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UUTISKIRJE 2019/ 1
Tämä Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirje on tarkoitettu kotouttamistyötä tekeville
työntekijöille, sekä aiheista kiinnostuneille tahoille Itä-Suomessa. Siihen on koottu ItäSuomen alueellisia ja muiden alueiden sekä valtakunnallisia uutisia, joita osaksi löytyy
myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivustolta. 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
Kuopion kaupungin uusi työryhmä
Kuopion kaupunki on perustanut yritysjohtaja Mika Sutisen johtaman työryhmän
vauhdittamaan ulkomaisen ammattityövoiman houkuttelemista ja kotiutumista
seudulle sekä alueen väestön kansainvälistä kasvua.



Tiedote
Kuopio
tarttuu
ulkomaalaisiin
ammattityövoimaan
Video - Työryhmän toimintaa ja tavoitteita

opiskelijoihin

ja

Työja
elinkeinoministeriön
järjestörahoitus:
uusia
hankkeita tulee myös Itä-Suomeen
Järjestötoiminnan kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman
huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.
Tutustu oman alueen hankeihin ja järjestöihin: Työ- ja elinkeinoministeriö
myontää
valtion
erityisavustusta
8lle
kotouttamistyotä
tukevalle
järjestöhankkeelle
Uutisia Kuopion Puijolan Monikulttuurikeskus Kompassista:
 Kompassi on aloittanut 20 v. juhlavuoden toiminnan täysin uusissa tiloissa
osoitteessa Kauppakatu 40-42, 70110 Kuopio. Uusien tilojen myötä
tarjoavat keväällä kivoja uutuuksia ja laajentavat aukioloaikoja.
 Kompassi täyttää tänä vuonna 20 vuotta
 Kompassin uudet teemakeskiviikot
 Kuopiolaisen Arctionin on löytänyt jo kolme kovan tason työntekijää
Puijolan Työlinkki -hankkeen avulla:
o Piipahdus Kompassissa johti huippupestiin
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o Kompassissa toimiva Työlinkki –hanke etsii maahanmuuttajille
mentoria
Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen
”Tarmo
monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä –hanke”
käynnistyi 2019
Tarmo-hanke on käynnistynyt 1.1.2019 alkaen ja sen kautta yhdistykset saavat tekijöitä
erilaisiin tehtäviin ja työhönvalmentajan tuen työjaksolle. Yhdistyksille tarjotaan
maksuttomia tukipalveluita hankkeen asiakkaiden työllistämiseen liittyen, esim.
palkkatuen hakeminen ja maksatukset, palkanlaskenta sekä työsuhdeneuvonta.
Tiedote - Yhdistyksiä toivotaan mukaan yhteistyöhön

Etelä-Savossa käynnistyi ”KATE - Kansainväliset tulijat
Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen
palvelumalli –hanke”
Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, sulautuva matalan kynnyksen
palvelumalli, joka toimii yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten
välillä entistä paremmin, myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Palvelumallin
avulla luodaan uutta ja yhdistetään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi
kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen.
Hankkeen ajankohtaiset löytyvät mm. hankkeen oman Facebook –sivulta.

Rasisminvastainen viikko 2019
Punaisen Ristin rasisminvastainen kampanja toteutetaan vuosittain sillä viikolla, jolloin
vietetään YK:n rasisminvastaista päivää 21.3.:
 Vuonna 2019 kampanjaviikko on 18.–24.3.2019, vko 12.
 Ammattikorkeakoulut ja yliopistot sosiaalisessa mediassa: 18.3.-2.5.2019
 Kuopiossa on 23.3. Rasismiin puuttumisen treenikehä ja ohjaajakoulutus
 Seura oman SPR piirin ohjelmaa
 Punaisen ristin opetusmateriaalit löytyy ”Ei rasismille” –sivulla

Jo tuttu? Pohjois-Savon järjestöstrategia
Järjestöstrategiaan kootaan tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä,
tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen.
Strategiatyötä
tehdään
osana
Sakke
–
Pohjois-Savon
Järjestöyhteistyön
kehittämishankkeen toimintaa: tietoa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:stä.

