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Ajankohtaista maahanmuutto- ja kotouttamisasioista, 

Satakunnan uutiskirje 1 / 2020                                      

Arvoisa yhteistyökumppani!   
Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita. Kokoan uutiskirjettä Satakunnan näkökulmasta neljä kertaa vuodessa.  

 

Ajankohtaista koronaepidemian vuoksi 

  
Asioinnista TE-toimistossa koronaepidemian aikana  

Tällä hetkellä koronaepidemian vuoksi TE-toimistossa on rajoitettu palvelu. Nyt käytössä on myös 
avoin verkkolomake ilman vahvaa tunnistautumista. Sitä kautta voivat ilmoittautua myös EU/ETA-
maiden ulkopuoliset kansalaiset. Alla olevasta linkistä pääsee täyttämään myös avoimen 
verkkolomakkeen.  
Työnhaun käynnistäminen TE-toimiston verkkopalvelussa: 
Näin aloitat työnhakusi 
Jos ei voi käyttää verkkopalvelua, voi soittaa puhelinpalvelun: 
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu p. 0295 025 500 ma - pe klo 9.00–16.15 
TE-puhelinpalvelut 
Puhelinpalvelu ruotsin kielellä: 0295 025 510, mån-fre kl. 9.00–16.15 
Puhelinpalvelu englannin kielellä: 0295 020 713, Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m. 
Puhelinpalvelu venäjän kielellä: 0295 020 715, ma-pe klo 9.00-16.15. 
Jos ei pysty asioimaan verkossa tai puhelinpalvelussa, voi käydä toimipaikassa täyttämässä 
tulostettavan lomakkeen. Lomakkeen voi myös itse tulostaa ja jättää sen TE-toimiston toimipaikan 
postilaatikkoon. 
Tulostettava ilmoittautumislomake (pdf) 
Ohjeet asiointiin Satakunnan TE-toimistossa 
StudioPore –video työnhaun käynnistämisestä verkossa 
Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle 

 
Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa  

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Satakunnan ELY-keskuksen sivuille päivittyvät tiedot siitä, miten 
TEM tukee yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Tulossa on ohjeistusta 
myös eri kielillä ja lähetän näistä tietoa heti, kun ne on julkaistu. 
Työ- ja elinkeinoministeriön sivusto  
Satakunnan ELY-keskuksen sivusto koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta 
 

Tietoa koronavirusepidemiasta eri kielillä   

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa kotouttaminen.fi-sivustolle 
monikielisiä materiaaleja koronaviruksesta eri toimijoiden käyttöön. Monikielisen materiaalin lisäksi 
kooste sisältää linkkejä selkokielisiin ja visuaalisiin materiaaleihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) päivittää tietoja koronaviruksesta ja hoitoon hakeutumisesta suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Lisäksi THL julkaisee tietoa koronaviruksesta yli 10 eri kielellä viikolla 12. Myös kunnat 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/asiakkaana_tepalveluissa/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/index.html
http://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/40376802/Ilmoittautumislomake_Korona+%28pdf%29/0dc6db53-4281-4e24-bc5c-caec71650ac7
http://toimistot.te-palvelut.fi/-/koronaepidemian-vaikutukset-satakunnan-te-toimiston-asiakaspalveluun?redirect=http%3A%2F%2Ftoimistot.te-palvelut.fi%2Fsatakunta%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_AFINGjIl1sKo%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
https://www.youtube.com/watch?v=errzGcAe4i0
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-08-01/index.html
https://tem.fi/etusivu
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/satakunta-tietoa-yrityksille-koronan-aiheuttamassa-poikkeustilanteessa
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ovat julkaisseet omissa verkkopalveluissaan usealla kielellä tietoa kunnan toimenpiteistä koronavirus 
Covid-19 liittyen. Monikielistä viestintää koronaviruksesta tarjoavat myös tiedotusvälineet. 
Tutustu monikielisiin materiaaleihin koronaviruksesta kotouttaminen.fi-sivustolla. 
InfoFinland  
Yle Uutisten sivuilta löytyy Suomen koronaepidemiaan liittyvää uutisointia myös arabiaksi, kurdiksi, 
somaliksi ja persiaksi.  
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on koonnut tietoa ja ohjeita koronaviruksesta eri kielien mukaan. 
IOM Italy (kansainvälinen muuttoliikeverkosto) on tehnyt koronasta myös pienemmille ja 
erityisemmille kieliryhmille käännöksiä ja Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston terveystiimi on 
tarkistanut tiedot ja todennut soveltuvaksi Suomessakin:  
IOM:n koronatietoa eri kielillä 
Suomen monikulttuurikeskusten koonti: Koronatietoa eri kielillä 
 
