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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 12.2.2018
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 12.2.2018 alkaen klo
12.30. Paikka on Vanha Raatihuone. Tapaamisen teemana on maahanmuuttaja-asiakkaiden
ohjaaminen ja ohjautuminen palveluihin.
Ohjelma tiivistetysti:
Tervetuloa ja esittäytyminen
Alkupuheenvuorot:
Varsinais-Suomen TE-toimiston kotouttamispalvelut, palveluvastaava Marjo Länsipii,
Turun kaupungin työpiste, urasuunnittelija Nedi Jakupovic ja asiantuntija Tiina Laakso
Ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksia Turun ammatti-instituutissa
Maahanmuuttajien ohjauksen periaatteita, kouluttaja Miikka Snellman, Turun akk
Työpajat: Maahanmuuttajien kotoutumisen polkuja
Kahvit työskentelyn lomassa
Työpajojen tuloksia
Seuraava tapaaminen ja teema
Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 6.2.2017 klo 16 tästä linkistä.
Ota työpajatyöskentelyä varten mukaasi esitteitä ym. materiaaleja palveluista, joita organisaatiosi
tuottaa asiakkaille.

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 kevään ohjelma:
2.2.2018 Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita (jälki-ilmoittautuminen
s-posti: paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi.
2.3.2018 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa
6.4.2018 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan
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4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut
8.6.2018 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen
Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja tapahtumat
Turun AMK järjestää Turussa alkuvuonna seminaarisarjan ”Kulttuurinen moninaisuus maahanmuuttaja työkaverina”. Koulutuspäivät ovat 31.1., 14.2. ja 28.2.2018 ja paikka
Ruiskatu 8,Turku. Koulutuksen teemat ovat kulttuurinen kompetenssi, kieli ja viestintä sekä
monimuotoisen työyhteisön johtaminen. Koulutus on ensisijaisesti suunnattu esimiehille,
jotka kohtaavat työyhteisössään kulttuurista moninaisuutta ja ovat kiinnostuneita
kehittämään kulttuurisensitiivisyyttään sekä monimuotoisen työyhteisön arkea. Koulutus on
maksullinen. Lisätiedot: Raija Sairanen, s-posti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. Linkki
ohjelmaan tästä.
Ihmisoikeudet haltuun! -hanke tarjoaa osaamisen kehittämistä ammatillisen koulutuksen sekä
perus- ja toiseen asteen opettajille ja oppilashuoltoryhmille. Oulun lähiopetusjaksot
toteutetaan keväällä 2018. Ohjelma on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille
maksuton. Ohjelma koostuu kolmesta moduulista, joissa käsitellään ihmisoikeuksien ja
ihmisoikeuskasvatuksen perusteita toimijuutta ja osallisuutta koulutuksessa syrjäytymisen
ehkäisyä ja esteettömyyttä oppilaitoksissa. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset
www.ihmisoikeudethaltuun.fi
Turun ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu järjestävät KEPELIpajaseminaarin – 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.
Yhden päivän maksuttomassa 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
Seminaarin ohjelma
8.30 - 9.00 Ilmoittautumiset, aamukahvit ja oman materiaalin esillepano verkostotorin
pöydille
9.00 - 10.00 Tapahtuman avaus
10.00 - 11.30 Tutustumispaja Kepeli-menetelmin
11.30 - 12.30 omakustanteinen LOUNAS
12.30 - 13.15 Verkostotori
13.15 - 15.00 Toiminnalliset pajat (kaksi rinnakkaista pajaa)
15.00 - 15.15 iltapäiväkahvi
15.15 - 16.15 Avaimia arviointiin
Pajaseminaariin ovat tervetulleita kaikki erilaisia maahanmuuttajaryhmiä ohjaavat
vapaaehtoiset tai ammattilaiset. Tervetuloa myös kaikki maahanmuuttajataustaiset ohjaajat!

