
 

 

  1 (6) 

   
   
17.12.2019   

 

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  
 

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategian julkistamistilaisuus 13.2.2020, 

Turku 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla valmisteltava Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 
valmistuu alkuvuonna ja julkistamistilaisuus on 13.2.2020 Valtion virastotalossa aamupäivällä. Laita 
päivä kalenteriisi. Lisätietoja tilaisuudesta tammikuussa.  

Seuraava Moniku-verkoston tapaaminen on 4.3.2020 klo 13-16 Turun 

kaupunginkirjaston Studiossa  

Ohjelma ja kutsu lähetetään myöhemmin. 

Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä - yhdenvertaisuutta kotoutumiseen 

yhdenvertaisella arvioinnilla -koulutus, Turku 

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

Kotoutumisen kokonaiskatsauksen julkistamistilaisuus 21.1.2020, Helsinki  

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotoutumisen 
kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää. Nyt julkaistava Kotoutumisen 
kokonaiskatsaus 2019 sisältää kaksi erillistä julkaisua: artikkelijulkaisun sekä infografiikasta 
koostuvan indikaattorijulkaisun. Samaan aikaan julkaistaan Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tulevat lähiaikana kototuttaminen.fi –sivun 
koulutuskalenteriin.  

Kotoudutaan Varsinais-Suomessa 2020–tapahtuma 29.1.2020 klo 10-16, Turun 

Kristillinen opisto, Lustokatu 7 

Tapahtumassa esitellään sekä AboaNova -hankkeessa kehitettyjä malleja ja tuotteita sekä hyviä 
käytäntöjä kotoutumisen edistämiseksi. Tapahtuma tavoitteena on myös koota yhteen 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/bff3bbe0-010b-42ad-b0e6-9b6101c467e2?displayId=Fin1867904
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Kielitaidon+arviointi+-koulutuksen+ohjelma+16012020.pdf/bb428ded-3fa4-ae05-39a9-e8bef7f275a6/Kielitaidon+arviointi+-koulutuksen+ohjelma+16012020.pdf
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maahanmuuttajien ja kotoutumisen parissa työskentelevien eri alojen ihmisten asiantuntemus 
messupöydillä ja/tai työpajoissa. Tapahtuma on suunnattu maahanmuuttajien kanssa 
työskenteleville, kuten tutkijoille, opettajille ja hanketoimijoille. Mukana lähes 30 
näytteilleasettajaa. Tervetuloa!  
Ohjelma 
Ilmoittautuminen viimeistään 22.1.2020.  
 
Kotoutumisen tila Suomessa –seminaari 11.2.2020, Helsinki  

Seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 
2020 julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 
(FinMonik) -raportti. Ohjelma ja ilmoittautuminen avautuvat tammikuussa ja tiedot tulevat 
kotouttaminen.fi –sivuston koulutuskalenteriin.  
 
Mielenterveys kotoutumisen voimavarana –seminaari 25.2.2020 klo 12-16, Turku  

YouMe-hanke järjestää seminaarin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. 
Seminaarin aiheina ovat mielenterveysongelmien tunnistaminen ja puheeksiotto sekä näiden rooli 
kotoutumiseen. Seminaarissa Mielenterveyden lähettiläät tuovat esille oman kulttuurinsa 
näkökulmaa mielenterveysasioihin.  
Paikka: ICT-talo, Beta-luentosali B1032  
Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2020 
Lisätietoja: Minni Roth, s-posti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi p. 0505985233 
 
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. 
 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  

