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UUTISKIRJE 2020-3 

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 Kotona Suomessa -hankkeen 
aluekoordinaattoreille.  

VALTAKUNNALLISET JA ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Kotona Suomessa –hankkeen Itä-Suomen uutiskirjeen 

toimittaminen päättyy. Info uutiskirjeen tilaajille:  

 Jos haluat liittyä jatkossa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maahanmuuton ja 
kotouttamisen uutiskirjeen vastaanottajaksi, voit tilata uutiskirjeen 
 https://tästä linkistä 

 Alueellista tiedotettavaa ja alueellisia tapahtumia Itä-Suomen alueelta voi 
jatkossa myös lähettää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluekoordinaattori 
Tanja Tammimiehelle: tanja.tammimies@ely-keskus.fi 

 Tietoa hankkeen tuotteista löytyy Kotona Suomessa –hankkeen verkkosivulla 
osoitteessa: ely-keskus.fi/ uusimaa/projektit ja hankkeet/ kotona suomessa 
(oikopolut sivun oikeassa reunassa: Hankkeen julkaisuja ja tuotteita) 

 Aiemmat Itä-Suomen Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirjeet löytyy 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen alue-sivustoista  

 Suosittelen myös: TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen valtakunnallisen 
uutiskirjeen  
 

Selaa Korona-apua kunnittain 

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelun Korona-apu osioon kootaan päivittyvää 
tietoa kunnan, yhdistysten ja eri yhteisöjen tarjoamasta tukitoiminnasta 
koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aikana. 
 

Kuopion kaupungin uutisista: 

 Uutta tilastotietoa per 31.12.2019 (tiedote 24.4.2020):  
Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan.  

 Business Kuopion koronainfo ja yksinyrittäjäntuen hakulomake myös englannin 
kielellä: 
 Checklist for a self-employed corona grant application  
 Lisätietoja tuesta  

 Haku Kuopion aikuisten maahanmuuttajien maksuttomaan perusopetukseen on 
alkanut!  

https://kotouttaminen.fi/ajankohtaista
https://kotouttaminen.fi/yhteystiedot1
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
mailto:tanja.tammimies@ely-keskus.fi
https://kotouttaminen.fi/pohjois-savo-etela-savo-ja-pohjois-karjala
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet
https://www.pohjoissavolaiset.fi/korona-apu/
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/8504410/Tilastotiedote+5_2020+Kuopion+v%C3%A4est%C3%B6+kansalaisuuden+ja+kielen+mukaan.pdf/57d73eff-40b0-4272-9a03-4e2a6f65f3e1
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/4003/lomake.html
https://www.kuopio.fi/-/yksinyrittajatuen-haku-on-auki-kuopiossa?inheritRedirect=true
https://www.kuopio.fi/-/haku-aikuisten-maahanmuuttajien-maksuttomaan-perusopetukseen-on-alkanut-
https://www.kuopio.fi/-/haku-aikuisten-maahanmuuttajien-maksuttomaan-perusopetukseen-on-alkanut-
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Yrittäjille suunnattu toimintasuunnitelma on julkaistu 

Apuväline yrittäjille, joka löytyy Yrityskummit –sivulta ja josta voi olla myös hyötyä 
maahanmuuttajataustaisten yrittäjien ohjaustyössä. 

 

TEM tiedottaa: 

 Tietoa koronaviruksen vaikutuksista eri kielillä: Koronaviruksen vaikutukset 
yrityksiin, työllisyyteen, kuluttajiin ja huoltovarmuuteen 
 

 Kysymyksiä ja vastauksia: Korona ja työvoiman liikkuvuus  
 

 Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta 
valmistunut (tiedote 6.4.2020) 

 

 Työllisyyden kuntakokeiluja käynnistyvät 1.1.2021 (tiedote 27.3.2020): Työllisyyden 
kuntakokeilujen valmistelu jatkuu tauotta, mutta koronakriisin synnyttämässä 
poikkeustilanteessa kokeilujen käynnistymisen ajankohtaa on ollut välttämätöntä 
arvioida uudestaan. Käynnistymisen siirtäminen on välttämätön toimi TE-
toimistojen palvelukyvyn turvaamiseksi erittäin poikkeuksellisissa kriisioloissa. 

 

Ajankohtainen TöitäSuomesta -kampanja: 

TöitäSuomesta auttaa maaseudun työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa, 
tuoden siten lisää elinvoimaisuutta koko Suomeen.  
Lisätietoa verkkosivulta_töitäsuomesta.fi . 