3 (7)

30.1.2018

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
Laita päivämäärät 7.-8.6.2018 muistiin! Kesäkuulle on suunnitteilla TEMin ja keskeisten
rahoittajatahojen yhteinen maahanmuuton ja kotouttamisen suurtapahtuma. Lisätietoa
tulossa myöhemmin.

Näyttely ”Numur – Islam ja minä” Siirtolaisuusinstituutissa sekä
mahdollisuus opastettuun kierrokseen
Islam ja minä -näyttelyssä joukko nuoria muslimitaustaisia suomalaisia kertoo taiteen keinoin,
millaista on elää 100-vuotiaassa Suomessa. Monipuolisesta näyttelystä löytyy valokuvia,
videoita, maalauksia, runoutta sekä audiovisuaalisia ja tekstiili-installaatioita. Näyttelyn
yhteydessä järjestetään opastuksia, joissa keskustellaan näyttelyn teemoista. Esillä olevia
teemoja ovat mm. kulttuurien välissä eläminen, suhde uskontoon, sukupuoliroolit,
kuulumisen ja turvallisuuden kokemukset, vanhemmuus, monikielisyys ja yhteiskunnallinen
aktivismi. Näyttely on avoinna 28.2.-20.3.2018 klo 9-18 Siirtolaisuusinstituutissa, osoite
Eerikinkatu 34, Turku. Näyttely on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Nuoret muslimit ja
resilienssi -tutkimushanketta, jota johtaa dosentti Marja Tiilikainen, ja joka toteutetaan
Helsingin yliopistossa. Näyttely kuuluu myös Suomi 100 -ohjelmistoon. Lisätietoa hankkeesta:
http://blogs.helsinki.fi/youngmuslims/
sekä näyttelystä ja oheisohjelmasta: https://www.facebook.com/islamjamina/
Moniku-verkostolla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn tiistaina 13.3.2018 klo 16 alkaen
oppaan johdolla. Oppaana toimii Tuulia Hämäläinen ja opastus kestää noin 45 minuuttia ja
on maksuton. Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.3.2018 tästä
linkistä. Tervetuloa!

Koulutuksia maahanmuuttajille
Nuori Yrittäjyys järjestää nuorille maahanmuuttajille yrittäjyyskurssin, joka alkaa
14.2.2018.
MITÄ: Maksuton 11 kerran yrittäjyyskurssi, jossa nuori pääsee kehittämään liikeideaa ja oppii
yrittäjyystaitoja aina markkinoinnista myymiseen ja taloushallintoon.
MILLLOIN: Klo 15-19: 14.2., 28.2., 7.3., 14,3., 28.3, 11.4, 2.5, 16.5., 22.5, 30.5. + 18.-19.4.
opintomatka Helsinkiin
MISSÄ: SparkUpissa, Tykistökatu 4, Turku.
KENELLE: Kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille yli 18-vuotiaille maahanmuuttajille.
MITEN MUKAAN: Lisätiedot ja haku 11.2.2018 mennessä täällä:
http://nystartup.fi/me4change/
JÄRJESTÄÄ: Nuori Yrittäjyys ry
LISÄTIETOJA: petri.katajarinne@nuoriyrittajyys.fi
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Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai
ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista
järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle.
Vertaista vailla -intensiivikurssi on tarkoitettu kotoutumisen nivelvaiheessa oleville
maahanmuuttajille ja seuraava intensiivikurssi järjestetään 28.2–27.3.2018.
Intensiivikurssin sisältöjä:
 vahvistaa osallistujien työelämäverkostoja
 kohentaa osallistujien työnhakutaitoja ja selkiyttää urapolkuja
 kehittää osallistujien suomen kielen taitoa ja valmiuksia itsenäiseen
kielenopiskeluun
 tukee osallistujia oman alan koulutukseen hakeutumisessa
 innostaa osallistujia toteuttamaan suunnitelmansa omasta yrityksestä
 parantaa osallistujien valmiuksia hyödyntää olemassa olevia palveluita.
Lisätietoa kurssista tästä linkistä. Lisää tietoa myös Vertaista vailla –uutiskirjeessä ja blogissa
täällä.
Kurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua jatko-ohjaukseen kesäkuuhun 2018 asti. Haku
päättyy 9.2.2018. Intensiivikurssin hakulomake: lyyti.in/intensiivi.
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

