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UUTISKIRJE 2020-2 

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  

VALTAKUNNALLISET JA ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen 

Kotouttaminen.fi-verkkosivulla on koonnut korona-

virustilanteeseen liittyvä uutisointi yhdelle sivulle 

Ota käyttöösi monikieliset materiaalit koronaviruksesta. 
 

Kelan tiedote 25.3.2020: Kotikunnattomat potilaat ja 

koronaviruksen hoito, Kansainvälisten asioiden keskus 

palvelee 

Jos asiakkaan oikeus sairaanhoitoon Suomessa on epäselvä, julkinen terveydenhuolto 
voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, p. 020 635 1808 (arkisin 
klo 9-16), kymenlaakso.kv@kela.fi. Kela pyrkii selvittämään, onko asiakkaalla oikeus 
hoitoon Suomessa. Myös hoitokustannusten valtion korvaukseen liittyvissä asioissa voi 
ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen. Lisätietoja: 

 Oikeus hoitoon julkisessa terveydenhuollossa 
 Hoito-oikeustodistukset 
 Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle 

Kela:n tiedote 18.3.2020, Itä-Suomi: 

Itäisessä asiakaspalveluyksikössä muutamme Kuopion, Joensuun, Jyväskylän ja Mikkelin 
asiakaspalvelun aukioloaikoja 1.4.2020 alkaen. 
Muutos koskee aamutuntia. 1.4.2020 alkaen aukaisemme ovet klo 10.00-16.00 ajalle.  
Muutokseen päädyttiin aiemmin juuri hiljaisen ensimmäisen aukiolotunnin tähden, 
tuon aikana soitamme mm. puhelinajanvarauspuheluja. 
Lisäksi nyt Koronan vaikutusten laajetessa, palveluamme painotetaan vahvemmin 
puhelintyöhön. Palveluopastus on siirretty infopisteeseemme, emmekä toistaiseksi 
opasta aulassa turvataksemme omaa toimintaamme ja riskiryhmiä. Palaamme 
normaaliin työjärjestykseen, kun yleinen tilanne helpottuu.  
Suosittelemme nykytilanteessa palveluohjausta Kela-asioissa nettiin asiointipalveluun 

https://kotouttaminen.fi/ajankohtaista
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://kotouttaminen.fi/koronavirus
mailto:kymenlaakso.kv@kela.fi
https://tiedotteet.kela.fi/go/1183566-905138-64916899
https://tiedotteet.kela.fi/go/1183570-919418-64916899
https://tiedotteet.kela.fi/go/1183567-1187403-64916899
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sekä kriisitilanteissa puhelinajanvarauksien varaamiseen toimistoajanvarausten 
tilalle.  Puhelinpalveluakin tehostetaan.  
 
SiunSote: Nuorten Onks tää normaalia -chat palvelee nyt joka 

arkipäivä: linkki verkkosivulle  

Sivuilta löytyy nyt uutena myös kaksi korona-aiheista videota Näin selviät korona-
ahdistuksesta ja 10 vinkkiä kotikaranteenista selviämiseen. Videot pääsee katsomaan, 
kun on täyttänyt huolitestin. Sivusto materiaaleineen on myös venäjäksi osoitteessa 
https://normaali.fi/siunsoteru/. Venäjänkielinen chat toimii aina parittoman viikon 
tiistaina klo 16–18. 

Eri toimijoilla henkilökohtainen toiminta on toistaiseksi 

peruttu ja kohtaamispaikkoja suljettu; osaksi asiakaspalvelu 

toteutetaan sähköpostitse ja puhelimitse. Kannattaa seurata 

ajankohtaista tilanneetta toimijoiden verkkosivuilla. 

 Kuopion Kompassi ja Työlinkki -hanke, vaikka Kompassin ovet ovatkin kiinni. 
Työlinkki-hanke ohjaa työtä hakevia maahanmuuttajia poikkeustilanteessakin, ja 
Kompassissa saa yleistä ohjausta ja neuvontaa. Yhteyttä voi ottaa soittamalla, 
viestillä, sähköpostilla tai whatsappilla. Tapaamisia hoidetaan  etänä zoomin ja 
whatsappin videopuheluiden avulla. 
Kompassi järjestää myös Facebookissa ja Instagramissa livejä ja suunniteltu 
viikoittaisia virtuaalikahveja, joihin asiakkaat voivat osallistua. Lisätietoa ja 
päivityksiä löytyy Kompassin nettisivuilta ja facebookista. 
Lue lisää Kompassin verkkosivulla 

 Joensuun JoMonin toiminta koronatilanteen aikana –  

 Joensuun maahanmuuttajapalvelulla on uusi osoite! Uusi osoite ja ajankohtaiset 
tiedot löytyy heidän verkkosivullansa  

