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UUTISKIRJE TOUKOKUU-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  
 
 
HUOM.: EU:N UUSI TIETOSUOJALAKI AIHEUTTAA MUUTOKSIA MYÖS 

UUTISKIRJEISIIN. SEURAAVASSA UUTISKIRJEESSÄ ON OHJE TÄMÄN 

UUTISKIRJEEN TILAAMISEEN UUDELLEEN, JOS HALUAT EDELLEEN 

VASTAANOTTAA SITÄ, JA LINKKI TIETOSUOJASELOSTEESEEN. 

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Joensuun kaupungin kotouttamisohjelman työpajat 29.5. alkaen  

Joensuun kaupunki on laatimassa uutta kotouttamisohjelmaa vuosille 2018-2021:  
”Haluamme saada ohjelman sisällön suunnittelussa mahdollisimman monta 
ääntä kuuluviin. Järjestämme työpajoja sekä yhteistyökumppaneillemme ja 
verkostoillemme että kuntalaisille.” Työpajat: 
> 3.sektori:   29.5. klo 8.30-11.30 
> Yritykset, oppilaitokset, Ely, P-K:n kauppakamari, Siun sote ja maakuntaliitto:  

31.5. klo 9-12 
- Kaikille avoin työpaja:  31.5. klo 15-18 
- Kaupungin yksiköt:  1.6. klo 9.30-12.30 
Ilmoittautuminen työpajoihin 23.5. mennessä: 
https://www.jelli.fi/2018/05/09/tervetuloa-joensuun-kaupungin-
kotouttamisohjelman-tyostamiseen-tyopajassa/   
 

 

Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet ovat aloit-

taneet toimintansa: Itä-Suomesta löytyy TalentHub Joensuu 

Tiedote: http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-
osaajista-hankkeet-ovat-aloittaneet-toimintansa  
Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet käynnistettiin 26.4.2018 työ- ja 
elinkeinoministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa. ESR- ja EAKR-rahoitetuissa 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.jelli.fi/2018/05/09/tervetuloa-joensuun-kaupungin-kotouttamisohjelman-tyostamiseen-tyopajassa/
https://www.jelli.fi/2018/05/09/tervetuloa-joensuun-kaupungin-kotouttamisohjelman-tyostamiseen-tyopajassa/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-hankkeet-ovat-aloittaneet-toimintansa
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-hankkeet-ovat-aloittaneet-toimintansa
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kahdeksassa hankkeessa kehitetään hyviä käytäntöjä kansainvälisten osaajien 
asiantuntemuksen, verkostojen, innovaatiopotentiaalin ja muun osaamisen 
paremmaksi kanavoimiseksi yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi. 

 TalentHub Joensuuhun: ”Apua yrityksesi kansainvälistymiseen!” 
https://www.talenthubjoensuu.fi/ 
”Joensuun Tiedepuisto Oy ja Karelia AMK ovat yhteistyössä 
aloittaneet tämän voimavaran valjastamisen yritysten hyväksi. Alueella 
asuvia KV-osaajia on alettu kerätä yhteen. KV-osaajat toteuttavat työ-, 
harjoittelu- ja kehittämistoimia alueen pk-yrityksissä.  
Nyt yritykselläsi on mahdollisuus saada kansainvälistymiseen 
avuksi kohdemaasta kotoisin oleva osaaja kuukauden ajaksi veloituksetta. 
Ota rohkeasti yhteyttä, niin etsitään parasta mahdollista apua yrityksesi 
tarpeisiin. Autamme yritystäsi myös muissa kansainvälistymiseen 
liittyvissä haasteissa.”  

Lisätietoa myös muista hankkeista: 

  Kasvua kansainvalisista osaajista (rakennerahastot.fi)  

 Talent Boost -toimenpideohjelma (tem.fi) 
 

Pohjois-Savon rakennusalan ammatillinen koulutushanke Raksa 

Coach -malli: valtakunnallisesti 

Pohjois-Savossa viime syksynä käynnistynyt maahanmuuttajien sekä työttömien 
suomalaisten nopeutettu rakennusalan ammatillinen koulutushanke Raksa Coach 
on päässyt hyvään vauhtiin. – Raksa Coach -hankkeen yhteensä noin vuoden 
pituinen koulutuspaketti alkaa neljän kuukauden intensiivijaksolla, jossa 
opetellaan suomen kieltä ja työelämäkulttuuria sekä rakennusalan perusasioita 
kuten työturvallisuutta. Sen jälkeen on kahdeksan kuukauden työharjoitteluaika, 
jossa työskennellään kolmen henkilön pienryhmissä kolmena päivänä viikossa 
rakennustyömailla. Kahtena päivänä viikossa jatketaan mm. suomen kielen 
opiskelua. Mahdollisuus on saada koulutusta eräisiin erikoistaitoihin kuten 
tulityökorttiin. 
– Yritysjäsenistössämme on hankkeeseen kiinnostusta eri puolilla maata. 
Toivottavasti saamme neuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 
etenemään ripeämmin. Kenties työntekijöiden Rakennusliittokin huomaa 
hankkeen positiivisten kokemusten myötä, että siitä on hyötyä kaikille 
osapuolille eikä ole aihetta vastakkainasetteluun, tähdentää Pipatti. Linkki: 
rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista  

