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Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotouttamisasioista                                      

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

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

Seuraava Moniku-verkoston tapaaminen on 23.5.2019 klo 12.30-16   

Tapaamisessa esitellään mm. Turun ja Turun seudun kotouttamisohjelmia, jotka on päivitetty viime 
vuonna. Samoin siellä esitellään valmisteilla olevaa Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategiaa. 
Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, luentosali (2. krs.) Eerikinkatu 34, Turku.  
Ilmoittautuminen viimeistään 16.5.2019 tästä linkistä.   

MONET-seminaari 2019 – Hyvinvoiva kotoutuja – työkaluja, tutkimusta ja 

näkökulmia 6.5.2019  

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki. 
Seminaarissa pääset kuulemaan ajankohtaisia asioita kotoutumiseen liittyen. Seminaarissa esitellään 
työkaluja sekä tutkimus- ja kehittämistyötä kotoutumisen tueksi, ajankohtaisia asioita 
paperittomista ja turvapaikanhakijoista sekä kuullaan näkökulmia toiseuttamisesta ja 
syrjimättömyydestä. Järjestäjä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa. Sinulla on mahdollisuus tulla verkostoitumaan ja seurata seminaaria 
Turussa aluekatsomossa. Paikka on Valtion virastotalo, kokoushuone Airisto (3. krs), 
Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Ohjelma kokonaisuudessaan tästä.  
Ilmoittautuminen Turun aluekatsomoon viimeistään 1.5.2019.  

MARJAT-hankkeen loppuseminaari 9.5.2019 klo 12.30-16.00 Turussa   

Paikka: ICT-talo, Auditorio Delta, Joukahaisenkatu 3, Turku.  
MARJAT SATOA on hankkeen loppuseminaari ja sen teemana on, miten kotoutumista voi tukea 
terveyden ja hyvinvoinnin keinoin.  
Ohjelma kokonaisuudessaan.  
Ilmoittautuminen viimeistään 6.5.2019.  
Lisätietoa: Anu Puodinketo-Wahlsten ja Anna Hallvar, s-posti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi  

Yksintulleiden pakolaisnuorten perhe ja kotoutuminen -seminaari Turussa 

15.5.2019. 

Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku. 
Tervetuloa kuulemaan, mitä nuorille kuuluu oleskeluluvan saamisen jälkeen, kuinka perheestä 
erossaolo vaikuttaa nuorten kotoutumiseen ja millaisia ideoita viranomaisilla ja järjestöillä on 
nuorten tukemiseen. Seminaarin järjestävät Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke "Perheen 
erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus" ja Turun ensi- ja turvakoti. 
Seminaarin ohjelma kokonaisuudessaan tästä linkistä. 
Tiedustelut: Johanna Hiitola, puh. 040 671 2357, sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/58e8c0af-b434-42e5-b0c7-9faa4232afb7?displayId=Fin1759674
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4476591
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e1398e94-1512-4a63-96d4-43b090e853bb?displayId=Fin1759749
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Marjat_satoa_seminaarin_ohjelma.pdf/266dc650-0792-d02f-c3d0-e2bbbe61b0fb/Marjat_satoa_seminaarin_ohjelma.pdf.pdf
https://www.lyyti.fi/reg/MARJAT_SATOA__seminaari_8974
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
http://www.migrationinstitute.fi/fi/page/yksintulleiden-pakolaisnuorten-perhe-ja-kotoutuminen
mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
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Maahanmuuttajat sote-järjestöissä – kuinka helpottaa osallistumista? 

Seminaari ja työpaja Kuntoutussäätiössä Helsingissä 21.5.2019  

Paikka: Kuntoutussäätiö, Pakarituvantie 4, Helsinki 
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta ei tavoita kunnolla maahan muuttaneita.  
Seminaarissa pureudutaan maahanmuuttajien tuen tarpeeseen ja osallistumisen esteisiin sekä 
etsitään yhdessä keinoja, joilla heidän osallisuuttaan sote-järjestöissä voidaan parantaa.  
Luvassa on kokemusten vaihtoa ja yhteistä ideointia sekä runsaasti tuoretta tutkimustietoa ja 
käytännön vinkkejä. Seminaari on suunnattu eri sairausryhmiä edustaville järjestöille, 
maahanmuuttajille sekä heidän parissaan työskenteleville henkilöille ja järjestöille. Kaikki 
maahanmuuttajien osallisuudesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!  
Voit osallistua koko päivän ohjelmaan tai pelkästään aamu- tai iltapäivään.  
Ohjelma ja ilmoittautuminen (viimeistään 14.5.).  

