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UUTISKIRJE HUHTIKUU-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  

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto 2018 MAMUEF-

koulutuspilotille 

Rehtori Jukka Mönkkönen on Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikunnan 
ehdotuksesta päättänyt myöntää vuoden 2018 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-palkinnon 
MAMUEF -koulutuspilotille. 
MAMUEF-koulutuspilotti on yksi neljästä New Start Finland! -osahankkeessa 
toteutettavista toiminnallisista kokeiluista. Nämä kokeilut on tehty auttamaan 
kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita kotoutumisessa. Samalla arvioidaan, miten 
sosiaalisen markkinoinnin elementit vaikuttavat näissä piloteissa. MAMUEF-pilotin 
vetäjänä ja New Start Finland! -osahankkeen projektitutkijana toimii Csilla Veszteg. 
New Start Finland! -osahanke on osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston koordinoimaa 
Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -konsortiota (PROMEQ), jota 
rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto STN. 
Lisätietoa hankkeesta: www.promeq.fi/FI/PROMEQ/Tutkimusryhma-ja-osahankkeet  
 

Joensuun Setlementti etsii vapaaehtoisia perheitä ja 

aikuisia mukaan tukikummitoimintaan:  

Tukikummeja ja -perheitä kaivataan yhdistyksen mukaan tuomaan nuorten elämään 
luonnollisia ja arkisia kontakteja suomalaisiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan. - Nuoret, 
joille tukikummeja etsitään, ovat saapuneet Suomeen humanitaarisista syistä 
alaikäisinä ilman huoltajiaan. Osa nuorista on yhä alaikäisiä, mutta suuri osa on jo täysi-
ikäistynyt ja aloittanut itsenäisen elämän, tiedotteessa kerrotaan. Ensimmäinen 
vapaaehtoisten koulutus järjestetään kahtena arki-iltana 16. ja 23. toukokuuta. Lisä-
tietoa: Karjalainen 3.4.2018 ja setlementtijoensuu.fi/monikulttuurisuus/tukikummitoiminta/  

 

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos täyttää 10 vuotta  

Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. 
Moni nuori kamppailee yksinäisyyden, rahahuolien, mielenterveysongelmien tai 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.promeq.fi/FI/PROMEQ/Tutkimusryhma-ja-osahankkeet
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/178023-yhdistys-etsii-perheita-ja-aikuisia-mukaan-tukikummitoimintaan-nuoret-saapuneet-suomeen-alaikaisina-ilman-huoltajiaan
https://setlementtijoensuu.fi/monikulttuurisuus/tukikummitoiminta/
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päihteiden kanssa. Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämä Vamos-palvelu on 
kymmenen vuoden aikana auttanut lähes 10 000 nuorta takaisin ihmisten pariin, 
kouluun ja töihin. Vamoksessa nuoren tarpeet asetetaan etusijalle, nuoresta 
välitetään ja työtä tehdään nuoren hyväksi yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 
Vamos toimii jo Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja 
Rovaniemellä www.vamosnuoret.fi 

Tilaisuudet ja koulutukset 
Luentosarja kotouttamisen teemoista jatkuu: 

Webinaarit kuuluvat Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
vuosina 2017–2018 toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen 
teemoja joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9-11. Kerran kuussa pidettävät 
luennot järjestetään vaihtuvilla paikkakunnilla, ja niitä voi seurata myös etänä tai 
katsoa jälkikäteen verkossa. Koulutukset ovat maksuttomia. Lue lisää: 
kotouttaminen.fi/luentosarja-kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-
ohjelmaan  

 

SAVE THE DATES  

4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut  
8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 

Ilmoittautuminen: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  
 

Tallenteet löytyvät Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-

tilistä: 

www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB  
1.9.2017 Tervetuloa kotouttamisen pariin! 
6.10.2017 Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet 
3.11.2017 Maahanmuuttajien reitit työelämään 
1.12.2017 Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä 
2.2.2018 Näkökulmia aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimiseen 
2.3.2018 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa   
6.4.2018 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan  

