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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   

Tapaamisessa esitellään mm. Turun ja Turun seudun kotouttamisohjelmia, jotka on päivitetty viime 
vuonna. Paikkana on Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku.  

Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakkaana –koulutus 

Turussa 23.4.2019. 

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kotoutumistyötä tekeville. 
Paikka: Auriga Business Center, Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku. 
Järjestäjä: Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) 
Ohjelma ja ilmoittautuminen IOM:n tapahtumaan 23.4.2019 
Lisätietoja IOM:n kevään 2019 koulutuksista antaa Miila Nieminen, Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö (IOM), mnieminen(at)iom.int  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 25.4.2019 Helsingissä 

Verkostopäivän teemana on perhelähtöinen kotouttava työ ja pakolaistaustaisten perheiden 
tukeminen. Tilaisuudessa kuullaan aiheesta asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön toimintamalleja 
kunnista. Teemoitetuissa tietoiskuissa voi tutustua pakolaistaustaisia perheitä tukevaan 
kehittämistyöhön ja hyviin käytäntöihin. Iltapäivällä keskustelemme asiantuntija-alustusten pohjalta 
tasa-arvon ja osallisuuden edistämisestä pakolaistaustaisissa perheissä.  
Paikka: kokouskeskus Paasitorni, Paasivuorekatu 1 A, Helsinki.  
Lisätietoja s-postilla: sylvia(at)tem.fi 
Lisätietoa kotouttaminen.fi –sivun uutisessa 
Ohjelma ja ilmoittautuminen 

Siirtolaisuusinstituutin symposium 25.4.2019 ”Producing (Im)Mobilities: Do 

States Create Vulnerabilities?” 

Tilaisuuden keynote-puhteenvuorot ovat:  
 Dr. Jill Alpes (Nijmegen Center for Border Research & Coopetic Paris): Immobility Through 

Returns? Vulnerabilities of Migrants after Deportation and Assisted Return in Mali, Niger 
and Nigeria 

 Professor Nicholas De Genova (University of Houston): The Convulsive European Space of 
Mobilities 

Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku 
Aika: Torstai 25.4.2019 klo 10.00-17.00.  
Lisätietoa lähempänä ajankohtaa tulee Siirtolaisuusinstituutin verkkosivulle.  

https://bit.ly/2BJ2Vra
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tervetuloa-pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaivaan-25-4-tutustu-ohjelmaan-ja-ilmoittaudu
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf/1267de93-70fc-6e33-7979-1bbbaced49ce/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf.pdf
http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/symposium-producing-immobilities-do-states-create-vulnerabilities
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MONET-seminaari 2019 – Hyvinvoiva kotoutuja – työkaluja, tutkimusta ja 

näkökulmia 6.5.2019  

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki. 
MONET-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. Seminaari on avoin kotoutumisen parissa työskenteleville ja aiheesta 
kiinnostuneille. Järjestäjä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa.  
Ohjelma kokonaisuudessaan tästä.  
Ilmoittautuminen tapahtumaan 15.4 mennessä. 

Marjat-hankkeen loppuseminaari 9.5.2019 klo 12.30-16.00 Turussa   

Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, Turku.  
Loppuseminaari Marjat satoa järjestetään Eurooppa-päivänä 9.5. klo 12.30 – 16.00.  
Kirjaa päivä kalenteriisi. Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta ja ohjelmasta tulee huhtikuun aikana. 
Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat myös kotouttaminen.fi –sivuston 
koulutuskalenteriin.  

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 

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.  
Tilaisuuden kouluttajat kehittämispäällikkö Satu Jokela ja suunnittelija Rekar Abdulhamed tulevat 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Koulutuksen tarkemmat tiedot tulevat huhtikuun alussa 
kotouttaminen.fi –koulutuskalenteriin. Lisätietoja aluekoordinaattorit Päivi Ruotsala ja Tanja 
Tammimies, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
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 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4476591
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1725273&SID=4f4a88cf-06e1-4dc3-a14f-e010e95a08a2&dy=693382290
http://www.migrationinstitute.fi/fi/page/yksintulleiden-pakolaisnuorten-perhe-ja-kotoutuminen
mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/6735B7F836D9FF53
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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   

 
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 

Viisas rahankäyttö. Puhetta talous- ja velka-asioista 9.4.2019 Turussa 

Turun NMKY:n maahanmuuttajapalvelut ja Turun kaupunki järjestävät 9.4.2019 klo 17-20 
maahanmuuttajille suunnatun seminaarin, jonka aiheena ovat talous- ja velka-asiat. Tilaisuudessa on 
puheenvuoroja mm. laskuista ja niiden maksamisesta, vuokranmaksusta ja häätöprosessista. Lisäksi 
tilaisuudessa on asiantuntijoiden paneelikeskustelu. Seminaaripaikan osoite on Turun ammatti-
instituutin auditorio, Lemminkäisenkatu 18 D. Lisätietoja tarvittaessa antaa hanketyöntekijä Markku 
Estala, s-posti etunimi.sukunimi@ymca.fi ja puhelin p. 050 3114129.  

