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UUTISKIRJE MARRASKUU-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/TIETOSUOJASELOSTE

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET
Ajankohtaista
Info-Lango monikielinen etäneuvonta www. info-lango.fi pyytää
palautetta:
Kotona Suomessa Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa kehitetty InfoLango monikielisen etäneuvontapalvelun ensimmäinen kehittämisvaihe on
loppumassa. Info-langon tiimi toivosi teiltä palautetta 10.12.2018 mennessä.
Antamanne palautetta käytetään sekä palvelun jatkokehittämisessä että
raportoinnissa. Kysely on lyhyt, noin 2 min. Alla olevasta linkistä pääsette
palautekyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/284250D4D6036483
Kotouttamisen
osaamiskeskus
kerää
mentoroinnin
hyviä
käytäntöjä marraskuun loppuun asti – myös Itä-Suomesta!
Hyvät käytännöt saatetaan teeman parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön
esittelemällä niitä erilaisissa koulutuksissa, julkaisuissa sekä kotouttaminen.fisivustolla. Haussa etsitään käytössä hyviksi havaittuja mentorointimalleja.
Mentoroinnin tavoitteena voi olla esimerkiksi työllistyminen tai koulutukseen
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pääsy, terveyden edistäminen tai vanhemmuuden tukeminen. Mentoroinnin
tavoite voi liittyä myös vapaa-aikaan tai harrastetoimintaan tai muuhun
yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseen.
Linkki tiedotteeseen sekä lomakkeeseen: Mentoroinnin hyvät käytännöt lomake 2018
Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi – MESVO hanke on ollut maahanmuuttajien työllistämisen tukena Etelä-Savossa:
tutustu blogiin kotouttaminen.fi-sivustolla
Lieksan somaliperheyhdistys ry/ Metkatalon toimintamalli sai
Rohkean Raivaajan -palkinnon
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen on perustanut vuonna 1998 Rohkean
Raivaajan palkinnon, joka on tähän mennessä myönnetty neljä kertaa.
”Yhdistys kiittää Lieksan Somaliperheyhdistystä Metkatalon toimintamallista.
Yhdistys on sitkeästi ja rohkeasti käynnistänyt uudentyyppistä, monia ihmisiä ja
ihmisryhmiä yhteen saattavaa toimintaa Lieksassa. Metkatalo on
monikulttuurinen kohtaamispaikka, jonka aktiivinen, myönteinen ja
ulospäinsuuntautuva toiminta käy valtakunnalliseksi malliksi ja esimerkiksi
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävästä toimintatavasta”: tiedote
JOENSUUN VUODEN YRITTÄJÄT 2018: yksi palkintokategorioista
oli jo kolmannen kerran ”maahanmuuttajayrittäjä”
Pohjois-Karjalan Yrittäjien Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa 10.11.2018:
”Tässä
palkintokategoriassa
painotetaan
erityisesti
tarinallisuutta
tuloksellisuuden sijaan. Maahanmuuttajayrittäjä Micael Birnikillä (Melcotek Oy )
on takanaan kehitystarina, joka hakee vertaistaan. Hän on tehnyt suomalaisessa
yhteiskunnassa yrittämisestä mahdollista, vaikka kielimuuri tai kulttuurierot
ovatkin asettaneet omat haasteensa. Hän on voittanut työllistymisen haasteet
työllistämällä itsensä. Hän toimii innostavana esimerkkinä muille
maahanmuuttajille ja on omassa yhteisössään pidetty ja arvostettu henkilö.
Yritys työllistää useita alan ammattilaisia ja yritystoimintaa tehdään suurella
intohimolla, joka välittyy asiakkaille. Liiketoiminta on kannattavaa ja kasvua on
ollut ja on näköpiirissä.” Lue lisää: www.yrittajat.fi/pohjois-karjalanyrittajat/a/vuoden-2018-yrittajat-599674

Tilaisuudet ja koulutukset
Kuopio International Networkin tapaaminen
Aika:
torstai 29.11.2018 klo 15-17
Paikka:
Kuopion kaupungin Kohtaamossa Apajassa
Kohderymä: kv-osaajille ja kv-opiskelijoille ja heitä tapaaville henkilöille
Lisätietoa
ja
ilmoittautuminen
tapahtumaa
Facebook
–sivulla:
https://www.facebook.com/events/426566651207251/
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Koulutuskiertue
kulttuuritietoisesta
osaamisesta
asiakastyössä, Mikkelissä 4.12. ja Joensuussa 13.12.
