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Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotouttamisasioista, tammikuu 2020                                      

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 Varsinais-Suomessa   
 

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategian julkistamistilaisuus 13.2.2020, 

Turku 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla valmisteltava Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategian 
julkistamistilaisuus on 13.2.2020 klo 8.30-11.30 Valtion virastotalossa aamupäivällä. Tilaisuudessa 
esitellään strategian keskeiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset sekä kuullaan 
kommenttipuheenvuoroja.  
Ohjelma 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.2.2020 klo 14.00.    

Seuraava Vakka-Suomen monikulttuurisuusverkoston tapaaminen on 25.2.2020 klo 

13-16 Laitilan kirjastossa  

Ohjelma ja kutsu lähetetään verkostolle erikseen. Tapaamisessa kuullaan mm. alueen kuntien ja 
toimijoiden ajankohtaisista kotoutumisen ja maahanmuuton asioista sekä tuoreesta Varsinais-Suomen 
maahanmuuttostrategiasta. Lisätietoja antavat paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi ja 
mirva.salonen(a)ukipolis.fi.   
 
Mielenterveys kotoutumisen voimavarana –seminaari 25.2.2020 klo 12-16, Turku  

YouMe-hanke järjestää seminaarin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. 
Seminaarin aiheina ovat mielenterveysongelmien tunnistaminen ja puheeksiotto sekä näiden rooli 
kotoutumiseen. Seminaarissa Mielenterveyden lähettiläät tuovat esille oman kulttuurinsa 
näkökulmaa mielenterveysasioihin.  
Paikka: ICT-talo, Beta-luentosali B1032  
Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2020 
Lisätietoja: Minni Roth, s-posti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi p. 0505985233 

Seuraava Turun seudun Moniku-verkoston tapaaminen on 4.3.2020 klo 13-16 

Turun kaupunginkirjaston Studiossa  

Ohjelma ja kutsu lähetetään erikseen. Tapaamisessa kuullaan mm. Turun kaupungin uusista 
toiminnoista, kuullaan uusista kotouttavista hankkeista sekä kotoutumisen seurantaindikaattoreista 
ja kokonaiskatsauksesta.  

Kotoutumisentukena.fi – matalan kynnyksen verkkopalvelu esittelee palvelua 

Turussa 5.3. klo 16.30-19 Sondipin tiloissa, Hämeenkatu 15   

Verkkopalvelu on kotoutumista edistävien toimijoiden yhteistyön ja tiedonvaihdon väline, joka 
vahvistaa erityisesti viranomaisten asiakasohjausta matalan kynnyksen toimintaan sekä tukee 
suunnittelu- ja koordinointityötä alueellisesti. Järjestöille verkkopalvelu tarjoaa markkinapaikan, 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58706/VARSINAIS-SUOMEN+MAAHANMUUTTOSTRATEGIA+2020-LUVULLE+%E2%80%93SEMINAARI/6a4f3091-96d2-48b0-82bf-823b539a2a5f
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cb15565c-cd24-4e8c-9d16-b755b2a3fb88?displayId=Fin1913858
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4a0a0aec-a0cf-428e-98a5-46f998cd59d1?displayId=Fin1822866
mailto:minni.roth@turkuamk.fi
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jonka avulla on mahdollista tavoittaa TE-toimiston, kunnan, oppilaitosten ja muiden järjestöjen 
työntekijöitä yhdellä kertaa. Uusi työväline on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai toimit 
kotoutumisen parissa eri tehtävissä tai vapaaehtoisena niin järjestöissä kuin viranomaisten tai 
muiden toimijoiden palveluksessa.  
Tilaisuudessa esitellään kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelu sekä suunnitellaan sen hyödyntämistä 
ja yhteistä käyttöönottoa Varsinais-Suomessa viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kesken. Tule mukaan keskustelemaan ja päättämään aiheesta! 
Ilmoittautuminen. Lisätietoja kotoutumisentukena.fi -palvelusta. Lisätietoa tilaisuudesta 
paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi  

Luentosarja Turun pääkirjaston Studiossa kevään aikana  

 

 
 