Työkaluja kotouttavaan työhön – miten puhua sensitiivisistä asioita -

koulutus Turussa 22.5.2019 klo 13-16 

Paikka: Kokoushuone Niinistö (2 krs.), Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku. 
Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa –hanke ja sen tavoite on antaa työvälineitä ja tietoa 
kotoutumisen asiantuntijoille siihen, miten puhua erilaisista sensitiivistä asioista 
kotoutumiskoulutuksissa, erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja muissa tilanteissa. Koulutuksessa 
käsiteltäviä teemoja ovat mm. tasa-arvo, seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt ja traumojen 
vaikutus toimintaan. Koulutus on suunnattu kotoutumiskoulutusten opettajille ja ohjaajille, 
kotouttavaa työtä tekeville asiantuntijoille ja työssään maahanmuuttajia kohtaaville.  
Lisätietoja aluekoordinaattorit Päivi Ruotsala ja Tanja Tammimies, s-posti etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi.  
Ohjelma kokonaisuudessaan. 
Ilmoittautuminen viimeistään 9.5.2019. 

Kotona Suomessa –hankepäivä 5.6.5019 Helsingissä 

Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki. 
Kotona Suomessa -hankkeen toimijat kokoavat päivään kotouttamisen näkökulmia ja toimintamalleja 
eri puolilta Suomea. Teemoja käsitellään muun muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden 
kehittämillä ja työssään käyttämillä menetelmillä. Päivän teemoina ovat erityisesti vuorovaikutus, 
hyvät väestösuhteet kotoutumisen tukena sekä työllistymisen mallit. Tilaisuus lähetetään myös 
verkon kautta streamattuna, jolloin linkki katseluun lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. 
Tilaisuuden ohjelman pääset katsomaan tästä. Ilmoittautua voit tämän linkin kautta 2.5.2019 
mennessä. Lisätietoja: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi   

Tutkittua tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista 

18.6.2019 klo 12-16 Helsingissä 

Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Salit 1-3 
Millainen on Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi? Mitä tiedämme heidän 
mielenterveydestään tai toimintakyvystään? Miten turvapaikanhakijoina tulleet lapset voivat? 
Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus toteutettiin 2018–2019 osana 
Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallista kehittämishanketta (TERTTU). 
Seminaarissa asiantuntijat esittelevät tutkimuksen tuloksia.  
Lisätietoa tulossa THL:n tapahtumakalenteriin.  

 

https://www.lyyti.fi/reg/maahanmuuttajat_sote-jarjestoissa
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019/a48c45ee-4406-537a-a4ed-2046236c2515/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/6735B7F836D9FF53
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Kotona+Suomessa+-+Valtakunnallinen+hankep%C3%A4iv%C3%A4%205.6..2019/1201dac2-0d2f-499b-b448-f3b596853f7f
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f928be30-9091-447f-997a-7274429c871a?displayId=Fin1732727
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/ajankohtaista/tapahtumat
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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, jotka on tarkoitettu 
maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville. 
 

Kysely maaseudun kotouttamisen käytännöistä  

Maaseudun kotouttamiskäytännöt -tiimin toiminta käynnistetään valtakunnallisella kyselyllä 
harvaan asutuilla, maaseutumaisilla alueilla tai asukasmäärältään pienissä kunnissa maahanmuutto- 
ja kotouttamisasioiden parissa työskenteleville toimijoille. Kyselyn avulla selvitetään, millä keinoin 
toimijat voisivat vahvistaa omaa osaamistaan ja hyödyntää muilla alueilla kehitettyjä toimintatapoja 
sekä jakaa omia hyviä käytäntöjään muille. Kyselyyn pääset vastaamaan webropol -lomakkeella, joka 
on auki 15.5.2019 asti. Kyselyn kielet ovat suomi ja ruotsi (voi valita kielen). Kotona Suomessa -
hanke järjestää 1.10.2019 aiheeseen liittyvän valtakunnallisen seminaarin Rovaniemellä ja tämän 
kyselyn vastauksia hyödynnetään myös seminaarin suunnittelussa. 
 

Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille 
 
Kurssi maahanmuuttajalasten vanhemmille kuinka tukea lasta koulunkäynnissä 

Turussa järjestetään kurssi maahanmuuttajataustaisten koululaisten vanhemmille. Kurssilla 
kerrotaan suomalaisesta koulusta ja siitä, miten lasta voi tukea koulunkäynnissä. Kurssilla opastetaan 
myös Wilman käyttöön.  
Kurssin järjestävät Auralan Setlementti ry:n hankkeet ”Perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille” sekä 
”Perustaidot haltuun”. Ilmoittaudu mukaan kahville ja keskustelemaan! Kurssille voi tulla, vaikka 
asuu muualla kuin Runosmäessä.  
Paikka: Runosmäen nuorisotila, Piiparinpolku 13, Turku.   
Aika: 2.−28.5. tiistaisin ja torstaisin klo 9-11.45. 
Ilmoittautuminen: puhelimitse 050-316 7702 tai verkossa sähköisellä lomakkeella 
Tietoa kurssista eri kielillä Auralan nettisivuilla.  

Avoin hyvinvointiryhmä maahanmuuttajille huhti-toukokuussa 

Turun kriisikeskuksen Serene-toiminta järjestää avoimen ryhmän maahanmuuttajille. Ryhmässä saa 
tietoa hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja siellä tehdään erilaisia harjoituksia. 
Ryhmässä käytettävät kielet ovat suomi, englanti, ruotsi, selkokieli ja elekieli. Ryhmä on tarkoitettu 
kaikille maahanmuuttajataustaisille. Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus tulla 
tapaamaan muita, juttelemaan ja vaikuttaa samalla omaan hyvinvointiin. Ryhmään voi tulla kerran 
tai vaikka joka viikko, eikä etukäteisilmoittautumista tarvita. Ryhmää ohjaavat psykologit Laura 
Happonen ja Katri Manelius-Eriksson. Valovoima-ryhmä kokoontuu Turun kriisikeskuksen tiloissa 
(Maariankatu 6b, 4krs.) torstaisin klo 14-15:30, huhti- ja toukokuun ajan. 

Miesten Tila –kohtaamispaikan toiminta ja uudet nettisivut  

Vain miehille –kohtaamispaikka on vaihtanut nimen Miesten Tilaksi. Facebookista paikan löytää 
nimellä Miesten Tila ja Instagramista nimellä miesten_tila. Tila on auki koko kesän. Jalkapalloa 
pelataan koko kesä tiistaisin Parkin kentällä klo 14-16. Tiistaisin toisena ryhmänä on ruokaryhmä, 
jonne ilmoittaudutaan ohjaajalle. Torstaisin jatkuu kuntosali 13.6 asti. Kevään uutena ryhmänä alkaa 
luontoryhmä Kurjenrahkan kansallispuistoon torstaisin klo 10-16. Sinnekin tulee ilmoittautua 
ohjaajalle.  

http://www.kotouttaminen.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/695cabbe-0904-407d-97ca-117a98179ea1?displayId=Fin1747196&surveyLocale=fi
https://www.opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=fi&t=5563
https://aurala.fi/immigrants-3/
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Miesten Tilan nettisivut ja ohjelma. Sivulta löytyy esitteet suomen, englannin, arabian, persian, 
kurdin ja darin kielillä. Lisäksi sivuilla on toiminnallisten ryhmien esitteet (kahvila, palloilu, biljardi, 
kuntosali, keilailu, jalkapallo, Kuhankuono-retki, keittiö).  

Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi (jatkokurssit 1 ja 2) Turussa   

Pisara-yhdistys järjestää kurssit 27.5-11.6. ja kurssi kestää yhteensä 40 tuntia.  
Kurssin tarkemmat ajat: 27.–29.5. maanantai–keskiviikko ja 3.6.-13.6. maanantai-torstai klo 12.30-16 
Huom. 29.5., 5.6. ja 11.6. klo 12-16. 
Paikka: Auralan kansalaisopisto, osoite Louhenpolku 2/Satakunnantie 10. 
Ilmoittaudu näin:  
1. Maksa kurssimaksu 60 € tilille FI06 5716 9020 0429 53. Tilinomistaja on Pisarassa Valtameri – 
Kehitytään yhdessä ry.  
2. Kirjoita sähköpostiin pisarary@gmail.com viesti: Ilmoittaudun suomen intensiivikurssille ja nimesi. 
Lisätietoa sähköpostilla: pisarary@gmail.com  

