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UUTISKIRJE 05-2017 

Tämä Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirje on tarkoitettu kotouttamistyötä 
tekeville työntekijöille, sekä aiheista kiinnostuneille tahoille Itä-Suomessa. 
Siihen on koottu Itä-Suomen 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 

Tilaisuudet  
Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen 

mahdollisuutena -päivä, Mikkeli 26.9.2017 

Aika:   tiistai 26.9.2017, klo 9-15:30 
Paikka:  Mikkelipuisto, Ravintola Greeneri, Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli 
Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke Sokran aluekoordinaation 
tavoitteena on tukea Euroopan sosiaalirahaston ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020” -ohjelman sosiaalista osallisuutta edistäviä ja köyhyyttä torjuvia 
(toimintalinja 5) hankkeita. 
Sokran Itä-Suomen aluekoordinaatio järjestää päivän kaikille 
Kansalaistoimijalähtöisestä kaupunkikehittämisen parissa toimiville tai 
toiminnasta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen:  
https://www.webropolsurveys.com/S/46E2CAD99205D7EC.par 

ENNAKKOTIETO: Yhdessä osallisuutta edistämässä – 

viranomaiset ja kolmas sektori,  

Aika:  23.11.2017 klo 13:30 – 18:30 
Paikka: Mikkeli, Etelä-Savon ammattiopisto 
Syksyn aikana on järjestetty kaksi Starttipajaa, joissa eri tahot ovat täyttäneet 
Kotoutumistarjottimia. Lisäksi tarjottimia on täytetty verkostotapaamisissa. 
Kotoutumistarjotin on väline, johon kootaan oma toiminta näkyväksi. Seminaarin 
päätteeksi käydään tarjottimien anti läpi. Näin saadaan kokonaiskuvaa Mikkelin 
alueella toimivista järjestöistä, heidän toiminnastaan ja viranomaisten roolista 
kotoutumisen tukemisessa. Lisäksi seminaarissa esittäytyy hankkeita, joiden 
toiminta tukee osallisuutta ja sitä kautta kotoutumista.  
Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki ilmoitetaan myöhemmin ja tulee myös 
kotouttaminen.fi –sivustolle / Koulutukset ja tapahtumat. 

Järjestäjät:  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
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 SPRn Starttivoimaa-hanke, Ulla Laakso, ulla.laakso@punainenristi.fi ,  
p. 040 860 1053 

 Monikulttuurikeskus Mimosa, Sigita Herrala, sigita.herrala@mimosa.fi  ,  
p. 050 357 2290 

 Kotona Suomessa –hanke, Tanja Manner, tanja.manner@ely-keskus.fi ,  
p. 0295 020 964 

 
ENNAKKOTIETO: New Start Finland! –seminaari 

Aika:  maanantai 11.12.2017 klo 9 - 12:30 
Paikka: Itä-Suomen yliopistolla Kuopion kampuksella. 
Itä-Suomen yliopiston New Start Finland! -osahankkeessa tutkitaan keinoja, 
joilla voidaan edistää kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveyttä, 
hyvinvointia ja kotoutumista. Kesän ja syksyn 2017 aikana osahankkeessa 
toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnalliset pilotit eli kokeilut. 
Piloteissa kokeillaan erityisesti sosiaalisen markkinoinnin elementtejä. New 
Start Finland! on osa PROMEQ-hanketta (www.promeq.fi).  
Tule kuulemaan New Start Finland! -osahankkeessa ja piloteissa saatuja 
kokemuksia!  
Lisätietoja tulossa ja ilmoittautuminen aukeaa lähiaikoina. Yhteyshenkilö: 
projektipäällikkö Maija Hartikainen, maija.hartikainen@uef.fi p. 050 5296569. 

Koulutukset 
Työssään maahanmuuttajia kohtaaville webinaarisarja syksystä 2017 alkaen:  
Syksystä alkaen järjestetään webinaarisarja, jossa käydään läpi tärkeitä 
kotouttamistyöhön liittyviä teemoja. Vuosina 2017–2018 toteutettavat luennot 
pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9-11. Kotona 
Suomessa –hanke järjestää webinaarit yhteistyössä TEMin Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kanssa.  
Kaikkia luentoja voi seurata myös etäyhteyden välityksellä tai katsoa jälkikäteen 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalta. Osaksi järjestetään 
paikallisissa ELY-keskuksissa etäkatsomoita. Koulutusmateriaalit julkaistaan 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen SlideSharen-tilin kautta. Koulutus on 
maksuton.  
Kotouttamisen osaamiskeskus sosiaalisessa mediassa, mm. YouTube-kanavan 
sekä SlideShare-palvelun osoitteet: http://kotouttaminen.fi/sosiaalinen-media  