 

Maahanmuuttoviraston (Migri) tiedotteista: 

Maahanmuuttovirasto valmistautuu Välimeren alueelta siirrettävien alaikäisten 
vastaanottoon – vastaanottopaikkoja lisätään (27.4.2020) 
 

Helsingin Stadin osaamiskeskus avasi maahan muuttaneille 

matalan kynnyksen maanantaina 20.4.  

Palvelun tarjoaa koronaepidemian aikana työllistymistä edistäviä palveluja, kuten 
koulutusta ja valmennusta. Lisäksi palvelussa ohjataan asiakkaita tarvittaessa muihin 
palveluihin. Linkki artikkeliin kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla  
 

Suomeen jääneet ulkomaalaiset opiskelijat hankalassa 

tilanteessa: Yle uutiset 4.4.2020 

Tilaisuudet ja koulutukset  
Webinaarit: Digityökalut yhdistystoiminnan apuna 

Opintokeskus Siviksen suosittu Yhdistyksen helpot digityökalut -webinaarisarja saa 
jatkoa. Seuraavassa osassa tutustutaan Zoom-sovelluksiin.  
Kaikki sarjan webinaarit tallennetaan ja voidaan katsoa jälkikäteen. 

 Zoom-webinaarisovellus 
Aika: ke. 6.5. klo 10-11 

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittaudu .  

Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin ennen webinaaria.  

Webinaarisarjan neljännessä osassa tutustutaan Zoom-videokokous- ja 

https://www.yrityskummit.fi/fi/ajankohtaista/yrittajille-suunnattu-toimintasuunnitelma-on-julkaistu
https://tem.fi/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla
https://tem.fi/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyovoiman-liikkuvuudesta
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/linjaus-valttamattomien-tyotehtavien-maahantulosta-valmistunut
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/linjaus-valttamattomien-tyotehtavien-maahantulosta-valmistunut
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyollisyyden-kuntakokeilujen-valmistelutyo-jatk-1
https://www.töitäsuomesta.fi/
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttovirasto-valmistautuu-valimeren-alueelta-siirrettavien-alaikaisten-vastaanottoon-vastaanottopaikkoja-lisataan
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttovirasto-valmistautuu-valimeren-alueelta-siirrettavien-alaikaisten-vastaanottoon-vastaanottopaikkoja-lisataan
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stadin-osaamiskeskus-avasi-ohjauspalvelun-tyottomille-maahan-muuttaneille
https://yle.fi/uutiset/3-11291308?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/31227
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webinaarisovellukseen. Webinaarissa käydään läpi videokokouksen järjestäminen, 

mm. koolle kutsuminen ja kokoukseen liittyminen. Webinaarin kouluttajina 

ovat Siviksen asiantuntijat Lotta Pakanen ja Tiina Tanskanen-Kudjoi. 

 
Saavutettavat digipalvelut & selkeä kieli 

Koulutukset tallennetaan ja siitä tehdään kaikille avoin materiaali. Koulutukset 

järjestää Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke nimeltään 

SIMHEmalli. Kouluttajana on selkoviestinnän opettaja Soilimaria Korhonen Savonia-

ammattikorkeakoulusta.  

Kohderyhmä: Työskenteletkö asiakaspalvelussa, maahanmuuttajien tai erityisryhmien 

kanssa, varhaiskasvatuksessa, koulussa tai terveydenhuollossa? Tule oppimaan, mitä on 

selkokieli ja miksi sen pitäisi olla kansalaistaito. 
 Saavutettava digi - muutakin kuin tekniikkaa? 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee kaikkia julkisia toimijoita ja 
myös osaa järjestöistä ja yksityistä sektoria. Mikä muuttuu ja miksi huomiota pitää 
kiinnittää myös kieleen? Tule seuraamaan verkkokoulutusta ja ravistele samalla 
virkajargon hartioiltasi!  
Aika:   13.5. klo 12-16 verkossa 
Ilmoittaudu:  ilmoittautumislinkki  