Kela on avannut valtakunnallisen puhelinpalvelun venäjän, arabian ja somalin 

kielillä  

Poikkeustilanteesta johtuen Kelan pääkaupunkiseudun venäjän-, arabian- ja somalinkieliset 
puhelinlinjat on avattu valtakunnaiseen käyttöön. Ne ovat avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9-12. Kielilinjat ovat avoinna vain poikkeustilanteen ajan ja niiden sulkeutumisesta 
tiedotetaan erikseen. Mikäli asiakas pystyy hoitamaan asiansa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, 
heidät pitää ohjata edelleen muihin palvelunumeroihin. Mikäli asiakas osaa hoitaa asiansa verkossa, 
heidät ohjataan verkkoasiointiin. 
Kelan puhelinnumerot ovat: 
* Arabia 020 6344 902 
* Somali 020 6344 905 
* Venäjä 020 6344 901 
 

ETNOn yhdistyshakua on jatkettu 17.4.2020 saakka   
Edellinen etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimikausi (2015-2019) on päättynyt ja uutta 
toimikautta ollaan käynnistämässä. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea 
valtakunnalliseen ja/tai alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) toimikaudelle 
2020-2024. Lue lisää ETNOn toiminasta oikeusministeriön verkkosivuilta. Lisätietoa: Vilppu Palmberg, 
s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
 
Kriisipuhelimet myös arabian ja englannin kielillä   

Jos meneillään oleva epidemia tai muut tekijät aiheuttavat ahdistusta, valtakunnallinen kriisipuhelin 
on avoinna 24/7. Se on matalan kynnyksen keskustelupalvelu, johon voi ottaa yhteyttä, eikä yksin 
tarvitse jäädä murehtimaan. 
Puhelinnumerot: 
suomeksi 09 2525 0111 – auki koko ajan.  
ruotsiksi 09 2525 0112 – auki 20 tuntia arkisin (ma-pe)  
arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 – auki 20 tuntia arkisin (ma-to)  
Mieli ry:n koonti: Verkkopalveluja kriisistä selviämiseen  
Yleisradion koonti: Näin saat apua kriisitilanteessa 
SPR:n koonti: tukea antavien tahojen yhteystietoja  
  

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/terveys/terveyspalvelut-suomessa
https://yle.fi/uutiset/3-11267670
https://yle.fi/uutiset/3-11268694
https://yle.fi/uutiset/3-11268719
https://yle.fi/uutiset/3-11268675
https://www.syrjinta.fi/-/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla
http://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-population/
https://docs.google.com/presentation/d/1JkgvrxJDM5yWX5WcrMnd0K4u6V2EzOtyH6pp5eDSZbE/present?ueb=true#slide=id.p1
https://oikeusministerio.fi/etno
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://mieli.fi/fi/verkossa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/18/nain-saat-apua-kriisitilanteessa-kokosimme-listan-auttavista-puhelimista
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/muita-avuntarjoajia


 

 

  3 (8) 

   
   
8.4.2020   

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

Viime hetken webinaarivinkki:  
Kunta-TV:n Työllisyystiistai on 14.4.2020 klo 10.00, teemana maahanmuuttajien työllistyminen ja 
kotouttaminen sekä hallituksen työllisyyslinjaukset koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. 
Ilmoittautumisen jälkeen saa katselulinkin.  
 