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke ja Turun yliopiston Brahea-keskus
järjestävät syksyn aikana koulutuskiertueen kulttuuritietoisesta osaamisesta
asiakastyössä. Usealla paikkakunnalla järjestettävä maksuton koulutus on
suunnattu pakolaistaustaisia asiakkaita työssään kohtaaville kuntien
työntekijöille.
Lisätietoja: kotouttaminen.fi/kehita-kulttuuritietoista-osaamistasi-lokakuussakaynnistyva-koulutus-jarjestetaan-useilla-paikkakunnilla
Mikkelin aika:
ti 4.12. klo 9.00–15.30
Paikka:
Mikkelin pääkirjasto, Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli
Ilmoittautuminen 30.11. mennessä: Ilmoittaudu Mikkelin koulutukseen
Joensuun aika:
to 13.12. klo 9.00–15.30
Paikka:
Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu
Ilmoittautuminen 7.12. mennessä: Ilmoittaudu Joensuun koulutukseen
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:
webinaarin ohjelma ja kutsu on julkaistu kotouttaminen. fi
verkkosivulla: kotouttaminen.fi/webinaari 1412018
Syksystä 2017 alkaen tuotetut webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa:
www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB

Save the date: Valtakunnallinen turvallisuusseminaari
Turvallisuus 2.0 tulee Kuopioon 23.-24.1.2019
Seminaarin toteuttaa sisäministeriö yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.
Vuonna 2019 seminaarin teemana ovat tietopohja, kokeilut ja mittaaminen, uusi
turvallisuustieto
ja
ennakointi,
digitaalinen
verkostotyö
sekä
turvallisuussuunnittelu ja varautuminen.
Seminaari on tarkoitettu kaikille paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen
turvallisuus- ja siihen liittyvään hyvinvointityöhön osallistuville viranomaisille,
tutkijoille sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajille. Valtakunnallisia
turvallisuusseminaareja on järjestetty vuosittain vuodesta 2006 lähtien, ja
niiden tavoitteena on edistää yhdessä tekemistä sekä levittää tietoa, hyviä
käytäntöjä ja kokemuksia. Ohjelma ja lisätietoa: sisainenturvallisuus.fi/etusivu
Ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/C32C3D3464F2212F.par
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VALTAKUNNALLISET UUTISET
Ajankohtaista
Perustietoa Suomesta on jatkossa Tervetuloa Suomeen
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Perustietoa Suomesta -oppaan nimi
muuttuu. Loppuvuoden aikana julkaistava opas on jatkossa nimeltään Tervetuloa
Suomeen. Jo vanhentuneeksi sisällöltään ehtinyt opas on päivitetty vuoden 2018
aikana. Lue lisää: kotouttaminen.fi/_tiedote
Infopankki on nyt InfoFinland
Aiemmin nimellä Infopankki tunnettu verkkopalvelu on ottanut käyttöön uuden
nimensä. Uusi InfoFinland-nimi kertoo selkeämmin, mistä palvelussa on kysymys:
se tarjoaa tietoa Suomesta. InfoFinland-verkkopalvelu kertoo Suomesta 12
kielellä. Lue lisää: kotouttaminen.fi/_tiedote
Suomen Yrittäjien uudet palvellut maahanmuuttaja taustaisille
yrittäjille:
Suomen Yrittäjät perustaa maahanmuuttajayrittäjien
valtakunnallisen verkoston. Yksi tavoite on, verkostoida Suomessa toimivia
maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä.
