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UUTISKIRJE 2019/ 4
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
Koulutustarvekysely – osaamisen vahvistaminen maahanmuuttoon
ja maahanmuuttajiin liittyvissä kysymyksissä
Kotona Suomessa - hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta
teemaan liittyvistä koulutustarpeista. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten
ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn vastauksia hyödynnetään
hankkeen viimeisen vuoden (2020) koulutuksien suunnittelussa. Osallistu 2019 vuoden
koulutustarvekyselyyn linkin kautta.

Arvostavat
aamukahvit
–
edistäjinä -webinaarisarja

työyhteisöt

monimuotoisuuden

Osallistu
arvostavat
aamukahvittyöyhteisöt
moninaisuuden
edistäjinäwebinaarisarjaan keittämällä pannullinen kahvia ja kokoontumalla työyhteisösi kanssa
seuraamaan keskustelua osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta
ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta.
Arvostavien aamukahvien ajankohdat ovat:
27.9.2019 klo 9-10
25.10.2019 klo 9-10
29.11.2019 klo 9-10
Webinaarien jälkeen osallistujat saavat vastattavakseen kysymyksiä koskien sitä, miten
käsitellyt teemat näkyvät omassa työyhteisössä. Kysymyksiin vastataan verkossa ja
kaikkiin kolmeen kahvitilaisuuteen osallistuneet työyhteisöt palkitaan!
Lisätietoa löytyy verkkosviulta kotouttaminen.fi

Osallistumislinkki julkaistaan kutakin lähetystä edeltävänä maanantaina osoitteessa
www.kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit

Savonian ilmainen valmentava koulutus Mavasuomi maahanmuuttajille (verkkoluento)
Ilmainen valmentava koulutus Mavasuomi maahanmuuttajille alkaa Savonialla taas
syyskuussa! Koulutus on kokonaan verkossa, ja se on tarjolla kaikille Suomessa asuville
maahanmuuttajille.
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Osallistujan tulee puhua ja kirjoittaa suomea perustasolla eli noin B1-tasoisesti.
Osallistujalla tulee olla käytössä tietokone ja mahdollisuus osallistua verkkoluennolle
internetissä.
Paikka:
etäopinnot verkossa, Kesto: n. 5 kuukautta
Ajankohta:
syksy 2019 (ryhmä 1) 16.9.2019 – 23.2.2020
kevät 2019 (ryhmä 2) 20.1. – 7.6.2020
Laajuus:
20 opintopistettä (n. 4 op/kk)
Hakijat:
henkilöt, B1-tasoinen suomen kielen taito
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen verkossa.
Yhteyshenkilö: Kukka-Maaria Raatikainen, suomen kielen ja viestinnän lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi, Puh. 044 785 6633, sähköposti:
kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

Tarinan miehet – valmiina tien päälle ja töihin
Tämän kesän työllistymistarina: Kuopiolainen toiminnanjohtaja Marlena El-Aidy palkkasi
puolisonsa kanssa myynti- ja asiakastyöhön yhdeksän turvapaikanhakijaa, joista yksi sai
juuri
oleskeluluvan.
El-Aidyllä
on
viesti
yrittäjille,
jotka
epäröivät
ulkomaalaistaustaisen pestaamista: ”Pelko pois! Ahkerampia ja luotettavampia
työntekijöitä saa hakea”, hän vakuuttaa. (Teksti ja kuvat Katja Hedberg)
Lue lisää Setlementti Puijolan verkkosivulla linkin kautta.

Tilaisuudet ja koulutukset (Itä-Suomi)
Sawosta maailmalle side event: Talent Boost kick-off
#TalentBoost is all about networking international talents and company representatives.
#TalentBoost is making visible the talent that we have in our region and the
opportunities the companies have to offer. This is now true also in Kuopio region!
Come to hear experiences from companies that have hired international talents and
meet the talents during speedmeeting hour! There will be a MessiLive.fi -broadcast from
2.30p.m till 3p.m. about hiring international talents that you can follow at the event
and participate from www.MessiLive.fi –site by posting questions via chat regarding the
theme. Talents can also make their own pitching video during the event.
Aika:
19.9.2019, klo 14.00-16.00
Paikka:
Kuopio, Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16
Event is free of charge, registration required. TO REGISTER CLICK HERE!
More information: www.sawostamaailmalle.fi/

Kuopion kaupungin Kansainvälisyyden –aamukahvit
Tavoite:
Kenelle:
Aika:

Paikka:

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.
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
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Lisätietoja:

Pirjo Kolari, kansainvälisyys- ja PR-assistentti,
email: pirjo.kolari(at)kuopio.fi

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla,
Rovaniemi
Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari järjestetään
1.10.2019 Rovaniemellä. Seminaari on valtakunnallinen ja se streemataan nettiin.
Seminaarissa on puheenvuoroja mm. eri kunnissa luoduista hyvistä käytännöistä ja
yhteistyömalleista, etäyhteyksin toteutetuista koulutuksista ja neuvonnasta sekä muista
aiheista jotka koskettavat erityisesti harvaan asuttuja tai asukasmäärältään pieniä
kuntia.
Aika:
ti. 1.10.2019, klo 8.30 – 16.30
Paikka:
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä. Linkki
lähetykseen välitetään ilmoittautuneille.
Lisätietoa:
Ohjelma
Ilmoittautuminen verkossa: Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä

Kansainväliset
yrityksissä

osaajat

ja

omistajanvaihdos

matkailu-

Onko yrityksellesi ajankohtaista miettiä sukupolven- tai omistajanvaihdokseen liittyviä
asioita? Kamppailetko sopivan työvoiman saatavuuden tai muiden rekrytointihaasteiden
parissa? Oletko miettinyt rekrytoida kansainvälistä osaamista läheltä tai kaukaa. Muun
muassa näihin asioihin pureudutaan aamupäiväseminaarissa & työpajoissa ja esitellään
tarjolla olevia palveluita.
Aika:
ke 2.10.2019, klo 8.15-12.00
Paikka:
Scandic Mikkeli, Mikonkatu 9
Tilaisuus on maksuton. Järjestävät hankkeet Matkailudiili sekä Eteläsavolaisen
matkailun osaamisloikka tarjoavat aamukahvin ja lounaan ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu tapahtumaan 25.9. mennessä linkin kautta tai jenni.mikkonen@uef.fi .

Pohjois-Savon Jerry kutsuu pohjoissavolaisia järjestöjä ja
yhdistyksiä
järjestötoiminnan
kehittämispäivään
Aika:
10.10.2019
Paikka:
Boutique Hotel Sawohouse, Tarhakuja 1, 70780 Kuopio
Ilmoittaudu mukaan 30.9 mennessä osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/2BEA36E09C20417D
Tilaisuuden puheenvuoroja on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.
Mikä Pohjois-Savon Jerry? Maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä on tarkoitettu
kaikille maakunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille yhdistyksille Pohjois-Savossa.
Mukaan tullaan ilmoittamalla oma yhdistys jäseneksi ja tuomalla yhdistyksen tiedot
järjestötietopalveluun. Järjestötietopalvelu löytyy osoitteesta pohjoissavolaiset.fi.
Mukaan voi ilmoittautua milloin tahansa! Mukaan Jerryyn pääset ilmoittamalla
yhdistyksesi jäseneksi tästä.
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Vapaaehtoiseksi
Fridayhin!

monikulttuuriseen

kohtaamispaikka

Global

Aika:
Suoritus ajankohta: 4.10.2019 - 25.10.2019
Paikka:
Joensuun Setlementti ry
Haku päättyy: 24.10.2019 / ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen /
linkki tapahtumasivustolle_www.jelli.fi
Tule vapaaehtoiseksi lokakuun Global Friday -iltoihin 4.10., 11.10. tai 25.10. klo 17-20!
Global Friday on matalan kynnyksen monikulttuurinen kohtaamispaikka, jossa
kaupunkilaiset pääsevät viettämään aikaa yhdessä rennossa ilmapiirissä,
turvallisemmassa, syrjinnästä vapaassa tilassa. Paikalla on aina kaksi ohjaajaa sekä
mahdollisia vapaaehtoisia. Kysy lisää ja tule mukaan! Heini Manner 040 184 1021
heini.manner@setlementtijoensuu.fi ,Joensuun Setlementti ry

