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Ajankohtaista                                     

 Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
 Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
 kotouttamistyön ajankohtaisia asioita.  
   

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

Näkökulmia ja työkaluja nuorten kotoutumisen tukemiseen -koulutus järjestetään Porissa 
11.10.2018. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa nuorten maahanmuuttajien 
kotoutumisesta sekä kannustaa ja tukea uusien työtapojen käyttöönottoa. Koulutuksessa 
kuullaan puheenvuoroja mm. moniammatillisesta työskentelystä pakolaisperheiden ja -
nuorten kanssa, jälkihuoltotyöstä nuorten maahanmuuttajien parissa, monikulttuurisesta 
poikatyöstä sekä omista kotoutumisen kokemuksista ja hyvistä käytännöistä nuorten 
maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Koulutus on suunnattu erityisesti 
maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten kanssa työskenteleville kuten sosiaali- ja 
perhepalveluiden ammattilaisille, opetus- ja ohjaustyötä tekeville, vapaaehtoistoimijoille, 
nuorisotyöntekijöille ja alan opiskelijoille. Koulutuspaikka: Porin yliopistokeskus, auditorio 
125, 1. krs., Pori. Ohjelma kokonaisuudessaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen viimeistään 
1.10.2018 tästä linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä voi jättää kysymyksiä kouluttajille. 
Lisätiedot: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja 
maahanmuuttotyön koordinaattori Su Ran Kim, etunimi.sukunimi@pori.fi 
 
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 
2017kotouttamisen webinaarisarjan, joka jatkuu edelleen syyskuusta alkaen. 
Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja ajankohtaisiateemoja kotouttamisesta ja 
maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin kautta. Koulutukset tallennetaan ja 
tallenteita on mahdollista katsoa Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-kanavalta 
(www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > tapahtumamateriaalit). 
Koulutusten syksyn 2018 ohjelma: 

7.9. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä 
5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 
Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja 
tapahtumat   
 

Iska Warran  - Somalialaiset Suomessa –konferenssi on elokuussa Helsingissä 24.-
25.8.2018. Jo kolmatta kertaa järjestettävä valtakunnallinen Iska Warran – somalialaiset 
Suomessa -konferenssi kokoaa asiantuntijat eri sektoreilta, somaliyhteisön ja muut asiasta 
kiinnostuneet pohtimaan, mitä Suomen somalialaisille kuuluu vuonna 2018. Tämänvuotisen 
tapahtuman teemana ovat vaikuttaminen ja osallisuus, jota lähestytään erityisesti 
koulutuksen näkökulmasta. Kaksipäiväisen konferenssin tavoitteena on analysoida 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/2018+Asiakas+vieraasta+kulttuurista_final.pdf/0aacbfbc-43ec-400a-bf3b-5c635a0e7864/2018+Asiakas+vieraasta+kulttuurista_final.pdf.pdf
http://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/eef18f92-64c4-4af0-9684-cdb68757f4a8?displayId=Fin1551055
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@pori.fi
http://youtube-kanavalta/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
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somalitaustaisten osallisuutta koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä 
pohtia yhdessä tulevaa. Tarkemmat tiedot konferenssin sisällöstä sekä ilmoittautumisohjeet 
täällä: http://www.somaliaverkosto.fi/fi/toiminta-suomessa/iska-warran-konferenssi/  
 
Integration2018 kotouttamistyön suurtapahtuma järjestetään 18.-19.9.2018 Helsingissä 
Kulttuuritalolla. Mitä kotouttamisen kentällä tapahtuu? Toimiiko vastaanottojärjestelmä? 
Mikä on asumisen tilanne? Missä mennään kouluttamisessa ja työllistämisessä? Onnistuuko 
osallistaminen? Näitä ja muita kotouttamisen ydinkysymyksiä pohditaan syyskuussa Helsingissä 
Integration 2018 – Kaikki kotouttamisesta -tapahtumassa. Tapahtuman järjestämiseen 
osallistuu muun muassa rahoittajien edustajia, kaupunkeja, järjestöjä, hankkeita ja 
ministeriöitä. Tilaisuus pidetään 18.–19.9.2018 Helsingin Kulttuuritalolla. 
Ilmoittautuminen on käynnissä. Ohjelma päivittyy sivulle www.integration2018.com. Toimijat 
voivat ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 29.6. ilmoittaa, mikäli haluavat maksullisen 
esittelypisteen käyttöön tilaisuuden ajaksi. Tervetuloa!  

