Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 1/2015

Kotouttamisen osaamiskeskuksen
ensimmäinen uutiskirje vuodelle
2015, ole hyvä!
Kotouttamisen osaamiskeskus toivottaa kaikille uutiskirjeen tilaajille hyvää
alkanutta vuotta! Tässä uutiskirjeessä voit tutustua kotouttamistyötä tukeviin
uusiin julkaisuihin, tuleviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
sekä kotouttaminen.fi-blogin kirjoituksiin.
Seuraava uutiskirje ilmestyy helmikuussa. Jos et ole vielä
tilaaja, voit tilata uutiskirjeen täältä. Voit myös halutessasi
poistua uutiskirjeen tilaajalistalta milloin vain.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskusten yhteistyössä järjestämät
aluekoulutukset jatkuvat
Kotouttamistyön kehittämiseen keskittyvä koulutus
tavoittaa useita satoja kotouttamis- ja maahanmuuttotyön
toimijoita ympäri Suomea.

Blogipoiminta
Kotouttaminen ei ole
projekti
"Kuluneiden vuosien varrella
kotouttamistyön perustaa on
vakiinnutettu osaksi suomalaista
palvelurakennetta ja luotu pysyviä
palveluita Suomeen muuttavien
kotoutumisen tueksi. Näin pitääkin olla.
Kotouttaminen ei ole projekti eikä
kotoutumisen tukeminen saa olla
määräaikaisten projektien varassa.
Mihin projekteja siis ylipäätään
tarvitaan?" kysyy työ- ja
elinkeinoministeriön erityisasiantuntija
Sari Haavisto kotouttamisen
osaamiskeskuksen blogissa.
Lue lisää...

Uudellemaalle järjestetään myöhemmin keväällä toinen tilaisuus, sillä
Helsingissä 4.2. pidettävään koulutukseen ilmoittautui osallistujia enemmän
kuin tilaisuuteen voidaan ottaa. Tilaisuuden ajankohdasta ja ohjelmasta
tiedotetaan kotouttaminen.fi-sivustolla.
Tutustu aluekoulutuksiin kotouttaminen.fi-sivuston Koulutukset-sivulla.

Avoin keskustelu ja roolien selkeyttäminen
tukevat järjestöjen ja valtionhallinnon
yhteistyötä kotouttamistyössä
Järjestöt ovat tärkeässä roolissa kotouttamistyössä tarjoten maahan
muuttaville mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja osallistua erilaisiin
toimintoihin. Suomessa toimii myös lukuisia maahanmuuttajien vetämiä
järjestöjä. Yhteistyön kehittämistä viranomaisten ja kolmannen sektorin
välillä kotoutumisen edistämiseksi pohditaan kevään aikana työ- ja
elinkeinoministeriössä.
Järjestöjen rooli ja yhteistyön vahvistaminen olivat keskustelun aiheina työja elinkeinoministeriössä maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän,
kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Etnisten suhteiden neuvottelukunta
ETNO:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa tiistaina 20.1.2015.
Tilaisuuteen osallistui useita edustajia maahanmuuttajien kanssa työtä
tekevistä sekä maahanmuuttajien itse vetämistä järjestöistä.
Lue lisää...

Koulutusmateriaalia pakolaisten
psykososiaalisen tuen tarpeiden
tunnistamiseen
Työ- ja elinkeinoministeriön SYLVIA-hankkeessa järjestettiin syksyllä
2014 kunnissa pakolais- ja kotouttamistyötä tekeville työntekijöille
koulutusta pakolaisten psykososiaalisen tuen tarpeiden
tunnistamiseen. Koulutuksen materiaalipaketti on nyt julkaistu
kotouttaminen.fi-sivustolla.
Koulutuksessa käsiteltiin pakolaisuuden aiheuttamien traumaoireiden syitä ja
taustoja, tunnistamista ja hoitomuotoja sekä traumatisoituneen
pakolaisasiakkaan kohtaamista. Koulutuksen toteutti hankkeen rahoituksella
Helsingin Diakonissalaitos yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen kanssa.
Diakonissalaitoksen osana koulutusta tuottama sähköinen materiaalipaketti
sisältää videoiden sekä esitysmateriaalin lisäksi kirjallisuutta ja linkkejä
koulutusteemoihin liittyvän lisätiedon lähteille.
Lue lisää...

Pointti -hankkeen julkaisuista tukea
kotouttamistyöhön ja maahanmuuttajien
työllistymisen palveluihin
Pointti – Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä Savossa -hankkeen
loppujulkaisu tarjoaa suosituksia kotoutumiseen liittyvän toiminnan
kehittämiseen. Vuodenvaihteessa päättyneestä hankkeesta on julkaistu
tammikuussa 2015 myös Maahanmuuttaja oman urapolun rakentajana opas.
Lue lisää...

Sylvia-hankkeen tuella
kunnista koteja
Suomeen muuttaville
pakolaisille
"Suomeen kiintiössä valittujen
pakolaisten määrä on viime vuosina ollut
750 henkilöä. Vuonna 2014 eduskunnan
päätöksellä kiintiö nostettiin 1050
henkilöön. Määrä oli tavallista suurempi
Syyrian kriisin vuoksi. Haasteena oli, ja
on edelleen, löytää kunta ja koti
Suomeen kiintiöpakolaisena saapuneille
henkilöille ja perheille", Uudenmaan
ELY-keskuksen maahanmuuttojohtaja
Jaana Suokonautio kirjoittaa
kotouttamisen osaamiskeskuksen
blogissa.
Lue lisää...

Uusia julkaisuja
Pointti -hankkeen loppujulkaisu: Kun
olisi yksi paikka
Pointti -hankkeen julkaisu:
Maahanmuuttaja oman urapolun
rakentajana
Väestöliiton julkaisu: Puhutaan
kotoutumisesta. Ryhmänohjaajan opas

utisia ja tiedotteita
•

26.1.2015
Väestöliitolta uusi opas kotouttavan työn tueksi

•

•

•

Tulevia koulutuksia
•

16.1.2015
Aluekohtaiset tilastot kertovat maahanmuutosta ja
antavat suuntaviivoja kotouttamistyön kehittämiseen

26.3.2015
Työ- ja elinkeinoministeriön SYLVIA-hankkeen
kotouttamisasiantuntijakoulutus, Helsinki
(Lisätietoja koulutuksesta tulossa helmikuun alussa

•

8.1.2015
Työterveyslaitoksen esiselvitys: turvapaikanhakijoina
saapuneiden työelämäneuvontaa kehitettävä

4.3.2015
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskukse
aluekoulutus, ruotsinkieliset, Turku

•

31.12.2014
Kotouttamisen osaamiskeskus toivottaa hyvää uutta
vuotta 2015!

12.-13.2.2015 ja 22.5.2015
Väestöliiton Puhutaan kotoutumisesta -ryhmäohjaaj
koulutus, Helsinki

•

11.2.2015
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskukse
aluekoulutus, Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-al
Kouvola

ää uutisia...

Lisätietoja koulutuksista...

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 2/2015

Kotouttamisen osaamiskeskuksen
uutiskirje 2/2015

Blogipoiminta

Tässä uutiskirjeessä voit tutustua kototoumista sekä maahanmuuttoa
käsitteleviin uusiin julkaisuihin, tulevan ESR-rahoituskauden
kotouttamistyöhön liittyviin hankkeisiin sekä kotouttaminen.fi-sivuston
viimeisimpiin uutisiin.

