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UUTISKIRJE 01-2017 

Ajankohtaista 
Migrin tiedote: Uudet kansalaiset mukaan viettämään Suomen 

100-vuotisjuhlaa 

Sisäministeriö, Kuntaliitto ja Maahanmuuttovirasto ovat lähettäneet kaikille Suomen 
kunnille suosituksen uusien Suomen kansalaisten huomioimisesta kunnissa Suomi 100 -
juhlavuoden kunniaksi. 
Jokainen kunta tai seutukunta voi järjestää uusille kansalaisilleen oman näköisensä 
juhlan. Se voi olla luonteeltaan mitä tahansa kahvitilaisuudesta seminaariin tai 
kantaväestön ja uusien kansalaisten yhteisestä pesäpallo-ottelusta muunlaiseen 
yhteiseen tekemiseen. Mikä ikinä tuntuukaan sopivalta ja kotoisalta. 
Tärkeintä on kohtaaminen Suomi 100 -juhlavuoden ”Yhdessä”-teeman mukaisesti: 
tutustutaan uusiin kansalaisiin, tehdään paikallisesti näkyväksi, keitä he ovat ja 
pohditaan yhdessä, mitä suomalaisuus tänä päivänä on! 
Maahanmuuttovirasto on tilannut Väestörekisterikeskukselta kuntakohtaiset tiedot 
kaikista täysi-ikäisistä kuntien asukkaista, jotka ovat saaneet vuoden 2016 kuluessa 
Suomen kansalaisuuden, ja kunnat voivat pyytää tiedot veloituksetta 
Maahanmuuttovirastolta. Linkki Migrin tiedotteen: 
migri.fi/tiedote/toive_kunnille_uudet_kansalaiset_mukaan_viettamaan_suomen_100-vuotisjuhlaa 

 
Vuoden pakolaiset -haku on nyt auki!  

Suomen Pakolaisavun Vuoden pakolaiset -haku on nyt auki. Palkinnon tavoitteena on 
tukea pakolaisia omien tavoitteiden ja unelmien toteuttamisessa uudessa kotimaassa 
sekä tarjota kannustava esimerkki muille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. 
Vuoden pakolaismies palkittiin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Vuonna 2017 Vuoden 
pakolainen -palkinto myönnetään jälleen sekä miehelle että naiselle. 
Vuoden pakolaisia voi ehdottaa 19.1.2017 asti. Ehdotuksen voi lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen ruut.tolonen@pakolaisapu.fi, viestin otsikoksi Vuoden pakolainen. 
Lisätietoa: http://pakolaisapu.fi/2016/12/14/ehdota-vuoden-pakolaisia-2/  
 

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2017 

kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2017  
Ensi vuonna etuuslainsäädännön muutoksia on tulossa muun muassa työttömyysturvaan 
ja lääkekorvauksiin. Isoimmat muutokset ovat kuitenkin perustoimeentulotuen siirto 
Kelaan ja perustulokokeilun käynnistyminen. 
Englanniksi: Quick guide to social assistance, kela.fi/en/social-assistance-quick-guide  

 
Mikkelin Monikulttuurikeskus Mimosa muuttaa  

helmikuun alussa lähemmäs keskustaa uusiin tiloihin: Otavankatu 4, ESEDU:n tiloihin.  
  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/toive_kunnille_uudet_kansalaiset_mukaan_viettamaan_suomen_100-vuotisjuhlaa_71599
mailto:ruut.tolonen@pakolaisapu.fi
http://pakolaisapu.fi/2016/12/14/ehdota-vuoden-pakolaisia-2/
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TILAISUUDET 
Work Up! Monikulttuurinen työelämä -seminaari / 

Work Up! Multicultural working life 

Aika:   31.1. klo 12–16 

Paikka: Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki 

Ilmoittautuminen: Tilaisuuteen mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 22.1. tämän lomakkeen 

kautta: http://tyoelama2020.fi/ilmot_workup_310117 
Lisätietoa tapahtuman ohjelmasta ja keskustelijoista päivitetään verkkosivuillemme 

tammikuussa: http://tyoelama2020.fi/workup 
Come and join the discussion on multicultural working life on 31st January 2017. 

The seminar takes place from 12:00 to 16:00 at the Old Student House (Vanha 

Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3). Please register in before 22nd of January 

 via this form. The number of participants is limited and the first 100 will be  

admitted. Conversation will be held in English. 

 

HYVINVOINTIA RAKENTAMASSA: SUOMEN JA VIRTASTEN VUOSISATA - 

VIDEON JULKAISUTILAISUUS 

Aika:   tiistai 7.2.2017 klo 14 - 16  
Paikka: Musiikkisali, Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki 
Ilmoittautuminen: tästä 24.1. mennessä 
Yhteyshenkilö: Ilona Korhonen, Projektipäällikkö, ilona.korhonen@ely-keskus.fi 

p. 0295 020 972, Kotona Suomessa –hanke, Hyvä alku-hankeosio (ESR) 
Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata on Uudenmaan Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen Kotona Suomessa-hankkeen (ESR) tuottama, erityisesti 
kotoutujille suunnattu opetusvideo. Video kertoo Suomen historiasta ja suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä 1900-luvun alusta nykypäivään. Aihetta 
lähestytään kuvitteellisen Virtasen suvun vaiheiden kautta. Video on toteutettu 
selkosuomen lisäksi seitsemällä muulla kielellä: englanniksi, venäjäksi, thaiksi, 
arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi. Se soveltuu esimerkiksi kotoutumis-
koulutusten tai ns. orientoivien jaksojen opetusmateriaaliksi ja niissä käytävien 
keskustelujen pohjustajaksi. Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten 
vuosisata - videon on toteuttanut Wacky Tie Films Oy ja se on osa Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.  

 
”Academic Refuge Staff Training Week” Oslossa 

Aika ja paikka: Oslo UiO, Oslo - June 19, 2017 - June 23, 2017 
The staff training has two modules and multiple target groups.  
Module one: Understanding Academic Freedom and related Higher Education Values; 
Module two: Welcoming Refugees and Threatened Academics to Campus 
Lisätietoa:  https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-
refuge/events/staff-training.html 

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
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https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
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Koulutukset 
2017 ”Suomen kielen non stop-tunnit” Kuopion Kompassissa 

Kuopion Setlementti Puijola ry:n Monikulttuurikeskus Kompassi ”Suomen kielen non 
stop-tunnit” alkavat maanantaina 16.1.2017 alkaen. Nämä tunnit ovat avoimia ja 
maksuttomia kaikille. Etukäteisilmoittautumisia ei tarvita ja mukaan voi tulla missä 
vaiheessa tahansa. Lisätietoja Kompassin verkko- ja facebook-sivuilta: 

www.puijola.net/kompassi ja www.facebook.com/Kompassi/ 
 

Traumatisoituneen pakolaisen kohtaaminen  

Aika:   torstaina 19.1.2017 klo 12:00-15:30 
Paikka:  Keskusvirastotalo, Valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14–16, Tampere 
Kotona Suomessa -hankkeen koulutusta voi Pirkanmaan ulkopuolella seurata 
etäyhteydellä: http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus 
Ilmoittaudu siinä tapauksessa sähköpostitse: tanja.manner@ely-keskus.fi  
Ohjelma 
12.00  Tervetuloa ja avaussanat 
Aluekoordinaattori Katariina Tcheuffa, Kotona Suomessa –hanke, Pirkanmaan ELY-
keskus 
12.05 Ihmiset ja kulttuurit kohtaavat, Johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon 
12.50 Kehotietoisuus 
13.00 Traumatisoituneen pakolaisen kohtaaminen 
 Erikoislääkäri Tapio Halla Ja erikoissairaanhoitaja Taru Harrison 
14.00 Kahvitauko 
14.30 Trauma ja keho, Fysioterapeutti Irma Tähkävuori 
15.15 Loppukeskustelu 
15.30 Koulutus päättyy 

 

Paloma -hankkeen järjestämän Pakolaisten mielen 

hyvinvointi- seminaarisarjan koulutuspäivät 7. ja 8.2.2017: 

ilmoittaudu ELY-katsomoihin! 

Ohjelmat: thl.fi/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita  
Webcast-lähetys: Tilaisuutta voi myös seurata verkossa webcast-lähetyksen kautta.  

