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Ajankohtaista                                     

 Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
 Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
 kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomesta ja muualtakin.  

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen 14.5.2018 

  

 Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 14.5.2018 klo 12.30-16. 
 Paikka on Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ICT-talossa, auditorio Sigma, (C-pääty) 
 Joukahaisenkatu 3. Tapaamisen teemana ovat vertaistuki ja mentorointi maahanmuuttajien 
 opiskelussa, työssä ja yrittäjyydessä. Tilaisuudessa kuullaan mentoroinnista ja 
 vertaistoiminnasta AboaNova ja Vertaista vailla -hankkeista sekä Miessakit ry:n 
 mentoroinnista työelämään suuntautuville maahanmuuttajamiehille. Ilmoittautuminen 
 viimeistään 7.5.2018 klo 16 linkistä. 
 
 Kotona Suomessa ja IIRI-hankkeet (Leader) ovat kutsuneet verkostotapaamiseen Vakka-
 Suomen maahanmuutto- ja kotouttamistehtävissä toimivat tahot. Mikäli toimit Vakka-Suomen 
 alueella ja haluat osallistua tapaamiseen, lähetän kutsun pyynnöstä. Vakka-Suomen 
 verkostotapaamineen on 15.5.2018.  
 

Kulttuuria  

 
 Monikulttuurinen konsertti järjestetään 3.5.2018 klo 14-15.30 Turun raatihuoneella, Vanha 
 Suurtori. Esiintyjinä ABC jazz kuoro, Side Walkers, Siplytee ja Akim –Color. Järjestäjät 
 StepEurope ry, SPR ja Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala. Tervetuloa!  
 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/9620A26C3647748F
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 Kulttuurifiesta 5.5.2018 klo 10-16 Turun pääkirjaston Sudiossa ja säävarauksella  
 sisäpihalla: tanssia, musiikkia, eri maiden kulttuureja, ruokamaistiaisia.  
 Järjestäjät: Sondip ry ja Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala. Tervetuloa! 

  
 

Seminaarien aluekatsomot Turussa   

 

 Kotona Suomessa –hanke järjestää tarvittaessa ELY-keskuksessa valtion virastotalossa  
 (Itsenäisyydenaukio 2) aluekatsomoita verkon kautta lähetettäviin seminaareihin. 
 Toukokuussa on kaksi aluekatsomoa.  
 
 Tiistaina 8.5.2018 klo 9-16 järjestetään Helsingissä Säätytalolla Kick Off -tilaisuus: 
 Koneen säätiön #Naapuridialogit-ohjelman hanke "Vastakkainasettelun purkaminen ja 
 toimivien väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla". Naapuruussovittelun 
 keskus on käynnistänyt kehittämishankkeen, jossa etsitään, kehitetään ja testataan 
 toimintatapoja ja osaamista väestöryhmien välisen polarisaation purkamiseksi ja toimivien 
 väestösuhteiden edistämiseksi dialogilla ja  sovittelulla. Seminaarin ohjelma kokonaan täällä. 
 Ilmoittaudu aluekatsomoon Turkuun minulle sähköpostilla paivi.ruotsala@ely-keskus.fi ja käy 
 myös täyttämässä Naapuruussovittelukeskuksen linkki. Lisätietoja aluekatsomosta saa 
 minulta. Lähetän osallistujille tiedot kokoustilasta ja aikataulun ennen 8.5. Tervetuloa!  
 