 
Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä - koko 

Suomessa, Kuopiossa: ELY-katsomo  

Aika:  keskiviikko 23.5.2018 klo 9-16 
Paikka: ELY-KATSOMO: Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, 70100 

KUOPIO, kh Regatta 
Kevään THL:n ja Koto2018 MONET-seminaari tarjoilee ajankohtaisinta tutkimustietoa 
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, terveyteen ja 
työllistymiseen liittyvistä aiheista. Seminaari jakautuu kolmeen osaan: 

 Väestötutkimuksilla ja rekisteritiedolla uutta tietoa kotoutumisesta (aamupäivä) 

 Alueellinen hyvinvointi ja kotoutuminen (aamupäivä) 

 Kulttuurisensitiivinen kohtaaminen kotoutumisen tukena (iltapäivä) 
Kohderyhmä:  Päättäjät, sote-alan asiantuntijat ja ammattilaiset, ELY-

keskusten asiantuntijat, kuntien 

http://elink-eu.azuresend.com/l/4f92050d7d104f0d8b74a89b5a9d8e46/B39B1F41/1A00F76C/042018n
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luentosarja-kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luentosarja-kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
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monikulttuurisuuskoordinaattorit, järjestötoimijat sekä muut 
tutkijat ja kehittäjät ja maahanmuuttajien kanssa 
työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet henkilöt sekä median 
edustajat.  

Järjestäjät: MONET – monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä (THL) sekä 
Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) 
Ilmoittautuminen ELY-katsomoon Kuopiossa 18.5.2018 sähköpostitse: 
tanja.manner@ely-keskus.fi   
Ohjelma ja lisätietoa (myös ilmoittautumislinkki Helsingin tilaisuuteen, jos haluaa 
osallistua paikan päällä): 
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3919517  
 

 

Hankeviestijä hakukoneiden ihmeellisessä maailmassa - 

koulutus itäsuomalaisille hankkeille 

Aika: 22.5.2018, klo. 12:30-15:30 
Paikka:  Maakuntasali, Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, Kuopio ja verkko-

osallistuminen! 
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu Itä-Suomen rakennerahasto- ja 

maaseutuohjelman hankkeiden viestijöille.  
Lisätietoa:  https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-

tapahtumat/tapahtuma/hankeviestija-hakukoneiden-ihmeellisessa-
maailmassa-koulutus-itasuomalaisille-hankkeille  

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen viimeistään 14.5.2018. Jos tilaisuus 
täyttyy, ilmoittautuminen päättyy aiemmin.  

 

Koulutus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten 

ehkäisemisestä, Kuopiossa 

Aika:  tiistai 29.5.2018 klo 12.30-15.30 
Paikka: Kuopio, Original Sokos hotelli Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 

KUOPIO  
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki tässä: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
Tiedoksi myös aiheeseen liittyvä THL:n blogisivuun:  
https://blogi.thl.fi/tyttojen-ja-naisten-ymparileikkauksen-ehkaisy-on-yhteinen-asia/  

 
Save the date: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018  

Pieksämällä 25 – 26.9.2018 

Lisätietoa tulossa:  kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
  

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3919517
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/hankeviestija-hakukoneiden-ihmeellisessa-maailmassa-koulutus-itasuomalaisille-hankkeille
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/hankeviestija-hakukoneiden-ihmeellisessa-maailmassa-koulutus-itasuomalaisille-hankkeille
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/hankeviestija-hakukoneiden-ihmeellisessa-maailmassa-koulutus-itasuomalaisille-hankkeille
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://blogi.thl.fi/tyttojen-ja-naisten-ymparileikkauksen-ehkaisy-on-yhteinen-asia/
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
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VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö  