 
Kotona Suomessa –hankkeen julkaisu esittelee kustannuksia säästäviä 

ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen  

Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien 
työllistymiseen –raportissa esitellään syitä maahanmuuttajien pitkittyneeseen työttömyyteen ja myös 
ratkaisuja työllistymiseen. Keskeinen tekijä työllistymistulosten takana on henkilökohtainen 
ohjaustyö sekä pitkäjänteinen tuki työnhakijoille ja työnantajille. Hankkeet ovat tavoittaneet ja 
pystyneet auttamaan eteenpäin sellaisia henkilöitä, jotka ilman hanketta eivät todennäköisesti olisi 
päässeet eteenpäin. Raportin ovat koonneet valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke yhteistyössä 
seitsemän pilottihankkeen kanssa. 
Raportti: Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja 
maahanmuuttajien työllistymiseen 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/aboanova_loppuseminaari_29012020.pdf/327ab253-19de-61d9-b20f-dc7d86690583/aboanova_loppuseminaari_29012020.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/21b4250a-49f9-4b81-a222-266827fb581d?displayId=Fin1901529
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4a0a0aec-a0cf-428e-98a5-46f998cd59d1?displayId=Fin1822866
mailto:minni.roth@turkuamk.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
Raportin%20Mahdollisuuksia,%20toivoa%20ja%20luottamusta%20–%20kustannuksia%20säästäviä%20ratkaisuja%20maahanmuuttajien%20työllistymiseen
Raportin%20Mahdollisuuksia,%20toivoa%20ja%20luottamusta%20–%20kustannuksia%20säästäviä%20ratkaisuja%20maahanmuuttajien%20työllistymiseen
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Kesällä päättynyt Baana-hanke on julkaissut artikkelikokoelman ”Töissä 

täällä – Näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen” 

Artikkelikokoelmassa kuvaillaan, millaisia haasteita maahanmuuttajat kohtaavat etsiessään paikkaa 
suomalaisesta työelämästä ja miten moninaisesta joukosta on kyse, kun puhutaan 
maahanmuuttajista. Teksteissä esitellään erityisesti hankkeissa kokeiltuja ratkaisuvaihtoehtoja 
työllistymisen esteiden purkamiseen. Teos antaa näkökulmia ja pohdiskeltavaa maahanmuuttajatyön 
ja työnhaun ammattilaisille, opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Teos on osa Baana-
hankkeessa kehitettyä verkostomaista rekrytointimallia.  
Töissä täällä – Näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen 
Video Baana-hankkeen toiminnasta ja tuloksista 
Muut hankkeen aikana kehitetyt materiaalit maahanmuuttajien työnhaun neuvontaan  
 
MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin 

keinoin –hanke julkaisu Terveys ja hyvinvointi maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämisessä 

Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima MARJAT-hanke päättyi myös kesällä ja hankkeen 
kokemuksia on koottu julkaisuun.  
Terveys ja hyvinvointi maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä 
 
SateenkaariKoto ry:n Pop up –palveluohjaushanke on tuottanut oppaita ja 

malleja  

Palveluohjaushanke päättyy vuoden lopulla ja hanke on julkaissut Palveluohjaajan oppaan, 
Palveluohjauksen toimintamallin ja Palveluohjauksen varhaiskasvatusmallin.  
Oppaat luettavissa opeuskotien sivulta Julkaisut & tutkimukset 
 

Monikulttuurinen muisti on jakanut tietoa aivoterveydestä ja laatinut eri 

kielisiä materiaaleja aivoterveyden edistämisestä  

Salon Muistiyhdistyksen Memoni-projekti on päättymässä ja projektin työntekijät Anne-Ly Palosaari 
ja Pauliina Römpötti bloggasivat kotouttaminen-sivulle. 
Lue blogi täältä.  
 
Kuluttajansuojasta saa nyt tietoa yhdeksällä kielellä  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut videon Kuluttajansuojan perusasiat yhdeksällä eri 
kielellä. Tavoitteena on tarjota tietoa kuluttajansuojan perusasioista ja tukea ongelmatilanteissa. 
Kohderyhmänä ovat erityisesti maahan muuttaneet, mutta myös muut kuluttajaryhmät. Video on 
julkaistu suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, farsiksi, turkiksi 
ja kurdiksi. Videon aiheina ovat esimerkiksi ostokset, reklamointi, kuluttajaneuvonta ja 
maksujärjestelyt. 
Kuluttajansuojan perusasiat –videot  

Visualisoidun kaavion avulla selkeämpi kuva kiintiöpakolaisten matkasta 

suomeen 

Navigaattori-hanke on julkaissut kaavion kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen. Kaavio antaa selkeän 
yleiskuvan kiintiöpakolaisen vaiheista ja polusta uuteen kotikuntaan. Sitä voi hyödyntää kuntien 
asiakastyön suunnittelussa ja kehittämisessä eri toimialoilla ja moniammatillisesti. Lisäksi siitä on 
hyötyä vapaaehtoistyössä. Kaavio on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa eteenpäin. 