 Selkokieli: Mitä on selkokieli ja miksi sen pitäisi olla kansalaistaito? 
Selkokielestä on hyötyä aina, kun ollaan tekemisissä ihmisten kanssa – kaikilla 
aloilla ja kaikissa ammateissa. Selkokieltä ymmärtävät kaikki. Mitä selkokieli on ja 
miten se rakentuu? Miksi selkokielen taito on oleellinen osa ammattitaitoa ja miksi 
se kannattaa ottaa haltuun?  
Aika:   27.5. klo 12-16 verkossa 
Ilmoittaudu: ilmoittautumislinkki 

 

Webinaari: Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen 

kohtaaminen 

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. 
Aika:   19.5.2020 klo 8:30-16:00 
Paikka:  Verkkoyhteys/ Vaasa.  
Järjestäjä:  Kotona Suomessa -hanke ja Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke. 
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville, eri alojen 
ammattilaisille. Luentomateriaali on sekä suomeksi että ruotsiksi ja keskusteluun voi 
osallistua molemmilla kotimaisilla. 
Ilmoittaudu ystävällisesti viimeistään 29.4.2020. Ilmoittautuminen ja ohjelma tästä.  
Lisätietoja saa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattorilta Maarit Ojala, 
Maarit.ojala(a) ely-keskus.fi 
 

 

 

https://webropol.com/ep/SIMHEkoulutus1
https://webropol.com/ep/SIMHEkoulutus3
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57751/Kielellisesti+ja+kulttuurisesti+vastuullinen+kohtaaminen.pdf/47a6b292-4f65-4351-a26b-dc125d664c5b
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Webinaari: Työskentely asioimistulkin kanssa  

Mitä tulkkauksen tilaamisessa on huomioitava? Mitä itse tulkkaustilanne edellyttää? 
Millainen on tulkin rooli? Koulutuksessa alustaa lehtori Annukka Saarenmaa Diakonia-
ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen kuullaan käytännön kokemuksista erityisesti 
tulkin käyttäjän, mutta myös tulkin näkökulmasta. Millaisissa tilanteissa erilaiset 
tulkkauspalvelut toimivat parhaiten? Entä millaisia haasteita harvaan asuttu maaseutu 
tulkkaukselle asettaa?  
Aika:   20.5.2020 klo 12-15 
Ilmoittaudu:  15.5.2020 mennessä tästä linkistä. Saat Teams -linkin koulutukseen 
ilmoittautumisajan päätyttyä 

Järjestäjä:  Kotona Suomessa -hanke. Lisätietoja saa Pohjanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan aluekoordinaattorilta Maarit Ojala, Maarit.ojala(a) ely-keskus.fi 
 

KOVAT-hankkeen koulutus Pohjois-Karjalassa: Suomen kielen ja 

työkulttuurin valmennusta yrityksissä (maksullinen) 

Syksyllä 8-11/2020 KOVAT -hanke tarjoaa kansainväliselle henkilöstölle suomen kielen 
ja työkulttuurin valmennusta pohjoiskarjalaisille yrityksille. Valmennus räätälöidään 
yrityksen tarpeiden mukaan ja toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla. Yhteensä 50 
tunnin valmennus tukee kansainvälisen henkilöstön suomen kieltä, suomalaisen 
työelämäkulttuurin taitoja, työyhteisön vuorovaikutusta sekä vahvistaa henkilöstön 
sitoutumista organisaatioon ja alueeseen. Lisätietoja valmennuksesta löytyy Karelia-
ammattikorkeakoulun sivuilta.  
Yritysten ilmoittautuminen valmennukseen on käynnissä 30.6. saakka. Valmennus 
voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaisuudessaan myös etäyhteydellä.  

  Lisätietoja:  

 Sini-Tuuli Saaristo, yrityskoordinaattori, sini-tuuli.saaristo@karelia.fi, p. +358 50 452 3414  
 Irina Tere, yrityskoordinaattori, irina.tere@uef.fi, p. +358 50 409 5548 
 

Save the date! Seuraava Kuopion ja Pohjois-Savon alueen KV-

kohtaamo -verkostotapaaminen  

Aika:    keskiviikko 19.8. klo 9-11  
Paikka/ järjestäjä:  Kuopion kansalaisopistossa tai etänä 

 

Save the date! Kotona Suomessa –hankkeen loppuseminaari 

Kotona Suomessa -hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen loppuseminaari oli 
määrä pitää kesäkuun alussa, mutta koronaviruksen vuoksi se siirretään syksyyn 
pidettäväksi: loppuseminaarin uusi ajankohta on keskiviikko 28.10. Seminaaria voi 
seurata myös streamattuna. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan syksyllä 
www.kotouttaminen.fi -sivuilla. 