Hue Vo on venepakolainen, joka kesti pakolaisleirin
koulukiusaajat – nyt hän on savolaiskylän rakastettu kauppias

ja

Tilaisuudet ja koulutukset
Tutustu: Verneri –hankkeen ja Lieksan Somaliperheyhdistys
ry:n kevät-tapahtumiin


”Kansainväliset hiihtokilpailut – tapahtuma lapsille ja perheille”
Aika:
5.3.2019 klo 13-16.00
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Paikka:
Timitran hiihtokeskus Ylätie, FI-81720 Lieksa
Kilpailu on viestihiihto, johon joukkueita haetaan eri kulttuurillisista taustoista,
mm. Afkanistan, Irak, Eritrea, Venäjä, Suomi ja Somalia
Mogadishu ennen ja nyt – kuvia ja runoja kaupungista –näyttely Lieksassa

Tapahtuma on suunnattu koko perheelle ja hiihtokeskukselta löytyy puuhaa kaikenikäisille.

Maahanmuuttajaperheiden
koulutus
Aika:
Paikka:
Kohderymä:

hyvinvointi

ja

mielenterveys

-

19.3. ja 9.4.2019, KLO 17-20,
Joensuu, Yhteisötila Aava (kokoushuone Tahiti), Rantakatu 23A, 2. krs.
Järjestön työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka tapaavat työssä
maahanmuuttajataustaisia ihmisiä tai perheitä.
Lisätietoa maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi ja mielenterveys
koulutuksesta ja ilmoittautumistiedot löytyy Jelli-verkkosivusta.

Seuraava: Kuopio International Networkin tapaaminen
Aika:
Paikka:
Kohderymä:

21.3.2019 klo 15-17
Kuopion kaupungin Kohtaamo, Apajassa
kv-osaajille ja kv-opiskelijoille ja heitä tapaaville henkilöille.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtumaan Kuopio International
Network:in Facebook –sivulla

Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon
asiakkaana -koulutus, Kuopio

ja

sosiaalipalveluiden

Aika:
Paikka:
Kohderymä:

9.4.2019 klo 10-15:15
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kotoutumistyössä mukana
oleville
Järjestäjä, ohjelma ja ilmoittautumislinkki:
IOM järjestää teemakoulutuksia

siirtolaisuusterveydestä ja ihmiskaupasta sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille useilla eri paikkakunnilla vuoden alussa.
Save the date:
”Polarisaatio ja hyvät väestösuhteet” –koulutus, Kuopiossa
Aika:
Paikka:
Kohderymä:

torstai 9.5.2019 klo 9-16
Kuopio, tila tarkentuu lähiaikoina
Koulutus on suunnattu Itä-Suomen päättäjille, kuntien ja muiden
viranomaisten kotouttamistyötä tekeville sekä 3. sektorin edustajille.
Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Miten polarisaatio vaikuttaa väestösuhteisiin ja maahan muuttaneiden ihmisten
kotoutumiseen? Millä keinoin voimme toimia polarisoitumista hillitsevällä tavalla ja
edistää toimivia väestösuhteita työssä?
Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä
Koneen säätiön depolarize.fi-hankkeen sekä Itä-Suomen Etnisten suhteiden
neuvottelukunta / ETNOn kanssa päivän koulutuksen, jossa paneudutaan yllä oleviin
kysymyksiin sekä teoreettisesti että hyvin käytännönläheisellä tavalla.
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Koulutuksen pääkouluttaja on polarisaatioteoreetikko Bart Brandsma, Hollannista.
Toinen kouluttaja on hankejohtaja Miriam Attias, DEPOLARIZE –hankkeesta DEPOLARIZE
–hankkeesta . Tilaisuuden kielinä ovat suomi ja englanti.
Ilmoittautuminen
koulutukseen
käynnistyy
lähiaikoina
ja
ohjelma
ja
ilmoittautumislinkki
laitetaan
myös
Kotouttamisen
osaamiskeskuksen
tapahtumakalenteriin
Lisätietoa antaa: aluekoordinaattori Tanja Manner, tanja.manner(at)ely-keskus.fi