Maahanmuuttajien koulutuspolut yhteiseksi tiekartaksi  

Maahanmuuttajien koulutuspolut (Satakunta) –työryhmä starttasi lokakuussa 2019. 
Pakolaistaustaisten ohjaus (AMIF) –, Siltoja siirtymiin (ESR) – ja Opin portailta työelämään 
Satakunnassa (ESR) –hankkeet yhteistyössä Satakunnan ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston 
kanssa kutsuvat sinut mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta alueellista työryhmää, jonka 
tavoitteena on selkiyttää maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja ja siirtymiä 
Satakunnassa sekä tuottaa tietoa ja jakaa osaamista eri toimijoiden käyttöön. Tule mukaan osaksi 
verkoston toimintaa ja määrittelemään yhteisiä tavoitteita Tiekartta-työpajoihin 2019-2020! 
 
KOHDERYHMÄ: MAAHANMUUTTAJIA KOHTAAVAT KOULUTTAJAT, OPPILAITOKSET, VAPAA SIVISTYSTYÖ, 
TE-PALVELUT, KUNNAT JA OHJAUSTA ANTAVAT TOIMIJAT 
 
Seuraavat tapaamiset: 
14.5.2020 KLO 12.30-15.30 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TODENTAMINEN (Toteutetaan etänä) 
10.9.2020 KLO 12.30-15.30 JATKOPOLUTUS JA NIVELVAIHEET  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset linkin kautta  
Lisätietoja antaa: projektiasiantuntija Kirsi Paavilainen Pakolaistaustaisten ohjaus –hanke (AMIF),  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi p. 0295 022 180  
 

Webinaari: Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -

koulutus 19.5.2020 klo 9.00-16.00 (siirretty maaliskuulta) 
Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen 
kohtaamisissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren 
Turun Yliopistosta. Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 29.4.2020. 
Koulutus järjestetään webinaarina.   
 
Webinaari: Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla - haasteita 

ja mahdollisuuksia, 28.4.2020  

Kaikissa Pohjoismaissa naisten osuus työvoimasta on suurempi kuin Euroopan unionissa keskimäärin. 
Samaan aikaan kuitenkin suuri osa ulkomailla syntyneistä maahanmuuttajanaisista on työttömänä ja 
työvoiman ulkopuolella. Keskeisiä kysymyksiä ovat, minkälaisilla toimenpiteillä ja toimintamalleilla 
voidaan parantaa maahanmuuttajanaisten työllistymistä Pohjoismaissa? Minkälaiset toimenpiteet 
auttavat parhaiten maahanmuuttajanaisia pääsemään työmarkkinoille? Seminaari toteutetaan 
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos) ja työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteistyönä. Tilaisuus on englanninkielinen.  
Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla -seminaari ohjelma 
Ilmoittaudu viimeistään 14.4.2020 
 

https://www.kunta.tv/tallenteet/tyollisyystiistai/
https://link.webropolsurveys.com/S/3A5BEBA7EEC5AB72
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cf1352f5-2e7f-4c58-b1e8-b5a7051ddc6b?displayId=Fin1820781
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/0699cd94-90b6-4fff-a720-7828faae3b73?displayId=Fin1965390
https://nordicwelfare.org/integration-norden/evenemang/nordisk-konferens-migrant-women-and-the-nordic-labour-market-challenges-and-opportunities/
https://www.lyyti.fi/reg/Migrant_Women_and_the_Nordic_Labour_Market__Challenges_and_Opportunities_3480
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Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen maahan muuttaneiden 

ohjaamisessa -koulutus Porissa 2.9.2020 klo 13-16 
Koulutus tarjoaa tietoa pakolaisten ja maahanmuuttajien mielenterveydestä ja sen hoidosta sekä 
edistää toimijoiden välistä verkostoitumista.  
Paikka: Satasairaala, N2 auditorio, N-rakennus, 2. krs., Sairaalantie 3, 28500 Pori (karttalinkki). 
Ilmoittautuminen 26.8.2020 mennessä; Ilmoittautumislinkki  
Ohjelma 
klo 13.00  Tilaisuuden avaus 
  Kirsi Paavilainen, projektiasiantuntija, Pakolaistaustaisten ohjaus –hanke ja  
  Päivi Ruotsala, aluekoordinaattori, Kotona Suomessa –hanke 
 
klo 13.10 Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen maahan muuttaneiden  
  ohjaamisessa 
  Sonja Sahla, asiantuntija, Paloma2-hanke, Tyks Psykiatria 

 Mitä erityispiirteitä liittyy ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mielenterveyteen? 
 Miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat tiedon vastaanottamiseen ja 

oppimiseen? 
 Miten kertoa asiakkaalle mielenterveydestä osana terveyttä ja hyvinvointia?  

Esimerkkejä menetelmistä. 
 Miten mielenterveyden ongelmia hoidetaan?  

Esimerkkejä hoitoon ohjauksesta ja palvelupoluista.  
 Myötätuntouupumus ja oma jaksaminen 

 
klo 14.15  Verkostoituminen ja kahvi 
klo 14.45 Koulutus jatkuu 
klo 16.00  Tilaisuuden päätös 
 
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa projektiasiantuntija Kirsi Paavilainen, Pakolaistaustaisten 
ohjaus –hanke, puh. 029 5022 180 tai sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja 
koulutusjärjestelyistä koulutuspäällikkö Pirjo Aho p. 044 707 7792 tai sähköposti 
etunimi.sukunimi@satasairaala.fi.  
Lisätietoja Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen 
levittäminen (PALOMA2) -hankkeesta www.thl.fi/paloma2  
Tervetuloa! 
 
Kotoutumisentukena.fi -viestintäkoulutus ti 22.9. klo 12:30-15:30 Porissa 

Tehoa viranomaisyhteistyöhön uuden verkkopalvelun avulla! Tervetuloa koulutukseen, jossa 
paneudutaan järjestöjen ja viranomaisten väliseen viestintään ja yhteistyöhön asiakasohjauksessa 
sekä kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun käyttöönottoon! 
Aika: tiistai 22.9. klo 12:30-15:30 
Paikka: Satakunnan ELY-keskus (Yrjönkatu 20, Pori) 
Ilmoittautuminen 16.9.2020 mennessä (linkki tulee myöhemmin, voi tiedustella: Kirsi Paavilainen, 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi). Tarvitset koulutukseen mukaan oman tietokoneen. 
Miksi kannattaa osallistua? 

• Saat suoran viestikanavan toimintasi markkinoimiseen mm. TE-toimiston, kaupungin ja 
 kuntien sosiaalipalveluiden ja alueesi oppilaitosten koko henkilökunnalle samanaikaisesti. 

http://www.satshp.fi/potilaille/hoitoo-tulo/Documents/SK_opastekartta.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/31066025-c8cc-40ed-9d04-6de4f4fe58ad?displayId=Fin1940992
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@satasairaala.fi
http://www.thl.fi/paloma2
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• Saat kouluttajilta henkilökohtaista sparrausta ja tukea omien ilmoitustesi kirjoittamiseen ja 
 saat ilmoituksesi näkyviin kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelussa jo koulutuksen aikana. 
• Opit kohdentamaan viestintää ja markkinointiasi kohderyhmälähtöisesti. Opit paketoiminaan 
toimintasi paremmin ja muotoilemaan viestisi viranomaisia puhuttelevaksi.  
• Saat tukea sähköisen viestintävälineen käyttöönotossa Opit käyttämään ja hyödyntämään 
verkkopalvelua monipuolisesti, navigoimaan hallintakäyttöliittymässä sekä toimimaan oman 
organisaatiosi pääkäyttäjänä.  
• Olet mukana luomassa kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisöä verkossa ja pääset 
vaikuttamaan uuden työvälineen sisältöjen kehittämiseen. 

