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UUTISKIRJE ELOKUU-2018
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
TIEDOKSI
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se
vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena
on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn
osalta.
Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, pyydämme sinua perumaan tilauksesi
lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin osoitteeseen tanja.manner@elykeskus.fi . Jos et peruuta tilaustasi, katsomme sinun antaneen suostumuksesi
uutiskirjeemme lähettämisestä sinulle, jolloin hankkeen uutiskirje saapuu
sinulle jatkossakin. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste
löytyy osoitteesta ely-keskus.fi.

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET
Ajankohtaista
Pohjois-Savon ELY-keskus päivitti työlupalinjauksen
ely-keskus.fi/pohjois-savon-tyolupalinjausta-2018
Pohjois-Karjalan ELY-keskus päivitti työlupalinjauksen
ely-keskus.fi/Pohjois-Karjalan_työlupalinjaus_2018
Joensuussa etsivät kuntia yhteistyötahoina
 MAIRE
KOTOUTTAMISTYÖHÖN
RÄÄTÄLÖITY
SÄHKÖINEN
ASIAKASREKISTERI
Asiakasrekisteri kehitettiin Siltoja rakentamassa –hankkeessa (AMIF). Hankkeen
päätyttyä 30.6.2018 asiakasrekisterin kehitystyö jatkuu. Työryhmä etsii
yhteistyökumppaneita muista kunnista Suomessa. Joensuun kaupungin ICTasiantuntija Timo Turunen, timo.turunen@joensuu.fi p. 050 432 2941, on
jatkossakin käytettävissä ja Siltoja rakentamassa –hankkeen päättymisen jälkeen
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yhteyshenkilönä. Ja Joensuun
yhteystiedot löytyy täältä .

kaupungin

maahanmuuttajapalveluiden

ANTI – Contemporary Art Festival Kuopiossa 25.-30.9.2018.
POMPPU – pop-up-taidetta maahanmuuttajille

ja

Vuonna 2018 ANTI-festivaali toteuttaa POMPPU – pop-up-taidetta maahanmuuttajille hankkeen, jossa eri alojen taiteilijat toteuttavat maahanmuuttajille suunnattuja,
matalankynnyksen pop-up-taidetyöpajoja.
Lisätietoa: http://antifestival.com/hankkeet/

Unkarin kulttuuriviikot Kuopiossa syksyllä 2018
Kuopiossa järjestettävien Unkarin kulttuuriviikkojen päätapahtumat ovat 3.-9.9.2018,
jolloin kaupungissa vierailee Győrin kaupungin delegaatio. Kulttuuriviikkojen
tapahtumista päästään nauttimaan pitkin syksyä ja valtaosaan tapahtumista on vapaa
pääsy. Lisätietoa linkin kautta

Jo tuttu?
avattu!

Pohjoissavolaiset.fi

-

järjestötietopalvelu

on

Sivusto kokoaa tiedon järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä sekä niiden toiminnasta
Pohjois-Savossa. Sivuston tarkoituksena on helpottaa järjestö- ja kansalaistoiminnan
viestintää ja tiedon löytämistä. Sivustolle voi ilmoittaa tietoja esimerkiksi toiminnasta,
vuokrattavista tiloista ja hankkeista. Sivustolle tietoa voivat ilmoittaa järjestöt,
yhdistykset, kunnat ja seurakunnat sekä muut ei-kaupalliset yhteisöt:

www.pohjoissavolaiset.fi

Tilaisuudet ja koulutukset
Kasvua kansainvälisistä osaajista - Talent Boost Goes Savo
Aika:
24.8.2018, klo 8:30-12:00
Paikka:
Hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio
Tule mukaan vaikuttamaan siihen, kuinka kansainvälisiä osaajia houkutellaan
Pohjois-Savoon, ja kuinka näiden osaaminen ja tietotaito valjastetaan PohjoisSavon yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi!
Valtioneuvoston yhteisen Talent Boost –ohjelman (https://tem.fi/talent-boost)
tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen sekä
Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista
yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.
Ensimmäisen Kuopiossa järjestettävän Talent Boost -tapahtuman tavoitteena on
käynnistää
alueen
yhteiset
toimenpiteet
kansainvälisten
osaajien
houkuttelemiseksi ja hyödyntämiseksi Pohjois-Savon alueella.
Tilaisuudessa ovat mukana mm. Pohjois-Savon ELY-keskus, työ- ja
elinkeinoministeriö, Business Finland, Kuopion kaupunki ja Kotona Suomessa hanke.
Tapahtuman
agenda
tarkentuu
elokuun
aikana.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivulla,
tapahtumat ja koulutukset
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Helsingin
Pelastusliitto
ry
HELPE
järjestää
asuinturvallisuuskoulutusta maahanmuuttajayhteisöille ja etsii
nyt yhteistyökumppaneita Itä-Suomesta
Helsingin Pelastusliitto HELPE on järjestänyt maahanmuuttajille kodin ja arjen
turvallisuuskoulutusta Uudellamaalla. 2-3 tunnin tapahtumat sisältävät luennon lisäksi
myös alkusammutusharjoituksen, opetuskielenä selkosuomi tai kohderyhmän äidinkieli.
HELPE on kouluttanut myös jo pidempään Suomessa asuneita maahanmuuttajia
turvallisuuskouluttajiksi,
jotka
omalla
äidinkielellään
pitävät
maahanmuuttajayhteisöille turvallisuusluentoja ja -harjoituksia. Pelastusliiton koulutus
on maahanmuuttajajärjestöille maksutonta.
Kuopiossa järjestetään infotilaisuuden maksuttomasta asuinturvallisuuskoulutuksesta
Kuopion alueella:
Aika:
perjantaina 31.8. klo 17-18.30
Paikka:
Monikulttuurikeskus Kompassin tiloissa, os. Hapelähteenkatu 33, Kuopio
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhteisöjen
johdolle ja työntekijöille.
HELPE etsii myös yhteistyökumppania Itä-Suomesta! Lisätietoa saa yhteyshenkilöltä:
Olli-Veikko Kurvinen, toiminnanjohtaja, olli-veikko.kurvinen@helpe.fi , p. +358 50
524 6200, www.helpe.fi.

Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu syksyllä
Kotona Suomessa-hankkeen (ESR) ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen
yhteisesti toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu
syksyllä. Webinaarit ovat maksuttomia ja niiden aiheet ja ajankohdat ovat
seuraavat:
7.9. klo 9-11
Uusi laki kotoutumisen edistämisestä
5.10. klo 9-11
Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat
2.11. klo 9-11
Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?
14.12. klo 9-11
Kysy kotouttamisesta –asiantuntijat vastaavat
Webinaarien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumislinkkeineen tulevat
Kotouttaminen.fi-sivun Koulutukset ja tapahtumat-osioon:
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
Keväällä 2018 sekä syksyllä 2017 tuotetut webinaarit ovat katsottavissa
YouTubessa: www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
Joensuun Setlementin tukikummikoulutus
Aika:
12. ja 19.9. klo 16.30-20 (yht. 7h)
Paikka:
Joensuun Setlementillä osoitteessa Niskakatu 4. Maksuton.
Voisiko perheenne tukea yksin maahan tullutta nuorta kotoutumisessa? Olisitko
sinä luotettava ja turvallinen aikuinen maahanmuuttajanuoren elämässä?
Vapaaehtoisia perheitä ja aikuisia haetaan mukaan Joensuun Setlementin
Tukikummitoimintaan. Tukikummit toimivat arjen rinnalla kulkijoina yksin
Suomeen turvapaikanhakijoina tulleille, oleskeluluvan saaneille nuorille.
Lisätietoa: www.jelli.fi/tapahtuma/tukikummikoulutus-12-9-ja-19-9/
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Save the date: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018
Pieksämällä 25 – 26.9.2018
Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
Save the date: Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä
mm. Oikeusministeriön Trust-hankkeen kanssa seminaarit
aiheesta ”Hyvät väestösuhteet ja kotoutuminen” syksyllä
Mikkeli:
ma 8.10.2018 klo 12-16
Kuopio:
ti 9.10.2018 klo 12-16
Joensuu:
to 25.10.2018 klo 12-16
Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat ja Kotona
Suomessa –hankkeen aluekoordinaattorilta: tanja.manner(a)ely-keskus.fi
Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi -hankkeen
loppuseminaari
Suomalaista maahanmuuttajapolitiikkaa tutkineet ja debatoineet erikoistutkija
ja dosentti Pasi Saukkonen Helsingin kaupungilta sekä tutkijatohtori Tiina
Sotkasiira Itä-Suomen yliopistolta avaavat aihetta. Kehittämispäällikkö Tomi
Heimonen Etelä-Savon maakuntaliitosta tuo mukaan maakunnallisen
näkökulman. Toimitusjohtaja Jukka Pehkonen Famifarm Oy:ltä kertoo
maahanmuuttajien työllistämisestä maatalousyrityksissä. Esitellään myös
hankkeen löydöksiä hyvien käytänteiden ja toimenpiteiden osalta, kuulaan
asiakkaiden tarinoita ja käydään vilkkaita paneelikeskusteluja.
Aika:
tiistai 13.11.2018 klo 11:00 - 16:00
Paikka :
Mikkelin yliopistokeskus, Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/ER/776168B863A9B9D8
Lisätietoa: Tommi Issakainen, Projektipäällikkö, Mesvo –hanke, Otavan Opisto
 MESVO-hanke on maahanmuuttajien työllistämisen tukena
Etelä-Savossa: tutustu myös tähän: blogi kotouttaminen.fi-sivustolla

VALTAKUNNALLISET UUTISET
Ajankohtaista
Kotouttaminen siirtyy maakunnan järjestettäväksi
Maakunta vastaa jatkossa maahanmuuttajien kotouttamispalveluista. Hallitus
antoi asiaa koskevan esityksen 5.7.2018. Kotoutumislaissa säädetyt kotoutumista
edistävät
palvelut
kuten
alkukartoitus,
kotoutumissuunnitelma
ja
kotoutumiskoulutus pysyvät sisällöllisesti samankaltaisina kuin nykyisinkin.
Maakunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien
kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta maakunnassa.
Maakunta yhteensovittaa kotouttamisen suunnittelun yhteen alueensa kuntien
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kanssa. Valtion kotoutumista edistävät toimet pysyvät ennallaan. Lisätietoa:
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttaminen-siirtyymaakunnan-jarjestettavaksi
Irakin, Afganistanin ja Somalian tilannekatsaukset päivitetty
20.6.2018, Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Irakin, Afganistanin ja Somalian
turvallisuustilannetta koskevat tilannekatsaukset.