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. 

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. Leiri tarjoaa pakolaistaustaiselle lapselle mahdollisuuden kuulua joukkoon ja kokemuksen 
siitä, ettei ole tuntemuksineen yksin. Oman kielen ja juurten tunteminen vahvistaa lapsen kulttuuri-
identiteettiä ja itsetuntoa ja vaikuttaa siten hänen sopeutumiseensa ja hyvinvointiinsa. 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. Kesälukioon osallistuminen ei 

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
http://www.kotouttaminen.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@ymca.fi
https://kesalukioseura.fi/kurssitoiminta/oman-aidinkielen-ja-kulttuurin-kurssit/
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edellytä opintoja Suomessa tai suuntautumista lukio-opintoihin. 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. 
Idea on sama kuin maahanmuuttajakesälukiossa, mutta Tyttöjen kesälukio on kestoltaan lyhyempi, 
ja 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   

 

Raportteja, julkaisuja, työkaluja, kehittämishankkeita   

Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille 

AboaNova-hankkeessa työskentelevä Daniel Comas on koonnut ulkomaalaisille työntekijöille ideoita 
ja neuvoja, jotka perustuvat hänen omiin kokemuksiinsa. Oppaan on toimittanut hankkeen 
koordinaattori ja opettaja Saara Linnatsalo Turun aikuiskoulutuskeskuksesta. Oppaassa on neuvoja ja 
oivalluksia työnhausta, ammateista ja työpaikan kirjoittamattomista pelisäännöistä.  
Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille -opas 

Tempo – Yrittäjämäistä asennetta ja työelämätaitoja maahanmuuttajille, 

osaavia tekijöitä yrityksille  

ESR-hanke Tempo (valmisteluvaiheessa nimeltään Osaajatalo) on lähtenyt vauhdilla käyntiin 1.3.2019 
ja ensimmäiset valmennukset ja rekrytointitilaisuudet ovat jo alkaneet. 
Hankkeessa on kuusi eri toiminnan linjaa 
1) Yrittäjämäisen asenteen valmennus 
2) Tuki työnantajille 
3) Maahanmuuttajayritysten tuki 
4) Valmennukset yrittäjäksi ryhtymiseen 
5) Työhön tai työssäkäyntialueeseen asettautumisen tuki 
6) Tuki yritysneuvojille 
Tempo päivystää Turun kaupungin Osaamispisteellä (Käsityöläiskatu 10) keskiviikkoisin. Mikäli teillä 
on asiakkaita, jotka hyötyisivät valmennuksesta, voi heille varata ajan Tempo-tiimin jäseniltä tai 
ohjata poikkeamaan paikan päällä. Tai jos sinulla on ehdotus yhteistyölle, esimerkiksi 
rekrytointitilaisuus tai työpaja, olethan rohkeasti yhteydessä. 
Tempo-hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat (erityisesti naiset ja 
nuoret alle 29-vuotiaaat), maahanmuuttajataustaiset yrittäjät, varsinaissuomalaiset yritykset sekä 
yritysneuvojat Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on maahanmuuttajien työllistyminen, yrittäjyyden 
tukeminen sekä maahanmuuttajien yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asenteeseen liittyvien 
toimintatapojen jalkauttaminen. 
Tempo-hankkeessa ovat mukana Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä hankekumppanit StartUp 
Refugees ja Varsinais-Suomen yrittäjät. 
Tempo-tiimi: 
Jenny Honka (jenny.honka@humak.fi) p. 0400 349 243 
Satu Riikonen (satu.riikonen@humak.fi) p. 040 0349 306 
Hanna Tarvainen (hanna.tarvainen@yrittajat.fi) p. 040 7511 166 
Kimmo Laine (kimmo.laine@startuprefugees.fi) p. 044 9740 420 
Anna Pikala (anna.pikala@humak.fi) p. 040 0349 246 

