
 

 

  1 (5) 

   
   
28.6.2018   

 

Ajankohtaista                                     

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

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen 27.8.2018 

  
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 27.8.2018 iltapäivällä. 
Paikka on Auralan kansalaisopisto, Satakunnantie 10, Turku. Tällä kertaa tapaamisessa 
esitellään toimijoiden ajankohtaisia asioita. Mikäli Sinulla on asioista, joista haluat kertoa 
tapaamisessa, laita minulle sähköpostia. Varsinainen kutsu ja ilmoittautumislinkki 
lähetetään erikseen.  

 
Syyskuussa 27.9.2018 on tulossa Moniku-tapaaminen teemalla kulttuurin ja taiteen 
mahdollisuudet kotouttamistyössä. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Turun 
ammattikorkeakoulun kanssa ja ohjelma julkaistaan myöhemmin.  

   

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 
2017kotouttamisen webinaarisarjan, joka jatkuu edelleen syyskuusta alkaen. 
Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja ajankohtaisiateemoja kotouttamisesta ja 
maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin kautta. Koulutukset tallennetaan ja 
tallenteita on mahdollista katsoa Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-kanavalta 
(www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > tapahtumamateriaalit). 
Koulutusten syksyn 2018 ohjelma: 

7.9. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä 
5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 
Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja 
tapahtumat   
 

Iska Warran  - Somalialaiset Suomessa –konferenssi on elokuussa Helsingissä 24.-
25.8.2018. Jo kolmatta kertaa järjestettävä valtakunnallinen Iska Warran – somalialaiset 
Suomessa -konferenssi kokoaa asiantuntijat eri sektoreilta, somaliyhteisön ja muut asiasta 
kiinnostuneet pohtimaan, mitä Suomen somalialaisille kuuluu vuonna 2018. Tämänvuotisen 
tapahtuman teemana ovat vaikuttaminen ja osallisuus, jota lähestytään erityisesti 
koulutuksen näkökulmasta. Kaksipäiväisen konferenssin tavoitteena on analysoida 
somalitaustaisten osallisuutta koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä 
pohtia yhdessä tulevaa. Tarkemmat tiedot konferenssin sisällöstä sekä ilmoittautumisohjeet 
täällä: http://www.somaliaverkosto.fi/fi/toiminta-suomessa/iska-warran-konferenssi/  

http://youtube-kanavalta/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.somaliaverkosto.fi/fi/toiminta-suomessa/iska-warran-konferenssi/
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Integration2018 kotouttamistyön suurtapahtuma järjestetään 18.-19.9.2018 Helsingissä 
Kulttuuritalolla. Mitä kotouttamisen kentällä tapahtuu? Toimiiko vastaanottojärjestelmä? 
Mikä on asumisen tilanne? Missä mennään kouluttamisessa ja työllistämisessä? Onnistuuko 
osallistaminen? Näitä ja muita kotouttamisen ydinkysymyksiä pohditaan syyskuussa Helsingissä 
Integration 2018 – Kaikki kotouttamisesta -tapahtumassa. Tapahtuman järjestämiseen 
osallistuu muun muassa rahoittajien edustajia, kaupunkeja, järjestöjä, hankkeita ja 
ministeriöitä. Tilaisuus pidetään 18.–19.9.2018 Helsingin Kulttuuritalolla. 
Ilmoittautuminen on käynnissä. Ohjelma päivittyy sivulle www.integration2018.com.   
Toimijat voivat ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 29.6. ilmoittaa, mikäli haluavat 
maksullisen esittelypisteen käyttöön tilaisuuden ajaksi. Tervetuloa!  

 
Ennakkotieto: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018 Pieksämällä 25.-26.9.2018. 
Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 

 
Näkökulmia ja työkaluja nuorten kotoutumisen tukemiseen -koulutus järjestetään Porissa 
11.10.2018. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa nuorten maahanmuuttajien 
kotoutumisesta sekä kannustaa ja tukea uusien työtapojen käyttöönottoa. Koulutuksessa 
kuullaan puheenvuoroja mm. moniammatillisesta työskentelystä pakolaisperheiden ja -
nuorten kanssa, jälkihuoltotyöstä nuorten maahanmuuttajien parissa, monikulttuurisesta 
poikatyöstä sekä omista kotoutumisen kokemuksista ja hyvistä käytännöistä nuorten 
maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Koulutus on suunnattu erityisesti 
maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten kanssa työskenteleville kuten sosiaali- ja 
perhepalveluiden ammattilaisille, opetus- ja ohjaustyötä tekeville, vapaaehtoistoimijoille, 
nuorisotyöntekijöille ja alan opiskelijoille. Koulutuspaikka: Porin yliopistokeskus, auditorio 
125, 1. krs., Pori. Ohjelma kokonaisuudessaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen viimeistään 
1.10.2018 tästä linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä voi jättää kysymyksiä kouluttajille. 
Lisätiedot: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja 
maahanmuuttotyön koordinaattori Su Ran Kim, etunimi.sukunimi@pori.fi 

 
 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   
   

Infotilaisuus maahanmuuttajille eri ammattialojen suomen kielen koulutuksista 23.8.2018 
klo 10-12. Paikka on Turun aikuiskoulutuskeskus, luentosali, Artukaistentie 13, Turku. 
Paikalla on opettajia ja opinto-ohjaaja. Hakeutuminen koulutuksiin TE-palveluiden kautta. 
Haussa olevat koulutukset ja hakulomakkeet TE-palveluiden nettisivulla täällä. 
Esiteltävät koulutukset:  

 suomen kieltä siivousalalle 

 suomen kieltä puhtaus- ja kiinteistöalalle 

 suomen kieltä rakennus- ja LVI-alalle 

 suomen kieltä matkailualalle 

 suomen kieltä ravintola-alalle 

http://www.integration2018.com/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/2018+Asiakas+vieraasta+kulttuurista_final.pdf/0aacbfbc-43ec-400a-bf3b-5c635a0e7864/2018+Asiakas+vieraasta+kulttuurista_final.pdf.pdf
http://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/eef18f92-64c4-4af0-9684-cdb68757f4a8?displayId=Fin1551055
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@pori.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?locations=Turku&professions=X&announced=0&sort=1
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 suomen kieltä hyvinvointialalle 

 suomen kieltä metallialalle 

 metallin tehdastyöhön autotehtaan työtehtäviin valmentava koulutus 
maahanmuuttajille  

 
Koulutus maahan muuttaneille lääkäreille ja hammaslääkäreille 12.9.2018-29.3.2019 
”Lääkärin suomi, maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet”. Koulutuksen tavoitteena 
on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa 
terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa 
vuorovaikutustilanteissa. Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus. Tiedot koulutuksen sisällöstä ja hakuohjeet täällä. Haku 
koulutukseen 21.8.2018 mennessä lomakkeella. Lisätietoja sähköpostilla 
laakarin.suomi@uta.fi.  

 
Turussa järjestetään osaamiskartoitus maahanmuuttajille, joilla on ammatillista osaamista 
metalli- tai rakennusalalta. Osaamiskartoitus järjestetään Turun aikuiskoulutuskeskuksessa 
10.-13.9.2018. Kartoituksen aikana selvitetään henkilön ammatillinen osaaminen metalli- tai 
rakennusalalta sekä suomen kielen taito. Osaamiskartoituksessa on mahdollista käyttää 
kielellistä tukea, joten heikko kielitaito ei ole este hakeutumiselle, kunhan henkilöllä on alan 
ammatillista osaamista. Hakeutuminen kartoitukseen tapahtuu Varsinais-Suomen TE-toimiston 
kautta. Esite ja tarkemmat tiedot kartoituksesta täällä.  

 

Työkaluja, selvityksiä ja julkaisuja  

 
Alkuvuonna päättynyt Sata omenapuuta –hanke on julkaissut työkirjan nuorten 
kotoutumisen työn tueksi. Työkirjassa on käytännöllisiä ja arkielämän tehtäviä ja 
muistilistoja siitä, mitä kotoutuvan nuorten pitäisi tietää itsenäiseen elämään liittyvistä 
asioista. Työkirjan osat ovat taloudenhallinnan työkirja, opas omaan kotiin muuttavalle 
nuorelle, nuorten sosiaaliset verkostot ja toiminnallinen suomen kielen oppiminen. Työkirjan 
voi ladata täältä. 
 
Turun yliopiston SWiPE – Smart Work in Platform Economy –hankkeessa tutkija Satu Aaltonen 
on tutkinut maahanmuuttajayrittäjiä ja heille alkuvaiheen palveluja tarjoavia julkisia, 
yksityisiä ja kolmannen sektorin organisaatioita. Hänen tutkimuksessaan selvisi mm., että 
yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin 
kantasuomalaisilla yrittäjillä ja että maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen Suomessa ei 
suoranaisesti edellytä uusia, erityisesti maahanmuuttajayrittäjille suunnattuja palveluja, 
vaan maahanmuuttajayrittäjät tarvitsevat yhteistyötä ja verkottumista kantaväestön kanssa. 
Näiden tutkimustulosten pohjalta SWiPE-tutkimushanke on laatinut policy briefin, 
politiikkasuositukset politiikan laatijoille ja politiikan toimeenpanijoille. Policy brief 
Yrittäjyysneuvonnalla monimuotoisuutta yrityskenttään – suosituksia maahanmuuttajien 
yrittäjyyden tukemiseen on luettavissa täältä.  

 
Helsingin kaupunki on julkaissut haastattelututkimuksen maahanmuuttajien 
työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Tutkimusraportti 
tarkastelee työmarkkinoille kiinnittymisen polkuja sekä erialisten työmarkkina-asemien 

http://taydennyskoulutus.uta.fi/2018/06/tulossa-laakarin-suomi-maahanmuuttajalaakarin-kielelliset-valmiudet-12-9-2018-29-3-2019/#more-3667
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21684/lomake.html
mailto:laakarin.suomi@uta.fi
https://taimi.sharepoint.com/:w:/r/tyo-sivusto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B153D61A1-178B-40C4-AFCC-8E6B7F60161E%7D&file=Maahanmuutajien%20rakennus%20ja%20metallialan%20osaamiskartoitus.doc&action=default&mobileredirect=true
http://www.sataomenapuuta.fi/wp-content/uploads/sites/43/2018/05/sata_omenapuuta_tyokirja_2018_www.pdf
http://www.smartworkresearch.fi/wp-content/uploads/SWiPE-Policy-Brief-toukokuu-2018-Maahanmuuttajien-yrittäjyyden-tukeminen.pdf
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vaikutusta yksilöiden hyvinvointiin maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation näkökulmista. 
Tutkimukseen on haastateltu 41 eri kulttuuritaustoista Suomeen muuttaneen 
maahanmuuttajan haastatteluihin. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Polkuja 
työhön –hanketta ja sen ovat laatineet Anu Yijälä ja Tiina Luoma. Raportti on luettavissa 
täällä. 

 
”Venäjänkieliset talentit töissä Suomessa”-  dokumentti esittelee yhdeksän ihmisen 
näkökulman korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen Suomessa. Ajatuksia 
herättävä dokumentti esittelee todellisuuden, jossa sitkeät ammattilaiset tekevät kaikkensa 
päästäkseen urapolulla eteenpäin. He haluavat tehdä töitä Suomessa – mutta haluaako Suomi 
hyödyntää heidän osaamistaan? Dokumentti on toteutettu osana Töissä Suomessa -hankkeen 
Vantaan osahanketta. Katso video tästä: https://youtu.be/6LVbxmXXiyA  
 
Globe Art Point Info –tietopankki tarjoaa tietoa englanniksi suomalaisen taide- ja 
kulttuurialan organisaatioista, koulutuksesta, verotuksesta sekä esimerkiksi yhdistyksen 
tai toiminimen perustamisesta. Tietopankki on suunnattu Suomessa asuville 
ulkomaalaissyntyisille taiteilijoille. Sen tavoitteena on helpottaa taiteilijoiden 
mahdollisuuksia työllistyä, rakentaa työuraa ja tehdä yhteistyötä suomalaisten taiteilijoiden 
sekä taideinstituutioiden kanssa. Tietopankin osoite on www.globeartpoint.fi  
 
Hyvät käytännöt on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kaikille avoin palvelu 
sivulla https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/.  Palveluun kerätään eri arviointihankkeisiin 
liittyviä hyviä käytäntöjä. Toimivimmat käytänteet kuvataan myös arviointihankkeiden 
loppuraporteissa. Käy tutustumassa myös arviointifoorumin tallenteisiin ja materiaaleihin 
täällä. 

 
Sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien kiintiöpakolaisten hoidon saatavuutta edistetään 
valtakunnallisesti. Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa on 
käynnistynyt Sotatraumatisoituneiden kuntoutus, jonka kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina 
Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Toiminnan tavoitteena on 
kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä 
mielenterveystyössä. Moniammatillinen tiimi tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen 
arviointijakson sekä koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota ammattilaisille, jotka 
työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Toiminta rahoitetaan Turvapaikka-, 
maahanmuutto ja kotouttamisrahaston (AMIF) toimintatuella vuosina 2018–2020.   
Lisätiedot ja yhteydenotot: Projektipäällikkö Mari Tikkanen, puh. 050 314 2013,   
mari.tikkanen@hdl.fi ja palveluohjaaja Irina Virtanen, puh. 050 5149744, 
irina.virtanen@hdl.fi Uutinen aiheesta löytyy täältä. 
 
Uusi verkkosivusto www.haeapua.info tarjoaa monikielistä tietoa väkivallan uhreille. 
Sementti Tampereen valtakunnallinen Hae Apua -kampanja parantaa haavoittuvassa asemassa 
olevien ihmisten oikeusturvaa ja lisää tietoisuutta apua tarjoavista tahoista. Kampanjan 
verkkosivusto tarjoaa tietoa ja esimerkkejä lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta 
kymmenellä eri kielellä. HaeApua.info-verkkosivustolle on koottu helposti ymmärrettävää 
tietoa lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta arabiaksi, dariksi, englanniksi, farsiksi, 
kurdiksi, somaliksi, thaiksi, turkiksi, venäjäksi ja suomeksi. Sivustolla kerrotaan, miten 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_Luoma.pdf
https://youtu.be/6LVbxmXXiyA
http://www.globeartpoint.fi/
https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/
https://karvi.fi/2018/06/08/arviointifoorumin-tallenne-ja-materiaalit/
mailto:mari.tikkanen@hdl.fi
mailto:irina.virtanen@hdl.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sodan-ja-pakolaisuuden-traumatisoimien-kiintiopakolaisten-hoidon-saatavuutta-edistetaan-valtakunnallisesti
http://www.haeapua.info/
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tunnistaa väkivalta, mistä hakea apua ja mitä apu käytännössä tarkoittaa. Suuri osa 
kampanjan materiaaleista on havainnollistettu videoin. 
 
www.ihmiskauppa.fi -sivusto on uudistunut palvelemaan entistä paremmin sekä 
ihmiskaupan uhreja että ihmiskaupan vastaista työtä tekeviä. Sivustolla on tietoa muun 
muassa ihmiskaupasta ilmiönä, uhrien tunnistamisesta ja heidän ohjaamisestaan avun piiriin 
sekä auttamisjärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Sivustolle on luotu oma osionsa ihmiskaupan 
uhrien auttajille. Lisäksi sivustolle avataan heinäkuussa 2018 chat-toiminto, jonka kautta saa 
yhteyden ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Sivusto on suomen lisäksi englanniksi ja 
ruotsiksi ja tietoa on myös 14 muulla kielellä.  

 

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.  
     

Aurinkoista kesää kaikille!  

Aluekoordinaattori lomailee 9.7.-7.8.2018. Tavataan elokuussa viimeistään Moniku-verkoston 
tapaamisessa!  

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  

http://www.ihmiskauppa.fi/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