Tilaisuudet ja koulutukset
OECD:n selvitysraportin julkaisutilaisuus – SELVITYS SUOMEN
KOTOUTTAMISPOLITIIKAN ONNISTUMISESTA,
Seminaari Annika Forsanderin muistolle
Kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkönä toimineen Annika
Forsanderin muistolle omistetussa seminaarissa julkaistaan OECD-selvitys
Suomen kotouttamispolitiikan onnistumisesta.
Tilaisuuden avaa työministeri Jari Lindström. Tilaisuudessa puhujina ovat myös
mm. OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi, maahanmuuttojohtaja Sonja
Hämäläinen
työja
elinkeinoministeriöstä,
Siirtolaisuusinstituutin
toimitusjohtaja Tuomas Martikainen, Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja
työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela ja Väestöliiton asiantuntija Mina
Zandkarimi.
Tilaisuuden kielinä ovat sekä englanti että suomi. Tulkkausta ei ole järjestetty.
Aika:
5.9.2018 klo 12.30–16.30
Paikka:
Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki
Ohjelma ja ilmoittautuminen keskiviikkona 29.8.2018 mennessä: linkin kautta
tai kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
Valtakunnallinnen suurtapahtuma INTEGRATION 2018, Helsinki
Hei sinä kotouttamisen asiantuntija/kotouttamisintoilija! Haluaisitko tietää,
mitä kotouttamisen kentällä tapahtuu? Missä mennään kouluttamisessa, entä
työllistämisessä? Onnistuuko osallistaminen? Onko syytä olla huolissaan? Tule
pohtimaan näitä ja monia muita kotouttamisen ydinkysymyksiä syyskuussa
Kulttuuritalolle!
Kotouttaminen on kumppanuutta, kysymyksiä, kompastelua ja kokemuksia. Se
on myös oppimista, oivalluksia ja onnistumista.
Olet lämpimästi tervetullut valtakunnalliseen Integration 2018 – Kaikki
kotouttamisesta suurtapahtumaan
Aika:
18.–19.9.2018
Paikka: Kulttuuritalo Helsinki, Sturenkatu 4,00510 HELSINKI
Ohjelma
ja
ilmoittautuminen,
tapahtuman
verkkosivut:
https://integration2018.com/
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Turun
yliopiston
Brahea-keskus
järjestää
maksuttomia
koulutuksia opettajille:
1. maahanmuuttajataustaisille omaa äidinkieltään tai omalla äidinkielellään
opettaville tai alalle aikoville valmentavan koulutuksen 12.9.2018–
22.5.2019. Haku päättyy 29.8.2018. Osallistujat valitaan pääsykokeen ja
haastattelun perusteella. Koulutuksen lähitapaamiset järjestetään verkossa,
ja vain kaksi lähipäivää pidetään Turussa, joten osallistuminen kauempaakin
on mahdollista. Viime lukuvuonna pitkämatkalaisin osallistuja oli
Suomussalmelta asti.
2. kotoutumiskoulutusten ohjaaville opettajille tai alalle aikoville osaamista
kehittävän koulutuksen 28.9.2018–5.4.2019. Haku päättyy 14.9.2018.
Osallistujat valitaan hakemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella.
Koulutukseen sisältyy verkkotyöskentelyä ja kuusi lähipäivää, jotka pidetään
Turussa.
Molemmat koulutukset rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja ne ovat
osallistujille maksuttomia. Lisätietoa ja hakulomakkeen saa verkkosivulta
http://www.utu.fi/opettajaksisuomeen/. Myös sähköpostitse tai puhelimitse voi
ottaa yhteyttä: Heli Kamppari, heli.kamppari@utu.fi , puh. +358 40 182 Turun
yliopiston Brahea-keskus
Kunnissa maahanmuuttajatyötä tekevien hoitajien vuotuinen
työkokous, 4.10.-5.10.2018 Espoossa
Kokouksen päätarkoituksena on jakaa kokemuksia ja käytäntöjä sekä luoda
valtakunnallisia verkostoja muihin maahanmuuttajatyötä tekeviin hoitajiin.
Tilaisuus on maksuton, mutta ruokailu tulee kustantaa itse. Järjestäjät:
yhteistyössä Espoo ja Kauniainen.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 30.8.2018 mennessä sähköpostitse: Aila
Rantanen, Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (yamk)
Maahanmuuttajapalvelut, PL 2307, 02070 ESPOON KAUPUNKI
P. 043 8267497, aila.rantanen@espoo.fi
Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä
Aika:
torstai 15.11.2018
Paikka:
Helsinki
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä kokoaa jälleen pakolaisten
vastaanoton ja kotouttamisen kuntatoimijoita verkostoitumaan, jakamaan hyviä
käytäntöjä ja pohtimaan yhdessä vastaanoton ajankohtaisia kysymyksiä. Työ- ja
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen tilaisuus järjestetään torstaina 15.11.2018
Helsingissä. Lue lisää: linkin kautta

Työkalut ja julkaisut
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Kototietokanta päivitetty
Kesäkuun päivityksen lisäksi on lisätty valmiita taulukoita verkkosivulle, jossa voi
muokata taulukon, esim. maakunnan mukaan. Melkein kaikissa tilastotauluista
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löytyy
nyt
Suomen
kuusi
https://kotouttaminen.fi/kototietokanta

suurinta

kaupunkia.