Savo meets Österbotten
Future Savon ja Pohjanmaan ELYn järjestävät yhteistyössä tutustumismatka: Savo Meets
Österbotten. Siihen
Aika:
29.-30.10.2019
Paikka:
Närpes ja Vaasa, majoitus (omakustanteinen)
Original Sokos Hotel Vaakunassa (Vaasa)
Kenelle:
Pohjois-Savon alueen toimijoita, kuten yrityksen tai kunnan edustajat
sekä hanketoimijat, jne.
Future Savo tarjoaa bussikuljetukset. Busseja lähtee näillä näkymin kaksi; yksi bussi YläSavon alueen osallistujille ja yhdistetty bussi Kuopion alueen, Keski-Savon ja Savogrown
alueiden
osallistujille.
Ilmoittautuminen
matkalle
tämän
linkin
kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/DE9729DE31A5644E, maanantaihin 16.9. klo 12
mennessä.
Lisätietoa: Tiina Pursiainen, Projektipäällikkö Kuopion kaupunki / Future Savo –
projekti (EAKR), puh. 044 718 2101, tiina.pursiainen@kuopio.fi

VALTAKUNNALLISET UUTISET
Ajankohtaista
Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä laski vuonna 2018 –
Kärjessä
venäläiset,
somalialaiset
ja
irakilaiset
Kansalaisuuksia myönnettiin noin neljännes vähemmän kuin ennätysvuonna 2017.
Linkki artikkeliin yle.fi-verkkosivulla. ja Linkki tilastokeskuksen tiedotteeseen.

Valtakunnallisen ETNOn julkilausuma Suomeen ilman huoltajaa
tulleiden alaikäisten tilanteesta.
Julkilausumaa vastaanottamassa olivat edustajat sisäministeriöstä sosiaali- ja
terveysministeriöstä, sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Julkilausuma on ladattavissa
eri kielillä (uutinen myös jaettu Twitterissä @EtnoEtno):
 FI https://bit.ly/2mg4QOw
 SV https://bit.ly/2kzK8ZB
 EN https://bit.ly/2kKBnM5
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Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän blogisarja
käsittelee perhelähtöistä kotouttamistyötä
Kotouttaminen.fi-blogissa on julkaistu kesän ja alkusyksyn aikana Pakolaisesta
kuntalaiseksi -verkostopäivän blogisarjaa perhelähtöisestä kotouttamistyöstä.
Asiantuntijoiden blogikirjoituksissa esitellään näkökulmia, toimivia käytäntöjä sekä
ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä, jotka tukevat pakolaistaustaisten
perheiden kotoutumista. Perhelähtöisen kotouttamistyön blogeja on tulossa vielä lisää
syksyn aikana. Verkkosivu löytyy osoitteessa: https://kotouttaminen.fi/blogi

Tilaisuudet ja koulutukset (koko Suomi)
KUVAKO-hankkeen päätösseminaari
KUVAKO - kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa on kolmivuotinen hanke (2017–
2020), jonka aikana on kartoitettu, kokeiltu ja kehitetty kuvia vastaanottokeskusten
arkisten vuorovaikutustilanteiden tueksi. Kaikki tuhat uutta kuvaa löytyvät Papunetin
kuvapankista maksutta. Hankkeessa on kehitetty myös Kuvakom-mobiilisovellus, joka
on ladattavissa sovelluskaupoista. Myös sovellus on maksuton.
Aika:
3.10.2019 klo 10-15
Paikka:
Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka) / Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki
Seminaari on maksuton ja siihen voi osallistua myös striimauksen välityksellä.
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: Humak-verkkosivulla
Tutustu myös 1.10.2019 Kuopiossa pidettävään ”Graafisen symbolin merkitys kommunikoinnissa” -seminaariin: www.humak.fi/uutiset/graafinensymboliseminaari2019/

Talent Boost Summit 2019, Turku (englanninkielinen)
Welcome to the third annual Talent Boost Summit – this time in Turku.
This year Talent Boost Summit will focus on talent retention and how to boost business
through international talents. The aim of the event is to awaken decision-makers in
Finnish companies to the importance of international talents’ knowledge and skills for
Finnish business and its competitiveness.
Aika:
12.11.2019, klo 9-17
Place:
Turku, Logomo Teatro, Köydenpunojankatu 14
Program:
Kotouttamisen osaamiskeskus event calendar
Registration: Registration and further information

Kotouttamisen kumppanuusohjelma: Maahanmuutto, tasa-arvo ja
osallisuus -seminaari
Kotouttamisen kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea
kotoutumistyötä edistäviä yhteistyömahdollisuuksia. Kumppanuusohjelman vuoden
2019 kattoteemana on tasa-arvo. Seminaarin teemoja tarkastellaan tasa-arvon, miesten
ja naisten, näkökulmasta.
Aika:
Tiistai 8.10.2019 klo 11.00–16.15
Paikka:
Balderin Sali, Aleksanterinkatu 10, Helsinki
Ilmoittaudu Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus -seminaariin viimeistään tiistaina
1.10.2019.

koonnut: aluekoordinaattori ItäSuomi, Tanja Manner

6 (9)

2019/4_16.9.2019

Opetushallituksen syksyn koulutukset ulkomaisista koulutusjärjestelmistä ja tutkintojen tunnustamisesta!
Opetushallitus järjestää loka-marraskuussa viisi alueellista koulutusta ulkomailla
suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä:
Helsinki 2.10. (mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta)
Turku 8.10.
Oulu 31.10.
Jyväskylä 7.11.
Joensuu 14.11.
Tilaisuudet on suunnattu asiantuntijoille (esim. opiskelijavalinnasta vastaavat tai
maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät). Ilmoittautumisen
yhteydessä voi äänestää maita, joiden koulutusjärjestelmistä haluaisi kuulla sekä
lähettää teemaan liittyviä kysymyksiä. Ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät
Opetushallituksen sivuilta
Tiedoksi samalla, että: tutkintojen tunnustamisen kotisivu uudistettu. Kysymyksiä
ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta voi lähettää edelleen
osoitteeseen: recognition@oph.fi

Siirtolaisuusinstituutin Muuttoliikesymposium
Siirtolaisuusinstituutin joka 5. vuosi järjestämä Muuttoliikesymposium on 17.18.10.2019 Turussa. Symposium on maksullinen: Lisätietoa ja symposiumin ohjelma

Työkalut ja julkaisut
PALOMA -koulutuspaketti
Maksuton verkkopohjainen koulutuspaketti tarjoaa pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten kanssa työskenteleville eväitä työnsä tueksi.Llaadukkaan koulutuspaketin
ovat tuottaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työ- ja elinkeinoministeriö.
PALOMA-koulutus antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden
kohtaamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Videoilla kouluttavat maamme parhaat
asiantuntijat. Koulutuskokonaisuutta voi käyttää täällä: www.thl.fi/palomakoulutus.
Koulutus on saatavilla myös tekstitettynä ruotsiksi www.thl.fi/palomautbildning ja
englanniksi www.thl.fi/palomatraining. Lisätietoa: Pakolaisten mielenterveystyön

Kotona Suomessa –hankkeen opintomatka Norjaan 05.2019:
Kotona Suomessa –hankkeen opintomatkalle Norjaan osallistuivat hankkeen kaikkien
aluekoordinaattoreiden ja projektisuunnittelijan lisäksi edustajat TEM:stä sekä
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksista. Vierailun isäntänä toimi Norjassa ELYkeskusta vastaavan organisaation IMDI:n virkamies Lars Lilleflot, joka oli myös
suunnitellut vierailun ohjelmanmatkaraportin toukokuun Bodø –opintomatkasta.
Toivottavasti tästä on teille hyötyä, kun olette suunnittelemassa Bodø-matkan
lokakuulle. Matkan raportti löytyy UUD ELY-keskuksen verkkosivusta (ely-keskus.fi/
uusimaa/ projektit/ kotona suomessa –hanke ja sitten linkkilista sivun oikealla puolella)
tai suoraan tämän: linkin kautta

Jo tuttu? TöitäSuomesta-palvelu: maaseudun työpaikkailmoitukset myös englanniksi TöitäSuomesta-palvelu on tarkoitettu
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maaseudun töiden tekemisen helpottamiseksi ja ratkaisemaan maaseudun
työllisyysongelmia. Tutustu verkkosivuun toitasuomesta.fi

InfoFinlandin ’Perhe-osion - avioliitto-sivut’ uudistuneet
InfoFinlandin Perhe-osion Avioliitosta kertovat sivut ovat uudistuneet. Osiosta löytyvät
nyt sivut:
 Avioliitto Suomessa
 Naimisiin Suomessa, muistilista
 Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet.
Sivuilta löytyy tietoa siitä kuka voi mennä naimisiin Suomessa, avioliiton vaikutuksesta
oleskelulupaan ja ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinnistä. Muistilistassa
kerrotaan asioista, jotka pitää hoitaa, jos aikoo mennä naimisiin Suomessa.
Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet -sivu kokoaa yhteen tietoa omaisuuteen,
velkaan, lapsiin ja elatusvelvollisuuteen liittyen. Lisätietoja: Tiedottaja Liudmila
Helanterä, liudmila.helantera(at)hel.fi, 040 334 1754

Business Oulu:n työntekijöiden rekrytointi ulkomaailta opas
työnantajille: linkki Business Oulu rekrytointi-oppaan
Opetushallinnon tilastopalvelu -jo tuttu?: https://vipunen.fi
/ Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne

GREVIO-komitea julkaisu
Euroopan neuvoston GREVIO-komitea (Group of Experts on Action against Violence
against Women and Domestic Violence) on julkaissut Suomea koskevan raporttinsa
tällä viikolla. Raportissa otetaan myös kantaa siihen, miten kunniaan liittyvää väkivaltaa
ehkäistään Suomessa: Raportti löytyy tästä (toistaiseksi vain englanniksi).

KELA: Toimeentulotukiasiakkaiden ohjaus
Uudet sivut on julkaistu ammattilaisille, jotka työskentelevät perustoimeentulotukea
saavien asiakkaiden parissa. Tässä osiossa on tietoa kuntien sosiaalitoimelle ja muille.
Sivuilta löytyy esimerkiksi Näin neuvot asiakasta -sivu sekä vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin.

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja tarjoaa
käytäntöjä
nuorten
parissa
työskenteleville
linkki osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille-kasikirjaan

Maahanmuuttajaäitien
paikkakunnalla

kokemukset

osallisuudesta

pienellä

Tutkielmamme tarkoituksena oli kartoittaa maahanmuuttajaäitien kokemuksia
osallisuu-destaan pienellä paikkakunnalla sekä selvittää, millaiseen maahanmuuttajille
suunnattuun toimintaan äidit olisivat halukkaita osallistumaan. Tutkielmassamme
nousee esille myös kotoutumisen vaikutus maahanmuuttajaäitien osallisuuden
kokemuksiin. Linkki julkaisuun.
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Valtakunnallisen
videotalleenteet

Kotona

Suomessa

-hankepäivän

Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hankepäivä järjestettiin 5.6.2019. Tilaisuudessa
kuvatut videotallenteet on nyt julkaistu ja katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen
Youtube-kanavalla.

Maahanmuuttoviraston uutisista: MIGRIn uutinen 2.9.2019
Turvapaikanhakijalapsille ja heidän perheilleen lisää tukea vastaanottokeskuksissa

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-haku käynnistyy jälleen marraskuussa
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käynnistyy
marraskuussa. Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa.
Haku kestää tammikuun puoliväliin saakka. Linkki tiedotteeseen AMIF-hausta.

AVEKin jakamaa CreMA-määrärahaaLinkki tukiohjeen
STEA:n jatkoavustusten haku on alkanut.
Käynnissä oleville hankkeille ja toiminnoille voi hakea jatkoavustusta vuodelle 2020
STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi). Hakuaika päättyy 30.9.2019 klo 16.15.
Avustusten hakuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä järjestösi avustusvalmistelijaan.
Verkkoasioinnin toimintaan liittyvissä kysymyksissä palvelemme puhelimitse arkisin klo
9-11 ja 12-15 välisenä aikana numerossa 050 310 5692. Lue lisää STEAn verkkosivulla.

Muuta
Ylitornion case
Ylitornion kunta on onnistunut poikkeuksellisen hyvin syyrialaisten kiintiöpakolaisten
kotouttamisessa. Huomiota on herättänyt se, että Ylitorniolle tulleista
kiintiöpakolaisista yksikään ei ole lähtenyt paikkakunnalta pois, vaikka monilta muilta
pieniltä paikkakunnilta pakolaiset ovat muuttaneet isompiin kaupunkeihin.
Linkki artikkeliin osoitteessa yle.fi

Suomessa elää tyttöjä ja naisia, joita rajoitetaan
vahditaan ankarasti: Voivatko viranomaiset tehdä mitään?
Linkki artikkeliin osoitteessa www.hs.fi 13.8.2019
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Migration Media Service website now in English
Welcome to the Mediendienst Integration (Migration Media Service) website in English!
On this page, you can find information about us in English, including a project
description, facts and figures about migration and refugees, and articles and news.
MEDIENDIENST INTEGRATION is an information platform for journalists and media
professionals on migration, integration, and asylum in Germany and beyond.
https://mediendienst-integration.de/english/
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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

