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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 iltapäivällä. 
 Paikka on Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ICT-talossa, Joukahaisenkatu 3. Tapaamisen 
 teemana ovat  vertaistuki ja mentorointi maahanmuuttajien opiskelussa, työssä ja 
 yrittäjyydessä. Kutsu ja ohjelma tulevat huhtikuun lopulla, laita ajankohta kalenteriisi.  
 
  

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

 
 Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 
 kotouttamisen webinaarisarjan. Koulutukset järjestetään säännöllisesti kuukauden 
 ensimmäisenä perjantaina aamupäivisin. Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja 
 ajankohtaisia teemoja kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin 
 kautta. Tilaisuuksista toimitetaan katselun mahdollistavat linkit etukäteen. Koulutukset 
 tallennetaan ja tallenteita on mahdollista katsoa jälkikäteen 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: 
 6.4.2018 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan 
 4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut 
 8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja tapahtumat   
 
 Siirtolaisuusinstituutti järjestää avoimen luennon tiistaina 27.3.2018 klo 13-14:  Iraqi Refugee 
 Situation in Lebanon: Life on Hold? Luennoitsija on Mireille Al Rahi. Luennossaan Al Rahi 
 esittelee irakilaisten pakolaisten ja pakolaisperheiden olosuhteita, heidän asemaa, 
 verkostoja, tavoitteita sekä mahdollisuuksia muuttaa. Luento on englanninkielinen.  
 Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku. 
 Lisätietoa: http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/guest-lecture-mireille-al-rahi 
 
  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos?disable_polymer=1
http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos?disable_polymer=1
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/guest-lecture-mireille-al-rahi
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 PALOMA-mallin jalkautus Turkuun –tilaisuus 11.4.2018 klo 11.30-16, 
 Paikka: Vimman Sali, Aurakatu 16, 3. krs. 
 Paloma on pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke.  
 Ohjelmassa mm. Paloman vaiheet, mitä on tehty ja miten sitä käytetään, 
 kulttuurisensitiivisyys, kulttuurinen haastattelu sekä osallisuus ja toimijuus.  
 Lisätietoa Palomasta täältä. 
 Ilmoittautuminen ja ohjelma kokonaisuudessaan tästä linkistä.   
 Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat SAPin kautta: Hakusana PPMM 
 
 
 BLUEBERRY SLUSH –tapahtuma 12.4. 2016 klo 10-16  
 Paikka: Spark Up Tykistökatu 4, Turku 
 Työnantajia, työnhakijoita ja maahanmuuttajien työllistymistä kehittävien toimijoita 
 yhdistävä tapahtuma.  Blueberry Slush on ratkaisukeskeinen ja keskusteluyhteyksiä avaava 
 tapahtuma, jossa työllistämiskysymyksiin tartutaan työpajojen ja kohtaamisen keinoin.  
 Alustava ohjelma: 
 Tapahtuman juontaa Afrah Al Bayaty. 
 10.00 Messualue avautuu, kouluttajat, työnantajat ja hankkeet esittäytyvät 
 11.00 Tilaisuuden avaus: 

 Peruspalveluministeri Annika Saarikon tervehdys  
 Työvalmennus tukena koulutuspolulla - käytännön esimerkkejä Mustikasta 

 11.45-12.45 Omakustanteinen lounas 
 12.45 Puheenvuoro: Leena Jokinen, koulutuspäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus/TY 

13.30 Infopisteet/elävä kirjasto ja kahvi 
 Työnhakijat: tietoa työluvista, työn hakemisesta 

 Työnantajat: tietoa valmennuksesta ja palkkatuesta 
 Yrittäjyydestä kiinnostuneet: yritysneuvontaa ja vertaiskokemuksia 
 Kulttuuritietoinen kohtaaminen työpaikalla 

