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UUTISKIRJE 2019/ 5 

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 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 
SYNTTÄRIT! – ONNEKSI OLKOON! 

Kuopion Setlementti Puijolan ylläpitämä kansainvälinen kohtaamispaikka Kompassi 

sekä Mikkelin Essoten maahanmuuttopalvelujen ja monikulttuurikeskus Mimosan 

yhteistä 20-vuotistaivalta juhlittiin lokakuussa! 

 Linkin kautta pääsee katsomaan tunnelmia Kompassin juhlaviikosta ja Setlementti 
Puijolan Facebook-sivulla on lisää kuvia ja tarinoita. Ja ESSOTEn ja Mimosan 
juhlasta voi lukea tämän linkin kautta.  

 

THL:n Paloma 2-hanke (AMIF) aloitti toimintansa Itä-Suomessa 

Tavoitteena on pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveystoimien kehittäminen 
Suomessa. Lisätietoja hankkeesta ja yhteyshenkilön tiedot löytyvät tämän linkin kautta. 
Lisätietoja hankkeesta ja yhteyshenkilön tiedot löytyvät tämän linkin kautta.  
 

Itä-Suomen yliopiston KOVAT –hanke tarjoaa yrityksille uuden 

palvelun: Kansainvälisen osaajan valmennus työhön  

Maksulliseen ohjelmaan voi osallistua non-stop –periaatteella 1-3 osaajaa/yritys. 
Valmennusjakson kesto voi olla joustavasti 1-6 kk. Yritys määrittelee ennen 
valmennusjakson alkua työtehtävän osaamisvaatimukset: ”Onko sinulla ulkomaalainen 
työntekijä tai harjoittelija, jonka osaamista, kielitaitoa tai työelämätaitoja haluaisit 
kehittää? Haluatko varmistaa, että kv-osaaja sitoutuu yritykseesi? Tai tarvitsetko apua 
sopivan kv-osaajan löytämisessä?” Tässä linkki hankesivulle.   

 

Kota - kotona taas –hankkeessa konkreettisia tekoja 

muuttajien kotiutumiseksi Kuopioon 

Uudessa Palvelualan opiston (Paok) hankkeessa mallinnetaan korkeakoulutetuille 
puolison mukana Kuopioon muuttaneille ulkomaalaisille, ja Kuopiossa opiskeleville 
ulkomaalaisille kotiutumisverkostoja ja mentorointipalvelua. Syksyllä vietetään 
yhteiskehittämisen työpajat ja mallinnus, keväällä toteutuvasta palvelumallista. 
Palvelumallin on tarkoitus tukea myös ulkomaalaisia palkkaavien yritysten ja 
työnantajien tarpeita. PAOKin verkkosivulta löytyy lisätietoa!  

https://kotouttaminen.fi/ajankohtaista
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.puijola.net/etusivu/
https://laastarilehti.fi/2019/10/21/maahanmuuttopalvelujen-ja-monikulttuurikeskus-mimosan-20-vuotisjuhlat/?fbclid=IwAR2mU_k0Wb---Llv0iUe5HbIYrV4OC9XQeVJLNpD7cxvWydMKKyJKryNuTw
https://laastarilehti.fi/2019/10/21/maahanmuuttopalvelujen-ja-monikulttuurikeskus-mimosan-20-vuotisjuhlat/?fbclid=IwAR2mU_k0Wb---Llv0iUe5HbIYrV4OC9XQeVJLNpD7cxvWydMKKyJKryNuTw
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-
https://www.uef.fi/documents/10975/11761/KOVAT_yrityksille_21032019.pdf/eca84877-de8b-452c-a672-8c9aff73f2de
https://paok.fi/hankkeet/
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KYSELY: Itä-Suomen yliopiston tekemää tarvekartoitusta S2 

täydennyskoulutuksen tarpeista alueellisesti ja 

valtakunnallisesti 

Yliopisto haluaa kehittää yhdessä tiedekunnan kanssa uutta, helposti saavutettavaa ja 
työelämän tarpeisiin osuvaa koulutusta. Kysely on tarkoitettu kaikille opetuksen, 
ohjauksen tai maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville. Kyselyyn voi vastata 
10.11. asti. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä. Kysymykset ja yhteydenotot: 
yliopisto-opettaja Rosina Hujala, Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, 
Humanistinen osasto, vieraat kielet ja käännöstiede, rosina.hujala@uef.fi  
 

Save the date: Savonia International Week 17.-21.2.2020 

Ensi vuoden helmikuussa Savonian International Weekille teemana Good Life:  
Linkki Savonia:n internationalweek-program 

 

Kuopion kaupungin uusi Facebook-sivu  

Sivu löytyy osoitteesta: www.facebook.com/KuopioInternational/ 
“We, here at the city of Kuopio, want people from all over the world to hear about 
and see us. Therefore, we created a new Facebook page, on which we publish news 
about Kuopio in English: events, services and all sorts of current issues.  
Do you have friends, acquaintances, colleagues or relatives abroad who want to know 
about Kuopio? Perhaps you know a non-Finnish-speaker who already lives in Kuopio or 
would like to move here? 
Please, go and give this page a like and spread the word all over the world!” 
Link to the page: www.facebook.com/KuopioInternational/ 
 

Tilaisuudet ja koulutukset (Itä-Suomi) 
KoTa –hankkeen infotilaisuudet Kuopiossa maahanmuuttajille 

ja työnantajille marraskuussa: Are you (the) missing part? 