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 
 Porissa ja lähikunnissa matalan kynnyksen toimintaa järjestäville oppilaitoksille, järjestöille, 
 seurakunnille, kunnan työntekijöille sekä muille toimijoille. Koulutus on suunnattu erityisesti 
 henkilöille, jotka ohjaavat kotoutumista tukevaa toimintaa ja/tai tiedottavat siitä. 
 Yhdistyksen tulee olla yhdistysrekisterissä. 
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Uudenmaan, Satakunnan ELY-keskus ja Pakolaistaustaisten 
ohjaus -hanke. 
Lisätietoja: projektipäällikkö Milla Mäkilä, Uudenmaan ELY-keskus, milla.makila(at)ely-keskus.fi / p. 
0295 021 060 
Mikä on kotoutumisentukena.fi? 
 Verkkopalvelu on kotoutumista edistävien toimijoiden yhteistyön ja tiedonvaihdon väline, 
 joka vahvistaa asiakasohjausta matalan kynnyksen toimintaan sekä tukee suunnittelu- ja 
 koordinointityötä alueellisesti. Uusi työväline on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai 
 toimit vapaaehtoisena kotoutumisen parissa. Verkkopalvelussa voit ilmoittaa ja hakea 
 matalan kynnyksen toimintaa, joka tukee lakisääteisiä viranomaispalveluita kotoutumisen 
 edistämisessä. Verkkopalvelussa voi myös lukea ajankohtaisia uutisia sekä saada tietoa 
 työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnatuista tapahtumista ja koulutuksista. Verkkopalvelun 
 kielet ovat suomi ja ruotsi. 

 
Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn ja se 

järjestetään 7.10.2020  

 

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Asiakas vieraasta kulttuurista -koulutus Porissa 15.10.2020. Ohjelma 

julkistetaan kesäkuun alussa.  

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:   

Kotona Suomessa hankkeen loppuseminaari on siirretty syksyyn 28.10.2020, 

Helsinki ja verkkolähetys.  

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:   

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. 

http://www.kotouttaminen.fi/
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Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 

Ymmärrä Suomea - uusi monikielinen opetusvideosarja suomalaisesta 

yhteiskunnasta julkaistu    
Kotona Suomessa -hanke (ESR) on tuottanut maahanmuuttajille suunnatun seitsemänosaisen 
videosarjan. Opetusvideot kertovat suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista verotuksesta 
ihmisoikeuksiin. Opetusvideot on suunnattu Suomessa asuville aikuisille maahanmuuttajille, ja niitä 
voi käyttää erilaisissa maahanmuuttajien koulutuksissa oppimateriaaleina sekä katsoa itsenäisesti. 
Ne palvelevat myös heikosti lukevia ja kirjoittavia henkilöitä. Videot on toteutettu suomen lisäksi 
kuudella kielellä: arabia, somali, englanti, venäjä, kurdi (kurmandzi) ja dari. Lisäksi videot on 
tekstitetty ruotsiksi.  
 
Videoiden tavoitteena on avata Suomea ja suomalaisen yhteiskunnan taustalla vaikuttavia arvoja, 
jotta maahanmuuttajille syntyisi parempi kokonaiskuva ja käsitys suomalaisen yhteiskunnan 
toiminnasta. Videoissa kerrotaan mm. varhaiskasvatuksen ja koulutuksen roolista, naisten asemasta 
ja sen kehityksestä, työn teon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä siitä, mitä 
verorahoilla kustannetaan. Lisäksi kerrotaan, millainen on keskivertosuomalainen. Yhden videon 
aiheena on kunniaan liittyvä väkivalta.  
Monikieliset videot on katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla. 
 

Kotona Suomessa -hanke on aiemmin teettänyt Suomen historiasta kertovan opetusvideon 
”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata” 

Monikielisten materiaalien listausta on päivitetty   
Kotona Suomessa hankkeen toimesta on listattu yhdelle asiakirjalle laaja kattaus erilaisista 
monikielisistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä materiaaleista. Listausta on nyt 
päivitetty ja pääset tutustumaan siihen hankkeen verkkosivuilla. Mikäli sinulla on tiedossa aiheeseen 
sopivaa verkossa olevaa materiaalia, eikä sitä ole listattu asiakirjaan, kerro vinkkisi Laura 
Ruuskaselle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).  