 15.00 Loppukeskustelu ja avoimet kysymykset 
 Ilmoittaudu mukaan 6.4.2018 mennessä tämän linkin kautta.  
 Lisätietoja järjestäjästä: Sateenkaari Koto ry:llä on yli kymmenen vuoden kokemus 
 maahanmuuttajatyöstä. Tarve toimijoita yhdistävään keskusteluun on noussut ESR-hankkeen 
 puitteissa tarjoamastamme työvalmennuksesta eli pitkäjänteisestä tuesta 
 maahanmuuttajanaisille, joiden on vaikea päästä työelämäpolulle Suomessa.  
 http://www.sateenkaarikoto.fi/opetuskoti-mustikka 
 http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/pikku-mustikka-sosiaalisen-osallisuuden-ja-
 tyollistymismahdollisuuksien-lisaaminen-maahanmuuttajanaisilla/ 
 Lisätietoja tilaisuudesta antaa Satu Husso, puh. 044-5058361, satu.husso@sateenkaarikoto.fi   
 
  
 Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat ”Miten kotiseututyö voi edistää 
 luottamusta ja turvallisuutta”.  
 Aika: 13.4.018 klo 9–14.30  
 Paikka: Helsinki, Opetushallituksen monitoimitila, Hakaniemenranta 6  
 Ilmoittautumiset 9.4. mennessä: toimisto@kotiseutuliitto.fi   

https://thl.fi/en/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/2f147232-98e8-4dc7-a52f-8a9737468183?displayId=Fin1493158
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/257caee5-685c-47a3-b5c8-36c3f0201767?displayId=Fin1495285
http://www.sateenkaarikoto.fi/opetuskoti-mustikka
http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/pikku-mustikka-sosiaalisen-osallisuuden-ja-%09tyollistymismahdollisuuksien-lisaaminen-maahanmuuttajanaisilla/
http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/pikku-mustikka-sosiaalisen-osallisuuden-ja-%09tyollistymismahdollisuuksien-lisaaminen-maahanmuuttajanaisilla/
mailto:satu.husso@sateenkaarikoto.fi
mailto:toimisto@kotiseutuliitto.fi
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 Ohjelmassa pohditaan, miten uudet asukkaat ja uudet suomalaiset toivotetaan  
 tervetulleiksi  kotiseuduille ja yhdistyksiin ja miten kotiseututyö voi edistää luottamusta ja 
 turvallisuutta  erilaisten väestöryhmien ja toimijoiden välillä. 
 Lisätiedot ja ohjelma:  
 http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun  
 
 Turun ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu järjestävät KEPELI-
 pajaseminaarin – kotoutumista ja kielenoppimista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä. 
 Aika: 20.4.2018 klo 8.30–16.15  
 Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku  
 Kepeli-hanke on koonnut kehollisia ja pelillisiä harjoitteita, joita voi käyttää 
 maahanmuuttajaryhmissä kotoutumisen tukena tai erilaisten ryhmien kohtauttamisen 
 välineenä. Kepelin tavaramerkkeinä ovat hauskuus ja kehollisuus: kaikessa on reilu ripaus 
 pelillisyyttä ja vakavaa leikillisyyttä. Seminaari on maksuton.  
 Seminaarissa  
 1. saat työkaluja maahanmuuttajaryhmien ohjaukseen toiminnallisin, pelillisin ja kehollisin 
 menetelmin,  
 2. saat vinkkejä turvallisen ja toimivan ryhmän rakentamiseen,  
 3. verkostoidut muiden maahanmuuttajatyötä tekevien kanssa sekä  
 4. vahvistat ohjausosaamistasi  
 Pajaseminaariin ovat tervetulleita kaikki erilaisia maahanmuuttajaryhmiä ohjaavat 
 vapaaehtoiset tai ammattilaiset. Tervetuloa myös kaikki maahanmuuttajataustaiset ohjaajat! 
 Voit tutustua Kepeli-harjoitteisiin ja käyttämään niitä maahanmuuttajaryhmissä  
 Ohjelma ja ilmoittautumislinkki Kepeli-pajaseminaariin Turussa (20.4.2018) 
 Lisätietoja: kepeli.metropolia.fi ja Mai Salmenkangas mai.salmenkangas@metropolia.fi, puh. 
 +358 40 3346927 
 