 THL:n monikulttuurisuusverkosto MONET ja TEM:in Kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät 
 seminaarin ”Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko Suomessa” 23.5.2018 
 klo 9.30-16. Seminaari järjestetään Helsingissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiloissa.   
 Seminaari koostuu kolmesta osiosta:   
  Väestötutkimuksilla ja rekisteritiedolla uutta tietoa kotoutumisesta (aamupäivä) 

 Alueellinen hyvinvointi ja kotoutuminen (aamupäivä) 
 Kulttuurisensitiivinen kohtaaminen kotoutumisen tukena (iltapäivä) 

  Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautuminen löytyvät tästä linkistä. Ilmoittautuminen 
 16.5.2018 mennessä. Mikäli haluat seurata seminaaria ELY-keskuksen aluekatsomossa, 
 ilmoittaudu sähköpostilla paivi.ruotsala@ely-keskus.fi.    
  

http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Kick+off+8.5.+kutsu_Naapuruussovittelun+keskus.pdf/37dd9437-6e24-4e52-9592-17a91222a365/Kick+off+8.5.+kutsu_Naapuruussovittelun+keskus.pdf.pdf
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
https://goo.gl/forms/SM1qD2n7DfMxWqQ22
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3919517
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
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Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

 
 Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 
 kotouttamisen webinaarisarjan. Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja 
 ajankohtaisiateemoja kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin 
 kautta. Tilaisuuksista toimitetaan katselun mahdollistavat linkit etukäteen. Koulutukset 
 tallennetaan ja tallenteita on mahdollista katsoa Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-
 kanavalta (www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > tapahtumamateriaalit). Oleskelulupiin 
 liittyvän koulutuksen linkin saa pyydettäessä allekirjoittaneelta sähköpostilla 
 (paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi. Koulutusten tallenteita sekä muita Kotouttamisen 
 osaamiskeskusten koulutusten tallenteita voi katsoa täältä. 
 Koulutusten loppukevään ohjelma: 
 4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut 
 8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja tapahtumat   
 
 Asuinturvallisuuskoulutusta maahanmuuttajayhteisöille:  
 Infotilaisuus maksuttoman asumisen turvallisuuden koulutuksen järjestelyistä Turun 
 alueella torstaina 26.4. klo 19-20  
 Paikka: Yhdessä-yhdistys (Varissuon kirjaston alakerta), Nisse Kavon katu 3 
 Ohjelma:  
  Maahanmuuttajayhteisöjen turvallisuuskoulutuksen rakenne ja sisältö.   
  Maahanmuuttajataustaisten kouluttaminen arjen turvallisuuskouluttajiksi (MAKO). 
  Toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, Helsingin Pelastusliitto  
  Uudenmaan alueella toteutettu turvallisuuskoulutus ja siitä saadut kokemukset. 
  Turvallisuuskouluttaja Lasse Wallius, Helsingin Pelastusliitto 

  Turvallisuuskoulutuksen toteutus Turun alueella, Länsi-Suomen Pelastusalan liitto  
 Infotilaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhteisöjen johdolle ja 
 työntekijöille. Helsingin Pelastusliitto HELPE on järjestänyt maahanmuuttajille koulutusta 
 kodin ja arjen turvallisuudesta Uudellamaalla. HELPE on kouluttanut myös pidempään 
 Suomessa asuneita maahanmuuttajia turvallisuuskouluttajiksi, jotka pitävät omalla 
 äidinkielellään maahanmuuttajayhteisöille kodin ja arjen turvallisuusluentoja ja -
 harjoituksia. Koulutusta on infotilaisuuden jälkeen tarkoitus järjestää myös Turun seudulla. 
 Lisätietoja: Helpe, toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, 050 524 6200, olli-
 veikko.kurvinen@helpe.fi, Yhdessä-Yhdistys, Aida Bacic, 044 744 5525 
 aida.basic@yhdessa.org ja Sondip ry, Marianne Sirkiä, 040 527 4114, 
 marianne.sirkia@sondip.com 
 