Annika Forsander on kuollut, tiedote 

Valtiotieteiden tohtori, dosentti Annika Forsander menehtyi äkillisesti kotonaan 
Helsingissä perjantaina 20.4.2018. Kotouttamisen osaamiskeskuksen esimiehenä 
työskennellyt Forsander oli laajasti tunnettu asiantuntija kotouttamisen kentällä 
Suomessa ja kansainvälisesti. Työyhteisö muistaa Annikan työlleen omistautuneena, 
inspiroivana ja lämpimänä kollegana ja laaja-alaisena keskustelijana. 
Forsander tuli työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen 
kehittämispäälliköksi vuonna 2014. Sitä ennen hän työskenteli kahdeksan vuotta 
Helsingin kaupungin ensimmäisenä maahanmuuttojohtajana. Hän oli taustaltaan 
tutkija, jonka perehtyneisyydelle ja analyyttiselle otteelle oli paljon kysyntää sekä 
kehittämistoiminnassa että monissa esiintymisissä. 
Annika Forsanderin muistolle on suunnitteilla seminaari, joka järjestetään syksyllä 2018. 
Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin kotouttaminen.fi-sivustolla. 
 

Vuoden 2018 pakolaiset on valittu - ovat tukeneet toisia 

maahanmuuttajia uuteen alkuun: yle.fi/uutiset/3-10174478  

Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaisnaiseksi vantaalaisen 
projektityöntekijä Sirwa Farikin ja Vuoden pakolaismieheksi Kaarinassa asuvan 
lähihoitajaopiskelija Ahmad Hosseinin. Yhteiskunnallista vaikuttamista 
peräänkuuluttava Hosseini osallistui Turun puukotusten uhrien auttamiseen elokuussa 
2017. 
 

Tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta 

Eduskunnan kirjasto on koonnut kattavan tietopaketin uuden kotoutumislain 
valmistelusta. Tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä 
vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. 
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietopaketti-kotoutumislain-
uudistamisesta  

 

Vanhempien Barometri – kysely vanhemmille suomen ja ruotsin 

lisäksi 12 eri kielellä! 

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola kartoittavat yhdessä Åbo 
Akademin kanssa Vanhempien Barometri 2018 -kyselyllä peruskoululaisten vanhempien 
näkemyksiä lasten koulunkäynnistä, uudesta opetussuunnitelmasta, kodin ja koulun 
yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta kouluyhteisöissä. Kyselyyn voi vastata 
suomen ja ruotsin lisäksi englannin, venäjän, viron, arabian, somalian, vietnamin, 
bosnian, persian/farsin, kurdin/soranin, albanian, bulgarian ja swahilin kielillä.  Kysely 
on auki 20.5.2018 asti. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä: 
www.vanhempainliitto.fi/baro  
 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttamisen-osaamiskeskuksen-kehittamispaallikko-annika-forsander-on-kuollut
https://yle.fi/uutiset/3-10174478
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietopaketti-kotoutumislain-uudistamisesta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietopaketti-kotoutumislain-uudistamisesta
http://www.vanhempainliitto.fi/baro
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HS.fi 16.4.2018, Maahanmuuttovirasto helpottaa perheen-

yhdistämistä: EU-tuomioistuimen päätös muuttaa tulkintaa 

turvapaikanhakijoiden alaikäisyydestä,  

linkki artikkeliin: www.hs.fi/politiikka/art-
2000005643951.html?share=71ce5dbc10866208fdb4c78324980670 

Tilaisuudet 
Järjestöt tukemassa pakolaisten mielenterveyttä, Helsinki 

Aika:   maanantai 7.5.2018, 8:30–16:00 
Paikka:  Helsinki, hotelli Scandic Simonkenttä + streamaus! 
Alustava ohjelma ja ilmoittautuminen 29.4 mennessä:  

https://www.lyyti.fi/reg/Vastaanottotoiminnan_ja_kotoutumisen_tuen
_jarjestoverkoston_valtakunnallinen_tapaaminen_7159>  

Punainen Risti kutsuu valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan sekä muiden alojen 
järjestöjen toimijat koolle vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen 
järjestöverkoston tapaamiseen maanantaina 7.5.2018 Helsinkiin, hotelli Scandic 
Simonkenttään. Tilaisuus tullaan striimaamaan, eli ohjelmaa pystyy seuraamaan myös 
etänä. Linkki sekä ohjeet tähän tulossa myöhemmin. Yhteyshenkilö: Suomen Punainen 
Risti, Emilia Fagerlund, emilia.fagerlund(a)punainenristi.fi 

