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UUTISKIRJE 2019/ 2
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
Maaseutukuntien kotouttamiskäytännöt -kysely
Kysely harvaan asutuilla, maaseutumaisilla alueilla tai asukasmäärältään pienissä
kunnissa maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden parissa työskenteleville toimijoille.
Kyselyn avulla selvitetään, millä keinoin toimijat voisivat vahvistaa omaa osaamistaan
ja hyödyntää muilla alueilla kehitettyjä toimintatapoja sekä jakaa omia hyviä
käytäntöjään muille. Vastauksia pyydetään 17.5.2019 mennessä.
Kotona Suomessa -hanke järjestää 1.10.2019 aiheeseen liittyvän valtakunnallisen
seminaarin. Tämän kyselyn vastauksia hyödynnetään myös seminaarin suunnittelussa:
Linkki Maaseutukuntien kotouttamiskäytännöt –kyselyyn

Kuopion kaupungin sivulla löytyy: Kuopion stories
A new feature on Kuopio website, Kuopio Stories gives a voice to the immigrants living
in Kuopio. We believe that in order to bring different people together and to strengthen
our society we need to hear one another´s stories.

Future

Savon

muuttajakysely

on

valmistunut!

Kuopion kaupunki kehittää osana Future Savo -projektia muuttajille suunnattua
palvelua. Työn tueksi kaivataan kokemuksia erityisesti Kuopioon muualta muuttaneilta
tai alueelta muuttoa pois suunnittelevilta asukkailta.
Linkki Future Savon muuttajakysely tiedotteeseen ja tuloksiin

Ajankohtaista
Pohjois-Savon
TE-toimiston
palveluista englantia puhuville maahanmuuttajille

MessiLive

Do you need help with finding a job or a study place? Join our MessiLive information
event for new immigrants to hear more about Employment and Economic Development
Office (TE-toimisto) services for its clients. TE-toimiston MessiLive -tallenne auttaa
eteenpäin: “Ask anything: Services for new Immigrants”

koonnut: aluekoordinaattori ItäSuomi, Tanja Manner

2 (10)

2019/2_25.4.2019

Ammattibarometri: Työvoimapula vaivaa yhä useampaa ammattia
(Koko Suomessa) Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien top-15
listalla on jälleen kasvussa. Puolet pula-ammattien kärjessä olevista on terveys- ja
sosiaalialalta. Puheterapeuttien lisäksi pulaa on mm. yli- ja erikoislääkäreistä sekä
yleislääkäreistä. Lähitulevaisuuden tilanteesta TE -toimistot arvioivat, että
rekrytointitarpeet kasvavat siivoojien, ravintolatyöntekijöiden, kodinhoitajien,
kotiapulaisten, rakennusmaalarien ja maansiirtokoneiden kuljettajien ammatissa.
Tutustu 28.3.2019 tiedotteeseen sekä oman maakunnan tilanteeseen.

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeesta(AMIF)
Valtakunnallisen Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeen tavoite on sujuvoittaa
pakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja kehittämällä
 maahanmuuttajien verkostomaista ohjausta
 tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista
 sähköisiä seurannan ja osaamisen dokumentoinnin välineitä
 sekä tuottamalla uutta tietoa palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.
Uuden hankkeen nimi tuli alkuvuodessa vielä muutettu Pakolaistaustaisten ohjaus hankkeeksi. Mikkelissä aloitti keväällä myös Itä-Suomen hanketyöntekijä, joka
toyskentelee
Etelä-Savon
TE-palveluissa:
Saeed
Bayazidi
yhteystiedot:
saeed.bayazidi@te-toimisto.fi .
Lisätietoa hankkeesta löytyy mm. hankkeen Facebook –sivulta.

Itä-Suomen yliopisto (UEF) käynnistyi lokakuussa 2018 KOVAT
– kansainvälisen osaajan valmennus työhön -hankkeen
Hankkeen tavoitteena on yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä toteutettavien
pilottien kautta etsiä ratkaisuja kv-osaajien työllistymisen ja yritysten osaavan
työvoiman saatavuuden ongelmiin. KOVAT tekee läheistä yhteistyötä SIMHE-Karelia ja
TalentHub Joensuu -hankkeiden kanssa. Hankkeen kevään koulutukisista sekä
palveluista yrityksille voi lukea linkin takana yliopiston sivulla.