 Tiedote: www.yrittajat.fi/uutiset/599063-suomen-yrittajat-perustaaverkoston-maahanmuuttajayrittajille
 Suomen yrittäjien ’Business unplugged’ -tilaisuudet pidettiin
Helsingissä ja Turussa. Lue lisää: www.yrittajat.fi/uutiset/599889maahanmuuttajien-yrittajyyteen-kasvussa-ymmarsin-etta-se-mita-teenarvokasta
 Avoin haku Valtakunnallinen haku maahanmuuttajayrittäjien verkoston
johtoryhmän jäseneksi: tiedote
Lisätietoa saa: maahanmuuttajayrittäjyyden koordinaattorilta Kaisu KeisalaKaseja, kaisu.keisala-kaseja@yrittajat.fi
Migri
tiedottaa
(12.9.2018):
Maahanmuuttoviraston
Afganistan-linjaus on päivitetty: tiedote
Migri tiedottaa (24.10.2018): Somalian tiedonhankintamatkan
raportti on julkaistu: tiedote
Sisäministeriön blogi, 23.11.2018: intermin.fi/blogi_231118
Suomen EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy - mitä maahanmuutto- ja
turvapaikkapolitiikassa on odotettavissa?
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Tilaisuudet ja koulutukset
Aiemmin tilaisuus: Onnistunut kotoutuminen – omakielinen
yhteiskuntaorientaatio osaksi kotoutumispalveluita, (26.11.)
Tilaisuudesta tehtiin videotallenne, joka tullaan julkaisemaan työ- ja
elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-kanavalla.
Lisätietoja: Laura Ruuskanen, Kotona Suomessa -hanke, Uudenmaan ELY-keskus,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 050 396 0257
Voimaa vertaisista –seminaari, Turku 4.12.
Työelämävalmiuksien kehittäminen työttömien ja maahanmuuttajien ohjatussa
ryhmätoiminnassa. Seminaari voi seuranta myös verkon kautta. Turku:
Aika:
ti 4.12 klo 11:30-16
Paikka:
ICT-City, luentosali Alpha, Joukahaisenkatu 3, Turku
Ohjelma
ja
linkki
ilmoittautumiseen
29.11.2018
mennessä:
https://6aika.fi/events/digiolkkarista-tyoelamaan-hankkeen-loppuseminaarivoimaa-vertaisista-turussa/
Järjestöistä voimaa kotoutumiseen –hankkeen loppuseminaari
ja kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelun julkaisutilaisuus
Aika:
keskiviikko 12.12.2018 klo 8.30-13.00
Paikka:
Helsingissä, Eurooppasali, Kamppi (Malminkatu 16, Helsinki),
Ilmoittautuminen tästä linkistä 4.12 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/93C9F43DD91A795B.par

Lisätietoa ja ohjelma löytyy täältä: kotouttaminen.fi/ tapahtumakalenteri
Save the date: Työpaja turvallisesta asuinympäristöstä ja
vastakkainasettelua purkavasta työotteesta
Aika:
5.2.2019 kello 12.30-16.00
Paikka:
Helsinki, Etelä Esplanadi 16, Sonckin Sali
Oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvosto, Naapuruussovittelun keskus sekä
Koneen säätiön rahoittama Depolarize.fi-hanke järjestävät ”Turvallinen
asuinympäristö ja vastakkainasettelua purkava työote”- työpajan. Pitkän linjan
sovittelun ammattilaiset Laurel Randall ja Mary Lynch kertovat työpajassa
Pohjois-Irlannin Belfastin kokemuksista ja vastakkainasettelua purkavasta
työotteesta. Työpaja on suunnattu asuinalueilla turvallisuushuolia ja häiriöitä
työssään kohtaaville toimijoille, kuten isännöitsijöille, asumisneuvojille,
yhteisö-koordinaattoreille, asuinalueilla toimiville järjestöille ja poliiseille.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
https://rikoksentorjunta.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyopaja-turvallisestaasuinymparistosta-ja-vastakkainasettelun-purkamisesta (25.1.mennessä)
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Työkalut ja julkaisut
Suomen 101. vuoden syntymäpäivän kunniaksi ja uudelleen
muistutuksena: Kotona Suomessa -hanke tuotti kotoutujille videon
suomalaisesta yhteiskunnasta: Hyvinvointia rakentamassa, Suomen ja
Virtasten vuosisata. www.suomenvuosisata.fi
OECD: Suomen täytyy kiinnittää huomiota erityisesti naisten
ja lasten kotouttamiseen
Lisää tietoa ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen tiedote .
