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UUTISKIRJE 02-2017 

Tämä Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirje on tarkoitettu kotouttamistyötä tekeville 
työntekijöille, sekä aiheista kiinnostuneille tahoille Itä-Suomessa. Siihen on koottu 
alueellisia ja muiden alueiden sekä valtakunnallisia uutisia, joita osaksi löytyy myös 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen nettisivustolta: kotouttaminen / fi / ajankohtaista 
Kotouttamiseen ja kotoutumiseen aiheen liittyvistä tulevista tilaisuuksista, koulutuksista 
sekä muista ajankohtaisista asioista voi ilmoittaa aluekoordinaattorille Tanja Mannerille 
sähköpostitse: tanja.manner@ely-keskus.fi  

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Savon vuoden 2017 maahanmuuttajanainen valittu:  

Maliheh Nekouei: savonsanomat.fi/Savon-vuoden-maahanmuuttajanainen  

 

Konneveden kunta yhteistyössä Rautalammin kunnan kanssa 

järjestää 15.2.-26.5.2017 SUOMI UUSIN SILMIN –KUVAKILPAILUN  

Kilpailu on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajille ja ei edellytä osallistuvalta 
valokuvaajalta ammattitaitoa. Kuvausaihe on Suomen luonto.  
Lisätietoja (myös englanniksi): http://etela-konnevesi.fi/suomi-100-vuotta/  

 

Kaikkien Vaalit Itä-Suomessa  

Kaikkien Vaalit on maaliskuussa 2017 ympäri Suomea kiertävä vaalipaneelitilaisuuksien 
sarja. Tilaisuuksissa nostetaan esiin kaikkia kuntalaisia koskevia ajankohtaisia aiheita, 
unohtamatta monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisen osallistumisen teemoja. 
Lisätietoja: http://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/  
Hyödylliset Linkit vaaliaiheesta: http://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/linkit/  
 

PAIKKA AIKA OSOITE PAIKALLINEN 

JÄRJESTÄJÄ 

KUOPIO 23.3. KLO 18-20 Monikulttuurikeskus 
Kompassi 
Hapelähteenkatu 33 
70110 Kuopio  

Setlementti Puijola 
ry/ 
Monikulttuurikeskus 
Kompassi 

MIKKELI 27.3. KLO 12.30-14 Otavan Opisto 
Otavantie 2b 
50670 Otava 

Otavan Opisto ja 
Kansainvälinen 
Mikkeli ry 

JOENSUU ei tietoa ei tietoa 
 
Joensuu 

Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistys 
ry 

LIEKSA 29.3. KLO 17 Metka 
kyläkulttuuritalo 
Rantalantie 7 
81720 Lieksa 

Lieksan 
Somaliperheyhdistys 
ry & Metka 
kyläkulttuuritalo 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.savonsanomat.fi/savo/Savon-vuoden-maahanmuuttajanainen-suomen-opiskelusta-Kukaan-ei-reagoinut-lauseisiini-oppikirjan-mukaisin-lausein/943869
http://etela-konnevesi.fi/suomi-100-vuotta/
http://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/
http://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/linkit/
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Joensuun seudun rasismin vastainen työryhmä 

Joensuun seudun rasismin vastainen työryhmä avaa verkkopalvelun, jonka kautta voi 
ilmoittaa rasismista. Palvelun avulla ryhmä saa tietoa piiloon jäävästä rasismista ja 
kykenee puuttumaan siihen. Verkkopalvelun ja lomakkeen löytyy osoitteesta: 
https://jomoni.fi/rasisminvastainen-tyo/no-racism-form-page/   
Lehdistötiedote: jelli.fi/lataukset/2017/03/  

TILAISUUDET  

Save the date:  

Rikoksentorjunnan alueseminaari Varkaudessa 26.4.2017  

Rikoksentorjuntaneuvosto kiertää kevään 2017 aikana eri paikkakunnilla esittelemässä 
kansallista rikoksentorjuntaohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää 
rikoksentorjuntatyötä kunnissa ja aktivoida järjestöjä ja asukkaita siihen mukaan. 

