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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 elo-syyskuussa   

Ilmoitamme tarkan ajankohdan ja paikan myöhemmin.   

Kansainvälinen kevätkarnevaali Turun VPK-talolla perjantaina 7.6. klo 18-23  

Kevätkarnevaali tuo yhteen erilaiset yhdistykset, järjestöt ja muut tahot naamiaisten, livemusiikin, 
tanssin, ruuan ja kaikenlaisen muun hauskanpidon merkeissä. Kevätkarnevaali on avoin kaikille, 
ohjelmaa on kaikenikäisille!  
Pääsymaksu aikuisille 2 €, lapset ilmaiseksi sisään.  
Tervetuloa!  
Yhteistyössä: Turun kaupunki, Yhdessä-yhdistys, Opetuskoti Mustikka, Sondip ry, StepEurope ry, 
Tanssiseura Sekahaku ry, V-S Virokeskus, Turkuseura, Turun tyttöjen talo ja Tanssiteatteri ERI.  

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 
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   

Suomi toisena kielenä korkeasti koulutetuilla terveysalan ammattilaisilla –

seminaari Helsingissä 7.6.2019 klo 8.30-13.00  

Tilaisuus on SOTE-Silta -hankkeen väliseminaari ja se on suunnattu korkeasti koulutettuja sosiaali- ja 
terveydenhuollon maahanmuuttajia työssään kohtaaville ja heitä ohjaaville asiantuntijoille. 
Seminaarin aiheina ovat mm. monikielisyys ja kielen oppiminen hoitotyössä, kielenoppiminen 
vuorovaikutus- ja hoitotilanteissa harjoittelujaksojen aikana sekä hoitoalan suomen kielen opiskelu 
verkossa. 
Paikka: Metropolia amk, Myllypuron kampus. Myllypurontie 1. MPA 6021, Helsinki. 
Ohjelma ja ilmoittautuminen Sote-silta-hankkeen väliseminaariin 3.6.2019 mennessä.  
Lisätietoja: projektipäällikkö Päivi Rimpioja, etunimi.sukunimi@metropolia.fi 
 
 
 

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://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/25031/lomake.html
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Avoimet ovet Turun diakoniakeskuksessa 12.6.2019 klo 11-13  

 

Tutkittua tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista 

18.6.2019 klo 12-16 Helsingissä 

Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Salit 1-3 
Millainen on Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi? Mitä tiedämme heidän 
mielenterveydestään tai toimintakyvystään? Miten turvapaikanhakijoina tulleet lapset voivat? 
Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus toteutettiin 2018–2019 osana 
Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallista kehittämishanketta (TERTTU). 
Seminaarissa asiantuntijat esittelevät tutkimuksen tuloksia.  
Lisätietoa tulossa THL:n tapahtumakalenteriin.  

Maailman pakolaispäivä 20.6.2019  

Siirtolaisuusinstituutti järjestää yhteistyössä Kaikkien Naisten Talon kanssa tilaisuuden Maailman 

pakolaispäivänä Siirtolaisuusinstituutin tiloissa 20.6.2019 klo 17.00–20.00. Tapahtuman teemana on 

naiset pakolaistilanteissa ja pakolaisuuden tutkimuksessa. Tarkempaa tietoa ohjelmasta myöhemmin 

Siirtolaisuusinstituutista.  

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.  

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/ajankohtaista/tapahtumat
http://www.migrationinstitute.fi/fi
http://www.kotouttaminen.fi/
https://opintopolku.fi/wp/fi/
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DaisyLadies ry:n toiminta kesällä 

Katso ajankohtaiset DaisyLadies ry:n palvelut ja toiminnot yhdistyksen verkkosivuilta. Lisätietoa 
myös sähköpostilla daisyladies.turku(a)gmail.com.  

Miesten Tila –kohtaamispaikan toiminta ja uudet nettisivut  

Vain miehille –kohtaamispaikka on vaihtanut nimen Miesten Tilaksi ja se on auki koko kesän. Miesten 
Tilan nettisivut ja ohjelma. Sivulta löytyy esitteet suomen, englannin, arabian, persian, kurdin ja 
darin kielillä. Lisäksi sivuilla on toiminnallisten ryhmien esitteet (kahvila, palloilu, biljardi, kuntosali, 
keilailu, jalkapallo, Kuhankuono-retki, keittiö).  
 