 
Kick Off -tilaisuus: Koneen säätiön #Naapuridialogit-ohjelman 

hanke "Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien 

väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla" 

Aika:   tiistai 8.5.2018, klo 9-16 (huom! paikalle jo klo 8-8:45 välillä) 
Paikka:  Helsinki, Säätytalo, Snellmaninkatu 1 A 
Naapuruussovittelun keskus on käynnistänyt kolmevuotisen, Koneen säätiön 
rahoittaman kehittämishankkeen, jossa etsitään, kehitetään ja testataan 
toimintatapoja ja osaamista väestöryhmien välisen polarisaation purkamiseksi ja 
toimivien väestösuhteiden edistämiseksi dialogilla ja sovittelulla. 
Tilaisuus streamataan livenä nettiin. Ilmoittautuneille lähetetään linkki sähköpostitse!  
Etäosallistujaksi voi yhä ilmoittautua 7.5. asti: 
https://goo.gl/forms/SM1qD2n7DfMxWqQ22  

 
Save the date: Kotona Suomessa-pilottihankkeiden hankepäivä 

Helsingissä 

Kotona Suomessa-pilottihankkeet esittelevät tuloksia ja uusia toimintamalleja!  

Aika:  keskiviikko 6.6.2018  
Paikka: Helsinki 
Ohjelma ja ilmoittautumislomake tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-
tapahtumat 

Työkalut ja julkaisut 
Selvitys kotoutumiskoulutuksen malleista Turussa ja 

pääkaupunkiseudulla, Huhtikuu 2018, on valmistunut. Pääset lukemaan 

selvityksen täältä: Kotona Suomessa -hanke (www.ely-keskus.fi) tai suoraan tästä 
linkistä  

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005643951.html?share=71ce5dbc10866208fdb4c78324980670
http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005643951.html?share=71ce5dbc10866208fdb4c78324980670
https://www.lyyti.fi/reg/Vastaanottotoiminnan_ja_kotoutumisen_tuen_jarjestoverkoston_valtakunnallinen_tapaaminen_7159
https://www.lyyti.fi/reg/Vastaanottotoiminnan_ja_kotoutumisen_tuen_jarjestoverkoston_valtakunnallinen_tapaaminen_7159
https://goo.gl/forms/SM1qD2n7DfMxWqQ22
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa;jsessionid=BF81997284B3E72553B777AF8D4172E5?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#.WUFAIdwlHIU
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotoselvitys_09_04_18.pdf/341dcdd8-f5e8-4eac-b667-a9043bf4a012
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotoselvitys_09_04_18.pdf/341dcdd8-f5e8-4eac-b667-a9043bf4a012
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Maahanmuutto ja liikkuvuus ovat globalisoituvan maailman 

megatrendejä. Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus tarjoaa näihin ilmiöihin 

monia näkökulmia ja myös ratkaisuja globaalin liikkuvuuden tuomiin haasteisiin 
Liikkuvuus ja yhteiskunta -fokusalueellaan. Lue lisää:  

www.uef.fi/-/monia-nakokulmia-maahanmuuttoon-ja-liikkuvuuteen 
 
Tulevaisuusohjaus: Työkaluja ja tehtäviä erilaisia tulevaisuuksia varten. Ja: 

Futures Guidance workbook and exercises are also available in English, Swedish, 
Russian, Farsi and Somali. Linkki: http://tulevaisuusohjaus.fi/english/ 
 

Tuore ”toimiva webinaari” julkaisu (16.3.2018): 

https://www.humak.fi/julkaisut/toimiva-webinaari/  
 

Apu ei tavoita kaikkia ihmiskaupan uhreja 

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu on 
yhdessä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) kanssa selvittänyt, 
miten ihmiskaupan uhrien oikeus saada apua Suomessa toteutuu. Selvityksen 
perusteella yksi keskeisin auttamisen haaste liittyy ennen kaikkea kunnissa 
pysyvämmin asuvien ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Selvityksessä annetaan 
useita suosituksia, joista tärkeimmät ovat ihmiskaupan uhrien auttamista 
koskevan erillislain säätäminen, lain soveltamista koskevan ohjeen antaminen 
kunnille sekä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 24/2018. 