 Aiempi webinaari: 1.9. Tervetuloa kotouttamisen pariin! 
  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:ulla.laakso@punainenristi.fi
mailto:sigita.herrala@mimosa.fi
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.promeq.fi/
mailto:maija.hartikainen@uef.fi
http://kotouttaminen.fi/sosiaalinen-media
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Tulevat webinaarit: 
6.11.2017 klo 9-11: ”Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset 

oikeudet” 
Koulutusta voi seurata netin välityksellä. Paikan päällä siihen voi osallistua 
paikassa: 
Aika:  Perjantai 6.10.2017 klo 9 -11 
Paikka:   Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, nh 304 
Ohjelma:  kotouttaminen.fi / Koulutukset ja tapahtumat 
Ilmoittautuminen (myös etäseurannalle) 29.9. klo 12 mennessä: linkki  
ELY-katsomo:  Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa, nh Reimari  

Lisätietoa ja ilmoittautuminen sähköpostitse ma 2.10.2017 
mennessä: Aluekoordinaattori Tanja Manner,  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 964  
(Huom.: paikkamäärä rajoitettu) 

 

3.11.2017 klo 9-11: ”Maahanmuuttajien reitit työelämään” 
1.12.2017 klo 9-11: ”Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori  

kotouttamistyössä” 

 
Muistutus: Maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaaminen -

koulutuspäivä kotouttamistyötä tekeville toimijoille ja 

viranomaistahoille, Savonlinnassa 3.10.2017 

Maksuttoman koulutuksen järjestävät Polkuja yhteisöön ja Kotona Suomessa -
hankkeet. Koulutuksen tavoite on antaa perustietoa ja ymmärrystä 
maahanmuuttajien kohtaamista.  
Kohderyhmä: Itä-Suomen ja erityisesti Savonlinnan viranomaiset, 3. sektorin 
toimijat, hanketoimijat ja muut maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät. 
Aika:  tiistai 3.10.2017, klo 9.00-15.15 
Paikka: Opetusravintola Paviljonki (www.ravintolapaviljonki.fi)  

Rajalahdenkatu 4, 57200 Savonlinna 
Ohjelma:  löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen tapahtumakalenterista: 

kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  
Ilmoittautuminen 25.9. mennessä linkin kautta: ilmoittautuminen 
Paikkamäärä on rajoitettu. 
Lisätietoa: Tanja Manner, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi , puh. 0295 020 964 ja 
Evangelia Antzaka, etunimi.sukunimi@setlementti.fi , puh. 050 4421110 

 
Itä-Suomen yliopistossa: 5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen 

ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op) 

Koulutus toteutetaan 10/2017–12/2018 välisenä aikana Kuopiossa ja Joensuussa.  
Koulutukset toteutetaan Opetushallituksen erityisavustuksella. 
Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Muista kuluista opiskelija vastaa 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5027240&sid=mpn8LGlvOV
mailto:etunimi.sukunimi@ely-
https://www.viittakivi.fi/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa;jsessionid=217A82EA7347009C2CBBBA05BF4A2B37?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14405#.WVn5wEkUnVg
http://www.ravintolapaviljonki.fi/
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.webropolsurveys.com/S/423F287A07EC6B33.par
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@setlementti.fi
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itse. Yhteystiedot: Suunnittelija Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi , p. 050 322 
8644  

 
Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op; 5.10.2017 - 31.12.2018) 

Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate:n opinnot: 
http://www.uef.fi/web/aducate/-/5-10-2017-31-12-2018-traumojen-ja-kriisien-
kohtaaminen-maahanmuuttajataustaisten-oppilaiden-opetus-ja-ohjaustyossa-7-op-  

Avustukset 
Rakennerahaston hakuajat Itä-Suomessa 

rakennerahastot.fi/ ita-suomen-suuralue /hakuajat  

Muuta 
Hyvinvointilomat: Lomatukea voivat hakea kaikki Suomessa 

vakituisesti asuvat kansalaiset.  