 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 
Monikieliset video- ja esitemateriaalit kootusti 

Uudenmaan ELY:n nettisivuilla olevaan tiedostoon on koottu jo olemassa olevia monikielisiä video- ja 
esitemateriaaleja. Voitte hyödyntää koostetta omassa opetus- ja ohjaustyössänne. Palautetta ja 
lisäyksiä listaukseen voi lähettää projektiasiantuntija Laura Ruuskaselle, s-posti 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
 
Työllisyysviuhka –palveluun kootaan tietoja Turun alueen työllistymistä 

edistävistä palveluista  

Tarkoituksena on, että viuhkan palvelutietoja käyttävät sekä ohjaavat työntekijät että palveluja 
tarvitsevat työnhakijat. Työllisyyspalvelujen toteuttajat tallentavat ja päivittävät itse omien 
palvelujensa tiedot sivustolle. Olisi tärkeää saada työllisyysviuhkaan maahanmuuttajille palveluja 
tarjoavat tuottajat. Lisää tietoa työllisyysviuhkasta sivustolta viuhka.turku.fi. Ohjeet palvelutietojen 
tallentamiseen hankekoordinaattori Arto Alakoskelta, s-posti etunimi.sukunimi@turku.fi  
 
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän esitykset katsottavissa: teemana 
pakolaistaustaisten perheiden kotoutuminen 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä kokosi 25.4.2019 Helsinkiin yli 150 pakolaisten vastaanoton 
ja kotouttamisen ammattilaista keskustelemaan perhelähtöisestä kotouttavasta pakolaistyöstä. 
Asiantuntija- ja tutkijapuheenvuoroissa nostettiin esiin muun muassa varhaisen moniammatillisen 
tuen tarve, perheenjäsenten yksilöllisen kohtaamisen tärkeys sekä perheenyhdistämisen haasteiden 
vaikutukset pakolaisten hyvinvointiin. Osa asiantuntijapuheenvuoroista on katsottavissa 
kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Lue uutinen aiheesta kotouttaminen.fi sivulta. 
 
Punainen Risti on selvittänyt turvapaikanhakijoiden osaamista  

Suomen Punaisen Ristin (SPR) teettämän selvityksen mukaan turvapaikanhakijoilla on monipuolista 
koulutusta ja osaamista, mutta työmarkkinoille pääseminen koetaan vaikeaksi. Selvityksessä 
analysoiduissa 2 003 osaamiskartoituksessa selvitettiin turvapaikanhakijan koulutus, kielitaito, 
aikaisempi työkokemus ja kouluttautumis- sekä työllistymistoiveet. 
Turvapaikanhakijoiden osaaminen yhteiskunnallisena voimavarana -selvitys 
Punaisen Ristin uutinen 10.5.2019: Punainen Risti kartoitti yli 2 000 turvapaikanhakijan osaamisen - 
Suomen työmarkkinoille vaikea päästä osaamisesta huolimatta 
 
 
 

http://daisyladies.fi/fi/
http://www.tsemppi.net/miestentila.html
http://www.tsemppi.net/miestentila.html
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://viuhka.turku.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaivan-esitykset-katsottavissa-teemana-pakolaistaustaisten-perheiden-kotoutuminen
http://www.allyouthstn.fi/wp-content/uploads/2019/05/Loppuraportti-2019-UEF-Osaamiskartoitukset.pdf
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20190510/punainen-risti-kartoitti-yli-2-000-turvapaikanhakijan-osaamisen-suomen
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20190510/punainen-risti-kartoitti-yli-2-000-turvapaikanhakijan-osaamisen-suomen
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Suomeen muutetaan entistä enemmän työn ja opiskelun perusteella  

Sisäministeriön maahanmuuton tilannekatsauksen mukaan yhä useampi maahanmuuttaja haki 
oleskelulupaa työn tai opiskelun perusteella viime vuonna. Tilastot ovat olleet samansuuntaiset jo 
muutaman vuoden peräkkäin. Suomeen muuttamisesta vain pieni osuus on kansainvälistä suojelua 
saavia. Turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut vuotta 2015 edeltänyttä tasoa alemmas. Tutustu 
tilannekatsaukseen sisäministeriön sivuilla. 
 