Tuntematon tulevaisuus: selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan 
lainsäädännön toimivuudesta.  

 

Kirja: Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa 

kehittyviä käytäntöjä Linkki lisäinfoihin: 

http://vastapaino.fi/kirjat/maahanmuutto-palvelut-ja-hyvinvointi/ 

Avustukset 
Yhteenveto kotouttamisen osaamiskeskuksen sivulla 

hankerahoituksesta: http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus 

Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea esim. hankerahoitusta 
kotouttamistyöhön ja -toimintaan. Voit myös tarkistaa sivustolta keskeisten 
rahastojen hakuajat.  
 
Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä 

Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä: 
www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-
rahoituksessa#.WdJyJcsUles 
 

Tutustu myös Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten 

hakuaikoihin: http://minedu.fi/hakuaikoja  

http://www.uef.fi/-/monia-nakokulmia-maahanmuuttoon-ja-liikkuvuuteen
http://tulevaisuusohjaus.fi/english/
http://tulevaisuusohjaus.fi/english/
http://tulevaisuusohjaus.fi/english/
https://www.humak.fi/julkaisut/toimiva-webinaari/
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25401
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25401
http://vastapaino.fi/kirjat/maahanmuutto-palvelut-ja-hyvinvointi/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://minedu.fi/hakuaikoja
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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 ovat 11.5. ja 28.9.2018, poislukien 
Pohjois-Karjalan 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. 
Tapahtumien koostesivu: www.rakennerahastot.fi/tapahtumat 
 

STEAn ”Haku päällä –koulutuksen tallenne 
  

Mitä erityisesti kannattaa huomioida avustuksia haettaessa? Katso helmikuussa 
Helsingissä järjestetyn Haku päällä -koulutuksen tallenne STEAn YouTube-kanavalta.  
Katso_koulutus_YouTubessa  
 

AMIFin päivitetty hankelista: Hankelistat löytyvät verkkosivuilta 

http://eusa-rahastot.fi/rahoitetut-amif-hankkeet  

 

Opetushallitus tukee kotoutumista edistäviä hankkeita 8 

miljoonalla eurolla: Opetushallitus on avannut erityisavustushaun 

hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetushallitus rohkaisee esittämään hankkeita, jotka 
edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja joilla tavoitellaan laajempaa 
alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta. Sähköinen avustushakemus tulee jättää 
Opetushallituksen sähköiseen järjestelmään viimeistään 25.5.2018 klo 16.15. Linkki 
tiedotteen: http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetushallitus-tukee-
kotoutumista-edistavia-hankkeita-8-miljoonalla-eurolla  

 

Muuta 
Tutkimushanke aiheesta ammattiliittoja ja maahanmuttoa: 

https://www.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare/whose-interests-do-trade-unions-serve 
 

Jalkapalloharrastus nuorten kotoutumisen tukena, blogi: 

http://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/jalkapalloharrastus-nuorten-kotoutumisen-tukena  
 

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 

http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/hankeha-4/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat
https://www.youtube.com/watch?v=7O90wgxESkQ&snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018&snb_adname=STEA+uutiskirje+huhtikuu+*282*29+2018%20-%20Katso%20koulutus%20YouTubessa&emlr=u-2740630-56023642-1553016-5&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20huhtikuu%20*2*%202018&utm_term=Katso%20koulutus%20YouTubessa&utm_content=u-2740630-56023642-1553016-5
http://eusa-rahastot.fi/rahoitetut-amif-hankkeet
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetushallitus-tukee-kotoutumista-edistavia-hankkeita-8-miljoonalla-eurolla
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetushallitus-tukee-kotoutumista-edistavia-hankkeita-8-miljoonalla-eurolla
https://www.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare/whose-interests-do-trade-unions-serve
http://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/jalkapalloharrastus-nuorten-kotoutumisen-tukena
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet

