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Kotouta hyvä käytäntö! Kotouttamisen
osaamiskeskus avaa hyvien käytäntöjen haun
helmikuussa
Hyvät käytännöt syntyvät kotouttamistyön
kentällä, hankkeissa ja kotouttamisen
ammattilaisten työn pohjalta. Kotouttamisen
osaamiskeskus kehittää kotoutumista edistävien
hyvien käytäntöjen tunnistamista, esiin
nostamista ja levittämistä, ja kerää vuoden 2016
haulla hyviä käytäntöjä, jotka tukevat
kotoutumisen alkuvaiheen eri osia.
Lue lisää...

Blogipoiminnat
Kun kielitaito loppuu,
Infopankki auttaa
"Infopankki.fi:n arvo on sen
verkkosisällöissä. Monikielisen palvelun
sisällöt ovat laajat: työelämästä lupaasioihin, suomen kielestä asumiseen,
koulutuksesta sosiaali- ja
terveyspalveluihin." Lue päätoimittaja
Eija Kyllönen-Saarnion kirjoitus ja
tutustu Infopankki.fi:hin blogissamme!
Lue lisää...

TEM:n järjestöavustusta
myönnetään yhdelletoista
kotoutumista tukevalle
hankkeelle
Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta on

Hymyllä on väliä
"Kun näemme toisemme ihmisinä,
emmekä pelkästään avun antajina ja
vastaanottajina, on meillä lähtökohdat
luoda alusta alkaen tasa-arvoinen

myönnetty yhteensä 800 000 euroa 11 hankkeelle. 16.11.–11.12.2015
avoinna olleessa haussa vastaanotettiin 76 hankehakemusta. Avustusta
myönnettiin hankkeille, joilla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa tai
vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista.

toimintaympäristö, jonka pyörittämiseen
kaikki osallistuvat yhdessä", kirjoittaa
toimittaja Inari Fernández
kotouttaminen.fi-blogissa.

Lue lisää...

Lue lisää...

Anna palautetta!
Kotouttamisen osaamiskeskus on nyt myös
Twitterissä
Kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilainen,
voit nyt seurata kotouttamisen osaamiskeskuksen
toimintaa myös Twitterissä. Osaamiskeskuksen löytää
Twitteristä tunnuksella @KOTOoske. Twitterissä
julkaisemme aiheeseen liittyvää tietoa sekä twiittaamme
kiinnostavista yhteistyökumppaneiden tapahtumista ja
uutisista ja alan ajankohtaisista ilmiöistä.
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Twitter...

Keräämme palautetta
kotouttaminen.fisivustosta
Kotouttaminen.fi-sivuston käyttäjä; kerro
meille, miten kotouttaminen.fi on ollut
avuksi työssäsi, mikä toimii ja miten
toivoisit sivustoa kehitettävän!
Kyselyyn voit vastata maanantaihin
19.2.2016 asti. Vastaamiseen kuluu noin
viisi minuuttia.
Täytä kysely tästä!

utisia ja tiedotteita
•
•
•
•
•

27.1.2015
Te-info.fi tarjoaa monikielistä palvelua kotoutujille
20.1.2015
Anna palautetta kotouttaminen.fi-sivustosta
19.1.2015
Kotona Suomessa -pilottien haku käynnistyy
helmikuussa – lisätietoa infotilaisuudessa
18.1.2015
Turvapaikanhakijoille kännykkään tietoa tasa-arvosta
ja seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista
13.1.2015
Missä vaiheessa Kela-asiat ovat ajankohtaisia
turvapaikan saaneille?

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 2/2016

Kerro meille tehokkaasta toimintamallista
ja kotouta hyvä käytäntö!
Kotouttamisen osaamiskeskus kerää teemoittain
vuoden 2016 ajan hyviä käytäntöjä, jotka tukevat
kotoutumisen alkuvaiheen eri osia.
– Kotouttamistyötä kehitetään koko ajan. On tärkeää,
että kentän hyvät käytännöt leviävät
valtakunnallisesti. Osaamiskeskus ja kotouttaminen.fisivusto ovat ammattilaisten apuna hyvien käytäntöjen
levittämisessä, kertoo kotouttamisen
osaamiskeskuksen erityisasiantuntija Anne
Alitolppa-Niitamo.
Valittuja käytännöt kootaan ja niitä levitetään kotouttaminen.fi-sivuston
kautta.
Lue lisää...

Hyvät käytännöt teemauutiskirje

Hyvä vastaanottaja
Luet kotouttamisen osaamiskeskuksen
ensimmäistä teemauutiskirjettä. Vuonna
2016 osaamiskeskuksen yksi
päätavoitteista on hyvien käytäntöjen
koonti. Ensimmäinen teemahaku on
juuri käynnissä.
Tavoitteena on koota ja levittää
käytännössä toimiviksi havaittuja, hyviä

toimintamalleja kotouttamisen
ammattilaisten työn tueksi.

Helmikuun teema: Vastaanottokeskus ja
kunta
– yhteistyö ja kuntaan asettumisen
alkutuki
Miten kuntaan siirtymistä vastaanottokeskuksista
voidaan sujuvoittaa? Miten uuden kuntalaisen
kotoutuminen saadaan alkuun?
Otamme vastaan hyviä käytäntöjä helmikuun
teemasta kahden (2) viikon ajan eli perjantaihin
12.2.2016 asti. Ilmoita käytännöt lähettämällä
täytetty Hyvät käytännöt -lomake osoitteeseen
kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi.

Lue lisää...

