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Ajankohtaista maahanmuutto- ja kotoutumisasioista, 

Kotona Suomessa – Satakunnan uutiskirje 

2/2020                                      

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

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

Webinaari: Maahanmuuttajat ja yrittäjyys - KOKOMA-hankkeen päätöswebinaari 

1.9.2020 klo 12-15 

Tilaisuudessa julkaistaan verkkokurssi (MOOC) maahanmuuttajille, jotka haluavat perustaa yrityksen 
Suomessa ja oppia suomen kieltä. Kurssin tueksi julkaistaan ohjauskirja, jota opettajat voivat 
käyttää osana omaa opetustaan sekä kieli- ja kulttuuritietoisen verkko-ohjauksen suunnitteluaan. 
Seminaarissa kuullaan hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien yrittäjyystarinoita.  
Seminaari on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajille sekä teemojen parissa 
työskentelevälle opetus-, ohjaus- ja asiantuntijahenkilöstölle. 
Lisätietoja KOKOMA-hankkeen webinaarista ja KOKOMAssa kehitetystä verkkokoulutuksesta, jonka 
tavoitteena on vahvistaa yrittäjyysvalmiuksia ja suomen kielen taitoa. 
 
Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen maahan muuttaneiden 

ohjaamisessa -koulutus Porissa 2.9.2020 klo 13.00 – 16.00 

Koulutuksessa käsitellään mm. ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mielenterveyteen liittyviä 
erityispiirteitä ja sitä, miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat, miten kertoa asiakkaalle 
mielenterveydestä ja miten mielenterveyttä hoidetaan. Koulutus on tarkoitettu maahan muuttaneita 
työssään kohtaaville sosiaali- ja terveystoimen, erikoissairaanhoidon, työhallinnon, oppilaitosten ja 
järjestöjen työntekijöille sekä maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekeville asiantuntijoille. 
Kouluttajana toimii Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskus / PALOMA2-hankkeen asiantuntija, 
Sonja Sahla Tyksin Psykiatriasta. 
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä PALOMA2-hanke, Satasairaala, Pakolaistaustaisten ohjaus –
hanke ja Kotona Suomessa –hanke. 
Paikka: Satasairaala, N2 auditorio, N-rakennus, 2.krs., Sairaalantie 3, Pori. Tervetuloa!  
Ilmoittautumiset 26.8.2019 mennessä. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 
 

Webinaari: Työkaluja kotouttavaan työhön: Sotakokemusten yhteys lasten 

kehitykseen? Mitä on huomioitava opetuksessa, 3.9.2020 klo 12.15-15.15. 

Tilaisuuden tavoitteena on antaa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia aiemmilla sotakokemuksilla on 
lasten kehitykseen ja elämään uudessa kotimaassa ja miten näitä tulisi huomioida esimerkiksi 
koulussa. Koulutus on tarkoitettu opetustyössä sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville, 
maahanmuuttajia työssään eri organisaatioissa kohtaaville. Kouluttajana toimiin psykologian 
professori Raija-Leena Punamäki-Gitai Tampereen yliopistosta. Koulutuksen järjestävät Kotona 
Suomessa -hanke ja Turun kaupunki. Koulutus toteutetaan Teams-etäyhteyksin. 
Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2020. Mukaan mahtuu 250 osallistujaa. Tervetuloa! 
Lisätietoja: Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi   

https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2477/syksyn-webinaarissa-julkaistaan-selkokielista-opiskelumateriaalia-yrittajyydesta/
https://blogit.lab.fi/health/2020/03/12/yrittajyysvalmiuksien-ja-suomen-kielen-vahvistamista-verkkokurssilla/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/20200902+Mielenterveyteen+liittyvien+asioiden+kohtaaminen.pdf/6ab3c703-8338-e07d-f545-36b6432d788e/20200902+Mielenterveyteen+liittyvien+asioiden+kohtaaminen.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1cd734f6-4ef8-49a6-a618-dfb08a07d786?displayId=Fin2021374
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Koulutus Porissa 22.9.2020 sekä verkossa: Tehoa viranomaisyhteistyöhön 
kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelun avulla - koulutus toiminnan 