 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, jossa toiminta on ollut erittäin aktiivista. 
 Koulutustapahtumiin on osallistunut jo noin tuhat henkilöä. Koulutustapahtuma on pidetty 
 mm. kuudessa moskeijassa. 2-3 tunnin koulutus sisältää luennon ja 
 alkusammutusharjoituksen. Koulutuksen opetuskielenä on selkosuomi tai ryhmän oma 
 äidinkieli. HELPE on kouluttanut myös pidempään Suomessa asuneita maahanmuuttajia 
 turvallisuuskouluttajiksi, jotka pitävät omalla äidinkielellään maahanmuuttajayhteisöille 

http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteita/
http://kepeli.metropolia.fi/tapahtumat_post/kepeli-pajaseminaari-kotoutumista-ja-kielenoppimista-kehollisilla-ja-pelillisilla-menetelmilla-20-4-2018-turussa/
http://kepeli.metropolia.fi/
mailto:mai.salmenkangas@metropolia.fi
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 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 
 ”Urareitti-hankkeen satoa – uusia malleja kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen 
 tunnistamiseen” seminaari on 26.4.2018 klo 10.00–15.30 Helsingissä, Tapahtumatalo 
 Bankissa. Ilmoittautumiset pyydämme 9.4.2018 mennessä. ”URAREITTI - korkeasti koulutetun 
 maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys” –ESR-hanke alkoi 
 1.10.2015 ja jatkuu 30.9.2018 asti. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa ja 
 kuuluu ”Kotona Suomessa” -toimenpidekokonaisuuteen. Hankkeella vahvistetaan koulutuksen 
 ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tuetaan heidän 
 osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hanke on kohdennettu maahan 
 muuttaneille sairaanhoitajille, liiketalouden alalle, tekniikan alalle ja terveysalalle sekä 
 ammatilliseen opettajankoulutukseen. Päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) 
 ja osatoteuttajatahoja on 10, joista 8 on ammattikorkeakoulua ja 2 aikuiskoulutusyksikköä. 
 Ohjelma ja ilmoittautuminen täältä.  
 
 Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta järjestää työpajan: Keho ja mieli -ryhmän ohjaaminen 
 maahanmuuttajatyössä  
 Kaksipäiväisessä työpajassa tutustutaan Serene-hankkeessa kehitettyyn Keho ja mieli -ryhmän 
 toimintamalliin. Työpaja on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Työpajassa 
 kokeillaan ryhmässä käytettyjä harjoituksia, käydään läpi ryhmän kokonaisuutta ja 
 keskustellaan mallin soveltamisesta omassa työssä. Keho ja mieli -ryhmä on 
 psykoedukatiivinen, toiminnallinen ryhmämalli, joka soveltuu järjestettäväksi tulkin 
 välityksellä tai suomen kielellä. Keho ja mieli -ryhmä on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön 
 kotoutumisen alkuvaiheen ”Hyväksi käytännöksi”.  
 Koulutuksen aika ja paikka: Torstai 3.5.2018 klo 10-16 ja perjantai 4.5. klo 9-15, Shaolin 
 dojo, Linnankatu 61, 20100 Turku, viides kerros. Työpaja on maksuton. Lisätietoja: Antti 
 Klemettilä, antti.klemettila@kriisikeskus.fi.   
 

Koulutuksia maahanmuuttajille   

 
 Diak järjestää 14.–28.3.2018 erillishaun romani- ja maahanmuuttajataustaisille hakijoille 
 sairaanhoitajakoulutukseen Porin-kampukselle. Koulutuksessa on 10 aloituspaikkaa. 
 Opinnot alkavat syksyllä 2018. Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä 
 ja kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena, joissa on lähiopetusta 
 1–2 viikkoa kerrallaan. Lisätiedot täältä.  
 