Aika:   Tue 5.11. at 17-19 and Tue 12.11. at 10-12 
Paikka:  Palvelualan Opisto (PAOK) Kuopio, Asemakatu 4, Kuopio 
Ilmoittautuminen:  Please enroll for the info by 4.11. via email heli.karna@paok.fi  

More information on facebook! 
 
SIMHEmalli Pohjois-Savoon - aikuisten maahanmuuttajien 

ohjaamisen kick-off –tapahtuma  

Aika:  keskiviikko 20.11. klo 12-16 
Paikka: Savonia-amk:n kampussydän, tila MIC D1036 (paikan päällä) 

tai etäyhteydellä: https://savonia.zoom.us/j/582235876  
Sisältö: Valtakunnallisessa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -

työssä vahvistetaan korkeakoulujen roolia maahanmuuttajataustaisten 
osaajien kotouttamisessa. Tavoitteena on, että korkeasti koulutetut 
maahanmuuttajat pääsevät entistä sujuvammin omaa osaamista 
vastaaville koulutus- ja urapoluille. Tänä syksynä 
käynnistyneessä Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lp-HhwRz8ku68mPn-D88NLsQ70_xVEtInV4pTPxPxsBUNTNXQlMzSjdKVlBGSDFWVTMzRFEyV1dPUC4u
mailto:rosina.hujala@uef.fi
https://internationalweek.savonia.fi/program/
https://www.facebook.com/KuopioInternational/?__tn__=K-R&eid=ARDXN0DwLpTCYTXSeN--MIeUztE_5PytJODT8ca6oUiQgk5eE-ltxlgwmmV-3yLflkeF-tuuRmFcVqKU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmmdJ8_v5lMy-I0vBARczTB-XpoiB8fgtehUxJ3ISiP1tRzqFyd2HSfPHhTgL5nLIxRD1Ge5LGyKo133pc69i3mTzxRoCAtC5SILoPlF5yoWxx7I5GusMaIQ61iQ3JBm8NEHcCcy7ZwPwWfnaGbOWSHI4xdV33p6lhNLB_LJB4hIY2TgFicSx16k5fJ3q_ShjvLqLJXhOkku2Gxp7GdFIds-96xg8IYNxEBOqEKtMrR4ahH7jSOtcDPB9qEpy90Yuylxris74kWTEb0TKD1crTg7Tfe4TVt9w6AudnZXfDVTYBn6ySt5HZSUEfYRBeDMlsJwVM6EhR0Qb4hqVoeLQkJrPUICt4yxGZ6RSQEvkw2w8lZhHmPoY
https://www.facebook.com/KuopioInternational/?__tn__=K-R&eid=ARBlv7bk3yTJn43k8nO6jqWcjxeWeiGbj-SA4tFZ3_jtEuBX8ajwq-CeeB3pqflj3Imicvw-ZS-HyIul&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmmdJ8_v5lMy-I0vBARczTB-XpoiB8fgtehUxJ3ISiP1tRzqFyd2HSfPHhTgL5nLIxRD1Ge5LGyKo133pc69i3mTzxRoCAtC5SILoPlF5yoWxx7I5GusMaIQ61iQ3JBm8NEHcCcy7ZwPwWfnaGbOWSHI4xdV33p6lhNLB_LJB4hIY2TgFicSx16k5fJ3q_ShjvLqLJXhOkku2Gxp7GdFIds-96xg8IYNxEBOqEKtMrR4ahH7jSOtcDPB9qEpy90Yuylxris74kWTEb0TKD1crTg7Tfe4TVt9w6AudnZXfDVTYBn6ySt5HZSUEfYRBeDMlsJwVM6EhR0Qb4hqVoeLQkJrPUICt4yxGZ6RSQEvkw2w8lZhHmPoY
mailto:heli.karna@paok.fi
https://www.facebook.com/events/375503060001330/?event_time_id=375503066667996%3Fti
https://savonia.zoom.us/j/582235876
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yhteisessä SIMHEmalli -hankkeessa testataan ja vakiinnutetaan Karelia-
amk:ssa jo hyväksi havaittuja toiminta-malleja Pohjois-Savossa. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: Kukka-Maaria Raatikainen, suomen kielen ja viestinnän 
lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, puh. 044 785 6633,  
kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi 
 

Kokoonnu arvostaville aamukahveille työyhteisösi kanssa –

webinaarisarja (3. kerta) 

Osallistu arvostavat aamukahvit- työyhteisöt moninaisuuden edistäjinä- 
webinaarisarjaan 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  teemana asenteet  
25.10.2019 klo 9-10  teemana turvallisuudentunne 
29.11.2019 klo 9-10  teemana osallisuus 
Webinaarien jälkeen osallistujat saavat vastattavakseen kysymyksiä koskien sitä, miten 
käsitellyt teemat näkyvät omassa työyhteisössä. Lisätietoa löytyy verkkosviulta 
kotouttaminen.fi Osallistumislinkki julkaistaan kutakin lähetystä edeltävänä 
maanantaina osoitteessa www.kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit 

 

Kuopion kaupungin Kansainvälisyyden –aamukahvit 

Tavoite: Käydä vapaamuotoista tietojenvaihtokeskustelua aamukahvin merkeissä 
ajankohtaisista kansainvälisistä asioista. Teemana mm. kansainvälisten 
verkostojen ajankohtaiset asiat, tulevat tapahtumat jne.  