Kuopion
kanssa

Työttöjen

talossa:

Naistyö

maahanmuuttajanaisten

He tekevät työtä maahanmuuttajanaisten kanssa osana kansainvälistä GBV-hanketta.
Tässä hankkeessa maahanmuuttajanaiset pääsevät itse pohtimaan yhdessä Tyttöjen
Talon ohjaajan kanssa, millaisella toiminnalla voi auttaa naisia, jotka ovat kokeneet
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Lue lisää GBV-hankkeesta Puijolan verkkosivulta.

Tilaisuudet ja koulutukset
”Polarisaatio ja hyvät väestösuhteet” –koulutus, Kuopiossa
Aika:
Paikka:
Kohderymä:

torstai 9.5.2019 klo 9-16
Minna Canthin katu 16,70100 Kuopio
Koulutus on suunnattu Itä-Suomen päättäjille, kuntien ja muiden
viranomaisten kotouttamistyötä tekeville sekä 3. sektorin edustajille.
Tilaisuus on osallistujille maksuton.
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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.
Koulutuksen pääkouluttaja on polarisaatioteoreetikko Bart Brandsma, Hollannista.
Toinen kouluttaja on hankejohtaja Miriam Attias, DEPOLARIZE –hankkeesta DEPOLARIZE
–hankkeesta . Tilaisuuden pääkielinä on ovat englanti ja osaksi suomi.

Ilmoittaudu koulutukseen ti 30.4.2019 klo 16 mennessä tämän linkin kautta.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki laitetaan myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen
tapahtumakalenteriin .
Lisätietoa antaa: aluekoordinaattori Tanja Manner, tanja.manner(at)ely-keskus.fi

Uuden suomalaisuuden juhla
Aika:
12.05.2019 klo 13:00 - 15:00
Paikka:
Laulutalo Joensuu, Kauppakatu 51
Tarkempi ohjelma ja aikataulu päivittyvät tapahtuman Facebook-sivulle.
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMonin järjestämä vuosittainen
tapahtuma. Monikulttuurista Suomea ja Pohjois-Karjalaa juhlistava tilaisuus pidetään
aina suomalaisuuden päivänä 12.5. Ohjelmassa on mm. ruokaa ja taideohjelmaa.

Twitter tutuksi! – Yhdistysten digitreenit
Aika:
13.05.2019 klo 09:00 - 12:00
Paikka:
Rantakatu 23, Kokoustila Helmi, Joensuu
Ilmoittautumiset 8.5. mennessä: marleena.laakso@pksotu.fi tai p. 050 4308535
Työpajan järjestää Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Otathan oman
kannettavan, tabletin tai kännykän mukaan! Tapahtuma on maksuton.
Lisätietoa löytyy jelli.fi –tapahtumakalenterista.

Vuoden 2019 Mahdollisuuksien torit xx
Mahdollisuuksien torit innostavat ihmisiä ympäri Suomen vaikuttamaan reilumman
maailman puolesta, osallistumaan järjestöjen toimintaan ja tutustumaan paikalliseen
kulttuurien kirjoon. Torit ovat kaikille avoimia ilmaistapahtumia, joita järjestetään
vuosittain noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Paikkakunnatsivulta pääset torikaupunkien omille Facebook-sivuille.
 Joensuun Mahdollisuuksien tori 11.5. klo 10-16 Taitokortteli
 Lieksan Mahdollisuuksien tori 18.5. klo 12-15 Asema-aukio
 Kuopion Mahdollisuuksien tori 25.5. klo 11-14 Kuopion kauppatori
 Savonlinnan Mahdollisuuksien tori 7.9. , paikka ei ole vielä varmistunut
 Mikkelin torin päivämäärä ei ole vielä varmistunut.
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VALTAKUNNALLISET UUTISET
Ajankohtaista
Valtion
seuraavan
käynnistetään

kotouttamisohjelman

valmistelun

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut kotouttamispolitiikan tavoitteet ja
toimenpiteet sisältävän poikkihallinnollisen valtion kotouttamisohjelman valmistelun
vuosille 2020–2023. Ohjelma valmistellaan laajasti eri sidosryhmiä osallistaen. Valtion
kotouttamisohjelman kick-off tilaisuus pidettiin 26.3.2019 Helsingissä. Syksyllä
järjestetään vielä useita tilaisuuksia, joihin kutsutaan eri toimijoita. Lisä- ja
taustatietoa
löytyy
Kotouttamisen
osaamiskeskuksen
verkkosivulta
www.kotouttaminen.fi / ajankohtaista sekä Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta
(28.3.2019) .