Lomalle voi hakea netin kautta sähköisesti tai paperilomakkeella. 
Paperilomakkeet löytyvät myös erikielellä. Lomatukea voivat hakea kaikki 
Suomessa vakituisesti asuvat kansalaiset. Tuettu loma myönnetään taloudellisin, 
sosiaalisin ja terveydellisin perustein.  
Lisätietoa ja hakuajat: http://hyvinvointilomat.fi/2015/09/30/a-wonderful-
post-2/, sähköposti: toimisto@hyvinvointilomat.fi . Hyvinvointilomien 
puhelinpalvelu (puh. 010 830 3400 ) auttaa ja opastaa kaikissa hakemiseen ja 
lomaan liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 9-12. 

 
Jo tuttu? Vapaaehtoistyo.fi  

Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon 
vapaaehtoistehtäviä kokoava sivusto. Voit etsiä oman paikkakunnan ja löytää 
oma tapasi auttaa: https://vapaaehtoistyo.fi/omat-sivut/    

 
Uudistunut JELLI.fi –sivusto nyt avattu: www.jelli.fi/  

JELLI.FI- verkkopalvelu on maksuton Pohjois-Karjalan kansalais- ja yhdistys-
toiminnan sivusto. JELLI.FI -palvelusta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset 
löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueelta toimivat yhdistykset 

ja järjestöt ja niiden toiminnan. JELLI.FI-verkkopalvelu on osa Toimeksi.fi -

verkkopalvelukokonaisuutta 

 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:heli.kaarniemi@uef.fi
http://www.uef.fi/web/aducate/-/5-10-2017-31-12-2018-traumojen-ja-kriisien-kohtaaminen-maahanmuuttajataustaisten-oppilaiden-opetus-ja-ohjaustyossa-7-op-
http://www.uef.fi/web/aducate/-/5-10-2017-31-12-2018-traumojen-ja-kriisien-kohtaaminen-maahanmuuttajataustaisten-oppilaiden-opetus-ja-ohjaustyossa-7-op-
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.WTpHyMuweTP
http://hyvinvointilomat.fi/2015/09/30/a-wonderful-post-2/
http://hyvinvointilomat.fi/2015/09/30/a-wonderful-post-2/
mailto:toimisto@hyvinvointilomat.fi
https://vapaaehtoistyo.fi/omat-sivut/
https://www.jelli.fi/
https://www.toimeksi.fi/tietoa-palvelusta/
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VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Suomen Pakolaisapu jakaa Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen 

marraskuussa 

Tunnustuksella halutaan nostaa esiin kotoutumisen tukemisen yhteiskunnallista 
merkitystä ja hyviä käytäntöjä.  
Tiedote:  kotouttaminen.fi/artikkeli/  
Lisätietoja: pakolaisapu.fi/suomen-pakolaisapu-etsii-vuoden-kotoutumisteko-
tunnustuksen-saajaa-hae-ehdota-palkittavaa  
 
Toimenpide-esityksiä maahanmuuttajien koulutuspolkuihin ja 

siirtymiin: tiedote  

Tilaisuudet 
Ennakkotieto: Perheryhmäkotipäivät Turussa 23.-24.10.2017 

Kotouttamisen osaamiskeskus yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja 
Turun ammattikorkeakoulun kanssa järjestää perheryhmäkotipäivät Turussa 23.-
24.10.2017. Lisätietoja tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 

 
Kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien 

verkostopäivä 10.11.2017, Hämeenkyrössä 

Pirkanmaan ELY-keskus ja Hämeenkyrön kunta järjestävät yhteistyössä 
kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivän. 
Aika:   perjantai 10.11.2017 klo 9.15- 15.15  
Paikka:  39100 Hämeenkyrö, Ammatti-instituutti Iisakki, Taitokuja 3 
ILMOITTAUTUMISET: 3.11.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

kari.holma@hameenkyro.fi . Ilmoittautumisessa on 
ilmoitettava nimi, taustaorganisaatio, ruokaileeko 
Iisakissa sekä mahdollinen erityisruokavalio ja s-
postiosoite.  

Lisätietoa: Kari Holma, sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrön kunta, 
p. 040-133 1342, kari.holma@hameenkyro.fi . 

 

Koulutukset 
 

Maahanmuuttajien mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa. 