 Nyt on haussa useita ammatillisen suomen kielen kursseja, joissa opiskellaan eri alojen 
 ammattisanastoa. Koulutuksiin voivat hakea myös Suomessa pidempään asuneet 
 maahanmuuttajat. 
 Koulutusten tiedot ja hakuohjeet löydät TE-palvelujen sivulta täältä. 
 Haussa olevat koulutukset ovat:   

 Hotelli- ja ravintola-alan suomea/Ravintolatyöntekijä 
  Turun Aikuiskoulutuskeskus  

mailto:olli-veikko.kurvinen@helpe.fi
mailto:olli-veikko.kurvinen@helpe.fi
mailto:aida.basic@yhdessa.org
mailto:marianne.sirkia@sondip.com
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/Sivut/default.aspx
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/serene
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/serene
mailto:antti.klemettila@kriisikeskus.fi
https://www.diak.fi/hakeminen/hakuinfo/erillishaku-romani-ja-maahanmuuttajataustaisille-hakijoille/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?locations=Varsinais-Suomi&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676787?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676787?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
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   Metallialan suomea maahanmuuttajille 
  Turun Aikuiskoulutuskeskus   

  Myyntimestariksi Rasekosta - Myynnin ammattitutkintokoulutus maahanmuuttajille 
  Raision seudun koulutuskuntayhtymä - Raisio    

  Rakennusalan suomea maahanmuuttajille 
  Turun Aikuiskoulutuskeskus - Turku   

   Siivousalan suomea maahanmuuttajille 
  Turun Aikuiskoulutuskeskus - Turku   

   Telineasentajakoulutus maahanmuuttajille 
  Turun Aikuiskoulutuskeskus - Turku   

   URA-koto - Maahanmuuttajien jatkokoulutus 
  Arffman Consulting Oy - Turku   
 
 Suomen kielen kurssi maahanmuuttajille:  
 Etsitkö töitä tai oletko jo töissä? Hienoa! Haluatko oppia kirjoittamaan suomea 
 paremmin?  Toivot uusia työtehtäviä, mutta suomen kielen taitosi kaipaa vielä parannusta. 
 Osaat jo jonkin verran suomea, mutta kaipaat suomen kielen kurssia jossa keskitytään 
 erityisesti työelämäsanastoon, työhakemusten kirjoittamiseen ja työpaikkailmoitusten 
 ymmärtämiseen. Kurssilla opetellaan myös suomen kielen keskustelusanastoa ja harjoitellaan 
 työhaastattelutilanteita. Kurssi on maksuton.  
 Tehokasta työnhakua edistävä kurssi järjestetään maanantaisin ja keskiviikkoisin 4.4.-
 30.5.2018 klo 18-19:30 
 Paikka: Turun suomenkielinen työväenopisto, Opistotalo, Kaskenkatu 5, 3. krs., luokka 308 
 Lisätietoa ja ilmoittautumiset osoitteeseen info@baanalla.fi tai 040 642 1839 tai 040 638 
 6739. 
 

Kela kehittää maahanmuuttajille suunnattua kuntoutuspalvelua   

 
 Maaliskuussa Kelassa on alkanut maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (Mahku-
 hanke), joka yhdistää ammatillisen kuntoutuksen ja suomen kielen opetuksen. Kuntoutuksessa 
 tuetaan yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille, aloittamaan 
 yritystoiminta tai toimimaan ammatinharjoittajana. Kuntoutujaa autetaan urasuunnitelman 
 teossa, alavaihtoehtojen valinnassa, ammattialan ja työn soveltuvuuden arvioinnissa. Lisäksi 
 kuntoutujan suomen kielen taitoa vahvistetaan niin, että hän pystyy toimimaan valitulla 
 ammattialalla ja työtehtävissä. Kuntoutusta voivat hakea Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat 
 ammatillista kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. 
 Kuntoutujalta ei edellytetä suomen kielen taitoa. Suomen kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon 
 lähtötaso arvioidaan kuntoutuksen alussa. Kuntoutujalla on myös oikeus käyttää tarvittaessa 
 tulkkausta. Lisätietoa täältä.  
 