Mielenterveyden
edistäminen tukee
kotoutumista

Kevään aikana järjestetään useita kotoutumiseen ja maahanmuuttoon
liittyviä tapahtumia. Tilaisuuksia kootaan kotouttaminen.fi-sivuston
Koulutukset ja tapahtumat -osioon. Voit myös ilmoittaa kotoutumiseen
liittyvistä tilaisuuksista osoitteeseen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.
Jos et ole vielä tilaaja, voit tilata uutiskirjeen täältä. Voit myös halutessasi
poistua uutiskirjeen tilaajalistalta milloin vain.

"Mielenterveys on universaali asia, joka
koskettaa meitä kaikkia kotimaasta tai
kulttuurista riippumatta. Kun mieli voi
hyvin ja olo on turvallinen, vapautuu
voimavaroja arkielämän toimintaan,
opiskeluun, työhön ja sosiaaliseen
kanssakäymiseen", kirjoittaa Suomen
mielenterveysseuran asiantuntija Suvi

Maahanmuuton ja kotouttamisen suunta 2011–
2014 -raportti julkaistu

Piironen kotouttamisen
osaamiskeskuksen blogissa.
Lue lisää...

Sisäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön 6.2.2015 julkaistussa
Maahanmuuton ja kotouttamisen suunta 2011–2014 -katsauksessa
tarkastellaan Suomen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kehitystä
viimeisen neljän vuoden ajalta ja ennakoidaan tulevien vuosien
kehittämistarpeita.

Uusia julkaisuja

Lue lisää...

Sisäministeriö & työ- ja
elinkeinoministeriö: Maahanmuuton ja
kotouttamisen suunta 2011–2014

Kotona Suomessa -hankkeen
pilottihankkeiden hakuinfotilaisuus
järjestetään 18.3.
Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Kotona Suomessa -hanke on
käynnistynyt vuoden 2015 alusta. Projektin Hyvä alku osahankkeessa kehitetään mallia maahanmuuttajien
alkuvaiheen palvelukokonaisuudeksi pilottihankkeiden
avulla. Pilottihankkeiden hausta järjestetään infotilaisuus
keskiviikkona 18.3.2015 klo 13–16.
Lue lisää...

OKM hakee yhteistyöhankkeita
maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen
ja koulutuksen kehittämiseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR -rahoitteisen Kotona
Suomessa -toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on
tuottaa valtakunnalliset periaatteet korkeakoulutettujen
maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen sekä
pysyvät rakenteetperuskoulun suorittamiseen
oppivelvollisuuden ylittäneille maahanmuuttajille. Haku tavoitteita
mallintaville yhteistyöhankkeille on käynnissä 17.4.2015 asti.
Lue lisää...

Kompetenscentret presenterar sig i Åbo
16.4.
Kompetenscentret för integration av invandrare presenterar sig i ett
utbildningstillfälle 16.4.2015 klockan 9.30–16.00 i Åbo. Utbildningshelhetens
målsättning är det tvärsektoriella utvecklandet inom kommuner och regioner
av etableringsprocessen under invandringens inledande fas. Genom att
uppskatta utvecklingsbehoven i samband med den inledande
integrationsfasen förbereder man sig för det riksomfattande ESF programmet.
Utbildningsdagen hålls på svenska, distansdeltagande är också möjligt.
Läs mer...

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:
Tulevaisuuden tekijät –Suomi ei pärjää
ilman maahanmuuttoa
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:
Kuka Suomessa tekee työt?

utisia ja tiedotteita
•

•
•
•
•
•

23.2.2015
Annika Forsander TEMatiikkaa-blogissa:
Kotouttamistyöhön tarvitaan yhteistyötä ja pysyviä
rakenteita
17.2.2015
Ammattilaisia Suomessa -kirja kertoo 15
somalialaistaustaisen nuoren tarinan
9.2.2015
Hallitus esittää pakolaiskiintiön nostamista 1050
henkilöön
3.2.2015
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA: Suomi tarvitsee
maahanmuuttoa
2.2.2015
Tietopaketti mielenterveydestä maahanmuuttajille
2.2.2015
Ministeri Ihalainen: Kotoutuminen merkitsee
yhteiskunnan täysivaltaista jäsenyyttä

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
•
•
•

•

•

•

16.4.2015
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskukse
aluekoulutus, ruotsinkieliset, Turku
30.3.2015
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELY-keskukse
aluekoulutus, Uudenmaan ELY-alue, Helsinki
26.3.2015
Työ- ja elinkeinoministeriön SYLVIA-hankkeen
koulutus kiintiöpakolaisten valintamatkoille
osallistuville kotouttamisen asiantuntijoille, Helsinki
25.3.2015
Helsingin yliopiston ja kotouttamisen
osaamiskeskuksen Maahanmuutto ja etniset suhtee
Suomessa -tilaisuus, Helsinki
16.3.2015 alkaen
Moniheli ry:n, oikeusministeriön, Etnisten suhteiden
neuvottelukunta ETNO:n ja paikallisten
yhteistyötahojen Kaikkien Vaalit -vaalipaneelikiertue
5.3.2015
Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) ja
kotouttamisen osaamiskeskuksen Vapaaehtoinen
paluu ja uudelleenkotouttaminen - Case: Kosovo seminaari, Helsinki
Lisätietoja koulutuksista ja tapahtumista...

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 3/2015

Kotouttamisen osaamiskeskuksen
kevään uutiskirje 3/2015
Uutiskirje on lähetetty osaamiskeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön
alaisen maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän yhteistyökumppaneille
sekä osaamiskeskuksen tilaisuuksiin osallistuneille. Jos et ole vielä tilaaja,
voit tilata uutiskirjeen täältä. Voit myös halutessasi poistua uutiskirjeen
tilaajalistalta milloin vain.

Tervetuloa Innovaatiotalouden
maahanmuuttopolitiikka -tutkimuksen
julkistamisseminaariin
Kotouttamisen osaamiskeskuksen tutkimus
Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka julkistetaan
tiistaina 12. toukokuuta 2015 pidettävässä
seminaarissa. Tutkimuksessa tarkastellaan miten
innovaatio-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan
teemojen ja käytännön toteutuksen tulisi lähentyä toisiaan tilanteessa, jossa
hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaatii uusia avauksia ja työllisyyden
parantamista.

Blogipoiminta
Kannustajat
kotoutumispolun
varrella
"Tavanomainen maahan tulija voi
odottaa pysyvään asumiseen liittyviä
päätöksiä sekä ohjautumista kieliarvioon
ja kielikurssille kuukausia, pisimmillään
yli vuoden. Apua tähän turhauttavaan
jaksoon voi hakea kolmannen sektorin
palveluista", kirjoittaa Luetaan yhdessä verkoston projektipäällikkö Henna-Maija
Syrjälä kotouttamisen
osaamiskeskuksen blogissa.
Lue lisää...

Lue lisää...

Uusia julkaisuja

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahaston haku saattaa
ennakkotietojen mukaan käynnistyä kesällä

TEM: Maahanmuuttajien palvelutarpeet
ja yrittäjyyden edistäminen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallinen
toimeenpano-ohjelma on siirtymässä valtioneuvoston hyväksyttäväksi, jonka

Oikeusministeriö: Äänestäminen osana
poliittista kansalaisuutta.
Maahanmuuttotaustaisten

jälkeen rahaston hankehaku voidaan käynnistää. Hankehaku pyritään
käynnistämään kesäkuussa ennen juhannusta, mutta se voi siirtyä
alkusyksyyn, jos toimeenpano-ohjelman käsittely valtioneuvostossa
viivästyy.