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 

https://www.talenthubjoensuu.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WwPuQGwUmtR
http://tem.fi/talent-boost
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2017/maahanmuuttajien-ja-suomalaisnuorten-nopean-ammatillisen-koulutuksen-raksa-coach--hanke-on-hyvassa-vauhdissa-pohjois-savossa/
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paikkakunnilla, ja niitä voi seurata myös etänä tai katsoa jälkikäteen verkossa. 
Koulutukset ovat maksuttomia. Lue lisää  

 

SAVE THE DATES  

8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 

Ilmoittautuminen 5.6.2018 klo 12 mennessä: webropol   

Ohjelma: 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  
4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut  
Sarja jatkuu kesätauon jälkeen! 

 
Save the date: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018  

Pieksämällä 25 – 26.9.2018 
Lisätietoa tulossa:  kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
 
Save the date: Seminaarit hyvistä väestösuhteista syksyllä 

Itä-Suomessa 

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 
Kotona Suomessa –hankkeen aluekoordinaattorilta: tanja.manner(a)ely-keskus.fi 

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 

Vuonna 2018 Mahdollisuuksien toreja järjestetään touko-

lokakuussa parilla kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomen: 

Tutustu lisää oman paikkakuntasi Mahdollisuuksien toriin. Linkit vievät 

torikaupunkien Facebook-sivulle:  
https://www.kepa.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-

tori/paikkakunnat  

 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luentosarja-kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1541311&SID=a9fefc92-221a-4cc6-92f2-2a3d80fc2200&dy=1916819274
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.kepa.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-tori/paikkakunnat
https://www.kepa.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-tori/paikkakunnat
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Tilaisuudet 
Kotona Suomessa-pilottihankkeiden hankepäivä Helsingissä: 

 Ratkaisut ja toimintamallit Kotona Suomessa 

Kotona Suomessa-pilottihankkeet esittelevät tuloksia ja uusia toimintamalleja!  
Aika:  keskiviikko 6.6.2018 klo 8.30-16 
Paikka: Helsinki, Messukeskus, kokoustamo, eteläinen sisäänkäynti 
Ohjelma: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 

Ilmoittautuminen linkin kautta  

 
Maailma kylässä festivaali  26.-27.5.2018, Helsinki 

Maailma kylässä tuo sadat päättäjät ja mielipidevaikuttajat ympäri maailmaa 
keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista 26.-27.5.2018.  
PS. Etkö pääse mukaan festareille? Tunnelmia voi fiilistellä myös omalta 
kotisohvalta. Kaikki Taiga-lavan ohjelmanumerot lähetetään suorana festarin 
verkkosivuille. Lisäksi festivaalin virallinen radio Kyläradio tekee alueelta suoraa 
lähetystä molempina päivinä taajuudelta 100,3 MHZ. 
 
Kotona Jyväskylässä -hankkeen loppuseminaari 

Kotona Jyväskylässä –hankkeen toiminta päättyy 30.6.2018, ja nyt on aikaa jakaa 
hankkeen aikana kehitettyjä malleja ja saavutettuja tuloksia. Järjestetään 
hankkeen loppuseminaaria perjantaina 15.6.2018.  
Kutsu ja seminaarin ohjelma. kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
Aika:   Pe 15.6.2018 klo. 9-14:30  
Paikka:  Auditorio Pruuvi, Gradia Jyväskylä, Taulumäentie 45, 40101 

Jyväskylä 
Ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta 30.5.2018 saakka: 
https://www.lyyti.in/Kotona_Jyvaskyla_hanke_ESR_5614 
Lisää tietoa varten voit ottaa yhteyttä: Divya Narang, divya.narang@jkl.fi , 
puh: +3585 0382 5700 
 