 Varsinais-Suomessa Kelan Mahku-hanketta toteuttaa Verve. Kuntoutuspalveluun hakeudutaan 
 Kelan ammatillisen kuntoutuksen hakulomakkeella (KU101) ja B-lääkärinlausunnolla. Verve 
 järjestää lyhyen infotilaisuuden Mahku-hankkeesta 4.4.2018 klo 15-16 ja 6.4.2018 klo 14-15. 
 Infotilaisuuksiin ovat lämpimästi tervetulleita Varsinais-Suomen alueella maahanmuuttajien 
 parissa työtä tekevät ja asiakkailleen jatkopolkuja työelämään miettivät eri alojen 
 työntekijät. Tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan 29.3.2018 mennessä (ilmoita, kumpaan 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677122?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677122?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677122?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/675585?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/675585?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/675585?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/675585?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676880?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676880?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676998?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676998?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/674706?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/674706?locations=Varsinais-Suomi&&announced=0&sort=1
mailto:info@baanalla.fi
http://www.kela.fi/mahku-hanke
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 päivään olet tulossa). Jos kumpikaan päivämäärä ei sovi, ota yhteyttä Verveen niin he voivat 
 järjestää tapaamisen. Osoite: Eerikinkatu 22 a C 55, Turku, VPK-talon viereinen sisäpiha, 
 postia vastapäätä.  
 Yhteyshenkilöt: Anni Ahtola, ammatillinen kuntoutusohjaaja, puh. 044 407 7131,  
 anni.ahtola@verve.fi ja Heidi Leppäniemi, ammatillinen kuntoutusohjaaja puh. 044 467 6058, 
 heidi.leppaniemi@verve.fi 
 

Työkaluja ja julkaisuja  

 

 Valtakunnallinen OSKU-hanke (Osuva kuntaanmuutto) on julkaissut neljä videota, joissa 
 pakolaistaustaiset maahanmuuttajat kertovat elämästään suomalaisissa kunnissa. Jokaisesta 
 videosta on neljä kieliversiota: arabia, dari, tigrinja ja selkosuomi. Videoiden selkosuomi-
 versiota voi käyttää esimerkiksi suomen kielen opetuksen tukena. Elokuussa 2017 aloittaneen 
 OSKU-hankkeen tavoitteena on saada oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat asettumaan 
 pienempiin kuntiin. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman hankkeen rahoittaa EU:n 
 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Videot on julkaistu ELY-
 keskuksen Youtube-kanavalla. 
  
 Opetushallitus on julkaissut esitteen ja kaavion ulkomailla suoritettujen tutkintojen 
 tunnustamisesta sivustollaan. Julkaisut on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa suorittaneille 
 sekä ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille työn tueksi. Esitteessä kuvataan 
 Opetushallituksen tutkintojen tunnustamisen palvelut ja esitellään muita toimijoita, jotka 
 tekevät päätöksiä ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. Esite on julkaistu 
 suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, portugaliksi, ranskaksi ja viroksi, ja se 
 julkaistaan pian myös arabiaksi, farsiksi, kiinaksi ja venäjäksi. Kaavio havainnollistaa sen, 
 miten ulkomailla korkeakoulututkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneen tulee toimia, 
 jos hän haluaa työskennellä tai jatkaa opintoja Suomessa. Kaavio on saatavilla suomen-, 
 ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä sekä pian myös arabiankielisenä.  
 
 Tampereen yliopiston opas maahanmuuttajalääkäreille ja työyhteisöille on ilmestynyt ja 
 se tukee maahanmuuttajalääkäreiden työllistymistä suomalaiseen palvelujärjestelmään. 
 Opas on saatavilla sähköisesti täällä.   
  