VALTAKUNNALLISET UUTISET
Ajankohtaista
Maahanmuuttajien
miljoonaa euroa,

osaamiskeskustoimintaan

myönnetään

viisi

Tiedote 20.12.2018: Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat
myöntäneet viisi miljoonaa euroa viidelle kunnalle (Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa,
Espoo) maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Avustuksella voidaan tukea jo
käynnistynyttä ja laajennettavaa osaamiskeskustoimintaa tai vastaavan uuden
toiminnan käynnistämistä.

Vihapuheen vastainen kampanja käynnissä
Oikeusministeriön koordinoiman Against Hate -hankkeen vihapuheen vastainen
viestintäkampanja käynnistyi 4.2. Mediataitoviikolla. Kampanjalla halutaan lisätä
netinkäyttäjien tietoisuutta siitä, millainen sisältö on rangaistavaa vihapuhetta. Sillä
pyritään myös lisäämään halukkuutta ilmoittaa poliisille rangaistavasta vihapuheesta.
Kampanja koostuu televisiossa esitettävistä tietoiskuista, sosiaalisen median
kampanjasta sekä verkosta löytyvästä materiaalista , joka auttaa rangaistavan
vihapuheen tunnistamisessa.

Syntyvyyden lasku jatkuu edelleen, tilastokeskus 26.2.2019:
Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta

Kotona Suomessa hankkeen 21.2.2019 järjestämä hankemylly
kokosi yhteen Pohjois-Suomen maahanmuuton ja kotouttamisen
hankkeet: Hankemyllyn esitykset löytyy kotouttaminen.fi verkkosivulta.
Lahden
amk:sta
muuttajille uusi

löytyy
korkeakoulutettujille
maahantäydennyskoulutus: KOKOMA – Korkeakoulutetut

maahanmuuttajat työelämään yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla

Siirtolaisinstituutin
käynnistyi
uuden
pakolaistaustaisten perheiden erossaolosta

tutkimushankkeen

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Suomen kiristynyt perheenyhdistämislainsäädäntö
vaikuttaa pakolaistaustaisten siirtolaisten perhe-elämään.
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Järjestöistä
voimaa
kotoutumiseen
–hankkeen
toiminta
jatketaan: Helmikuun alussa alkanut Kotoutumisentukena-hanke keskittyy
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun markkinointiin, tekniseen jakokehitykseen ja
käyttäjien tukemiseen Lisäksi järjestetään ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville
viranomaisille ja muille toimijoille infotilaisuuksia, joissa esitellään palvelun käyttöä ja
mahdollisuuksia hyödyntää sitä asiakastyössä.

Tilaisuudet ja koulutukset
Tarkista
myös
tapahtumakalenterista!

Kotouttamisen

osaamiskeskuksen

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin
koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja
osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja
sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin.
Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös
alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Oodi yhdenvertaisuudelle -paneelikeskustelu
Aika:
Paikka:

ke 6.3.2019, klo 17-19
Helsingin keskuskirjasto Oodi, Maijansali, Töölönlahdenkatu 4.
Ja tilaisuus striimataan livenä ja linkki tähän julkaistaan Facebooktapahtumassa. Linkki tulee myös yhdenvertaisuusvaltuutetun
nettisivuille: www.syrjinta.fi
Facebook:
Tästä linkistä löydät paneelikeskustelun Facebook-tapahtuman.
ETNO, yhdessä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANE:n kanssa järjestävät keskiviikkona 6.3. klo 17-19
”Oodi yhdenvertaisuudelle” –paneelikeskustelun. Keskusteluun osallistuu edustajia
eduskuntapuolueista. Panelistit mm. antavat ehdotuksensa hallitusohjelmakirjaukseksi,
joka vastaa kysymykseen: "Miten erityisesti etnisten vähemmistöjen ja vammaisten
ihmisten osallisuutta parannetaan Suomessa tulevien neljän vuoden aikana?"
Keskustelun juontavat Yagmur Özberkan ja Jaana Tiiri.

