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UUTISKIRJE 2019/ 3
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
Pohjois-Savosta
kansainvälisten
osaajien
Alueellinen Talent HUB-toiminta käynnistyy

maakunta:

Pohjois-Savossa tartutaan haasteeseen houkutella kansainvälisiä osaajia maakuntaan.
Yhtenä konkreettisena tekona Pohjois-Savon ELY-keskus on asettanut työryhmän
valmistelemaan alueen yhteisen Talent HUB-toiminnan käynnistämistä.
POS ELY-keskuksen tiedote 26.6.2019
Tutustu myös Team Finlandin: ”Talent boost video linkkiin”

Kuopion kaupungin Kansainvälisyyden
10.6.2019 verkkouutinen

kumppanuusseminaariin

Kumppanuuden ja yhteistyön hengessä Kuopion kaupunki kutsui kansainvälisyydestä
kiinnostuneita toimijoita keskustelemaan kansainvälisestä toiminnasta ja tilanteesta
kaupungintalon juhlasaliin maanantaina 10.6.2019. Mukana oli edustajia muun muassa
monista yrityksistä, järjestöistä, yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta, sekä
kansainvälisyyden kanssa työskenteleviä kaupunginhallinnon työntekijöitä.
Lue artikkeli: Kuopion kansainvälinen toiminta kulkee kumppanuuden ja yhteistyön
hengessä kohti konkreettia

Uutiset

Pohjois-Savon

Kv-kohtamo

–verkostosta:

Lue uutisen Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivulta

SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)
ohjauspalvelu on saanut lisärahoitusta – toiminta jatkuu koko
Itä-Suomessa 2021 loppuun!
Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeasti koulutetuille ja korkeakoulukelpoisille
maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattua Opetus-ja kulttuuriministeriön
tukemaa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ohjauspalvelua.
Ohjauspalvelussa pyritään löytämään asiakkaalle sopivat koulutuspolut työllistymisen ja
kotoutumisen edistämiseksi. SIMHE palvelu toimii koko Itä-Suomen alueella.
Ohjauspyynnöt voi lähettää osoitteeseen simhe@karelia.fi. SIMHE ohjauspalvelu on
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saanut lisärahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja jatkaa toimintaansa ainakin
vuoden
2021
loppuun.
Lisätietoja
voit
lukea
verkkosivustolla:
http://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvelut/maahanmuuttajille.

Tilaisuudet ja koulutukset
Kuopion kaupungin Kansainvälisyyden –aamukahvit
Tavoite:
Kenelle:
Aika:

Paikka:
Lisätietoja:

Käydä vapaamuotoista tietojenvaihtokeskustelua aamukahvin merkeissä
ajankohtaisista kansainvälisistä asioista. Teemana mm. kansainvälisten
verkostojen ajankohtaiset asiat, tulevat tapahtumat jne.
Aiheesta kiinnostuneille toimijoille, joiden tehtäviin kuuluu
kansainvälisiä asioita. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Elokuu
To 29.8.2019 klo 8.30-9.30. Teemana alustavasti Kuopio
Goes –konsepti ja tulevat tapahtumat
Syyskuu
Ti 24.9.2019 klo 8.30-9.30
Lokakuu
Ti 29.10.2019 klo 8.30-9.30, Teema: Pohjoismaat
Marraskuu
To 28.11.2019 klo 8.30-9.30
Joulukuu
To 19.12.2019 klo 8.30-9.30
Kuopion valtuustotalo, ruokalan kabinetti, Suokatu 42, alakerta
Pirjo Kolari, kansainvälisyys- ja PR-assistentti,
email: pirjo.kolari(at)kuopio.fi

Maahanmuuttajat pyörille! -koutsikoulutus pyöräilyn
alkeiskurssien ohjaamisesta kiinnostuneille uusille
vapaaehtoisille
Aika:
1.9. klo 10-17
Paikka:
yhteisötila Aava, Rantakatu 23, Joensuu
Lisätietoja Jelli-verkkosivulla

