
 

UUTISKIRJE 01-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2017 ensimmäinen uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 

Vielä ehtii! 

Monikulttuurinen koulu eri näkökulmista tarkasteluna – Koulu eilen, nyt ja 
huomenna, perjantaina 17.2.2017 klo 9.15–16.00 Sampolan Auditoriossa. 
 Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus aiheuttavat suomalaiselle koululle monia 
haasteita. Miten huolehtia tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ja taata kaikille 
yhtäläiset mahdollisuudet koulupolulla kulkemiseen perhetaustasta ja kansallisuudesta 
riippumatta? Tilaisuus on tarkoitettu kaikille monikulttuurisuudesta ja 
kansainvälisyydestä kiinnostuneille. Ilmoittaudu 15.2.2017 mennessä: 
annika.mutka@avi.fi. Ilmoita suku- ja etunimesi, sähköpostiosoitteesi, 
kunta/organisaatio sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat. Lisätietoja. 
 
Oikeusministeriön 10 000 euron arvoisen Demokratiapalkinnon teemana vuonna 
2017 on kumppanuus. Palkinto jaetaan kolmelle kansalaisyhteiskuntaa edustavalle 
tahoille tai toimijalle osana Suomi 100 –juhlavuoden Demokratiaviikkoja maaliskuussa. 
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi tehdä 17. helmikuuta saakka tässä osoitteessa. 
Tutustu demokratiapalkinnon sääntöihin tarkemmin täällä. 

Valtakunnallisia uutisia 

Opetushallitus on valmistellut uusia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita, joiden luonnos on nyt valmistunut. Lausuntoa voi kommentoida verkossa 
28.2.2017 klo 16.15 saakka täällä. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi 31.1.2017 kunnille suositukset 
laittomasti maassa olevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lisätietoja. 

 
Työ- ja elinkeinoministeriön Perustietoa Suomesta -oppaan jakeluohje on päivitetty. 
Nyt myös Maahanmuuttovirasto voi tilata esitettä suoraan painosta. Muut toimijat 
tilaavat edelleen esitteen käyntikorttimainosta, joka ohjaa lukemaan esitettä verkossa. 
Perustietoa Suomesta -esite päivitetään vuoden 2017 aikana. Lisätietoja. 
 
Maahanmuuttovirasto on avannut uuden tilastopalvelun, johon on koottu 
oleskelulupiin, kansainväliseen suojeluun ja kansalaisuuteen liittyviä hakemus- ja 
päätöstilastoja sekä maasta poistamiseen liittyviä tilastoja. Suomen-, ruotsin- ja 
englanninkielineä palvelu löytyy osoitteesta tilastot.migri.fi/. Lisätietoja.  
 
Tietoa muutoksista Kelan etuuksiin vuonna 2017. Tänä vuonna etuuslainsäädännön 
muutoksia on tulossa muun muassa työttömyysturvaan ja lääkekorvauksiin. Isoimmat 
muutokset ovat kuitenkin perustoimeentulotuen siirto Kelaan ja perustulokokeilun 
käynnistyminen. (Englanniksi.) 
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Sisäministeriö, Kuntaliitto ja Maahanmuuttovirasto ovat lähettäneet kaikille Suomen 
kunnille suosituksen uusien Suomen kansalaisten huomioimisesta kunnissa Suomi 100 -
juhlavuoden kunniaksi. Maahanmuuttovirasto on tilannut Väestörekisterikeskukselta 
kuntakohtaiset tiedot kaikista täysi-ikäisistä kuntien asukkaista, jotka ovat saaneet 
vuoden 2016 kuluessa Suomen kansalaisuuden, ja kunnat voivat pyytää tiedot 
veloituksetta Maahanmuuttovirastolta. Lisätietoja täältä. 

 
Helsingin seudun kauppakamarin COME-projekti, Keskuskauppakamari ja työ- ja 
elinkeinoministeriö järjestävät Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, 
jossa tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja 
kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä ja organisaatiota. Osana kampanjaa 
järjestetään kilpailu, jossa haetaan monikulttuurisuudessa menestyneitä yrityksiä. 
Kilpailu toteutetaan organisaatiokulttuuria ja monikulttuurista avoimuutta ja 
kyvykkyyttä mittaavalla kyselytutkimuksella. Kilpailuun voi rekisteröityä 20.1.-
31.5.2017 välisenä aikana. Tulokset julkistetaan 5.10.2017 Helsingissä järjestettävässä 
palkintogaalassa. Lisätietoja. 

Katso verkossa koulutus- ja seminaaritallenteita 

Tulevaisuustreffit – Me vuonna 2030? (1.12.2016) 
Ajatuksia ja ideoita maaseudusta ja maahanmuutosta 
http://videonet.fi/web/kylatoiminta/ 
Yhteistyössä: Maaseutuverkosto ja Suomen Kylätoiminta ry:n Koko kylä kotouttaa -
hanke, Kotona Suomessa -hanke, MMM, TEM 
 
Pakolaisten mielen hyvinvointi -seminaarisarja (10.–11.1. ja 7.-8.2.2017) 
Pakolaisten mielen hyvinvointi -seminaarien kohderyhmänä ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset, muut ammattilaiset, päättäjät ja viranomaiset sekä 
järjestötoimijat ja vapaaehtoiset, jotka kohtaavat työssään pakolaisia ja 
turvapaikanhakijoita. 
Pakolaisten mielenterveysongelmien tunnistaminen ja varhainen tuki (10.1.2017) 
Arkitoiminta ja luovat menetelmät pakolaisten mielen hyvinvoinnin tukena (11.1.2017) 
Vakavan trauman kokeneiden pakolaisten hoito (7.2.2017) 
Pakolaisten mielen hyvinvointia tukeva palveluverkko (8.2.2017) 

 
Work Up! Multicultural working life (31.1.2017) 
https://tem.videosync.fi/2017-01-31-workup 
Englanninkielinen seminaari on osa työelämän ilmiöitä tarkastelevaa Work Up! –
tapahtumasarjaa, jota järjestää työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima Työelämä 2020 
-hanke yhdessä vaihtuvien yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Tampereen kaupungin ja Kotona Suomessa –hankkeen koulutukset ovat katsottavissa 
täältä: http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus 

 9.11.2016: Perhe ja kotoutuminen 

 13.12.2016: Viranomaisten roolit ja eri oleskelulupiin liittyvät oikeudet 

 19.1.2017: Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen 

 16.2.2017: Kulttuurien välinen viestintä 
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OMPPU - Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle –hankeen aloitusseminaari 
(8.2.2017). Puheenvuorojen tallenteet löytyvät täältä. 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

 Parempi Arki –hankkeen loppufestarit Rosendahl-hotellissa 15.3.2017 
Tule kuulemaan asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia käytännön sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatiosta. Hankkeessa mukana olleet moniammatilliset tiimit 
esittelevät kokemuksiaan yhdessä tekemisestä ja kehitetyistä toimintamalleista. 
Mukana myös kansainvälistä näkökulmaa integraatioon. Lisätietoja. 
 
Rasismin vastainen viikko järjestetään YK:n rasisminvastaisen päivän (21.3.) 
yhteydessä. Tampereen Rasmus eli Pirkanmaan rasismin vastaisen työn tuki ry koordinoi 
monipuolista toimintaa ja kutsuu mukaan eri pirkanmaalaisia ja tamperelaisia 
toimijoita. Ilmoita oma tapahtumasi: tampereenrasmus@gmail.com. Seuraa Rasmuksen 
sivuilta rasismin vastaiselle viikolle muodostuvaa ohjelmaa. 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Dialogia! - Siitä puhe mistä puute on seminaari vuoropuhelusta ja sen tärkeydestä 
niin Suomessa kuin maailmalla. Seminaari pidetään 16.3.2017 klo 8.30–14.00 Helsingin 
Kulttuuritalolla. Lisätietoa ohjelmasta ja puhujista löydät täältä. 
 
The Nordic-Baltic conference on immigration and integration, Tallinna, 31.3.2017 
Yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Tallinnan aluetoimisto, Tartun yliopisto 
sekä Siirtolaisuusinstituutti. Ohjelmaluonnos lisätietoineen julkaistaan maaliskuun 
alussa: www.norden.ee. 
 
Osaamiskato vai osaamissato - korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden 
urareitit –seminaari järjestetään ke 26.4.2017 Oulussa. Ennakkotietoa täältä. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke järjestää ke 26.4.2017 Helsingissä 
verkostopäivän pakolaisia vastaanottaville kunnille, kansalaisjärjestöille sekä 
kotoutumiseen liittyville hankkeille. Lue lisää täältä. 

 
”Academic Refuge Staff Training Week” Oslossa 19.-23.6.2017 
Lisätietoa:  https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-
refuge/events/staff-training.html 
 
Ennakkotieto: Euroopan muuttoliikeverkosto järjestää 10. kansallisen seminaarinsa 
26.9. Radisson Blu Royal hotellissa Helsingissä.  

Uusia maahanmuutto- ja kotouttamistyön hankkeita 
Pirkanmaalla 

OMPPU - Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle. Hankkeessa kehitetään 
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä yksilöllisiä ja tehokkaita opintopolkuja 
oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien perusopetukseen 
luodaan valtakunnallisesti tehokas ja nousujohteinen polku luku- ja 
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kirjoitustaidottomien opetuksesta päättötodistukseen. Lisätietoa: Projektipäällikkö 
Tiina Huovila, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, tiina.huovila@tampere.fi; puh: 
040 653 9315. 