 Lieksan Metka -talon: …kaikki kerhot perutaan huhtikuun loppuun saakka. Ohjaus- 
ja neuvonta palvelut toimivat ma-ke kello 9-14 välisenä aikana. Palvelemme 
puhelimitse, puh 045 6198725. Terveisin Verneri-hanke ja Metkan henkilökunta:  
Lue lisää metkatalo-verkkosivulla 

 Mikkelin monikulttuurikeskus Mimosa: …on suljettuna toistaiseksi. Voit olla 
(meihin) yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse, whatsAppilla tai Facebookissa ma-
to klo 9-17. Tapaamiset vain sovitusti aikavarauksella ma-ke. Lue lisää Mimosa:n 
verkkosivulla  

 

ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN YHDISTYSHAKU 

PIDENNETTY 17.4.2020 ASTI 

Valtioneuvosto asettaa etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) tänä keväänä 
seitsemännelle kaudelle vuosiksi 2020-2024. Oikeusministeriön yhteydessä toimivaan 
neuvottelukuntaan voivat hakea jäseniksi yhdistykset, yhdyskunnat ja näiden 
yhteenliittymät. Yhdistykset voivat hakea jäseneksi koko Suomen kattavaan 
valtakunnalliseen ETNO neuvottelukuntaan ja/tai sen seitsemään alueelliseen 
neuvottelukuntaan. Halutessaan yhdistykset voivat hakea ETNOn jäseneksi myös 
yhdessä. Tällöin kyseessä on yhdistysten yhteenliittymä. 
Lue lisää oikeusministerion verkkosivulla  

https://www.siunsote.fi/-/nuorten-onks-taa-normaalia-chat-palvelee-nyt-joka-arkipaiva?redirect=%2F
https://normaali.fi/siunsoteru/
https://www.puijola.net/2020/03/nain-tavoitat-meidat-poikkeustilanteessakin/
http://jomoni.fi/jomonin-toiminta-koronatilanteen-aikana-jomonis-activity-corona-situation/
https://www.joensuu.fi/maahanmuuttajapalvelut
http://www.metkatalo.net/
https://www.mimosa.fi/
https://www.mimosa.fi/
https://oikeusministerio.fi/hae-etnon-jaseneksi
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ja lomakkeet pysyvät samana ja löytyvät sivustolta löytyvät oikeusministerio sivustolta: 
etno . Hakemukset liitteineen lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon perjantaihin 
17.4.2020 klo 16:15 mennessä. Lisää tietoa ETNO hausta antavat: Erityisasiantuntija 
Peter Kariuki, peter.kariuki@om.fi puh. +385 2951 50191 
Asiantuntija Mia Luhtasaari, mia.luhtasaari@om.fi puh. +358 29 515 0130 
 

Anna palautetta Kotona Suomessa -hankkeesta (ESR) vastaamalla 

sähköiseen kyselyyn Kotona Suomessa-hanke 15.4.2020 mennessä 

Vuonna 2015 käynnistynyt, valtakunnallinen Kotona Suomessa-hanke (ESR) päättyy 
31.12.2020. Hankkeen kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen kysely, 
jolla kartoitetaan kotouttamistyötä tekevien toimijoiden näkemyksiä hankkeen, ja 
erityisesti sen aluekoordinaattoreiden, tekemästä työstä sekä TEM:n kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kotouttaminen.fi-verkkosivustosta.  
Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat 
maahanmuuttajia työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta: 
https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=X3Y2LUGJL135 
 

Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi sinulle 
erityisen tuttuja. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös muun muassa siihen, millaista tukea 
kaipaisit oman työsi tueksi tulevaisuudessa, Kotona Suomessa-hankkeen ja 
aluekoordinaattorin työn päätyttyä vuoden 2020 lopussa.  
Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Finland Oy. Kyselyn tulokset 
raportoidaan osana Kotona Suomessa -hankkeen kehittävää arviointia tavalla, josta ei 
missään vaiheessa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kiitoksia osallistumisesta! 

Tilaisuudet ja koulutukset  
Kuopion kansainvälisyyden aamukahvit peruttu 

Huhtikuu Pe 24.4.2020 klo 8.30-9.30 PERUTTU 
 

Keväälle lisää suomen kielen verkkokursseja maahan muuttaneille Savonia-amk:ssa: 
B1.2 ja B2-tasot 
Muutamat organisaatiot ovat peruneet lähiopetukseen perustuvia suomen kielen 
kurssejaan maahanmuuttajille. Savonia tarjoaa kaksi verkkokurssia lisää jo tälle 
keväälle: 

 Kirjallinen suomi B1.2-taso, 5 op 

 Kirjallinen suomi B2-taso, 5 op 
Ilmoittautuminen kursseille 31.3.2020 mennessä verkossa. Huom. kurssit ovat osaksi 
maksullisia! Lisätietoja saa Savonia:lta: kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi 