Lisätietoa: rikoksentorjunta.fi/ajankohtaista/2017/02  

 
Save the date:  

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää 21.4.2017 Helsingissä 

seminaarin aiheesta: Ulkomaista syntyperää olevien työ ja 

hyvinvointi Suomessa 2014 –tutkimuksen tuloksia  

Kohderyhmä ja tarkoitus: erityisesti järjestöt voivat käyttää tietoa hyväkseen 
kohdentaessaan toimintaansa ja rahoitushakemuksiaan 
Paikallinen seuranta etäyhteydellä: Kuopiossa Pohjois-Savon ELY-keskuksessa  
Yhteyshenkilö: Tanja Manner, tanja.manner@ely-keskus.fi  

Koulutukset 
HighwaySavon viestintäkoulutuksia hanke- ja someviestintään 

liittyen, Leppävirralla 14.3. ja Kuopiossa 5.4.2017 

HighwaySavo viestintähanke tarjoaa maksutonta hankeviestinnän ja tiedottamisen 
koulutusta hanketoimijoille sekä hankkeita suunnitteleville toimijoille. 
LEPPÄVIRTA 
Aika:   tiistaina 14.3.2017 klo 16-18 
Paikka:  Leppävirta, Savonkatu 39 (Leppävirran kunnantalo, huone 164) 
KUOPIO 
Aika: keskiviikkona 5.4.2017 klo 13-16 
Paikka: Kuopio, Technopolis (Mikrokatu 2) 
Ilmoittautuminen: hannakaisa.markkanen@mansikkary.fi tai p. 050 527 9943 
Lisätietoa:  http://highwaysavo.fi/ajankohtaista/viestintakoulutukset-

jatkuvat-ilmoittaudu-mukaan/ 
 

  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://jomoni.fi/rasisminvastainen-tyo/no-racism-form-page/
http://www.jelli.fi/lataukset/2017/03/Lehdist%C3%B6tiedote_rasisminvastainen-ty%C3%B6ryhm%C3%A4.pdf
http://www.rikoksentorjunta.fi/fi/index/ajankohtaista/2017/02/osallisturikostenehkaisynseminaariinomallaalueellasi_0.html
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:hannakaisa.markkanen@mansikkary.fi
http://highwaysavo.fi/ajankohtaista/viestintakoulutukset-jatkuvat-ilmoittaudu-mukaan/
http://highwaysavo.fi/ajankohtaista/viestintakoulutukset-jatkuvat-ilmoittaudu-mukaan/
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Nettisivukoulutus yhdistyksille, Joensuussa 23.3.  

Aika:  torstaina 23.3.2017 klo 9-12 
Paikka: Sorina (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kokoustila), 

Siltakatu 20 A 11, Joensuu 

Ilmoittautuminen 17.3. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/weebly 
Lisätietoa: http://www.jelli.fi/lataukset/2017/03/weebly_-nettisivukoulutus_yhdistyksille.pdf  

 

Snellman-kesäyliopiston ”Maahanmuuttajat ja psyykkiset 

traumat” –koulutus, Kuopiossa to 30.3.2017 

Snellman-kesäyliopisto järjestää Kuopiossa maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa 
työskentelevälle sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle kohdennetun Maahanmuuttajat ja 
psyykkiset traumat -koulutuksen to 30.3.2017 klo 9-16. (maksullinen) 
Aika:  to 30.3.2017 klo 9-16 
Paikka:  Kuopio 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa: http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/101/article-20643  

 

JAKE-hankkeen juurrutushautomo: ”Hanketoimien juurrutus ja 

yhteiskunnallisen markkinoinnin perusteet”, Joensuussa 

30.3.2017 

Innovatiivinen juurrutushautomo pureutuu hankkeissa luotujen kehittämistoimien 
levittämiseen ja juurruttamiseen. 
Aika:   30.3.2017 klo 9.00–11.30 
Paikka:  Temple of Challenge, Tiedepuisto (Länsikatu 15, 80110 Joensuu) 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2kZHyti 
Lisätietoa:   http://jake-hanke.fi/?p=2217  