Kevään alustavat
teemat

•

Huhtikuu:
Vastaanottokeskus ja TEtoimisto – yhteistyö nopean
työllistymisen tukemiseksi

•

Kesäkuu:
Järjestöt ja uskonnolliset
yhteisöt – alkuvaihetta ja
osallisuutta tukevat hyvät
käytännöt

Helmikuussa kerätyt ja asiantuntijaraadin suosittelemat hyvät käytännöt
julkaistaan kotouttaminen.fi:ssä maaliskuussa.
Lue lisää...

Millainen on hyvä kotoutumista edistävä
käytäntö?
•
•
•
•
•
•

Tavoitteellinen: vähentää etnistä eriarvoisuutta sekä parantaa
uusien tulijoiden hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Asiakaslähtöinen: lähtökohtana ovat kotoutujien tarpeet ja
olosuhteet.
Tilanteeseen sopiva: ottaa huomioon myös haasteelliset
olosuhteet.
Vaikuttava: tuottaa asiakkaan näkökulmasta aiempaa parempia
tuloksia.
Mallinnettava: sisältää selkeästi määritellyt olennaiset elementit ja
prosessit, joiden avulla päästään asiakkaan kannalta toivottuun
tavoitteeseen.
Yleistettävä: vaikuttavuus säilyy silloinkin, kun käytäntö otetaan
käyttöön muissa vastaavanlaisissa toimintaympäristöissä.

Teemat voivat muuttua ajankohtaisen
tilanteen mukaan.
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Maahanmuutto- ja kotouttamistyön
koulutuskiertue julkissektorin
paikallistason työntekijöille käynnistyy
Kotouttamisen osaamiskeskus ja Kotona
Suomessa -hanke järjestävät julkissektorin
paikallistason työntekijöille suunnatun
maahanmuutto- ja kotouttamistyön
koulutuskiertueen. Koulutuksia järjestetään eri
paikkakunnilla kevään 2016 aikana. Koulutusten
toteutuksesta vastaa Turun yliopiston Braheakeskus.
Ilmoittautumiset koulutuksiin alkavat vasta myöhemmin
verkkoilmoittautumisina.

Blogipoiminnat

Maahanmuuttaja
yritysneuvonnan
asiakkaana
"Hyvä neuvontamateriaali voi olla
hyödyllinen apuväline, mutta se ei voi
korvata henkilökohtaista neuvontaa
maahanmuuttajille," kirjoittaa Kotona

Lue lisää...

Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori
Tanja Manner kotouttaminen.fiblogissa.

Kunnat voivat hakea lisätukia pakolaisten
vastaanottoon SYLVIA2 -hankkeesta

Lue lisää...

Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistyneen
SYLVIA2 -hankkeen tavoitteena on
kuntapaikkojen saannin edistäminen
kansainvälistä suojelua saaville. Kunnat voivat
hakea hankkeesta laskennallisen korvauksen
lisäosaa tai bonusrahaa pakolaisten vastaanoton
kuluihin ajalla 1.2.–31.5.2016.

Digistä puhtia
kotouttamiseen?
Paljon on selvittämättä, mutta
digitaaliset ratkaisut ovat yksi tapa
tehostaa palveluita ja laajentaa niiden
saatavuutta", kirjoittaa työ- ja
elinkeinoministeriössä harjoittelijana
toiminut Aleksi Malinen blogissamme.

Lue lisää...
Lue lisää...

Kotona Suomessa -pilottien haku on
käynnistynyt – tutustu infotilaisuuden
materiaaleihin
Kotona Suomessa -hankkeen valtakunnallinen ESR-hankehaku on
avautunut ajalle 1.2.–31.3.2016. Hausta järjestettiin infotilaisuus
keskiviikkona 3.2.2016 Helsingissä. Tilaisuudessa projektipäällikkö Leena
Pellillä esitteli Kotona Suomessa -hanketta ja Hyvä alku -hankeosion
projektipäällikkö Ilona Korhonen kertoi pilottien sisällöstä. Tilaisuudessa
tarjottiin myös hallinnollista ohjeistusta hakuun.
Tutustu materiaaleihin tästä
Lue lisää...

Osallistu
käyttäjäkyselyyn

Kerro meille, miten kotouttaminen.fi on
ollut avuksi työssäsi, mikä toimii ja miten
toivoisit sivustoa kehitettävän! Voit
vastata lyhyeen kyselyyn helmikuun
loppuun mennessä.
Vastaa käyttäjäkyselyyn

Utbildningsturné i invandrar- och
integrationsarbete för anställda inom den
offentliga sektorn på lokal nivå
Kompetenscentret för integration av invandrare
och projektet Finland – mitt hem ordnar en
utbildningsturné i invandrar- och
integrationsarbete som riktar sig till anställda
inom den offentliga sektorn på lokal nivå.
Utbildningar ordnas på olika orter under våren
2016. För genomförandet av utbildningarna
svarar Åbo universitets Brahea-center.
Anmälan till utbildningarna kommer att öppnas senare via internet.
Läs mer...

Seuraa kotouttamisen
osaamiskeskusta myös
Twitterissä!

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.

Twiittaamme kotoutumiseen,
pakolaisten vastaanottoon ja
maahanmuuttoon liittyvistä aiheista
kotouttamistyön ammattilaisille
tunnuksella @KOTOoske.

