
 

UUTISKIRJE 04-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2017 neljäs uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Keski-Suomesta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 

 

Vielä ehtii! 

Tervetuloa kotouttamisen pariin! -koulutus 
Kotouttamisen osaamiskeskus ja Kotona Suomessa -hanke yhteistyössä järjestävät 
kotouttamistoiminnan pariin hiljattain mukaan tulleille työntekijöille koulutus-
tilaisuuden, jossa annetaan perustietoa maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä sekä 
sen prosesseista. Kouluttajana on kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämis-
päällikkö Annika Forsander. Koulutusta on mahdollista seurata myös verkkoyhteyden 
kautta; linkki etäosallistujille lähetetään sähköpostitse lähempänä tilaisuutta. 
Koulutus on maksuton. 
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään perjantaina 25.8.2017 kello 12 mennessä. 
 
 
Valtakunnalliset EAKR- ja ESR-haut ovat avoinna 14.6.–25.9.2017.   
Lisätietoa rakennerahastot.fi-sivustolta 
 
EUSA-hankehaku on avoinna 2.10.–3.11.2017. Hakukoulutuksia järjestetään 
Helsingissä 6.9.2017 ja verkkotilaisuutena 12.9. Hakuklinikat järjestetään 10.–11.10. 
Helsingissä. Lisätietoa eusa-rahastot.fi-sivustolta 
 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin alueellinen 
seminaari Jyväskylässä 14.9. 
Seminaarin avulla tuetaan turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisten 
lapsiperheiden kanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi kartoitetaan 
perheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia. 
Seminaari on tarkoitettu työntekijöille vastaanottokeskuksissa ja alaikäisyksiköissä, 
ensi- ja turvakotiyhdistyksissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä, 
yhdistyksissä, seurakunnissa sekä päättäjille ja vapaaehtoisille.  
Alla olevasta linkistä löytyvät seminaarin tavoitteet, ohjelma ja ilmoittautumis-
lomake:  
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-
alueseminaari-jyvaskyla     
 
 
Kotona Suomessa (ESR) sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma KSLAPE 
järjestävät yhteistyössä Perheiden kotoutuminen –tilaisuuden maahanmuutto- ja 

http://kotouttaminen.fi/keski-suomen-uutiskirjeet
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5005078&sid=55UcvkM8zf
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WRv3vpLyipp
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WRv3vpLyipp
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-alueseminaari-jyvaskyla
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-alueseminaari-jyvaskyla


 

kotoutumistyötä tekeville 3.11.2017 Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus 
Matarassa. Ohjelma ja kutsut lähetetään syksyllä.  
Lisätietoja: hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi 

 

Tapahtumia muualla Suomessa 

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. 
 
 
Kotouttamisen osaamiskeskus kuntamarkkinoilla Helsingissä 13.-14.9.2017 
Mikä muuttuu uudessa kotoutumislaissa? Kasvua kansainvälisistä osaajista? Miten SIB 
työllistää maahanmuuttajia? Miten kotoutuminen käynnistetään tehokkaasti 
kumppanien ja kuntien yhteistyönä? Tule Kuntataloon (käyntiosoite tapahtuman 
aikana Alppikatu 1) Kuntamarkkinoille kotouttamisen osaamiskeskuksen osastolle K2 
(K-kerros) keskustelemaan työ- ja elinkeinoministeriön, kotouttamisen 
osaamiskeskuksen sekä Kotona Suomessa -hankkeen asiantuntijoiden kanssa sekä 
tutustumaan kotouttamisen ammattilaisille tuotettuun materiaaliin! 
 
 
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 
 
 
Euroopan muuttoliikeverkosto järjestää 10. kansallisen seminaarinsa 26.9.2017 
Radisson Blu Royal hotellissa Helsingissä. Seminaarikutsu lähetetään elokuun lopulla. 
Lisätietoa EMN:n sivuilta 
  
 
Maahanmuuttajahoitajien työkokous järjestetään 5.-6.10.2017 Kouvolassa. 
Maahanmuuttajatyötä tekevien hoitotyöntekijöiden vuotuisessa työkokouksessa 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://come2.fi/fi/
https://www.kauppakamarikauppa.fi/ict-recruitment-21-9-2017.html
http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn-uutiskirje_elokuu_2017_-_emn-synteesiraportti_julkaistu_suomeksi_seka_26.9_kansallisen_seminaarin_alustava_ohjelma
http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn-uutiskirje_elokuu_2017_-_emn-synteesiraportti_julkaistu_suomeksi_seka_26.9_kansallisen_seminaarin_alustava_ohjelma


 

jaetaan kokemuksia ja käytänteitä sekä verkostoidutaan. Ilmoittautuminen 31.8.2017 
mennessä ja lisätietoja: maria.piirainen(at)phhyky.fi 
 
Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää Helsingissä 15.11.2017 
seminaarin "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017.  Seminaarissa 
käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja tilanteeseen 
Suomessa. Tilaisuudessa kuullaan mm. PICUMin (the Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants) asiantuntijan puheenvuoro. Puhujina on 
myös oikeustieteen asiantuntijoita ja paperittomuuden parissa työskenteleviä. 
Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, 
kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille kiinnostuneille. 
Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudelle on varattu aikaa klo 9-15, mutta 
kesto tarkentuu myöhemmin.  
Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:  
Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, etunimi.sukunimi@pakolaisneuvonta.fi 

 

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön hankkeita Keski-

Suomessa 
 

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella (ESR, KESELY) 
Hanke kehittää maahanmuuttajien integroitumista koulutuksen avulla. Tämä 
toteutetaan kouluttamalla toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahan-
muuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen 
karttumista ja kahdensuuntaista integraatiota. Hankkeessa luodaan maahan-
muuttajien mentorointimalli, joka edistää maahanmuuttajien koulutuksellisia 
valmiuksia ja siten koulutuksellista tasa-arvoa sekä ehkäisee koulutuksen 
keskeyttämisiä. Lisäksi luodaan mentoreiksi haluaville valmennusmalli, joka parantaa 
tietoa ja taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Mallit jäävät osaksi 
koulutuskuntayhtymän toimintaa ja niitä levitetään yhdessä kansallisten 
kumppaneiden kanssa. Mallien lisäksi tuloksena syntyy työssäoppimispaikkoja 
opiskelijoille oppilaitosten sisältä. 
 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä koordinoi hanketta siten, että sen omat ja 
osatoteuttajista Jyväskylän palvelualan opiston sekä Karstulan Evankelisen Opiston 
maahanmuuttajaopiskelijat osallistuvat mentorointiin, jonka Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymän opiskelijat toteuttavat. Kohderyhminä ovat toisella asteella 
sekä maahanmuuttajaopiskelijat että pilotointivaiheessa erityisesti sosiaali- ja 
terveysalan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaopiskelijat. Hankkeen toteutusaika 
on 1.3.2017-28.2.2019. 
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Aino Malin 
puh. 040 341 5147 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jao.fi  
 
Projektityöntekijä Ulla Koukkari-Anttonen 
puh. 040 341 6243 
Sähköposti: etunimi-sukunimi@jao.fi 



 

 
 
Kotopaikka-hanke (04/2017-12/2018) jalkautuu Keski-Suomen kuntiin touko-elokuun 
2017 aikana. Mukana hankkeessa ovat Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, 
Viitasaari ja Äänekoski sekä Perusturvaliikelaitos Saarikka. Hanketoimenpiteitä on 
aloitettu ja toiminta alkaa varsinaisesti elokuussa 2017. 
 
Hankkeessa tuetaan joustavasti ja tarvelähtöisesti maahanmuuttajien 
kotoutumispalvelukartan ja työllistymisen polkujen rakentamista kohdekunnissa. 
Hankkeen toiminta ja palvelut ovat avoimia myös kohdekuntien verkostoille ja 
sidosryhmille sekä alueen yrityksille – maahanmuuttajia unohtamatta! 
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Ritva Ylitervo 
puh. 040 6402272 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi  

 
 
Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (KSLAPE) 
LAPE-muutosohjelman tavoitteena on, että lapsi- ja perhepalvelut vastaavat 
paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin, ja painopistettä halutaan siirtää 
ennaltaehkäiseviin palveluihin. Muutosohjelmalla vahvistetaan myös erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja perheiden palvelukokonaisuuksia. Yhtenä Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelman osa-alueena on maahanmuuttaja- ja 
turvapaikanhakijataustaisten lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen.  
 
Tavoitteena on, että palvelurakenteita suunniteltaessa maahanmuuttajataustaiset 
perheet otetaan tasavertaisesti huomioon ja palveluita kehitettäessä kiinnitetään 
huomioita heihin liittyviin erityiskysymyksiin. Lisäksi LAPE-hankkeessa kiinnitetään 
huomiota mm. yksin tulleiden, alaikäisten turvapaikanhakijoiden asioihin. 
 
LISÄTIETOJA: 
Kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen 
puh. 050 5938316 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi  
 
 
Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke (STEA) 
Huhtikuun 2017 alussa käynnistyneen hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on 
yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite 
pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia. 
Hanke toimii 13 keskisuomalaisen kunnan alueella (Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, 
Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Toivakka, 
Viitasaari, Äänekoski) yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 
Hankesuunnitteluun osallistuu teemoittaisia työryhmiä, mm. maahanmuuttajat-
asiantuntijaryhmä.  
 
Hankkeessa halutaan tavoittaa itsensä yksinäisiksi ja turvattomiksi kokevia asukkaita 
sekä niihin väestöryhmiin kuuluvia, joilla on siihen muita suurempi riski. Hankkeen 
aikana kartoitetaan ja pyritään ratkaisemaan osallistumisen esteitä, vahvistetaan 



 

olemassa olevia mahdollisuuksia osallistua sekä lisätään kuntien, järjestöjen ja 
muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä yhteistyötä yksinäisyyden ja 
turvattomuuden vähentämiseksi. Hanke on kolmevuotinen, 2017-2019.  
 
LISÄTIETOJA: 
Meeri Jaatinen, projektikehittäjä 
Puh. 040 526 2521 
 
Sirpa Pekkarinen, projektikehittäjä 
Puh. 040 653 7220 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koske.fi 
http://koskeverkko.fi/yhdessa-ei-olla-yksin/  

 
 
Meidän tupa, Our place 1.3.2017-28.2.2019 
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa Saarikan alueen (Kannonkoski, 
Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi) sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset 
ja asiakkaat luovat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin, joka 
määrittelee sosiaalisen kuntoutuksen palvelut, toimijat ja toimintamuodot Saarikan 
alueella.  
 
Meidän Tupa -hankkeen toimintalinja on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. 
Hankkeen erityistavoite on työelämän ulkopuolella, heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Kohderyhmä on heikoimmassa 
työmarkkina-asemassa olevat henkilöt: työttömät, työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevat, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat, päihderiippuvaiset sekä 
nuoret. 

 
LISÄTIETOJA 
Projektipäällikkö Hanna Kaikula  
puh. 040 554 6844  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@saarikka.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 

TEMissä on kevään aikana valmisteltu kotoutumisvaiheen käsikirjaa ilman huoltajaa 
tulleiden alaikäisten edustajille. Käsikirja on nyt valmistunut ja se löytyy KEHA-
keskuksen sivuilta. Käsikirja sisältää tietoa ilman huoltajaa olevan alaikäisen 
oleskeluluvan saaneen kotoutumispolusta ja siihen sisältyvistä 
viranomaiskysymyksistä, viittauksia lainsäädäntöön ja muuhun ohjeistukseen sekä 

http://koskeverkko.fi/yhdessa-ei-olla-yksin/
http://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon
http://www.keha-keskus.fi/files/2714/9752/5038/TEM_ksikirja_ilman_huoltajaa_olevan_alaikisen_edustaminen_kotoutumisvaiheessa.pdf
http://www.keha-keskus.fi/files/2714/9752/5038/TEM_ksikirja_ilman_huoltajaa_olevan_alaikisen_edustaminen_kotoutumisvaiheessa.pdf


 

ohjeita ja linjauksia koskien edustajan roolia kotoutumisen aikana. Kyseessä on 
kattava tietopaketti, josta voi olla hyötyä myös muille ilman huoltajaa tulleiden 
kanssa työskenteleville, kuten perheryhmäkotien ja tukiasumisyksiköiden ohjaajille 
sekä kuntien sosiaalityöntekijöille.  
  
Toukokuussa on myös järjestetty koulutuksia edustajille Hämeenlinnassa, 
Helsingissä ja Oulussa. Helsingin edustajakoulutuksen kotoutumisvaihetta koskeva 
päivä videoitiin ja videot ovat nähtävillä kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-
kanavalla. Koulutusten PowerPoint -esitykset ovat nähtävissä osaamiskeskuksen 
SlideShare –tilillä. 
 
 
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) 

 
Rikosten uhreille tarkoitetut esitteet on päivitetty ja niiden kieliversioita lisätty 
oikeus.fi-sivuilla. Jos joudut rikoksen uhriksi -esitteessä annetaan uhrille 
käytännöllisiä neuvoja ja käydään läpi rikosasian käsittelyn vaiheet. Esite on 
saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, selkosuomi, ruotsi, selkoruotsi, pohjoissaame, 
englanti, venäjä, viro, somali ja arabia. Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista -
esitteeseen on koottu asioita, joista uhrilla on oikeus saada viranomaisilta tietoa. 
Esite on tarkoitettu uhrien lisäksi myös viranomaisille ja muille uhreja kohtaaville 
tahoille. Se on saatavilla jokseenkin samoilla kielillä kuin em. esite. Lapsi rikoksen 
uhrina -opas on taas tarkoitettu vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsen epäillään 
joutuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi. Se on saatavilla suomeksi ja 
ruotsiksi. Lisätietoa ja linkit esitteisiin (oikeus.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. Hyvinvointia rakentamassa: Suomen 
ja Virtasten vuosisata – videossa kerrotaan Suomen historian keskeisimmistä vaiheista 
1900-luvun alusta nykypäivään. Lisäksi siinä kuvataan mm. seuraavien asioiden 
kehittyminen Suomessa: yleinen oppivelvollisuus ja peruskoulu, yleinen äänioikeus, 
sukupuolten tasa-arvo sekä äitien ja lasten terveydenhoito. Aihepiiriä lähestytään 
kuvitteellisen Virtasen suvun kautta. Video on toteutettu selkosuomeksi sekä 
englanniksi, venäjäksi, thaiksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi puhuttuna. 
Videon kaikki kieliversiot on koottu sivulle www.suomenvuosisata.fi. 

 

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

https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA
https://www.slideshare.net/KOTOoske
http://www.info-lango.fi/fi
http://www.info-lango.fi/fi
https://oikeus.fi/fi/
http://oikeusministerio.fi/fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietoa-rikoksen-uhreille-useilla-eri-kielilla
http://www.suomenvuosisata.fi/