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

Työkaluja ja julkaisuja
Ensimmäisessä Kotona Suomessa -pilottihankehaussa sai rahoituksen kahdeksan hanketta,
joiden tavoitteena on edistää kotoutumisprosessin käynnistymistä, yhteiskuntaa koskevan
perustiedon saatavuutta ja yksilön palvelutarpeiden tunnistamista sekä vahvistaa siirtymiä
koulutukseen, työelämään ja tarvittaessa jatkopalveluihin. Pilottihankkeiden tulokset on nyt
koottu julkaisuksi, jossa mallinnetaan valtakunnallinen maahanmuuttajan alkuvaiheen
palvelukokonaisuus. Palvelujen malli on luettavissa täältä.

5 (7)

30.1.2018

Ammattilaisten tueksi tarkoitetut ohjeet ihmiskaupan uhrien ensivaiheen tunnistamiseen on
julkaistu. Ohjeisto on tuotettu moniammatillisena yhteistyönä osana Kansainvälisen
siirtolaisuusjärjestön vetämää ihmiskaupan uhrien terveydenhuolto ja hyvinvointi Suomessa –
hanketta. Ohjeisto on saatavissa täällä.
Itä-Suomen yliopiston New Start in Finland -tutkimuksen mukaan pakolaistaustaisten
elämänlaadussa on puutteita Suomessa. Kyseinen tutkimus on PROMEQ-tutkimushankkeen
osahanke. Tutkimuksessa keskityttiin kielenoppimiseen, työelämävalmiuksiin ja
korkeakoulutukseen pääsyyn. Lue lisää hankkeesta ja tuloksista täältä.
Opetushallitus on julkaissut Rakentavaa vuorovaikutusta -oppaan demokraattisen osallisuuden
vahvistamiseen ja vihapuheen sekä väkivaltaisen radikalismin ehkäisyyn. Julkaisu löytyy
täältä.
Mistä tulevassa maakuntauudistuksessa on kysymys? Maakunta- ja sote-uudistusta esitellään
nyt myös animoidun videon avulla. Video esittelee uudistuksen tiiviissä muodossa ja helposti
ymmärrettävällä tavalla. Valtiovarainministeriön YouTube-video löytyy suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi täältä.
Suomen pakolaisavun ja FIBSin kokoama tietopaketti Pakolaiset ja turvapaikanhakijat
työelämässä kokoaa taustatietoa pakolaisista ja heidän palkkaamiseensa liittyvistä
mahdollisuuksista ja haasteista. Julkaisu on suunnattu erityisesti rekrytoinnista, johtamisesta,
markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaavien käyttöön. Tietopaketti löytyy täältä.
Euroopan muuttoliikeverkoston sanasto selittää maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin liittyviä
termejä eri kielillä. EMN:n Maahanmuutto ja turvapaikkasanasto sisältää kaikkiaan 450 termiä
22 eurooppalaisella kielellä. Sanaston alkuperäisen version englanninkieliset määritelmät ja
lisähuomiot on nyt suomennettu ja termit aakkostettu suomen kielen mukaan. Linkki
sanastoon tässä.
MobiTarmo-hankkeessa on kartoitettu erilaisia toimintakyvyn arviointiin kehitettyjä
mittareita ja kysymyksiä. Kartoituksen tuloksena syntyi yhteistyö Työterveyslaitoksen
kehittämän Kykyviisarin kanssa. Kykyviisari auttaa ihmistä tunnistamaan toimintakyvyn
haasteita ja tukee palvelutarpeen arvioinnissa voimaannuttavan palvelun avulla. Yhteistyön
tuloksena on syntymässä uusi sähköinen työkalu avuksi kotoutujan toimintakyvyn arviointiin.
Lisää tietoa täältä.
Helsingin kaupungin maahanmuuttoneuvonta on toteuttanut yhteistyössä Töissä Suomessa hankkeen kanssa verkkopalvelun, jonka avulla maahantulija voi kulkea viranomaispolkunsa
virtuaalisesti jo ennen varsinaista muuttoa tai heti muutettuaan. WelcomeGuide.fi:n
tavoitteena on tehdä Suomeen tulosta sujuvaa. Verkkopalvelu tuottaa jokaiselle käyttäjälle
personoidun ohjeistuksen viranomaisten kanssa hoidettavista asioista ja myös tiedon siitä,
WelcomeGuide.fi:n kohderyhmään kuuluvat Suomeen työn, työnhaun tai opiskelun vuoksi
saapuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt ja heidän perheenjäsenensä. Palvelua voi hyödyntää
jo lähtömaassa tai vasta Suomeen saavuttuaan. Lisätietoa www.welcomeguide.fi
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Infopankin EU-kansalaisille tarkoitetut sivut ovat uudistuneet. Katso lisää täältä.