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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Maahanmuutto- ja kotouttamistyön
koulutuskiertue käynnistyi – Tutustu
koulutusaikatauluun ja osallistu!
Maahanmuutto- ja kotouttamistyön
koulutuskiertue julkissektorin paikallistason
työntekijöille käynnistyi keskiviikkona 9.3.
Hämeenlinnan koulutuksella. Voit nyt ilmoittautua
kevään koulutuksiin kotouttaminen.fi-sivustolta
löytyvien linkkien kautta.
Lue lisää...

Kotona Suomessa -pilottien haku on
käynnissä kuun loppuun – katso hakuinfon
videot
Kotona Suomessa -hankkeen valtakunnallinen
ESR-hankehaku on käynnissä maaliskuun loppuun
asti. Pilottihankkeilla pyritään kehittämään
kotoutumiskoulutuksen jälkeisen vaiheen palvelua
maahanmuuttajille.

Blogipoiminta

Kaikkien aikojen syksy
sai Migrin somen
lentoon
"Tässä tilanteessa Twitter tarjosi
mahdollisuuden viestiä perinteisiä
lehdistötiedotteita ketterämmin,
tiiviimmin, tasapuolisemmin ja etenkin
nopeammin. "
Maahanmuuttoviraston viestintäpäällikkö
Hanna Kautto kertoo kotouttaminen.fiblogissa miten Twitter otettiin
viranomaisviestinnän välineeksi
"kaikkien aikojen turvapaikkasyksynä".
Lue lisää...

Lue lisää...

Kansainvälistyvä sosiaali- ja
terveydenhuolto kokoaa asiantuntijoita

Kuntakoulutukset
Twitterissä

Tampereelle
Huhtikuussa Tampereella järjestettävässä Kansainvälistyvä sosiaali- ja
terveydenhuolto -konferenssissa pohditaan laajasti, millaisia uusia näkymiä
sosiaali- ja terveysalalla kohdataan juuri nyt. Konferenssin tavoitteena on
vuoropuhelu kulttuurien välisen yhteistyön ja osaamisen edistämiseksi.
Lue lisää...

Kuinka kerron verotuksesta
maahanmuuttajalle

Kuntien ja muun julkishallinnon
työntekijöille suunnattu maahanmuuttoja kotouttamistyön koulutus kiertää
Suomea kevään ajan. Kerromme
koulutuksen annista Twitterissä
kotouttamisen osaamiskeskuksen tilillä
@KOTOoske.
Myös koulutukseen osallistuvat voivat
twiitata koulutuskohtaisella hashtagilla.
Turussa 15.-16.3. pidetyn koulutuksen
twiitit löydät hashtagilla
#kuntakTKU2016.

Verohallinto järjestää ensi viikolla
verkkoseminaarin verotuksesta
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville.
Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 21.3.

Tutustu koulutuskiertueen tarkempiin
tietoihin täällä.

Tiistaina 22.3. klo 10–11.30 järjestettävän
verkkoseminaarin aiheita ovat mm. työntekijän ja
yrittäjän verotus. Lisäksi seminaarissa käsitellään
yleisesti Suomen verotusta. Tilaisuudessa on
myös mahdollista saada asiantuntijalta vastaus verotusta koskevaan
kysymykseen. Seminaarin kohderyhmänä on maahanmuuttajien kanssa
työskentelevät ja heitä työssään kohtaavat henkilöt.
Lue lisää...

oulutuksia ja tapahtumia
•

•
•

•

Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto konferenssi
25.-36.4.2018, Tampere (Tampereen yliopisto;
TRANSIT-tutkimuskeskus ja MULTI-TRAIN-, TRANSSPACE-hankkeet)
Kuinka kerron verotuksesta maahanmuuttajalle verkkoseminaari
22.3.2016 (Verohallinto)
Pakolaisesta suomalaiseksi – kotoutumista ja
yhdenvertaisuutta yhteisvoimin
21.3.2016, Helsinki (Suomen Punaisen Ristin
Helsingin ja Uudenmaan piiri)
Maahanmuutto- ja kotouttamistyön
koulutuskiertue
kevät 2016, useat paikkakunnat (Kotouttamisen
osaamiskeskus, Kotona Suomessa ja Turun yliopiston

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.

Brahea-keskus)
Lue lisää koulutuksista ja tapahtumista...
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Somalit Euroopassa ja pääkaupunkiseudulla
– osaksi avointa yhteiskuntaa?

Hyvät käytännöt

Tervetuloa Somalit Euroopassa -selvityksen
julkistamistilaisuuteen!
Somalit Euroopassa – Pääkaupunkiseutu
eurooppalaisten kaupunkien vertailussa -selvitys
julkaistaan maanantaina 18.4. klo 13–16
Helsingissä Säätytalolla pidettävässä
tilaisuudessa. Selvitys on osa Open Society
Foundationsin laajempaa tutkimushanketta
somalien asemasta ja elinoloista Euroopan eri kaupungeissa. Tilaisuudessa
keskustellaan somalien osallisuudesta ja kotoutumisen mahdollisuuksista
Suomessa sekä Euroopassa.

Lue lisää..

Teema:
Vastaanottokeskus ja
TE-toimisto
Huhtikuussa kokoamme käytäntöjä,
jotka tukevat erityisesti oleskeluluvan
saaneiden kuntaan ja TE-toimiston
palveluiden asiakkaaksi siirtymistä.
Ilmoita hyvä käytäntö 22.4. mennessä.
Lue lisää...