 

Pohjois-Savon järjestöfoorumi kokoaa yhdistystoimijoita 

yhteisten asioiden äärelle: siirretty syksyyn 

Tilaisuus siirretty syksyyn 29.8.2020 (suunniteltu 28.3.2020) 
Luottamus kuntoon, verkostoista voimaa. 
Järjestöfoorumi kokoaa Pohjois-Savon alueen järjestö- ja yhdistystoimijat 
ajankohtaisten teemojen äärelle. Järjestöfoorumi järjestetään toista kertaa Pohjois-
Savossa. Foorumi on kaikille pohjoissavolaisille järjestö- ja yhdistystoimijoille 

https://oikeusministerio.fi/etno
https://oikeusministerio.fi/etno
https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=X3Y2LUGJL135
https://www.lyyti.fi/reg/Maahanmuuttajille_Kirjallinen_suomen_kieli_B12_taso_5_op_3320
https://www.lyyti.fi/reg/Maahanmuuttajille_Kirjallinen_suomen_kieli_B2taso_5_op_4444
mailto:kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
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tarkoitettu avoin ja maksuton tilaisuus. Järjestöfoorumissa paneudutaan järjestökentän 
ajankohtaisiin teemoihin ohjelman puheenvuoroissa sekä työpajoissa. 
Foorumiin suunnitelluista työpajoista kaksi toteutetaan etätyöpajoina 3.4.2020 klo 
13-15. Työpajat toteutetaan verkkovälitteisesti Teams-työkalulla, johon 
ilmoittautuneet kutsutaan. Ilmoittaudu 30.3. mennessä linkistä  
Lisä-tietoa saa:  Pohjois-savon järjestofoorumin sivuilta  

 

Kansainvälistyvä työyhteisö – elämäsi tilaisuus Joensuussa: 

siirretty syksyyn! (31.3.2020 klo 10-13) 

Itä-Suomen maahanmuuttaja teemalla työskentelevä hankeverkosto kutsuu 
mahdollisuuden mukaan syksyllä uudelleen avoimeen (aamupäivä-)tilaisuuteen, jossa 
teemaana on kansainvälistyvä työyhteisö ja siihen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia. 
Tavoitteena on valaista ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustella ammattirajojen yli. 
Työpajojen tuloksena voi syntyä uusia kumppanuuksia ja osallistujat saavat eri 
teemoista uusia työkaluja käyttöönsä. 
Aika:   siirretty syksyyn! 
Itä-Suomen maahanmuuttaja teemalla työskentelevä hankeverkosto kokoontuu 
kuitenkin keskenään iltapäivällä etäkokouksessa tiistai 31.3.2020 klo 13-15. 
Yhteyshenkilönä toimii ja lisätietoa saa Kotona Suomessa -hankkeen 
aluekoordinaattorilta Tanja Mannerille sähköpostitse: tanja.manner@ely-keskus.fi  
 

“Kansainvälisten tulijoiden työllistäminen: hyviä käytäntöjä 

ja haasteita” -väliseminaari Mikkelissä on peruttu (7.4.2020).  

KATE -hanke ilmoittaa uuden ajankohdan väliseminaarille niin pian kuin mahdollista. 
Lisätietoa KATE -hankkeesta löytyy hankkeen verkkosivusta . 

 

Kuntaliiton vuosittainen Maahanmuuton ajankohtaisseminaari 

  toteutetaan tällä kertaa KuntaTV:n TyöllisyysTiistai-lähetyksenä: 
  Aika:  tiistaina 14.4.2020 klo 10.00 - 12.00.  
  Paikka: KuntaTV-lähetyksen  
  Teema on Maahanmuuttajien työllisyys ja kotouttaminen.  
  Lisätietoa kuntaliiton verkkosivulla ja ilmoittautumislinkki 

 

Monikulttuurinen kohtaaminen saavutettavasti; e-koulutus 

Aika:  21.4.2020 klo 12-15.15 
Aihe:  Sinulle joka kohtaat maahanmuuttajia työssäsi tarjoamme maksutonta  
  kulttuuritulkkauksen koulutusta.  
Koulutus järjestetään netissä ZOOM-tilassa Vamos Kuopion, Savonia 
Ammattikorkeakoulun ja Kuopion kaupungin yhteistyöllä. Osallistujan enmmäismäärä on 
100 hlöä. Ohjelma ja lisätietoa 
Lisätietoa varten, voit myös ottaa yhteys osoitteeseen: gurhan.bayramoglu@hdl.fi .  
Koulutuksen osa II pidetään syksyllä Savonian kampussydämessä. Lisätiedot lähetetään 
osallistujille myöhemmin. 