 Mitä työnantaja haluaa tietää ulkomaalaistaustaisen palkkauksesta? Maahanmuuttajista 
 elinvoimaa Koillismaalle (ESR) –hanke järjestää yhteistyössä TE-palveluiden kanssa 
 perjantaina 4.5.2018 klo 10-12 etäyhteydellä infotilaisuuden, jossa perehdytään työlupiin, 
 EURES-työnvälitysverkostoon sekä Työpaikkasuomi-kieli-tukipalveluun. Asiantuntijana on 
 Hanna-Liisa Ylikorpi Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Osallistua voi etänä 
 omalta tietokoneelta. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa. 
 Ilmoittautuminen tiistaihin 1.5. mennessä sähköpostiin sanna.niikkonen@ksak.fi 
 Ennakkokysymyksiä voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos?disable_polymer=1
http://www.kotouttaminen.fi/
mailto:olli-%09veikko.kurvinen@helpe.fi
mailto:olli-%09veikko.kurvinen@helpe.fi
mailto:aida.basic@yhdessa.org
mailto:marianne.sirkia@sondip.com
mailto:sanna.niikkonen@ksak.fi


 

 

  4 (9) 

   
   
26.4.2018   

 

 AMIF projektet Stig in! Astu sisään! Come in! arrangerar en konferens i Nagu för kommunala 
 tjänstemän och övriga som i sitt dagliga arbete jobbar med personer med flyktingbakgrund. 
 Konferensen ”Vad kan vi lära av varandra? – Goda modeller för integrering av nyanlända” 
 hålls på Hotel Strandbo i Nagu måndagen den 14.5 kl. 12- 17.30 och tisdagen den 15.5. kl. 9-
 13.15.  Nordiska kommuner som lyckats med integration av nyanlända i lokalsamhället träffas 
 för en två dagars workshop i den åboländska skärgården. Med finns representanter från Åre i 
 Sverige, Vinje i Norge, Pargas (Nagumodellen), Närpes och Raseborg i Finland. Samtliga 
 kommuner har på olika vis med hjälp av olika metoder, utgångspunkter och modeller skapat 
 goda förutsättningar för integrering av nyanlända i den egna kommunen. 
 Hela programmet finns här. Anmälan senast 4.5. här.  
 
 Valtakunnallinen seminaari ”Ulkomaalainen rikoksentekijänä” tiistaina 8.5.2018 klo 9-15.45.  
 Paikka: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK), Vernissakatu 2, Vantaa. Kohderyhmä: 
 Laaja-alaisesti rikosseuraamusalan henkilöstö ja Risen yhteistyökumppanit. Ohjelma ja 
 ilmoittautuminen tästä linkistä viimeistään 29.4. Ohjelmassa mm. ulkomaalaisten maassaolo 
 ja maasta poistaminen, ulkomaalaistaustaisten vankien terveys ja hoito sekä paneeli aiheena 
 hyviä käytäntöjä monikulttuurisuustyöhön.  
 
 Uutta intoa ohjaukseen on tarjolla Appreciative Onquiry / Fire Works -
 ohjausmallikoulutuksista. Koulutus järjestetään torstaina 24.5. klo 8.30-16.30 Turun 
 ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun koulutalon luokassa 515 (Kellonsoittajankatu 9 - 11, 
 Turku) ja perjantaina 25.5.2018 klo 9.00-12.30 Opetusravintola Taidon Piletti ja Kippo -
 kabineteissa (Lemminkäisenkatu 14-18, Turku). Koulutus on suunnattu 
 maahanmuuttajataustaisia ohjaaville. Koulutus on englanninkielinen. Koulutukseen 
 ilmoittaudutaan viimeistään 17.5.2018 bit.ly/2H5OxtP. Tiloista ja koulutuksen 
 toiminnallisuudesta johtuen osallistujamäärä on rajattu noin 30 osallistujaan. Appreciative 
 Inquiry (AI) -metodi on vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen pohjautuva ohjausmalli, jota on 
 käytetty yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden vahvuuksien löytämiseen ja niiden 
 hyödyntämiseen muutostilanteissa. Fire Works -ohjausmalli on AI-metodista Belgiassa 
 kehitetty ohjausmalli, jota on hyödynnetty uraohjauksen ja integraatioprosessien tukena. 
 Ohjelmassa torstaina: 