Kotouta hyvä käytäntö: huhtikuun teemana
vastaanottokeskus ja TE-toimisto

Teema:
Vastaanottokeskus ja
kunta

Onko organisaatiossasi kehitetty malli, jolla
kuntaan ohjaamisen lisäksi voidaan ohjata
kotoutuja nopeasti TE-toimiston asiakkaaksi?
Kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa
perjantaina 1.4.2016 käynnistyvässä koonnissa
hyviä käytäntöjä, joilla voidaan tukea
oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
kotoutumista. Koottuja hyviä käytäntöjä levitetään
teeman parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön.

Helmikuussa kootut hyvät käytännöt
edistävät työelämään tutustumista ja
kuntaan asettumisen sujuvuutta sekä
tarjoavat vertaistukea ja tehokkaita
ryhmätapaamisia. Kotouttamisen
osaamiskeskuksen tavoitteena on
levittää hyvät käytännöt myös muiden
toimijoiden käytettäviksi.

Lue lisää...

Lue lisää...

Koulutuspäivä ilman huoltajaa tulleiden
alaikäisten edustajille
Kotouttamisen osaamiskeskus ja Lastensuojelun
Keskusliitto järjestävät yhteistyössä
koulutuspäivän ilman huoltajaa alaikäisinä
tulleiden edustajille 30.5.2016 klo 9.00–16.15
Helsingissä. Koulutus kohdentuu erityisesti
edustajan rooliin ja tehtäviin
kotoutumisvaiheessa.
Tilaisuudessa käsitellään muun muassa
alaikäisten asumisen ja tuen muotoja, kotoutumissuunnitelman tekemistä,
jälkihuoltoa sekä perheenyhdistämistä. Koulutus on tarkoitettu uusille
edustajina toimiville, joiden edustettavat ovat jo saaneet oleskeluluvan tai
ovat sen pian saamassa. Koulutuspäivä on maksuton ja sitä voi seurata
myös etäyhteyden kautta.
Seuraa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Lastensuojelun Keskusliiton
nettisivuja: ilmoittautuminen ja ohjelman julkistaminen tapahtuu lähipäivinä.

Ilmoittaudu maahanmuutto- ja
kotouttamistyön koulutukseen alueellasi

Tulevia
tilaisuuksia

25.-36.4.2016, Tampere
Kansainvälistyvä sosiaali- ja
terveydenhuolto -konferenssi
21.4.2016, Pori
Perhe ja kotoutuminen -koulutustilaisuus
18.4.2016, Helsinki
Somalit Euroopassa ja
pääkaupunkiseudulla – osaksi avointa
yhteiskuntaa?
Kevät 2016, useat paikkakunnat
Maahanmuutto- ja kotouttamistyön
koulutuskiertue

Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen
maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutukset on suunnattu julkissektorin
paikallistason työntekijöille. Voit ilmoittautua koulutuksiin kotouttaminen.fisivuston kautta. Eri paikkakunnilla kevään 2016 aikana järjestettävien
koulutusten toteutuksesta vastaa Turun yliopiston Brahea-keskus.

Lue lisää tilaisuuksista ja tapahtumista...

Lue lisää: www.kotouttaminen.fi/kuntakoulutukset
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Hallituksen
toimintasuunnitelmalla edistetään
kotoutumista
ja kuntiin siirtymistä
Hallituksen tiistaina 3.5.2016 julkaistun kotouttamisen toimintasuunnitelman
tavoitteena on kotouttamisen ja kuntiin siirtymisen kehittäminen
joustavammaksi sekä tehokkaammaksi. Hallittu ja nopea kuntiin siirtyminen
tasaisesti ympäri Suomea edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja
hyödyttää näin koko yhteiskuntaa. Tällä hetkellä kuntapaikkoja tarvitaan
kuitenkin lisää.
Toimintasuunnitelma sisältää kuusi kotoutumista edistävää
toimenpidekokonaisuutta, joilla nopeutetaan oleskeluluvan saaneiden
siirtymistä kuntiin ja kotoutumispalveluihin.
Lue lisää...

Uutta blogissa

Auttaako kulttuurikoulutus
ymmärtämään maahanmuuttajaasiakasta?
"Vaikka tuntisi eri kulttuurien tai
uskontojen ominaispiirteitä, eivät tiedot
välttämättä koske kaikkia kyseisen
kulttuurin tai uskonnon vaikutuksessa
kasvaneita henkilöitä. Kukaan ei ole
pelkästään oman kulttuurinsa tuote,"
kirjoittaa Ilona Korhonen
kotouttaminen.fi-blogissa.
Lue lisää...

Kunnat voivat hakea lisätukia pakolaisten
vastaanottoon toukokuun loppuun asti
Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia2-hankkeesta
vuodelta 2015 laskennallisen korvauksen
lisäosaa tai bonusrahaa pakolaisten vastaanoton
kuluihin vielä 31.5.2016 asti.
SYLVIA2 -hankkeesta haettava bonusraha on
tarkoitettu kunnille, jotka ovat tehneet päätöksen
pakolaisten vastaanotosta vuonna 2015
ensimmäistä kertaa tai neljän vuoden tauon
jälkeen. Pakolaisia jo vastaanottavat kunnat

Koulutus on kotoutumisen
ehdoton kulmakivi – mutta
tarvitaan myös muuta
"Meidän täytyy siirtyä prosesseihin,
joissa osaamispuutteiden sijasta
tunnistetaan kotoutujan resurssit,
potentiaali ja aiemmin hankittu
osaaminen, ja rakennetaan
yhteiskunnallista osallistumista ja
kotoutumista tämän olemassa olevan
osaamisen perustalle," toteaa Anne
Alitolppa-Niitamo kirjoituksessaan.

voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa niiden kansainvälistä
suojelua saavien henkilöiden osalta, jotka ovat asettuneet asumaan kuntaan
vuoden 2015 aikana.