 

 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) 

infotilaisuus, Kuopiossa 21.3.2017 
Tilaisuudessa AMIF-rahaston edustajat esittelevät AMIF-rahastoa ja kertovat tulevasta 
syksyn 2017 hausta sekä siihen liittyvää, keväällä 2017 järjestettävää, idea- ja 
kumppanihakua. Tilaisuus on kaikille avoin ja erityisesti tarkoitettu kaikille, jotka 
suunnittelevat hakea AMIF -rahoitusta sekä kaikille, jotka haluavat tutustua AMIF -
rahoitusmahdollisuuksiin. Tilaisuudessa hankesuunnittelijat ja –toimijat voivat myös 
kertoa alueilla olevista tarpeista. 
Aika:   tiistaina 21.3.2017 klo 9-12 
Paikka:  Pohjois-Savon TE-palveluiden ”Messi”-tiloissa, kauppakeskus 

Apaja, torin alla, E-porras, Kauppakatu 45, Kuopio, 
http://toimistot.te-palvelut.fi/kuopio 

Ilmoittautuminen: Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta paikkoja 
on rajoitetusti (Messiin mahtuu max. 100 hlöä.).  

Verkossa: Tilaisuutta voi myös seurata netissä livenä osoitteessa: 
http://platform.goodmood.fi/te-palvelut/kuopio/messilive 
”Viesti-ikkunassa” voi esittää kysymyksiä. 

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.lyyti.fi/reg/weebly
http://www.jelli.fi/lataukset/2017/03/weebly_-nettisivukoulutus_yhdistyksille.pdf
http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/101/article-20643
http://bit.ly/2kZHyti
http://jake-hanke.fi/?p=2217
http://toimistot.te-palvelut.fi/kuopio
http://platform.goodmood.fi/te-palvelut/kuopio/messilive
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VALTAKUNNALLISET JA MUIDEN ALUEIDEN UUTISET 

Ajankohtaista 
Uutiskirjeen liitteeksi infopaperi:  

Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa 

pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille: 

Henkilökorttilaki: Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan myöntää kaikille oleskeluluvan 
ja kotikunnan saaneille 
Laki perusmaksutilistä: Ulkomaalaisen henkilökortti hyväksytään pankeissa 
henkilöllisyyden todentamisasiakirjaksi, jonka perusteella pankkiasiakkuus voidaan 
avata. 
Turvapaikkaa hakevien henkilöiden osalta tilin avaaminen ei edelleenkään ole 
mahdollista, jos heillä ei ole pankkitoiminnassa hyväksyttävää henkilöllisyyden 
todentamisasiakirjaa 
 

Valtio korvaa todelliset ja todennetut jälkihuollon 

kustannukset kunnalle 

Suuri osa ilman huoltajaa tulleista nuorista tarvitsee tukea myös täysi-ikäisinä 
selviytyäkseen arjen haasteista. Nuoret saattavat tarvita tukea ja ohjausta esimerkiksi 
asumisessa, arjen hallinnassa ja oman koulupolkunsa löytämiseen. 
Kunta voi järjestää jälkihuoltoa kunnan omana toimintana tai ostaa palvelun 
ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Valtio korvaa todelliset ja todennetut kustannukset 
kunnalle. Kulujen korvaamisesta on kuitenkin etukäteen sovittava ELY-keskuksen 
kanssa. Lisätietoa: kotouttaminen.fi/uutiset/tukea_myos_taysi-ikaisena  
 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi 31.1.2017 

kunnille suositukset laittomasti maassa olevien 

kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  

Suositus selventää mihin julkisiin palveluihin laittomasti maassa oleskelevat ovat 
oikeutettuja, kenen vastuulla palvelujen järjestäminen on ja miten palveluista 
aiheutuneista kustannuksista voi saada korvausta. Lisätietoa: 
kotouttaminen/uutiset/stm_suositukset  
 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden heikot oppimistulokset 

hälyttivät – ministeriö esitteli keinoja tilanteen 

korjaamiseksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä esittää pitkää listaa toimenpiteistä, joilla 
opetusala voi selvitä maahanmuuttajille järjestettävästä koulutuksesta. 
Artikkeli: http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005088613.html  