THL ja Kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät: 
Miten kotoutujan mielen hyvinvointia voidaan tukea ennaltaehkäisevästi 
kotoutumisen alkuvaiheessa? Miten paikallistason toimintaa ja palveluita 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-pakolaisapu-jakaa-vuoden-kotoutumisteko-tunnustuksen-marraskuussa
https://pakolaisapu.fi/2017/09/01/suomen-pakolaisapu-etsii-vuoden-kotoutumisteko-tunnustuksen-saajaa-hae-ehdota-palkittavaa/
https://pakolaisapu.fi/2017/09/01/suomen-pakolaisapu-etsii-vuoden-kotoutumisteko-tunnustuksen-saajaa-hae-ehdota-palkittavaa/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toimenpide-esityksia-maahanmuuttajien-koulutuspolkuihin-ja-siirtymiin
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:kari.holma@hameenkyro.fi
mailto:kari.holma@hameenkyro.fi
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organisoimalla ja osaamista vahvistamalla luodaan osallisuutta mahdollistava 
asuinympäristö maahan muuttaneille?  
Aika:  to 28.9.2017 klo 9-15 
Paikka: Helsingissä  
Linkki: ohjelma ja ilmoittautuminen  
Verkkolähetystä voi katsoa suoraan linkin kautta: 
http://videonet.fi/thl/20170928/  

 
Työväen Sivistysliitton Innostu some-vaikuttamisesta! -

webinaari 

Some on paha, some on vihapuhe, some rappeuttaa selkärangan - tai sitten 
sosiaalisen median avulla luodaan upeita maailmaa isosti tai pienesti muuttavia 
ilmiöitä.  
Webinaarissa esitellään hienoja, onnistuneita some-kampanjoita ja mietitään, 
mitenkä noita onnistumisia voisi soveltaa omaan toimintaan. 
Aika:  10.10.2017 klo 9.00 – 10.00 
Paikka: webinaari 
Ilmoittautuminen:  
http://www.tsl.fi/oppimaan/jarjestot-innostajina-teemavuosi.html  

 
Opetushallituksen maksullinen koulutus: Ajankohtaista 

tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä - tarkastelussa 

Irak, Syyria, Venäjä, Viro, Ukraina ja Kiina” 

Aika ja paikka: 31.10.2017, Helsinki, Opetushallitus 
Ilmoittautumiset ja järjestelyt: koulutussihteeri Satu Saario,  

satu.saario@oph.fi , puh. 029 533 1192 
Lisätietoja: https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-
ps/Koulutustuote-ps/id/1966 

 
 

SIMHE-Metropolian osaamisen tunnistamisen palvelut ja 

koulutukset: http://www.metropolia.fi/palvelut/maahanmuuttajalle/ 
ja englanniksi http://www.metropolia.fi/en/services/for-immigrants/  

 
Suomen Psykologinen Instituutin: Sodan todellisuus, traumat 

ja niistä selviytyminen –koulutus (maksullinen) 

Terapeutit, opettajat ja kuntouttajatkin joutuvat uusien kysymysten äärelle 
työskennellessään sodan kokeneiden ihmisten kanssa. Sotareportteri Tuomas 
Mustikaisen ja traumojen kohtaamiseen perehtyneen psykoterapeutti Jussi 
Sutisen ohjaama koulutus tarjoaa ymmärrystä sodan todellisuudesta sekä siitä, 
miten kohdata eri kulttuurista tulevia, traumasta kärsiviä ihmisiä. 
Aika:   Torstai 9.11.2017 klo 9-15 
Paikka:  Meritullinkatu 4 b 8-9, Helsinki  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Maahanmuuttajan_mielen_hyvinvointi_arjessa_seminaari_28092017.pdf/b028eb7d-3ddb-4992-b05e-027c9ace48ca
http://videonet.fi/thl/20170928/
http://www.tsl.fi/oppimaan/jarjestot-innostajina-teemavuosi.html
mailto:satu.saario@oph.fi
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1966
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1966
http://www.metropolia.fi/palvelut/maahanmuuttajalle/
http://www.metropolia.fi/en/services/for-immigrants/
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Lisätietoa ja ilmoittautuminen:  
psyk.fi/kurssit/ysodan-todellisuus-traumat-ja-niista-selviytyminen  

Avustukset 
Rakennerahaston valtakunnalliset hakuajat  

Linkin kautta löydät Itä-Suomen alueella käynnissä olevat hankehaut. 

Valtakunnalliset käynnissä olevat hankehaut löydät valtakunnallisilta sivuilta. 