äänioikeutettujen osallistuminen vuoden
2012 kunnallisvaaleissa
Euroopan muuttoliikeverkosto EMN:
Maahanmuuton tunnusluvut 2014

Lue lisää...
Euroopan muuttoliikeverkosto EMN:
Vuosittainen maahanmuutto- ja
turvapaikkapolitiikkaa koskeva
raportti/Suomi 2014

Kotona Suomessa -hankkeeseen haetaan
pilotteja
Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän Kotona
Suomessa -projektin Hyvä alku -hankeosioon haetaan
pilottihankkeita mallintamaan maahanmuuttajien
alkuvaiheen palvelukokonaisuutta. Hakuaika on 23.3.–22.5.2015.
Hausta järjestettiin infotilaisuus keskiviikkona 18.3. Voit tutustua
infotilaisuuden materiaaleihin ja hankekokonaisuuteen kotouttaminen.fisivustolla.
Lue lisää...

Kokemus poliittisesta osallistumisesta
lähtömaassa lisää maahanmuuttajien
äänestysaktiivisuutta
Oikeusministeriön julkaiseman tutkimuksen mukaan
maahanmuuttajataustaiset äänioikeutetut äänestävät
todennäköisemmin, jos heillä on useita lapsia, heidän
puolisonsa on Suomen kansalainen tai he tulevat maasta,
jossa on demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä.
Poliittisen osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden
edistäminen on selvityksen tekijöiden mukaan tärkeä
huomioida myös kotoutumistoimenpiteitä suunniteltaessa.
Lue lisää..

Brist på nätverk och höga krav på
språkkunskaper är problem vid
sysselsättningen av invandrare
Invandrarnas sysselsättning i Finland behandlades i Yles Aamu-tv onsdagen
den 18 mars 2015. I diskussionen deltog migrationsdirektör Kristina
Stenman från arbets- och näringsministeriet, projektansvarig Heidi Hirvonen
från projektet Osaavat naiset (Kvinnor som kan) inom förbundet MonikaNaiset samt Dana Kilpeläinen som flyttat från Rumänien till Finland. Bristen
på nätverk och de höga krav som ställs på kunskaperna i finska lyftes fram
som de mest väsentliga problemen när det gäller sysselsättningen av
invandrare.
Läs mer...

utisia ja tiedotteita
•

20.4.2015

Tulevia tapahtumia
•

18.5.2015

•

•
•
•
•
•
•

Euroopan muuttoliikeverkoston julkaisut kokoavat
viime vuoden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa
15.4.2015
Lapsen edun toteutuminen
maahanmuuttoprosesseissa nostetaan esiin
seminaarissa
10.4.2015
TEM:n ohje tukee kotoutumisen alun toimenpiteiden ja
palvelujen toteuttamista
27.3.2015
TEM:n raportti: Maahanmuuttajayrittäjät kaipaavat
yhteistyötä ja verkostoitumista kantaväestön kanssa
23.3.2015
Womento-hanke sai pysyvän rahoituksen – käynnissä
haku mentorointiryhmään
19.3.2015
Maahanmuuttajien työllistymisen haasteina ovat
verkostojen puute ja korkeat vaatimukset kielitaidosta
19.3.2015
Vaalit.fi-sivustolla tarjotaan selkokielistä materiaalia
eduskuntavaaleista eri kielillä
18.3.2015
MARTHA-hankkeessa tuotettiin
maahanmuuttajanaisten kotoutumista tukevia malleja

•

•

Suomen Punaisen Ristin Kotoutuminen ja kolmas
sektori 2015 – osallisuus ja yhteisö
vapaaehtoistoiminnassa -tilaisuus, Helsinki
12.5.2015
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Innovaatiotalouden
maahanmuuttopolitiikka -tutkimuksen
julkistamisseminaari, Helsinki
6.5.2015
Euroopan muuttoliikeverkoston Lapsen etu
maahanmuuttoprosesseissa -seminaari, Helsinki

Lisätietoja tapahtumista...

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

Lisää uutisia...

Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 4/2015

Kotouttamisen osaamiskeskuksen
uutiskirje 4/2015
Seuraava kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje
ilmestyy kesäkuussa. Jos et ole vielä tilaaja, voit tilata
uutiskirjeen tästä linkistä. Voit myös lopettaa uutiskirjeen
tilaamisen milloin vain haluat.

Kirjallisuuskatsaus kokoaa
maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia
ja mielenterveyttä edistäviä tekijöitä ja
palveluja
"Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät
tekijät ja palvelut – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus" julkistetaan tiistaina
9.6.2015. Tervetuloa julkistamistilaisuuteen!

Blogipoiminta
Monikulttuuriset
aamukahvit rakentaa
kumppanuutta
"Monikulttuuriset aamukahvit -yhteistyö
nostaa esiin uusia ajatuksia, kuinka
laajentaa ja kohdentaa kunkin tahon
palveluita maahanmuuttajille ja samalla
tukea ulkomaalaistaustaisten
kotoutumista Hämeenlinnan seudulle.
Mitä tutummaksi kumppanit ovat tulleet,
sitä merkittävämmäksi tiedon
välittämisen ja yhteistyön areenaksi
verkosto on muodostunut", kirjoittavat
Tanja Tauro ja Erika Jokinen
kotouttamisen osaamiskeskuksen
blogissa.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen julkaisema katsaus sisältää uusinta
tutkimustietoa palveluiden kehittämiseen sekä mielenterveyden että
laajemmin kotouttamisen parissa työskenteleville.

Lue lisää...

Lue lisää...

Uusia julkaisuja

Uusi tutkimus
kotoutumissuunnitelmien
vaikutuksista maahanmuuttajien
lasten koulutuspolkuihin
julkaistaan kesäkuussa
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee 16.6.2015

•

Kotouttamisen osaamiskeskus,
TEM: Innovaatiotalouden
maahanmuuttopolitiikka –
kansainvälinen muuttoliike,
maahanmuuttajat ja
innovaatiopolitiikka

•

Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten
koulutusvalintoihin -tutkimuksen. Tutkimuksessa havaittiin TE-toimistoissa
tehtyjen kotoutumissuunnitelmien parantavan merkittävästi
maahanmuuttajien lasten opintomenestystä.
Julkistamistilaisuus pidetään tiistaina 16.6. klo 9.30–11.30 työ- ja
elinkeinoministeriön auditoriossa osoitteessa Eteläesplanadi 4, Helsinki.
Tarkka ohjelma sekä linkki ilmoittautumiseen julkaistaan kotouttaminen.fisivustolla kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

KAKS - Kunnallisalan
kehittämissäätiö: Puolisona
maahanmuuttaja –
Monikulttuuristen perheiden
viihtyminen Suomessa ja
muuttosuunnitelmat

Kotona Suomessa -hankkeen
aluekoordinaattorit aloittavat työnsä
kesällä
Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelukokonaisuutta
mallintavan sekä alueellista kotouttamistyötä verkottavan
Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit
aloittavat työnsä kesäkuussa. Hankkeen seitsemän
aluekoordinaattoria sijoittuvat niin sanotuille laajennetuille
ELY-alueille.
Lue lisää...