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/09/toissa-taalla-nakokulmia-maahanmuuttajien-tyollistymiseen.pdf
http://baanalla.fi/materiaalipankki/videot/
http://baanalla.fi/
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167354.pdf
https://www.sateenkaarikoto.fi/yhdistys/opetuskodit/
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotouttamiseen-tarvitaan-onkia-ei-kaloja
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_HaxFGGMpRj_zfkObKkT2UNxZlxr4hi
https://iom.fi/en/kiinti-pakolaisen-matka-suomeen-ja-kotikuntaan
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Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät - Suomen raportti 

julkaistu 

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten startup-yrittäjät ja kansainväliset osaajat on huomioitu 
Suomen maahanmuuttopolitiikassa, sekä sitä, millä tavoin Suomen hallitus kilpailee kolmansista 
maista tulevista startup-yrittäjistä ja kansainvälisistä osaajista.  Tutkimuksen keskiössä ovat vuonna 
2018 käyttöön otettu startup-yrittäjien oleskelulupa ja tähänastiset kokemukset siitä sekä 
hallituksen vuonna 2017 lanseeraaman Talent Boost-toimenpideohjelman vaikutukset. Tutkimuksessa 
perehdytään myös paikallisten toimijoiden, kuten kaupunkien ja yliopistojen toimiin kansainvälisen 
startup-yrittäjyyden tukemiseksi. Lue lisää Euroopan muuttoliikeverkoston sivuilta. 

Äidit mukana -hankemallista on tehty tuotekortti  

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

MATEAS-hanke on tehnyt kotoutumisesta ja terveyspalvelujen käytöstä 

erikielisiä videoita  

MATEAS – Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina -hankkeen tavoitteena on tehdä 
suomalaiset terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat läpinäkyviksi ja saavutettaviksi 
kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille.  
MATEAS-hankkeen materiaalit 

Turun Siirtolaisuusinstituutin Muuttoliikesymposiumin (17.-18.10.2019) 

esitykset katsottavissa verkossa  

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

Hallitus käynnistää työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton 

kokonaisuudistuksen  

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

Suositus kotoutumisvaiheen toiminta- ja työkyvyn arvioinnista  

Uuden suosituksen avulla ammattilaiset voivat arvioida ulkomailta Suomeen muuttaneen ja 
kotoutumisvaiheessa olevan henkilön toiminta- ja työkykyä. Suosituksen mukaan 
ulkomaalaistaustaisen asiakkaan toiminta- ja työkyvyn arviointiin on valittava menetelmät, jotka 
ovat kielellisesti ja kulttuurillisesti sopivia. Lue lisää suosituksesta.  

Helsingin kaupungin nuorisopalvelun opas seksuaalisen kaltoinkohtelun 

ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä 

Nuorten Exit tukee ja kouluttaa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun 
tunnistamisesta ja puheeksiotosta. Oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten 

http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn_finland_julkaisu_-_kasvu-_ja_innovaatioyrittajien_maahanmuuton_vaylat_-_suomen_raportti.1542.news
https://aiditmukana.fi/
https://aiditmukana.fi/wp-content/uploads/2019/10/%C3%84idit-mukaan-tuotekortti.pdf
https://projects.tuni.fi/mateas/videot/
https://www.youtube.com/channel/UCMFnJ-Kijeq0lnza5hUS5Kw
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/budjettiriihi-tyo-ja-koulutusperainen-maahanmuutto-uudistetaan-ohjausta-ja-neuvontaa-seka-osaamiskeskustoimintaa-tuetaan
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/tms00053
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kanssa ennaltaehkäisevästi sekä siihen, miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista 
kaltoinkohtelua kokeneen nuoren. Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle –opas. 

