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Ajankohtaista                                     

 Arvoisa yhteistyökumppani!   
 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Satakunnasta ja muualtakin. Nyt loppuvuonna Porissa 
järjestetään useita koulutuksia ja seminaareja. Kokoan Satakunnan uutiskirjettä noin neljä 
kertaa vuodessa, seuraavan kerran alkuvuonna 2019. 
 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

Kotouttaminen.fi –sivuston koulutus- ja tapahtumakalenterissa on runsaasti maahanmuutto- 
ja kotouttamistyötä koskevia tilaisuuksia ja löydät ne näin: www.kotouttaminen.fi > 
ajankohtaista > koulutukset ja tapahtumat. Monia tilaisuuksia voi seurata myös verkon kautta.  
  
Kulttuuritietoinen osaaminen asiakastyössä -koulutus Porissa 22.11.2018 klo 9-15.30. 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke ja Turun yliopiston Brahea-keskus järjestävät 
koulutuskiertueen kulttuuritietoisesta osaamisesta asiakastyössä. Maksuton koulutus on 
suunnattu pakolaistaustaisia asiakkaita työssään kohtaaville kuntien, järjestöjen ja muiden 
organisaatioiden työntekijöille. Koulutuksessa käsitellään kieleen, kulttuuritaustaan ja 
uskontoon liittyviä kysymyksiä käytännönläheisesti dialogisella työpajatyöskentelyllä ja 
asiantuntijoiden alustuksin.  
Koulutuspaikka: Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen.  
 
Seminaarin aluekatsomo Porissa: Haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien 
kotoutumisen tukeminen 27.11.2018 klo 9–15 
Seminaarissa käsitellään eri haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien 
kotoutumisen tukemista. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kohderyhmän haasteista ja 
saatavilla olevista palveluista. Tilaisuus on suunnattu maahanmuuttajia työssään kohtaaville 
eri alojen ammattilaisille. Tämän osallistujille maksuttoman tilaisuuden järjestää Kotona 
Suomessa -hanke yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. 
Ohjelma kokonaisuudessaan täältä. 
Koulutuspaikka: Satakunnan TE-toimisto, Teljänkatu 5, Iso paja 
Ilmoittautuminen tästä linkistä. Lisätiedot Porin aluekatsomosta Päivi Ruotsala, 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
 
Voimaa vertaisista: työelämävalmiuksien kehittäminen työttömien ja maahanmuuttajien 
ohjatussa ryhmätoiminnassa 4.12. klo 11:30-16 seminaari myös verkossa.   
Ilmoittaudu tilaisuuteen 29.11.2018 mennessä tästä linkistä  
Katso tarkemmat tiedot ja tilaisuuden ohjelma tästä linkistä  
Mikäli ilmoitat osallistuvasi tilaisuuteen etänä, sinulle lähetetään linkki materiaaleineen 
ennen tilaisuuden alkua. Esitys materiaaleineen tallennetaan seuraaville sivuille:  
Turku: facebook.com/digiolkkaristatyoelamaan   

http://www.kotouttaminen.fi/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kehita-kulttuuritietoista-osaamistasi-lokakuussa-kaynnistyva-koulutus-jarjestetaan-useilla-paikkakunnilla
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6344ab56-27ba-4440-b499-2ac2e8544c72?displayId=Fin1613330
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Seminaari+haavoittuvassa+asemassa+olevien+kotoutumisen+tukeminen+Pori+27112018.pdf/b21b9e6e-3bb5-8261-d934-1c1e0aebaeeb/Seminaari+haavoittuvassa+asemassa+olevien+kotoutumisen+tukeminen+Pori+27112018.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/83fb5597-f446-48a3-a51e-de8ae4835028?displayId=Fin1628306
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.lyyti.fi/reg/VOIMAA_VERTAISISTA_9466
https://6aika.fi/events/digiolkkarista-tyoelamaan-hankkeen-loppuseminaari-voimaa-vertaisista-turussa/
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Helsinki: jypot.wordpress.com   
Digiolkkarista työelämään on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama 6Aika-työllistämishanke, 
jota hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Hanke päättyy 31.12.2018, joten tilaisuus on 
samalla hankkeen päätösseminaari.  
 