järjestäjille  

Kotoutumisentukena-verkkopalvelu järjestää palvelun käyttäjille koulutuksia syksyn aikana. Porissa 
koulutus on ELY-keskuksen tiloissa, Yrjönkatu 20, 22.9.2020 klo 12.30-15.00. Verkon välityksellä 
koulutuspäivät elo-syyskuussa ovat 19.8., 26.8. ja 16.9. Koulutuksissa paneudutaan viestintään ja 
yhteistyöhön asiakasohjauksessa sekä kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelun käyttöön 
monipuolisesti. Koulutuksessa saa ohjausta oman toiminnan paketoimiseen ja viestinnän 
muotoilemiseen viranomaisia puhuttelevaksi sekä kotoutumisentukena.fi -palvelussa julkaistavien 
toimintailmoitusten kirjoittamiseen. Lisäksi perehdytään verkkopalvelun käyttöliittymän hallintaan, 
pääkäyttäjän tehtäviin sekä rekisteröidään uudet organisaatiot palveluun. 
Ilmoittautuminen Porin koulutukseen viimeistään 15.9. 
Lisätietoa Porin koulutuksesta 
Lue lisätietoa palvelusta koulutuksista kotoutumisentukena-sivustolta. 
 

Webinaari: Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020 

Seminaarissa esitellään ajankohtaista tutkimustietoa mm. kotoutumispoliittisten toimenpiteiden 
vaikutuksesta pakolaistaustaisten kokemuksiin kotoutumisesta, myötätunnon merkityksestä 
kulttuurisesti moninaisessa toimintaympäristössä sekä keskustellaan rakenteellisen rasismin 
vaikutuksista maahan muuttaneiden kotoutumiseen ja koko elämiin. Päivän aikana esitellään laajasti 
hankeen tuloksia ja ohjelmassa myös hankkeen loppuraportin julkaiseminen. Tiedossa lisäksi 
musiikkia, taidetta ja paljon muuta. Ilmoittautuminen alkaa 11.8.2020, jolloin julkaistaan myös 
ilmoittautumislinkki.  
Lisätietoja ja seminaarin ohjelma 
 
Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn ja se 

järjestetään 7.10.2020  

 

Kotona Suomessa hankkeen loppuseminaari on siirretty syksyyn 28.10.2020, 

Helsinki ja verkkolähetys.  

 

Tallenteet katsottavissa:  

Rekrytointitutkimuksen julkaisutilaisuus: Miten työnantajat suhtautuvat 

maahanmuuttajien palkkaamiseen? 

Tallenne katsottavissa.  
Lue koko raportti maahanmuuttajien rekrytoinnista. 
 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen 19.5.  

Tallenne webinaarista on edelleen katsottavissa lähetyssivulla. Kouluttajien materiaalit sekä 
alkupuheenvuoro löytyvät sivun oikeasta laidasta: KotonaSuomessa -hanke 
 

Kuuntele Kotona Suomessa -hankkeen julkaisemia podcasteja 

Podcasteissa käsitellään mm. Aurora-elokuvaa ja ennakkoluuloja, maahanmuuttajanaisten 
työllisyyttä, maahanmuuttajien toimijuutta, suomen kielen oppimista ja opetusta kotoutumisen 
näkökulmasta. Voit kuunnella podcasteja Kotona Suomessa -hankkeen Soundcloud-kanavalta.  
 