Lue lisää...

Lue lisää...

Kunnille ja TE-toimistoille tehtyjen
palvelukyselyiden tulokset on julkaistu
Osana kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaa
toteutetut kuntien ja TE-toimistojen palvelukyselyiden tulokset on julkaistu.
Syksyllä 2015 tehdyissä kyselyissä kartoitettiin viranomaisten näkemyksiä
kunnan ja TE-toimiston maahanmuuttajille tarjoamien kotouttamis- ja
peruspalveluiden kattavuudesta sekä vastaavuudesta
maahanmuuttajaväestön tarpeisiin.

Tutustu
maahanmuuton ja
kotoutumisen
tietopakettiin
tem.fi:ssä

Lue lisää...

Kunnille maksetaan laskennalliset
korvaukset pakolaisista jatkossa
automaattisesti
Valtio maksaa kunnille laskennalliset korvaukset pakolaisista jatkossa ilman
erillistä hakemusta. Laskennallinen korvaus maksetaan pakolaisten
ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan
järjestämisestä. Kunnille on tiedotettu maksatuksen automatisoinnista
tiistaina 3.5.2016 kuntakirjeellä.
Lue lisää...

Kotouttamisen kumppanuusohjelma
julkaistiin huhtikuun lopussa
Valtion kotouttamisohjelman (VALKO) kanssa samanaikaisesti valmisteltu
kotouttamisen kumppanuusohjelma julkaistiin 28.4..
Kumppanuusohjelman tavoitteena on edistää kotouttamistyön
yhteistyömahdollisuuksia valtion, kunnan, järjestöjen, yritysten ja muiden
organisaatioiden välillä. Kotouttamisesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö
on toteuttanut ohjelman monialaisessa yhteistyössä keskeisten
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja
muiden toimijoiden kanssa.

Käytätkö Infopankkia
neuvontatyössä
– vastaa kyselyyn!
Infopankki kerää tietoa, miten
maahanmuuttajille tarkoitettua
monikielistä Infopankki.fi-sivustoa
käytetään neuvontatyössä. Voit vastata
myös siinä tapauksessa, että et käytä
Infopankkia työssäsi.
Lue lisää...

Lue lisää...

Den kalkylerade ersättningen börjar
betalas ut automatiskt
Staten betalar i fortsättningen ut den kalkylerade ersättningen för flyktingar
till kommunerna utan att någon separat ansökan behöver göras. Den
kalkylerade ersättningen betalas för vägledning av och rådgivning till
flyktingar och annat ordnande av verksamhet som stöder flyktingars
integration. Kommunerna har informerats om automation med ett brev den 3
maj 2016.
Läs mer...

Använder du Infobanken
i rådgivningsarbetet –
svara på enkänten!
Infobanken samlar information om
användningen av den för migranter
avsedda, flerspråkiga webbplatsen
Infopankki.fi i rådgivningsarbetet.
Läs mer...

ulevia tapahtumia ja koulutuksia
•
•
•

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutuskiertue,
kevät 2016
Ilman huoltajaa tulleen lapsen ja nuoren kotoutuminen
-koulutuspäivä edustajille (pdf) 30.5.2016, Helsinki
Valtakunnalliset ravitsemuspäivät, teemana
monikulttuurinen Suomi 12.-13.10.2016, Helsinki
(Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry)

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, maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhm
ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomes
(ESR) -hankkeen asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.
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Pakolaisten vastaanoton
tietopaketti kunnille julkaistu
tem.fi:ssä
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla (tem.fi) Kotouttaminen-osiossa on
julkaistu erityisesti kunnille suunnattu pakolaisten vastaanottoa, kuntiin
siirtymistä ja kotoutumista käsittelevä tietopaketti. Se sisältää tietoa mm.
vastaanoton ja kotoutumisen palvelujen järjestämisestä, valtion korvauksista
ja yhteistyömahdollisuuksista ja tuo esiin kuntien omia kokemuksia.
Tietopaketti tarjoaa ajankohtaista tietoa myös muille aiheista kiinnostuneille.
Esimerkiksi kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaiset voivat
hyödyntää materiaaleja tukena omassa työssään.
Lue lisää...

Kotouta hyvä käytäntö: kesäkuun
teemana 3. sektorin kehittämät
kotoutumista tukevat mallit
Kesäkuun koonnin teemana on kolmannen sektorin kehittämät kotoutumisen
alkuvaihetta ja osallisuutta tukevat hyvät käytännöt. Kotouttamisen
osaamiskeskus kokoaa kesäkuussa järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen,
maahanmuuttajayhdistysten ja paikallisyhteisöjen kehittämiä toimintamalleja,
jotka edesauttavat alkuun pääsemistä uudessa yhteiskunnassa ja
paikallisyhteisössä. Koottuja hyviä käytäntöjä levitetään teeman parissa
työskentelevien toimijoiden käyttöön.
Lue lisää...

Uutta blogissa

Vapaaehtoiset
kielioppaat tarjoavat
ensiapua Suomen kielen
opetukseen
"Sodan keskeltä paenneet
turvapaikanhakijat tarvitsevat nopeaa
kielellistä ensiapua, niin että he saavat
pelkän odottelun sijaan paitsi mielekästä
tekemistä myös mahdollisuuden päästä
alkuun kotoutumisprosessissa jo heti
maahan saavuttuaan," kirjoittaa suomen
kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja Sari
Päivärinne kotouttaminen.fi-blogissa.
Lue lisää...