Business Unplugged meets Creativity
Aika:
16.3.2019, klo 15-20
Paikka:
Helsinki, Yrjönkatu 18, Ballroom G18
Suomen Yrittäjien tilaisuus Business Unplugged Meets Creativity tilaisuus on tarkoitettu
(maahanmuuttaja)yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville. Yhtenä teemana on ”modest
fashion” ja tavoitteena on saada paikalle erityisesti maahanmuuttajanaisia. Kyseessä
on koko perheen tapahtuma, jossa lastenhoito on myös järjestetty.

Save the date: Kotona Suomessa –hankkeen valtakunnallinen
hankepäivä 5.6.2019 Helsingissä
Ohjelma ja lisätietoa tulossa Kotouttamisen osaamiskeskuksen kotouttaminen.fi
–verkkosivulle lähiaikoina.
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Työkalut ja julkaisut
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.

Tervetuloa Suomeen -opas on päivitetty
Laki
kotoutumisen
edistämisestä
(30.12.2010/1386
7§)
edellyttää,
että
maahanmuuttajalle annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tervetuloa Suomeen
-opas on kotoutumislain mukainen tietopaketti.
Erikieliset verkkosivuversiot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön Tietopaketti kotouttamisesta ja
maahanmuutosta
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kokoaman tietopaketin tavoitteena on antaa
viimeisimpään tilasto- ja tutkimustietoon perustuva yleiskuva Suomeen suuntautuvasta
maahanmuutosta ja kotouttamisesta, tämän hallituskauden aikaisista politiikkatoimista
sekä kehityskohdista: Tietopaketti kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja tiedote pvm.
22.1.2019.

Terveyden
ja
hyvinvoinnin
laitos
(THL)
ja
työja
elinkeinoministeriö
(TEM)
ovat
tuottaneet
laajan
videopohjaisen
koulutuskokonaisuuden
pakolaisten
mielenterveydestä ja hyvinvoinnista.
PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa työssään pakolaisia kohtaaville sekä
opiskelijoille. Koulutus pohjautuu THL:n vuonna 2018 julkaisemaan PALOMAkäsikirjaan.

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) uusi julkaisu
Euroopan
muuttoliikeverkosto
(EMN)
on
julkaissut
vertailuraportin
kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta EUjäsenmaissa. Tutkimus keskittyy erityisesti käytäntöihin, jotka tukevat kolmansien
maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille. Suomen kansallinen raportti julkaistiin
tammikuussa. EMN:n tutkimus tarjoaa vertailutietoa kolmansien maiden kansalaisten
pääsystä työmarkkinoille EU-jäsenmaissa

Omakielisten yhteiskuntaorientaation merkitys
Kotona
Suomessa
-koordinaatiohanke
on
laatinut
orientaatiojakson
mallinnuksen/tuotekortin, jota voi hyödyntää orientaatiojakson toteutusta ja hankintaa
pohdittaessa. Aiheesta on toteutettu seminaari (26.11.2018), josta löytyy tallenne
”Onnistunut
kotoutuminen
omakielinen
yhteiskuntaorientaatio
osaksi
kotoutumispalveluita”. Lisäksi on laadittu Suomen historiasta kertova monikielinen
video , jota on käytetty mm. orientaatiojaksoilla ja kotoutumiskoulutuksissa.
Pakolaisavun
verkkosivulta
löytyy
Yhteiskuntaorientaation
valtakunnallinen
oppimateriaali.
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Miten Suomen sosiaaliturva rakentuu? Sosiaaliturva yhdessä
kuvassa:
Tutustu KELAn 22.1.2019 mediainfoon aiheesta: Suomessa sosiaaliturva jaetaan yleensä
kahtia: asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan ja työntekoon perustuvaan
sosiaaliturvaan.