https://link.webropolsurveys.com/S/0B8CD381D2BE6BB5
https://kotoutumisentukena.fi/tapahtumailmoitus/-/event/tehoa-viranomaisyhteistyohon-kotoutumisentukena-fi-verkkopalvelun-avulla-koulutus-toiminnan-jarjestaji-15
https://kotoutumisentukena.fi/etusivu
http://www.ely-keskus.fi/documents/36462435/0/loppuseminaariohjelma/7d73fb45-aaec-490d-a8f9-9118c152d78c?version=1.0
https://www.youtube.com/watch?v=g6ty7PnK4Ck
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+maahanmuuttajien+rekrytoimisesta/471b0885-695a-4c79-bcb3-e122f2b3ca48
https://api.new.kepit.tv/vod/ely.html
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa#.V3JiPaNf3IU=&_48_INSTANCE_7RHlWZO5KZYC_=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fastatic%2Fsuomi%2Fsuomi.html%3F
https://soundcloud.com/kotonasuomessa
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Kannattaa seurata Kotouttamisen osaamiskeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenteria. Se löytyy 
sivulta: www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista >koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitetaan 
maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä koulutuksia ja seminaareja alan ammattilaisille. 
 

Tukea ja toimintaa maahanmuuttajille  

  
Duolingo opettaa nyt myös suomea   

Monille tuttu ja maksuton kielten oppimiseen sovellus Duolingo opettaa nyt myös suomen kieltä.  
Lue lisää Yleisradion jutusta.  
 

Uusi hyötypelisovellus auttaa työelämätaitojen harjoittelemisessa 

WORKEEN on hyötypelisovellus, joka tarjoaa käytännön oppeja ja pehmeiden työelämätaitojen 
harjaannuttamistilaisuuksia työmarkkinoille ensimmäistä kertaa tuleville. Se on vuorovaikutuksellisia 
harjoituksia tarjoava sovellus, joka auttaa hiljattain maahan muuttaneita työnhakijoita ja 
työmarkkinoille tulokkaina astuvia EU-kansalaisia löytämään tehokkaasti paikkansa työelämässä. 
Sovellus on saatavilla seuraavilla kielillä: englanti, arabia, persia, tšekki, tanska, suomi, ranska, 
kreikka ja italia. WORKEEN-sovellus on saatavilla Android-laitteille Google Play -sovelluskaupasta 
veloituksetta. Lue lisää WORKEEN-sovelluksesta.  
 
Kelan infolehtinen: Toimeentulotuesta lyhyesti 11 kielellä 

Kela on julkaisut infolehtiset toimeentulotuesta 11 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, 
somali, arabia, kurdi, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame 
Kelan etuusesitteet. 
 
Suomea etäopiskeluna Raudaskylän kristillisessä opistossa    

Raudaskylän kristillinen opisto järjestää lukuvuonna 2020-2021 maksuttoman suomen kielen 
etäkoulutuksen, jossa opiskellaan suomen kielen alkeet sekä yhteiskuntaan ja työelämään liittyvää 
sanastoa ja käytänteitä. Koulutukseen voi hakea maahanmuuttaja, joka osaa kirjoittaa ja lukea 
omalla äidinkielellään. Opetus lähtee aikuisten perusopetuksen alkuvaiheesta eli aiempia suomen 
opintoja ei vaadita. Opiskelu tapahtuu täysin etänä siten, että opettaja on videoyhteydellä läsnä 
koko koulupäivän. Opetus järjestetään 17.8.2020-31.5.2021, maanantaista perjantaihin klo 9–14. 
Päivän aikana on neljä oppituntia sekä tunti ohjattua itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen sisältyy 
myös opiskelijan ohjausta. Kaikki oppimateriaali tulee opettajilta. Opiskelijalla tulee olla käytössään 
tietokone, internetyhteys, mikrofoni ja webkamera. Jos opiskelijalla itsellään ei ole näitä, opisto 
yrittää löytää opiskelijan kotipaikkakunnalta yhteistyötahon, jonka tiloissa/laitteilla opiskelija voisi 
opiskella. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä koulutushakemus. 
 