Sosiaali- ja
terveydenhuolto
kansainvälistyy:
organisaatioissa on
otettava huomioon
monimuotoisuus ja
kielellinen
moninaisuus

Alueet-osio julkaistu
kotouttaminen.fi:ssä
Kotouttaminen.fi-sivustolla on avattu Alueet-osio, johon on koottu tietoa
maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvää
tietoa alueittain. Osiosta löydät mm. lyhyen aluekuvauksen, alueelliset
kotouttamisohjelmat sekä ELY-keskusten maahanmuuttoyhteyshenkilöiden
yhteystiedot. Jatkossa osiota kehitetään ja se täydentyy mm. aluekohtaisilla
tilastoilla.

Tutkija ja koordinaattori Päivi
Vartiainen kertoo blogissa
Kansainvälistyvä sosiaali- ja
terveydenhuolto -konferenssin annista:
"Johdon rooli ja sitoutuminen
monimuotoisuuden johtamiseen on
ehdoton edellytys arjen sujuvuudelle."
Lue lisää...

Lue lisää...

Sektionen Regioner har öppnats på
webbplatsen integration.fi
På webbplatsen integration.fi har man öppnat sektionen Regioner som
innehåller samlad information om invandring, integration och mottagande av
flyktingar enligt regioner. Sektionen innehåller bl.a. korta beskrivningar av
regionerna, de regionala integrationsprogrammen och kontaktuppgifterna för
Närings-, trafik- och miljöcentralernas kontaktpersoner i migrationsfrågor.
Avsikten är att i fortsättningen utveckla sektionen och komplettera den med
bl.a. regional statistik.
Läs mer...

Informationspaket om
flyktingmottagning till
kommunerna publicerat på
webbplatsen tem.fi
På arbets- och näringsministeriets webbplats (tem.fi) under rubriken
Kotouttaminen har det publicerats ett informationspaket om
flyktingmottagning, flyttning till kommunerna och integration som är särskilt
riktat till kommunerna. Informationspaketet innehåller information om bl.a.
ordnande av mottagnings- och integrationstjäster, ersättningar från staten
och samarbetsmöjligheter, och det tar även upp kommunernas egna
erfarenheter. Informationspaketet innehåller aktuell information även för
andra som är intresserade av ämnet. Exempelvis sådana som arbetar med
integrationsfrämjande och flyktingmottagning kan ha nytta av materialet i sitt
eget arbete.
Läs mer...

utisotsikoita
•

Selvitys: kotona lapsiaan hoitavien
maahanmuuttajavanhempien koulutusten kysyntä
kasvaa

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja

•
•
•
•
•
•

TEM:n seminaari turvapaikanhakijoiden kuntiin
siirtymisestä - tallenne nyt verkossa.
Laskennallisten korvausten ensimmäiset automaattiset
maksatukset lähteneet kunnille – Tekniset viat korjattu
Tutkimus inkerinsuomalaisista paluumuuttajista kertoo
kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.
Koko kylä kotouttaa -hanke kerää kotouttamisvinkkejä
– vastaa kyselyyn!
Kotona Suomessa -pilottihankkeet esittäytyivät
hankepäivillä.
Elävän kotouttamisohjelman perusteet – kuinka päästä
tuloksiin?

yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen, maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän
ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa
(ESR) -hankkeen asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.
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Kotouttamisen osaamiskeskus
mukana SuomiAreenassa
Kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu heinäkuussa järjestettävään
SuomiAreena-tapahtumaan, jossa työ- ja elinkeinoministeriö on
pääyhteistyökumppani. Kotouttaminen on teemana tiistaina 12.7. ministeriön
teltalla, jossa voit tutustua myös kotouttamisen osaamiskeskuksen
toimintaan. Kotouttamista käsitellään lisäksi ministeri Jari Lindströmin
tiistaina pitämässä paneelissa.
Lue lisää...

Ennakkotieto: Valtionavustus
valtakunnallisille järjestöille
kotoutumista tukevaan työhön haettavaksi
syksyllä
Työ- ja elinkeinoministeriössä tulee haettavaksi
ajalla 19.9.2016–16.10.2016 valtionavustusta.
Haku on tarkoitettu hankkeille, joilla kehitetään
paikallistason yhdistysten osaamista niin, että
etenkin pakolaisina tai humanitaarisista syistä
maahan tulleiden henkilöiden kotoutumisen tueksi
tehtävä toiminta vahvistuu ja tehostuu.

Uutta blogissa

Poikkeuksellisesta
syksystä hyviä
toimintamalleja
tulevaisuuteen
Oikeusministeriön TRUST-hankkeen
koordinaattori Mia Luhtasaari kirjoittaa
blogissa kansalaisyhteiskunnan
nopeasta aktivoitumisesta syksyn 2015
turvapaikanhakijatilanteessa. Hän on
kirjoittanut maaliskuussa 2016
ilmestyneen Turvapaikanhakijoiden
parissa toimivat organisaatiot katsauksen, joka antaa tilannekuvan
pääkaupunkiseudulla toteutuneesta
toiminnasta.
Lue lisää...

Lue lisää...

Uusi julkaisu
Seuraa kotouttaminen.fi-sivustoa myös
kesällä!