SYKE työelämätapahtuma Mikkelissä
Aika:
5.9.2019
Paikka:
Mikkeliin Saimaa Stadiumilla
Syke on yrityselämälle, oppilaitoksille ja julkisyhteisöille suunnattu
työelämätapahtuma. 12 valtakunnan huippupuhujan, 4 teeman, työpajojen sekä B2Bmessualueen kautta välitämme päivän aikana kävijöillemme roppakaupalla uusia
ajatuksia sekä luomme tapaamis- ja verkostoitumismahdollisuuksia.
Aiheena myös: Työperusteinen maahanmuutto
Tilaisuus on maksuton kaikille. Ilmoittautuminen

Näkymättömät uhrit, hiljaiset tarinat
Miksi maahanmuuttajanaisten kokema väkivalta pysyy näkymättömissä EU-maissa, myös
Suomessa?
Aika:
Perjantaina 6.9.2019 klo 9.00-11.00, aamupala ja asettuminen klo 8.30 à
Paikka:
Kuopion kansalaisopisto, Puistokartano, Puistokatu 20
Lisätietoja: Kuopion Setlementti Puijola, Sanni Mäkinen, sanni.makinen@puijola.net
, p. 050 3688906
Tilaisuudessa esiteletään CCM-GBV-hankkeessa luodun käytännön työkalun maahanmuuttajanaisten tukemiseen. Mukana hankkeessa on ollut seitsemän maahanmuuttaja-
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naisten kanssa työtä tekevää järjestöä (Saksa, Italia, Kreikka, Kypros, Kroatia ja Suomi)
sekä YK:n kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI.
Suomessa hanketyötä on tehty Kuopion Setlementti Puijolan Tyttöjen Talolla.
Tilaisuudessa kerrottaan, mitä työ paikallisesti ja käytännössä on ollut, mitä ollaan
oppineet sekä millaisia kipukohtia työssä on tullut esiin.
Tässä linkki ilmoittautumiseen .

VALTAKUNNALLISET UUTISET
Ajankohtaista
Uusi hallitusohjelma nostaa esiin myös kotoutumisen
maahanmuuton. Lue uutisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla

ja

Maahanmuutto Suomeen väheni vuonna 2018
Tilastokeskuksen mukaan Suomen nettomaahanmuutto laski huomattavasti vuonna
2018. Edellisvuoteen verrattuna muuttovoitto oli 19 prosenttia vähemmän.
Muuttovoiton pienentymiseen ovat vaikuttaneet maahanmuuton väheneminen ja
maastamuuton lisääntyminen. Lue uutisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen
verkkosivulla

Näin ulkomaalaislaki muuttuu 1.6.2019 alkaen
Lue lisää Maahanmuuttoviraston verkkosivulla.

Tilaisuudet ja koulutukset
Työ paras kotouttaja? -seminaari
Aika:
Paikka:
Seminaari on
Järjestäjä:

15.8.2019 klo 8:30–11:45
Tampere, Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13)
maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille
KIITO – kiinni työhön ja osaamisen -hankkeessa on pilotoitu vuosina
2017–2019, millä toimenpiteillä, tukitoimilla ja ohjauksella työssä
kotoutuminen on mahdollista
Ilmoittautuminen ja lisätietoja kotouttaminen.fi / tapahtumakalenterista

Iska Warran – Somalialaiset Suomessa –konferenssi Espoossa
Aika:
Paikka:

30.8.2019, klo 09:30–16:00
Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5, Espoo, Suomi
Neljättä kertaa järjestettävä valtakunnallinen Iska Warran –
somalialaiset Suomessa -konferenssi kokoaa somaliyhteisön ja muut
asiantuntijat eri puolilta Suomea elokuussa Espooseen. Tapahtuman
ideana on pohtia, mitä Suomen somalialaisille kuuluu vuonna 2019.
Konferenssista on kehittynyt jo jokavuotinen foorumi Suomen
somalialaisia koskettavien ajankohtaisten asioiden ympärille. Tämän
vuoden teemoiksi on valittu 1) Yrittäjyys 2) Osallisuutta ja tasa-arvoa,
monimuotoisuutta ja urakehitystä.
Lue lisää 4. Iska Warran konferenssista linkin kautta
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Pakolaisten vastaanoton ajankohtaispäivä, Helsinki
Aika:
Paikka:

17.9.2019 klo 8.30–16.15
Helsinki, paikka varmentuu vielä,
lisätietoja tulossa kotouttaminen.fi –verkkosivulle.
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 17.9.2019 ajankohtaispäivän
pakolaisia vastaanottaville kunnille. Aamupäivällä aiheena on
uudelleensijoittamis- ja turvapaikkapolitiikan sekä pakolaisten kuntiin
ohjaamisen ajankohtainen tilanne. Iltapäivän ohjelma koostuu
kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämistä käsittelevästä
koulutuksesta

Save the date: Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä
paikkakunnilla
#KotonaSuomessa-hanke järjestää 1.10.2019 Rovaniemellä kokopäivän seminaarin:
Kotona koko Suomessa-#kotoutuminen pienillä paikkakunnilla. Ohjelma julkaistaan
lomien jälkeen kotouttaminen.fi-sivuilla. Seminaaria voi seurata paikan päällä tai
verkkoyhteyden välityksellä Tervetuloa!

Save the date: Valtakunnallinen Muuttoliikesymposium 17.-18.10.2019 Turussa
Lisätietoa ja symposiumin ohjelma

Save the date: Talent Boost Summit 2019, Turussa
Lisätietoja kotouttaminen.fi –verkkosivulla/ tapahtumakalenteri

Työkalut ja julkaisut
Kotona
Suomessa
–hankkeen
kooste
”Monikieliset
verkkomateriaalit”, linkki hankkeen verkkosivulle: Monikielisiä
suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä materiaaleja maahanmuuttajille

Kotona
Suomessa
-hanke
on
julkaissut
suosituksia
kotoutumiskoulutuksen
jälkeisen
nivelvaiheen
palvelujen
järjestämiseen. Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen
jälkeisen nivelvaiheen mallintamisprosessin tuloksia
järjestämiseksi. Linkki uutiseen sekä julkaisuun.

ja

suosituksia

palveluiden

Töihin Suomeen -hankkeessa luotiin opas asiakasraatityöhön
Linkki uutiseen sekä oppaan

Verkostojohtamisen
opas
tarjoaa
käytännön
neuvoja
verkostotyöhön ryhtyvälle: Linkki Valtioneuvoston kanslian oppaan
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan tiiviisti verkostotyön
perusteista sekä annetaan käytännön vinkkejä verkostoissa toimimiseen.
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Pakolaisesta
kuntalaiseksi
-verkostopäivän
käsittelee perhelähtöistä kotouttamistyötä

blogisarja

Sarjassa julkaistavissa asiantuntijoiden blogikirjoituksissa esitellään näkökulmia, toimivia
käytäntöjä sekä ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä, jotka tukevat
pakolaistaustaisten perheiden kotoutumista.

Selvitys: Nordic Vietnamese – Our Community in Finland
TEM julkaisu 2019/37

uutinen: Kela on avannut uuden somalinkielisen puhelinpalvelun, jolla
halutaan tukea kotoutumista ja vähentää tulkkien tarvetta Kelassa asioitaessa.
Linkki uutiseen .
Kela

Kelan uutiskirjeestä poiminut selvitys:
Maahanmuuttajalapsilla muita heikommat elinolosuhteet
Lisätietoa: Ilari Ilmakunnas, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (etunimi.sukunimi@thl.fi)

Tehokas ja vuorovaikutteinen rekrytointikanava MessiLive
Tulevat tapahtumat ja aiempien tapahtumien tallenteet löytyy samasta verkkosivusta:
https://messilive.fi/

OECD Indicators of Talent Attractiveness
Linkin kautta pääsee OECED –selvityksen sivulle, jossa voi testata eri OECD -maiden
”talent attractiveness”: http://www.oecd.org/migration/talent-attractiveness/
Englanniksi: Rank your priorities and see how countries compare
The OECD Indicators of Talent Attractiveness is the first comprehensive tool to capture
the strengths and weaknesses of OECD countries regarding their capacity to attract and
retain three specific categories of talented migrants: highly educated workers (those
with master and doctoral degrees), foreign entrepreneurs and university students.