Pakolaisten mielenterveyttä tukeva osaamiskeskustoiminta käynnistyy myös 

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos käynnistää yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja Suomen 
Mielenterveysseuran kanssa valtakunnallisen, pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön keskittyvän 
osaamiskeskuksen. Viidessä yliopistosairaalassa toimivan osaamiskeskuksen tavoitteena on tehostaa 
pakolaisten mielenterveyden edistämistä eri alueilla ja eri palveluissa tukemalla ammattilaisia 
sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Lue lisää PALOMA2 -hankeen sivuilta. 
 
Blogikirjoitus: Kotoutuminen on aikaa vievä prosessi 

Lue Kotona Suomessa – hankkeen projektipäällikkö Ilona Korhosen ajatuksia kotouttamisesta 
kotouttaminen.fi sivustolta. 
 
Etnisten suhteiden neuvottelukunta on julkaissut raportin monikulttuuristen 

nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Suomessa  

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on julkaissut raportin Oikeus kuulua joukkoon - Ehdotuksia 
monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. 
ETNON tiedote julkaisusta. 
Julkaisu Oikeus kuulua joukkoon. 
 

Uutisia  
 

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategiaa laaditaan yhteistyössä  

ELY-keskus haluaa varmistaa Varsinais-Suomen menestystä laatimalla uuden 

maahanmuuttostrategian 2020-luvun haasteisiin laajalla yhteistyöllä. Maahanmuuttostrategia on eri 

toimijoille annettava suositus siitä, millä keinoin maahanmuutto tukee Varsinais-Suomen kasvua ja 

kehittämistä kaikkia osapuolia hyödyttävänä kokonaisuutena. Strategia laaditaan yhteistyössä 

maakunnan yritysten, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on saada eri toimijoiden 

näkemyksiä ja kokemuksia erityisesti ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin ja kotoutumiseen 
liittyvistä kokemuksista ja kehittämistarpeista. Lue lisää maahanmuuttostrategiasta Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeestä.  

 

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.  
 
 
 

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-tilannekatsaus-suomeen-muutetaan-entista-enemman-tyon-ja-opiskelun-perusteella
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-tilannekatsaus-suomeen-muutetaan-entista-enemman-tyon-ja-opiskelun-perusteella
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotoutuminen-on-aikaa-vieva-prosessi
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotoutuminen-on-aikaa-vieva-prosessi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/etnisten-suhteiden-neuvottelukunnan-julkaisu-monikulttuuristen-nuorten-yhteenkuuluvuuden-vahvistamisesta-suomessa
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon/ec1c55cd-e547-3480-efab-63ff31d07446/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon.pdf
https://kehaemail.sst.fi/messages/view/4207/0/10f16406efe60f8d9485fc242d9bce38
https://kehaemail.sst.fi/messages/view/4207/0/10f16406efe60f8d9485fc242d9bce38
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Tulossa: ESR-rahoitusta kasvuun ja kilpailukykyyn kansainvälisistä osaajista  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima, valtakunnallinen ”Kokka kohti Suomea - 
kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin” –hanke avaa rahoitushaun ajalle 
3.6.-2.9.2019. Hanke edistää osaavan työvoiman saatavuutta muualta Euroopasta mm. Suomeen 
lisäämällä Suomen työelämän houkuttelevuutta ja vahvistamalla alueiden yhteistyöverkostoja. 
Hakuohje julkaistaan www.rakennerahastot.fi -sivustolla valtakunnallisissa hauissa.  
Lisätietoja: projektipäällikkö Timo Konttinen, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
 
STEA-avustusten hakuajat vuonna 2019  

 uusien avustusten haku 3.4.-31.5.2019  
 jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019  

Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla. 

 

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 kesää kaikille!  

Kesän viimeinen uutiskirje lähetetään kesäkuun lopussa ja heinäkuussa on lomatauko. Mikäli haluat 
välittää tietoa toiminnastasi seuraavassa 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  
paivi.ruotsala@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
Itsenäisyydenaukio 2, Turku 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 
twitter: @KotonaSuomessa 
 

http://www.rakennerahastot.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.stea.fi/avustusten-haku
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
http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