 
 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. 
 

Koulutuksia maahanmuuttajille   
   

Koulutus maahan muuttaneille lääkäreille ja hammaslääkäreille 12.9.2018-29.3.2019 
”Lääkärin suomi, maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet”. Koulutuksen tavoitteena 
on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa 
terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa 
vuorovaikutustilanteissa. Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus. Tiedot koulutuksen sisällöstä ja hakuohjeet täällä. Haku 
koulutukseen 21.8.2018 mennessä lomakkeella. Lisätietoja sähköpostilla 
laakarin.suomi@uta.fi.  

 

Työkaluja, selvityksiä ja julkaisuja  

 
Turun yliopiston SWiPE – Smart Work in Platform Economy –hankkeessa tutkija Satu Aaltonen 
on tutkinut maahanmuuttajayrittäjiä ja heille alkuvaiheen palveluja tarjoavia julkisia, 
yksityisiä ja kolmannen sektorin organisaatioita. Hänen tutkimuksessaan selvisi mm., että 
yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin 
kantasuomalaisilla yrittäjillä ja että maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen Suomessa ei 
suoranaisesti edellytä uusia, erityisesti maahanmuuttajayrittäjille suunnattuja palveluja, 
vaan maahanmuuttajayrittäjät tarvitsevat yhteistyötä ja verkottumista kantaväestön kanssa. 
Näiden tutkimustulosten pohjalta SWiPE-tutkimushanke on laatinut policy briefin, 
politiikkasuositukset politiikan laatijoille ja politiikan toimeenpanijoille. Policy brief 
Yrittäjyysneuvonnalla monimuotoisuutta yrityskenttään – suosituksia maahanmuuttajien 
yrittäjyyden tukemiseen on luettavissa täältä.  

 

http://www.somaliaverkosto.fi/fi/toiminta-suomessa/iska-warran-konferenssi/
http://www.integration2018.com/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://taydennyskoulutus.uta.fi/2018/06/tulossa-laakarin-suomi-maahanmuuttajalaakarin-kielelliset-valmiudet-12-9-2018-29-3-2019/#more-3667
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21684/lomake.html
mailto:laakarin.suomi@uta.fi
http://www.smartworkresearch.fi/wp-content/uploads/SWiPE-Policy-Brief-toukokuu-2018-Maahanmuuttajien-yrittäjyyden-tukeminen.pdf
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Helsingin kaupunki on julkaissut haastattelututkimuksen maahanmuuttajien 
työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Tutkimusraportti 
tarkastelee työmarkkinoille kiinnittymisen polkuja sekä erialisten työmarkkina-asemien 
vaikutusta yksilöiden hyvinvointiin maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation näkökulmista. 
Tutkimukseen on haastateltu 41 eri kulttuuritaustoista Suomeen muuttaneen 
maahanmuuttajan haastatteluihin. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Polkuja 
työhön –hanketta ja sen ovat laatineet Anu Yijälä ja Tiina Luoma. Raportti on luettavissa 
täällä. 

 
Vain sisältö ratkaisee -kampanja kannustaa palkkaamaan kansainvälisen osaajan ja  

 madaltaa työnantajien kynnystä palkata maahanmuuttajataustainen henkilö tai 
 turvapaikanhakija. Kampanja nostaa esille tietoa esimerkiksi työluvista ja tuista ja pyrkii 
 vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi. Tietoa 
 palkkaamisen tueksi sivustolta: https://www.toissataalla.fi/ Kampanjassa ovat mukana useat 
 Varsinais-Suomen alueella toimivat hankkeet.  
 
 Moni osaa! –tutkimusraportti on julkaistu. Maahanmuuttajien on usein vaikea edetä 
 koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä 
 työpaikoilla. Toisaalta monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin 
 työpaikoilla tarvitaan. Keiden osaamista jää hyödyntämättä? Miten osaaminen jäsentyy ja 
 mitä ovat todelliset kehittämistarpeet monikulttuurisilla työpaikoilla Suomessa?  