KELAn uutisista:
 KELAn vuoden 2019 selkoesitteet on julkaistu
Selkoesitteistä löydät tietoa Kelan tuista ja palveluista. Esitteitä on 8, ja
ne julkaistaan selkosuomeksi ja -ruotsiksi. Myöhemmin keväällä ne
julkaistaan myös englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Tutustu KELAn vuoden
2019 selkoesitteisiin





Kysy Kelasta -palstalla voi kysyä myös englanniksi
Kaikilla Kysy Kelasta -palstoilla voi esittää kysymyksiä suomeksi ja
englanniksi. Ruotsinkielisille kysymyksille on oma palsta. Kysymyksiin
vastaa kansainvälisten asioiden asiakaspalveluryhmä.
Brexitillä mahdollisia vaikutuksia Kelan etuuksiin
Suomessa vuosia asuneiden ja työskennelleiden Ison-Britannian
kansalaisten sosiaaliturva ei muutu merkittävästi, vaikka Brexit tapahtuisi
ilman sopimusta. Kelan etuuksien saamisen varmistamiseksi on kuitenkin
tärkeää noudattaa Maahanmuuttoviraston ohjeita. Kela seuraa
erovalmisteluja ja kertoo vaikutuksista tarkemmin, kun lisätietoja on saatavilla.

Punaisen
Ristin
ensiapuohjeet

selkokieliset

arjen

turvallisuus

ja

Punaisen Ristin on luonut selkokieliset arjen turvallisuus ja ensiapuohjeet, jotka ovat
kaikkien käytössä. Ohjeet sopivat niin vapaaehtois- kuin ammattilaiskäyttöön, niin
tavallisille ihmisille kuin erityisryhmille.
Oppaan voi ladata alta tai Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet sivulta PDF-muodossa.

Jo tuttu? Welcome to Finland toolbox:
Here you can find everything you need to spread the good word about Finland!

Turun kotoudutaan Varsinais-Suomessa messujen terveiset
Kotoudutaan Varsinais-Suomessa - maahanmuuttajanuorten koulutus, vapaa-aika ja
työelämä -messut nuorista ja nuorille järjestettiin Turussa 16.-17.1.2019. Turussa
maahanmuutto ja kotouuttamistyöllä on pitkä historia ja messuilta löytyy paljon
mielenkiinteisiä malleja, työkaluja sekä potentiaaliset yhteistyötahoja. Osa listattaan
tähän uutiskirjeeseen tutustavaksi:




Tekoihin-fi-verkkosivu tarjoaa tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien
ammatilliseen koulutukseen. Materiaali on suunnattu opettajille, opiskelijoille ja työelämän
edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen
tunnistamiseen.
Baana – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen on
kolmivuotinen ESR-hanke, jonka päätavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja luoda
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maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyyteen. BAANA –hankkeella on
oma verkkosivu ja materiaalipankki
”Töissä täällä” on kampanja , jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään osaavaa
työvoimaa, edistää monikulttuurisuutta työpaikoilla ja tarjota tietoa palkkaamisen tueksi.
Keskiviikkona 17.4.2019 tulee Turkuun Töissä täällä” –seminaari, jossa työpajatyöskentelyssä
tarjotaan työkaluja ja motivaatiota työn- hakuun ja koulutukseen erityisesti
maahanmuuttajille, opettajille ja neuvojille. Päivän mittaan kuullaan myös eri
puheenvuoroissa ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen.
MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin
keinoin: MARJAT-hankkeessa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja terveyttä sekä
kehitetään järjestöissä toimijoiden ja terveysalan ammattilaisten osaamista. Hankkeessa on
kehittänyt ja hankkeen verkkosivusta löytyy maahanmuuttajien kotoutumiseen ja terveyteen liittyviä
oppaita, terveysneuvontamateriaaleja, videoita.
Äidit mukana –hanke ja hankkeen kuvaus: Tavoitteena on, että kotona olevat
maahanmuuttajaäidit voisivat kehittää suomen kielen oppimisen taitojaan niin, että ne
mahdollistaisivat ammattiopinnot ja työelämään siirtymisen nopeutetussa aikataulussa
perinteiseen koulutusmalliin verrattuna.