 

  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/monet_ilman_huoltajaa_tulleista_tarvitsevat_tukea_myos_taysi-ikaisena.121089.news
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/stm_suositukset_kunnille_laittomasti_maassa_oleskelevien_kiireelliseen_sosiaali-_ja_terveydenhuoltoon.121087.news
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005088613.html
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Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan 

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projekti, Keskuskauppakamari ja työ- ja 
elinkeinoministeriö järjestävät Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, jossa 
tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja 
kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä ja organisaatiota. Kampanjan tavoitteena 
on kannustaa yrityksiä ja työnantajia monikulttuurisuuden hyödyntämiseen tuomalla 
esiin käytännön kokemuksia ja menestystarinoita. 
Lisätietoa: come2.fi/menestyva-monikulttuurinen-yritys/tietoa-kampanjasta  
Menestyvä Monikulttuurinen Yritys –opas: come2.fiLukuopas-Suomi  

TILAISUUDET 
Dialogia! - Siitä puhe mistä puute, Helsingissä 16.3.17 

Aika:  16.3.2017, klo 8.30–14 (aika tarkentuu) 
Paikka:  Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki 
Hinnat: 15.2. asti 65 €, 16.2.-9.3. 95 €, 10.3.- 105 € 
Dialogia! - Siitä puhe mistä puute on seminaari vuoropuhelusta ja sen tärkeydestä niin 
Suomessa kuin maailmalla. Tapahtuman järjestää yhteiskunnallinen yritys Viittakivi Oy. 
Puhujia ovat mm. kansanedustaja Pekka Haavisto sekä tutkijat Tapani Innanen, Sanna 
Ryynänen ja Elina Nivala. Seminaarin ohjelma täydentyy koko ajan.  
Ilmoittautuminen ja lisätietoa: setlementti.fi/ tapahtumat / 160317 

 

TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestämä 

Perheryhmäkotipäivät Tampereella 6.-7.4.2017  

Aika:  6.-7.4.2017 
Paikka:  Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa: ks. uutiskirjeen liite  

Yhteyshenkilö: Minna Alavahtola, minna.alavahtola@tem.fi  
6.4. torstai on tarkoitettu etenkin uusille asumisyksiköille ja 7.4. perjantain ohjelman 
sisältöä on kohdennettu asumisyksiköiden lisäksi myös kuntien edustajille. Kumpaankin 
päivään osallistuminen on kuitenkin kaikille mahdollista.  

 

Sylvia-hankkeen Pakolaisesta kuntalaiseksi –verkostopäivä, 

Helsingissä 26.4.2017 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke järjestää keskiviikkona 26.4.2017 Helsingissä 
verkostopäivän pakolaisia vastaanottaville kunnille, kansalaisjärjestöille sekä 
kotoutumiseen liittyville hankkeille. Tilaisuuden tavoitteena on edistää toimijoiden 
verkostoitumista sekä jakaa vastaanoton ja kotouttamisen hyviä käytäntöjä. 
Aika:  26.4.2017 
Paikka:  Helsinki 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: tästä / 
kotouttaminen.fi/ tyon tueksi/ kehittamishankkeet/ sylvia-hanke/ verkostopaiva 

  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://come2.fi/fi/menestyva-monikulttuurinen-yritys/tietoa-kampanjasta/
http://come2.fi/wp-content/uploads/2017/02/Lukuopas-Suomi.pdf
http://www.setlementti.fi/?x21660=1457648
mailto:minna.alavahtola@tem.fi
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/tyon_tueksi/kehittamishankkeet/sylvia-hanke/verkostopaiva
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Koulutukset 
Osaamista kulttuuritietoiseen kohtaamiseen –hankkeen 

täydennyskoulutukset (webinaarit) 

Osaamista kulttuuritietoiseen kohtaamiseen -hanke on opetus-, ohjaus- ja 
neuvontahenkilöstölle täydennyskoulutusta tuottava hanke, jota toteuttavat yhdessä 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Lapin yliopisto sekä Oulun yliopisto. Hanke 
toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Specima-rahoituksella. Hankkeen järjestämät 
täydennyskoulutukset lisäävät osallistujien monikulttuurisuusosaamista.  