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahaston hausta järjestetään
koulutuksia kesäkuussa
Sisäministeriö järjestää 15.–17.6.2015 turvapaikka-,
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF)
seuraavasta rahoitushausta koulutukset Helsingissä,
Tampereella ja Oulussa. Koulutuksissa opastetaan tuen
hakemiseen käymällä läpi rahaston sisältöä ja sähköisen
hakemuksen täyttämistä. Useista ELY-keskuksista on
mahdollista osallistua koulutuksiin etäyhteyden kautta.
Lue lisää...

utisia ja tiedotteita
•
•
•

•

•

26.5.2015
Uusi monikulttuurikeskusten yhdistys verkottaa ja
vahvistaa monikulttuurista työtä valtakunnallisesti
15.5.2015
THL:n uusi Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa ammattilaisille
13.5.2015
iCount-hankkeessa on edistetty maahanmuuttajien
yhteiskunnallista osallistumista monin keinoin - opit
jaetaan päätöstilaisuudessa
12.5.2015
Innovaatiopolitiikalla voidaan edistää
maahanmuuttajien työllistymistä sekä osaamisen
hyödyntämistä
8.5.2015
Monikulttuuristen perheiden puolisot toivovat

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
•
•
•

•
•

17.6.2015
Sisäministeriön AMIF-hakukoulutus, Oulu
16.6.2015
Sisäministeriön AMIF-hakukoulutus, Tampere
16.6.2015
Kotouttamisen osaamiskeskuksen tutkimuksen
"Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset
maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin"
julkistamistilaisuus (Lisätietoa tulossa.)
15.6.2015
Sisäministeriön AMIF-hakukoulutus, Helsinki
9.6.2015
Kotouttamisen osaamiskeskuksen
kirjallisuuskatsauksen "Maahanmuuttajien psyykkis
hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja

•
•

kielenopetuksen kehittämistä ja työllistymistä
27.4.2015
Ministerit Ihalainen ja Räsänen vetoavat kuntiin
pakolaisten kuntapaikkojen lisäämiseksi
27.4.2015
Tuomas Martikainen aloittaa syksyllä
Siirtolaisuusinstituutin johtajana

Lisää uutisia...

palvelut" julkistamistilaisuus
Lisätietoja tapahtumista ja koulutuksista...

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.
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Kotouttamisen osaamiskeskus
toivottaa kaikille hyvää
juhannusta ja kesää!
Tässä kesän
uutiskirjeemme, ole hyvä.
Seuraava uutiskirjeemme
ilmestyy elokuussa.
Kotouttamisen
osaamiskeskuksen uutiskirje
on lähetetty
osaamiskeskuksen sekä työja elinkeinoministeriön
alaisen maahanmuuttajien
kotouttaminen -ryhmän
yhteistyökumppaneille sekä
osaamiskeskuksen
tilaisuuksiin osallistuneille.
Jos et ole vielä tilaaja, voit
tilata uutiskirjeen täältä. Voit myös halutessasi poistua uutiskirjeen
tilaajalistalta milloin vain.

Kotouttamispolitiikalla on merkitystä –
Tutkimus osoittaa kotoutumissuunnitelmilla
olevan ylisukupolvisia vaikutuksia
Kotouttamisen osaamiskeskuksen 16.6.2015 julkaiseman tutkimuksen
mukaan TE-toimistoissa tehdyillä kotouttamissuunnitelmilla on
merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajien lasten opintomenestykseen
sekä koulutusvalintoihin. Tutkimus on yksi osoitus siitä, että
kotouttamispolitiikalla on merkitystä ja kotoutumista tulee tarkastella

Blogipoiminnat
Ujosta rohkeaksi
taiteen avulla
"Taide kumpuaa yksilöideoista, mutta
sen tekeminen yhdessä kasvattaa
ryhmätyötaitoja. Osallistumalla taiteen
tekemiseen saa erilaisia valmiuksia
minkä tahansa työpaikan hakemiseen.
Hankkeeseemme osallistunut
maahanmuuttajanuori Aryan Niroumand
kommentoi tuntemuksiaan sanomalla:
”Ennen olin ujo, nyt olen rohkea,"
kirjoittaa Turun AMK:n Outi Hyytinen
osaamiskeskuksen blogissa.
Lue lisää...

Kukaan ei halua olla
vieras omassa
kodissaan
"Suomessa on loistava
tilastointijärjestelmä ja olemme hyvin
ajan tasalla väestön tämän hetkisestä
tilanteesta ja tulevaisuuden ennusteista.
Kolikon kääntöpuoli on se, että
tilastoinnissa käytettävät kategoriat
ylläpitävät mielikuvaa erillisistä
ihmisryhmistä," kirjoittavat Suomen
Setlementtiliiton Evelyn Sõer ja Suomen
Pakolaisavun Miriam Attias

pitkäjänteisesti.

osaamiskeskuksen blogissa.

Lue lisää...

Lue lisää...

Tutkimuskatsaus: Palvelujärjestelmän tulee
tukea maahanmuuttajien mielen hyvinvointia

Uusia julkaisuja

Kotouttamisen osaamiskeskuksen tiistaina 9.6.2015
julkaisema tutkimuskatsaus nostaa esiin psyykkisen tuen
tarpeen usein jaksamista ja mielen hyvinvointia
koettelevissa kotoutumisen ja maahanmuuton tilanteissa.
Tutkimuskatsauksen julkistamistilaisuuden
puheenvuoroissa nostettiin esiin sektorirajat ylittävän työn tärkeys, tarve
kehittää mielenterveyteen liittyviä peruspalveluja sekä kotouttamis- ja
mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten osaamisen tukeminen.
Lue lisää...

Taiteesta tukea työnhakuun ja
kotoutumiseen
Turun ammattikorkeakoulun Kohtaamisia-hankkeessa on kehitetty taiteen
keinoin menetelmiä maahanmuuttajien oman osaamisen tunnistamiseen
sekä heidän itsevarmuutensa lisäämiseen työnhaussa. Hankkeessa
kehitetyt menetelmät on keväällä koottu julkaisuksi. Voit tutustua aiheeseen
myös kotouttaminen.fi-blogissa!

Kotouttamisen osaamiskeskus, TEM:
Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset
maahanmuuttajien lasten
koulutusvalintoihin (pdf)
Kotouttamisen osaamiskeskus, TEM:
Maahanmuuttajien psyykkistä
hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät
tekijät ja palvelut – Systemaattinen
tutkimuskatsaus (pdf)
Turun AMK, Kohtaamisia-hanke:
Ennen olin ujo, nyt olen rohkea –
Taiteesta tukea maahanmuuttajien
työnhakuun

Lue lisää...

utisia ja tiedotteita
•
•
•
•

4.6.2015
JYVÄ-hankkeen loppuseminaari nostaa esiin
kotouttamistyön kehittämisen järjestöissä
3.6.2015
Kotoutumissuunnitelmat parantavat maahanmuuttajien
lasten opintomenestystä
1.6.2015
THL kutsuu maahanmuuttajatoimijoita
verkostoitumaan
29.5.2015
Uusi hallitus nimitettiin

ää uutisia...

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 6/2015

Kotouttamisen kumppanuusohjelman
valmistelu alkaa – Tervetuloa mukaan!
Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut kotouttamislakiin
perustuvan valtion kotouttamisohjelman valmistelun
vuosille 2016–2019. Samanaikaisesti valtion
kotouttamisohjelman valmistelun kanssa laaditaan
kotouttamisen kumppanuusohjelma. Kumppanuusohjelmaa valmistellaan
laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja sen ensimmäinen
suunnittelutilaisuus pidetään 16.9.2015.
Lue lisää...

Tule Kuntamarkkinoille saamaan tiedosta
tehoa kotouttamistyöhön!

Blogipoiminnat
Osallisuuden
kehittäminen vaatii
yhdessä ihmettelemistä
"Osallisuuden kehittäminen vaatii
yhdessä ihmettelemistä ja kokemusta
jaetuista intresseistä. Se vaatii
herkkyyttä tunnistaa taustalla vaikuttavia
kulttuurisia tai uskonnollisia syitä, sekä
rehellisyyttä ja halua tehdä muutoksia
omiin toimintatapoihin," kirjoittaa IOM:n
ACCESS-hankkeen
projektikoordinaattori Kati Bhose

Kotouttamisen osaamiskeskus esittelee 9. ja 10.9.2015
Kuntamarkkinoilla toimintaansa sekä kotouttamistyötä ja
tiedolla johtamista tukevia välineitä. Tule kuulemaan
miten kotouttamistyötä voidaan kehittää kunnissa vahvan
tietopohjan ja tiedolla ohjaamisen avulla!

osaamiskeskuksen blogissa.
Lue lisää...