Linkki lähetykseen: http://videonet.fi/web/thl/20170207/ 
Linkki lähetykseen: http://videonet.fi/web/thl/20170208/ 

ELY-katsomot: Kotona Suomessa –hanke järjestää lisäksi Kuopiossa Pohjois-Savon ELY-
keskuksessa sekä Mikkelissä Etelä-Savon ELY-keskuksessa alueellisia katsomoita, joissa 
kaikki seminaaria seurataan verkon kautta. Ota yhteyttä oman alueesi Kotona 
Suomessa -aluekoordinaattoriin, mikäli osallistut ELY-keskuksessa seminaariin. 
Ilmoittautuminen ELY-katsomoihin:https://link.webropolsurveys.com/S/A5737AE580C64231 

Yhteyshenkilö: Aluekoordinaattori Tanja Manner,  
 
sähköposti: tanja.manner@ely-keskus.fi , puhelin 0295 020 964  
Aiemmat koulutuspäivät: 10.1. ja 11.1. koulutuspäivien tallenteet ovat netissä 
katsottavissa:  

tallenne 10.1.: http://videonet.fi/web/thl/20170110/  
tallenne 11.1.: http://videonet.fi/web/thl/20170111/  

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.puijola.net/kompassi
http://www.facebook.com/Kompassi/
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https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita/juuri-nyt-
http://videonet.fi/web/thl/20170207/
http://videonet.fi/web/thl/20170208/
https://link.webropolsurveys.com/S/A5737AE580C64231
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KAKSIOSAINEN VIESTINTÄKOULUTUS VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  iisalmi.fi/Viestintakoulutus-vapaaehtoistoimijoille 
sekä: järjestökoordinaattorilta Taika Kopra, 040 635 8339, taika.kopra(a)iisalmi.fi 
Koulutuksiin voi osallistua 20 henkilöä, enintään 2 per yhdistys. Etusijalla ovat ne 
ilmoittautuneet, jotka voivat osallistua molempiin koulutuksiin. Koulutus on 
osallistujille maksuton. HUOM. Ota mukaan oma kannettava tietokone. Tilassa on 
käytettävissä langaton verkko. 
1. Toiminnan markkinointi verkossa: Miten hyödynnämme yhdistyksen viestinnässä 

erilaisia sosiaalisen median kanavia? Miten kerromme toiminnastamme kuvien ja 
videoiden avulla?  
Aika:   ke 1.2.2017 klo 16:00-19:00 
Paikka:   Iisalmen Kulttuurikeskus  

2. Suullinen viestintä: kohtaamisia selkosuomeksi: Mitä selkokieli on ja ketkä siitä 
hyötyvät? Millä keinoilla voin tukea suomen kielen oppijaa osallistumaan 
keskusteluun? Miten voin selkeyttää omaa puhettani?  
Aika:   ke 15.2.2017 klo 16:00-19:00 
Paikka:   Iisalmen Kulttuurikeskus  

 

Maahanmuuttoviraston koulutus perheenyhdistämisestä kuntien 

ja vastaanottokeskusten sosiaaliohjaajille 

Aika:    7.2.2017 kello 8.30–12.30 
Paikka:   Maahanmuuttovirastossa, Panimokatu 2 A, Helsinki 
Ilmoittautuminen: tästä  
Lisätietoa:  Verna Leinonen, tiedottaja, Maahanmuuttovirasto, puh. 0295 

433 086, Verna.Leinonen@migri.fi  
(mm. jos haluat osallistua koulutukseen etäyhteydellä kunnan 
neuvottelutiloista. 

 

Koulutus: Suomenkielinen opetus ja ohjaus sekä 

suomalaisessa koulukulttuurissa toimiminen (5 op) 