Kotouttaminen.fi-sivusto päivittyy myös kesän aikana. Julkaisemme kesän
aikana muun muassa kumppaneidemme sekä
kotouttamistyön ammattilaisten kirjoituksia blogissamme.
Ajankohtaisia uutisia voit seurata myös
osaamiskeskuksen Twitter-tilillä.
Kotouttamisen osaamiskeskus toivottaa kaikille aurinkoista kesää!
Lue lisää...

Förhandsinformation: Statsunderstödet till
riksomfattande organisationer för arbete
som stöder integrationen kan sökas på
hösten

Ihmisoikeusliitto:
Kunniakäsitykset ja
väkivalta -selvitys
Ihmisoikeusliiton kesäkuussa julkaisema
selvitys käsittelee kunniaan liittyvää
väkivaltaa, siihen puuttumista ja
ennaltaehkäisyä Suomessa.
Viranomaistyöhön tarvitaan väkivaltaan
puuttumisen keinoja ja
ennataehkäisevän työn muotoja.
Lue lisää

Statsunderstödet kan ansökas hos arbets- och näringsministeriet under
tiden 19.9.2016–16.10.2016. Ansökningsomgången är avsedd för projekt
vars syfte är att utveckla lokala föreningars kunnande så att arbetet för
stödjande av integrationen av särskilt personer som anlänt som flyktingar
eller av humanitära skäl stärks och effektiviseras.
Läs mer...

uraa kotouttamisen
aamiskeskusta myös Twitterissä
sän aikana tilillä @KOTOoske!
wiittaamme mm. SuomiAreenasta
taina 12.7.

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, maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhm
ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomes
(ESR) -hankkeen asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.
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Tule Kuntamarkkinoille
keskustelemaan kunnan
kotouttamistyöstä!
Miten kunta voi valmistautua pakolaisten vastaanottoon? Miten
kotoutuminen käynnistetään tehokkaasti kumppanien ja kuntien yhteistyönä?
Tule 14.-15.9. kotouttamisen osaamiskeskuksen osastolle Kuntamarkkinoille
keskustelemaan kysymyksistä ja tapaamaan TEM:n kotouttamisen
asiantuntijoita. Samalla voit tutustua kunnille ja kotouttamisen ammattilaisille

Teemauutiskirje:
Kotoutuminen
tapahtuu kunnassa yhteistyöllä
elinvoimaa

tuotettuihin materiaaleihin.
Lue lisää...

Uutta blogissa

Osallistu tietoiskuihimme
Kuntamarkkinoilla
Tervetuloa kuuntelemaan osaamiskeskuksen, TEM:n kotouttaminen-ryhmän
ja Sylvia-hankkeen järjestämiä tietoiskuja Kotoutuminen tapahtuu kunnassa
- yhteistyöllä elinvoimaa. Tietoiskut järjestetään keskiviikkona 14.9. klo 13–
13.45 ja torstaina 15.9. klo 10–10.45 huoneessa A 1.2, 1. krs.
Lue lisää...

TEM:n kuntia pakolaisten
vastaanotossa tukeva Sylvia-hanke
saa jatkoa
Sylvia3 - Pakolaisten kuntiin sijoittaminen -hankkeen tukimuodoista ja
kriteereistä sekä tuen haun ajankohdasta tiedotetaan kunnille tarkemmin
syksyn aikana. Kokonaisuudessaan hankkeesta voidaan jakaa kunnille
tukea pakolaisten vastaanottoon noin 5,4 miljoonaa euroa. Hankkeella
jatketaan aikaisempien Sylvia-hankkeiden toimintaa.
Lue lisää...

Seminaari: Kiireellistä
uudelleensijoitusta tarvitsevat
osana kunnan kiintiöpakolaisten
vastaanottoa
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia2-hanke ja Maahanmuuttoviraston
Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke järjestävät tilaisuuden, jossa
käsitellään kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten
valintaprosessia, -kriteereitä ja kuntiin sijoittamista sekä esitellään
kuntaesimerkkien kautta malleja vastaanoton järjestämiseen. Lisäksi
tilaisuudessa tiedotetaan tuista, joita kiintiöpakolaisia vastaanottaville
kunnille on tarjolla.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen...

Valtion kotouttamisohjelma pyrkii
tehostamaan kotouttamista ja
lisäämään yhteistyötä
Valtion kotouttamisohjelmassa keskitytään neljään tavoitealueeseen. Niiden
avulla pyritään tehostamaan kotouttamista poikkihallinnollisesti, tuomaan
maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan
Suomen innovaatiokykyä, lisäämään valtion ja kuntien välistä
yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa sekä
kannustamaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta.
Kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2016–2019.

Kotouttava viestintä
antaa äänen
äänettömille
"Tervokkila on Tervolan
vastaanottokeskuksen suomen kielen
opetuksessa toteutettu mediaprojekti,
jossa turvapaikanhakijat kännyköitään
käyttäen kertovat elämästään Lapissa.
Tervokkilassa kuvat jatkavat tarinaa
siitä, mihin sanavarasto loppuu,"
kirjoittaa Pia-Maria Lausas
kotouttaminen.fi-blogissa.
Lue lisää...

Svensk integration i
Finland
"Vi ska erbjuda integration på svenska
som ett alternativ i tvåspråkiga
kommuner och ge neutral information
om vad alternativet innebär. Ett val av
den svenska integrationsvägen innebär
utmaningar som också bör framläggas
för den som ska välja. Vi ska komma
ihåg vilken bred grupp ”invandrarna” är
och se på individens integrationsstig.
Det finns personer som inte fått välja
svenska även om den integrationsstigen
skulle ha varit snabbare," skriver
Liselott Sundbäck.
Läs mer...

Lue lisää...