Työkalut ja julkaisut 
Tutkimus maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden 

toimivuudesta työllistymisen näkökulmasta 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on julkaissut tutkimuksen, jossa tarkastellaan 
maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta työllistymisen 
näkökulmasta. Tutkimukseen sisältyy myös katsaus Ruotsissa ja Saksassa 
käytössä oleviin työllistymistä edistäviin kotouttamistoimiin ja palveluihin. 
kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-

maahanmuuttajien-kotouttamistoimenpiteiden-toimivuudesta-

tyollistymisen-nakokulmasta  

 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1531816&SID=7021f392-d766-4e5e-bff2-7bd59f2d92c3&dy=439064216
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.lyyti.in/Kotona_Jyvaskyla_hanke_ESR_5614
mailto:divya.narang@jkl.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttajien-kotouttamistoimenpiteiden-toimivuudesta-tyollistymisen-nakokulmasta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttajien-kotouttamistoimenpiteiden-toimivuudesta-tyollistymisen-nakokulmasta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttajien-kotouttamistoimenpiteiden-toimivuudesta-tyollistymisen-nakokulmasta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttajien-kotouttamistoimenpiteiden-toimivuudesta-tyollistymisen-nakokulmasta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-maahanmuuttajien-kotouttamistoimenpiteiden-toimivuudesta-tyollistymisen-nakokulmasta
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Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa - PALOMA-

käsikirja (maksullinen) 

PALOMA-käsikirjan painosversio on 18.5.2018 lähtien ostettavissa THL:n 
verkkokaupasta, osoitteesta: 
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/9789523430990  
Maahanmuuttajilla, erityisesti pakolaistaustaisilla tai vastaavista olosuhteista 
tulleilla, on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormaa ja mielenterveys-
ongelmia. … Tähän käsikirjaan on koottu suosituksia ja käytännön keinoja 
pakolaisten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja 
hoitamiseksi. Lisätietoa: PALOMA-hankkeen verkkosivut 
 

Meille tulee vauva -opas 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee Meille tulee vauva - opasta, 
johon on koottu ajanmukaista tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä, nyt myös 

somalinkielinen: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-

perheet/lait_ja_oppaat/neuvola/oppaat_ja_esitteet_perheille

/meille_tulee_vauva_opas  

 

Infopankin Työ ja yrittäjyys -sivut ovat uudistuneet 

Infopankin Mistä työtä ja Työhakemus ja CV -sivuja on uudistettu 

vastaamaan paremmin nykyajan työnhakua ja työelämää. Sivuilta löytyy nyt 

tietoa muun muassa oman osaamisen tunnistamisesta, ammatillisten 

verkostojen merkityksestä sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä 

työnhaussa. Sivujen suunnittelussa oli mukana Väestöliiton mentorointiryhmien 

aktoreita ja Helsingin maahanmuuttoneuvonnan neuvojia. Lisätietoja  

Tiedottaja Saila Keskiaho, saila.keskiaho(at)hel.fi, 040 482 4891 

Infopankin uusi sivu: Suomalainen koulutusjärjestelmä 

Infopankin sivuilla on julkaistu uusi sivu nimeltä Suomalainen 

koulutusjärjestelmä. Sivu esittelee suomalaisen koulutusjärjestelmän 

pääpiirteissään ja ohjaa eteenpäin muille Infopankin koulutussivuille, joilla on 

tarkempaa tietoa. Lisätietoja: Tiedottaja Katja Kaila, katja.kaila(at)hel.fi, 

040 135 0662 

ENAR (pan-European anti-racism network) työkalu: Refugee 

inclusion in the workplace: a guide for employers 

(englanniksi) 

How can employers create meaningful job opportunities for refugees ? ENAR’s 
latest Equal@work toolkit on refugee inclusion in the workplace supports 
employers to engage in the process of including refugees in their workforces.  
Pääset lukemaan selvityksen tästä linkistä: 
http://www.enar-eu.org/Refugee-inclusion-in-the-workplace-a-guide-for-
employers  

https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/9789523430990
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/lait_ja_oppaat/neuvola/oppaat_ja_esitteet_perheille/meille_tulee_vauva_opas
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/lait_ja_oppaat/neuvola/oppaat_ja_esitteet_perheille/meille_tulee_vauva_opas
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/lait_ja_oppaat/neuvola/oppaat_ja_esitteet_perheille/meille_tulee_vauva_opas
https://uutiskirjeet.hel.fi/go/TR8r9nH
https://uutiskirjeet.hel.fi/go/hZS57nH
https://uutiskirjeet.hel.fi/go/2FZd2nH
https://uutiskirjeet.hel.fi/go/2FZd2nH
http://www.enar-eu.org/Refugee-inclusion-in-the-workplace-a-guide-for-employers
http://www.enar-eu.org/Refugee-inclusion-in-the-workplace-a-guide-for-employers
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PALKKAUS.fi: Pakolaisen tai turvapaikanhakijan palkkaaminen 

Mitä työnantajan pitää tietää, kun on palkkaamassa pakolaista tai 
turvapaikanhakijaa? Lue käytännön ohje! Linkki PALKKAUS.fi -sivustolle: 
www.palkkaus.fi/Cms/Articles/ohje_tyo_nantajalle_pakolaisen_palkkaamisesta  
 