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa Joensuussa 
alkaa koulutus maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka toimivat 
opetukseen ja ohjaukseen liittyvissä tehtävissä, eri oppilaitoksissa ja esim. 
vastaanottokeskuksisssa tai ovat suuntautumassa alan tehtäviin. 
Koulutuskokonaisuudessa perehdytään suomenkieliseen opetukseen ja 
ohjaukseen sekä suomalaisessa koulukulttuurissa toimimiseen. Koulutus sopii 
erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat toimineet kotimaassaan opetus- ja 
ohjausalan tehtävissä, mutta heillä ei ole tai on hyvin vähän alan kokemusta 
Suomesta. 
Koulutukset rahoitetaan Opetus ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella 
(Specima). Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Muista 
kuluista opiskelija vastaa itse. 
Ilmoittautuminen:  Koulutukseen otetaan mukaan 15 opiskelijaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu elomakkeella, joka 
avautuu linkistä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15616/lomake.html 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://iisalmi.fi/events/Viestintakoulutus-vapaaehtoistoimijoille/zzmjxxun/dec5cd5a-b920-4f03-837e-c47293ac4974
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mailto:Verna.Leinonen@migri.fi
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15616/lomake.html
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Ilmoittautumisaikaa on 31.1.2017 saakka. 
Lisätietoja: Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi, puh. 050 – 322 8644 

Tuula Korhonen, tuula.korhonen@uef.fi, puh. 050 – 384 6956 
Esite:  uef.fi/suomenkielinen_opetus_ja_ohjaus 

Avustukset 
EAKR- ja ESR-hankkeiden kevään 2017 hakuajat Itä-Suomessa  
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden hakuajat päättyvät 
helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia 

täydentäviä hakukierroksia. Seuraava rahoitushaku päättyy Itä-Suomessa 

17.2.2017 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Lisätietoa maakunnittain: 

Pohjois-Savon hakukuulutus:  pohjois-savossa-haku-paattyy-17-2-2017  
Etelä-Savon hakukuulutus:  etela-savossa-haku-paattyy-17-2-2017 
Pohjois-Karjalan hakukuulutus:  pohjois-karjalassa-haku-paattyy-17-2-2017  
 
EU:n Kaupunkipoliittinen Rahasto: Urban Innovative Actions 

-haku on avattu: http://www.uia-initiative.eu/  

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto julkaisi Urban Innovative 
Actions -haun 16.12.2016. EU:n kaupunkiagendaan liittyviä hakuteemoja on tällä 
kierroksella kolme: 

 kiertotalous 

 pakolaisten kotouttaminen 

 kaupunkiliikenne 
Ohjelman tarkoituksena on kannustaa eurooppalaisia kaupunkeja luomaan ja 
kokeilemaan uusia, innovatiivisia ja ennennäkemättömiä ratkaisuja kaupunkien 
haasteisiin. Avoinna olevan haun budjetti on n. 50 miljoonaa euroa. 
Haku päättyy:   14.4.2017  
Kohderyhmä:  
 Any urban authority of a local administrative unit defined according to the degree 

of urbanisation as City, town or suburb comprising at least 50 000 inhabitants 
 Any association or grouping of urban authorities of local administrative units 

defined according to the degree of urbanisation as City, town or suburb where the 
total population is at least 50 000 inhabitants; this can include cross-border 
associations or groupings, associations or groupings in different regions and/or 
Member States 

Lisätietoja: Lisätietoja avoinna olevasta hausta 
Kuinka valmistelet menestyksekkään hakemuksen 
Ensimmäisen haun menestyjät 
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http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/HOE2BuIyqvUq/content/eu-rahoitusta-haettavana-pohjois-savon-kehittamiseen-haku-paattyy-17-2-2017/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HOE2BuIyqvUq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/HOE2BuIyqvUq/content/eu-ohjelmakauden-2014-2020-kevaan-2017-teemahaku-etela-savossa-haku-paattyy-17-2-2017/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HOE2BuIyqvUq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved
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TYÖKALUT 
Vuodenvaihteessa julkaistaan tiivistelmiä kotouttamisen 

ajankohtaisista aiheista  

Kotonen 1: Maahanmuuttajajärjestöt kotouttamistyössä 

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kahdeksan julkaisureferaattia 
maahanmuuttajien kotouttamista koskevista ajankohtaisista aiheista. Jokaisen 
tiivistelmän yhteydessä julkaistaan myös vaihtuvan kirjoittajan blogiteksti, jossa 
syvennytään aihepiiriin konkreettisen esimerkin avulla: linkki tiedotteen  
Ensimmäisen tiivistelmän aiheena on maahanmuuttajajärjestöjen rooli 
kotouttamistyössä. Muut Kotoset koskevat maahanmuuttajien alkukartoitusta, 
mielenterveystyötä, innovaatiopolitiikkaa, yrittäjyyttä ja työpaikkoja, koulutusta, 
neuvontapalveluita sekä varhaisen tuen palveluita. Lue blogista Tampereen kaupungin 
maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori Marja Nyrhisen kirjoitus 
maahanmuuttajajärjestöjen roolista: kotouttaminen.fi/blogi/maahanmuuttajajarjestot 