Mielenterveystaitoja kotouttamistyön tueksi - koulutus Porissa 11.12.2018 klo 13-16. 
Kotona Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä Porin kaupungin ja SPR:n Satakunnan piirin 
kanssa koulutuksen mielenterveystaidoista. Koulutus on suunnattu työssään maahanmuuttajia 
kohtaaville eri alojen ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on, että asiantuntijat osaavat 
tunnistaa työikäisten maahanmuuttajien, erityisesti pakolaistaustaisten, työ- ja 
toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, psyykkisiä tekijöitä ja erilaisia traumoja sekä osaavat 
ohjata heitä tarvittaviin palveluihin ja tukea koulutuksessa ja työssä pärjäämisessä. 
Koulutuspaikka: Original Sokos Hotel Vaakuna, kokoustila Kallela, Gallen-Kallelankatu 7, 
Pori. 
Ohjelma kokonaisuudessaan 
Ilmoittautuminen viimeistään 30.11.2018 klo 16. 
Lisätietoja: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala. sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
Tervetuloa! 

 
Opin portailla Satakunnassa -hankkeen loppuseminaari Porissa 12.12.2018. 
Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoiman Opin portailla Satakunnassa -hankkeen (ESR) 
loppuseminaarissa mm. esitellään hankkeen tuotteita, kuullaan opiskelijoiden tarinoita 
matkan varrelta ja puheenvuoro kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta. Hankkeen (2016-
18) tavoitteena on ollut edistää maahanmuuttajien koulutukseen hakeutumista ja 
ennaltaehkäistä nuorten koulutusuralta syrjäytymistä koulutusten siirtymävaiheessa. 
Seminaaripaikka: Martintalo, Metsämiehenkatu 2, Pori 
Ohjelma kokonaisuudessaan (pdf) 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen seminaariin 4.12.2018 mennessä: Anu Halonen, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@diak.fi 
 
Kotona Suomessa –hankkeen (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen (TEM) webinaarisarja 
jatkuu. 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 viimeinen webinaari: 

14.12.2018 Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat. Ohjelma ja 
ilmoittautuminen. 

 
Laita päivämäärät kalenteriin! Turussa järjestetään ensi vuoden alussa eli 16.-17.1.2018 
kotoutumistapahtuma, jossa on ohjelmaa sekä kotouttamistyötä tekeville asiantuntijoille, 
että maahanmuuttajille. Lisätietoa tulossa lähiaikana.  
 

 

 

 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Mielenterveystaitoja+kotouttamisty%C3%B6n+tueksi+11122018.pdf/ee77112a-d6fc-7092-ef72-2d9439890135/Mielenterveystaitoja+kotouttamisty%C3%B6n+tueksi+11122018.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/eee695ce-d731-4f3c-8679-c1837d266dd3?displayId=Fin1631495
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Opin+portailla+Satakunnassa+seminaarikutsu+12122018.pdf/1c6f3482-405d-d817-17b7-f2a26836872b/Opin+portailla+Satakunnassa+seminaarikutsu+12122018.pdf.pdf
mailto:etunimi.sukunimi@diak.fi
http://youtube-kanavalta/
http://www.kotouttaminen.fi/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Kutsu+wbinaari_+kysy+kotouttamisesta+14.12.2018.pdf/2abc1a09-ee44-332d-ef9a-929c6fe5e778/Kutsu+wbinaari_+kysy+kotouttamisesta+14.12.2018.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Kutsu+wbinaari_+kysy+kotouttamisesta+14.12.2018.pdf/2abc1a09-ee44-332d-ef9a-929c6fe5e778/Kutsu+wbinaari_+kysy+kotouttamisesta+14.12.2018.pdf.pdf
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Koulutusta ja opiskelua verkossa 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä COPE-hanke ovat avanneet sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulun, jonka 
avulla voi opiskella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Verkkokoulussa 
käsitellään sitä, mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää yleisellä tasolla, ja mitkä asiat korostuvat 
asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös 
joitakin erityistilanteita, kuten paperittomien tilannetta ja tyttöjen ympärileikkausta. Lisää 
tietoa Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulusta. 
 
Turun ammattikorkeakoulun Marjat-hankkeessa kehittämisprojektissa on kehitetty 
monikulttuurisen osaamisen verkkokoulu. Verkkokoulun tarkoituksena on kehittää sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten monikulttuurista osaamista. Verkkokouluun pääset tästä.  

 
Integration 2018 - kaikki kotouttamisesta -seminaarin tallenne on katsottavissa netissä. 
Tiistai 18.9.2018 ja keskiviikko 19.9.2018. Tilaisuuden materiaalit ovat myös tapahtuman 
verkkosivuilta https://integration2018.com.  
 