 Appreciative Inquiry ja Fire Works –mallien lyhyt esittely 

 Fire Works -mallin ja pelillisten metodien ryhmätyöpaja I 
  Ryhmä 1: Fire Works -mallin kokeilua käytännössä. Työpajassa osallistujat tutustuvat 
  omakohtaisesti mallin ensimmäisiin osioihin.   
  Ryhmä 2: Pelilliset menetelmät ryhmien ohjauksessa. Ryhmässä esitellään ja  
  kokeillaan kotouttamiseen soveltuvia kielestä riippumattomia pelillisiä menetelmiiä 

 Fire Works -mallin ja pelillisten metodien ryhmätyöpaja II 
  Ohjelma on sama kuin aamupäivällä, mutta ryhmät vaihtavat paikkoja. 
 Ohjelma perjantaina: 

 Toinen koulutuspäivä on omistettu omien kokemusten luomiselle. Prosessissa 
hyödynnetään Appreciative Inquiry -mallia. 

 Edellisen päivän kokemusten jako pienryhmissä 

 Design Factory. Pohditaan, miten esitellyt ohjausmallit voivat tukea omaa työtä, 
organisaatiota ja asiakkaita. Ideoidaan sitä, miten opittuja toimintamalleja voi 

  hyödyntää omassa työssään. 

https://stiginastusisaan.com/2018/04/04/konferens-14-15-5-2018-i-nagu/
https://survey.abo.fi/lomakkeet/9574/lomake.html
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1488964&SID=f808af20-4127-486a-aabb-5ac62a9a7311&dy=225930167
bit.ly/2H5OxtP
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 Kotona Suomessa –hankepäivä on 6.6.2018 Helsingissä Messukeskuksessa. Yli 20 Kotona 
 Suomessa –pilottihanketta esittelee tuloksiaan ja kehittämiään toimintamalleja. 
 Messuesittelyjen lisäksi tilaisuudessa kuullaan mm. kansanedustaja Jani Toivolaa ja vuoden 
 2017 pakolaisnaista Bahar Mozaffaria. Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikana ja 
 se tulee www.kotouttaminen.fi –sivujen tapahtumakalenteriin. Tervetuloa!  
 
 Kannattaa seurata Kotouttamisen osaamiskeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenteria. Se 
 löytyy sivulta: www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista >koulutukset ja tapahtumat. 
 Kalenterissa ilmoitetaan paljon maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä koulutuksia ja 
 seminaareja. 
 

Koulutuksia maahanmuuttajille   

 
 Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Turun ammatti-instituutissa 
 alkaa syksyllä. Koulutukseen valituilta edellytetään: 
  • riittävää suomen kielen osaamista 
  • opiskeluvalmiuksia 
  • soveltuvuutta hoitoalalle 
  • opinnoissa ja ammatissa vaadittavaa terveydentilaa 
 Koulutuksen sisältö: 
  • Valmentautumisjakso 8 viikkoa (13.8. – 15.9.2018) 
  • Lähihoitajaopinnot ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista (yhteensä 180 op)  
  • Koulutus on kokopäiväopiskelua ja kestää 3 vuotta 
 Lisätiedot ja haku koulutukseen 7.5.2018 mennessä sähköpostilla: mervi.rantanen@turku.fi  
 Hakuohje: 
  • koulutus on tarkoitettu kaikenikäisille 
  • kerro lyhyesti itsestäsi ja miksi haluat opiskella lähihoitajaksi 
  • muista kirjoittaa hakemukseen yhteystietosi 
 Hakijat kutsutaan koulutusinfoon sekä suomen kielen ja matematiikan testeihin, 
 jotka pidetään 15.5.2018. Koulutukseen valittujen opiskelijoiden opinnot alkavat 
 13.8.2018 
  