Matkailudiilin pilottikokeilut:   

Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osana hanketta on käynnissä matkailun 
työvoiman kohtaantoon liittyvä erillinen toimenpideohjelma, Matkailudiili, jonka avulla pyritään 
edistämään osaavan työvoiman saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kokeilujen etenemistä voit 
seurata Matkailutyö-sivulla. Mood of learning –verkkosivulla mm. kurssit: Multicultural working 
environment – for Employers ja Orientation program for employees  

Väitös: Toiset tytöt? Suomalaisten maahanmuuttotaustaisten tyttöjen 

toimijuus peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä 

KM, FM Marja-Liisa Mäkelän kasvatustieteen väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 5.12.2019. 
Tutkimuksessa tuli ilmi, että maahanmuuttotaustaiset tytöt joutuvat käymään moninaisia 
neuvotteluja opettajien, ohjaajien ja perheenjäsenten kanssa koskien tyttöjen toisen asteen 
koulutusvalintaa. Valintoja ja tyttöjen toimijuutta värittävät etnis-kulttuuriset ja sukupuoleen 
sidotut rajat, jotka tyttöjen tulee ottaa huomioon eri tavoin.  
Lue Turun yliopiston tiedote 
Väitöskirja: Toiset tytöt? Suomalaisten maahanmuuttotaustaisten tyttöjen toimijuus peruskoulusta 
toiselle asteelle siirryttäessä 

Väitös: Politiikkaa kansallisten, kansainvälisten ja ideologisten 

reunaehtojen puitteissa: Suomalaiset puolueet ja maahanmuutto 1973–2015 

VTM Matti Välimäen poliittisen historian väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 7.12.2019. 
Välimäki tarkasteli väitöstutkimuksessaan suurimpien puolueiden ohjelmissaan ja julkilausumissaan 
esittämiä maahanmuuttotavoitteita ja kehitystä.  
Lue Turun yliopiston tiedote 
Väitöskirja: Politiikkaa kansallisten, kansainvälisten ja ideologisten reunaehtojen puitteissa: 
Suomalaiset puolueet ja maahanmuutto 1973–2015 

 

Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille 
 

Euroopan komission AMIF-haku järjestetään ajalla 18.11.2019-17.1.2020  

Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Näistä noin miljoona on 
haettavissa kotoutumistoimiin. Lisätietoja EUSA-rahastojen artikkelista.  
  
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia 
hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  

 

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 allekirjoittaneelle sähköpostia osoitteella 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste. 

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/nuoriso/nuortenexit_esite_seksuaalinenhairinta_rgb_aineisto.pdf?fbclid=IwAR2pBPSrk0n9B2-5Ejf9zBHI22_LyVNbic2iOp8QV-P0zKYEZd0lfDAHFeU
https://www.matkailutyo.fi/matkailudiili/
https://moodoflearning.com/
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/maahanmuuttotaustaisten-tyttojen-koulutusvalinnat-ovat-kantavaestoa
https://www.utupub.fi/handle/10024/148457
https://www.utupub.fi/handle/10024/148457
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/suomalaiset-puolueet-herasivat-kokonaisvaltaiseen-maahanmuuttopolitiikkaan-eu
https://www.utupub.fi/handle/10024/148466
https://www.utupub.fi/handle/10024/148466
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-18-11-2019-haussa-nelja-miljoonaa-euroa
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
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Hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta kaikille!  
Kotona Suomessa –hankkeen viimeinen toimintavuosi on ensi vuonna. Vuoden 2020 ensimmäinen 
uutiskirje tulee tammikuun lopussa. Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi uutiskirjeessä, niin 
lähetä minulle sähköpostia. Tiedotteita tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä 
ennen tarpeen mukaan.  
 

 
 
Aluekoordinaattori lomailee 18.12.2019-6.1.2020.  

Ystävällisin terveisin,  
 
Päivi Ruotsala 
aluekoordinaattori,  
Varsinais-Suomi ja Satakunta  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992  
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, Turku 
twitter: @KotonaSuomessa 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi;jsessionid=2A475210E989E9B9D8B014D5F97C0AD8?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406