Opiskelijat valitaan elokuun alussa haastatteluiden perusteella. Mukaan voi hakea myös myöhemmin: 
hakija pääsee mukaan kesken koulutuksen, jos lähtötaso vastaa muun ryhmän sen hetkistä tasoa. 
Koulutuksen suorittaminen voidaan hyväksilukea aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin, 
jos opiskelija tahtoo jatkaa opiskelua. Lähiopiskelijoille Raudaskylän kristillinen opisto tarjoaa 
maksuttoman koulutuksen lisäksi oppimateriaalit, asumisen ja ruoan.  
Tietoa suomea etänä -koulutuksesta. 
Tietoa opiston koulutustarjonnasta maahanmuuttajille.   
Lisätietoja: projektityöntekijä Jenna Vikman, puh. 044 558 6905, s-posti jenna.vikman(a)rko.fi.  
 

http://www.kotouttaminen.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-11415125
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/06/uusi-hyotypelisovellus-helpottaa-maahanmuuttajien-tyollistymista
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti.pdf/da113a8d-c8fb-41f8-95be-d589dafd10ef
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Kort%20om%20utkomstst%C3%B6det/1726069d-08fb-44d3-aa69-d9c06a6d1672
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_englanti.pdf/54576a70-52b9-4bca-9737-121f169865e4
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_viro.pdf/d020b7c8-e10c-419c-8559-071e479d9a29
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulotuki%20lyhyesti_ven%C3%A4j%C3%A4.pdf/21851751-cb38-43eb-a007-05c4bf47ca62
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_somali.pdf/9b705550-2f97-44ca-8a90-0bd896d15aef
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_arabia.pdf/4bc323c3-1378-4117-8c60-3aaf5a80634c
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulotuki%20lyhyesti_kurdi.pdf/4a94ba58-c58c-4c46-a1eb-25cabb2f4d2c
https://www.kela.fi/documents/10180/24087138/Aigaiboahtidoarjaga_birra_oanehaccat_Kela_sme.pdf/a261d72b-2b84-4d67-b408-861f00cbae18
https://www.kela.fi/documents/10180/24087143/Aigapuatutoorja_unaihavt_Kela_smn.pdf/e53c59ac-89d4-41d7-9653-c67af8ac9a86
https://www.kela.fi/documents/10180/24087161/Pirggeemturajjos_vuankanji_Kela_sms.pdf/d0cead2b-161f-4f05-bdf8-4e22a553194f
https://www.kela.fi/esitteet_kelan-etuusesitteet?inheritRedirect=true
https://wilma.rko.fi/apply/termsandconditions
https://rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/suomea-etana
https://rko.fi/opiskelu/maahanmuuttajille
mailto:jenna.vikman@rko.fi
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Luontoliikunnan vertaisohjaajakoulutus maahan muuttaneille    

Urheiluopisto Kisakeskus (sijaitsee Raaseporissa, Turusta 115 km) järjestää ulkomaalaistaustaisille 
suunnatun liikunnan vertaisohjaajakoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on tutustua liikunnalliseen 
elämäntapaan ja hyvinvoinnin tukemiseen yhteisöllisen liikunnan avulla. Luonnossa liikkuminen on 
koulutuksen keskiössä. Vertaisohjaajakoulutukseen sisältyy teoriaopintoja, tutustumista sisä- ja 
ulkoliikuntaan sekä ohjauksen harjoittelua tutussa ryhmässä. Koulutus vahvistaa osallistujien suomen 
kielen liikunta-alan sanastoa. Koulutuksessa on neljä lähijaksoa, jotka ovat viikonloppuisin (pe-su) ja 
lisäksi itseopiskelua etäjaksoilla. Etäjaksoille suunnitellaan jokaiselle omaan elämäntilanteeseen 
soveltuvat etätehtävät. Opetuskielenä on suomi. 
Lähiopetus Kisakeskuksessa: 28.-30.8.2020 / 23.-25.10.2020 / 5.-7.2.2021 / 20.-25.4.2021 
Opiskelu tapahtuu opintoseteliavustuksella ja on opiskelijalle maksuton. Täysihoito ja majoitus 
sisältyvät koulutukseen. Hae koulutukseen 7.8.2020 mennessä. Täytä hakulomake nettisivuilla: 
www.kisakeskus.fi, tilaa hakulomake soittamalla puh. 019-223 0300 tai ota yhteyttä sähköpostilla: 
info@kisakeskus.fi. Lisätietoja: Eva Rönkkö, puh 040-501 3599, eva.ronkko(a)kisakeskus.fi 
 