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia toimintaan
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden
hankehaku on avoinna. Haku päättyy 23.3. Haku on valtakunnallinen ja hakemukset
osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kohderyhmänä haussa on oppilaitokset,
pääasiassa korkeakoulut ja sisältöjen tulisi liittyä korkeakoulutetuille maahanmuuttajille
järjestettäviin lisäopintoihin, jotka tukevat esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustamisen
malleja. Katso lisätietoja ja tarkemmat painopisteet hakuun täältä.
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukia 1.1. lähtien. Kuntien haettavana on
bonusraha uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä, laskennallisen korvauksen lisäosa
vuonna 2017 kunnan vastaanottamista pakolaisista sekä lisätuki hätätapausten vastaanottoon.
Lisätuet maksetaan Sylvia-hankkeesta. Lisätietoa täältä.
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
Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on julkaistu. Se painottaa työperäisen
maahanmuuton vahvistamista sekä linjaa erilaisia toimia, joilla voidaan edistää työvoiman
maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien
välillä. Lue lisää ohjelmasta täällä. Ohjelman valmisteluun liittyvä kuulemistilaisuus
31.10.2017 on edelleen katsottavissa täällä.
Kasvuyrittäjille eli niin sanotuille startup-yrittäjille on jatkossa oma oleskelulupansa. Lisäksi
jatkoluvan hakemisprosessi helpottuu ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisen oleskeluluvan
voimassaoloaikaa pidennetään. Lue lisää täältä.
Vuoden alusta EU-alueen ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä ja yrityksen sisäisen siirron
saaneilla työntekijöillä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos työskentely kestää
yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Kausityöllä tarkoitetaan tiettyinä vuodenaikoina
maatalouden ja matkailun alalla tehtävää työtä. Lisätietoa täältä.

Kotona Suomessa –hankkeen kuulumisia
Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden hankehallinnossa on tapahtunut
henkilömuutoksia. Toimenpidekokonaisuuden päällikkönä on aloittanut Ilona Korhonen ja
Hyvä Alku -pilottiosion vastaavaksi projektiasiantuntijaksi on valittu Laura Ruuskanen. Hän
aloittaa tehtävässä kesäkuun lopulla ja sitä ennen tehtävät järjestellään.
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Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista
monikulttuurisuusverkostolle sähköpostissa/uutiskirjeessä, laita minulle viestiä. Mikäli olet
saanut uutiskirjeen, mutta nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.
Alueemme maahanmuuttotyön toimijat, teillä on mahdollisuus tarjota esimerkiksi blogitekstiä
www.kotouttaminen.fi –sivustolle. Olisi hienoa saada sinne sisältöä alueeltamme.
Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan suunnitellessasi
henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. Toteutamme koulutuksia
alueella sekä kunnissa että muissa yhteisöissä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Hanke
tekee mielellään yhteistyötä esimerkiksi koulutusten järjestämisessä alueen toimijoiden
kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä.

Hyvää talven jatkoa!
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