Saatavuusharkinta
poistuu
jatkoluvista 1.6. alkaen

Suomessa

jo

työskentelevien

Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt
Suomessa vähintään vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle
ammattialalle. Lainmuutoksella tavoitellaan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden
helpottamista. Ulkomaalaislaki muuttuu 1.6.2019 alkaen. Osana lain muutoksia
saatavuusharkinta
poistuu
työntekijän
oleskeluluvan
jatkolupaa
hakevilta
alanvaihtajilta. Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta (11.4.2019).

Kela:n artikkeli: Kenellä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan?
Lainsäädäntö, joka koskee Suomeen tulevan ja Suomesta lähtevän henkilön oikeutta
sosiaaliturvaan, muuttui 1.4.2019. Mitä sosiaaliturvan uudistus käytännössä tarkoittaa
ja keitä kaikkia se koskettaa? Kenellä on oikeus Kelan etuuksiin ja kenellä ei?
Lue lisää Kelan verkkosivulla.

Kela:n Toimeentuloturvainfo 25.3.2019: Työtön voi täyttää
aktiivisuusehdon uusilla tavoilla huhtikuun alusta alkaen
Tutustu aiheeseen lisää Kelan verkkosivulla.
International House Helsinki (IHH) auttaa maahanmuuttajia
alkuun viranomaisasioissa:
IHH on muuttanut huhtikuun alussa uutteen osoitteeseen.

Tilaisuudet ja koulutukset
MONET-seminaari: Hyvinvoiva kotoutuja – työkaluja, tutkimusta
ja näkökulmia
Aika:
6.5.2019 klo 8.30-16.00
Paikka:
THL, Mannerheimintie 166
Ilmoittautuminen Monet-seminaariin
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Monet-seminaarin 6.5.2019 ohjelma
Tilaisuutta voi seurata verkossa webcast-lähetyksen kautta. Linkki webcast-lähetykseen
julkaistaan myöhemmin. Lisätietoa tapahtumasta löytyy THLn tapahtumakalenterista.
Yhteyshenkilö: Rekar Abdulhamed, etunimi.sukunimi@thl.fi
Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa järjestetään myös etä-katsomon
seminaarista. Jos olet kiinnostunut tulla verkostoitumaan Kuopion etä-katsomossa ota
yhteyttä Kotona Suomessa –hankkeen aluekoordinaattoriin Tanja Manner osoitteessa
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi . Huom: rajoitettuja paikkoja.

DIVERSITY AT WORK -tapahtuma
Aika:
22.5.2019 klo 09-17
Paikka:
Dipoli, Espoo
Tapahtuma on englannin kielellä ja maksullinen: Student tickets 10€ and networking
tickets 35€. Limited availability. One day, eight interesting speakers sharing their
insights about how diversity is influencing our work environment and, how to take the
best out of.
Ohjelma ja lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy Finternational ry:n verkkosivuilta.

PROMEQ
-hankkeen
päätösseminaari
ja
PROMEQ-konsortion
johtaja, Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön professori Marja
Vaaraman juhlaseminaari
Aika:
28.5.2019 klo 12-16.15
Paikka:
Helsinki, Säätytalolla
Seminaarin alustava ohjelma.
Ohjelmassa myös: klo 14.10: Integration for equity. New approaches to refugee
resettlement in regional Finland. Professor Janet Anand, University of Eastern Finland
and community developer Katri Silvonen, North Karelian Society for Social Security.
Seminaariin ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeella.

Valtakunnallinen
taas kesäkuussa

Kotona

Suomessa

-hankepäivä

järjestetään

Aika:
5.6.2019 klo 9.30-16.15
Paikka:
Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä.
Päivään kootaan kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea ja niitä käsitellään
muun muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä
menetelmillä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tilaisuuteen 2.5. mennessä.
Tervetuloa!