Vigor-hankkeen case-pankki seksuaaliterveyden edistämisestä on avattu  

Case-esimerkeissä käsitellään seksuaaliterveyden edistämistä pääasiassa arabian, darin, kurdin, 
persian ja somalin kieliryhmissä. VIGOR-hankkeen kouluttamat ammattilaiset ovat pitäneet 
esimerkkitapauksiin pohjautuvaa työskentelyä lähes poikkeuksetta parhaana oppimisen keinona ja 
nyt nämä case-esimerkit ovat kaikkien saatavilla. Lue lisää esimerkeistä ja siitä, miten niitä voi 
käyttää opetuksessa ja ohjaustyössä Vigor-hankkeen sivuilta.  
 
Sivustot päivittyvät - Tietoa koronavirusepidemiasta eri kielillä   

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa kotouttaminen.fi-sivustolle 
monikielisiä materiaaleja koronaviruksesta toimijoiden käyttöön. Lisäksi THL julkaisee tietoa 
koronaviruksesta yli 10 eri kielellä. Kunnat ovat julkaisseet omissa verkkopalveluissaan usealla 
kielellä tietoa kunnan toimenpiteistä koronavirus Covid-19 liittyen.  
Tutustu monikielisiin materiaaleihin koronaviruksesta kotouttaminen.fi-sivustolla. 
InfoFinland  
Yle Uutisten sivuilta löytyy Suomen koronaepidemiaan liittyvää uutisointia myös arabiaksi, kurdiksi, 
somaliksi ja persiaksi.  
 
OmaMieli-verkkopalvelu tukee kulttuuriltaan eritaustaisten ihmisten 

mielenterveyttä   
Sivuston tavoitteena on antaa maahan muuttaneille tai monikulttuuriselle yhteisölle nykyistä 
enemmän tietoa mielenterveyden merkityksestä ja edistää hyvinvointia. Palvelu on tarjolla 
suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Tutustu palveluun osoitteessa omamieli.fi.  
 
Tallenteita yrittäjille koronakriisituista eri kielillä  

Tempo-hanke (ESR) ja Yrittäjät ovat koonneet keskeiset yrittäjille suunnatut koronakriisin aikaiset 
tuet ja toimenpidesuositukset noin puolen tunnin mittaisiksi webinaareiksi. Webinaarit ovat 
kuunneltavissa arabiaksi, kurmanciksi, soraniksi ja englanniksi. Linkki tallenteisiin.   
 

Tallenteita lomautuksista ja työttömyysturvasta koronakriisin aikana eri 

kielillä  

Monik ry on julkaissut videosarjan liittyen lomautukseen ja työttömyysturvaan koronan aikana. 
Videosarja on arabian, somalin ja kurdin (sorani) kielillä. Sarjan ensimmäisessä osassa kerrottiin, 

http://www.kisakeskus.fi/
mailto:info@kisakeskus.fi
https://vigorhanke.fi/toiminta/ammattilaisille/case-pankki/
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://omamieli.fi/
https://www.yrittajat.fi/en/corona-information-entrepreneurs
https://monik.fi/
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mitä lomautus tarkoittaa ja miten tulee toimia, jos joutuu lomautetuksi (linkit alla). Sarjan 
seuraavat osat julkaistaan tulevien viikkojen aikana ja niissä käsitellään työttömäksi työnhakijaksi 
ilmoittautumista sekä tuen hakemista KELA:sta ja työttömyyskassasta.  
Arabiankielinen video.   Somalinkielinen video.  Kurdinkielinen video.  
 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  