Kesäleirejä pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille 

Kesälukioseura ry järjestää pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille Stean tuella kesäleirejä ja 
kesälukioita.   
Omakieliset kesäleirit 7–14-vuotiaille  
Kesälukioseuran järjestämät oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä kesäleirejä, jotka 
on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille. Leireillä lapset pääsevät käyttämään omaa 
äidinkieltään sekä tutustumaan omaan kulttuuritaustaansa ja muihin samantaustaisiin lapsiin ympäri 
Suomea. Lisätiedot ja haku osoitteessa kesalukioseura.fi.  
Kesälukiot 15–19-vuotiaille nuorille 
Maahanmuuttajakesälukiot ovat 15–19-vuotiaille pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen 
saapuneille nuorille suunnattuja kesäkursseja/leirejä, joissa nuoret saavat tietoa suomalaisesta 
koulutusjärjestelmästä ja tukea tulevaisuutensa suunnitteluun. Kesälukiossa nuoren tukena ovat 
omakielinen ohjaaja, opinto-ohjaajat ja suomen kielen opettaja. Katso viime kesänä kesälukioon 
osallistuneen Rostamin mietteet kesälukiosta. Lisätiedot ja haku 
osoitteessa https://kesalukio.fi/kesalukiot/maahanmuuttajakesalukiot/. 
Tyttöjen kesälukio 
Kesällä 2019 järjestetään myös pelkästään pakolaistaustaisille tytöille suunnattu Tyttöjen kesälukio. 
Kesälukion jälkeen tyttöjen tukena jatkaa puolen vuoden ajan omakielinen mentori. Lisätiedot ja 
haku osoitteessa https://kesalukio.fi/project/tyttojen/. Lisätietoja antaa kurssisihteeri Mari Hakala, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kesalukioseura.fi   

 

Tapahtumia  
Kulttuurifiesta 4.5. ja 25.5.2019 klo 11-16  

Yhdessä-yhdistyksessä pääsee tutustumaan eri kulttuureiden ruoka-, tanssi- ja musiikkielämyksiin 
kahtena lauantaina. Osoite Nisse Kavon katu 3 (Varissuon kirjaston alakerta).  
Kulttuurifisestan Facebook-tapahtuma. 

 
Etnofest 18.5.2019 klo 15-19 

Etnofest on koko perheen ilmainen ja päihteetön kevätfestivaali. Paikka on Pelttarin kenttä 
Varissuolla. Tapahtumassa on musiikkia, tanssia, monipuolisia työpajoja, käsitöitä ja etnisiä pop up –
ravintoloita. Esiintyjinä mm. Paleface, Samba Carioca ja Kachaoman.  
Etnofestin mainos Facebook-tapahtumana. 

http://www.tsemppi.net/miestentila.html
mailto:pisarary@gmail.com
https://kesalukioseura.fi/kurssitoiminta/oman-aidinkielen-ja-kulttuurin-kurssit/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9mb3k5yOkx8
https://kesalukio.fi/kesalukiot/maahanmuuttajakesalukiot/
https://kesalukio.fi/project/tyttojen/
mailto:etunimi.sukunimi@kesalukioseura.fi
https://www.facebook.com/events/yhdess%C3%A4-yhdistys/kulttuurifiesta-2019/658071297946585/
https://fi-fi.facebook.com/pg/EtnofestTurku/events/?ref=page_internal
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Raportteja, julkaisuja, työkaluja, kehittämishankkeita   

Edustajan työkalupakki tukee edustajien työtä  

Kahdeksalla kielellä julkaistu edustajan työkalupakki tarjoaa edustajille tietoa ja hyviä käytäntöjä 
yksin tulleiden lasten hyvinvoinnin tukemisesta ja edun turvaamisesta. Lisäksi työkalupakki sisältää 
tietoa verkostotyöskentelystä ja edustajan oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Materiaalia on kerätty 
eri maista, ja se on tuotettu Euroopan edustajajärjestelmien ProGuard-kehittämishankkeessa. 
Suomessa hankekumppanina toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
Edustajan työkalupakki.  