Työkalut ja julkaisut
Talent Boost Cookbook – reseptejä kansainvälisiin osaajiin
liittyvään työhön
Kansainvälisiin osaajiin liittyvän työn hyviä käytäntöjä on koottu Talent Boost Cookbook
-käsikirjaan. Cookbookin tarkoitus on toimia käytännönläheisenä oppaana
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kansainvälisten osaajien houkuttelun ja integroimisen parissa toimiville. Tiedote ja
linkki Talent Boost Cookbook –käsikirjaan löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen
verkkosivulta.

Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestön
SAK
julkaisi
selvityksen
aiheesta:
Työperäisen
maahanmuuttajan
integroituminen on työnantajan hyvän tahdon varassa:
SAK-selvitys_20190423_Maahanmuuttajat-suomalaisilla-tyopaikoilla-millaista-hyvämonikulttuurinen-henkilostopolitiikka

Etävertaisryhmien opas
Pakolaisavun webinaarissa julkistettiin 28.3. etävertaisryhmien opas. Oppaaseen voi
tutustua täältä. : Oppaaseen voi tutustua vertaistoimijat.fi verkkosivulla.

Hiljaisen
enemmistön
polarisaatiota

työkalut

–

kuinka

sammuttaa

Suomen sosiaalipsykologit ry:n verkkosivulla julkistettiin Silja Huttusen artikkelin
kysymyksestä: Miten hiljainen enemmistö voi aktiivisesti ehkäistä yhteiskunnallista
eriytymistä ja vastakkainasettelua?

Hygieniapassin testejä eri kielillä
Savon ammattiopiston (SAKKY) verkkosivulta hygieniapassitestien kielivalikoimasta
löytyy nyt myös: suomi, arabia, burma, espanja ja venäjä. Lue lisää ja ilmoittaudu
Sakkyn verkkosivulta: hygienatestit.

Tilastokeskuksen Tieto&Trendit –blogissa 12.4.2019: Mikä on
ero ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten työllisyysasteissa?
Vastaus riippuu siitä, käytetäänkö rekisteri- vai haastattelupohjaista tilastoa,
kirjoittavat Hanna Sutela ja Aura Pasila Tieto&trendit-blogissa: Tieto&trenditblogissa_12.4.2019

Maahanmuuttoviraston uutisista:
 Maahanmuuttoviraston/
Migrin
(21.3.2019)
selvitys:
Suomessa lukuisia ihmiskaupan uhriksi joutuneita lapsia
ja nuoria - moni tapaus jää silti piiloon Elina Kervisen ja
Natalia Olluksen HEUNIn -tutkimusraportti löytyy osoitteessa www.heuni.fi.



Maahanmuuttoviraston/ Migrin Venäjä-raportti: JEHOVAN
TODISTAJAT VENÄJÄLLÄ on nyt luettavissa Migrin verkkosivulla. Myös muut
tilannekuvat ja -katsaukset, teemaraportit sekä tiedonhankintamatkat löytyy samasta
verkkosivulta.

Opetushallituksen uusi julkaisu (2019): Perustietoa ja
taitoja – Maahanmuuttajat aikuisten perusopetuksessa Linkki
julkaisuun_Perustietoja-ja-taitoja-maahanmuuttajat-aikuisten-perusopetuksessa

koonnut: aluekoordinaattori ItäSuomi, Tanja Manner

7 (10)

2019/2_25.4.2019

Medianuoruus-opas aikuisille
Mediakasvatusseuran tuoreen julkaisun tarkoituksena on auttaa nuorten kanssa
työskenteleviä keskustelemaan, ottamaan selvää ja suhteuttamaan ajankohtaisia nuoriin ja
mediaan liittyviä ilmiöitä – siis toimimaan mediakasvattajina. Oppaassa käsitellään muun
muassa peli- ja seksuaalikasvatusta sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kysymyksiä
mediakasvatuksen näkökulmista. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2019

Suomen Yrittäjien uutisista:
 Uusi maahanmuuttajayrittäjien verkosto
Maahanmuuttajayrittäjien
verkoston
tehtävänä
on
edistää
maahanmuuttajayrittäjien
asemaa
Suomessa
ja
käynnistää
maahanmuuttajayrittäjien verkoston toimintaa ympäri Suomea. Verkoston
puheenjohtajana toimii: Ali Gray, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. Verkoston
jäsenet ja yhteystiedot löytyvät Suomen Yrittäjien verkkosivulta ” Valiokunnat
ja verkostot”.