 Puhtaus ja kiinteistöpalvelualan perustutkintokoulutus maahanmuuttajille alkaa Turun 
 ammatti-instituutissa. Koulutuksen sisältö: 
  • valmentautumisjakso 8 viikkoa 
  • koulutuksen kesto 3 vuotta 
 Hakuohje: 
  • koulutus on tarkoitettu 16-29 vuotiaille 
  • kerro sähköpostilla itsestäsi ja miksi haluat opiskella meillä 
  • kirjoita myös nimi, osoite ja puhelinnumero 
  • hakijat kutsutaan haastatteluun 30.5.–31.5.2018 
 Haku 18.5. mennessä sähköpostilla: jenni.numme@turku.fi  
 Lisätietoja koulutuksesta antavat: jenni.numme@turku.fi ja leena.sinervaara@turku.fi  
 
 
 

http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
mailto:mervi.rantanen@turku.fi
mailto:jenni.numme@turku.fi
mailto:jenni.numme@turku.fi
mailto:leena.sinervaara@turku.fi
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Työnhakua tukevat työpajat maahanmuuttajille   

  
 Vertaista vailla -hanke järjestää keväällä maahanmuuttajille suunnattuja, työnhakua 
 edistäviä työpajoja, jotka ovat kaikille avoimia. Suositeltu kielitaso osallistujilta on B1. 
  Työpajapäivät: 
  17.5. Oman osaamisen tunnistaminen 
  31.5. Verkostot kuntoon 
  7.6. Työnhaku kuntoon 
   Päivien kesto on klo 9-15, ja paikkana on Spark Up (Tykistökatu 4, 20520 Turku) 
  Työpajapäivien aikana saat eväitä siihen, miten edistää omaa työllistymistäsi Suomessa 
 tehokkaasti ja kannattavasti. Voit valita päivät, joihin haluat ilmoittautua. Ilmoittautuminen 
 tapahtuu tämän linkin kautta: https://www.lyyti.in/vv_tyopajat 
  Lisätietoja: Hanna Kirjavainen, hanna.kirjavainen@turkuamk.fi, 0403550127 ja 
  Essi Hillgren, essi.hillgren@turkuamk.fi, 0403550934 
 

 Kysely vanhempien barometri 14 kielellä  

 
 Vanhempien Barometri – kysely vanhemmille suomen ja ruotsin lisäksi 12 eri kielellä! Mitä 
 vanhemmat ajattelevat lapsensa koulunkäynnistä, vanhempien osallisuudesta koulussa ja 
 kodin ja koulun yhteistyöstä?  Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola 
 kartoittavat yhdessä Åbo Akademin kanssa Vanhempien Barometri 2018 -kyselyllä 
 peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä, uudesta 
 opetussuunnitelmasta, kodin ja koulun yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta kou-
 luyhteisöissä. Kyselyyn voi vastata suomen ja ruotsin lisäksi englannin, venäjän, viron, 
 arabian, somalian, vietnamin, bosnian, persian/farsin, kurdin/soranin, albanian, 
 bulgarian ja swahilin kielillä. Svenska Kulturfondenin rahoitus mahdollistaa Vanhempien 
 Barometrin toteuttamisen ensimmäistä kertaa näin monella kielellä. Tapaatko työssäsi 
 vieraskielisiä vanhempia? Mikäli kohtaat työssäsi vieraskielisten oppilaiden vanhempia, 
 toivomme että välität tietoa mahdollisuudesta vastata kyselyyn ja kannustat heitä 
 vastaamaan kyselyyn. Kysely antaa kouluille ja muille toimijoille tärkeää tietoa myös 
 vieraskielisten vanhempien koulua ja kodin ja koulun yhteistyötä koskevista näkemyksistä. 
 Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä: http://www.vanhempainliitto.fi/baro Lisätietoja: Ulla 
 Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ulla.sii-mes@vanhempainliitto.fi 
 

Työkaluja, selvityksiä ja julkaisuja  

 
 Vain sisältö ratkaisee -kampanja kannustaa palkkaamaan kansainvälisen osaajan ja  
 madaltaa työnantajien kynnystä palkata maahanmuuttajataustainen henkilö tai 
 turvapaikanhakija. Kampanja nostaa esille tietoa esimerkiksi työluvista ja tuista ja pyrkii 
 vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi. Tietoa 
 palkkaamisen tueksi sivustolta: https://www.toissataalla.fi/ Kampanjassa ovat mukana useat 
 alueella toimivat hankkeet.  
 