Julkaisussa etsitään vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Julkaisussa kuvataan 
maahanmuuttajatyöntekijöiden osaamisen kehittämisen keinoja sekä esitellään 
käytännönläheinen osaamisen kehittämisen malli, joka tukee laaja-alaisesti 
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen jäsentämistä, tunnistamista ja 
kehittämistä työpaikalla. Julkaisu pohjautuu Työsuojelurahaston tukemaan ja 
Työterveyslaitoksen hallinnoimaan Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla 
työpaikoilla -tutkimushankkeeseen. Tutkimusraportti:  
http://www.julkari.fi/handle/10024/136165   Moniosaa! -malli (suomi, englanti), 
keskustelulomake (suomi, englanti, arabia, somali, venäjä) sekä tulostettava juliste 
monikulttuurisille työpaikoille: www.ttl.fi/moniosaa 

 
 Helsingin yliopiston WeAll-hanke on toteuttanut haastattelututkimuksen 
 maahanmuuttajataustaisten naisten kokemuksista järjestö- ja TE-palveluissa. Se on 
 antanut suosituksina mm.: 

 Maahanmuuttajataustainen työnhakija tulee kohdata ennen muuta osaajana, ei 
ensisijassa ”maahanmuuttajana”. 

 Työnhakijoiden näkökulma on tärkeä nyt, kun työnvälityspalvelut ovat muutoksessa 
maakuntauudistuksen myötä. 

 Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että pienten lasten äitejä ei syrjäytettäisi 
suomen kielen opinnoista kannustamalla heitä jäämään kotiin. 

 Korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyden parantaminen 
edellyttää nykyistä yksilöllisempiä työllisyyspalveluita. 

http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-
tarvitsevat-yksilollisempia-tyovoimapalveluita/  

  

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_Luoma.pdf
https://www.toissataalla.fi/
http://www.julkari.fi/handle/10024/136165
http://www.ttl.fi/moniosaa
http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-tarvitsevat-yksilollisempia-tyovoimapalveluita/
http://blogit.utu.fi/tita/korkeasti-koulutetut-maahanmuuttajataustaiset-naiset-tarvitsevat-yksilollisempia-tyovoimapalveluita/
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”Venäjänkieliset talentit töissä Suomessa”-  dokumentti esittelee yhdeksän ihmisen 
näkökulman korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen Suomessa. Ajatuksia 
herättävä dokumentti esittelee todellisuuden, jossa sitkeät ammattilaiset tekevät kaikkensa 
päästäkseen urapolulla eteenpäin. He haluavat tehdä töitä Suomessa – mutta haluaako Suomi 
hyödyntää heidän osaamistaan? Dokumentti on toteutettu osana Töissä Suomessa -hankkeen 
Vantaan osahanketta. Katso video tästä: https://youtu.be/6LVbxmXXiyA 

 
 Kotona Suomessa -hanke on teettänyt selvityksen aikuisten maahanmuuttajien 
 kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman uusien liitteiden mukaisista 
 ammatillistetuista malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä tarkastellaan 
 muun muassa koulutuksen toteutustapoja, opiskelijoiden sijoittumista koulutuksen jälkeen 
 sekä heidän saavuttamiaan kielitaidon tasoja. Selvitys on luettavissa tästä linkistä. 
 

Hyvät käytännöt on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kaikille avoin palvelu 
sivulla https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/.  Palveluun kerätään eri arviointihankkeisiin 
liittyviä hyviä käytäntöjä. Toimivimmat käytänteet kuvataan myös arviointihankkeiden 
loppuraporteissa. Käy tutustumassa myös arviointifoorumin tallenteisiin ja materiaaleihin 
täällä. 

 
Alkuvuonna päättynyt Sata omenapuuta –hanke on julkaissut työkirjan nuorten 
kotoutumisen työn tueksi. Työkirjassa on käytännöllisiä ja arkielämän tehtäviä ja 
muistilistoja siitä, mitä kotoutuvan nuorten pitäisi tietää itsenäiseen elämään liittyvistä 
asioista. Työkirjan osat ovat taloudenhallinnan työkirja, opas omaan kotiin muuttavalle 
nuorelle, nuorten sosiaaliset verkostot ja toiminnallinen suomen kielen oppiminen. Työkirjan 
voi ladata täältä. 
 