 Tiedoksi Siirtolaisuusinstituutin uusin julkaisu: Elina Turjanmaa: Helpompaa olla omien 
 kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet 
 Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa (2018). Tutkimuksessa nuorten kaverisuhteita ja 
 vapaa-ajanviettoa tarkastellaan erikseen suomalaistaustaisten, maahanmuuttajanuorten, 
 toisen sukupolven nuorten (Suomessa syntyneet nuoret), yksintulleiden nuorten ja 
 monikulttuuristen nuorten (toinen vanhempi syntynyt Suomessa, toinen ulkomailla) osalta. 
 Tutkimus on toteutettu osana Sata omenapuuta –hanketta, joka tukee erityisesti 
 pakolaistaustaisten nuorten kuntiin kotoutumista ja osallisuutta. Hanke päättyy 31.3.2018. 
 Hankkeen rahoittaja on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja  kotouttamisrahasto (EUSA-rahastot/ 
 Sisäministeriö) ja sitä koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Tutkimustiedotteen voi lukea 
 täältä. Julkaisu on luettavissa täällä.   
 

mailto:anni.ahtola@verve.fi
mailto:heidi.leppaniemi@verve.fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPnjYrNEb9E1Bx6XDTS9icEj_
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/uutta_materiaalia_tutkintojen_tunnustamisesta_eri_kielilla
http://www.oph.fi/download/db9838b1816ef392a8e008ac5ed9a71d7ccef553.jpg
https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/opas/
http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/helpompaa-olla-omien-kanssa
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-21-isbn-978-952-7167-50-2-turjanmaa.pdf
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 Tiedoksi uusi kirja ”Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi”. Kirjan ovat toimittaneet 
 Johanna Hiitola, Merja Anis ja Kati Turtiainen. Merja Anis on Turun yliopiston sosiaalityön 
 professori. Kirjan kysymyksiä ovat mm. miten maahanmuuttotaustaiset ihmiset kohdataan 
 viranomaistyössä ja muussa auttamistyössä, millä tavoin monikielisyys, kokemukset 
 maahanmuutosta ja erilaiset yhteisölliset ja yhteiskunnalliset taustat ilmenevät kohtaamisissa 
 ja luovat kehyksiä vuorovaikutukseen. Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi tarkastelee 
 sekä palvelujärjestelmän käytäntöjen vaikutusta että konkreettisia, ihmisten välisiä 
 kohtaamisia. Merkittäviä teemoja ovat maahanmuuttajien hyvinvointia edistävät arjen 
 suhteet ja maahanmuuttajien toiveet palveluista. Kirjan on julkaissut Vastapaino.  
 

 

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia toimintaan  

 
 Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen 
 liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös 
 ajankohtaisia hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  
  
 Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku helmikuussa. Haku 
 on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.-3.4.2018. Katso lisätietoja hausta täältä.   
 
 

Uutisia  

 
 Uuden kotoutumislain valmistelu etenee ja luonnosta uudeksi kotoutumislaiksi on päivitetty 
 edellisen lausuntokierroksen perusteella. Lakiesitys menee eduskunnan käsittelyyn tänä 
 keväänä. Voit tutustua lakiesitykseen Työ- ja elinkeinoministeriön sivulla täällä.   
 
  

Hyvää pääsiäistä!  

Aluekoordinaattori lomailee 26.3.-6.4.2018. 

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://tiedotteet.vastapaino.fi/go/598262-240398-69380975
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.stea.fi/-/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017&snb_adname=STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017%20-%20Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&emlr=u-2591860-56023642-1480142-4&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20joulukuu%20*2*%202017&utm_term=Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&utm_content=u-2591860-56023642-1480142-4
http://tem.fi/documents/1410877/3178243/Laki+kotoutumisen+edist%C3%A4misest%C3%A4+12.3.2018.pdf/7aaccc56-2184-4e34-a2fe-7372fa01f3c7/Laki+kotoutumisen+edist%C3%A4misest%C3%A4+12.3.2018.pdf.pdf
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