Linkki:

Helsingin
Diakonissalaitoksen
Psykotraumatologian
keskuksessa
on
käynnistynyt
Sotatraumatisoituneiden
kuntoutus
Kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden
traumatisoimat aikuiset. Tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden
vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Lue lisää Lue
lisää
“Maahanmuuttajalapsilla muita heikommat elinolosuhteet”
löytyy konsortiohankkeen ”Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana”
verkkosivulla: http://blogit.utu.fi/tita/2018/04/09/maahanmuuttajalapsillamuita-heikommat-elinolosuhteet/
Liitteenä: Monikulttuurisen työn koordinaattori/tem:n
konsultatiivinen ohjaus- ja neuvontahankkeen infokirje 3
(21.6.2018), jossa on mm. Pakolaisneuvonnan lakimies Hanna Laari on antanut
vinkkejä ja neuvoja tulleisiin kysymyksiin oleskelupahakemus-prosessista.
Kelan KV-kesäpäivät 28.–29.8.
Kela järjestää perinteiset KV-kesäpäivät elokuun lopulla. Kesäpäivillä ovat
mukana paitsi Kelan asiantuntijat myös Maahanmuuttoviraston, Väestörekisterikeskuksen, Verohallinnon ja Helsingin kaupungin edustajat.
Kaikki esitykset ovat katsottavissa Kelan Youtube-kanavalla tilaisuuksien
jälkeen. Ohjelma ja lisätietoa: linkin kautta
SUOSITUKSIA MAAHANMUUTTAJIEN YRITTÄJYYDEN TUKEMISEEN
Maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen Suomessa ei edellytä uusia,
erityisesti maahanmuuttajayrittäjille suunnattuja palveluja, todetaan Turun
yliopiston SWiPE‐tutkimushankkeen selvityksessä. Maahanmuuttajayrittäjät
tarvitsevat ensisijaisesti yhteistyötä ja verkottumista kantaväestön kanssa.
Yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti
samoja kuin kantasuomalaisilla yrittäjillä.
Yrittäjyysneuvonnalla monimuotoisuutta yrityskenttään – suosituksia
maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseen -selvityksessä annetaan
politiikkasuosituksia. Suositusten mukaan yrittäjyyden alkuvaiheen palvelujen
painopiste tulisi siirtää yrittäjyyttä tukevien verkostojen kehittämiseen
kuntien, kaupunkien ja maakuntien tasolla. Lisäksi yrittäjyyspolitiikalla tulisi
edistää kaiken tyyppisten yritysten toimintaedellytyksiä, eikä painottaa liikaa
nopeaa kasvua hakevia yrityksiä. Lue lisää
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International House Helsinki (IHH) jatkaa toimintaansa
International House Helsinki -pilotti on päättymässä, mutta toiminta vakiintuu
ja jatkuu nykyisissä tiloissa kevääseen 2019. Sen jälkeen palvelupiste muuttaa
uusiin tiloihin. IHH palvelee hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleita
maahanmuuttajia sekä yrittäjiä ja työnantajia, joilla on kysyttävää ulkomaisen
työvoiman rekrytoinnista. Netissä: https://www.ihhelsinki.fi/
O IHH ONLINE SERVICE ADVISOR
O HTTPS://WWW.IHHELSINKI.FI/
O HTTPS://SERVICEADVISOR.IHHELSINKI.FI/
Töihin Suomeen –hankkeen raportti omakielisen ja nopean
työllistymisen orientaatiojakson pilotointikokemuksista.
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%
88%20alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
”En halua istua veronmaksajan harteilla, haluan olla
veronmaksaja itse”
Helsingin kaupunki on julkaissut haastattelututkimuksen maahanmuuttajien
työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Tästä
linkistä löytyy:
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_L
uoma.pdf