 
Nuoret muslimit ja resilienssi –hankkeen loppuseminaari 5.3.2020 kl 9.45-

17.00 Vimmassa, Aurakatu 16, Turku  

Mikä tukee nuorten ja nuorten aikuisten selviytymistä? Miten nuori rakentaa identiteettiään? 
Minkälaista on kasvaa Suomessa? Mitä on muuttuva suomalainen nuoruus? Tutkimushankkeessa on 
käytetty hyödyksi osallistavia menetelmiä sekä taidetta. Pääosassa on nuorten muslimien ääni. 
Tapahtuma on tarkoitettu mm. opettajille, opiskelijoille, tutkijoille, nuorten kanssa työskenteleville 
sekä tietysti nuorille ja aivan erityisesti nuorille aikuisille. Nuoret muslimit ja resilienssi on Helsingin 
yliopiston toteuttama, Koneen Säätiö - Kone Foundation rahoittama tutkimushanke. Islam ja minä –
loppuseminaari järjestetään yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin ja hankkeeseen osallistuneiden 
nuorten kanssa. Ilmoittautuminen avautuu tällä viikolla. Lisätietoa: Marja Tiilikainen, s-posti 
marja.tiilikainen(a)migrationinstitute.fi Lisätietoa tästä linkistä.  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/32108862-1c2c-4258-9289-c24ac2377257?displayId=Fin1928445
https://kotoutumisentukena.fi/
https://www.facebook.com/koneensaatio/?__tn__=K-R&eid=ARCzqJzIQMAW8au-p57FQszfwCF_VRQ-5ycmS46fhBb9GAB4PPD5k4nU_ozeNT1FmHpPlH7JukXhnFZi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxVZwCIHhoa_UCpqgt35spyTbuDO-8IORPYMsIil2GrXRCiADTk70Ia-tLNW1jzSsfnSACQfJ38dxqgixlhXvTyWtAP3qWS8SQaDwHfdavSRrSbRn4gOave-ewMCTZqT9hGL5tSLdQDZnyu7BCX58-SW6AfI_sVWTUTejs2SFLOgmd8dQEMGYJ_p7J9Vc2AEa6S_uq1crRA-pL-Q
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/islam-ja-mina-nuoret-kuulumisen-tunnettaan-tutkimassa-ja-ilmaisemassa/?fbclid=IwAR2_mVyIjm8KoRWnOfRPjFnlBWSpKC6XTnwJSGaiRh2FJhhizUrwU2tt3RY
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Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja valtakunnallisesti 
 

Maahanmuuttajien osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa edistävän 

yhteistyöverkoston käynnistystilaisuus  10.2.2020 klo 14-16 Helsingissä 
SOSTEn tiloissa (Yliopistonkatu 5).    

Kuntoutussäätiön koordinoiman yhteistyöverkoston tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien 
osallistumista erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin järjestöissä ja julkisessa 
terveydenhuollossa. Verkostotoimintaan ja verkoston käynnistystilaisuuteen ovat tervetulleita 
osallistumaan sekä organisaatiot että yksittäiset ihmiset, jotka haluavat edistää tätä tavoitetta. Alan 
tutkijoiden osallistuminen on myös erittäin tervetullutta! Ilmoittaudu verkoston jäseneksi, niin saat 
verkostoa koskevaa sähköpostia ja pysyt ajan tasalla. Jäsenyys on ilmainen eikä sido sinua 
mihinkään. Kerro samalla toiveesi verkoston toiminnasta vastaamalla lyhyeen kyselyyn! 
Ilmoittautuminen ja kysely löytyvät täältä. Vastauksia toivotaan 5.2. mennessä.  
Yhteistyöverkoston käynnistystilaisuudessa 10.2. sovitaan yhdessä verkoston toimintatavoista ja 
päätetään verkoston nimestä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittaudu täällä!  
 
Kotoutumisen tila Suomessa –seminaari 11.2.2020, Helsinki  

Seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 
2020 julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 
(FinMonik) -raportti. Seminaaria voi seurata myös verkon kautta, vaikka varsinainen seminaari on jo 
täynnä. Ohjelma.  
 

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 23.4.2020  

Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten 
kotoutumista ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä 
esitellään monialaiseen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja 
sujuvan yhteistyön haasteisiin.    

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:   

Kotona suomessa hankkeen loppuseminaari 3.-4.6.2020, Helsinki ja 

verkkolähetys.  