Työkalut ja julkaisut 
Koronatietoa asiakastyölle kielien mukaan: 

 Suomen monikulttuurikeskukset ryn kooste: linkki 

 Yhdenvertaisuusvaltuutetun kooste: linkki verkkosivulle syrjinta.fi 
 

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/8e541ab7-213d-4d4b-bc59-765a2c2c6829?displayId=Fin1988600
https://www.karelia.fi/fi/artikkelit/26-koulutus/taydennyskoulutus/1185-suomen-kielen-ja-työkulttuurin-valmennus
mailto:sini-tuuli.saaristo@karelia.fi
mailto:irina.tere@uef.fi
https://kotouttaminen.fi/etusivu
https://docs.google.com/presentation/d/1JkgvrxJDM5yWX5WcrMnd0K4u6V2EzOtyH6pp5eDSZbE/present?ueb=true#slide=id.g7f760533c4_71_3
https://www.syrjinta.fi/-/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla
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  IOM Italy on tehnyt koronasta pienemmille ja erityisemmille 

  kieliryhmille koronasta käännöksiä (Amharic, Arabic, Bambara, Bengali, 

  Chinese, Edo, English, Esan-Ishan, French, Fula, Hausa, Igbo, Italian, Kurdish-Sorani, 
  Mandinka, Pashto, Pidgin, Romanian, Russian, Somali, Soninke, Spanish, Tigrinya, 
  Urdu, Wolof and Yoruba). Punaisen Ristin keskustoimiston terveystiimi on tarkistanut 
  tiedot ja todennut soveltuvaksi Suomessakin. Löytyvät tämän linkin taka.   

Poikkeusoloissa on hyödyllistä muistuta tutuja työkaluja: 

Turun kriisikeskuksen "relaxing" rentoutuharjoituksia löytyy Youtube -kanavalta  eri 
kielillä (arabia, dari, englanti, persia, somali, sorani, suomi).  
 

THLn verkkosivulla löytyy: Koronatietoa eri kielillä  

THLn MONET: Ramadan-somekortit ja postaustekstit 

Ramadan alkoi viime viikon lopulla ja THL julkaisi Facebookissa & Twitterissä THL:n 
ramadan-postaukset suomeksi.  

 Facebook 
 twitter  
 Lisätietoja: MONET – THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä 

 

Pakolaisten ohjaus -hanke on alkuvuodessa lanseerannut käsitteen 

"kohtaava asiakastyö". Kohtaavan asiakastyön portaat löytyy facebookissa . 
 

SOKRAn ja Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisu:  

Eriarvoisuutta kaventamassa: tunnista kehittämistarve 

alueellasi ja hyödynnä valmiit välineet: Linkki julkaisuun  

 

Tulossa: Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus 

Kotona Suomessa -hankkeen Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus 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. Verkkokoulutuksen 
julkaistaan myöhemmin keväällä/ alkukesällä www.kotouttaminen.fi –sivuilla ja 
osoitteena on julkaisemisen jälkeen: www.opikotoutumisesta.fi 

Toiminnallisia menetelmiä kielenoppimisen tueksi! 

Tiesithän, että kieltä voi oppia pänttäämisen lisäksi myös yhdessä tekemällä ja 
kokemalla, sirkusta oppimalla ja leikkimällä!? Sirkuksesta siivet elämään ja Kepeli -
hankkeiden materiaalipankkien avulla kuka tahansa voi ottaa uudet menetelmät 
käyttöön maahanmuuttajien kielen oppimisen ja kotoutumisen tueksi. 

http://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-population/
https://www.youtube.com/channel/UC3HzVrLpXXsOTQIV1eQnpjw
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla
https://www.facebook.com/thl.fi/posts/3703444106393831
https://twitter.com/THLorg/status/1253653061760925696?s=20
http://www.thl.fi/monet
https://www.facebook.com/pakolaisohjaus/photos/a.391520548328672/593118004835591/?type=3&theater
https://www.theseus.fi/handle/10024/335439
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.opikotoutumisesta.fi/
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Lasten ja nuorten säätiön Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa yli 880 
maahanmuuttajataustaista nuorta opetteli sirkusta Tampereella, Lappeenrannassa ja 
Vantaalla. Samalla he saivat osallisuuden kokemuksia ja oppivat suomen kieltä. 2,5-
vuotisen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen kokemuksista kerätyn 
materiaalin pohjalta kuka tahansa voi ottaa matalan kynnyksen sirkusharjoitteita 
käyttöön. 
Hankkeen aikana on kerätty yhteen yli 120 sirkusharjoitetta, jotka soveltuvat 
erityisesti kielenoppimisen ja kototutumisen tueksi. Materiaalit ovat vapaasti 
käytettävissä, ja ne löytyvät Lasten ja nuorten säätiön verkkosivuilta 