Kenelle:  Aiheesta kiinnostuneille toimijoille, joiden tehtäviin kuuluu 
kansainvälisiä asioita. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.  

Aika: Marraskuu  To 28.11.2019 klo 8.30-9.30 
Joulukuu  To 19.12.2019 klo 8.30-9.30 

Paikka:Kuopion valtuustotalo, ruokalan kabinetti, Suokatu 42, alakerta 
Lisätietoja: Pirjo Kolari, kansainvälisyys- ja PR-assistentti, pirjo.kolari(at)kuopio.fi 
 
Taide maahanmuuttajien kotoutumisen avaimena –seminaari 

Aika  11.12.2019 klo 8:30-16:00 
Paikka  Esittävän taiteen talo Generaattori, Kauppakatu 36, 87100 Kajaani 
Sisältö: Miten maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea myös muilla  

kuin työllistymistä tai kielen ja yhteiskuntatiedon vahvistamista 
tukevilla toimenpiteillä? Voiko taide- ja kulttuuriosaaminen auttaa 
kotoutumaan? Pääsevätkö maahan muuttaneet taiteilijat riippumatta 
maahantulosyistä mukaan olemassa oleviin taiteen piireihin? Miten 
tunne kuulumisesta ja arvostuksesta sekä kotoutuminen koskettavat 
meitä kaikkia ja miten taide voidaan valjastaa yhdeksi keskeisimmäksi 
välineeksi sen ymmärtämiseksi?  

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! Tilaisuus on osallistujille maksuton ja siihen 
ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan alueilla maahanmuuttajia työssään kohtaavat taide- ja 

mailto:kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kokoonnu-arvostaville-aamukahveille-tyoyhteisosi-kanssa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kokoonnu-arvostaville-aamukahveille-tyoyhteisosi-kanssa
http://www.kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
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kulttuuritoimijat, viranomaiset, päättäjät, järjestöjen ja oppilaitosten edustajat sekä 
muut aiheesta kiinnostuneet. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen tämän linkin kautta 2.12.2019 klo 16 mennessä. 
 

Asiakkaille tiedottavaksi 

 
Insinööriksi Suomeen  

Uuden Turun ammattikorkeakoulun Insinöörialan (ICT ja konetekniikka) -koulutuksen: 
insinööriksi Suomeen hakuaika on 21.10.-19.11.2019. 
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet 
insinöörialan korkeakouluopintoja ulkomailla ja joiden tavoitteena on suorittaa 
suomalainen AMK-insinööritutkinto. 
Lisätietoja: Tiina Hirard, Turun ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittäminen 
Lehtori, p. 044 9074992, tiina.hirard@turkuamk.fi  

 
SIMHE polku –täydennysopinnot  

SIMHE polku -täydennysopinnot on suunnattu korkeasti koulutetuille 
maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet tutkinnon tai opintoja liiketalouden, 
tekniikan tai tietojenkäsittelyn aloilla kotimaassaan. Opinnot räätälöidään hakijan 
osaamisen ja tilanteen mukaan, peilaten työelämän tarpeita. Opinnot järjestetään 
Karelia-ammattikorkeakoulussa, Joensuussa. Joitakin opintoja on mahdollista tehdä 
myös monimuotokoulutuksena tai englanniksi. Monimuotokoulutuksessa opiskelu 
tapahtuu verkossa sekä muutamina lähiopetuspäivinä Joensuussa. Ohjaus ja opinnot 
ovat opiskelijalle maksuttomia. Työharjoittelusta ei makseta palkkaa.  
Koulutusaika:  7.1. - 6.7.2020. Hakuaika: 28.10 - 30.11.2019 
Hakeminen:   Hakulomake löytyy osoitteesta https://bit.ly/2BLkkyz  
Valintahaastattelu:  marras-joulukuu 2019, Valinnan tulokset: joulukuu 2019 
Lisätietoa SIMHE polku -hankkeesta löytyy osoitteessa: https://bit.ly/36jzZTG  
Lisätietoa koulutuksesta osoitteesta: https://bit.ly/36kXPyv tai Sini-Tuuli Saaristo,  
Projektipäällikkö, Karelia-amk, sini-tuuli.saaristo@karelia.fi , p. +358 50 452 3414 

 
Savon ammattiopistolla ensi vuonna tarjolla 

toimitilahuoltajan koulutusta maahanmuuttajille  

Haku koulutukseen osoitteessa www.sakky.fi/mmtoimitilahuoltaja  
Lisätietoja: Piia J. Nissinen, tutkintovastaava P. 044 785 4848, piia.j.nissinen@sakky.fi   

ja Sari Multasuo, opinto-ohjaaja P. 044 785 4844, sari.multasuo@sakky.fi 

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Suomi vastaanottaa vuonna 2020 pakolaiskiintiössä 850 

pakolaista.  