Seuraava Kuopion ja Pohjois-Savon alueen KV-kohtaamo -

verkostotapaaminen pidetään etäkokouksena 

Aika:  perjantai 24.4. klo 9-11  
  Teema:  Etäohjauskokemukset poikkeusoloissa 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/dab1d7d3-5a46-4ef8-8e30-a96f1cf7156a?displayId=Fin1965831
https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/pohjois-savon-jarjestofoorumi/
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://katehanke.fi/hankkeesta
https://www.kuntaliitto.fi/tyollisyystiistait-kevaalla-2020
https://link.webropolsurveys.com/S/3A5BEBA7EEC5AB72
https://www.eventbrite.com/e/monikulttuurinen-kohtaaminen-saavutettavasti-tickets-96862011885
mailto:gurhan.bayramoglu@hdl.fi
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  Ilmoittautuminen ja osallistuminen:  
    Linkin etäkokoukseen saat kv-verkoston jäsenenä auttomaattisesti. Jos 
    et ole vielä verkoston jäsentä, voit olla yhteydessä aluekoordinaattoriin 
    Tanja Manner, tanja.manner@ely-keskus.fi . 

Paikka: Etä-kokous! Suunniteltu yhdessä Savonia amk:n kanssa,  
 Savonia amk:n yhteyshenkilö: Kukka-Maaria Raatikainen,  
 Kukka-Maaria.Raatikainen@savonia.fi 

 

Nordic Conference: Migrant Women and the Nordic Labour Market 

– Challenges and Opportunities (Helsinki) 

Tervetuloa Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla - haasteita ja 
mahdollisuuksia - seminaariin. 
Aika:  28.4.2020 klo 9-16.30 (tai lyhempi ja vain streematuna) 

  Paikka: Paasitorni, Siltasaarisali, Paasivuorenkatu 5, Helsinki /  

We monitor the coronavirus situation concerning the conference. 
We will try to organize the confenrence via live stream.  You can still 
register to show you are interested in participating via live 
stream. We will keep you updated. / Seuraamme koronavirus-
tilannetta seminaarin osalta. Seminaari pyritään järjestämään 
vähintään etäyhteyden kautta. Voit edelleen ilmoittautua, jotta 
saamme kartoitettua kiinnostuneet seuraajat. Tiedotamme 
muutoksista tapahtumakalenterissa ja ilmoittautuneille. 

Ilmoittautuminen ja osallistuminen: Read more about the nordisk conference 
  Please register before 14.4.2020. 
Aihe:  The key aim of this conference is to bring together researchers,  

  policymakers and practitioners in search for good and sustainable  
  solutions and to promote exchange of experience between the Nordic 
  countries. The main questions are which policies and interventions would 
  improve the employment rate for immigrant women  who arrive in the 
  Nordic region? And what are the best practices throughout to integrate 
  female immigrants in the labour market? 
Ohjelma:  
Tutustu Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla -seminaarin ohjelmaan 
Lisätietoja: Erityisasiantuntija Varpu Taarna, Kotouttamisen    
  osaamiskeskus, varpu.taarna@tem.fi, tel. +358 46 922 6247 
 

"Äidit mukana" ja "Vanhemmat mukaan kouluun" - hankkeiden 

loppuseminaari  

Aika:  tiistaina 5.5.2020 klo 8.30-15.45 
Paikka: Opetushallituksen tiloissa, osoitteessa Hakaniemenranta 6, 00530 
  Helsinki./ Stream? 
Ohjelma: Seminaarin ohjelma tarkentuu myöhemmin.  
Ilmoittautuminen 24.4.2020 mennessä linkin kautta  
Hankkeiden kotisivut:  

 linkki äidit mukana -verkkosivu 
 linkki vanhemmat-mukaan-kouluun-verkkosivu 
 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:Kukka-Maaria.Raatikainen@savonia.fi
https://nordicwelfare.org/integration-norden/evenemang/nordisk-konferens-migrant-women-and-the-nordic-labour-market-challenges-and-opportunities/
https://nordicwelfare.org/integration-norden/evenemang/nordisk-konferens-migrant-women-and-the-nordic-labour-market-challenges-and-opportunities/
mailto:varpu.taarna@tem.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/380fa4f6-710b-4a3f-a91d-27f301589721?displayId=Fin1953703
https://aiditmukana.fi/
https://sites.google.com/view/vanhemmat-mukaan-kouluun/etusivu


 

koonnut: aluekoordinaattori  
Itä-Suomi, Tanja Manner  

 6 (11) 

   
   