Valtuutetun vuosikertomus vuodelta 2018
Valtuutetun vuosikertomukseen on poimittu vuoden 2018 ajankohtaisia
teemoja muun muassa esteettömyyteen, asumiseen ja etniseen syrjintään liittyen.
Vuosikertomuksessa on myös käyty läpi viime vuoden tapahtumia ihmiskaupan vastaisen
työn, ulkomaalaisten oikeuksien sekä maasta poistamisen täytäntöönpanon valvonnan
osalta.

Pirkanmaan Allergia & Astmayhdistys Anafylaksia
tunnistaminen ja ensiapu, myös englannin kielellä

–videot,

Maahanmuuttoviraston uutisista: Migrin uutinen 24.6.2019
Tilaston takana: Kausityöntekijät, kesä ja mansikat
Miten paljon Suomeen tulee kausityöntekijöitä? Kausityöllä tarkoitetaan työtä
maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Luvan vaativia
kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt.
Metsämarjojen poimijoiden ei tarvitse hakea työlle lupaa, jos he työskentelevät alle
kolme kuukautta.
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Aiheesta löytyy Migrin verkkosivustolla myös tallennettu verkkoseminaari: 16.01.2019
Maahanmuuttoviraston verkkoseminaari - Kausityö Suomessa

Maahanmuuttoviraston uudet
hankintamatkan raportit





maatietoraportit

ja

tiedon-

Irakin tiedonhankintamatkan raportit on julkaistu (28.6.2019)
Syyrian tilannetta käsittelevä raportti on julkaistu (17.06.2019)
Eritrealaisten pakolaisten tilanne maatutkijoiden tiedonhankintamatkan aiheena
(14.06.2019)
Venäjän tiedonhankintamatkan raportit on julkaistu - aiheina Pohjois-Kaukasia
sekä rikosprosessi Venäjällä (13.6.2019)

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 koulutus 28.8.2019
Koulutus on suunnattu tahoille, jotka suunnittelevat hakevansa EU-tukea
kotoutumishankkeeseen marraskuussa avautuvassa AMIF-haussa. Koulutuksessa
keskitytään hankehakemuksen laatimiseen. Osallistujilla on oltava olemassa
pidemmälle edennyt hankeidea.
Linkki ilmoittautumiseen (ilmoittautuminen viimeistään 14.8.2019)
Seura uutisia AMIF -koulutuksesta eusa-rahastot.fi -tapahtumat verkkosivulla

Kokka kohti Suomea –hanke koordinoima rahoitushaku auki
Keski-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttama Kokka kohti
Suomea -hanke ovat avanneet ajalle 3.6. - 2.9.2019 hankehaun, jossa haetaan ELYalueille hankkeita tukemaan kansainvälisten osaajien houkuttelua ja hyödyntämistä
kasvukeskuksissa. Lue lisää rahoittajan verkkosivulla

Koneen Säätiön apurahahaku lähestyy – ennakkotietoa hausta
ja infoista
Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.
Rohkeus, rajojen ylittäminen ja uudet avaukset ovat meille tärkeitä, ja niihin
kannustamme myös apurahanhakijoitamme. Seuraava vuosittainen apurahahaku
järjestetään 1.–15.9.2019. https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/

Muuta
Kotona Suomessa –hankkeen valtakunnallinen uutiskirje 2-2019
Vuoden 2019 toinen valtakunnallinen uutiskirje on julkaistu kotisivuillamme:
Uutiskirjeen voit lukea tästä. Uutiskirjeessä kerrotaan mm.:
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Kotona Suomessa -hankkeen opintomatkasta Norjaan
Syksyllä tulevista ”Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden
edistäjinä”: Kotona Suomessa-hanke järjestää aamukahvit yhteistyössä TEM:n
ja OM:n kanssa syys-joulukuussa 2019. Aamukahvien tarkemmat ajankohdat
julkaistaan kotouttamien.fi - sivuilla. Tervetuloa mukaan!