Pakolaiskiintiöstä sovittiin hallituksen budjettiriihessä 17. syykuuta. Sisäministeriö 
vahvistaa päätöksen, kun eduskunta on vahvistanut talousarvion. Lue lisää  
TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla sekä Sisäministeriön verkkosivulla 

https://link.webropolsurveys.com/EP/81154FB099DC7C69
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/insinooriksi-suomeen/
mailto:tiina.hirard@turkuamk.fi
https://bit.ly/2BLkkyz
https://bit.ly/36jzZTG
https://bit.ly/36kXPyv
mailto:sini-tuuli.saaristo@karelia.fi
http://www.sakky.fi/mmtoimitilahuoltaja
mailto:piia.j.nissinen@sakky.fi
mailto:sari.multasuo@sakky.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-vastaanottaa-vuoden-2020-pakolaiskiintiossa-850-pakolaista
https://intermin.fi/maahanmutto/turvapaikanhakijat-ja-pakolaiset/kiintiopakolaiset
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Hallitus käynnistää työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton 

kokonaisuudistuksen.  

Tavoitteena on merkittävä työllisyyden kasvu. Kansainvälisen rekrytoinnin edistämistä 
tukee työperäisen maahanmuuton tehtävien siirtäminen sisäministeriöstä työ- ja 
elinkeinoministeriöön. Lue lisää TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla.  

 
Maahanmuuttoviraston (Migri) tiedotteista: 

 Afganistanin tiedonhankintamatkan ensimmäisen raportin aiheena Kabulin yleiset 
olosuhteet (18.10.2019) 

 Migrin yleisöluentosarja paluumuutosta ja liikkuvuudesta – Somalia, Afganistan, Irak  
 

Tilaisuudet ja koulutukset (koko Suomi) 
Aiemmin (17.-18.10.2019) Turun Siirtolaisuusinstituutin 

Muuttoliikesymposiumin esitykset nyt verkossa 

Turussa järjestetyn kymmenennen valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin esitykset 
löytyvät Siirtolaisuusinstituutin Youtube-kanavalta. 
 

Joensuun 31. Kansainväliset Ystävyysmessut Isossa Myyssä 

Perinteisillä Isänpäivän aattona järjestettävillä messuilla on myynnissä eri kulttuurien 
tuotteita, herkullisia leivonnaisia, arvontaa ja toiminnan esittelyä. 
Aika:  9.11.2019 klo 10-14 
Paikka:  Kauppakeskus Iso Myy, Torikatua 25, Joensuu 
  
Seminaari maahanmuuttajia ja vieraskielisiä osallistavasta 

toiminnasta 

Aika:  19.11.2019 klo 10.00–15.30  
Paikka:  Pasilan Virastokeskus, Opastinsilta 12 B, 2. krs, Iso auditorio 

Miten maahan muuttaneet tai vieraskieliset ihmiset pääsevät vaikuttamaan 
itseään koskeviin asioihin ja käyttämiinsä palveluihin? Mitä osallistavaa työtä 
kunnissa, järjestöissä ja muissa organisaatioissa tehdään ja miten vaikuttavaa 
se on? Kerätäänkö toiminnasta palautetta ja mitä merkitystä sillä on? Kun 
kuullaan maahanmuuttajia, missä vaiheessa, miten ja keitä kuullaan? Miten ja 
millainen osallistuminen tukee maahanmuuttajien kotoutumista? 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen tämän linkin kautta viimeistään 12.11.2019 klo 
16 mennessä. Lisätietoa: Tilaisuuden kutsu ja ohjelma 
 

Koulutus järjestöille: rasistiseen käytökseen puuttuminen 

omissa tapahtumissa ja tiloissa 

Aika:  25.11. klo 15-19 ja 3.12. klo 9-13 
Paikka: Joensuu  

Moi 2020-hanke järjestää kaksi koulutusta rasistisen häirinnän tunnistamiseksi ja siihen 
puuttumiseksi. Koulutukset on tarkoitettu yleisten paikkojen (esim. yhteisö-, yleisö- ja 
asiakastilat) henkilökunnalle ja tarkoituksena on luoda turvallisia tiloja, joissa 
työskentelevillä ihmisillä on valmiuksia ja välineitä puuttua rasistiseen käytökseen. 
Linkit koulutuksiin: 25.11. koulutus ja 3.12. koulutus  