2020-2_27.3.2020   

 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -

koulutus, Vaasassa (alun perin 26.3.) siirtyy toukokuulle  

Aika:  19.5.2020 klo 8:30-16.00 
Paikka:  Verkko/ Sokos Hotel Royal Vaasa, Kokoustila Wickström-Firaabeli, 
  Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa.  
  Koulutus järjestetään ensisijaisesti verkossa, ja mikäli mahdollista 
  myös paikan päällä Vaasassa. 
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville maahan  
  muuttaneita työssään kohtaaville, eri alojen ammattilaisille. Kielellinen 
  ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen 
  merkityksen kohtaamisissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa 
  kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.  
  Luentomateriaali on sekä suomeksi että ruotsiksi ja keskusteluun voi  
  osallistua molemmilla kotimaisilla. Kouluttajina toimivat KT, Jenni  
  Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren Turun Yliopistosta.  
  Koulutus on osallistujille maksuton.  
Ilmoittaudu viimeistään 29.4.2020 tästä. Huom! Ilmoita osallistutko paikan päällä vai 
etänä. Paikan päälle Vaasaan mahtuu 100 henkilöä. 
Kotona Suomessa -hanke ja Pakolaistaustaisten ohjaushanke tarjoavat aamiaisen ja 
iltapäiväkahvit.  

  Yhteyshenkilö: Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattori Maarit Ojala, 
  maarit.ojala@ely-keskus.fi . 

 

Save the date: Kotona Suomessa –hankkeen loppuseminaari 

 siirretään pidettäväksi 28.10. 

Kotona Suomessa -hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen loppuseminaari oli 
määrä pitää kesäkuun alussa, mutta koronaviruksen vuoksi se siirretään syksyyn.  
Loppuseminaarin uusi ajankohta on keskiviikko 28.10. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan 
myöhemmin keväällä www.kotouttaminen.fi -sivuilla.  
Aika:  keskiviikko 28.10.2020 (nyt vain 1 pv.) 
Paikka: Helsingissä, tarkentuu paikka ilmoitetaan myöhemmin 
Seminaaria voi seurata myös streamattuna.  

Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 

siirretään syksyyn! 

Aika:  keskiviikkona 7.10.2020  
Paikka: Messukeskuksessa Helsingissä 
Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten 
kuntalaisten kotoutumista ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta 
kuntalaiseksi -verkostopäivässä esitellään monialaiseen yhteistyöhön liittyviä hyviä 
käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja sujuvan yhteistyön haasteisiin. 
Tilasuutta on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Ohjelmasta tiedotetaan 
alkusyksystä mm. TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla/ 
tapahtumakalenteri. 

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/0699cd94-90b6-4fff-a720-7828faae3b73?displayId=Fin1965390
mailto:maarit.ojala@ely-keskus.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
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Työkalut ja julkaisut 
Ymmärrä Suomea - Kotona Suomessa -hankkeen uusi monikielinen 

opetusvideosarja suomalaisesta yhteiskunnasta julkaistu 

  Seitsemänosaisessa Ymmärrä Suomea -videosarjassa kerrotaan suomalaisen  
  yhteiskunnan asioista verotuksesta ihmisoikeuksiin ja lasten kasvatukseen. Videot on  
  toteutettu suomen lisäksi arabiaksi, venäjäksi, englanniksi, dariksi, somaliksi ja kurdiksi 
  (kurmandzi). Kotona Suomessa -hankeen julkaisi videoita 19.3.2020. Videot löytyy  
  YouTube kanavista: Ymmärrä Suomea –yhteiskuntavideoita  
  Tutustu myös Kotona Suomessa -hankeen aiemmin tuottamaa Suomen historiasta  
  kertovaa videota (http://www.suomenvuosisata.fi/).  

 

Tulossa: Opi kotoutumisesta -koulutus  

Kotona Suomessa -hanke tuottaa Opi kotoutumisesta -koulutuksen, joka valmistuu 
toukokuussa. Opi kotoutumisesta on kotoutumisen pariin uusina työntekijöinä tuleville 
henkilöille suunnattu, organisaatiosta riippumaton perehdytyskoulutus, joka tulee 
verkkoon.  
Opi kotoutumisesta antaa kotoutumisen pariin uutena tulevalle tai jo työskentelevälle 
ammattilaiselle kotoutumista koskevat perustiedot. Koulutus koostuu viidestä osa-
alueesta, jotka ovat: kotoutumisen edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, työikäisen 
kotoutumista edistävät palvelut, lapsiperheen ja alaikäisen kotoutumisen tukeminen, 
maahanmuutto ja maahanmuuttajat Suomessa sekä arjen hyvinvointi ja osallisuus. 
Koulutuksen voi suorittaa kokonaan tai valita siitä haluamansa osat. Koko koulutuksen 

suorittanut ja lopputestin läpäissyt saa opiskelustaan todistuksen. Lisätietoa hankkeesta 
ja uudesta koulutuksesta tulossa hankkeen verkkosivulle:  

  www.ely-keskus.fi/uusimaa ->projektit ja hankkeet  
https://twitter.com/KotonaSuomessa  

 

Verkko- ja digipalvelut tukevat kieli- ja yhteiskuntaopintoja 

Lue lisää TEMin Kotouttamisen osaamiskekuksen verkkosivulla  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PALOMA2 -hanke 

tiedottaa: 