Uusi verkkosivusto www.haeapua.info tarjoaa monikielistä tietoa väkivallan uhreille. 
Sementti Tampereen uusi valtakunnallinen Hae Apua -kampanja parantaa haavoittuvassa 
asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa ja lisää tietoisuutta apua tarjoavista tahoista. 
Kampanjan verkkosivusto tarjoaa tietoa ja esimerkkejä lähisuhde-, seksuaali- ja 
kunniaväkivallasta kymmenellä eri kielellä. HaeApua.info-verkkosivustolle on koottu helposti 
ymmärrettävää tietoa lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta arabiaksi, dariksi, 
englanniksi, farsiksi, kurdiksi, somaliksi, thaiksi, turkiksi, venäjäksi ja suomeksi. Sivustolla 
kerrotaan, miten tunnistaa väkivalta, mistä hakea apua ja mitä apu käytännössä 
tarkoittaa. Suuri osa kampanjan materiaaleista on havainnollistettu videoin. 
 
Sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien kiintiöpakolaisten hoidon saatavuutta edistetään 
valtakunnallisesti. Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa on 
käynnistynyt Sotatraumatisoituneiden kuntoutus, jonka kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina 
Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Toiminnan tavoitteena on 
kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä 
mielenterveystyössä. Moniammatillinen tiimi tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen 
arviointijakson sekä koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota ammattilaisille, jotka 
työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Toiminta rahoitetaan Turvapaikka-, 
maahanmuutto ja kotouttamisrahaston (AMIF) toimintatuella vuosina 2018–2020.   

https://youtu.be/6LVbxmXXiyA
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotoselvitys_09_04_18.pdf/341dcdd8-f5e8-4eac-b667-a9043bf4a012
https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/
https://karvi.fi/2018/06/08/arviointifoorumin-tallenne-ja-materiaalit/
http://www.sataomenapuuta.fi/wp-content/uploads/sites/43/2018/05/sata_omenapuuta_tyokirja_2018_www.pdf
http://www.haeapua.info/
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Lisätiedot ja yhteydenotot: Projektipäällikkö Mari Tikkanen, puh. 050 314 2013,   
mari.tikkanen@hdl.fi ja palveluohjaaja Irina Virtanen, puh. 050 5149744, 
irina.virtanen@hdl.fi Uutinen aiheesta löytyy täältä. 
 

 Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishanke (PALOMA) on julkaissut 
 käsikirjan, johon on koottu tietoa pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden voimavara- ja 
 riskitekijöistä sekä eri aloille kohdennettuja suosituksia, keinoja ja työkaluja pakolaisten 
 mielenterveyden edistämiseen, ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen sekä hoitoon. Koko 
 käsikirja on luettavissa täällä: http://www.julkari.fi/handle/10024/136193  
 
 Shadia Raskin väitöskirja ”Diversity and Health in the Population: Findings on Russian, 
 Somali and Kurdish Origin Populations in Finland” tarkastetaan perjantaina 4.5. klo 12 
 alkaen Helsingin yliopiston hammasklinikan luentosalissa 1 (Kytösuontie 9, Pikku-Huopalahti). 
 Tilaisuus on julkinen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tutkimus julkaistaan sähköisesti 
 Helsingin yliopiston e-thesis -palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-4169-9  
 Painettua julkaisua myy Unigrafia: https://shop.unigrafia.fi/  
   

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.  
  

Aurinkoista kesää kaikille!  

Aluekoordinaattori lomailee 9.7.-7.8.2018.  

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  

mailto:mari.tikkanen@hdl.fi
mailto:irina.virtanen@hdl.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sodan-ja-pakolaisuuden-traumatisoimien-kiintiopakolaisten-hoidon-saatavuutta-edistetaan-valtakunnallisesti
http://www.julkari.fi/handle/10024/136193
http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN%20978-951-51-4169-9
https://shop.unigrafia.fi/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