 Pienen lapsen kielen oppimisen tukeminen ja kulttuuritietoisuus -webinaarit 
Aika ja paikka: verkossa 14.3. ja 16.3.2017 

 Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen -webinaari  
Aika ja paikka: verkossa 23.3.2017 klo 12-16  

 Traumatisoituneen maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen ja tukeminen -webinaari 
Aika ja paikka: verkossa 20.4.2017 klo 12.15-15.45 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-

kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen 

 

Paloma -hankkeen Pakolaisten mielen hyvinvointi –

seminaarisarjan tallenteet (01./02.2017) löytyy netistä: 
thl.fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita  

 

Kotona Suomessa –hankkeen ja Tampereen kaupungin aiemmin 

koulutus: 2017-02-16 Kulttuurien välinen viestintä  

Videotallenne on netissä katseltavissa vuoden ajan ja sitä voi välittää eteenpäin 
kollegoillenne: http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus. 

Avustukset 
Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen bonusrahaa KEHA-

keskuksesta ajalla 1.1.–30.4.2017. 

Tutustu ohjeisiin ja tarkista voiko kuntasi hakea lisätukia! Lisätietoa:  
kotouttaminen.fi/sylvia-hankkeen_lisatuet_pakolaisten_vastaanottoon_ovat_haettavissa  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää 

ylimääräisen avustushaun kolmeen uuteen avustusohjelmaan 

itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi  

Ylimääräinen avustushaku on auki 20.2.- 31.3.2017, ja siinä haetaan avustusta vuodelle 
2017. Teemoina mm. eriarvoisuuden vähentäminen ja yhdenvertaisuus. 
Tiedote: kotouttaminen.fi/stm_n_suomi_100_-avustusohjelmien_haku_alkaa_helmikuussa   

STEA rahoitusopas: stea.fi/Hakuopas+2017.pdf 
 
  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita/juuri-nyt-
http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus
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http://www.stea.fi/documents/2184241/2579445/STEA+Hakuopas+2017.pdf/43b5cb8f-47cf-4153-9559-4571b1200d5a
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OKM Ministeriön avustusten haku turvapaikan hakijoiden ja 

maahanmuuttajien integrointiin 

Erityisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja 
maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista valtion vuoden 2017 
talousarvion mukaisesti (momentti 29.01.53). Hakuaika päättyy 28.3.2017 klo 16:15 
Avustusta voidaan myöntää korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja ylläpitäjille, 
kunnille, rekisteröidyille  yhteisöille ja säätiöille. 
Lisätietoa: minedu.fi/avustukset/turvapaikanhakijoiden-ja-maahanmuuttajien-integrointi  

TYÖKALUT 
Kotona Suomessa -hanke tuotti kotoutujille videon 

suomalaisesta yhteiskunnasta 

Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata -videossa kerrotaan, miten 

suomalainen yhteiskunta on kehittynyt: www.suomenvuosisata.fi 
Video on toteutettu selkosuomeksi sekä englanniksi, venäjäksi, thaiksi, arabiaksi, 
somaliksi, kurdiksi ja farsiksi puhuttuna. 
 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuusvideot eri 

kielellä: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-677  
 

Uusi julkaisu kokoaa tietoa tyttöjen sukuelinten 

silpomisesta 

Linkki: kotouttaminen.fi/_julkaisu_kokoaa_tietoa_tyttojen_sukuelinten_silpomisesta 
 

Julkaisu: Vähemmistöjen väliset suhteet: tutkimustuloksia 

ja toimintaehdotuksia. 