Pakolaistaustaisten ohjaaminen -hankkeen julkaisuja     
Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke selvitti työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja 
esihenkilöiden käsityksiä muun muassa maahan muuttaneiden ohjaukseen liittyvistä haasteista, 
resursseista, ohjausosaamisesta, roolista ja yhteistyöstä.  
Lue koko julkaisu: "Enemmän aikaa ja pysyvyyttä, että asiakasta ei aina lähetetä pois, jollekin 
toiselle taholle": Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä maahan 
muuttaneiden ohjauksesta.   
Hankkeen asiantuntijan Antti Kanniaisen artikkeli kotoutumisesta Siirtolaisuus –lehdessä (s. 55-59).  
 
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 sekä kotoutumisen indikaattorit –

tietokanta julkaistu   

Työ- 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 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOsNIo1WyAXMtScv85pnhRfVWWSldnIab
https://www.youtube.com/watch?v=sF-K86id530
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
https://www.doria.fi/handle/10024/176795
https://www.doria.fi/handle/10024/176795
https://www.doria.fi/handle/10024/176795
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/03/sm1_2020.pdf
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kaksisuuntainen kotoutuminen. Vuoden 2019 kokonaiskatsaus koostuu indikaattoreita esittelevästä 
infografiikasta ja tutkimusjulkaisusta. Samalla julkaistaan Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta. 
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta 
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Indikaattoritietoa kotoutumisesta 
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta 
 
Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa: FinMonik-tutkimus 

2018-2019 on julkaistu   
Raportissa esitetään FinMonik 2018-2019 -tutkimuksen tuloksia Suomen ulkomaalaistaustaisen 
aikuisväestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi raportissa kuvataan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä työelämä- ja maahanmuuttopalvelujen tarvetta ja käyttöä sekä luottamusta palveluihin. 
Tutkimus on luettavissa Julkari järjestelmässä.   
 
Uusin Siirtolaisuusinstituutin julkaisema Siirtolaisuus-lehti on ilmestynyt 

Siirtolaisuus - Migration on Siirtolaisuusinstituutin neljä kertaa vuodessa julkaisema lehti, joka 
sisältää muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja uutisia. 
Artikkeleiden kieli on suomi, ruotsi tai englanti. Lehti on luettavissa verkossa: Siirtolaisuus-lehti. 
 
Vimmainen maailma - uusi kirja muuttoliiketutkija Pasi Saukkoselta  

”Elämme vimmaisessa maailmassa”, kirjoittaa erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen kansainvälistä 
muuttoliikettä, monikulttuurista yhteiskuntaa ja uusnationalistista nostalgiaa käsittelevässä 
teoksessaan. Teokseen on koottu Saukkosen vuosina 2015–2019 julkaisemia Siirtolaisuus-Migration-
lehden kolumneja sekä muita kirjoituksia.  
Lisätietoa kirjasta Siirtolaisuusinstituutin sivuilla. Kirja on myös ladattavissa sieltä veloituksetta.   
 
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.  
 
AboaNova -hankkeen lopputuotteet saatavilla 

Vuosina 2017-20 Turussa toteutettu AboaNova-hanke rakensi uusia työelämälähtöisiä kielikoulutuksen 
toteutusmalleja sekä niitä tukevia ohjauksen ja muun tuen malleja, jotka mahdollistavat 
maahanmuuttajien nopeamman siirtymisen jatko-opintoihin, yrittäjyyteen ja työelämään. Lisäksi 
tuloksena syntyi entistä tehokkaammin toimiva maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen 
alueellinen toimijaverkosto ja yhteistyömalli, joka tukee resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä ja 
alueellista vaikuttavuutta. Tammikuussa pidetyssä loppuseminaarissa pidetyt esitykset ovat 
katsottavissa hankesivuilla. AboaNova-hankkeen lopputuotteet on koottu hankkeen sivulle. 
Lopputuotteiden teemoja ovat opetus ja ohjaus, työllisyys sekä tutkimus.  
 
Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset -opas on julkaistu  

Oppaan on julkaissut Oikeusministeriö ja se on saatavilla suomen ja ruotsin kielillä. Nyt laadittu opas 
on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville viranomaisille ja järjestöille. Opas tarjoaa mm. 
vastauksia kysymyksiin, mikä on pakkoavioliitto, miten pakkoavioliiton uhrin tunnistaa ja mitä tehdä, 
jos kohtaa uhrin sekä mitä Suomen lainsäädännössä sanotaan pakkoavioliitosta.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162005
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162006
https://kotouttaminen.fi/kotoutumisen-indikaattorit
http://www.julkari.fi/handle/10024/139210?fbclid=IwAR2Rz-h8pkLQTWftvQvKtp8oUyqYtRPN0vqjvqo9tog47JAmWMTfiNlX7S8
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/03/sm1_2020.pdf
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/news/uutuusteos-pasi-saukkonen-vimmainen-maailma-kirjoituksia-muuttoliikkeesta-monikulttuurisuudesta-ja-nationalismista/
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/kirjat/julkaisuja/
http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/aboanova1/
http://www.koulutustakuu.fi/aboanova/
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Lue Oikeusministeriön uutinen  
Lue opas 
 
Vigor-hankkeen materiaalit suojaikärajoista ja tyttöjen sukuelinten 

silpomisen puheeksiottamisesta  
Nyt suojaikärajoista on saatavilla tietoa arabiaksi, dariksi, persiaksi, soraniksi ja suomeksi! 
Tietojulisteet voi ladata itselleen Vigor-hankkeen verkkosivuilta. Vigor-hanke on myös julkaissut 
videon FGM:n puheeksiottamisesta. THL:n FGM-asiantuntija Mimmi Koukkula kertoi meille yleisiä 
ammattilaisia mietityttäviä kysymyksiä puheeksiottamiseen liittyen. Me kokosimme yhteen 
somalinaisia, jotka halusivat auttaa ammattilaisia. Videolla naiset kertovat omia kokemuksiaan ja 
näkemyksiään FGM:n puheeksiottamisesta.    
 
PALOMA-podcast-sarja julkaistu   
Podcast-sarja tuo esille viiden eri ammattilaisen ajatuksia pakolaisten yhdenvertaisesta 
kohtaamisesta, osallisuudesta ja kotoutumisesta. Asiantuntijat keskustelevat maahanmuuton 
jälkimaininkien haasteista ja onnistumisista, hyvinvoinnista ja yksinäisyydestä.  
Paloman podcastit THL:n sivuilla.  

 
Itsetuntemuksen aakkosilla omannäköistä ja merkityksellistä elämää  
Target -tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hankkeessa on kehitetty työpajamalli, jonka nimi 
on Itsetuntemuksen aakkoset. Sitä on tarjottu lähinnä pakolaistaustaisille miehille ja naisille 
tukemaan heidän tulevaisuusorientoituneisuuttaan ja tavoitteenasetteluaan. Lähestymistapana on 
kokeiltu positiivista psykologiaa.  
Itsetuntemuksen aakkoset -työpajamallin kuvaus Target-hankkeen blogissa.  
 
Kotona-Suomessa -hankeen valtakunnallinen uutiskirje 

Hankkeemme tuorein valtakunnallinen uutiskirje ilmestyi juuri ja sen voit lukea 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 kevättä kaikille!  
 
Tästä erityislaatuisesta ajasta huolimatta, koitetaan nauttia kevään tulosta ja lisääntyvästä valosta.  

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://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuore-opas-auttaa-tunnistamaan-pakkoavioliittojen-uhrit
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/5047355/OM-Pakkoavioliitot-ja-rikosoikeudelliset-seuraamukset-fi.pdf/15a19c64-9cfd-61e0-0662-e2b1c61590b1/OM-Pakkoavioliitot-ja-rikosoikeudelliset-seuraamukset-fi.pdf
https://vigorhanke.fi/tietoa/materiaalit/
https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA
https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-podcast
https://targethanke.home.blog/2020/02/13/parempi-itsetuntemus-loistavampi-tulevaisuus/
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Uutiskirje+maaliskuu+2020/902698d2-73cb-4a34-b429-df05a4fd822d
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