Nyt kun monilla työtehtävät/työntekopaikka ovat väliaikaisesti muuttuneet niin voi olla, 
että löytyisi myös enemmän mahdollisuuksia tutustua THL:n ilmaiseen PALOMA-
verkkokoulutukseen (asiantuntijoiden videot max 20 min) ja kuunnella uudet PALOMA-
podcastit.  
Ja jos organisaatiossasi on mahdollista, niin koulutuksesta voi myös suorittaa 1-5 op 
omaan koulutusrekisteriin merkittäväksi. Työajan käyttö koulutukseen ja 
opintopisteiden suorittamisen järjestelyt on tietysti aina varmistettava omalta 
esimieheltä. THL:n kautta koulutusta ei voi suorittaa, eikä se siis myönnä opintopisteitä. 
PALOMA-koulutus on siis maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka 
antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän 
hyvinvointinsa tukemiseen. Koulutuksen käyttäjiä ovat esimerkiksi oppilaitokset ja 
niiden opiskelijat, eri alojen ammattilaiset ja organisaatiot, vapaaehtoistyöntekijät, 
sekä kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Koulutusta voi hyödyntää sekä esimerkiksi 
työntekijän perehdytyksessä ja koulutuksessa että oppilaitoksen opintokokonaisuutena. 

https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg
http://www.suomenvuosisata.fi/
https://twitter.com/KotonaSuomessa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verkko-ja-digipalvelut-tukevat-kieli-ja-yhteiskuntaopintoja
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Jos joku on jo suorittanut PALOMA-koulutuksen, niin toivoisimme siitä palautetta uuden 
webropol-kyselyn kautta. Linkit:  
PALOMA-koulutus  

  PALOMA-podcastit : Viisi eri kotoutumisen asiantuntijaa kertoo näkökulmia  
  kotoutumiseen, osallisuuteen ja kohtaamiseen 
  Palaute PALOMA-koulutuksesta 

 

Uusi selvitys maahan muuttaneiden ohjauksesta 

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen selvitys työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) 
asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksistä maahan muuttaneiden ohjauksesta on 
julkaistu: Koko selvitys on löydettävissä: Doria-julkaisuarkistosta .  
 

Turun Kriisikeskuksen rentoutusharjoitukset: YouTube -videot 

usealla kielellä 

Videot ovat jo "vanhoja", mutta ehkä nykyisissä poikkeusoloissa tärkeitä ja 
ajankohtaisia. Videot löytyvät mm. seuraavilla kielillä: arabia, dari, englanti, persia, 
somali, sorani, suomi; linkin kautta  
 
Jobs in Finland 

Welcome to explore open job opportunities in Finland. Here you can find jobs targeted at 
English speaking professionals. You can search by region, job category or use the 
keyword search. https://jobs.workinfinland.fi/  

 

KOVAT - Kansainvälisen osaajan valmennus työhön -hanke 

selvitti kansainvälisten osaajien kieli- ja työelämäosaamisen 

tarpeita. Lue blogi täältä (12.12.2019, Pohjois-Karjala) 

 
SIMHE polku yhdistää kansainvälisiä osaajia ja suomalaisia 

yrityksiä ICT-alalla: lue lisää hankkeen toiminnasta heidän verkkosivulla  

 Karelia amk:  
Täydennyskoulutusopinnot korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille – Haku 
täydennyskoulutukseen syksyksi 2020 on auki!  

 

"To find a job in Finland - the peer advisory film" on  

YouTube in English 
 

Maahanmuuttoviraston (Migri) tiedotteista 

Uudet videot neuvovat oleskelulupa-asiakkaita (3.2.2020) 
Miten oleskelulupaa haetaan? Mistä saa apua oikean hakemuksen valintaan? Mikä on 
Enter Finland? Tänään julkaistu kymmenen videon sarja opastaa maahanmuuttajia 
oleskeluluvan hakemisessa.  
 

 

 

TEM tiedottaa 

 Kysymyksiä ja vastauksia: Korona ja työvoiman liikkuvuus  

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-podcast
https://webropol.com/s/PALOMA-koulutus
https://www.doria.fi/handle/10024/176795
https://taimi.sharepoint.com/ajankohtaista/Lists/Viestit/post.aspx?ID=35683
https://www.youtube.com/channel/UC3HzVrLpXXsOTQIV1eQnpjw/featured?disable_polymer=1
https://jobs.workinfinland.fi/
https://weaducate.wordpress.com/category/kansainvalisyys-ja-kulttuurit/
https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/simhe-polku
https://www.karelia.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus/simhe-polku-korkeasti-koulutettujen-maahanmuuttajien-polku-ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4%c3%a4n
https://www.karelia.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus/simhe-polku-korkeasti-koulutettujen-maahanmuuttajien-polku-ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4%c3%a4n
https://youtu.be/bfZejx3CA64
https://migri.fi/uutishuone/tiedote/-/asset_publisher/uudet-videot-neuvovat-oleskelulupa-asiakkaita
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyovoiman-liikkuvuudesta
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 Työntekijän oleskeluluvan käsittelyä lykätään koronan vuoksi (23.3.2020) 
 