 
”Kaikki toimi kohdallani” -selvitys maahan muuttaneiden 

kotoutumispalveluista koskevista näkemyksistä julkaistu  

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut selvityksen maahanmuuttajien kotoutumispalveluita koskevista 
näkemyksistä. Se perustuu monikieliseen sähköiseen kyselyyn, johon vastasi 896 
työvoimakoulutuksena järjestettävien kotoutumiskoulutusten loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa eri 
puolilta maata. Selvityksestä käy ilmi, että kotoutujat ovat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä 
kotoutumiskoulutukseen: 72% kokee saaneensa koulutuksesta riittävän kielitaidon ja ymmärryksen 
Suomessa elämisestä. Myös TE-toimiston alkukartoitusta ja kotoutumissuunnitelman laatimista 
arvioitiin positiivisesti: erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat TE-toimiston virkailijan ystävällisyyteen 
ja siihen, että virkailija kuunteli ja ymmärsi tilanteen sekä siihen, että kotoutumissuunnitelma sisälsi 
oikeat asiat. 95% vastaajista ilmoitti viihtyvänsä Suomessa hyvin tai jokseenkin hyvin. 87% oli sitä 
mieltä, että Suomi voisi olla heidän uusi kotimaansa. Selvityksen toteutti Owal Group Oy Kotona 
Suomessa -hankkeen toimeksiannosta. Lue koko selvitys.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön raportti työvoiman ulkopuolella olevien 

maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksesta ja palveluista kunnissa 

Kuntien palvelut tavoittavat osan maahan muuttaneesta väestöstä, mutta työvoiman ulkopuolella 
olevien tavoittaminen ei monissa kunnissa ole järjestelmällistä. Lisäksi työvoiman ulkopuolella 
olevalle palveluja on saatavilla vaihtelevasti eri puolella Suomea. Selvityksen mukaan kunnissa ja 
kuntayhtymissä tarvitaan jatkossa nykyistä yhtenäisempi, tarkempi ja luotettavampi tilannekuva 
maahan muuttaneesta väestöstä, jotta työelämää kohti vieviä palveluja voidaan järjestää nykyistä 
systemaattisemmin ja vaikuttavammin. Palveluilla ei kuitenkaan voi ratkaista kaikkea, vaan ihmisillä 
on oltava yksilötason kannustimet tarkoituksenmukaisten päätösten tekoon. Selvityksen laati Owal 
Group Oy työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. 
Lue kotouttaminen.fi-sivun uutinen raportista. 
Lue julkaisu.   
Tallenne julkistamistilaisuudesta.   
 

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitys kotoutuja-asiakkaiden ohjauksesta ja 

palveluista TE-toimistoissa 

TE-toimiston toimiva asiakasprosessi ja asiantuntijan osaaminen ovat ratkaisevia kotoutuja-
asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan onnistumisessa. TE-toimistoissa tarvitaan palvelujen ja 
prosessien kehittämistä ja lisää resursseja asiakastyöhön. Tarkoituksenmukaisten palvelupolkujen 
luominen edellyttää, että asiakkaiden kannustimet ja etuudet tukevat asiakkaan etenemistä 
työelämää kohti. Asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin on kyettävä vastaamaan myös kotoutumisajan 
jälkeen. Nämä käyvät ilmi 15.6.2020 julkaistusta raportista Kotoutuja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut 
TE-toimistoissa. Selvitys perustuu TE-toimistojen henkilöstölle toteutettuun sähköiseen kyselyyn ja 
haastatteluihin ja sen on laatinut Owal Group Oy työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. 
selvitystä käsitellään elokuussa järjestämässä webinaarissa, josta tulee tietoa kotouttaminen.fi- 
tapahtumakalenteriin. 

https://www.loom.com/share/122a7a08833b4b3c8ac3307f5444dcda
https://www.loom.com/share/edb4f7b620964030b5b74c17862431ed
https://www.loom.com/share/4ff14de582fa4d428e9924e8d894775c
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+kotoutumispalveluita+koskevista+n%C3%A4kemyksist%C3%A4/db7322c5-9230-4449-81fd-0334a747dc62
https://kotouttaminen.fi/-/palvelut-kunnissa-tavoittavat-vain-osan-maahan-muuttaneista-asiakkaista
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162306
https://www.youtube.com/watch?v=xG2mhZVf55k
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Lue kotouttaminen.fi-sivun uutinen selvityksestä. 
Koko selvitys Kotoutuja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut TE-toimistoissa. 
 
Raportti: Miten meillä menee? Hyvinvointivaltion lupaus huolehtia kaikista 

iäkkäistä – myös vähemmistöistä? Poikkeustilanteen vaikutukset 

vieraskielisten ikääntyvien arkeen 

Ovatko vieraskieliset ikääntyneet saaneet tarpeeksi tietoa koronatilanteesta ja onko viranomaistieto 
saavuttanut vieraskieliset iäkkäät? Miten he pärjäävät uudessa rajoitusten mullistamassa arjessa? 
Viisi ikääntyvien vieraskielisten parissa toimivan järjestöä toteutti aiheesta kyselyn. Sen perusteella 
ilmeni muun muassa, että viranomaisten rooli kontaktin ottajana tai avun antajana näyttäytyi 
pienenä. Suurimpana auttajaryhmänä arjen toimissa olivat iäkkäiden läheiset ja sukulaiset sekä 
järjestötoimijat. Tietoa koronaviruksesta ja poikkeusolojen ohjeistuksesta oli saatu eniten internetin 
kautta Suomesta ja ulkomailta sekä omankielisiltä ryhmänohjaajilta. Raportin ovat toteuttaneet em. 
viisi järjestöä ja asiantuntijana on toiminut Helsingin yliopiston Ikääntymisen ja hoivan 
huippuyksikön tutkijatohtori Ulla Buchert. Raportti Miten meillä menee? luettavissa.  
 
Uusi julkaisu: Kuntien maahanmuuttopalvelut: haasteita ja hyviä käytäntöjä.  

Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Pekka Kettunen on tutkimuksessaan tarkastellut neljän suuren 
kaupungin (Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku) toimenpiteitä maahan muuttaneiden kotoutumisen 
edistämiseksi. Tutkimuksessa katsotaan eri toimialojen erityiskysymyksiä ja hyviä käytäntöjä sekä 
toiminnan organisointia ja johtamista. Toiminnan vaikuttavuutta edistää seuranta, jossa katsotaan 
eri väestöryhmien asemaa tiedon ja palveluiden saannissa sekä pärjäämistä koulutuksessa ja 
työelämässä.  Tutkimus kokonaisuudessaan.   
 
Artikkeli Politiikasta-lehdessä: Tavoitteena hyvä maahanmuuttajuus 

Kunnon maahanmuuttaja käy töissä, on kiitollinen mahdollisuudesta asua Suomessa eikä hetkahda 
rasismia kohdatessaan. Viron- ja venäjänkielisten sosiaalisen median ryhmien keskustelua koskeva 
analyysin mukaan maahanmuuttajat pohtivat keskenään paljon sitä, ketkä ovat oikeutettuja 
asumaan Suomessa. Keskustelut heijastelevat yhteiskunnassa yleisesti käytävää keskustelu. Artikkelin 
ovat kirjoittaneet tutkijat Jaanika Kingumets, Liisa Tuhkanen ja Markku Sippola. Lue koko artikkeli.  
 
Miten aikuisten maahanmuuttajien oppimisvaikeuksia voi tunnistaa?   

Aikuisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen vaikeuksien tunnistaminen on 
haasteellista. Tampereen Osaamiskeskuksessa on kehitetty 10 vaiheen kartoitusmalli, jonka avulla 
voidaan tunnistaa oppimisen vaikeuksia aikuisilla maahanmuuttajilla. Lue aiheesta lisää 
erityisopettaja Kristina Kemin ja projektisuunnittelija Mariia Haatasen blogista ja tutustu 
videokoontiin 10 kohdan kartoitusmallista. 