 
Seurakuntien tuella uusi mobiilisovellus maahanmuuttajien 

kotoutumiseen 

Lahden seurakuntayhtymän uutiset: lahdenseurakunnat.fi/uutiset/ 
Lahden seurakuntayhtymä on vuoden 2016 aikana osallistunut projektiin, jossa on 
kehitetty uutta videopohjaista oppimisalustaa maahanmuuttajille. Tammikuun alussa 
julkaistu palvelu löytyy osoitteesta www.suomitaskussa.eu  
Palvelu rakentuu lyhyistä n. 2 min videoista, joiden avulla maahanmuuttajat pystyvät 
opettelemaan suomen kielen käyttöä aidoissa konteksteissa. 

  

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin-ideapaketti  

Ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle -julkaisu tarjoaa vinkkejä 
maahanmuuttajien mukaan ottamiseksi toimintaan. - Useimmat suomalaiset 
yhdistykset haluavat olla avoimia ja arvostavat moninaisuutta. Uusien suomalaisten 
vastaanottaminen on yksi tapa toteuttaa näitä arvoja käytännössä, sanoo julkaisun 
toimittanut asiantuntija Eeva Jeronen.  
Linkki tiedotteen: ok-sivis.fi/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-antaa-vinkkeja  

Linkki työkaluun: ok-sivis.fi/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti  
 

Perustietoa Suomesta -oppaan jakelu muuttuu: 

Maahanmuuttovirasto mukaan jakelutahoksi 

Työ- ja elinkeinoministeriön Perustietoa Suomesta -oppaan jakeluohje on päivitetty. 
Nyt myös Maahanmuuttovirasto voi tilata esitettä suoraan painosta. Muut toimijat 
tilaavat edelleen esitteen käyntikorttimainosta, joka ohjaa lukemaan esitettä verkossa. 
Perustietoa Suomesta -esite päivitetään vuoden 2017 aikana. 
Oppaan ja pikkuesitteen jakamisesta ovat olleet vastuussa Suomen edustustot 
ulkomailla, poliisilaitokset ja maistraatit. Jatkossa myös Maahanmuuttovirasto on 
oppaan jakelusta vastaava viranomainen. Tämä johtuu siitä, että kaikki 
ulkomaalaislupa-asiat keskitetään Maahanmuuttovirastoon vuoden 2017 alussa.  
Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että viranomaiset jakavat kaikille Suomeen 
muuttaville henkilöille tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Perustietoa Suomesta -opas  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/tietoa_lyhyesti_vuodenvaihteessa_julkaistaan_tiivistelmia_kotouttamisen_ajankohtaisista_aiheista.121064.news
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/blogi/maahanmuuttajajarjestot_tuovat_virikkeita_kotouttamistyohon_esimerkkina_itsenaisyyspaivan_juhlat_tampereella.121063.blog
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/blogi/maahanmuuttajajarjestot_tuovat_virikkeita_kotouttamistyohon_esimerkkina_itsenaisyyspaivan_juhlat_tampereella.121063.blog
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/blogi/maahanmuuttajajarjestot_tuovat_virikkeita_kotouttamistyohon_esimerkkina_itsenaisyyspaivan_juhlat_tampereella.121063.blog
http://www.lahdenseurakunnat.fi/uutiset/-/news/17597886/
http://www.suomitaskussa.eu/
https://www.ok-sivis.fi/uutiset/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-antaa-vinkkeja.html
https://www.ok-sivis.fi/media/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-2016.pdf


 

koonnut: Aluekoordinaattori  
Kotona-Suomessa –hanke 
Tanja Manner 
Pohjois-Savo, Etelä-Savo, 
Pohjois-Karjala 