Merkitse päivämäärä kaltenteriisi:   

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki 

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. 
 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
Nova-hankkeelta omakielisiä videoita  

Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke kehittää monikulttuurista perhetyötä viestinnällisellä otteella 
ja rakentaa vuoropuhelua maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa 
välillä. Nyt on julkaistu nuorten ideoimia omakielisiä videoita, jotka on suunnattu vanhemmille. 

https://link.webropolsurveys.com/S/96006EA2E33DD735
https://www.lyyti.fi/reg/maahanmuutto_yhteistyoverkosto
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20552175/Kotoutumisen+tila+Suomessa+11.2.2020+kutsu+ja+ohjelma.pdf/b5ecfd67-3485-e08a-3a61-d0c4cefd7d5f/Kotoutumisen+tila+Suomessa+11.2.2020+kutsu+ja+ohjelma.pdf
http://www.kotouttaminen.fi/
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Videot välittävät nuorten viestin vanhemmille: Millaista tukea he toivovat vanhemmiltaan? Mitä 
tietoa ja taitoja vanhemmat tarvitsevat, jotta he voivat tukea nuoriaan vielä paremmin? Videot 
toimivat myös opetus- ja sosiaalialan ammattilaisten työvälineinä. Videoiden kielet ovat suomi ja 
englanti, arabia, persia, somali.  
Videoiden teemat ovat:  
Dialogi nuorten ja 
vanhempien välillä  

Suomeksi (tekstitys 
englanniksi)  
Arabiaksi   
Persiaksi  

Somaliksi  

Opiskelussa tukeminen  
Suomeksi (tekstitys 
englanniksi)  
Arabiaksi  
Persiaksi  
Somaliksi  

 
 

Seurustelu Suomessa  
Suomeksi (tekstitys 
englanniksi)  
Arabiaksi  
Persiaksi  

Somaliksi  

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 sekä kotoutumisen indikaattorit –

tietokanta julkaistu   

T yö- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee neljän vuoden välein 
Kotoutumisen kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmän 
ja vuoden 2019 kokonaiskatsauksen teemat ovat työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja 
kaksisuuntainen kotoutuminen. Vuoden 2019 kokonaiskatsaus koostuu indikaattoreita esittelevästä 
infografiikasta ja tutkimusjulkaisusta. Samalla julkaistaan Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta. 
Lisätietoa kotouttaminen.fi –sivulta.  
 

Arviointi ETNOn toimikaudesta 2016-2020  

Oikeusministeriö on julkaissut Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) toimikauden 2016-2020 
vaikuttavuuden arvioinnin. Julkaisu on luettavissa täällä.    
 

Luonnonhoito kotoutumisen tukena opas julkaistu  

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri toteuttaa parhaillaan Kotouttavaa luonnonhoitoa 
Pirkanmaalla -hanketta. Hankkeen pohjalta on tehty kolme opinnäytetyötä, joista yksi on 
Luonnonhoito kotoutumisen tukena, Opas toimijoille. Oppaassa kerrotaan luonnonhoidon 
toteuttamisesta ja luonnon hyödyntämisestä kotoutumisen tukena. Opas ohjaa ja vinkkaa eteenpäin – 
olipa kyseessä pidempiaikainen hanke tai pienempi, kertaluonteinen tapahtuma.  

ARC-hankeen tulokset julkaistu  

Active Refugees in the Community (ARC) -hankkeen tulokset (Suomessa ja Ruotsissa) ja 
toimintamallit on julkaistu. Lue lisää täältä.   

The Netherlands Institute of Social Sciences on tutkinut vuoden 2014 maahan 

muuttaneita syyrialaisia haastatteluin ja rekisteriaineistolla.   

Raportti on hollanniksi, mutta englanninkielinen tiivistelmä ”Starting over”  löytyy instituutin 
verkkosivuilta.  

Migration Policy Institute Transatlantic Council on Migration (MPI) on 

tuottanut uusia julkaisuja:    
- Integrating Refugees and Asylum Seekers into the German Economy and Society: Empirical Evidence 
and Policy Objectives käsittelee laajalla aineistolla viimeaikaisten pakolaistaustaisten sijoittumista 

Saksan työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.   

https://www.youtube.com/watch?v=XB3RRd08B1Q
https://www.youtube.com/watch?v=0abFUC-n6dw
https://www.youtube.com/watch?v=oUIA13Cxf8M
https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
https://www.youtube.com/watch?v=rah4Br0-OpA&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=BxRaukl_M1c
https://www.youtube.com/watch?v=wbt1TOFL160
https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw
https://www.youtube.com/watch?v=_pKvyZebDWw
https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM
https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotoutumisen-kokonaiskatsaus-2019-kotoutuminen-on-moniulotteinen-kokonaisuus
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161918
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/10/2019/01/Kolu_Luonnonhoito_kotoutumisen_tukena_Opas_toimijoille.pdf
https://www.martat.fi/pirkanmaa/active-refugees-in-the-community-project/
https://www.scp.nl/english/Publications/Summaries_by_year/Summaries_2019/Summary_Starting_over
https://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-asylum-seekers-germany
https://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-asylum-seekers-germany
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- Beyond Work: Reducing Social Isolation for Refugee Women and Other Marginalized Newcomers 
käsittelee tarvetta nähdä kotoutuminen työllisyyttä laajempana ilmiönä etenkin pakolaistaustaisten 
naisten osalta.  