 Kotona Suomessa -hanke on teettänyt selvityksen aikuisten maahanmuuttajien 
 kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman uusien liitteiden mukaisista 
 ammatillistetuista malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä tarkastellaan 

https://www.lyyti.in/vv_tyopajat
mailto:hanna.kirjavainen@turkuamk.fi
mailto:essi.hillgren@turkuamk.fi
http://www.vanhempainliitto.fi/baro
mailto:ulla.sii-mes@vanhempainliitto.fi
https://www.toissataalla.fi/
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 muun muassa koulutuksen toteutustapoja, opiskelijoiden sijoittumista koulutuksen jälkeen 
 sekä heidän saavuttamiaan kielitaidon tasoja. Selvitys on luettavissa tästä linkistä. 
 
 Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishanke (PALOMA) on julkaissut 
 käsikirjan, johon on koottu tietoa pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden voimavara- ja 
 riskitekijöistä sekä eri aloille kohdennettuja suosituksia, keinoja ja työkaluja pakolaisten 
 mielenterveyden edistämiseen, ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen sekä hoitoon. Koko 
 käsikirja on luettavissa tästä linkistä.  
 
 Shadia Raskin väitöskirja ”Diversity and Health in the Population: Findings on Russian, 
 Somali and Kurdish Origin Populations in Finland” tarkastetaan perjantaina 4.5. klo 12 
 alkaen Helsingin yliopiston hammasklinikan luentosalissa 1 (Kytösuontie 9, Pikku-Huopalahti). 
 Tilaisuus on julkinen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tutkimus julkaistaan sähköisesti 
 Helsingin yliopiston e-thesis -palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-4169-9  
 Painettua julkaisua myy Unigrafia: https://shop.unigrafia.fi/  
  
 Moni osaa! –tutkimusraportti on julkaistu. Maahanmuuttajien on usein vaikea edetä 
 koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä 
 työpaikoilla. Toisaalta monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin 
 työpaikoilla tarvitaan. Keiden osaamista jää hyödyntämättä? Miten osaaminen jäsentyy ja 
 mitä ovat todelliset kehittämistarpeet monikulttuurisilla työpaikoilla Suomessa?  
  Julkaisussa etsitään vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Julkaisussa kuvataan 
 maahanmuuttajatyöntekijöiden osaamisen kehittämisen keinoja sekä esitellään 
 käytännönläheinen osaamisen kehittämisen malli, joka tukee laaja-alaisesti 
 maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen jäsentämistä, tunnistamista ja 
 kehittämistä työpaikalla. Julkaisu pohjautuu Työsuojelurahaston tukemaan ja 
 Työterveyslaitoksen hallinnoimaan Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla 
 työpaikoilla -tutkimushankkeeseen. Tutkimusraportti: http://urn.fi/URN:ISBN  978-952-261-
 803-0 (PDF) Moniosaa! -malli (suomi, englanti), keskustelulomake (suomi, englanti, arabia, 
 somali, venäjä) sekä tulostettava juliste monikulttuurisille työpaikoille:  www.ttl.fi/moniosaa 
 
 Helsingin yliopiston WeAll-hanke on toteuttanut haastattelututkimuksen 
 maahanmuuttajataustaisten naisten kokemuksista järjestö- ja TE-palveluissa. Se on 
 antanut suosituksina mm.: 

 Maahanmuuttajataustainen työnhakija tulee kohdata ennen muuta osaajana, ei 
ensisijassa ”maahanmuuttajana”. 