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/budjettiriihi-tyo-ja-koulutusperainen-maahanmuutto-uudistetaan-ohjausta-ja-neuvontaa-seka-osaamiskeskustoimintaa-tuetaan
https://migri.fi/uutishuone/tiedote/-/asset_publisher/afganistanin-tiedonhankintamatkan-ensimmaisen-raportin-aiheena-kabulin-yleiset-olosuhteet
https://migri.fi/uutishuone/tiedote/-/asset_publisher/afganistanin-tiedonhankintamatkan-ensimmaisen-raportin-aiheena-kabulin-yleiset-olosuhteet
https://migri.fi/uutishuone/tiedote/-/asset_publisher/yleisoluentosarja-paluumuutosta-ja-liikkuvuudesta-somalia-afganistan-irak
https://www.youtube.com/channel/UCMFnJ-Kijeq0lnza5hUS5Kw
http://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/760dda1a-e00d-44d2-a7fc-ea871feb646d?displayId=Fin1857387
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/Kutsu+ja+ohjelma+Seminaari+osallistavasta+toiminnasta+Helsinki+191119_.pdf/0d512045-90ab-9a75-0661-7b4afb832e54/Kutsu+ja+ohjelma+Seminaari+osallistavasta+toiminnasta+Helsinki+191119_.pdf
https://pksotu.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuamVsbGkuZmkvdGFwYWh0dW1hL2tvdWx1dHVzLWphcmplc3RvaWxsZS1yYXNpc3Rpc2Vlbi1rYXl0b2tzZWVuLXB1dXR0dW1pbmVuLW9taXNzYS10YXBhaHR1bWlzc2EtamEtdGlsb2lzc2EtMi8-/NjQxNzAyMDB8Mjk1MDQwfDExMTc3fDYyMA--
https://pksotu.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuamVsbGkuZmkvdGFwYWh0dW1hL2tvdWx1dHVzLWphcmplc3RvaWxsZS1yYXNpc3Rpc2Vlbi1rYXl0b2tzZWVuLXB1dXR0dW1pbmVuLW9taXNzYS10YXBhaHR1bWlzc2Ev/NjQxNzAyMDB8Mjk1MDQwfDExMTc3fDYyMA--
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Lisätietoa antaa: yhteisökehittäjä Katri Silvonen, Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistys, puh: 050-400 1491 , sähköposti: katri.silvonen@pksotu.fi 
 

Tsempataan yhdessä -kumppanuudella työelämään! -hankkeen 

loppuseminaari 

Aika:  28.11.2019 klo 9.30-16 
Paikka:  Vantaa, Taidekeskus Heureka, auditorio Virtanen 

Tilaisuuden ohjelma.  Ilmoittautumislinkki. 
Vantaalla kehitetty Tsemppari-työtapa edustaa ainutlaatuista kumppanuutta kunnan, 
TE-palveluiden ja maahanmuuttajajärjestöjen välillä. Tule kuulemaan toiminnan 
tuloksista ja innovaatioista!  Luvassa useita asiantuntijapuheenvuoroja, kiinnostavia 
esimerkkejä maahanmuuttajien työllisyyden edistämisestä, sekä tiukkaa analyysia 
kumppanuuden voimasta! Lisätiedot: Suvi Lindén, puh. 040 1938 397, 
suvi.linden(a)vantaa.fi 
 
Raportin julkistamistilaisuus: Mahdollisuuksia, toivoa ja 

luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja 

maahanmuuttajien työllistymiseen 

Aika:  29.11.2019 klo 8-11.30 
Paikka: Scandic Hotel Marski, Mannerheimintie 10, HELSINKI, kokoustila 1 + 3  

Mahdollisuus seurata tilaisuutta myös striimattuna. 
Kotona Suomessa -hanke (ESR) ja sen yhteydessä toimivat seitsemän pilottihanketta 
ovat laatineet raportin pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien 
työllistämiseen tähtäävien hankkeiden tuloksista ja havainnoista. Tervetuloa raportin 
julkaisutilaisuuteen! Tilaisuuden kutsu ja ohjelma. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 
15.11.2019 klo 16 mennessä tämän linkin kautta. Lisätiedot: Laura Ruuskanen, puh. 
0295 020 939, laura.ruuskanen(a)ely--keskus.fi 
 
Keskustelu- ja koulutustilaisuus anonyymistä 

rekrytoinnista, Kokkola 

Aika: TI 3.12.2019 klo 12.30 – 14.30 
Paikka: Opetusravintola KokkoLinna, Isokatu 1, 67100 Kokkola 
Antti Rinteen hallitusohjelmassa halutaan nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi muun 
muassa ehkäisemällä rekrytointisyrjintää. Anonyymillä rekrytoinnilla edistetään 
yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta sekä kiinnitetään huomiota ensisijaisesti 
työnhakijoiden osaamiseen, aiempaan työkokemukseen ja vahvuuksiin. 
Ilmoittautuminen 25.11.2019 mennessä tästä linkistä 
Kotona Suomessa –hanke ja EHJÄ ry ja Kannustavat Kokemukset -toiminta järjestävät 
tilaisuuden Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimeksiannosta. 
 
Perheryhmäkotipäivät 2019 

Vuoden 2019 Perheryhmäkotipäivät järjestetään. 
Aika:  4.-5.12.2019  
Paikka: Helsingissä 
Perheryhmäkotipäivät järjestetään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen 
osaamiskeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen TUKENA-hankkeen yhteistyönä. 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/Tsempataan+yhdess%C3%A4-hankkeen+loppuseminaarin+ohjelma.pdf/433feab2-6f4c-e4b5-b076-114cb1df707c/Tsempataan+yhdess%C3%A4-hankkeen+loppuseminaarin+ohjelma.pdf
http://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/447e8581-ee33-4b6a-95c3-32e80db186d5?displayId=Fin1855247
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/kutsu_julkaisutilaisuuteen_29.11.2019.pdf/7a7bdabf-92d9-dbeb-13e4-5e1027445b13/kutsu_julkaisutilaisuuteen_29.11.2019.pdf
http://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/027c17bf-cd3a-4b09-a61a-44c4354df2ce?displayId=Fin1865286
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/aad4720a-6891-4386-a5a3-ecba328f2428?displayId=Fin1859667
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Ohjelmassa on muun muassa TUKENA-hankkeen käytännönläheisen kehittämistyön 
tuloksia, tutkimustietoa nuorten elämästä ilman perhettä, Pakolaisneuvonnan 
lakimiehen faktaa perheenyhdistämisestä ja työpajatyöskentelyä. 
Lisätietoa Perheryhmäkotipäivistä lähiaikoina osoitteessa: 
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat#events  
 

THL:n Supporting refugees' mental health EU side event 

Aika:  11-12.12.2019 
Paikka:   Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) 
Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana 
järjestettävien oheistapahtumien (side events) statuksen Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) koordinoimalle. Tapahtuman tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaista yhteistyötä ja kuulla parhaista käytännöistä European Psychiatric 
Associationin (EPA) Guidance Mental Health Care of Migrants -suositusten hengessä. 
Kokoamme yhteen eurooppalaisia mielenterveystyön päättäjiä ja asiantuntijoita 
keskustelemaan sekä vaihtamaan tietoa ja kokemuksia pakolaisten mielenterveyden 
tukemisesta. Konferenssi on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumista: linkki.  
Ohjelmatiedot  löytyvät tapahtuman verkkosivulta. 
 
Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä - yhdenvertaisuutta 

kotoutumiseen yhdenvertaisella arvioinnilla -koulutus, Turku 

Tilaisuudessa pohditaan kielitaidon arvioinnin merkitystä eri osapuolien kannalta sekä 
arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Iltapäivällä arvioidaan puhe- ja 
tekstinäytteitä ja tarkastellaan ymmärtämisen taitoja mittaavia tehtäviä. Koulutuksen 
järjestää Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä Turun ammatti-instituutin 
kanssa.Koulutus on suunnattu kotoutumiskoulutusten, aikuisten perusopetuksen, 
vapaan sivistystyön ja ammatillisten oppilaitosten sekä muiden oppilaitosten S2-
opettajille. Koulutus on maksuton. Kouluttajana toimii FT Marja Seilonen Jyväskylän 
yliopistosta. 
Aika:  16.1.2020 klo 8.30-16.15 
Paikka: Turun ammatti-instituutin auditorio, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku. 
Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 8.1.2020 tästä linkistä. Ohjelma. 
Lisätietoja: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Työkalut ja julkaisut 
Valtioneuvoston julkaisu: Kansainvälisten 

korkeakouluopiskelijoiden maahantulo ja integroituminen 

sujuvaksi yhteistyöllä  

 

Julkaisu: Asiantuntijaryhmä julkaisi suosituksen 

kotoutumisvaiheen toiminta- ja työkyvyn arvioinnista  

Uuden suosituksen avulla ammattilaiset voivat arvioida ulkomailta Suomeen 

muuttaneen ja kotoutumisvaiheessa olevan henkilön toiminta- ja työkykyä. Suosituksen 

mukaan ulkomaalaistaustaisen asiakkaan toiminta- ja työkyvyn arviointiin on valittava 

menetelmät, jotka ovat kielellisesti ja kulttuurillisesti sopivia. 

 

https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat#events
https://ilmo.contio.fi/readytogo/main.aspx?id=213
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-refugees-mental-health
http://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/bff3bbe0-010b-42ad-b0e6-9b6101c467e2?displayId=Fin1867904
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Kielitaidon+arviointi+-koulutuksen+ohjelma+16012020.pdf/bb428ded-3fa4-ae05-39a9-e8bef7f275a6/Kielitaidon+arviointi+-koulutuksen+ohjelma+16012020.pdf
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161788/OKM_2019_31_Korkeakouluopiskelijoiden_maahantulo_ja_integroituminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161788/OKM_2019_31_Korkeakouluopiskelijoiden_maahantulo_ja_integroituminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161788/OKM_2019_31_Korkeakouluopiskelijoiden_maahantulo_ja_integroituminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asiantuntijaryhma-julkaisi-suosituksen-kotoutumisvaiheen-toiminta-ja-tyokyvyn-arvioinnista
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asiantuntijaryhma-julkaisi-suosituksen-kotoutumisvaiheen-toiminta-ja-tyokyvyn-arvioinnista
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Äidit mukana -hankemallista on tehty tuotekortti 

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset kotona olevat äidit, joiden 
lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäynnin perusopetuksessa. Kohderyhmään 
kuuluvat eivät ole vielä osallistuneet kotoutumiskoulutukseen tai ammattiin 
valmentavaan koulutukseen. Hankkeeseen voivat osallistua myös äidit, joiden suomen 
kielen kielitaito on pitkän kotonaolon jälkeen heikko ja estää jatko-opinnot tai 
työelämään siirtymisen. Hankemallin tuotekortti on nyt valmis ja se löytyy hankkeen 
nettisivuilta.  Tässä myös suora linkki tuotekorttiin.  
 

Kela julkaisi selkokielisen verkkosivuston (Kela:n tiedote 

15.10.2019) Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja 
lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai 
ymmärtämisen kanssa. Lue lisää Kelan verkkosivulla.  
 
Kuopion aiemmin tilaisuuden ”Näkymättömät uhrit, vaietut 

tarinat” ja Co-creating a Counselling Method for Refugee 

Women GBV Victims -hankkeen tulokset 

Ensimmäinen osa hankkeen tuloksista ja tuotoksista on julkaistu: HEUNIn sivuilla Tuolta 
on mahdollista käydä lukaisemassa hankkeen käsikirja englanninkielisenä, tulossa myös 
suomenkielinen versio. Lisätietoa: Sanni Mäkinen, GBV-työ, Kuopion Tyttöjen Talo, 
Kuopion Setlementti Puijola ry, puh. 050 3688906, sanni.makinen@puijola.net 

 
Jo tuttu? Kiipulasäätiö:n verkkosivulta  löytyy julkaisuja 

 Voisiko yrittäjyydellä lisätä osatyökykyisten työelämäosallisuutta? 2018 

 Kaikilla on osaamista - Kokemuksia osatyökykyisten ihmisten 
osuuskuntatoiminnasta, 2018 

 

Helsingin kaupungin nuorisopalvelun opas: Opas seksuaalisen 

kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi 

nuorisotyössä Nuorten Exit tukee ja kouluttaa nuorten kanssa toimivia 

ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja puheeksiotosta. 
Oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa 
ennaltaehkäisevästi sekä siihen, miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista 
kaltoinkohtelua kokeneen nuoren. Oppaan verkkoosoite  

 

Sosiaalibarometri 2019 ja tutkimustuloksista johdetut 

suositukset 

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän 
muutoksista. Vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi kunkin vuoden barometri käsittelee 
ajankohtaisia teemoja. Sosiaalibarometria on tehty vuosittain vuodesta 1991. 
Uusi tutkimus on julkaistu 4.10. ja se käsittelee eriarvoistumista sekä vaikeimmassa 
tilanteessa oleville ihmisille keskeistä perusturvaa ja perustoimeentulotukea, osatyökykyisten 
tukemista ja keinoja kohentaa työllisyyttä. Lisäksi kuvataan sote-palvelujen uudistamista ja 
kuntoutusta. Lue lisää soste-verkkosivulla 

https://aiditmukana.fi/
https://aiditmukana.fi/wp-content/uploads/2019/10/%C3%84idit-mukaan-tuotekortti.pdf
https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/kela-julkaisi-selkokielisen-verkkosivuston
http://heuni.education/ccm_gbv_outcomes
mailto:sanni.makinen@puijola.net
https://www.kiipula.fi/julkaisut
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161232/TAK%204_2018.pdf
https://www.kiipula.fi/library/files/5b21f4a0c91058b11e0000a9/Kaikilla_on_osaamista.pdf
https://www.kiipula.fi/library/files/5b21f4a0c91058b11e0000a9/Kaikilla_on_osaamista.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/nuoriso/nuortenexit_esite_seksuaalinenhairinta_rgb_aineisto.pdf?fbclid=IwAR2pBPSrk0n9B2-5Ejf9zBHI22_LyVNbic2iOp8QV-P0zKYEZd0lfDAHFeU
https://www.soste.fi/sosiaalibarometri/sosiaalibarometri-2019/
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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 

 

TEMin Vuoden 2020 järjestöavustushaku on avattu ja jatkuu 

26.11.2019 asti. Vuoden 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa välillisesti tai 

välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-
arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin 
liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää Kotouttaminen osaamiskeskuksen verkkosivulla 

 

AMIF-haku käynnistyy jälleen marraskuussa 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käynnistyy 
18.11. Haku kestää tammikuun puoliväliin saakka. Linkki tiedotteeseen AMIF-hausta.  
 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 

haettavana: Lue lisää Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla  

 

KKES: Tiede- taide- ja muut kulttuuritoiminnan apurahat 2020 

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, KKES, on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja 
kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö. Apurahat ovat sähköisesti haettavina 1. - 
30.11.2019. Lisätietoa löytyy KKES –verkkosivulta.  

 

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027 

Mikä muuttuu uudelle ohjelmakaudelle siirryttäessä?  

Muuta 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 

Tahtoisitko tutustua lähistölläsi asuvaan maahanmuuttajaäitiin, oppia uudesta kulttuurista 
ja toimia tärkeänä linkkinä maahanmuuttajaäidin kotoutumisessa? Jos vastasit 
myöntävästi ja olet täysi-ikäinen, suomea puhuva nainen, sinusta voisi tulla MLL:n 
kouluttama maahanmuuttajaäidin ystävä! 
Maahanmuuttajaäidit kokevat usein yksinäisyyttä, koska heidän läheisensä saattavat olla 
kaukana ja sosiaaliset verkostot voivat olla heikot. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -
toiminnan tavoitteena on edistää ulkomailta tulleiden äitien kielen oppimista ja tunnetta 
siitä, että he ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. Erityisiä taitoja ei tarvita, läsnäolo ja 
kuuntelu riittää. Jokainen vapaaehtoinen koulutetaan tai perehdytetään toimintaan ja he 
saavat tukea vapaaehtoisena toimimiseen. Lisätietoa antaa: Hanna Holopainen, 
hanna.holopainen@mll.fi , p. 050 327 1004, MLL Järvi-Suomen piiri ry 
Tule monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhon! 

Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistyksen (Jomoni ry ) vapaaehtoiset auttavat 
järjestämään tapahtumia ja aktiviteetteja,  jotka tuovat Joensuun eri ihmisryhmät 

http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-26-11-2019-mennessa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-jalleen-marraskuussa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-selvitys-ja-tutkimustoiminnan-maararahoja-haettavana
https://www.kkes.fi/etusivu/
https://eusa-rahastot.fi/tietoa-rahastoista/tuleva-ohjelmakausi
mailto:hanna.holopainen@mll.fi
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yhteen. Kuka tahansa voi liittyä niin kauan kuin kunnioittaa muiden kulttuuria, ja tulee 
aina, jos lupaa osallistua. Lisätietoa löytyy Jelli.fi-tapahtumasivusta  

 

Suomalainen nimi on valtava etu Suomen työmarkkinoilla – 

tutkija lähetti tuhansia työhakemuksia eri nimillä ja 

tulokset hätkähdyttävät, yle.fi 21.10.2019: Lue lisää yle.fi-sivulla 
 

Jos työelämän syrjintä on laitonta, miksi se on Suomessa niin 

yleistä? Tässä 5 syytä, yle.fi 26.10.2019: Ennakkoluuloisten 

asenteiden lisäksi työsyrjinnän takana on taloudellisia syitä. Lue lisää yle.fi-sivulla 

 

Ulkomaalaisiin kohdistuneet viharikokset ovat vähentyneet 

selvästi Suomessa – tutkija löytää tähän ainakin kolme syytä, 

yle.fi 4.11.2019, Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Jenita Rauta on kirjoittanut 

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2018 -selvityksen. Lue lisää yle.fi-sivulla 
 

”Verkkokotona koko Suomessa” –blogiteksti (2.10.19) löytyy 

Arffmanin verkkosivulla Blogiteksti käsittelee Kotona Suomessa –hankkeen valta-

kunnallisen Kotona koko Suomessa –seminaarin, jonka järjestettiin Rovaniemellä 

1.10.2019. Seminaarissa käsiteltiin kotoutumista pienillä paikkakunnilla. Seminaarin 

esityksiin pääset klikkaamalla tästä 

Tutustu Matkailudiilin pilottikokeiluihin: 

Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osana hanketta on 
käynnissä matkailun työvoiman kohtaantoon liittyvä erillinen toimenpideohjelma, 
Matkailudiili, jonka avulla pyritään edistämään osaavan työvoiman saantia oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa. Kokeilujen etenemistä voit seurata Matkailutyö-sivulla . 

 Mm. kurssit: ”Mood of learning” –verkkosivulla  

 Multicultural working environment – for Employers 

 Orientation program for employees 
 

Jo tuttu? www.yhteisetlapsemme.fi/ Missio: Yhteiset Lapsemme edistää 

monikulttuuristen lasten hyvinvointia vaikuttamalla suomalaisessa yhteiskunnassa sekä 
antaa tuen tarpeessa oleville lapsille mahdollisuuksia hyvään elämään. 

 
Aiemmat Itä-Suomen Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirjeet löytyy 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen alue-sivustoista  
 

Suosittelen: TEMin 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  

https://www.jelli.fi/vapaaehtoistehtava/monikulttuurinen-vapaaehtoistyo/
https://yle.fi/uutiset/3-11023468?origin=rss&utm_source=Pakolaisavun+uutiskirje&utm_campaign=f9fbb93205-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_30_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_a4dbabb0b6-f9fbb93205-224066645&mc_cid=f9fbb93205&mc_eid=ff3191ac17
https://yle.fi/uutiset/3-11032186
https://yle.fi/uutiset/3-11043295
https://www.arffman.fi/verkkokotona-koko-suomessa/?fbclid=IwAR07iFVpIaQDgi0T5SvS6wrbRt27pozb05hj1Ojn8BsX7vqM1usOfD_b4CU
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