Töissä täällä -kampanja  

Töissä täällä on kampanja, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään 
osaavaa työvoimaa, edistää monikulttuurisuutta työpaikoilla ja tarjota tietoa 
palkkaamisen tueksi. Kampanjaan osallistuvat Työllistymisen polku 
maahanmuuttajille -hanke, AboaNova-hanke, Nuotta-hanke, Baana-hanke, 
Starttivoimaa-hanke ja Vertaista Vailla -hanke. 
Linkki verkkosivulle: https://www.toissataalla.fi/ 
 
Kaikki MUKANA? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas 

nuorisotyöhön, Julkaisija: Koordinaattoi, oulun kaupunki 

http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/kaikki-mukana.pdf  

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. Hankehakujen päättymisajankohdat 2018: 
http://kotouttaminen.fi/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  

 

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 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. 

http://www.palkkaus.fi/Cms/Articles/ohje_tyo_nantajalle_pakolaisen_palkkaamisesta
http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/aboanova/
http://www.koulutustakuu.fi/nuotta-nuoria-osaajia-tyovoimaa-tarvitseville-aloille/
http://www.baanalla.fi/
https://responsible.turkuamk.fi/yhteisollisyys/vertaista-vailla/
https://www.toissataalla.fi/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://minedu.fi/hakuaikoja
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/hankeha-4/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat
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Tapahtumien koostesivu: www.rakennerahastot.fi/tapahtumat 

 
AMIFin päivitetty hankelista: Hankelistat löytyvät verkkosivuilta 
http://eusa-rahastot.fi/rahoitetut-amif-hankkeet  

  

 

Uusien STEAn avustusten haku vuodelle 2019 päättyy 31.5. 

klo 16.15: www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat 

 

STEAn avustusehdotus julkaistu: linkki tiedotteeseen 
– avustusten piiriin yli 100 uutta järjestöä 

 

 

MUISTUTUS: 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 
Mitä Kelasta, mitä kunnasta 

Asiakkaan pitää hakea aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Infolehtiseen 
on koottu toimeentulotuen hakemisen askelmerkit. 
Tulosta infolehtisiä asiakastyön tueksi! Se on saatavilla SUOMEKSI, RUOTSIKSI 
ja ENGLANNIKSI. Lisää kieliversioita on tulossa. Lue lisää: 

http://www.kela.fi/documents/10180/0/Totu_Kelasta_vai_kunnasta.pdf/c50d1dba-
4c31-4f9b-8b4c-e0c77ee45c79  

 

BBC: Crossing Divides: The benefits of having friends who 

aren't 'just like us' http://www.bbc.com/news/uk-43784802 
 

”Onko tämä sen takia kun olen mustalainen?” Romaniperheen 

kohtelusta huoltoasemalla Vantaalla nousi kohu, nyt perhe 

toivoo voivansa vähentää syrjintää, HS.fi 15.05.2018:  

https://www.hs.fi/paivanlehti/15052018/art-2000005679963.html  
 

  

http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat
http://eusa-rahastot.fi/rahoitetut-amif-hankkeet
http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat
https://www.stea.fi/-/stean-avustusehdotus-julkaistu-sosiaali-ja-terveysjarjestoille-11-2-miljoonaa-euroa-lisaa-avustuksia-avustusten-piiriin-yli-100-uutta-jarjestoa?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+toukokuu+2018&snb_adname=STEA+uutiskirje+toukokuu+2018%20-%20Lue%20lisaa&emlr=u-2762853-56023642-1567451-0&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20toukokuu%202018&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2762853-56023642-1567451-0
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
http://uutiskirje.kela.fi/go/15411061-1890828-145192703
http://uutiskirje.kela.fi/go/15411061-1890828-145192703
http://uutiskirje.kela.fi/go/15411059-1821290-145192703
http://www.kela.fi/documents/10180/0/Totu_Kelasta_vai_kunnasta.pdf/c50d1dba-4c31-4f9b-8b4c-e0c77ee45c79
http://www.kela.fi/documents/10180/0/Totu_Kelasta_vai_kunnasta.pdf/c50d1dba-4c31-4f9b-8b4c-e0c77ee45c79
https://www.hs.fi/paivanlehti/15052018/art-2000005679963.html


 

koonnut: aluekoordinaattori Itä-
Suomi, Tanja Manner  

 8 (8) 

   
   

toukokuussa 2018   

 

”Miksi Suomessa ei ole tehty yhtään rikosilmoitusta 

silpomisista?” kysyy naisten ympärileikkauksen kieltämistä 

erillislailla vaativa Ujuni Ahmed 

https://www.hs.fi/paivanlehti/15052018/art-2000005680254.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 

https://www.hs.fi/paivanlehti/15052018/art-2000005680254.html
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet

