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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 26.8.2019 klo 12.30-16
Tällä kertaa Turun seudun monikulttuurisuusverkosto Moniku kokoontuu Kuralan Kylämäen museolle.
Ajankohtaisten asioiden lisäksi kuulemme museon kotouttavasta työstä ja maahanmuuttajille
suunnatuista Suomi tutuksi –päivistä. Kutsu ja ilmoittautumislinkki tilaisuuteen lähetetään erikseen.
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä,
webinaarisarja käynnistyy syyskuussa
Kotona Suomessa -hanke järjestää virtuaalisia aamukahveja yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa syysjoulukuussa 2019. Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua
osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm.
kotoutumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne?
Mitkä ovat teidän vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka
osallistuvat kaikkiin neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Aamukahvien tarkemmat ajankohdat
julkaistaan elokuussa. Tervetuloa mukaan!
Pakolaisten vastaanoton ajankohtaispäivä järjestetään Helsingissä 17.9.2019
klo 8.30–16.15.
Tilaisuus on ilmainen ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen vain
aamupäivän ajankohtaisosuuteen tai iltapäivän koulutukseen on myös mahdollista. Ohjelma
julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan elokuussa. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta.
Kotona koko Suomessa –kotoutuminen pienillä paikkakunnalla seminaari
1.10.2019 Rovaniemellä
Seminaari on valtakunnallinen ja se välitetään verkossa. Seminaarin ohjelmassa on puheenvuoroja
maan sisäisestä muuttoliikkeestä, eri kuntien hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista,
etäyhteyksin toteutetuista koulutuksista sekä muista aiheista, jotka koskettavat erityisesti harvaan
asuttuja tai asukasmäärältään pieniä kuntia.
Turvallinen kotoutuminen ja vuorovaikutus - rakentava vuorovaikutus
kulttuurisissa ristiriidoissa ja niiden ratkaisemisessa -koulutus 10.10.2019
Porissa
Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa jännitteiden ja vastakkainasettelun
kärjistymisen ehkäisemiseksi, etnisten/ kulttuurikonfliktien ratkaisemiseksi ja vuoropuhelun
edistämiseksi. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajien, maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten
kanssa eri organisaatiossa työskenteleville asiantuntijoille. Koulutuksessa kuullaan Tampereen
yliopiston antropologian lehtorin, dosentti Susanne Dahlgrenin puheenvuoro siitä, miten
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maahanmuuttajien lähtömaiden konfliktit voivat vaikuttaa kotoutumiseen. Sovittelija Miriam Attias
kertoo vastakkainasettelusta, konflikteista ja niiden ratkaisemisesta. Puheenvuorojen jälkeen
kotouttamisen parissa työskentelevät asiantuntijat keskustelevat erilaisista vuorovaikutus- ja
konfliktitilanteista, niiden ratkaisuista ja konfliktien ennaltaehkäisystä.
Koulutuspaikka: Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori
Ohjelma
Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2019.
Siirtolaisuusinstituutin X Valtakunnallinen Muuttoliikesymposium Turussa
17.-18.10.2019
10. kerran järjestettävän valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin teema on Mihin suuntaan Suomi
kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. Yksi keynote-puhuja on professori emeritus
Patrick Manning, (University of Pittsburgh). Hänen esitelmänsä aiheena on Migration in World
History. Symposiumissa on eri alan asiantuntijoita esitelmöimässä kansainvälisestä muutosta, maan
sisäisestä muutosta ja liikkuvuudesta sekä ulkosuomalaisista.
Ohjelma.
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.

Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille
Koulutushakuja Opintopolku-sivustolla
Haku mm. perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin (Valma, Luva) on alkanut 21.5. ja
päättyy 23.7. Lisätietoa sivustolta opintopolku.fi.
StepEurope ry. on Turussa toimiva monikulttuurinen nuorisojärjestö
StepEurope ry. on paikallisella sekä kansainvälisellä tasolla toimiva nuorisojärjestö. Yhdistyksen
tavoite on aktivoida nuoria aikuisia (alle 30-v) tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen,
vapaaehtoistyöhön ja nuorisovaihtoihin. Kohderyhmänä ovat nuorisotakuun piirissä olevat työttömät,
eri kulttuuritaustaiset sekä jo aktiiviset korkeakouluopiskelijat. StepEurope ry. haluaa tarjota
nuorille mahdollisuuksia kehittää itseään sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.
Lue lisää StepEuropen toiminnasta nettisivuilta.
StepEurope Facebookissa.
StepEurope Instagramissa
Opetuskoti Pikku-Mustikan kesätoiminta Kaarinassa
Opetuskoti Pikku-Mustikka (Pehtorinkatu 2 F 26) toimii kesällä 3.6.- 25.7. avoimena
kohtaamispaikkana maanantaista torstaihin klo 9-15. Opetuskotiin voi tulla viettämään
aikaa ja tapaamaan muita tai osallistua kesän monipuoliseen ohjelmaan. Ohjelmassa on mm.
osallistavaa kielikahvilaa, äitien ja lasten yhteisiä tuokioita ja äiti & lapsi -ruokakurssi.
Yhteistyökumppanit pitävät kesällä opetuskodin tiloissa ompelukerhoa, aamupalatapahtumia, infoja
palveluistaan sekä opettavat digitaitoja. Opetuskodissa on koko kesän töissä opetuskotiohjaaja ja
mahdollisuus saada palveluohjausta.
Opetuskodin kesäesite.
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Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi
Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus on julkaistu
Tutkimuksessa jopa 40 % Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista kertoi merkittävistä masennusja ahdistuneisuusoireista. Yli puolet sekä aikuisista että lapsista raportoi kokeneensa ennen Suomeen
tuloaan vähintään yhden järkyttävän, mahdollisesti traumaattisen tapahtuman, kuten väkivaltaisen
kokemuksen.
Uutinen THL:n sivuilla.
Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi : Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista
turvapaikanhakijoista (Skogberg toim.)
Tallenne julkistamistilaisuudesta
Kotona Suomessa -hanke kokosi yhteen suosituksia kotoutumiskoulutusten
jälkeisten palveluiden järjestämisestä
Kotona Suomessa -hanke on julkaissut suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen
palvelujen järjestämiseen. Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeisen
nivelvaiheen mallintamisprosessin tuloksia ja suosituksia palveluiden järjestämiseksi. Koosteesta on
tehty myös video.
Koko uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla.
Selvitys Suomen vietnamilaisista - 40 vuotta Vietnamin venepakolaisten
saapumisesta
Tuore selvitys Suomen vietnamilaisista nostaa esiin kotouttamistoimien keskeisimpinä toimenpiteinä
nuorten koulutus- ja uraohjauksen, työllisyyden edistämisen, oman äidinkielen opetuksen kouluissa
sekä omakielisyyden vastaanotto- ja kotouttamispalveluissa.
Tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.
Nordic Vietnamese – Our Community in Finland -julkaisu.
Ajankohtainen pro gradu –työ
Elina Kerälä ja Hanna Illikainen: Maahanmuuttajaäitien kokemukset osallisuudesta pienellä
paikkakunnalla (2019), Lapin yliopisto.
Pro Gradun voi lukea verkossa Lapin yliopiston sivuilta.
Nordregion raportti kokoaa maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation hyviä
käytäntöjä
Nordregion Pohjoismaiden ministerineuvostolle tuottamassa raportissa kootaan yhteen olemassa
olevaa tietoa nykyisten politiikkakäytäntöjen vaikutuksista sekä kuvataan, mitä asioita on otettava
huomioon maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation edistämiseksi.
Julkaisun voi lukea internetistä.
Omppu - ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle -hankkeen sähköinen
julkaisu on valmis
Julkaisuun on koottu eri kaupunkien koulutuspolkuja, esitelty eri näkökulmia aikuisten
perusopetuksen järjestämiseen. Sivuilla on myös runsaasti linkkejä aikuisten perusopetuksen
toteuttamista tukeviin julkaisuihin ja nettisivuihin.
Omppu -hankkeen julkaisu verkossa.
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Karvi selvitti maahanmuuttajien koulutuksen hyviä käytäntöjä – inkluusio
tukee koulutukseen integroitumista
Uutinen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sivuilla.
Arviointiraportti: Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä
käytäntöjä
Töihin Suomeen –hankkeessa on luotu opas asiakasraatityöhön
Uudenmaan ELY-keskuksen Töihin Suomeen -hankkeessa järjestettiin maahanmuuttajien
omakielisten orientaatiojaksojen yhteydessä asiakasraateja. Vuosille 2016–2018 ajoittuneen
asiakasraatityöskentelyn pohjalta koostettiin opas ”Asiakasraadit kehitystyön apuna”. Oppaassa
otetaan huomioon erityisesti vieraskielisille pidettävien raatien erityispiirteet.
Lue lisää
Asiakasraadit kehitystyön apuna -opas

Uutisia
Terveiset opintomatkalta Norjaan
Kotona Suomessa –hanke kävi 14.-15.5.2019 opintomatkalla Norjan Bodøssä. Alueella panostetaan
maahanmuuttajien palveluihin ja alueen vetovoimaisuuteen sekä kestävään kehitykseen. Lue uutinen
matkasta hankkeen valtakunnallisesta uutiskirjeestä.
Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna
Tilastokeskuksen mukaan Suomen nettomaahanmuutto pieneni merkittävästi vuonna 2018.
Muuttovoitto väheni 19 % verrattuna edellisvuoteen. Syynä tähän ovat maahanmuuton väheneminen
ja maastamuuton lisääntyminen.
Tilastokeskuksen muuttoliikkeen tiedote 17.6.2019.
Työttömien määrä vähenee edelleen Varsinais-Suomessa
Työttömien määrä vähenee maakunnassamme nopeammin kuin monilla muilla alueilla. Työvoiman
kysyntä on hyvin vilkasta mitattuna uusien avointen työpaikkojen määrällä. Teollisuudessa ja
rakentamisessa työvoiman kysyntä on edelleen suurta ja lisäksi palvelualat ovat nousseet vahvasti
näiden rinnalle. Myös ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt verrattuna
vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lue lisää toukokuun Varsinais-Suomen työllisyyskatsauksesta

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia
Kokka kohti Suomea – kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä
kasvukeskuksiin, avoin valtakunnallinen ESR-haku 3.6.-2.9.
Euroopan sosiaalirahaston rahoittavana viranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus avaa
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisen hankehaun, joka rahoitetaan ESR:n
valtakunnallisesta Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -teemasta. Haku toteutetaan yhteistyössä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua
ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -koordinaatiohankkeen (S21492) kanssa.
Lisätietoja: projektipäällikkö Timo Konttinen, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
Lue lisää hankehausta rakennerahastot.fi –sivulta.
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Länsi-Suomen alueellinen ESR-haku käynnissä 1.10.2019 asti
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut 14.6.2019 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun LänsiSuomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan,
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä
haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella
tai ylimaakunnallisina.
Lue lisää hankehausta rakennerahastot.fi –sivulta.
STEA-rahoituksen jatkoavustusten hakua vuonna 2019
 jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019
Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla.
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.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesän jatkoa kaikille!
Seuraava uutiskirje lähetetään lomatauon jälkeen elokuun lopussa. Mikäli haluat välittää tietoa
toiminnastasi seuraavassa uutiskirjeessä, niin lähetä minulle sähköpostia. Tiedotteita tilaisuuksista ja
muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä ennen tarpeen mukaan. Aluekoordinaattori lomailee
5.7.-7.8.2019.
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