Mielenterveys kuuluu
kaikille

Lue lisää...

Ministeri Lindström:
Kotoutumista on tehostettava
turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyessä
Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä saattaa vuonna 2015
nousta 15 000 hakijaan. Kotouttamistoimista vastaava oikeus- ja työministeri
Jari Lindströmin mukaan on varmistettava, että turvapaikkamenettely toimii
tehokkaasti. Lisäksi hänen mukaansa kotouttamistoimenpiteitä tulee
tarkastella, jotta turvapaikanhakijoiden kotoutumista voidaan tehostaa.
Lue lisää...

"Yhtäläiset vaikuttamismahdollisuudet,
tasa-arvo, demokratia ja sosiaalinen
pääoma kulkevat käsi kädessä
mielenterveyden kanssa. Työ
avoimemman, suvaitsevamman ja
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan
puolesta yhdistää mielenterveystyötä ja
kotouttamistyötä tekevät," kirjoittaa
Suomen Mielenterveysseuran
kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck
kotouttaminen.fi-blogissa.
Lue lisää...
Tutustu myös muihin kesän aikana
blogissamme julkaistuihin kirjoituksiin:
Kotouttaminen.fi-blogi

Uusi selvitys tarkastelee
maahanmuuttajajärjestöjä palveluiden
tuottajina
Kotouttamisen osaamiskeskuksen tilaama uusi selvitys tuo näkyväksi
maahanmuuttajajärjestöjen tekemää kotouttamistyötä. Selvitys julkaistaan
16.9.2015 työ- ja elinkeinoministeriön kotouttaminen-ryhmän
kumppanuusohjelman käynnistämistilaisuudessa, jossa esitellään
selvityksen keskeisimpiä tuloksia. Selvitys on saatavilla julkaisupäivästä
alkaen myös sähköisesti kotouttaminen.fi-sivustolla.

Kotouttamisen osaamiskeskus, TEM:
Selvitys maahanmuuttajajärjestöistä
palveluntuottajina

Lue lisää...

Lue lisää...

Tulevia julkaisuja

Uudella lomakkeella tarjotaan kunnille
jäsennellympää ennakkotietoa
vastaanotettavista kiintiöpakolaisista
Kiintiöpakolaisten valintamatkoilla on otettu käyttöön lomake, jonka tietojen
pohjalta kunnissa voidaan varautua vastaanottoon
liittyviin, välittömiin palveluntarpeisiin. Lomakkeella
välitetään kunnalle tietoa pakolaisen sekä hänen
perheensä taustasta ja kotoutumista edistävistä tarpeista
jäsennellymmässä muodossa kuin aikaisemmin. Kunnan
palvelualakohtaiset tiedot ovat eriteltävissä ja jaettavissa lomakkeesta vain
asianosaisille tahoille, mikä lisää vastaanotettujen pakolaisten tietoturvaa.
Lue lisää...

utisia ja tiedotteita
•
•

20.8.2015
Sisäministeriö: Turvapaikanhakijoita valmistaudutaan
vastaanottamaan tänä vuonna 15 000
20.8.2015

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
•
•

16.9.2015
TEM:n kotouttamisen kumppanuusohjelman
käynnistämistilaisuus
9. ja 10.9.2015

•

•
•
•
•
•
•

Järjestöillä on paljon mahdollisuuksia
kotouttamistyössä – lue lisää blogistamme!
9.7.2015
HALATEN -hankkeen tutkimukset kokoavat tietoa
yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden
tilanteesta
8.7.2015
UNHCR:n tuore raportti taustoittaa pakolaisten kriisiä
Välimerellä
3.7.2015
Ruotsalaiset selvitykset: maahanmuuton
talousvaikutuksia tulee tarkastella pitkällä aikavälillä
2.7.2015
Suomi sijoittui neljänneksi kotouttamispolitiikkaa
vertailevassa MIPEX 2015 -indeksissä
30.6.0215
Kotona Suomessa -pilottiprojekteiksi valittiin seitsemän
hanketta
26.6.2015
Järjestöhaku Etnisten suhteiden neuvottelukunnan
(ETNO) tulevalle kaudelle on käynnistynyt
26.6.2015
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston
(AMIF) haku on alkanut

•
•

Kuntaliiton Kuntamarkkinat
Osaamiskeskuksen osasto K1b K-kerroksessa
9.9.2015
Suomen Punaisen Ristin Sano se ääneen rasisminvastainen tapahtuma, Helsinki
3.-4.9. sekä 4.12.
Väestöliiton Puhutaan kotoutumisesta -ryhmäohjaajan
koulutus ammattilaisille ja vapaaehtoisille

Lisätietoja tapahtumista ja koulutuksista...

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.
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Kuntien tulee varautua lisääntyvään
kuntapaikkojen tarpeeseen ja
maahanmuuttajien vastaanottoon
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto kehottavat
kuntia varautumaanmaahanmuuttajien vastaanottoon.
Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen merkitsee kuntapaikkojen
tarpeen kasvua. Ensi vuodelle arvioidaan tarvittavan ainakin 10 000
kuntapaikkaa. Lisäksi on tärkeää, että kunnat huomioivat tilanteen
kotoutumis- ja peruspalveluiden järjestämisessä.
Lue lisää...

Kotomittarilla arvioidaan kotoutumisen
edistämistä kunnissa
Kotomittari eli kunnan kotoutumisen edistämisen mittari on nyt julkaistu
kotouttaminen.fi-sivustolla. Mittari on kunnille suunnattu
itsearviointimenetelmä, jolla voidaan arvioida kunnan kotoutumisen
edistämistä muun muassa palvelujen, strategisen kehittämisen, monialaisen
yhteistyön sekä etnisten suhteiden ja osallisuuden pohjalta. Kotomittari toimii
myös väylänä palautteelle.
Lue lisää...

Blogipoiminnat
Sydämen logiikka ja
kilpailu kyvyistä
"Miten Saksa sitten uskoo selviävänsä
kotouttamisesta? Valtiosihteeri
Krammen esiintuomat toimenpiteet eivät
juuri eroa niistä mitä Suomessakin on
käytössä, mutta keskeistä on se, että
liittovaltio on sitoutunut
maahanmuuttajien vastaanottoon. Hän
painotti, että on tärkeää poistaa
rakenteelliset esteet ja antaa ihmisille
mahdollisuus kehittää itseään,
kouluttautua ja siirtyä työmarkkinoille."
Lue kotouttamisen osaamiskeskuksen
erityisasiantuntijan Anne AlitolppaNiitamon mietteet Mexico Cityssä
pidetystä Metropolis-konferenssistä.
Lue lisää...

Ilmoittaudu kotouttamisen
kumppanuusohjelman teematyöpajoihin

Turvapaikanhakijoille
sataa apua, mutta kuka
koordinoisi kaiken?

Valtion kotouttamisohjelman valmistelun yhteydessä toteutettavassa
kotouttamisen kumppanuusohjelmassa järjestetään syksyn aikana
neljä teematyöpajaa. Voit nyt ilmoittautua mukaan työpajoihin.
Huomaathan, että teematyöpajojen ajankohtiin on tullut muutoksia aiemmin
ilmoitetusta.

"Kovin pitkään tällaista
vapaaehtoistoimintaa ei voida
kuitenkaan pyörittää ilman lisäresurssia
sen organisoimiseen. Jotta hyvin alkuun
päässyt toiminta kantaa, tulee valtion,

kuntien ja miksei myös esimerkiksi
yritysten ja säätiöiden pikaisesti tukea
tätä ennen näkemätöntä kansalaisten
aktiivisuuden nousua," korostaa
Suomen Pakolaisavun kotimaan
toiminnan päällikkö Pia Lindfors
blogissamme.

Lue lisää...

Maahanmuuttovirasto tiedottaa
turvapaikanhakijoiden vastaanottoon sekä
arkeen liittyvistä kysymyksistä
Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä saattaa nousta tämän
vuoden aikana 15 000 hakijaan. Maahanmuuttovirasto tiedottaa sivustollaan
uusista vastaanottokeskuksista. Lisäksi Maahanmuuttovirasto kertoo
tiedotteissaan turvapaikanhakijoiden arjesta vastaanottokeskuksissa sekä
vastaanottokeskusten vaikutuksista paikkakunnille, joihin niitä avataan.

Lue lisää...

Uusia julkaisuja

Lue lisää...
TEM, kotouttamisen osaamiskeskus:
Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi
– maahanmuuttajajärjestöt palveluiden
tuottajina

Webbplatsen Infobankens sektion "Flytta
till Finland" har förnyats
Webbplatsen Infobankens sektion "Flytta till Finland" har förnyats genom att
webbsidornas struktur och innehåll har uppdaterats. På sidorna beaktas nu
bättre att inresekraven är olika för EU-medborgare och icke EU-medborgare.
På de förnyade sidorna beaktas även nordiska medborgare. Det har gjorts
lättare att hitta på sidorna genom att information som är avsedd för olika
grupper har fått egna sidor. Sektionen "Flytta till Finland" innehåller dock
fortsättningsvis även sådan information som riktas till alla som flyttar till
Finland. Webbsidorna har förnyats utifrån den respons man fått av
användare och samarbetspartner samt de resultat man fått från
användbarhetstestning.

Maahanmuuttajien järjestötoiminta on
laajaa ja monipuolista. Se on myös
keskeinen maahanmuuttajien
kotouttamisen voimavara. Selvitys
kartoittaa järjestöjen palvelutoiminnan
kohderyhmiä, toimialoja ja
rahoitusmuotoja.
Tutustu oppaisiin ja julkaisuihin...

Läs mer...

utisia ja tiedotteita
•
•
•
•

23.9.2015
Kotouttamisen kumppanuusohjelman ensimmäisen
työpajan teema on rasismin ehkäisy
16.9.2015
Uusi selvitys: Maahanmuuttajajärjestöt tukevat
toiminnallaan kotoutumista
7.9.2015
Infopankin Muutto Suomeen -osio on uudistunut
4.9.2015
Kotouttaminen.fi-blogissa: Kuin kesä 25 vuotta sitten

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
•

•
•

20.11.2015
Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkoston (NVL
Turun yliopiston Brahea-keskuksen seminaari Osaa
maahanmuuttaja - ohjausta maahanmuuttajien
osaamisen tunnistamiseen, Turku
28.10.2015
TEM:n kotouttamisen kumppanuusohjelman
teematyöpaja Tehokas kotoutuminen, Helsinki
21.10.2015
TEM:n kotouttamisen kumppanuusohjelman

•
•

4.9.2015
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO)
järjestöhaku jatkuu 18.9. asti
26.8.2015
Uusi selvitys tarkastelee maahanmuuttajajärjestöjä
palveluiden tuottajina

•

•

•

teematyöpaja Kansainvälinen suojelu ja kunnat,
Helsinki
14.10.2015
TEM:n kotouttamisen kumppanuusohjelman
teematyöpaja Maahanmuuttajat, elinkeinotoiminta ja
innovaatiot, Helsinki
1.10.2015
TEM:n kotouttamisen kumppanuusohjelman
teematyöpaja Edistetään suvaitsevaa ja ihmisarvoa
kunnioittavaa keskustelukulttuuria, eikä rasismia
sallita, Helsinki
29.9.2015
Väestöliiton idea-iltapävä
Maahanmuuttajavanhemmat koulunkäynnin tueksi,
Helsinki

Lisätietoa koulutuksista ja tapahtumista...

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.
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Tutustu TEM:n kumppanuuskampanjan
lupauksiin ja tee oma lupaus kotoutumisen
edistämiseksi!
Työ- ja elinkeinoministeriö kokoaa eri organisaatioiden lupauksia ja
aloitteita kotoutumisen edistämiseksi. Monet toimijat ovat lähteneet jo
mukaan; tutustu esimerkiksi Suomen Nuorisoseurojen, Hyrköistentien
päiväkodin, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen sekä Elinkeinoelämän
keskusliiton lupauksiin ja tee oma lupaus!
Lue lisää...

OKM:n avustushaut kotoutumisen tukemiseen
liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin
alueilla ovat käynnissä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut avatuksi
kehittämisavustuksen haun kunnille maahanmuuttajien kotouttamisen
edistämiseen liikunnan avulla. Lisäksi käynnissä ovat avustushaut
liikunnan järjestämiseen vastaanottokeskuksissa sekä
turvapaikanhakijanuorten kotoutumisen edistämiseen vapaa-ajantoiminnan
järjestämisen kautta.
Lue lisää...

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja
maahanmuuttajat -työpajan videot nyt
katsottavissa
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää syksyn aikana teematyöpajoja osana
kotouttamisen kumppanuusohjelman valmistelua. Työpajojen
esitysmateriaaleja päivitetään kotouttaminen.fi-sivuston Työn tueksi -osioon.
Voit katsoa sivulta nyt myös 14.10.2015 pidetyn Elinkeino- ja

Blogipoiminnat
Yhdenvertaiset
mahdollisuudet ja
kotoutuminen
"Parhaassa tapauksessa, minkä
kohdallani koen jossain määrin jo
toteutuneen, mielestäni kotoutumisessa
toteutuu ihmiselle se kaikista ominaisin
ja todellisin piirre: monikulttuurisuus ja identtisyys," kirjoittaa oikeusministeriön
ylitarkastaja Beqiri Nexhat
kotouttaminen.fi-blogissa.
Lue lisää...

Ammattilaisille
suunnattu
kielikoulutus tukee
kotoutumista ja
työllistymistä
"Ruotsissa ammattiosaamisen,
täydentävän koulutuksen ja
mentoroinnin yhdistäminen
kielikoulutukseen on osoittautunut
onnistuneeksi kotoutumisen ja
työllistymisen malliksi," kertoo
Tukholman kaupungin osastopäällikkö
Jussi Koreila kotouttaminen.fi-blogissa.

innovaatiopolitiikka ja maahanmuuttajat -työpajassa kuvatut puheenvuorot.
Työpaja järjestettiin yhteistyössä Euroopan muuttoliikeverkosto EMN:n
kanssa.

Lue lisää...

Työn tueksi: Kotouttamisen kumppanuusohjelman teematyöpajojen
materiaalit

Mediassa
Tutustu kotouttaminen.fi-sivuston uuteen
Mediassa -osioon. Nostamme osiossa
esiin kotouttamisen osaamiskeskuksen
ja TEM:n maahanmuuttajien
kotouttaminen -ryhmän asiantuntijoiden
esiintymisiä muualla mediassa.