 Työnhakijoiden näkökulma on tärkeä nyt, kun työnvälityspalvelut ovat muutoksessa 
maakuntauudistuksen myötä. 

 Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että pienten lasten äitejä ei syrjäytettäisi 
suomen kielen opinnoista kannustamalla heitä jäämään kotiin. 

 Korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyden parantaminen 
edellyttää nykyistä yksilöllisempiä työllisyyspalveluita. 

 http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-tarvitsevat-
 yksilollisempia-tyovoimapalveluita/ 
  

 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotoselvitys_09_04_18.pdf/341dcdd8-f5e8-4eac-b667-a9043bf4a012
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/URN_ISBN_978-952-343-100-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN%20978-951-51-4169-9
https://shop.unigrafia.fi/
http://urn.fi/URN:ISBN%20%09978-952-261-%09803-0%20(PDF)
http://urn.fi/URN:ISBN%20%09978-952-261-%09803-0%20(PDF)
http://www.ttl.fi/moniosaa
http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-tarvitsevat-%09yksilollisempia-tyovoimapalveluita/
http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-tarvitsevat-%09yksilollisempia-tyovoimapalveluita/
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Uskontojen rauhankävely  

 
 Uskontojen rauhankävely 2018 järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 20.5. kello 17-19. 
 Kävely alkaa Puolalanmäeltä. Puhumassa mm. Li Andersson ja Olli Manni. Tervetuloa kaikki, 
 uskovaisista uskonnottomiin!   
  

  
 

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  

 
 Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät 
 maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tuetaan 8 miljoonalla eurolla. 
 Mitä tuetaan: 
 Avustuksilla voidaan muun muassa kehittää maahanmuuttajien oppimista ja ohjausta niin 
 varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulutuksessa 
 ja vapaassa sivistystyössä kuin valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa. Lisäksi 
 avustuksilla on mahdollista vahvistaa osallisuutta ja edistää hyvinvointia taiteen, kulttuurin ja 
 liikunnan toimialoilla sekä nuorisotyön ja -toiminnan keinoin. 
  Ketkä voivat hakea: 
 Avustusta voidaan myöntää korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja ylläpitäjille, kunnille, 
 oikeuskelpoisille yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille ja järjestöille. Taiteen, kulttuurin ja 
 liikunnan avustuksia voidaan myöntää ainoastaan järjestöille. Erityisesti toivotaan hankkeita, 
 joilla edistetään kohtaamisia ja vuoropuhelua. 
 HAKUAIKA JA HAKEMINEN:  
 Haku avattiin 23.4.2018. Sähköinen avustushakemus tulee jättää Opetushallituksen 
 sähköiseen järjestelmään viimeistään 25.5.2018 klo 16.15. 
 Hakutiedote ja hakulomake löytyvät täältä: 
 http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/valtion_erityisavustus_kotoutumisen_e
 distamiseen_2018?language=fi 

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/valtion_erityisavustus_kotoutumisen_e%09distamiseen_2018?language=fi
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/valtion_erityisavustus_kotoutumisen_e%09distamiseen_2018?language=fi
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  Opetushallituksen tiedote täältä: 
 http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/maahanmuuttajien_ja_turvapaikanha
 kijoiden_kotoutumista_tuetaan_8_miljoonalla_eurolla 
  
 Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen 
 liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös 
 ajankohtaisia hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  
     
  

Hyvää kevättä kaikille!  

Ystävällisin terveisin, 
Päivi Ruotsala 
aluekoordinaattori, Varsinais-Suomi ja Satakunta  
paivi.ruotsala@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, Turku  

%09http:/www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/maahanmuuttajien_ja_turvapaikanha%09kijoiden_kotoutumista_tuetaan_8_miljoonalla_eurolla
%09http:/www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/maahanmuuttajien_ja_turvapaikanha%09kijoiden_kotoutumista_tuetaan_8_miljoonalla_eurolla
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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