Viime vuoden ensimmäisen Integration 2018
tapahtuman –materiaalit löytyy verkkosta:

(18.-19.9.)

Rakennerahaston verkkosivulla koottiin yhteen viime vuoden Integration 2018 –
Integration 2018 -tilaisuuden esitykset kaistoittain.

Kuopion 23.-24.1.2019 Valtakunnalliseen Turvallisuus 2.0 –
seminaarin materiaalit: Seminaarin toteutti sisäministeriö yhteistyössä
Kuopion kaupungin kanssa. Seminaariaineisto on nyt julkaistu TUOVI-portaalissa.

Kotona Suomessa –hankkeen pilotin ”Asumisen opas” eri
kielillä Tälle sivustolle kerätään Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen
tuottamia materiaaleja.

Maahanmuuttoviraston uutisista:
 Migri tiedottaa 19.12.2018:
Turva-hankkeen (AMIF) Uudet videot kertovat turvapaikanhakijoille
perusoikeuksista, rikoslaista ja rikosten seuraamuksista
 Migri tiedottaa 29.11.2018: Tunnetko Kamun, PATREKIN ja
VEROBOTIN? Chatbotit neuvovat yhdessä ulkomaalaista yrittäjää

 Mirgin
16.1.2019
verkkoseminaarin
kausityöstä:
Tallenne
kausityöstä
on

tallenne
katsottavissa

maahanmuuttoviraston verkkosivulla .

 Migrin
”Parisuhteet
ja
perheet
keskuksissa
–
selvityshanke” uusi julkaisu: selvitys turvapaikanhakijoiden
parisuhteiden ja vanhemmuuden haasteista
 Migri tiedottaa 20.12.2018: Maahanmuuttovirasto on päivittänyt
Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisuustilannetta koskevat
tilannekatsaukset.
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Talent

Hub

Joensuu

–hankkeen

verkkosivulta

löytyy:

Opas

työnantajlle - Kohti kasvua ja kansainvälisiä markkinoita

Suomen Yrittäjien uutisista:
 verkkokoulutus englanniksi Linkki tallenteen/ You can watch a
recording of the webinar here: Basics of paying and filing taxes in Finland for
new entrepreneurs-recording
 Suomen Yrittäjissä aloittaa maahanmuuttaja-yrittäjäverkosto

Avustukset
Yhteenveto hankerahoituksien rahoittajilta sekä hakuajoista
löytyy TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulta:
Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea esim. hankerahoitusta
kotouttamistyöhön ja -toimintaan.
Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä
Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä
AMIF –rahoston hankerahoituksia: AMIF-rahastosta uusille hankkeille noin
4,5 miljoonaa euroa : Rahoitetut hankkeet tulevat toteuttamaan AMIF-rahaston
tavoitteita
liittyen
yhteiseen
eurooppalaiseen
turvapaikkajärjestelmään,
kotoutumiseen, laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen valmiuksien kehittämiseen,
paluuseen ja paluuyhteistyöhön sekä kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen.

STEAn avustuskohteet vuodelle 2019 on julkaistu
STEA julkaisi vuoden 2019 avustuskohteista.