 

Jo tuttu? Kansalaisforumin ’Järjestöjen hankerahoitus-

hakemisto’ palvelee projektirahoituksen etsijää: 

http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto  

 
MUISTUTUS: Valtakunnallinen ’Kasvua kansainvälisistä 

osaajista’ EAKR-haku ja ESR-haku on parhaillaan käynnissä 

(14.6.–25.9.2017) 

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kansainvälisistä osaajista 
kasvua -agendan edistämään maahanmuutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan 
nivoutumista toisiinsa sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten 
kasvun ja kansainvälistymisen tukena. 
Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan jalkauttamista tukevat hankkeet 
voivat hakea rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Linkin kautta pääse 
myös aiemmin hakuinfon materiaaleihin:  
kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-
agendan-jalkauttamiseen-tarjolla-eakr-ja-esr-rahoitusta  

 
Muistutus: maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä 

sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) rahoitushaku  

Hankehaku on avoinna 2.10.–3.11.2017. Hakuklinikat järjestetään 10.–
11.10.2017 Helsingissä. Lisätietoja löytyy www.eusa-rahastot.fi -sivustolta, 
josta myös hakuopas ja muut hakumateriaalit löytyvät haun alkaessa. 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastossa on haettavana kaikki 
kansalliset tavoitteet. Kotouttamistoimien osalta lokakuun haussa tuettavan 
hankkeen edellytetään perustuvan kolmansien maiden kansalaisten kanssa 
toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen 
ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja. Tuettavien hankkeiden tulee myös edistää 
valtakunnallisen, alueellisen tai paikallisen kotouttamisstrategian 
toimeenpanoa. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa kolmansien maiden 
kansalaiset tai heidän edustamansa järjestöt osallistuvat toimien suunnitteluun 
ja toimeenpanoon. 
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Työkalut ja julkaisut 
 

Kotouttamisen osaamiskeskus uudet käsikirjat 

Kotouttamisen osaamiskeskus on julkaissut käsikirjat tukemaan työtä ilman 
huoltajaa tulleiden alaikäisten perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä sekä 
edustajan tehtävissä. Molemmat käsikirjat ovat ladattavissa kotouttaminen.fi-
sivuston työn tueksi -osion työkaluista.  

 Alaikäisen tukemisen käsikirja 
Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina tulleille alaikäisille perheryhmäkoti ja 
tukiasumisyksikkö ovat keskeisiä kasvun ja kehityksen ympäristöjä. 
Psykososiaalista tukea tarjoava toiminta auttaa lasta ja nuorta eteenpäin 
uudessa ja haastavassa tilanteessa. Käsikirjan tavoitteena on vahvistaa 
alaikäisten asumisyksiköissä työskentelevien osaamista psykososiaaliseen tukeen 
ja traumatietoiseen työskentelyotteeseen liittyen. Asumisyksiköiden 
henkilökunta voi lukea käsikirjaa itsekseen. Käsikirjaa voidaan käyttää myös 
henkilöstön kehittämisessä luomaan kaikkia työntekijöitä sitovaa yhteistä 
perustaa ja jaettua ymmärrystä. Lisäksi käsikirjassa on myös useita käytännön 
työtä tukevia liitteitä. Alaikäisen tukemisen käsikirja 
http://kotouttaminen.fi/alaikaisen-tukemisen-kasikirja 

 Alaikäisen edustajan käsikirja 
Ilman huoltajaa Suomeen tuleva ulkomaalainen lapsi on alaikäisenä 
vajaavaltainen ja tarvitsee laillisen edustajan hoitamaan monia 
viranomaisasioita. Käsikirja antaa tietoa ja ohjeistusta ilman huoltajaa Suomessa 
asuvan oleskeluluvan saaneen alaikäisen edustajalle. Sen tavoitteena on 
helpottaa ja tukea edustajien työtä esittelemällä pääkohtia ilman huoltajaa 
olevan alaikäisen kotoutumispolun varrelta. Käsikirja täydentää 
Maahanmuuttoviraston laatimaa ohjeistusta turvapaikanhakuvaiheessa olevien 
alaikäisten edustamisesta. Siitä voi olla hyötyä myös kuntien ja alaikäisten 
asumisyksiköiden työntekijöille, jotka kohtaavat työssään ilman huoltajaa 
tulleita alaikäisiä sekä heidän edustajiaan. Alaikäisen edustajan käsikirja 
http://kotouttaminen.fi/alaikaisen-edustajan-kasikirja 

 
Raportti: KOTOUTUMISEN SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

HELSINGIN KAUPUNGILLA 

Linkki raportin infoon sekä raporttiin: 
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-
kotoutumisen-seuranta-edellyttaa-saannollisyytta-ja-pitkajanteisyytta 

 
"Yrittäjäksi Suomeen – Mitä lupia tarvitset?" -verkkojulkaisu 

Helsingin kaupungin yrittäjyyspalvelukeskus NewCo Helsinki on koonnut 
"Yrittäjäksi Suomeen – Mitä lupia tarvitset?" -verkkojulkaisun maahanmuuttajille, 
jotka suunnittelevat yrittäjyyttä Suomessa. Samalla palvellaan myös ulkomailla 
asuvia henkilöitä, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista Helsinkiin tai 
muualle Suomeen. Julkaisun tavoitteena on muun muassa ohjata yrittäjäksi 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
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https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-kotoutumisen-seuranta-edellyttaa-saannollisyytta-ja-pitkajanteisyytta
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-kotoutumisen-seuranta-edellyttaa-saannollisyytta-ja-pitkajanteisyytta
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aikovia lupaviidakossa sekä toimia yritysneuvojien ja muiden aiheen parissa 
työskentelevien apuna päivittäisessä neuvontatyössä. 
Linkki: 
http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/Yrittajaksi_Suomeen_Mita_lupia_tarvit
set.pdf 
ja englanniksi: 
http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/ImmigrantEntrepreneurs_How_to_beco
me_an_entrepreneur_in_Finland.pdf 

 
SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan video (ENGL) 

muistuttaa maahanmuuttajia heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
suomalaisessa työelämässä: Employee rights advisory service for immigrants 
https://www.youtube.com/watch?v=Mg_xNWuDYjw&feature=youtu.be  

 
THL:n Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset: 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia 

 Ulkomaista syntyperää olevien nuorten hyvinvointi 

Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 

Kouluterveyskysely on tuottanut vuodesta 2013 lähtien seurantatietoa 
ulkomaista syntyperää olevien nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, 
koulunkäynnis-tä ja tuen tarpeista. Vuonna 2017 kysely toteutettiin 
ensimmäistä kertaa suomen ja ruotsin lisäksi myös englannin, venäjän ja 
saamenkielisenä, jolloin entistä useammalla nuorella oli mahdollisuus 
osallistua kyselyyn.  
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten määrä Suomessa on kasvanut. 
Vuonna 2015 kaikista 15–29-vuotiaista kahdeksan prosenttia oli ulkomaista 
syntyperää, kun koko väestössä ulkomaista syntyperää olevien osuus oli 
kuusi prosenttia. Ulkomaista syntyperää olevien nuorten määrän on 
ennustettu lisääntyvän lähivuosina. (Tilastokeskus 2017.) 
http://www.julkari.fi/handle/10024/135234  

 
Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja 

joustavat siirtymät -työryhmän loppuraportti ja toimenpide-

esitykset: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80625/TEMjul_36_
2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 

 
Túlka mobiilitulkkauspalvelu ilman ennakkovarausta 

Túlka Premium on mobiilitulkkauspalvelu, jossa saat ammattitulkin käyttöösi 
vain sekunneissa − ilman ennakkovarausta. Túlka-mobiilisovelluksessa on 
automaationa videoyhteys, mutta sen saa kytkettyä halutessaan pois päältä. 
Lisätietoa ja hinnoittelu: http://tulka.com/ammattitulkkaus  
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RAKENTAVAA VUOROVAIKUTUSTA 

Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen 
radikalismin ennaltaehkäisyyn. Linkki:  
http://www.oph.fi/download/182479_rakentavaa_vuorovaikutusta.pdf  

 
Uusi opas ammattilaisille nuorten talous- ja velka-asioiden 

ensiapuun 

Oppaan lopussa on koonnut parhaita, nuorten oman talouden hallintaa tukevia 
ja ylivelkaantumista ehkäiseviä maksuttomia sivustoja, oppaita, apuvälineitä, 
laskureita, työpajoja, pelejä ja muita palveluja. Esitelleen lyhyesti myös tarjolla 
olevat sosiaalisen luototuksen muodot, joiden hakemiseen nuoret kaipaavat 
usein neuvoa ja rohkaisua. Myös maahanmuuttajanuorille voi vinkata näistä 
maksuttomista palveluista sekä opastaa heitä niiden käyttöön.  
Puhu rahasta –opas: http://muntalous.fi/wp-
content/uploads/2017/09/puhurahasta_opas_210x210_010_interaktiivinen.pdf  

 
Mediakasvatus pähkinänkuoressa  

Linkki materiaaliin: http://www.mediakasvatus.fi/100ideaa 

 Materiaalia maahanmuuttajien mediataitojen tueksi: 
http://www.mediakasvatus.fi/materiaali/materiaalia-
maahanmuuttajien-mediataitojen-tueksi/  

 
Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta edellyttää 

säännöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä 

Helsingin kaupunginkansliassa on laadittu tutkimusraportti, jonka tarkoituksena 
on kehittää kotoutumisen seurantaa Suomessa. Raportti on tarkoitettu 
avaukseksi Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön, mutta se soveltuu myös 
laajempaan kansalliseen keskusteluun maahanmuuttajien kotoutumisesta ja 
sen seurannasta. 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-
kotoutumisen-seuranta-edellyttaa-saannollisyytta-ja-pitkajanteisyytta 

 
SIMHE –hankkeen julkaisut: 

 "Open the doors!" : Migrants in Higher Education : Fostering Cooperation 
at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä 
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53167 

 Enemmän kuin pelkkä projekti” Supporting Immigrants in Higher 
Education in Finland SIMHE-UniPID -pilottihankkeen yhteenveto 
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/53791/978-951-
39-7054-3.pdf?sequence=3  
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Muuta 

Espoo ryhtyy maan ensimmäiseksi kolmikieliseksi kaupungiksi 

Espoosta on tulossa Suomen ensimmäinen kolmikielinen kaupunki. Helsinki 
haluaa panostaa kielikasvatukseen, Oulu pohtii myös venäjän, ruotsin ja norjan 
asemaa: https://yle.fi/uutiset/3-9836024 

Tietoa ihmiskaupasta ja ohjeita ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmään liittyen löytyy täältä: Kuka tahansa, joka 

kohtaa ihmiskaupan uhriksi epäilemänsä henkilön, voi ottaa yhteyttä 
auttamisjärjestelmään. Auttamisjärjestelmään voi olla yhteydessä 
sähköpostitse, puhelimitse tai www.ihmiskauppa.fi – sivuston kautta.  
 

Globe Art Point. Helsinki: tukee ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden 

työllistymistä, tuotantojen järjestämistä, rahoitusta yms. ja jakaa infoa mm. 
yleistä tietoa yhdistystoiminnasta, työttömyysetuuksista, kotoutumisesta yms. 
englanniksi. Linkki:  http://www.globeartpoint.fi/advice-info-for-artists/  

 
Koko kylä kotouttaa -hankkeen uutiskirjeet 

Pilottikylästä elokuun ja syyskuun terveiset, Kemiönsaaren Taalintehtaalta.  

 Elokuun uutiskirje: 

https://www.kylatoiminta.fi/uploads/Koko%20kylä%20kotouttaa_Taalintehdas_uutiskir
je4.small.pdf  

 Syyskuun uutiskirje: 
https://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/Koko%20kylä%20kotouttaa_uut
iskirje5_small.pdf[1]  
 

Maahanmuuttajien Helsinki -sivusto avattu 

Helsingin kaupunki on julkaissut uuden maahanmuuttajille tarkoitetun sivuston. 
Sivusto kokoaa yhteen kaikki kaupungin tarjoamat maahanmuuttajille 
tarkoitetut palvelut. Sivuston kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Asian-
tuntijoille tarkoitettu Maahanmuuttopolitiikka-teema sisältää tietoa muun 
muassa Helsingin kaupungin linjauksista, käynnissä olevista hankkeista ja 
kansainvälisestä toiminnasta. https://www.hel.fi/maahanmuuttajat/fi  

 

Yksinkertaista eläketietoa Eläkettä myös minulle –

kampanjassa: etk.fi/tiedote/elaketta-myos-kampanja-yksinkertaistaa-tyoelaketietoa/ 

 

Mikä globaalikasvatus? 

Globaalikasvatus kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä ryhtymään aktiivisiksi 
maailmankansalaisiksi. Se pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin.  
Lisätietoja löytyy sivulta: http://www.globaalikasvatus.fi/ 
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Infopankille verkkopaneeli 

Infopankki kutsuu kaikkia Infopankki-palvelun kehittämisestä kiinnostuneita 
mukaan uuteen verkkopaneeliin. Toivovat erikielisiä ja eri-ikäisiä jäseniä 
Suomesta ja muista maista. He lähettävät verkkopaneelin jäsenille korkeintaan 
joka toinen kuukausi lyhyitä englanninkielisiä verkkokyselyjä, jotka liittyvät 
Infopankin sisältöön, verkkosivustoon tai viestintään. Lisätietoja: 
Tiedottaja Jaana Rytkönen, jaana.rytkonen(at)hel.fi, 040 336 0793 
http://www.infopankki.fi/fi/verkkopaneeli  

 
Nuoret muslimit ja resilienssi –hanke: Mikä voimaannuttaa 

musliminuoria? 