Suomen Yrittäjien kyselystä uutta tietoa, tiedote /
26.3.2019: Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät hakevat
kasvua
ja
työllistävät
Yrittäjäjärjestö
kysyi
maahanmuuttajataustaisilta yrittäjiltä heidän arjestaan loppuvuonna 2018.
Kyselyyn vastasi 90 yrittäjää pääkaupunkiseudulta, Varsinais-Suomesta ja
Pirkanmaalta. Tutustu kyselyn tuloksiin.

Uusi Lango.fi-sovellus
Lango.fi on kirjastojen kehittämä suomenkielinen sovellus, jolla vierasta kieltä
harjoitteleva löytää sopivia keskustelukavereita. Lango.fi:tä käyttämällä voi täydentää
ja tehostaa kielikurssien antia. Sovelluksen saat käyttöösi osoitteesta Lango.fi.
Lango on maksuton ja voi käyttää sitä puhelimen lisäksi myös tabletilla ja tietokoneella.
Sen käyttämiseen tarvitset Facebook-tilin. Langon käyttämiseen saat opastusta Helmetkirjastoissa ja verkkosivun kautta.

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 Rahastojen hallinnointikoulutus 21.5.2019
Merkitse jo kalenteriin hanketoteuttajille tarkoitettu hallinnointikoulutuspäivä.
Tilaisuudessa keskitytään hankkeen hallinnointiin hankkeen koko elinkaarta ja
rahastojen sääntöjä läpileikaten. Yksi koulutuksen pääpainoista on hankkeen viestintä.
Seura uutisia AMIF-koulutksesta eusa-rahastot.fi -tapahtumat-verkkosivulla
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STEAn vuoden 2020 uusien avustusten haku on avattu
Uusien avustusten haku on avattu. Avustusten haku on auki STEAn verkkoasioinnissa
asiointi.stea.fi 31.5.2019 klo 16.15 saakkai . STEA-avustuksia voidaan myöntää
oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. STEA valmistelee hakuaikana saapuneiden
hakemusten ja jaettavissa olevien avustusvarojen perusteella sosiaali- ja
terveysministeriölle avustusehdotuksen. Avustusehdotus julkaistaan joulukuussa sivulla
avustukset.stea.fi. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista
tammi-helmikuussa 2020

STEAn
tukemia
kesälukioseuran
kesäleiriä
pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille

myös

Kesälukioseuran mukaan oman kielen ja kulttuurin kurssit ovat lajissaan ainutlaatuisia,
sillä pakolaistaustaisten lasten kulttuuri-identiteettiä tukevia leirejä ei ole muuten
tarjolla. Kursseja on järjestetty vuodesta 1988 lähtien, ja ne ovat avoimia kaikkialla
Suomessa asuville lapsille ja nuorille. Kesälukioseuran verkkosivuilta löytyy eri leiristä
lisätietoa:






Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit
Maahanmuuttaja kesälukio I ja II
Tyttöjen kesälukio

Lisätiedot: Mari Hakala, Kurssisihteeri, Kesälukioseura ry, p. (09) 6860 7714,
mari.hakala@kesalukioseura.fi , https://kesalukioseura.fi ,https://kesalukio.fi

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat
Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen
toiminnan eri aloille haettavissa. Hakuaika vuonna 2019: 5.5.-31.5.2019
Lue lisää säätiön sivuilta.

EU:n oikeusalan rahoitushakuja käynnissä
Tänä vuonna EU-rahoitusta on saatavilla muun muassa tietosuojauudistuksen
täytäntöönpanoon, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä laaja-alaisesti EUlainsäädännön täytäntöönpanon edistämiseksi siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön
alalla. Rahoitusta suunnataan myös rasismin, nettivihapuheen, häirinnän ja väkivallan
torjuntaan, yhdenvertaisuuden, vammaisten oikeuksien sekä sukupuolten tasa-arvon
edistämiseen. Lue lisää rahoitusohjelmista oikuesministeriön verkkosivulla.

Muuta
Varhaiskasvatuksen merkitys kotoutumisessa korostuu
Varhaiskasvatuksen merkitys kotoutumisessa korostuu, kun vieraskielisten osuus alle
kouluikäisistä kasvaa nopeammin kuin muissa ikäryhmissä.
Lue lisää Helsingin Sanomat artikkelissa (www.hs.fi, 18.4.2019).