 
Siirtolaisuusinstituutin selvitys yksintulleiden alaikäisten jälkihuollon 

palvelujen yleistilaa Suomessa   
Selvitysraportti luettavissa:  
Outi Lepola: Kriisituesta kuntosalikorttiin. Yksintulleiden nuorten jälkihuolto kunnissa.  
 

Suomeen ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten saama tuki ja palvelut 

vaihtelevat  
Lastensuojelun Keskusliiton toteuttaman selvityksen mukaan turvapaikanhakijoina Suomeen ilman 
huoltajaa saapuneiden lasten palveluissa on eroja kunnittain. Taustalla ovat epäselvyydet 
kotoutumis-, sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien tulkinnassa. Lisäksi lasten erityistarpeita ei aina 
tunnisteta.  
Lue artikkeli selvityksestä kotoutttaminen.fi -sivustolla.  
 
Siirtolaisuusinstituutti on julkaissut muuttoliikebibliografian 
Monitieteinen bibliografia sisältää muuttoliikkeisiin, kotoutumiseen, etnisiin suhteisiin ja vastaaviin 
aiheisiin liittyvää tutkimusta 1800-luvulta tähän päivään. Sisällytetyt tutkimukset kohdistuvat 
maahanmuuttoon, maastamuuttoon, maan sisäiseen muuttoliikkeeseen tai kansallisiin 
vähemmistöihin. Lisäksi bibliografia sisältää johdantokappaleen, jossa tarkastellaan 
muuttoliiketutkimuksen kehitystä Suomessa 1970-luvulta lähtien ja pohditaan mahdollisia 
tulevaisuuden tutkimusteemoja. Kirjan pdf-version voi ladata ilmaiseksi täältä.   
 
Opaskirja oppilaan kohtaamiseen monikulttuurisessa koulun arjessa  
Opaskirja on kahden Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toimineen hankkeen 
yhteisjulkaisu. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kulttuurisensitiivisyydestä tutkimukseen 
pohjautuen sekä esitellä käytännön esimerkkejä, jotka ovat sovellettavissa 
luokanopettajankoulutukseen sekä vähemmistö- ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien ohjaamiseen 
ja opettamiseen. Opaskirjan on julkaissut Siirtolaisuusinstituutti ja se on ladattavissa täältä.  

 
Loppuvuonna 2019 julkaistuja mielenkiintoisia raportteja  
Kotouttaminen.fi -sivuston artikkelissa on esitelty kolme mielenkiintoista raporttia:  
 Samaa vai eri maata? -tutkimus, jonka ovat kirjoittaneet erikoistutkija VTT Pasi Saukkonen 
Helsingin kaupungilta sekä tutkijat VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta. 
Tutkimuksen ovat suunnitelleet ja rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, e2 Tutkimus, 
oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit.  
 KIITO – Kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeen työllistämismalli, jonka tavoitteena on edistää 
maahan muuttaneen nopeaa työllistymistä ja samalla tukea kotoutumista.  
 Vantaan osaamiskeskuksen julkaisu työnantajien kokemuksista monikulttuurisista 
työyhteisöistä.  
Kotouttaminen.fi -sivuston artikkelissa on linkit raportteihin ja lyhyet esittelyt joka raportista.  

 
Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja 

edistämisestä Pohjois-Savossa  
Lue Spring Housen selvitys verkossa.  

https://www.migrationpolicy.org/research/reducing-social-isolation-refugee-women-newcomers
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/r2_lepola.pdf
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomeen-ilman-huoltajaa-saapuneiden-alaikaisten-saama-tuki-ja-palvelut-vaihtelevat
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/kirjat/julkaisuja/
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/kirjat/julkaisuja/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutustu-loppuvuoden-julkaisuihin
https://assets.ctfassets.net/rcn65sksjyvg/1yrxGV6dQ3SdjB0lbZyhMd/c22849bf8bffc71cab025fe06a177d4b/Spring_House_ESR_Raportti_29.10.19.pdf
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Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille  
 

Ruotsin kielen kotoutumiskoulutus monimuotoisesti Varsinais-Suomessa – 

Svenskspråkig flerformsintegrationsubildning i Egentliga Finland (690060) 
Avsikten är att invandrare ska få en fungerande grundläggande språkfärdighet i svenska. Tavoitteena 
on, että maahanmuuttaja saavuttaa toimivan peruskielitaidon ruotsin kielessä. Mera information och 
ansökning via  – lisätietoa ja hakeminen. Ansökningen senast – haku viimeistään 9.3.2020.  
 