Psykotraumatologian keskus: Maksutonta palvelua 

traumatisoituneille kiintiöpakolaisille 

Psykotraumatologian keskus on psykiatrinen poliklinikka, jonka moniammatilliset tiimit 
tarjoavat arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille. Hoidamme 
sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia 
ja perheitä. Tarjoamme myös valtakunnallista koulutusta, konsultaatiota 
ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja 
monikulttuuriseen hoitotyöhön. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Asiakkaan 
kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.  
Psykotraumatologian keskuksen muodostavat Kidutettujen kuntoutus, 
Sotatraumatisoituneiden kuntoutus sekä Lasten ja nuorten toiminta. Kidutettujen 
kuntoutuksen toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Lasten ja nuorten toiminnan 
sekä sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto ja 
kotouttamisrahasto (AMIF). Lue lisää Psykotraumatologian keskuksen palveluista.  
Lue lisää Psykotraumatologian keskuksen palveluista 
 

Kuinka järjestää toimiva webinaari? Lataa HUMAK:in ilmainen kirja täältä  

 

Blogi: Koko kunta edistää kotoutumista ja opas 

On hyvä muistaa, että maahan muuttanut on ensisijaisesti kunnan asukas, uusi 
kuntalainen. Kun koko kunta osallistuu kotoutumisen edistämiseen, luodaan kestävä 
pohja kokonaisvaltaiseen ja kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. Näin maahan muuttaneet 
voivat tuntea itsensä osallisiksi kaikkien yhteisessä kunnassa.  

 Linkki blogiin.  

 Linkki oppaan: Yhdessä kotouttaen  
Vuodesta 2017 Kauniaisissa on toteutettu EU:n turvapaikka, -maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF) tuella Yhteinen kuntamme –hanketta yhdessä 
Kirkkonummen kunnan kanssa. Hanke loppuu 31.1.2020, ja sitä koordinoi 
maahanmuuttokoordinaattori.  

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 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen rahoitushaku 

pakolaisia vastaanottaville kunnille käynnistyi 1.1.2020. Haettavat lisätuet: 
Kunnat voivat hakea KEHA-keskuksesta 31.3.2020 mennessä  

 laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2019 kuntaan saapuneista kansainvälistä 
suojelua saavista henkilöistä ja  

https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-keskus/lasten-ja-nuorten-%20toiminta/
https://www.humak.fi/uutiset/kuinka-jarjestaa-toimiva-webinaari-lataa-ilmainen-kirja/?fbclid=IwAR1TpV2nC7Z-ROTsIy5RyxVE23Nurpn0h8Sm_Anjgznz9CCm-KSbI8Bj8Mw#.XnCguGex8Qc.facebook
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/koko-kunta-edistaa-kotoutumista
https://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/sosiaalityo_ja_toimeentulo/maahanmuuttajien_palvelut
http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
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 bonusrahaa vuonna 2019 tehtyjen kuntapaikkapäätösten perusteella.  
  Hakumateriaalit: Lisätukien hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla   
  kotouttaminen.fi-sivustolla: kotouttaminen.fi/sylvia 
  Neuvonta: Lisätietoa hausta saa hankehenkilöstöltä: sylvia@tem.fi  
  Laskennallisen korvauksen lisäosan ja bonusrahan hakemusten toimittamiseen  
  liittyvissä kysymyksissä neuvoo KEHA-keskus:  
  maahanmuuttokorvaukset@keha-keskus.fi 
  Ajankohtaista Sylvia-hankkeesta  

Sisältö: 

 Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä siirtyy syksyyn 

 Pakolaisten vastaanoton lisätuet haettavissa KEHA-keskuksesta 31.3. asti  

 Ota käyttöösi monikieliset materiaalit koronaviruksesta 
 

Muistutus: Tulossa TEMin rahoitushaku kunnille 

maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalveluiden kehittämiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt alkuvuodessa selvityksen maahanmuuttajien 
ohjaus- ja neuvontapalveluista. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva maahanmuuttajien 
ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä. Lisätietoa selvityksestä ja tulevasta 
rahoitushausta kunnille löytyy kevään aikana Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
verkkosivulla.  
 