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://tyovoimahautomot.files.wordpress.com/2019/02/ideoita-ja-neuvoja-ulkomaalaisille-tyc3b6ntekijc3b6ille.pdf
mailto:jenny.honka@humak.fi
mailto:satu.riikonen@humak.fi
mailto:hanna.tarvainen@yrittajat.fi
mailto:kimmo.laine@startuprefugees.fi
mailto:anna.pikala@humak.fi
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YOUME - Mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana   

YOUME-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistämällä 
mielenterveyttä sekä varhaista hoitoon hakeutumista mielenterveysongelmia ilmaantuessa. YOUME-
hankkeen aikana luodaan yhdessä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja asiantuntijaverkoston 
kanssa Mielenterveyden lähettiläät -malli. Hankkeessa pyritään lisäämään maahanmuuttajien 
tietoutta mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä mielenterveyden ongelmista ja hoitoon 
hakeutumisesta. Vapaaehtoiset mielenterveyden lähettiläät välittävät kokemuksia ja tietoutta 
mielenterveydestä yhteisöjensä sisällä. Mielenterveyden lähettiläiden toimintaa tuetaan hankkeen 
aikana seminaareilla ja mentoroinnilla. Sosiaali- ja terveysalan toimijoille hanke tarjoaa työpajoja 
mielenterveysongelmien tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta, hoidosta ja vaikutuksesta 
kotoutumiseen. YOUME-hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 
(AMIF). Hankkeen toimijat ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun kriisikeskus, Sateenkaari Koto ry, 
Yhdessä-yhdistys ja VSSHP Psykiatrian toimialue.  
Lue lisää hankkeen sivuilta: turkuamk.fi/youme 

Materiaaleja tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta  

Vigor-hanke edistää ulkomaalaistaustaisten terveyttä ja hanke on Amal ry:n kanssa mm. toteuttanut 
suomen- ja somalinkielisiä julisteita, joissa käsitellään tyttöjen sukuelinten silpomista.  
Vigor-hankkeen materiaalit. 
 

Uutisia  

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen työntekijä on aloittanut Varsinais-

Suomen TE-toimistossa   

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeessa alueemme työntekijänä on aloittanut asiantuntija Terhi 
Kaurila. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja sen tavoitteena on sujuvoittaa pakolaistaustaisten 
maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja kehittämällä  

- maahanmuuttajien verkostomaista ohjausta,  
- tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä  
- sähköisiä seurannan ja osaamisen dokumentoinnin välineitä. 

Hanke tuottaa myös uutta tietoa palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Varsinais-
Suomen TE-toimiston Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeen asiantuntijan Terhi Kaurilan sähköposti 
on etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi 
Uutinen Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeesta 

Kokka kohti Suomea –hanke on käynnistynyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 

”Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin” -hanke 
toteuttaa hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Hankepäällikkönä Varsinais-Suomen ELY-
keskuksessa on aloittanut Timo Konttinen. Hankkeen tavoitteena on turvata yritysten kasvua 
kasvukeskuksissa edistämällä kansainvälisten työntekijöiden rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille. 
Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa noin 15 alueellista hanketta, joiden avulla houkutellaan 
kansainvälisiä osaajia perheineen asettautumaan kasvukeskusalueille. Hankehakujen ensimmäinen 
vaihe alkaa toukokuussa 2019, toinen vaihe toteutetaan syksyllä 2019 ja kolmas vaihe keväällä 2020. 
Ensimmäisestä hankehausta tullaan tiedottamaan laajasti hakuohjeiden valmistuttua. Haun 
valmistelun etenemisestä ja haun aikataulusta sekä sen tarkemmasta kohdentumisesta alueellisiin 
kasvukeskuksiin voi kevään mittaan kysellä hankepäällikköTimo Konttiselta etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi tai rahoittajan edustajalta Mika Villalta etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/youme/
https://vigorhanke.fi/tietoa/materiaalit/
mailto:etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-hanke-etsii-parempia-keinoja-pakolaisten-ohjaukseen
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Turkuun on avattu maahanmuuttajien Osaamispiste  
Osaamispiste on turkulaisille maahanmuuttajille suunnattu palvelu, jossa suomen kielen oppia, 
omakielistä tukea ja neuvontaa työn sekä koulutuspaikan hakuun saa samasta paikasta, Turun 
kaupungin Työpisteestä, Käsityöläiskatu 10. 
Uutinen Turun kaupungin sivulla 
Osaamispisteen verkkosivu 

Tutkimus: Työkokeilu on tärkeä ja toimiva TE-palvelu 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen mukaan työkokeilu on pääosin hyvin toimiva ja  
kustannustehokas palvelu, jolla tulisi olla rooli osana TE-palvelujen palveluvalikoimaa jatkossakin. 
Uutinen tutkimuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.  