Talent Boost Cook Book tarjoaa hyviä käytäntöjä kansainvälisiin osaajiin 

liittyvään työhön  

Cookbookin tarkoitus on toimia käytännönläheisenä oppaana kansainvälisten osaajien houkuttelun ja 
integroimisen parissa toimiville. Lisäksi opas on suunnattu toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita 
kansainvälisiin osaajiin liittyvästä työstä Suomessa. Kansainvälisiin osaajiin liittyvä työ kehittyy ja 
muuttuu jatkuvasti, minkä vuoksi käsikirja päivitetään säännöllisesti kerran tai kaksi vuodessa uusilla 
malleilla, aloitteilla ja hankkeilla. Talent Boost Cookbook -käsikirjan on koonnut Future Place 
Leadership työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. 
Talent Boost Cookbook (vain englannin kielellä) 
Talent Boost -toimenpideohjelma 
 
Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luonut selkokieliset arjen 

turvallisuus ja ensiapuohjeet 

Ohjeet sopivat vapaaehtois- ja ammattilaiskäyttöön ja myös erityisryhmille.  
Opas kertoo selkosuomeksi toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa, siitä mitä ihmiselle hädän 
hetkellä tapahtuu, miten voi auttaa itseään, kodin turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta.  
Oppaan voi ladata Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet-sivulta. 
 
Nuorten viesti vanhemmille –videot ammattilaiskäyttöön 

Miten pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän vanhempansa voivat rakentaa 
vuoropuhelua? Mitä vanhempien pitäisi tietää suomalaisesta koulusta tai seurustelukulttuureista? 
Nuoret kertovat. Pakolaisnuorten tuki ry:n (ent. Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry) Nova-hanke 
on työstänyt pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten ja miesten kanssa vanhemmille 
suunnattuja videoita. Videoiden kieliversiot ovat: suomi/englanti, arabia, persia ja somali.  
Videot ovat Kölvi-toiminnan kotisivuilla sekä Kölvi-toiminnan YouTube-kanavalla. 

 

Uutisia  
 

Saatavuusharkinta poistuu Suomessa jo työskentelevien jatkoluvista 1.6. 

alkaen  

Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa 
vähintään vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle. 
Lainmuutoksella tavoitellaan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden helpottamista. Tiedote 
saatavuusharkinnan poistosta TEM:n sivuilla.  
 
 

  

https://guardianstoolkit.eu/fi/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/12426544/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf/5651df99-ec76-99fd-01db-720d378f04c3/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf.pdf
https://tem.fi/talent-boost
https://rednet.punainenristi.fi/parjataanyhdessa
https://www.kolvi.fi/videot
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen
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SAK:n selvitys työperäisten maahanmuuttajien integroitumisesta   

Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n tekemien selvitysten mukaan työperäiset maahanmuuttajat 
eivät juurikaan saa työnantajiltaan tukea suomen tai ruotsin kielen opiskeluun. Kielitaidon puutteen 
tuomat väärinymmärrykset ovat suurin haaste monikulttuurisilla työpaikoilla. Opiskelemaan tullut 
pääsee alkuun integroitumisessa opintojensa aikana, perheen perässä Suomeen muuttavalla on usein 
jo verkostoja maassa ja kotouttamispalvelujen piirissä olevat saavat välineitä kotoutumiseen 
yhteiskunnalta. Sen sijaan työperäisen maahanmuuttajan integroituminen jää usein työnantajan 
vastuulle. Uutiset SAK:n sivuilla: Maahanmuuttajat SAK-laisilla työpaikoilla, millaista on hyvä 
monikulttuurinen henkilöstöpolitiikka? ja muistilista monikulttuuriselle organisaatiolle.   

 
Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille lähes 2,6 miljoonaa erityisavustuksia  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kahdeksalle korkeakoululle 2,57 miljoonaa 
erityisavustuksia korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kouluttamiseen ja ohjaukseen. 
Rahoitettavilla hankkeilla vahvistetaan, laajennetaan ja edelleen kehitetään maahanmuuton 
vastuukorkeakoulutoimintaa ja maahanmuuttajien polkuja korkeakoulutukseen ja työelämään. 
Tiedote erityisavustuksista opetus- ja kulttuuri-ministeriön sivuilla.  
 