Materiaalipaketilla tarjotaan
vapaaehtoisille välineitä kielen ja
kulttuurin opetukseen
Kotouttamisen osaamiskeskus on koostanut
materiaalipaketin vapaaehtoisille, jotka haluavat tukea
maahanmuuttajien kielen ja kulttuurin opiskelua.
Materiaalipakettiin on koottu vinkkejä sopivasta
oppimateriaalista sekä ohjeita opetuksen aloittamiseen.

18.10.2015 Helsingin Sanomat:
Asiantuntija: Pakolaiset kannattaa
sijoittaa sinne, missä on töitä
16.10.2015 Talouselämä: Kova työ
kotiutua

Lue lisää...

7.10.2015 Yle Nyheter TV-nytt:
Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen

OECD: Pakolaisten osaamisen kartoittaminen
ja nopea työhön pääsy tukee integraatiota
OECD:n sihteeristö korosti kotouttamisen tärkeyttä esitellessään syyskuussa
omat, maahamuuttoa koskevat politiikkasuosituksensa. Kotoutumiseen on
OECD:n mukaan suhtauduttava pitkäjänteisesti ja erityisesti nopea pääsy
työmarkkinoille ja kouluun on tärkeää. Lisäksi jo alkuvaiheessa on tulee
tunnistaa pakolaisten erilaiset tarpeet ja osaaminen.

3.10.2015 Yle:n aamu-tv: Missä
menevät kotouttamisen rajat?

Lue lisää...

Annika Forsander i Helsingin Sanomat:
Integrationen påverkas mest av hurdant
samhälle Finland är
Integrationen påverkas i väsentlig grad av samhällssystemet och
arbetsmarknadens struktur i det mottagande landet, betonar Annika
Forsander, utvecklingschef vid kompetenscentret för integration av
invandrare, i en intervju som publicerades i Helsingin Sanomat den 18
oktober 2015. På den finländska arbetsmarknaden är många så kallade
inkörningsarbeten mycket reglerade och ofta krävs goda kunskaper i finska.

www.kotouttaminen.fi/kumppanuuskamp
anja

Läs mer...

utisia ja tiedotteita
•
•
•
•

28.10.2015
Tutustu syksyn kotoutumista ja maahanmuuttoa
käsitteleviin tilaisuuksiin
27.10.2015
Miten tehokasta kotoutumista voidaan tukea? Katso
TEM:n teematyöpajan suora lähetys verkossa
23.10.2015
Ministeri Lindström: Kotouttamista on kehitettävä
19.10.2015

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
•

•

20.11.2015
Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkoston (NVL
Turun yliopiston Brahea-keskuksen seminaari "Osa
maahanmuuttaja - ohjausta maahanmuuttajien
osaamisen tunnistamiseen", Turku
19.-20.11.2015
Siirtolaisuusinstituutin "IX Kansainvälinen
Muuttoliikesymposium - Maassamuutto ja siirtolaisu
kehityksen moottoreina?" Turku

•
•

Annika Forsander Helsingin Sanomissa:
Kotoutumiseen vaikuttaa eniten se, millainen
yhteiskunta Suomi on
9.10.2015
Kotouttaminen.fi-blogissa: Vinkkejä vastaanottotyöhön
ja kotouttamiseen
6.10.2015
Kerro organisaatiosi idea kumppanuuskampanjassa ja
osallistu kotoutumisen edistämiseen!

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.

•

•

•

•

18.11.2015
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön
"Maahanmuuttajataustainen vammainen lapsi ja hänen
perheensä palvelujärjestelmissä" -seminaari, Helsinki
9.11.2015
Monika-Naiset liitto ry:n "Osaavat naiset työelämään Parhaat käytännöt ja ratkaisumallit" -seminaari,
Helsinki
5.11.2015
Suomen Pakolaisavun Kurvi-projektin "Mikä on
tehokasta kotoutumista? Maahan muuttaneet nuoret
yhteiskunnallisten esteiden edessä" -seminaari,
Helsinki
29.10.2015
Siirtolaisuusinstituutin "Pakolaiskriisin juurilla:
Näkökulmia Etiopiasta, Irakista ja Somaliasta" seminaari, Turku

Lisätietoa koulutuksista ja tapahtumista

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 9/2015

Valtionavustusten haku järjestöjen
kotoutumista tukevaan työhön käynnissä
11.12.2015 asti
Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavissa valtionavustusta
erityisavustuksina hankkeisiin, joilla koordinoidaan
kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa tai kehitetään
paikallistason yhdistysten osaamista. Tarkoituksena on
edistää turvapaikanhakijoiden ja pakolaisina saapuneiden
kotoutumista järjestö- ja vapaaehtoistyön kautta. Haku on
käynnissä 16.11.2015–11.12.2015.

Blogipoiminnat
TWINKLE kokeilee uusia
yhteistyömuotoja
maahanmuuttajien ja
elinkeinoelämän
välillä

Halu auttaa Suomeen saapuvia turvapaikanhakijoita on
saanut yhä useammat osallistumaan kotoutumisen sekä
pakolaisten vastaanoton parissa toimivien järjestöjen
vapaaehtoistoimintaan. Ohjattu vapaaehtoistoiminta sekä paikallistason
järjestöt tarjoavat tärkeän tuen kotoutumiselle. Työ- ja elinkeinoministeriössä
avatulla haulla vahvistetaan tätä paikallistasolla tehtävää, kotoutumista
tukevaa toimintaa.

"Nyt on tekeillä jotain uutta!
Kansainvälisten osaajien – niin maahan
muuttaneiden kuin suomalaistenkin –
käynnistämässä TWINKLE-liikkeessä
halutaan tuoda eri alojen toimijat yhteen
yhteiskehittämään elinkeinoelämää,"
kirjoittaa Kotona Suomessa -hankkeen
aluekoordinaattori Katariina Tcheuffa
kotouttaminen.fi-blogissa.

Lue lisää...

Lue lisää...

Valtionavustus kotoutumista tukevaan
työhön:
Löydä järjestökumppani kotouttaminen.fisivuston kautta
Oletko kiinnostunut hakemaan valtionavustusta
kotoutumista tukevaan työhön, mutta vailla
järjestökumppania? Voit etsiä järjestökumppania
kotouttaminen.fi-sivuston Järjestöavustus-osion kautta:
valtakunnallinen järjestö voi kertoa millaista osaamista ja
kokemusta sillä on annettavana paikallisille yhdistyksille.

Maahanmuuttajataustais
et nuoret tarvitsevat
psykososiaalista tukea
"Panostus koulunkäyntiin, kielen
oppimiseen ja kotoutumiseen on
tärkeää, mutta mikäli nuoret elävät
kiusaamisen ja fyysisen uhan pelossa,
kokevat koulun työilmapiirin huonoksi ja
ovat vailla ystäviä, heidän resurssinsa
riittävät heikosti oppimiseen ja
opiskeluun," korostaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tutkija Anni

Paikalliset yhdistykset voivat puolestaan kertoa missä päin Suomea he
toimivat, miksi järjestötoiminnan vahvistaminen tai koordinoiminen olisi
alueella tarpeellista ja millaista osaamista alueelle kaivattaisiin.

Matikka kirjoituksessaan
kotouttaminen.fi-blogissa.
Lue lisää...

Lue lisää...

Uusia julkaisuja
Uusi selvitys varhaisen tuen palveluista
koostaa ammattilaisten sekä vanhempien
kokemuksia ja työn hyviä käytäntöjä
Peruspalvelut vastaavat uuden, kotouttamisen
osaamiskeskuksen julkaiseman selvityksen mukaan
Suomeen muuttaneiden perheiden tarpeisiin pääosin
hyvin. Tärkeä edellytys palvelujen toimivuudelle on
vanhempien ja ammattilaisten luottamuksellinen suhde.
Neuvolatoiminnan, varhaiskasvatuksen ja koulun
ammattilaiset käyttävät luovia ratkaisuja työssään
perheiden ja lasten kanssa, mutta työtä vaikeuttavat osin
haastavat rakenteet.