 7 (8) 

tanja.manner@ely-keskus.fi    
   

16.01.2017 / ITÄ-SUOMI   

 

 
on lain tarkoittama tietopaketti. Viranomaisen tulee antaa painettu opas asiakkaalle 
henkilökohtaisesti muiden dokumenttien kanssa oleskeluluvan tiedoksiannon, 
oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja 
väestörekisteröinnin yhteydessä. Linkki:  
kotouttaminen.fi/uutiset/perustietoa_suomesta_-oppaan_jakelu  

 
Migrin tiedote 11.01.2017: Uusi palvelu maahanmuuton 

tilastoista kiinnostuneille 

Maahanmuuttovirasto on avannut uuden tilastopalvelun, johon on koottu 
oleskelulupiin, kansainväliseen suojeluun ja kansalaisuuteen liittyviä hakemus- ja 
päätöstilastoja sekä maasta poistamiseen liittyviä tilastoja. Palvelu löytyy osoitteesta 

tilastot.migri.fi ja on tarjolla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. 
Muut kuin vakiotilastot ovat maksullisia: Jos kaivattua tietoa ei löydy tilastopalvelusta, 
virastolle voi tehdä maksullisen tietopyynnön osoitteeseen tilastopyynto(at)migri.fi. 
Pyyntö on alustava siihen asti, kunnes virasto on antanut arvionsa tietojen toimittamisen 
aikataulusta ja hinnasta, joka määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen ja 
toteutuneen työmäärän perusteella. 

Linkki: migri.fi/medialle/uusi_palvelu_maahanmuuton_tilastoista_kiinnostuneille  
 

Have you already checked out the Funzi YouTube account? 

Linkki: Funzi essentials videos!  
“The series explains why you should study with Funzi, how Funzi works, and what our 
most popular courses Founder101 and Get that job are about. We also talk about what 
Funzi Ambassadors are and what they do.” 

Muuta 
Pieksämäellä Polkkuja yhteisöön –hanke järjestää: ”Äitien 

iltapäivä – käsi kädessä kotoutumaan!” 

Milloin? 19.1., 2.2., 16.2. ja 2.3.2017 klo 17-19 (jatkuu ryhmän tarpeen mukaan) 
Missä? Perheiden Talo. Kalevalankatu 38, Pieksämäki 
Kenelle? Pieksämäellä asuville kotoutumassa oleville äideille ja muille 
maahanmuuttajataustaisille naisille 
Mitä?  Alueen muihin äiteihin tutustumista, suomen kielellä keskustelua, alueen 
palveluihin tutustumista ja mukavia kohtaamisia. 
Hankeinfo: http://www.setlementti.fi/hankkeet-ja-projektit/polkuja-yhteisoon/  
 
Mitä on suomalaisuus? Vaarantaako maahanmuutto 

kulttuurimme? Kymmenen julkkista ja yli tuhat muuta 

suomalaista vastasi HS:n arvokyselyyn (31.12.2016) 

Linkki:  hs.fi/kotimaa/art-2000005027025 
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Ilman kausityötekijöitä valot sammuisivat monilla 

maatiloilla 

Neuvotteleva virkamies Harri Sivula kirjoittaa blogissa kausityölaista: - Kolmannes 
kaikista Suomen maatalouden työpaikoista on kausityöpaikkoja. Ilman vuosittain 
maahan tulevaa ja täältä lähtevää 13 000 - 15 000 kausityöntekijän joukkoa valot 
sammuisivat lukemattomilla tiloilla. Linkki blogiin: 
sisaministerion_blogi/ilman_kausityotekijoita_valot_sammuisivat_monilla_maatiloilla  
 
 
Suomen kaltainen pieni maa menestyy osaamisella 

Suomi tarvitsee kipeästi monenlaista osaamista, mutta työnantajat uskovat yhä 
usein sokeasti, että sen voi todistaa vain tutkintotodistuksiin. Miten kaikkien 
osaaminen voitaisiin tunnistaa ja hyödyntää paremmin? Linkki artikkeliin:  
ratkaisu100.fi/haasteet/osaaminen/kaikkien-osaaminen-kayttoon  

 

 
Vuoden 2016 uutiskirjeet löytyvät osoitteesta: 

www.ely-keskus.fi/web/ely/kotouttaminen 
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