Verkkokoulu opastaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden
kohtaamiseen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä COPE-hanke ovat avanneet sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisille Monikulttuurisuus asiakastyössä –
verkkokoulun. Tiedote: tiedote
Selvitys: Teknologiateollisuus tarvitsee alalle yli 53 000
uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä
https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/tuore-selvitysteknologiateollisuus-tarvitsee-alalle-yli-53-000-uutta-osaajaa
Selvitys:
Korkeakoulututkintojen
tunnustamiseen
ja
täydentämiseen liittyvä sähköinen tiedottaminen, (OPH ja
Valvira)
Selvityksessä arvioidaan, kuinka ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen
tunnustamista ja täydentämistä koskeva tiedottaminen ja ohjaus toimivat
digitaalisten kanavien kautta, ja mitä kehitettävää nykyisessä järjestelmässä on.
Selvityksen kohteena oli digitaaliset palvelut, mutta tuloksissa nousee kuitenkin
esiin vahvasti myös henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarve: tiedote
Julkaisu:
Osaamisella
ei
ole
rajoja:
Vastuukorkeakoulutoiminta
maahanmuuttajien
integraation
tukena Suomessa
Julkaisun on koonnut Metropolian Ammattikorkeakoulun SIMHE-palvelut.
Artikkelikokoelma on ensimmäinen julkaisu, joka nivoo yhteen SIMHE-työssä
mukana olleiden eri toimijoiden, asiantuntijoiden sekä ennen kaikkea palveluja
käyttäneiden maahanmuuttaja-asiakkaiden kokemuksia, palvelukokonaisuuksia
ja tarinoita. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-081-6
Kykyviisarin kielivalikoima on laajentunut
Työterveyslaitoksella kehitetty työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä
Kykyviisari on nyt käytettävissä myös arabian, somalin ja kurdin soranin kielillä.
Lue lisää ja verkkosivun osoite: www.kykyviisari.fi
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African
Care
ry:n
julkaisu:
Iloa,
osallisuutta
ja
hyvinvointia:
Toimintamalli
hyvinvointiaiheiseen
palveluohjaukseen
keskittyvään ryhmätoimintaan maahan muuttaneille –oppaan, josta hyötyvät
erityisesti kotoutumisen ja maahan muuttaneiden hyvinvoinnin parissa
työskentelevät. Lisätietoa ja linkki julkaisuun:
www.africancare.fi/tule-mukaan-african-caren-iloa-osallisuutta-ja-hyvinvointiaaamiaistilaisuuteen-2-11/
Espoo FM on Suomen ensimmäinen arabiankielinen uutiskanava:
https://www.facebook.com/RadioEspooInternational/
Jo tuhannet katsovat suomalaiset uutisensa arabiaksi – Maahanmuuttajille
suunnattu Espoo FM avaa suomalaista yhteiskuntaa. 17 vapaaehtoisen voimin
pyörivä Espoo FM kääntää uutisia suomenkielisestä mediasta ja opastaa vaikkapa
viranomaisasioinnissa.
Lisätietoa
YLE-sivulla:
https://yle.fi/uutiset/310354197?utm_source=facebook-share&utm_medium=social
Duodecim video: Onnistu monikulttuurisessa potilastyössä!
On hyvä tiedostaa kulttuurierot, mutta niiden merkitystä ei tulisi yliarvioida.
Monikulttuurisessa potilastyössä on kyse ennen kaikkea tavallisten ihmisten
kohtaamisesta molemmille uudenlaisessa tilanteessa, todettiin seminaarissa.
Potilaslähtöisyydellä, aidolla uteliaisuudella ja empatialla pääsee pitkälle
kulttuurista riippumatta. Linkki: https://www.duodecim.fi/2017/02/21/onnistumonikulttuurisessa-potilastyossa/
Uusi naapuri -podcast, osa 4: Muistaminen on todistamista
Millaista on suomalaisten naapureiden historia, ja mistä olemme vaienneet?
Tutkija John Loehr kertoo, miten Karjalan evakkojen historia auttaa meitä
ymmärtämään nykyisyyttä. Miten pakotettu muutto vaikutti perhesuhteisiin,
lastensaantiin ja yhteiskuntaan sopeutumiseen? Entä millaisia ennakkoluuloja
karjalaiset kokivat, ja mitä siitä voidaan oppia? KONE säätiö:
https://koneensaatio.fi/uusi-naapuri-podcast-osa-4-muistaminen-on-todistamista/
Hallitus
selvitti
työnteon
perusteella
myönnettävien
oleskelulupien käsittelyä
Esiselvityksen tekijät suosittelevat parantamaan viranomaisten välistä
yhteistyötä sekä kehittämään sähköistä asiointia ja asiakaspalvelua. Työ- ja
elinkeinoministeriö teetätti esiselvityksen yhteistyössä sisäministeriön kanssa.