Ajankohtaista maaseuturahaston rahoituksista: 

 Mansikan toiminta ja Leader-rahoitus poikkeusolosuhteissa 13.4.2020 saakka 
(www.mansikkary.fi ) 

 

STEA:n vuoden 2021 avustusten haku alkaa huhtikuussa 

Uusien STEA-avustusten haku alkaa verkkoasioinnissa porrastetusti. Yleisavustusten, 
kohdennettujen toiminta-avustusten ja hankeavustusten haku avautuu maanantaina 
6.4.2020. Uusien investointiavustusten haku avautuu maanantaina 20.4.2020. Haku on 
auki 1.6.2020 klo 16.15 saakka. STEA julkaisee tarkemmat avustusten hakuun liittyvät 
ohjeet ja lisätiedot ennen haun avautumista. STEAn verkkosivulla osoitteessa.  

 
Koneen Säätiön avaa taiteen alojen toimijoille pikahaun 

kotiresidenssiin 

Apurahaa voivat hakea taiteelliseen työskentelyynsä Suomessa työskentelevät 

ammattitaiteilijat, ammattitaitelijoina ulkomailla työskentelevät suomalaiset tai 

tekijät, joilla on tiivis yhteys Suomeen. Apuraha maksetaan kuukausiapurahana huhti-

kesäkuussa 2020. Haku on auki kaikille taiteen aloille. Apurahaa ei voi hakea yhteisölle 

tai työryhmälle. Lue lisää kotiresidenssihausta 

Haku aukeaa perjantaina 27.3. ja päättyy sunnuntaina 5.4. klo 16. Hae 

residenssiin apurahapalvelussamme. Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt 

hakemukset käsitellään. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee vertaisarvioinnin 

perusteella Koneen Säätiön hallitus. Päätökset julkistetaan tiistaina 14.4. klo 12 

https://kotouttaminen.fi/sylvia
mailto:sylvia@tem.fi
mailto:maahanmuuttokorvaukset@keha-keskus.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.mansikkary.fi/
https://www.stea.fi/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jhdkckd-hlhtkytrjk-i/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jhdkckd-hlhtkytrjk-t/
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mennessä ja ne ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla sekä apurahojen 

verkkopalvelussa. 

Muuta 
  Suomi on maailman onnellisin maa – jo kolmannen kerran  

  peräkkäin: Linkki SavonSanomat artikkeliin 20.03.2020 
 

Opetushallituksen vaikutusohjelmat 2019: Opetushallituksen 

järjestämässä Käsitetyöpajassa 4.9.2019 tarkasteltiin maahanmuuttoon ja 
kotoutumiseen liittyviä käsitteitä ja kysyttiin: miten vakiintuneet sanat, käsitteet ja 
määritteet vaikuttavat yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja kotoutumisen 
onnistumiseen? Tarvitaanko uutta tai päivitettyä käsitteistöä, kun puhutaan 
maahanmuutosta, kotoutumisesta tai kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta? 

 

  Työministeri Tuula Haatainen: Ulkomaalaisen työvoiman  

  hyväksikäyttöön puututaan: TEM blogi 9.3.2020  

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt omat Brexit-

sivunsa valtioneuvoston kanslian ohjeiden mukaisesti.  

Brexitin vaikutukset työ- ja elinkeinoelämään:  

tem.fi/brexit-tem-sivuja päivitetään tilanteen mukaan.  
 

NewCo Helsinki provides advisory services to Helsinki 

businesses and startups englanniksi: As a new service our business 

advisors will also start advising entrepreneurs on how to deal with the coronavirus 
situation.  
 

Unelmaduuni, lyhytelokuva osoitteessa: https://areena.yle.fi/1-

50281454  
 

Menestyvä monikulttuurinen yritys - onko Come2.fi -verkkosivu 

jo tuttu? Come2.fi on informaatiosivusto kansainvälisille yrityksille ja 

monikulttuurisille, Suomessa asuville yrittäjille. 
 

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.savonsanomat.fi/kotimaa/Suomi-on-maailman-onnellisin-maa-%E2%80%93-jo-kolmannen-kerran-per%C3%A4kk%C3%A4in/1529485?pwbi=f00fac227a96cdcbe7e6b2514eab152c
https://www.oph.fi/fi/tietoa-meista/tarvitaanko-uutta-tai-paivitettya-kasitteistoa-kun-puhutaan-maahanmuutosta
https://www.oph.fi/fi/tietoa-meista/tarvitaanko-uutta-tai-paivitettya-kasitteistoa-kun-puhutaan-maahanmuutosta
https://tem.fi/blogi/-/blogs/tyoministeri-tuula-haatainen-ulkomaalaisen-tyovoiman-hyvaksikayttoon-puututaan
https://tem.fi/brexit-tem
https://newcohelsinki.fi/en/corona/
https://newcohelsinki.fi/en/corona/
https://areena.yle.fi/1-50281454
https://areena.yle.fi/1-50281454
https://kotouttaminen.fi/pohjois-savo-etela-savo-ja-pohjois-karjala
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