Kotouttamisen osaamiskeskus, TEM:
Varhaisen tuen palvelut
maahanmuuttajataustaisille perheille –
Ammattilaisten ja vanhempien
kokemuksia (pdf)

Lue lisää...

Koulutus pakolaistaustaisten perheiden ja
nuorten kanssa työskentelystä joulukuussa
Ehjä ry:n Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projekti järjestää
työssään pakolaistaustaisia tai muita
maahanmuuttajaperheitä sekä -nuoria kohtaaville Perhe
ja kotoutuminen -koulutuksen Kokkolassa 9.12.2015.
Koulutuksessa perehdytään pakolaistaustaisten
perheiden ja nuorten kanssa työskentelyyn, vastaanoton
alkuvaiheen palvelupolkuun, työntekijän rooliin ja perheen
merkitykseen kotoutumisessa.
Lue lisää...

ulevia tapahtumia ja koulutuksia
•
•

•

9.12.2015
EHJÄ ry:n "Perhe ja kotoutuminen" -koulutus
20.11.2015
Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkoston (NVL) ja
Turun yliopiston Brahea-keskuksen seminaari "Osaava
maahanmuuttaja - ohjausta maahanmuuttajien
osaamisen tunnistamiseen", Turku
19.-20.11.2015
Siirtolaisuusinstituutin "IX Kansainvälinen
Muuttoliikesymposium - Maassamuutto ja siirtolaisuus
kehityksen moottoreina?" Turku

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

•

18.11.2015
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön
"Maahanmuuttajataustainen vammainen lapsi ja hänen
perheensä palvelujärjestelmissä" -seminaari, Helsinki

Lisätietoa tapahtumista ja koulutuksista

Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje 10/2015

Hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta!

Blogipoiminnat

Voit tutustua kotouttamisen osaamiskeskuksen kuluneeseen vuoteen sekä
tulevaan toimintaan videoidemme kautta.

Pieni kunta
kotouttajana?

Kotouttamisen osaamiskeskus osallistui syksyllä 2015 Kuntamarkkinoille.
Löydät osaamiskeskuksen osaston Kuntamarkkinoilta myös ensi syksynä.
Katso tästä markkinoilla kuvattu videomme: Kunta kotouttajana – Välineitä
tiedolla johtamiseen

"Kotouttaminen ei vaadi lukuisia uusia
erityistukipalveluita, vaan ennen kaikkea
laajentuneen
yhteisöllisyydenkokemuksen
vahvistumista ja yhdenvertaisuuden
tunnustamista. Pienet paikkakunnat
voivat tarjota yhtälailla onnistuneen
kotouttamismallin kuin suuret
kaupungit," kirjoittaa
Kotona Suomessa -hankkeen
aluekoordinaattori Emine Ehrström
kotouttaminen.fi-blogissa.

Toteutimme myös kaksi esittelyvideota, joista toisessa esitellään vuonna
2016 julkistettavaa Kototietokantaa.

•
•

Tieto tehostaa kotouttamistyötä! (Youtube)
Näin käytät Kototietokantaa (Youtube)

Kotouttamisen osaamiskeskus toivottaa uutiskirjeen
tilaajille rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta
2016!

Lue lisää...

Puhu minulle, puhu
selkokieltä!
TEM:n järjestöavustushakuun saapui
runsaasti hakemuksia – Päätöksistä
tiedotetaan vuoden 2016 alussa
Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustuksen haku kotoutumista tukevaan
työhön päättyi 11. joulukuuta 2015. Hakemuksia vastaanotettiin lähes sata.
Odotettua suuremman hakemusmäärän vuoksi päätösten tekeminen ja
niistä tiedottaminen siirtyy vuoden 2016 alkuun.
Lue lisää...

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja
hyvinvointi -tutkimus on julkaistu

"Kieli on avain kulttuuriin ja
kotoutumiseen. Kielen kautta työyhteisö
voi tukea ja auttaa kotoutumista ja
suomenkielen opiskelua. Kotouttaminen
ja kotoutumiskoulutus ovat valtaisan
haasteen edessä, ja osaltamme me
kaikki voimme auttaa, pienilläkin teoilla."
Puhu selkokieltä! -kampanjan
koordinaattori Eliisa Uotila kirjoittaa
Selkokeskuksen ja Yle Uutiset
selkosuomeksi -lähetyksen yhteisestä
kampanjasta.
Lue lisää...

Ulkomaista syntyperää olevia henkilöitä, joiden
molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on
Suomessa noin 280 000. Uusi tutkimus tarjoaa tietoa
ulkomaista syntyperää olevien työmarkkinatilanteesta,
työ- ja toimintakyvystä, fyysisestä ja psyykkisestä
terveydestä, mahdollisista syrjintäkokemuksista sekä
palveluiden tarpeesta.
Lue lisää...

Kotona Suomessa -pilottihankkeiden vuoden
2016 haku avautuu alkuvuonna
Hämeen ELY-keskus avaa tammi-helmikuun vaihteessa 2016 Kotona
Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallisen ESR-haun. Haussa
etsitään hankkeita, joissa kehitetään eri organisaatioiden yhteistyönä
kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen innovatiivisia
toimintatapoja, joilla edistetään kotoutujien työhön, koulutukseen tai
yrittäjäksi hakeutumista.
Lue lisää...

Varhaiskasvatuksen toimijoille järjestetyt
koulutukset jatkuvat keväällä

Mediassa

10.12.2015 A-studio:Talk: Kuinka
turvapaikanhakijat kotoutetaan?
Mukana keskustelussa työ- ja
elinkeinoministeriön
maahanmuuttojohtaja Kristina
Stenman.
24.11.2015 Akavalainen: Jäykkä
järjestelmä voi murskata
maahanmuuttajan uraunelman
Haastattelussa taloushallinnon
asiantuntija Maryam Fatollah sekä
kotouttamisen osaamiskeskuksen
kehittämispäällikkö Annika Forsander.

Monikulttuuriset lapsiryhmät ja
maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaaminen on
varhaiskasvatuksessa useimmille tuttua arkea.
Kotouttamisen osaamiskeskus jatkaa keväällä 2016 eri
paikkakunnilla koulutuksia, joissa tarkastellaan
varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia kotoutumisen
tukijana. Kotouttaminen.fi-sivustolle on lisätty myös
aiheeseen liittyviä koulutusvideoita.
Lue lisää...

Kumppanuuskampanja: TEM kiittää yli 70
lupauksen antanutta toimijaa sekä kaikkia
aloitteita tehneitä!
Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä järjestettyyn
kumppanuuskampanjaan pyydettiin lupauksia sekä uusia
ja innovatiivisia aloitteita kotoutumisen edistämiseksi.
Lupauksia saatiin yli 70 toimijalta ja aloitteita kerättiin
runsaasti kampanjan sekä syksyn teematyöpajojen
kautta. Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää kaikkia
kampanjaan sekä kotouttamisen kumppanuusohjelman
valmisteluun osallistuneita!
Lue lisää...

utisia ja tiedotteita
•
•
•

9.12.2015
Kotouttamisen kumppanuusohjelman valmistelu
etenee yhteistyössä – ohjelma nyt kommentoitavana
4.12.2015
TEM:n järjestöavustus: Löydä järjestökumppani ja hae
avustusta 11.12.2015 mennessä
24.11.2015
Puhu selkokieltä! -kampanjassa kannustetaan
selkokielen käyttöön työpaikoilla

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ryhmän asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