 
Rahoitus-, tuki ja hankemahdollisuudet 

 
Rahoitusta EU:n komissiolta sosiaalisiin innovaatioihin 

A call for proposals under the Programme EaSI (Employment, Social Affairs and Inclusion DG) has 
been published by the Commission. 
1) Title of the call for proposals together with the VP reference number:  
Call for proposals on social innovation - Establishing and testing integrated interventions aimed at 
supporting people in (the most) vulnerable situations (VP/2020/003). 
2) Link to the Internet page where the documents of the call can be consulted. 

https://kotouttaminen.fi/-/te-toimistoissa-on-kyettava-vastaamaan-yksilollisiin-asiakastarpeisiin-maassaoloajasta-riippumatta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162302
https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/Miten-meill%C3%A4-menee_raportti_final.pdf
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2020/06/kuntien-maahanmuuttopalvelut_web-1.pdf
https://politiikasta.fi/tavoitteena-hyva-maahanmuuttajuus/
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/oppimisvaikeuksien-tunnistamisen-avulla-tuki-voidaan-kohdistaa-oikein
https://www.youtube.com/watch?v=OMO5zFMAxEY&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes
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3) Priorities of the call for proposals:  
The call will support innovative and experimental local/regional-level projects aimed at putting in 
place comprehensive systems to support people in (the most) vulnerable situations. The selected 
projects will test innovative approaches to deliver upon the principle 14 of the European Pillar of 
Social Rights on minimum income. It will provide for integrated delivery of the three strands of 
active inclusion: adequate income support with labour market activation and effective access to 
enabling goods and services. (Note that minimum income cash benefits are not to be co-funded.) 
4) Deadline for submitting applications: 15 October 2020 
5) Functional mailbox where additional information can be requested:  
EMPL-VP-2020-003(a)ec.europa.eu  
 
Kotouttaminen.fi -portaalissa on koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Sivuston löydät täältä.  
 

Ajankohtaista 

 
Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen uutiskirje on ilmestynyt  

Vuoden 2020 kolmannessa uutiskirjeessä tutustutaan hankkeessa Keski-Suomessa työskentelevien 
Titan ja Juhan aikaansaannoksiin sekä tärkeäksi teemaksi nousseen ohjauksen kriteereihin. Siinä 
kerrotaan myös 30.9.2020 etäyhteyksin järjestettävän loppuseminaarin ohjelmasta.  
Lue uutiskirje. Hankkeen teemasivusto. 
 
Tulossa: Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus  

Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus antaa kattavat perustiedot kotoutumisesta ja se on suunnattu 
työssään maahanmuuttajia kohtaaville uusille asiantuntijoille. Koulutus on tuotettu Kotona Suomessa 
-hankkeessa. Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus julkaistaan tällä sivulla 19.8.2020. Esittelyvideo 
koulutuksesta on katsottavissa.  

   

Tietosuojaseloste  

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa 
henkilötietojen käsittelyyn EU:n alueella. Mikäli et jatkossa halua uutiskirjettä, pyydämme sinua 
perumaan tilauksesi lähettämällä allekirjoittaneelle sähköpostia osoitteella etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi.  Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste. 
 

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!  

 
Aluekoordinaattori lomailee 13.7.-10.8. Nautitaan kesästä ja auringosta.  

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  

mailto:EMPL-VP-2020-003@ec.europa.eu
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.ely-keskus.fi/documents/36462435/0/Pakolaistaustaisten+uutiskirje+3+2020/5081dce4-e881-49f6-9b91-57cb0d031bc9
http://www.ely-keskus.fi/web/pakolaistaustaisten-ohjauksen-kehittaminen-hanke/etusivu
https://kotouttaminen.fi/opi-kotoutumisesta
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