Blogit Savonia amk:  

Miten voimme kohdata ihmisiä eri kulttuureista saavutettavasti? 
Kirjoittaja: Kukka-Maaria Raatikainen 
suomen kielen ja viestinnän lehtori ja koordinaattori 
SIMHEmalli-hankkeen Pohjois-Savon projektipäällikkö 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen blogi:  

 Parempi itsetuntemus, loistavampi tulevaisuus Itsetuntemuksen aakkoset on 
Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa luotua ryhmätoimintaa, joka edistää 
omannäköistä ja merkityksellistä elämää. Hankkeen nimi on Target – tavoitteellista 
kotoutumista ja osallisuutta, ja se on ”targetoitu” (suunnattu) maahanmuuttajille, 
jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta jatkopolkuihinsa uudessa kotikunnassa. 
Kompassina polunpään löytämiseksi käytettiin positiivista psykologiaa ja vieläpä 
erittäin onnistuneesti. Myönteisen elämän taidot edistävät kotoutumista 

Nordic Welfare Centre:  

 New report (27.4.2020): 

How are the Scandinavian countries tackling the integration challenge?  

 Best practices verkkosivu  
 

Regulated professions in Sweden– professions with specific 

requirements 

Some professions are regulated through Swedish legislation that defines the requirements 
for working within that profession, e.g. a particular qualification or authorisation, or other 
formal recognition. 

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 
 

https://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan/
http://www.nuori.fi/toiminta/hyvat-kaytannot/sirkusharjoitteita-kielenoppimisen-ja-kotoutumisen-tueksi/
https://blogi.savonia.fi/sosiaalialaakehittamassa/2020/04/24/miten-voimme-kohdata-ihmisia-eri-kulttuureista-saavutettavasti/
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/parempi-itsetuntemus-loistavampi-tulevaisuus
https://nordicwelfare.org/integration-norden/en/nyheter/new-report-how-are-the-scandinavian-countries-tackling-the-integration-challenge/
https://nordicwelfare.org/integration-norden/en/exempel/
https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/before-you-apply/i-want-to-work-in-sweden/regulated-professions
https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/before-you-apply/i-want-to-work-in-sweden/regulated-professions
http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
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  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.  
 

Rakennerahaston ESR -rahoitushaut päättyvät: 

Itä-Suomessa 15.5.2020   
 

STM:n hallinnonalan valtakunnallinen avoin jatkuva ESR-

hankehaku: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta; 

hakuaika päättyy 15.6.2020 

Haku kohdistuu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen: Heikommassa työmarkkina-
asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen 
osallisuuden tuki ja Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen 
osallisuuden tukeminen. Tässä haussa pyritään löytämään hankkeita, jotka voivat 
parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta COVID-19 -kriisin aikana ja sen päätyttyä. 
Poikkeustilanteesta johtuen ohjelman kohderyhmiä voidaan tarkastella joustavasti. 
Lisätietoa löytyy rakennerahaston verkkosivulla  
 

Koronavirustilanne vaikuttaa vuoden 2021 uusien STEA-

avustusten hakuun: tiedote 20.4.2020  

 

On ollut ilo toimittaa tätä uutiskirjettä viimeiset 

vuodet ja on aina ollut kiva kuulla teidän positiivisia 

palautteita! Kiitos kaikille lukijoilleni!  

Hyvää kevään jatkoa ja pysykää terveinä! Tanja  

http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.Xqg_76aP6Mf
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/OpT0SRw4fNqw/content/stm-n-hallinnonalan-valtakunnallinen-avoin-jatkuva-esr-hankehaku-sosiaalinen-osallisuus-ja-koyhyyden-torjunta-hakuaika-paattyy-15-6-2020/605562/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OpT0SRw4fNqw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D7
https://www.stea.fi/-/koronavirustilanne-vaikuttaa-vuoden-2021-uusien-stea-avustusten-hakuun#c450d3da