Euroopan muuttoliikeverkoston maahanmuuttosanaston uusi versio on julkaistu 

suomeksi  

Sanasto on suomenkielinen versio Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) työstämän monikielisen 
Maahanmuutto-ja turvapaikkasanaston viime vuonna julkaistusta verkkoversiosta.  
Uutinen kotouttaminen.fi -sivuilla 
Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 6.0 

Rasisminvastaisen tutkijaverkoston kannanotto kansainvälisenä 

rasisminvastaisena päivänä  

Kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä 21.3. rasisminvastaisen tutkijaverkoston (RASTER) 
koordinaatioryhmä kehottaa suomalaisia yliopistoja ja opiskelijajärjestöjä ottamaan vakavasti 
kuvaukset rasismista ja kehittämään institutionaalisia käytäntöjä, joilla voidaan tehokkaasti puuttua 
akateemisen maailman rasismiin. Kyse ei ole sattumanvaraisista tai poikkeuksellisista tapahtumista, 
vaan rakenteellisista ongelmista yliopistoissa ja laajemminkin koulumaailmassa. Rasismilla on syvät 
juuret suomalaisessa yhteiskunnassa ja yliopistot ovat osa tätä historiallista jatkumoa. Ne ovat 
vieläpä keskeisessä asemassa tiedontuottamisessa ja kansalliseen kuvastoon liittyvien ajatustapojen 
muodostamisessa, mikä tekee itsekritiikistä erityisen tärkeätä. 
Koko kannanotto 

ERSUS-hanke lisää oleskeluprosessin asiakaslähtöisyyttä 

Maahanmuuttovirastossa käynnistyi keväällä 2018 ERSUS-hanke, jonka tavoitteena on lisätä 
Maahanmuuttoviraston oleskelulupaprosessin asiakaslähtöisyyttä ja tukea asiakkaiden itsenäistä 
asiointia. Hankkeessa tuotettavien ohjeistuksien avulla pyritään vähentämään asiakkaiden tarvetta 
avustajiin ja sidosryhmäviranomaisten apuun. Hankkeessa muokataan oleskelulupa-asioihin liittyvien 
asiakaskirjeiden kuten täydennyspyyntöjen sisältöjä ja rakenteita ja se tehdään yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. 
Uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla 

Tilastokeskus selvittää ulkomaalaistaustaisten koulutusta  

Tilastokeskus toteuttaa keväällä 2019 ulkomaalaisväestön koulutukseen liittyvän kyselyn. Kysely 
kohdennetaan Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille, joiden ulkomailla suorittamista 
tutkinnoista ei ole tietoa. Vastaaminen kyselyyn on tärkeää ja antaa parempaa tietoa Suomessa 
asuvan ulkomaalaisväestön koulutuksesta.  
Lisää tietoa selvityksestä Tilastokeskuksen sivuilla olevasta uutisesta. 

 

 

http://www.turku.fi/uutinen/2019-03-20_turkuun-avattiin-maahanmuuttajien-osaamispiste
http://www.turku.fi/tyopiste/tyonhakijalle/maahanmuuttajien-osaamispiste
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/euroopan-muuttoliikeverkoston-maahanmuuttosanaston-uusi-versio-on-julkaistu-suomeksi
http://www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf
https://raster.fi/2019/03/21/yliopistojen-pitaa-ottaa-vakavasti-rasismiin-liittyvat-ongelmat-ja-kehittaa-kaytantojaan/#more-1030
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ersus-hanke-lisaa-oleskelulupaprosessin-asiakaslahtoisyyt-1
https://www.stat.fi/uutinen/tilastokeskus-selvittaa-ulkomaalaistaustaisten-koulutusta?utm_source=Uutiskirje+ajalle+18.-24.3.2019&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+vko+10%2F2019
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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.  

 

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 

 

Aurinkoista kevättä kaikille!  

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

Aluekoordinaattori lomailee hiihtoladuilla 29.3.-9.4.2019.  

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://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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