Tiedote: https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-selvittityonteon-perusteella-myonnettavien-oleskelulupien-kasittelya

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
OKM
erityisavustus
haettavissa:
maahanmuuttajien
kokoutumiseen liikunnan avulla
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) on haettavissa erityisavustusta
maahanmuuttajien kokoutumiseen liikunnan avulla. Erityisavustuksen
päätavoitteena on lisätä maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista
liikuntatoimintaan. OKM:n erityisavustuksen hakuaika on alkanut 26.10.2018 ja
se päättyy 30.11.2018. Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus//asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajienkotouttamiseen-liikunnan-avulla
Hätätapauksia vuonna 2018 vastaanottaneet kunnat voivat hakea
Sylvia-hankkeen lisätukea 3.12. asti
Tiedote: kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hatatapauksia-vuonna2018-vastaanottaneet-kunnat-voivat-hakea-sylvia-hankkeen-lisatukea-3-12-asti
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea
vastaanoton kehittämiseen 1.1.2019 alkaen
Tiedote:
kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavatkunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2019-alkaen

STEA: Vuoden 2019 avustukset
STEA julkaisee vuoden 2019 avustusehdotuksen joulukuun alussa. Seuraavan
kerran STEA-avustuksia voi hakea ensi vuoden huhti-toukokuussa
Lisätietoja: https://www.stea.fi/-/stea-avustukset-2019
Maaseudun rahoitusohjelmat
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/kotouttaminen/
Lataa esite: Maahanmuuttajat maaseudun voimavaraksi
https://www.maaseutu.fi/globalassets/esitteet-ja-oppaat/kotouttaminen-digi.pdf

Lisätietoja
maaseutuohjelman
mahdollisuuksista
kotouttamisessa:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät , hae tukea Hyrrä-palvelussa
Erityisavustus korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien
koulutukseen ja ohjaukseen
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Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haettavaksi hankerahoituksen, jolla tuetaan
korkeakoulutaustaisille
maahanmuuttajille
suunnattujen
ohjausja
neuvontapalveluiden sekä osaamisen tunnistamisen palveluiden kehittämistä ja
laajentamista. Hakuaika alkaa 19.11.2018, hakuaika päättyy 3.1.2019 klo
16:15. Lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriö verkkosivustolta

Muuta
Ministeri Mykkänen: Suomessa tarvitaan lisää maahanmuuttajataustaisia poliiseja, Tiedote 26.10.2018:
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-mykkanen-suomessatarvitaan-lisaa-maahanmuuttajataustaisia-poliiseja
Kyselytutkimus
paperittomien
arjesta
Suomessa
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama URMI-hankkeen (Urbanization,
Mobilities and Immigration) URMI toteuttaa kyselyn paperittomille Suomessa.
Kysely toteutetaan arabian, kurdi-soranin, darin, somalin, englannin ja suomen
kielillä.
Kysely
on
täysin
anonyymi.
Jaa
linkkiä
kyselyyn
verkostoissasi. Kysymyslomake löytyy täältä
Riku Rantala halusi panna turvapaikanhakijat töihin, mutta
sitten kuva kaarnaveneestä lähti leviämään – Toimittaja ja yrittäjä
Riku Rantala ideoi kolme vuotta sitten Startup Refugees -järjestön työllistämään
turvapaikanhakijoita. Nyt on aika katsoa, mitä on saatu aikaan. Helsingin
sanomat 4.11.2018: linkki
Mitä voisi tapahtua, jos Suomi ottaisi 8 500 maahanmuuttajaa
enemmän joka vuosi? Ekonomisti vastaa
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005790713.html?cs=email
IOM toteutti turvapaikanhakijoille suunnatun työelämäpilotin: This and many other aspects of the Finnish working life aroused
interest at the pilot training sessions organized by IOM for asylum seekers in a
reception
center.
https://iom.fi/en/node/173
and
https://iom.fi/en/encouragement-and-realism-how-get-job-finland-asylumseeker
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