Infopankin esittelyvideo kiinaksi
Infopankin esittelyvideoiden sarja on saanut jatkoa, kun julkaisimme
piirrosvideon kiinaksi. Videolla seikkailee nuoripari Wang Mei ja Li Mei, jotka
etsivät vastauksia kysymyksiinsä Suomesta. Video on tekstitetty kiinaksi ja
englanniksi. KATSO VIDEO YOUTUBESSA: HTTPS://YOUTU.BE/_AJCHKXMPJ0
Infopankin uusi sivu kokoaa faktat lastensuojelusta
Kesäkuussa julkaistiin Infopankin Perhe-osiossa uusi sivu, Lastensuojelu. Sivulla
kerrotaan tiiviisti, millaisiin tilanteisiin voi saada apua lastensuojelusta.
Näkökulma on apua tarvitsevassa perheessä. Sivulla painotetaan myös, että
lastensuojelu perustuu Suomen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin.
Uutta sivua ovat olleet tekemässä myös Lastensuojelun Keskusliiton
asiantuntijat. Lastensuojelu: https://www.infopankki.fi/en/living-infinland/family/children/child-welfare

Avustukset
Yhteenveto
kotouttamisen
osaamiskeskuksen
hankerahoituksesta: http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus

sivulla
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Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea esim. hankerahoitusta
kotouttamistyöhön ja -toimintaan. Voit myös tarkistaa sivustolta keskeisten
rahastojen hakuajat: http://kotouttaminen.fi/hakuajat
Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä
Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä:
www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eurahoituksessa#.WdJyJcsUles

Ennakkotieto: Kotouttamisen osaamiskeskus avaa rahoitushaun
syksyllä
Haussa etsitään hankkeita, joissa tuetaan toimintaa, jonka avulla luodaan ilman
huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja
suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen verkostoihin. Hankerahoitus on työ- ja
elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustusta.
Hankkeissa voidaan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa
tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, kummitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- tai
mentorointisuhteeseen perustuvaa toimintaa. Lue lisää
ESR:n hankehaku 14.5.2018 – 31.8.2018: toimenpidekokonaisuus Sukupuolten tasa-arvoa työelämään
Sosiaali- ja terveysministeriö avaa hankehaun Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinjan 3 "Työllisyys ja
työvoiman liikkuvuus" erityistavoitteessa 8.1 Työ- ja koulutusurien
sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (toimenpidekokonaisuus
Sukupuolten tasa-arvoa työelämään). Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia
hankkeista, joilla pyritään purkamaan sukupuolistereotypioita työelämässä,
koulutuksessa
ja
mediassa,
edistämään
sukupuolivähemmistöjen
asemaa työelämässä sekä tukemaan maahanmuuttajanaisten työllistymistä.
Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Hakuaika on 14.5.2018 – 31.8.2018.
Lisätietoa:
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/kaynnissa-olevat-hankehaut

Rakennerahaston valtakunnalliset hakuajat:
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset
rahoitushaut päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi
maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia.
Vuonna 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR)
hakujen päättymispäivät Itä-Suomessa on 28.9.2018, pois lukien PohjoisKarjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku
ilman määräaikoja. Lue hankehauista tarkemmin hakukuulutuksista:
rakennerahastot.fi/ita-suomen-suuralue/
Valtakunnalliset käynnissä olevat hankehaut:
www.rakennerahastot.fi/hakuajat.

10 (11)

koonnut: aluekoordinaattori ItäSuomi, Tanja Manner

elokuussa 2018

Tapahtumien koostesivu: www.rakennerahastot.fi/tapahtumat
AMIFin päivitetty hankelista: Hankelistat löytyvät verkkosivuilta
http://eusa-rahastot.fi/rahoitetut-amif-hankkeet
STEA-avustusten hakuajat: huom., käynnissä oleville avustuksille
voidaan hakea jatkoavustusta elo-syyskuussa (30.9. klo 16.15 mennessä).
http://www.stea.fi/avustusten-haku/hakuajat
Tutustu myös Opetus- ja kulttuuriministeriön
hakuaikoihin: http://minedu.fi/hakuaikoja

avustusten

Muuta
Koneen Säätiön tutkimus: Etninen profilointi on Suomessa
ongelma
Somalialaistaustaiset sekä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta lähtöisin olevat
joutuvat valtaväestöä selvästi useammin erityisesti vartijoiden kontrollin
kohteiksi. Tämä käy ilmi Koneen Säätiön tukeman Pysäytetyt – Etnisen
profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt -projektin huhtikuussa julkaistuista
tuloksista. Tutkimuksessa haastateltiin vähemmistöjen jäseniä, Suomen ja ItäEuroopan romaneja sekä viranomaisia ja asiantuntijoita. Tutkimusraportin lisäksi
hankkeessa on toteutettu kaikille avoin multimediasivusto, joka on luotu
kertomaan etnisestä profiloinnista suurelle yleisölle. Sivuston tarkoitus on
herättää yhteiskunnallista keskustelua ja jäädä pysyväksi tietopankiksi
verkkoon: http://www.profiling.fi/mm/en/
Sisäministeriön selvitys: Onko Suomi maailman turvallisin
maa kaikille? Turvallisuuden toteuttaminen eri sukupuolten
ja väestöryhmin kannalta (KPMG, 25.5.2018) LINKKI
Sisäministeriön selvitys: Turvapaikkamenettelystä löytyi
kehitettävää, mutta ei systemaattisia virheitä, 14.6.2018
linkki
Ihmiskauppa.fi -sivusto on uudistunut lisätietoa
Taustatietoa 15 kielellä: http://www.ihmiskauppa.fi/ota_yhteytta
Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä uuteen ennätykseen
vuonna 2017: lue lisää tilastokeskuksen sivustolla
Toisen polven ulkomaalaistaustaisten keski-ikä 11 vuotta
www.stat.fi/til/vaerak/2017/02/vaerak_2017_02_2018-06-20_tie_001_fi.html
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Lasten kirjasto tarjoaa työkaluja arjen rasismin
käsittelyyn https://koneensaatio.fi/kun-peppi-sanoi-n-sanan/
Maahanmuuttajataustaisilla pojilla vaikeuksia kotoutua
Suomeen, tytöillä helpompaa – ”Rasismi menee ihon alle,
energia menee siihen” Linkki: https://www.hs.fi/kaupunki/art2000005710818.html
Sote-uudistus haastaa järjestöjen toimintaa – maakunnalla
on tärkeä rooli järjestötyön mahdollistajana
Sosiaali- ja Terveysministeriön selvityshenkilö Tuija Brax on selvittänyt sosiaalija terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja
maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan
ja kunnan välisen yhteistyön merkitys. linkki
Yle.fi: Yrittäjä työllisti passittoman turvapaikanhakijan,
joka todennäköisesti palautetaan Afganistaniin – "Tämä on
musertavaa", ”Töissä käyviä turvapaikanhakijoita ei tilastoida”
https://yle.fi/uutiset/3-10324494
Useita seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan
uhreja tunnistettu Suomessa, 30.7.2018
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/useita-seksuaaliseenhyvaksikayttoon-liittyvan-ihmiskaupan-uhreja-tunnistettu-suomessa
European projects on media and migration forge new ties
How do debates on immigration, refugees and integration of immigrants take
place in different European countries? What kind of challenges do projects that
promote an unbiased media-coverage have to face? And how can they work
together across national borders? Projects from 11 European countries addressed
these topics at a conference organized by the MEDIENDIENST INTEGRATION.
https://mediendienst-integration.de/artikel/european-projects-on-media-andmigration-forge-new-ties.html
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