EUSA
uutiskirjeestä
(3.12.2018):
EU Komissiolta rahoitusta
väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyyn ja torjuntaan . Hakuun osallistuvien
hankkeiden on haettava EU-tukea vähintään 250 000 euroa ja enintään miljoona euroa.
Haku alkoi 28.11.2018 ja päättyy 19.3.2019. Lisätietoja: erityisasiantuntija Riika
Väliahde, p. 0295 488 257, riika.valiahde@intermin.fi

Pohjois-Savossa pito- ja vetovoima sekä osaavan työvoiman
saatavuus
nousevat
keskiöön
EU-kauden
lopulla.
Maakunnassa käytettävissä olevia EU-varoja tulee lisäksi suunnata aiempaa enemmän
hankkeisiin, joilla lisätään kansainvälisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Seuraava EAKR- ja
ESR hankehaku päättyy 15.2.2019 Maaseutuohjelman hanketukien valintajakso päättyy
28.2.2019.

Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen 7.11.2018 järjestämään
Pohjois-Savon EU-rahoitusinfon esitykset: Pohjois-Savon liiton ja ELYkeskuksen 7.11.2018 järjestämään Pohjois-Savon EU-rahoitusinfon esitykset

Työ- ja elinkeinoministeriön 13.12.2018 tiedote:
Pirkanmaan liitolle 2,5 miljoonaa euroa Talent Boost -ohjelman toimeenpanoon
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Muuta
Poliisin uusi strategia siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn, Sisäministeriö 19.12.2018, Tiedote 146/2018: Tavoitteena on vahvistaa
turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta Sitä varten on tärkeää, että poliisi ottaa
toiminnassaan huomioon eri väestöryhmät, vähemmistöt, ikäryhmät sekä maan eri
alueiden erilaiset tarpeet.

Kolmekymppiset suomen-somalialaiset
levottomaan Somaliaan

perustivat

yrityksen

… Ibrahimin mukaan hänen tärkein tavoitteensa on, ettei Somaliasta tarvitsisi paeta
ilmastonmuutoksen tai työttömyyden takia. Hän toivoo, että muutkin eri puolilla
maailmaa diasporassa eli hajaannuksessa elävät somalialaiset perustaisivat yrityksiä
Somaliaan. ”En ole menettänyt uskoa, että jonain päivänä Somalia seisoo omilla
jaloillaan. Somalia tarvitsee paljon niitä, jotka ovat diasporassa.”
Koko artikkeli suomen-somalialaisten yrityksen toiminnasta Somalissa löytyy Helsingin
Sanomat, 10.2.2019, verkkosivustolta. Koko artikkeli suomen-somalialaisten yrityksen
toiminnasta Somalissa löytyy Helsingin Sanomat, 10.2.2019, verkkosivustolta.

Kotouttamistoimenpiteet voivat vahvistaa maahanmuuttajien
syrjäytymistä:
Tuuli Kurki väitteli 22.2.2019 Helsingin yliopiston
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Immigrant-ness as (mis)fortune? –
Immigrantisation through integration policies and practices in education".

tiedottaa
7.2.2019:
Maahanmuuttajat
kaupunkeihin – Euroopasta tulleita asettunut maa¬seudullekin
Tilastokeskus

suuntaavat

Governance of migrant integration across Europe (engl.)
Tutustu eri EU-maiden maahanmuuttotilanteihin ja kotouttamisjärjestelmiin ”European
Web Site on Integration verkkosivulla.

Report on the health of refugees and migrants in the WHO
European Region (eng.): This is the first report produced by the WHO Region¬al
Office for Europe on refugee and migrant health in the WHO European Region.

Aiemmat Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirjeet Itä-Suomi vuodelta 2017
alkaen löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen alue-sivustoista
Suosittelen myös tilaamaan:
Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen valtakunnallisen uutiskirjeen
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@ely-keskus.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

