
 

UUTISKIRJE 07-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

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

 

Vielä ehtii! 

Mahdollisuudet todeksi – hankkeen avoimien ovien päivä pe 15.12.2017 klo 10 – 15 
osoitteessa Matarankatu 4, 2. krs, huoneet 202 ja 203. 
 
Tervetuloa tutustumaan meihin ja toimintaamme! 
Lämpimin terveisin Anne, Mari ja MaTo – ryhmäläiset 
(hankkeesta tarkempaa tietoa tässä uutiskirjeessä) 

Tiedoksi 

Anna palautetta aluekoordinaattoreille ja Kotouttamisen osaamiskeskukselle 
vastaamalla sähköiseen kyselyyn 
 
Kotona Suomessa -hankkeen kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen 
kysely, jolla kartoitetaan kotouttamistyötä tekevien toimijoiden näkemyksiä 
kotouttaminen.fi-verkkosivuston, Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona 
Suomessa -hankkeen kautta rahoitettujen aluekoordinaattoreiden toiminnasta. 
 
Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat 
maahanmuuttajia työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta: 
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-
kysely  
 
Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi 
sinulle erityisen tuttuja. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös siihen, millaista apua 
kaipaisit oman työsi tueksi tulevaisuudessa.  
 
Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Management Consulting Oy. 
Kyselyn tulokset raportoidaan osana Kotona Suomessa -hankkeen kehittävää 
arviointia tavalla, josta ei missään vaiheessa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.  
 
Kiitos osallistumisesta! 
 
 
6.10.2017 järjestetyn Oleskelulupien tyypit sekä niihin liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet –verkkoluennon tallennetta ei poikkeuksellisesti julkaista 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla, mutta linkin saa pyydettäessä 
aluekoordinaattorilta. 
 

http://kotouttaminen.fi/keski-suomen-uutiskirjeet
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-kysely
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-kysely


 

Joulukuussa 2017 aloittava International House Helsinki palvelee työnantajia ja 
alueelle saapuvia kansainvälisiä osaajia 
 
Maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisen kannalta keskeiset neuvonta- ja 
viranomaispalvelut kootaan saman katon alle International House Helsinkiin (IHH). 
Henkilöasiakkaiden lisäksi IHH palvelee yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen 
työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu käynnistyy 
joulukuussa 2017 Uudenmaan maistraatin tiloissa Helsingin Albertinkadulla. 
 
IHH tarjoaa palvelujaan kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle muuttaneille 
kansainvälisille asukkaille. Työnantajapalvelun toiminta-alueena on koko Uusimaa. 
IHH:n henkilöasiakaspalvelun pääkohderyhmään kuuluvat ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, jotka saapuvat seudulle työ- tai yrittäjyysperusteisesti sekä henkilöt, joilla 
on valmiudet työllistyä avoimille työmarkkinoille ilman laaja-alaisia 
tukitoimenpiteitä. 
 
Palvelupilottia koordinoi Helsingin kaupunki ja siihen osallistuvat kaupungin 
maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In 
To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari ja 
Eläketurvakeskus. Myöhemmin palvelutarjontaa laajennetaan kattamaan myös 
muiden toimijoiden, kuten Maahanmuuttoviraston, poliisin ja SAK:n 
maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan, palveluita.   
 
Yhteyshenkilöt: 
Projektipäällikkö Elina Nurmi, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, Töissä 
Suomessa -hanke, puh. +358 40 621 4790, s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi  
   
Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-
osasto, puh. +358 50 559 9183, s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi  
 

 
Lue lokakuun terveiset Koko kylä kotouttaa -hankkeen pilottikylästä, Kemiönsaaren 
Taalintehtaalta osoitteessa kylatoiminta.fi 
 
 
Ohjauspalvelut maahanmuuttajille (SIMHE) vastuukorkeakouluissa  
  
SIMHE* vastuukorkeakoulujen tehtävänä on tarjota ohjausta ja neuvontaa, tukea 
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä kehittää 
korkeakoulutuksen tukitoimia maahanmuuttajataustaisille hakijoille ja opiskelijoille. 
Vastuukorkeakouluja 2017-2020 ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän 
yliopisto, Helsingin yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Oulun 
ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Vastuukorkeakoulujen työn rahoitus 
sopimuskaudella perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyihin 
neuvotteluihin. Vastuukorkeakoulut toimivat keskitettyinä ohjauspisteinä, tarjoavat 
ohjausta avoimesti korkeakoulukentällä Suomessa ja ovat myös alueillaan aktiivisia 
toimijoita. Lisätietoa (cimo.fi) 
*Supporting Immigrants in Higher Education in Finland 
  

http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/Koko%20kylä%20kotouttaa_Taalintehdas_uutiskirje6_small.pdf
http://www.cimo.fi/korkeakoulut_tukemassa_maahanmuuttajia/simhe_palvelut


 

25.9. julkistettiin lisäksi ensimmäisen eli ns. pilottivaiheen raportti ”Maahanmuuton 
vastuukorkeakoulutoiminta” ja luovutettiin opetusministerille. Asiasta on uutinen 
ja linkki tuoreeseen raporttiin osoitteessa minedu.fi  
 

 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

KOTOPAIKKA-seminaari Jyväskylässä 29.11.2017 klo 12-16 on peruttu vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Vastaava tapahtuma järjestetään toisena ajankohtana ja 
siitä lähetään erillinen kutsu. 
 
 
ENNAKKOTIETO: Kotoutumisen alkuvaiheen palvelumallin julkaisutilaisuus 
17.1.2018 
 
Kotoutumisen alkuvaiheen palveluita on kokeiltu ja kehitetty Kotona Suomessa-
pilottihankkeissa vuosina 2016-2017. Malli sekä muut pilottihankkeiden keskeiset 
tulokset julkistetaan Helsingissä, Scandic Marina Congress Centerissä 17.1. klo 12.30-
16 pidettävässä tilaisuudessa. Tilaisuutta voi seurata myös ELY-keskusten 
etäkatsomoissa. Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet!Tilaisuutta voi 
seurata myös ELY-keskusten etäkatsomoissa. Ilmoittautumisohjeet etäkatsomoihin 
tulossa myöhemmin uutiskirjeessä ja osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 
 
Maahanmuuttajaperheet Suomessa –seminaari 18.1.2018 Jyväskylässä klo 9-15  
 
Kotona Suomessa (ESR) sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma KSLAPE 
järjestävät yhteistyössä seminaarin maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekeville 
Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Matara-Salissa (Matarankatu 6, 
40100 Jyväskylä). 
 
Päivässä käynnistetään maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävän työskentelyn ja 
palveluiden kehittäminen osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). 
Päivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja mm. maahanmuuttajien kanssa 
työskenteleviltä kunta- ja järjestötoimijoilta ja työpajoissa selvitetään, kuinka 
lapsen ja koko perheen toimijuus ja osallisuus maahanmuuttajaperheiden kanssa 
tehtävässä työssä toteutuvat eri palveluissa. Päivän teemoja ovat kohtaaminen, 
maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävä työ lapsiperhepalveluissa ja 
vapaaehtoistyössä, osallisuus ja monikulttuurisuus. Päivä on suunnattu kaikille Keski-
Suomen kuntien ja järjestöjen työntekijöille, jotka työssään kohtaavat 
maahanmuuttajaperheitä sekä heidän esimiehilleen. 
 
Ilmoittautuminen Webropolissa 8.1.2018 klo 16 mennessä. Tarkempi ohjelma 
lähetetään ilmoittautuneille.  
Lisätietoja: hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi 
 
 
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ovat aloittaneet 
syyskuussa 2017 kotouttamisen webinaarisarjan. Suunnitelmana on järjestää 

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-osaaminen-tunnistettava-nykyista-paremmin
https://www.webropolsurveys.com/S/8FE963E9A8E08F61.par


 

tilaisuuksia säännöllisesti kuukauden ensimmäisenä perjantaina kello 9-11. Vuoden 
2017 viimeinen webinaari on 1.12. aiheesta ”kolmas sektori kotouttamistyössä” ja 
seuraava luento lähetetään 2.2.2018. Webinaareista tiedotetaan Kotona Suomessa -
uutiskirjeissä ja kotouttaminen.fi-tapahtumakalenterissa. 

 

Tapahtumia muualla Suomessa 

MAHTAVALLA MATKALLA - Maahan muuttaneet tuetusti oppisopimukseen 
Aika: 12.12.2017 klo 9.30 – 14.30 
Paikka: Stadin ammattiopisto, Teollisuuskatu 23, Auditorio 
Kenelle: ammatillisen koulutuksen toimijat, asiantuntijat, kolmas sektori, 
opiskelijat, työnantajat 
 
Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaisia asiantuntija alustuksia ja osallistumaan 
keskusteluun. 
Seminaaripäivän aikana on mahdollisuus osallistua toiminnallisiin työpajoihin*, joiden 
aiheina ovat: 
1. Tavoitteena oppisopimus – opiskelijan näkökulma 
2. Kielitietoinen ohjaus työpaikalla 
3. Opiskelijan tukena läpi matkan 
4. Digitaalisuus arjessa ja vapaa-ajalla: Seppo-pelin esittely 
5. Digityövälineet opettamisen tukena 
* osallistujien määrä työpajoissa on rajoitettu. Ilmoittaudu hyvissä ajoin! 
 
MAHTAVA-hanketta koordinoi Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut 
kumppaneinaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan 
ammattiopisto Varia ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö. MAHTAVA-hanke tekee verkostoyhteistyötä. 
Tapahtuman osatoteuttajina ovat Omnia, Tredu, Luksia, Salon Seudun 
Ammattiopisto, Perho Liiketalousopisto. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 4.12.2017 tästä linkistä (docs.google.com) 
 
Lisätietoja: Heidi Lehtovaara, 040 183 5148, etunimi.sukunimi@hel.fi  
 
 
Työperäisen maahanmuuton haasteet -seminaari  
18.12.2017 klo 13.00 – 16.00, Eduskunnan Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3, Helsinki 
 
18.12.1017 vietetään kansainvälisen siirtolaisuuden päivää. Teemaan liittyen 
eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja Suomen julkisen alan 
ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU järjestävät seminaarin, jossa pohditaan 
työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä haasteita.  
 
Miksi työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, vai tarvitaanko? Mitä uhkia on nähtävissä 
ja kuinka ne olisi estettävissä? Missä olemme onnistuneet ja mihin suuntaan 
työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa tulisi kehittää? Tarvitaanko 
saatavuusharkintaa?  
 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://docs.google.com/forms/d/1BfOaA52L6J_jwppfOq8UxKiLFFiq-Myp7bD5Utu6eN8


 

Varsinainen kutsu ja ohjelma toimitetaan viimeistään joulukuun alussa. Tiedustelut 
ja ennakkoilmoittautumiset: FIPSUn sihteeri Anna Malinen, etunimi.sukunimi@jhl.fi, 
puh. 050 304 3858 

 Hankkeet 

Mahdollisuudet todeksi -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke 
sekä yksi valtakunnallisen Kotona Suomessa-hankekokonaisuuden pilottihankkeista. 
Hankkeen toiminta on alkanut 1.9.2017 ja päättyy 31.8.2019 ja sitä hallinnoi Keski-
Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry. 
 
Mahdollisuudet todeksi (MaTo) – hankkeen ryhmätoiminta vuonna 2018 
 
Missä:           Matarankatu 4, 2. kerros, huoneet 202 ja 203 
Milloin:         8.1. – 15.4.2018,     ti – pe, klo 10 – 14  
                    23.4. – 26.8.2018,   ti – pe, klo 10 – 14  
                    3.9. – 9.12.2018,     ti – pe, klo 10 – 14  
 
Kenelle:         Pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajataustaisille asiakkaille 
 
Mitä:                MaTo – ryhmissä toteutetaan kotoutumisajan jälkeistä työhön aktivoivaa 
yksilö- ja ryhmätoimintaa jo pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille. 
Ryhmissä saa yksilö- ja ryhmäohjauksena tukea ja apua omien päämäärien 
selkeyttämiseen, työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseen sekä työ-
, työkokeilu- ja opiskelupaikkojen hakemiseen. Osallistujat saavat myös suomen 
kielen opetusta sekä työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta. Ryhmätoiminnan aikana 
osallistujilla on mahdollisuus siirtyä omien tavoitteiden mukaisesti vaiheittain 
työelämään erilaisten kokeilujen myötä. Ryhmiä on kahdenlaisia, Alku-MaTo (3kk) 
jonka aikana suunnitellaan oma koulutus- ja työllistymispolku ja Jatko-MaTo, johon 
voi siirtyä ja palata tarvittaessa eri nivelvaiheissa.  

 
Hankkeen työntekijät:   
Alku – MaTo:   Anne Ceesay, hankepäällikkö/ohjaaja p. 050 463 0120 
etunimi.sukunimi@wari.fi 
Jatko – MaTo:  Mari Korpela, hanketyöntekijä/työvalmentaja p. 050 323 6880 
etunimi.sukunimi @wari.fi 
 

Avustukset 
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut jälleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoitushaun Keski-Suomen, Pirkanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Osallisuuden 
edistämisen ja köyhyyden torjunnan toimintalinja (TL 5) on auki kaikissa 
maakunnissa. Haku toteutuu kaksivaiheisena: 1.11.-11.12.2017 Ideahaku ja 14.12.-
5.3.2017 varsinainen haku. Lisätietoa (rakennerahastot.fi) 
 
Sokra-koordinaation tehtävänä on tukea erityisesti ESR TL 5 hanketyötä ja edistää 
osallisuustyön toteutumista koko maassa. Mikäli olet kiinnostunut ESR TL 5 
rahoituksesta, lue lisää www.rakennerahastot.fi sivuilta ja kysy lisää 

http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized


 

allekirjoittaneelta. Lisätietoa hanketyöstä ja ESR TL 5 hankkeista löydät myös 
osoitteesta: www.thl.fi/sokra  

Työkaluja 

Maksuton ja kaikille avoin Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu 
käytettäväksi koko Suomessa. 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. Lisätietoa (info-lango.fi) ja mainosvideot (youtube.com) 

 

 

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

 
 

Juhlavaa itsenäisyyspäivää ja pirteitä pikkujouluja! 
 

 

http://www.thl.fi/sokra
https://www.info-lango.fi/fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgepCK1SGDoEZaaHoPvY5h-NLJEx9-BXX