Nivelvaiheinfo opiskelijoille perjantaina 14.2.2020 klo 12-14, paikka Turun 

ammatti-instituutti, s/s Bore, Linnankatu 72, Turku    

Infossa kerrotaan, mitä nivelvaiheen koulutuksia Varsinais-Suomessa on tarjolla ja mitä niissä 
opiskellaan. 
Tilaisuudessa esillä seuraavat koulutukset: 
Kielikoulutukset: 
Turun kristillinen opisto (aikuisten perusopetus ja suomen kielen koulutukset) 
Loimaan evankelinen kansanopisto (aikuisten perusopetus) 
Turun ammatti-instituutti (aikuisten perusopetus) 
Turun suomenkielinen työväenopisto (KOKO) 
Paasikivi Opisto (Numa, Javak) 
Erityisopetuksena järjestettävä koulutus: 
Ammattiopisto Spesia (Valma ja Telma) 
KTO (polut 1, 2 ja 3)  
Muut peruskoulun jälkeiset koulutukset: 
Kaarinan kaupunki, (kymppiluokka) 
Turun kristillinen opisto, (kymppiluokka) 
Loimaan evankelinen kansanopisto (kymppiluokka) 
Turun ammatti-instituutti (Valma) 
Turun aikuiskoulutuskeskus (Valma, vain maahanmuuttajille) 
Raseko (Valma) 
Salo (Valma) 
Novida (Valma) 
Turun iltalukio (lukiostartti) 
Tervetuloa!  

 
DaisyLadies ry:n kevään toimintaa  
DaisyLadies ry:n verkkosivuilta löydät Muistolan viikko-ohjelman. Muistolassa (Linnankatu 41) alkaa 
6.2. kerran viikossa maksuton oikeudellinen neuvontapalvelu naisille erityisesti väkivalta-asioissa. 
Lisätietoa löydät täältä.  
 

Uutisia  
Yhdessä-yhdistyksellä uudet verkkosivut ja sähköpostiosoitteet yhdessa.fi  
Yhdessä-yhdistyksen verkkosivun osoite on nyt yhdessa.fi ja kaikki yhdistyksen sähköpostiosoitteet 
ovat jatkossa muotoa etunimi.sukunimi@yhdessa.fi.  
Kevään harrastuskalenteri on myös ilmestynyt. Kannattaa tutustua: yhdessa.fi.   

 
  

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/690060?locations=Turku&professions=X&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/690060?locations=Turku&professions=X&announced=0&sort=1
http://daisyladies.fi/fi/avoin-toiminta/
http://daisyladies.fi/fi/oikeudellinen-neuvontapalvelu/
mailto:etunimi.sukunimi@yhdessa.fi
https://yhdessa.fi/ajankohtaista/
https://yhdessa.fi/
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Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöön  
Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy vuoden 2020 alusta alkaen sisäministeriöstä työ- ja 
elinkeinoministeriöön. Siirrosta sovittiin hallitusohjelmassa ja sillä tavoitellaan työvoiman ja 
opiskelijoiden maahanmuuton vahvempaa kytkemistä osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja 
innovaatiopolitiikkaa.  
Lue lisää työperäisen maahanmuuton hallinnon siirrosta kotouttaminen.fi -sivustolla.  
 
Pakolaistaustaisten ohjaus –hanke ja sen uutiskirjeet  
Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa kiintiöpakolaistaustaisten 
maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Varsinais-Suomen TE-toimistossa työskentelee 
yksi hankkeen asiantuntijoista, Terhi Kaurila. Lue lisää hankkeesta ja hankkeen uutiskirjeet.   

 
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. 

 

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

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 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoperaisen-maahanmuuton-hallinto-siirtyy-tyo-ja-elinkeinoministerioon
https://www.ely-keskus.fi/web/pakolaistaustaisten-ohjauksen-kehittaminen-hanke/etusivu
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi;jsessionid=2A475210E989E9B9D8B014D5F97C0AD8?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406