Yhdistysten toimintaa  

 
Satakunnan Monikulttuuriyhditys on syksyn aikana muuttanut Satakunnan yhteisökeskuksen 
kanssa samoihin tiloihin. Monikulttuuriyhdistyksen osoite on nyt: Otavankatu 5 B, Pori. 
Toiminta jatkuu aktiivisena ja yhdistyksen toiminnasta löydät tietoa verkkosivuilta: 
https://monikulttuuriyhdistys.fi  

Palveluja ja työkaluja maahanmuuttajille   

 
Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu, josta saat neuvoa ja opastusta esimerkiksi 
asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä pian 14 eri kielellä. Info-Lango on valtakunnallinen 
palvelu ja voit ottaa sinne yhteyttä puhelimitse tai skypellä. Info-Langon nettisivut www.info-
lango.fi  

 

Raportteja, julkaisuja, työkaluja 
 
Suomen Akatemian TRUST-hanke on julkaissut tiekartan yksin tulleiden alaikäisten 
maahanmuuttajien kuulumisen tunteen tukemisesta ja sosiaalisen tuen kehittämisestä 
Suomessa. Tiekartassa otetaan kantaa yksin tulleiden nuorten elämään vaikuttaviin asioihin. 
Lisäksi TRUST-hanke julkaisi Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa –
oppimateriaalin, joka on suunnattu monikulttuuriseen kasvatukseen. Lisätietoa ja linkit 
materiaaleihin kotouttaminen.fi –sivun uutisessa.   
 
Suomen Pakolaisavun Kurvi-hanke on toimittanut Tienhaaroja ja umpikujia –oppaan 
tukeakseen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä sosiaali-, terveys-, 
kasvatus- ja opetusalojen opiskelijoiden ymmärrystä maahan muuttaneiden nuorten aikuisten 
elämästä Suomessa. Oppaaseen on koottu asiakastyön tapausesimerkkejä Ohjaamoissa 

https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus
https://monikulttuurinenosaaminen.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-46QIomRcvY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3R85i0H_Xpk&feature=youtu.be
https://integration2018.com/
https://monikulttuuriyhdistys.fi/
http://www.info-lango.fi/
http://www.info-lango.fi/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/trust-hanke-kokosi-valineita-yksin-tulleiden-alaikaisten-maahanmuuttajien-tukemiseen
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maahanmuuttajanuorten kanssa neuvontatyötä tekeviltä Kurvi-hankkeen ohjaajilta. 
Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat neuvonta- ja ohjaustyössä. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ESIKOTO-hankkeen loppuraportti on julkaistu. Lue lisää hankkeen 
sivuilta, jossa on linkki loppujulkaisuun ja hankkeen muihin julkaisuihin (odl.fi).  
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-hanke, Otto Osallistuva arki kotoutumisen 
tukena, on luonut turvapaikanhakijoiden esikotoutumiseen tähtäävää mallia. Hankkeessa on 
tuotettu verkkojulkaisu, joka on juuri ilmestynyt: ”Polkuja suomalaiseen yhteiskuntaan – 
Esikotoutumisen mahdollisuudet”. Lue lisää hanketuloskortista. Lisäksi hankkeessa 
tuotettiin verkko-oppimismateriaali Opas turvapaikanhakijoille.  
 
Oulun Monikulttuurikeskus Villa Victorin Kielen taidot työllistymisen tukena –hankkeen 
loppujulkaisu, Kieli on avain työelämään – Työ on portti kotoutumiseen, on julkaistu. Lue 
julkaisu (ouka.fi). 
 
Pakolaisavun Linkki –hankkeen päiväkotisanastot löytyvät nyt netistä tästä linkistä: 
https://pakolaisapu.fi/pakolaisapu/materiaalit/   
 
Urareitti – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen viitekehys –ESR-hanke on päättynyt, ja tulokset ovat luettavissa. 
Valtakunnallinen hanke toteutettiin 10/2015 -09/2018 yhteensä 11 koulutuksenjärjestäjän 
yhteistyönä: Centria, DIAK, HAMK, JAMK, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin AMK, Laurea, 
Metropolia, Sedu, TAMK ja Turun AMK. Hankkeen tulokset on koottu muhkeaan 
artikkelikokoelmajulkaisuun - Urareitti-hankkeen satoa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-
800-8.  Julkaisupaikka on Theseus.fi, Ammattikorkeakoulujen julkaisut verkossa. Julkaisussa 
esitellään näkemyksiä maahan muuttaneiden osaamisesta, koulutusmalleja osaamisen 
kehittämiseksi sekä keinoja ja välineitä osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen. Mallien 
avulla ehkäistään päällekkäistä kouluttamista, nopeutetaan siirtymistä työelämään sekä 
edistetään osallisuutta ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Julkaisun sisältämät 
artikkelit löytyvät myös HAMK unlimited open access –portaaliin kokoelmasta 
”Maahanmuuttajan urareitit” https://unlimited.hamk.fi/maahanmuuttajien-
urareitit/#.W8c4NaJtwso   
 
Lokakuussa julkaistiin selvitys korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja täydentämiseen 
liittyvästä sähköisetä tiedottamisetta. Siinä arvioidaan, kuinka ulkomailla suoritettujen 
korkeakoulututkintojen tunnustamista ja täydentämistä koskeva tiedottaminen ja ohjaus 
toimivat digitaalisten kanavien kautta, ja mitä kehitettävää nykyisessä järjestelmässä on. 
Selvityksen kohteena olivat digitaaliset palvelut, mutta tuloksissa nousee kuitenkin esiin 
vahvasti myös henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarve. Selvitys kokonaisuudessaan 
tästä.  
 
Kykyviisarilla voi arvioida myös kotoutujan työ- ja toimintakykyä  
Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. 
Tästä syksystä alkaen Kykyviisari on ollut saatavilla myös arabian-, somalin- ja 
kurdinkielisenä. Kykyviisarin kysymysmuotoja on räätälöity kielellisesti ja kulttuurisesti 
sopiviksi, joten sillä voidaan arvioida myös kotoutuvan asiakkaan työ- ja toimintakykyä. 

https://pakolaisapu.fi/wp-content/uploads/2018/03/tienhaarojajaumpikujia23.2_nettiin.pdf
Lue%20lisää%20hankkeen%20sivuilta
Lue%20lisää%20hankkeen%20sivuilta
http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/otto-osallistuva-arki-kotoutumisen-tukena/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/
https://www.ouka.fi/documents/526368/11752375/raportti2018/fc8516a5-d5e9-49fd-a81a-ebb65d87be2b
https://www.ouka.fi/documents/526368/11752375/raportti2018/fc8516a5-d5e9-49fd-a81a-ebb65d87be2b
https://pakolaisapu.fi/pakolaisapu/materiaalit/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8
https://unlimited.hamk.fi/maahanmuuttajien-urareitit/
https://unlimited.hamk.fi/maahanmuuttajien-urareitit/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161115
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161115
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Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan. Kykyviisarin avulla voi myös tarkastella työ- ja toimintakyvyssä 
tapahtunutta muutosta, jos arviointi toistetaan. Kykyviisaria voi käyttää yhteensä kuudella 
kielellä: suomi, ruotsi, englanti, arabia, somali ja kurdi (sorani). Lisäksi tarjolla on 
selkokielinen versio. Asiakas voi täyttää kyselyn sähköisesti tai paperilomakkeella, yksin tai 
ammattilaisen kanssa. Kykyviisari laskee ja antaa vastaajalle arvion hänen työ- ja 
toimintakyvystään sekä ehdotuksia toimintakyvyn kehittämiseksi. Ammattilainen voi 
tarkastella kyselyjen vastauksia Kykyviisarin verkkopalvelussa ja tuottaa sieltä yksilö- ja 
ryhmäkohtaisia tulosraportteja. Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksen Sosiaalinen 
osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos Solmu -koordinaatiohankkeessa (ESR). Arabian-, 
somalin- ja kurdinkieliset lomakkeet on käännetty ja testattu Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen mobiTARMO-hankkeessa (AMIF). Kykyviisarin verkkosivu: www.kykyviisari.fi  

  

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) on haettavissa erityisavustusta maahanmuuttajien 
kotoutumiseen liikunnan avulla. Erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä 
maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista liikuntatoimintaan. Avustusta voidaan 
myöntää kunnille sekä rekisteröityneille yhteisöille, säätiöille ja yrityksille, jotka järjestävät 
vastaanottokeskustoimintaa. Avustuksen saajat voivat myöntää avustuksen edelleen seuroille 
tai järjestöille. OKM:n erityisavustuksen hakuaika on alkanut 26.10.2018 ja se päättyy 
30.11.2018. Lisätietoa avustuksen hakemisesta.  

 
 Komission kotouttamistoimien haku avoinna  

Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät kolmansien 
maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa. Haku on auki 
31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa. Lisätietoja EU:n komission sivulta. 
 
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen 
liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös 
ajankohtaisia hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  

 

Hyvää loppuvuotta kaikille!  

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  

http://www.kykyviisari.fi/
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