Työryhmä tukemaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja 

integroitumista  

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö ovat asettaneet yhteistyöryhmän tukemaan 
korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä 
maahantulon ja oleskelulupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Eri hallinnonalojen ja korkeakoulujen 
yhteistyötä tarvitaan, jotta korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon liittyvät prosessit saataisiin 
nykyistä sujuvammiksi ja valmistuneilla opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä 
Suomessa. Tiedote yhteistyöryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta sisäministeriön sivuilla.  

 
Miten maahanmuuttajien työllistymistä voidaan nopeuttaa? Kuuntele TEM:n 75 % 

- podcast  

Maaliskuun lopussa TEM:n 75 % -podcastissa pohdittiin, miten maahanmuuttajien kotouttamisesta 
tehdään parempaa ja työllisyys saadaan nousuun. Vieraina TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja 
Hämäläinen ja Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Podcast TEM:n sivuilla.  
 
Opetushallituksesta esite maahanmuuttajista aikuisten perusopetuksessa  

Opetushallitus on julkaissut esitteen ”Perustietoja ja -taitoja – Maahanmuuttajat aikuisten 
perusopetuksessa”. Esite on luettavissa sähköisenä OPH:n verkkosivuilla.  
 
Vertaista vailla –hankkeen blogissa aiheena monikulttuurinen vuorovaikutus 

Hankkeen aikana on kirjoitettu blogitekstejä eri aihepiireistä. Huhtikuussa aiheena oli 
monikulttuurinen vuorovaikutus yritysneuvonnassa –koulutus.  

 

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  

 
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia 
hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  
 

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/maahanmuuttajat-saklaisilla-tyopaikoilla
https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/maahanmuuttajat-suomalaisilla-tyopaikoilla-millaista-hyva-monikulttuurinen-henkilostopolitiikka
https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/maahanmuuttajat-suomalaisilla-tyopaikoilla-millaista-hyva-monikulttuurinen-henkilostopolitiikka
https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/muistilista-monikulttuuriselle-organisaatiolle
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulutetuille-maahanmuuttajille-lahes-2-6-miljoonaa-erityisavustuksia
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/tyoryhma-tukemaan-kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista
https://tem.fi/75-podcast
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuiset_perusopetuksessa_2019.pdf
https://responsible.turkuamk.fi/blogi/monikulttuurinen-vuorovaikutus-yritysneuvonnassa/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Turun kaupungin avustukset  

Kaupunki tarjoaa avustuksia yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille palvelujen tai toiminnan 
tukemiseksi. Avustusta voi hakea esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kulttuurin ja 
liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen tai nuorten omaehtoiseen toimintaa. Avustusta voi hakea 
erikseen määriteltyinä hakuaikoina. 
Vielä ehditte hakea Turun kaupungin projektiavustusta kesätapahtumiin. 6.5.2019 MENNESSÄ 
tulleet hakemukset käsitellään toukokuun lautakunnassa. 
Projektiavustusten haku on jatkuva, joten hakemuksen voi käydä täyttämässä Kulta-järjestelmässä 
silloin kun se itselle parhaiten sopii. Loppuvuoden projektiavustushakemukset käsitellään syyskuussa. 
Turun kaupungin projektiavustusta voi hakea toimintaan, joka on nuorten itsensä järjestämää, 
toteuttajista 2/3 on alle 29-vuotiaita eikä toimintaa vielä tueta nuorisolautakunnan toiminta- tai 
sopimuspohjaisella avustuksella. 
Kulta-järjestelmään pääsee kirjautumaan tästä linkistä: http://lomakkeet.turku.fi 
Turun kaupungin avustukset, hakeminen ja ohjeet.  
 
STEA-avustusten hakuajat vuonna 2019  

 uusien avustusten haku 3.4.-31.5.2019  
 jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019  

Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla. 

 

Tietosuojaseloste  
 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu 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 sähköposti osoitteeseen paivi.ruotsala@ely-
keskus.fi. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta ely-
keskus.fi/TIETOSUOJASELOSTE 

 

Hyvää Vappua ja kesän odotusta kaikille!  

Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi seuraavassa uutiskirjeessä, niin lähetä minulle 
sähköpostia. Tiedotteita tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä ennen tarpeen 
mukaan. 

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 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 
twitter: @KotonaSuomessa 

 

http://www.sondip.com/fi/?email_id=89&user_id=177&urlpassed=aHR0cDovL2xvbWFra2VldC50dXJrdS5maS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.turku.fi/avustukset
https://www.stea.fi/avustusten-haku
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