Kahden vähemmistön väliset suhteet eivät riipu ainoastaan kyseisistä ryhmistä, vaan 
monella tavalla myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Merkitystä on myös suhteella 

enemmistöryhmiin. Linkki: kotouttaminen.fi/julkaisu_vahemmistojen_valisia_suhteita  

 

Julkaisu: Turvapaikka Suomesta? Vuoden 2015 turvapaikan-

hakijat ja turvapaikkaprosessit Suomessa 

URMI-tutkimuskonsortion julkaisu "Turvapaikka Suomesta? Vuoden 2015 
turvapaikanhakijat ja turvapaikkaprosessit Suomessa" on valmistunut ja saatavilla 
digitaalisesti Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen nettisivuilta. 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/tutkimus/julkaisut/Sivut/home.aspx 
 

Julkaisu: Osaatko hyödyntää kansainvälistä osaamista? 

Uutta osaamista  -diasarja pitää sisällään tietoa kv-osaajien hyödyntämisen 
mahdollisuuksista erilaisten yritysten tarpeisiin. Diasarjasta saat tiivistetysti tietoa 
hyödyistä, haasteista ja ratkaisuista sekä askeleet kv-osaajien rekrytoimiseen. 
Linkki: http://uuttaosaamista.fi/  

 

 

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/turvapaikanhakijoiden-ja-maahanmuuttajien-integrointi
http://www.suomenvuosisata.fi/
http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-677
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/uusi_julkaisu_kokoaa_tietoa_tyttojen_sukuelinten_silpomisesta.121088.news
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/julkaisu_kontekstin_merkitys_vahemmistojen_valisia_suhteita_muovaavana_tekijana_on_huomattava.121068.news
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/tutkimus/julkaisut/Sivut/home.aspx
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KANSAINVÄLISTEN OSAAJIEN KIINNITTYMINEN SUOMALAISEEN 

YHTEISKUNTAAN 

Mitä Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista tiedetään 2010-luvulla kirjoitetun 
tutkimuskirjallisuuden perusteella? Linkki: 

hel.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/17_02_02_Tyopapereita_3_Montonen  
 

Tutkintojen tunnustaminen: Opetushallituksen (OPH-) esite 

tutkintojen tunnustamisesta 11 kielellä 

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa 
maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen 
tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot. Lue tästä lisää: 

http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen  
Samalta sivulta löytyy myös OPH –esitteitä tutkintojen tunnustamisesta 11 kielellä! 
 
Tietoa mielenterveyden häiriöistä eri kielillä 

Masennus ja traumaperäinen stressihäiriö ovat yleisiä maahanmuuttajilla esiintyviä 
mielenterveyshäiriöitä. Vastaanotolla annettavan informaation lisäksi potilaille voi olla 
hyödyksi saada häiriöiden luonteesta ja hoidosta tietoa omalla kielellä. 
Erikoislääkäri Tapio Hallan laatimat potilasesitteet ovat suomeksi ja joillakin 
yleisimmistä Suomessa asuvien maahanmuuttajien kielistä. Tiedotteita voi jakaa 
potilaille suullisen informaation lisäksi vastaanotolla. 
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-
paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat/tiedotteet.html  
 

Järjestöjen Sosiaaliturvaopas 2017 

Oppaan ovat koonneet viisitoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja 
eläkkeensaajajärjestöä. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten 
ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Linkki: sosiaaliturvaopas/2017/02.pdf  

Muuta 
Ulkomaalaistaustainen nuori samaistuu usein sekä 

suomalaisuuteen että taustamaahansa 

Ulkomaalaistaustaiset nuoret yhdistävät etnisessä identiteetissään taidokkaasti 
suomalaisuutta ja taustamaansa kulttuuria. Liisa Larja Tieto&trendit-artikkeli 
Linkki: http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/205/ 
 

Kansalaisuus on juhlan aihe 

Kansalaisuusjuhla olisi mainio tilaisuus tukea ihmisten juurtumista uuteen kotimaahan. 
HS.fi artikkeli: http://www.hs.fi/paivanlehti/24012017/art-2000005057653.html 

 
Diversity Doesn’t Stick Without Inclusion 

https://hbr.org/2017/02/diversity-doesnt-stick-without-inclusion  
 

Suosittelen myös tilaamaan Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
uutiskirjeen täältä: http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet 
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