Kotona Suomessa –hankkeen hankepäällikön kotoutumiskoulutusta koskeva blogi: Kotoutuminen on aikaa vieva prosessi
on julkaistu kotouttaminen.fi -verkkosivulla
The world is more and more
interconnected but it does not mean that individuals and societies really live together
– as reveal the exclusions suffered by millions of poor, women, youth, migrants and
disenfranchised minorities. … read more UNESCOn verkkosivulla

UNESCO

‘Intercultural

Dialogue’:

Suomen kehitysjärjestöjen FINGOn blogi 18.6.2019:
Puhe ”ilmastopakolaisista” johtaa harhaan
Ilmastoon liittyvä siirtolaisuus on paljon monimutkaisempi ilmiö kuin se, että ihminen
lähtee etsimään kotia uudesta maasta, kun nouseva lämpötila ja sen seuraukset tekevät
elämästä mahdotonta. Siksi myös ratkaisuja ympäristösiirtolaisuuteen täytyy miettiä
useammalta kantilta, kirjoittaa kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n maajohtaja
Simo Kohonen.

TUKENA-hankkeen
kokemusasiantuntijana
toimivan
nuoren
blogikirjoitus SOS Lapsikylän verkkosivulla:Kaipaan rauhaa ja tasaarvoisuutta

Vuoden Tiedekynä -voittaja Anna-Maria Tapaninen
ikäepäilyn kulttuuriin maahanmuuton hallinnassa

tarttuu

Koneen Säätiön 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä -palkinnon saa tänä vuonna
dosentti Anna-Maria Tapaninen artikkelillaan Rajalla laboratoriossa: iän arviointia, iän
määrittämistä ja ikämääräyksiä, joka on ilmestynyt Tiede & Edistys -lehden numerossa
3/2018. Artikkeli käsittelee iän määrittämistä tilanteissa, joissa turvapaikkaa hakevilta
nuorilta puuttuvat luotettavina pidetyt asiakirjat. Lue palkittu artikkeli
Ja lue koko tiedote Koneen säätiön verkkosivulla.

Luetaan
yhdessä
–verkoston
terveiset
opintomatkoilta
maaliskuussa Pariisissa ja Amsterdamissa (uutiskirje 21.5.19):
https://luetaanyhdessa.fi/terveisia-opintomatkalta/

Työkavereista bestiksiksi
Susani Mahaduran ja Yagmur Özberkanin ystävyys alkoi, kun tuottaja laittoi toisilleen
tuntemattomat toimittajat yhdessä radiostudioon tekemään Mahadura & Özberkan ohjelmaa. Radio-ohjelmamme Mahadura & Özberkan on alusta, jossa puhumme siitä,
minkälaista on olla rodullistettu ja ruskea suomalainen. Lue koko juttu Maailman
Kuvalehdestä!
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Tietoa Suomesta taskukoossa
Suomi lukuina 2019 -julkaisu tiivistää taskukokoon keskeisimmät tilastoluvut Suomesta
ja suomalaisista. Uudistunut Suomi-tiedon paketti sisältää tietokokonaisuuksia
väestöstä, taloudesta sekä yhteiskunnasta ja ympäristöstä.
Linkki tilastokeskuksen uutiseen_ tietoa-suomesta-taskukoossa

Ulkomailta:
Saksalaisessa tyttö*- ja poika*työssä on vahva
emansipatorinen työote: Linkki AVIn artikkeliin
Karvi selvitti maahanmuuttajien koulutuksen hyviä käytäntöjä
– inkluusio tukee koulutukseen integroitumista
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuosina 2016–2018 toteuttamassa
arvioinnissa selvitettiin maahanmuuttajien koulutusjärjestelmään integroitumisen hyviä
käytäntöjä. Selvityksen kohderyhmänä olivat erityisesti 14–21-vuotiaat ensimmäisen ja
toisen polven maahanmuuttajat. Kansainvälisiä hyviä käytäntöjä kartoitettiin
Englannista, Irlannista, Norjasta, Saksasta ja Skotlannista. Tässä linkki selvitykseen:
Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä

How is Germany’s migration policy perceived abroad?
https://mediendienst-integration.de/artikel/how-is-germanys-migration-policyperceived-abroad.html

Hyvää ja rentouttavaa kesää 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

