 
 
 
Selvitys kotoutumiskoulutuksen ammatillistetuista malleista 
Kotona Suomessa -hanke on teettänyt Owal Groupilla selvityksen (ely-keskus.fi) 
aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman uusien 
liitteiden mukaisista ammatillistetuista malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla. 
Selvityksessä tarkastellaan muun muassa koulutuksen toteutustapoja, opiskelijoiden 
sijoittumista koulutuksen jälkeen sekä heidän saavuttamiaan kielitaidon tasoja. 
Lisäksi on selvitetty kotoutumiskoulutuksen parissa työskentelevien ammattilaisten 
sekä opiskelijoiden näkemyksiä uusien mallien toimivuudesta. 
 
Selvityksestä ilmenee, että koulutusten ammatillistamista on tehty Turussa ja 
pääkaupunkiseudulla keskenään eri tavoin. Lisäksi selvityksestä käy ilmi, että 
opiskelijoiden ammatillistamisesta saamat hyödyt liittyvät erityisesti siihen, että he 
saavat ammatilliseen kiinnostukseensa suuntautuneempia koulutuksia sekä 
ajantasaista tietoa oman alansa koulutuksesta ja työtilanteesta. 
 
 
Tutustu tuoreeseen Moni osaa! -tutkimusraporttiin! 
Maahanmuuttajien on usein vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan 
työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. 
Toisaalta monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin mitä 
työpaikoilla tarvitaan. Keiden osaamista jää hyödyntämättä? Miten osaaminen 
jäsentyy ja mitä ovat todelliset kehittämistarpeet monikulttuurisilla työpaikoilla 
Suomessa?  
  
Tuoreessa julkaisussa etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Lisäksi 
julkaisussa kuvataan maahanmuuttajatyöntekijöiden osaamisen kehittämisen keinoja 
sekä esitellään käytännönläheinen osaamisen kehittämisen malli, joka tukee laaja-
alaisesti maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen jäsentämistä, 
tunnistamista ja kehittämistä työpaikalla. Julkaisu pohjautuu Työsuojelurahaston 
tukemaan ja Työterveyslaitoksen hallinnoimaan Osaamisen ja työn yhteensopivuus 
monikulttuuristuvilla työpaikoilla -tutkimushankkeeseen (2015–2018). 
Tutkimusraportti löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN 978-952-261-803-0 (PDF)  
  
Moniosaa! -malli (suomi, englanti), keskustelulomake (suomi, englanti, arabia, 
somali, venäjä) sekä tulostettava juliste monikulttuurisille työpaikoille: 
www.ttl.fi/moniosaa  
 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai 
muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta sähköpostia: 
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.  

 
Valovoimaa kevääseen! 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotoselvitys_09_04_18.pdf/341dcdd8-f5e8-4eac-b667-a9043bf4a012
http://www.ttl.fi/moniosaa