Tarkoituksena on tutkia musliminuorten vahvuuksia ja voimavaroja. 
Musliminuorista puhutaan usein ongelmakeskeisesti, hankkeessa halutaan sen 
sijaan selvittää, millaiset tekijät tukevat nuorten selviytymistä ja kuinka he 
rakentavat identiteettiään ja kuulumisen tunnettaan. 
Tiedote: http://www.koneensaatio.fi/hanke/mika-voimaannuttaa-musliminuoria/  

 
Suomeen on vaikea sopeutua, kertoo tänne muuttaneille 

ulkomaalaisille tehty kysely: http://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000005354975.html?share=d477a3643770bace7e0dbc49050960a1 
 

 

Ulkomaalaistaustaisten työ ja hyvinvointi -aineisto 

tutkijoiden käyttöön 

Tilastokeskus Jatkaa tilastoaineistojen avaamista tutkimuskäyttöön. Uusin lisäys 
Taika-aineistokatalogiin on Ulkomaalaistaustaisten työ ja hyvinvointi -
tutkimuksen survey-aineisto.  
http://tilastokeskus.fi/uutinen/ulkomaalaistaustaisten-tyo-ja-hyvinvointi-aineisto-
tutkijoiden-kayttoon 
 

Kartta näyttää, mille alueille maahanmuutto keskittyy  

Helsingin Sanomat kokosi kartalle kaikkien Suomen kuntien 
ulkomaalaistaustaiset asukkaat vuosina 1990–2015. Kartta siis näyttää, kuinka 
muualta tulleiden osuus on kunnissa kasvanut tällä aikavälillä. Luvut pohjautuvat 
Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin: http://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000005297970.html?share=ca6b8ffdce932ee32fc7ce22cf809c6b 
 
Yrittäjyys on monelle maahanmuuttajalle ainoa keino saada 

töitä – ”Työnantajat palkkasivat mieluummin kantasuomalaisen”, sanoo 

parturiksi ryhtynyt Nouzad: http://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000005285046.html?share=7a76c079ef084119e91844dca2f52316 

 
 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.infopankki.fi/fi/verkkopaneeli
http://www.koneensaatio.fi/hanke/mika-voimaannuttaa-musliminuoria/
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005354975.html?share=d477a3643770bace7e0dbc49050960a1
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005354975.html?share=d477a3643770bace7e0dbc49050960a1
https://taika.stat.fi/fi/lisatietoa
http://tilastokeskus.fi/uutinen/ulkomaalaistaustaisten-tyo-ja-hyvinvointi-aineisto-tutkijoiden-kayttoon
http://tilastokeskus.fi/uutinen/ulkomaalaistaustaisten-tyo-ja-hyvinvointi-aineisto-tutkijoiden-kayttoon
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005297970.html?share=ca6b8ffdce932ee32fc7ce22cf809c6b
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005297970.html?share=ca6b8ffdce932ee32fc7ce22cf809c6b
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005285046.html?share=7a76c079ef084119e91844dca2f52316
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005285046.html?share=7a76c079ef084119e91844dca2f52316


 

koonnut: Kotona-Suomessa 
–hankkeen alue-koordinaattori 
Itä-Suomi: Tanja Manner,  

 13 (12) 

tanja.manner@ely-keskus.fi    
   

syyskuu 2017   

 

Nordic website on integration of refugees and migrants - 

now available in English: http://www.nordicwelfare.org/en/nordic-

integration/  

 
Selvitys (ENG) Muslims-in-Europe_Results-and-Country-

Profiles:  
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Study_LW_Religion-
Monitor-2017_Muslims-in-Europe_Results-and-Country-Profiles.pdf  
 

Englanninkielinen tiedote: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/press/press-

releases/press-release/pid/integration-von-muslimen-in-deutschland-macht-deutliche-
fortschritte/ 

 

Terveisiä 2017 Kuntamarkkinoilta 

Kotouttamisen osaamiskeskus osallistui 12.-13.9.2017 Kuntamarkkinoilla, 
osastolla päivystivät 12.9. myös Kotona Suomessa -hankkeen 
aluekoordinaattorit. 
 

 
 
 

 

Aiemmat uutiskirjeet vuodelta 2017 alkaen löytyy osoitteesta: 

kotouttaminen.fi/ alueet/ pohjois-savo-etela-savo-ja-pohjois-karjala / Kotona 
Suomessa –hankkeen uutiskirjeet 
 

 

Suosittelen myös tilaamaan: 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen valtakunnallisen 
uutiskirjeen täältä: www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet 
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