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 75 % -podcastin
aiheena 29.3.2019 kotouttamisen kehittäminen ja maahanmuuttajien työllistymisen
tukeminen. Podcastin löytyy TEMin verkkosivulta .
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Tutustu Pohjanmaan ELY-keskuksen blogikirjoitukseen:
Ennakkoluulottomasti kohti moninaista työyhteisöä

Yhteiskuntakummi-toiminta
korostaa
kaksisuuntaisen
kotoutumisen tärkeyttä: artikkeli löytyy verkkosivulla kotouttaminen.fi blogikirjoituksena

Tilastokeskuksen uutisista:
 Tilastokeskus
julkaisi
väestörakennetilastoja:
Vieraskielisten
osuus
Suomen
väestöstä
2018
Vieraskielisten osuus Suomen väestöstä 2018



Tilastokeskus
selvittää
koulutusta (tiedote 11.3.2019)

ulkomaalaistaustaisten

Tilastokeskus toteuttaa keväällä 2019 ulkomaalaisväestön koulutukseen liittyvän
kyselyn. Kysely kohdennetaan Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille
henkilöille, joiden ulkomailla suorittamista tutkinnoista ei ole tietoa. Linkki
tilastokeskuksen tiedoteeseen ulkomaalaisten koulutusta ja kyselystä.

Kotona
Suomessa
–hankkeen
(S21119)
valtakunnallinen
uutiskirje
Vuoden 2019 ensimmäinen uutiskirje on julkaistu kotisivuillamme. Uutiskirjeen
voit lukea tästä. Uutiskirjeessä kerrotaan Hyvä alku –hankeosion kehittävän
arvioinnin tuloksista ja suosituksista sekä tulevasta valtakunnallisesta Kotona
Suomessa hankepäivästä 5.6.2019 Paasitornissa. Lisäksi uutiskirjeessä
kerrotaan uudesta hanketyöntekijästä.
Tanskassa selvitetty
ehkäisyä (tanskaksi)

etnisten

vähemmistöjen

rikollisuuden

Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston (DKR) tilaamassa selvityksessä käydään läpi etnisten
vähemmistöjen rikollisuutta käsitteleviä tutkimuksia 13 vuoden ajalta, rikollisuutta
selittäviä teorioita ja vaikuttavia rikoksentorjunnan menetelmiä. Tutkimus jakaantuu
kolmeen osaraporttiin ja lisäksi DKR on koostanut keskeisistä tuloksista tiivistelmän,
joka
paneutuu
rikoksentorjunnan
keinoihin
ja
resursseihin.
Tehokkaat
rikoksentorjunnan
menetelmät
ovat
tutkimuksen
mukaan
samoja
kuin
nuorisorikollisuuden ehkäisyssä yleensä. Tarvitaan varhaista tukea, nuorten
integroimista yhteiskuntaan, ystävien ja perheiden mukaanottoa, paikallisia toimia ja
pitkäjänteistä työtä. Tutkimus (tanskaksi) DRK:n sivuilla

German Network IQ good practice (englanniksi)
Since 2005, the Network "Integration through Qualification (IQ)" has been working to
improve employment opportunities for people with a migration background. In the 20152018 phase, the network has an additional focus on compensatory measures in the
context of the Recognition Act. An objective of central importance is that occupational
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qualifications acquired outside Germany lead to employment appropriate to one’s level
of education. Read more about Network IQ here.
IQ Good Practice:
The current funding period 2015–2018 of the Network IQ involves approximately 380
different subprojects belonging to three priority areas: "Counselling on Credential
Recognition and Job Training", "Bridge Training Schemes in the Context of the
Recognition Act" and "Development of Intercultural Competence". These projects aim
to integrate people from a migration background into the labour market. One of the
main concerns of these activities is to ensure that professional qualifications acquired
abroad lead to employment appropriate to one’s level of education, regardless of
residence status. The actors, methods and strategies involved in these projects are
highly diverse. In order to highlight different approaches and successful case studies,
this website will publish examples of "IQ Good Practice" that stand out due to their
innovation, sustainability, and transferability.
Learn more about the selected examples: "IQ Good Practice".

Hauskaa Vappua kaikille uutiskirjeen lukijoille!

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