Fortsättning för ANM:s Sylviaprojekt som stöder kommunernas
mottagande av flyktingar
Kommunerna kommer under hösten att få mer information om stödformerna
och stödkriterierna inom Sylvia3-projektet samt tidpunkten för ansökan om
stöd. Totalt kan man inom ramen för projektet dela ut cirka 5,4 miljoner euro
i stöd till kommunerna för mottagande av flyktingar.
Läs mer...

utustu syksyn tapahtuma- ja
oulutustarjontaan
ksyllä järjestetään useita maahanmuuttoon ja
onikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, joiden
oittautuminen on nyt käynnissä tai alkamassa. Tarjolla on
toa mm. maahanmuuttajien ravitsemuskysymyksistä,
onikielisestä neuvonnasta sekä verkostotoiminnasta.
touttamisen osaamiskeskus listaa maahanmuuton
antuntijoiden työtä tukevia koulutuksia ja tapahtumia
touttaminen.fi:n Työn tueksi -osiossa.

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttamisen
pakolaisten vastaanoton uutiskirjettä työssään
maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamistyön ja pakolaisten
vastaanoton toimijoille.
Uutiskirjeen koostaa kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittaja
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen
osaamiskeskuksen, maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhm
ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomes
(ESR) -hankkeen asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

levia tapahtumia...

Jos viesti ei näy oikein, näet sen myös täältä »
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Hae TEM:n järjestöavustusta 5.1.2017
mennessä
Valtakunnalliset järjestöt voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitusta hankkeisiin, joissa tuetaan
paikallisten yhdistysten maahanmuuttajien kotouttamistyön osaamista. Avustusta jaetaan noin 750 000 tuhatta
euroa. Kuukauden kestävä hankehaku käynnistyy perjantaina 2.12.2016 ja päättyy keskiviikkona 5.1.2017.
Lue lisää »

Tervetuloa Kotouttaminen on kumppanuutta seminaariin tammikuussa 2017
Miten kumppanuuksien avulla voidaan edistää kotouttamista? Miten kotouttava kumppanuus rakennetaan? Miten
kumppanuuksilla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja arkea? Mistä ja miten löydän alueelliset kumppanit
kotouttamisen kentällä? Mikä on median rooli kumppanuudessa? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta työ- ja
elinkeinoministeriön järjestämässä seminaarissa ja työpajoissa tammikuussa 2017.
Ilmoittaudu ja varaa paikkasi!
Lue lisää »

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen lisätukia
pakolaisten vastaanottoon vuoden 2017 alussa
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea ensi vuoden alussa lisätukea vastaanottoon työ- ja
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta. Hankkeesta haettavalla bonusrahalla tuetaan kuntapaikkojen riittävyyttä
ja vastaanoton palveluiden järjestämistä kunnissa. Lisäksi kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen
lisäosaa sekä lisätukea hätätapausten vastaanottoon.
Lue lisää »

Uutta blogissa
Ihmisten keskellä, ihmisten kesken
"Professori Riitta Pyykkö on todennut, että ”kokonaisvaltainen kotouttamistyö edistää kaksisuuntaista
kotoutumista, maahanmuuttajien ja valtaväestön suhteiden syventymistä”. Tätä myös Hämeen Setlementti edistää
toiminnallaan, jossa erilaisten ihmisten kohtaamisten tavoitteena on rakentaa hyviä väestösuhteita. Eli olla
ihmisten keskellä ihmisten kesken," kirjoittaa Hämeen Setlementin toiminnanjohtaja Hanna Airaksinen
kotouttaminen.fi-blogissa. Lue lisää...

Maalla on tilaa elämälle
"Kotouttaminen, integrointi, kotoutuminen, monikulttuurisuus. Maaseudulla näitä vastaa yksi sana: selviytyminen.
Maalaisjärjellä pääsee pitkälle, yritys & erehdys opettavat," kirjoittaa Koko kylä kotouttaa -hankkeen koordinaattori
Marjut Haapanen. Lue lisää...

Tutustu Kotouttamisen
tsemppari -hankkeen
arviointiin

Kotona Suomessa pilottihankkeiden haku
jatkuu helmikuun alkuun

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Vantaan kaupunki
käynnistivät 1.4.2015 Kotouttamisen tsemppari

Hämeen ELY-keskus avasi joulukuussa 2016
Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden

-hankkeen, jossa Uudenmaan TE-toimiston ja
Vantaan kaupungin virkamiehet jalkautuivat

valtakunnallisen ESR-haun, jossa etsitään
hankkeita nuorten ja muiden heikossa

järjestöön ja tarjosivat maahanmuuttajille
matalan kynnyksen tukea kotoutumisessa ja

työmarkkina-asemassa olevien
maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen.

työnhaussa. Vuoden 2016 lopussa päättyvän
hankkeen arviointiraportti julkaistiin 9.12.2016.

Hankehaku on auki 2.12.2016–3.2.2017.

Lue lisää »

Lue lisää »

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!
Kotouttamisen osaamiskeskus toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulua sekä onnea vuodelle 2017!
Ensi vuonna on luvassa mm. uudistunut kotouttaminen.fi/integration.fi-sivusto sekä paljon kiinnostavia
koulutuksia ja tapahtumia. Seuraa sivustoamme saadaksesi lisätietoa.

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, maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän ja Uudenmaan ELY-keskuksen
hallinnoiman Kotona Suomessa (ESR) -hankkeen asiantuntijoiden kanssa.
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi...

Peruuta uutiskirje