 
Minunkin Tampereeni on Tampereen kaupungin projekti, jossa pilotoidaan uusia 
toimintamalleja pakolaisten identiteettityön tukemiseksi kotoutumisen 
alkuvaiheessa. Tavoitteena on vahvistaa osallisuuden tunnetta ja liittymistä uuteen 
kieli- ja kulttuuriympäristöön taidelähtöisin menetelmin. Toiminta on työpajoja, 
kursseja tai retkiä, joiden suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa projektityöntekijä, 
ohjaustoiminnan artenomi Salla Montonen. Toiminta suunnitellaan niin, että se 
valmistaa kotoutumiskoulutukseen ja vastaa osallistujien tunnistettuja erityistarpeita. 
Projektityöntekijän ohjaamien tapaamisten lisäksi toimintaan kutsutaan mukaan 
luotseja, jotka voivat auttaa kotoutumisprosessissa. Projekti käynnistyy helmikuun 
alussa 2017 ja tämänhetkinen rahoitus mahdollistaa toiminnan vuoden loppuun saakka. 
Projektista vastaavat Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE sekä 
Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut. Lisätietoja: projektityöntekijä Salla Montonen, 
salla.montonen@tampere.fi, puh. 040 145 9786 sekä museolehtori Tiina Piispanen, 
tiina.piispanen@tampere.fi; puh. 040 801 6651. Tutustu myös muihin kotouttaviin 
palveluihimme osoitteessa www.tampere.fi/taite/momu. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. on käynnistänyt 
Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen, jossa yhdistyvät 
luonnonhoito ja monikulttuurinen toiminta. Vuoden 2018 loppuun jatkuvaa hanketta 
rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Kolu-hanke 
kotouttaa Pirkanmaalle saapuneita pakolaisia, turvapaikanhakijoita sekä oleskeluluvan 
ja Suomen kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia. Hankkeessa muun muassa 
hoidetaan arvokkaita luontokohteita, kuten perinnebiotooppeja ja uhanalaisten lajien 
esiintymiä sekä kulttuuriympäristöjä. Yhdessä tekemisen myötä muualta tulleille syntyy 
kontakteja paikallisiin ihmisiin. Samalla osallistujat oppivat suomen kieltä, 
tapakulttuuria ja työskentelymetodeja aidoissa kohtaamistilanteissa. Lisätiedot: 
hankekoordinaattori Sari Hämäläinen, sari.hamalainen@sll.fi, p. 040 930 4118, 
http://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/kolu  

Avustukset 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku 6.2.-3.3.2017. 
AMIF perusrahoituksella voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään 
turvapaikkapolitiikkaa, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumista ja paluuta. Rahastoon sisältyy erillinen uudelleensijoittamisohjelman 
määräraha, joka maksetaan jäsenvaltiolle sen vastaanottamien uudelleensijoitettujen 
kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella sekä sisäisiä siirtoja varten tarkoitettu 
määräraha, joka maksetaan jäsenvaltioille sen vastaanottamien sisäisesti siirrettävien 
turvapaikanhakijoiden lukumäärän perusteella. Hakuilmoitus täällä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää kolme uutta avustusohjelmaa Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ohjelmia varten on avoinna ylimääräinen 
avustushaku 20.2.–31.3.2017. Avustusohjelmien rahoitusta voivat hakea STEA-
avustuskelpoiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä säätiöt. Kuhunkin ohjelmaan valitaan 
hakemusten perusteella noin 20 hanketta sekä yksi koordinaatiohanke. Lisätietoja. 
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Kotona Suomessa-pilottihankkeiden kolmas haku on avoinna 2.12.2016- 1.3.2017. 
Kolmannessa pilottihaussa haetaan hankkeita, joissa kehitetään työhön, koulutukseen tai 
yrittäjyyteen ohjaamisen malleja pidempään työttöminä olleille maahanmuuttajille, joiden 
perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset johtuen siitä, että he ovat olleet pitkään 
poissa työmarkkinoilta, keskeyttäneet kotoutumiskoulutuksen tai eivät ole lainkaan 
osallistuneet kotoutumiskoulutukseen esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. Lisätietoja ja 
hakuohjeet täältä. Hakuinfon materiaali löytyy täältä. 
 

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku, 
hakuaika päättyy 6.3.2017. Hankehaku avataan kolmessa toimenpidekokonaisuudessa, 
joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea. Näistä esim. KOTONA SUOMESSA –
toimenpidekokonaisuuden hankehaussa haetaan hankkeita, joissa luodaan 
toimintamalleja, joissa sisällytetään ammatillisia opintoja valinnaisina opintoina oppi-
velvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen. Tavoitteena on parantaa opiskelijan 
edellytyksiä hakeutua toiselle asteelle perusopetuksen jälkeen sekä tehostaa ja 
nopeuttaa opiskelijoiden koulutuspolkuja perusopetuksesta toiselle asteelle ja edelleen 
työelämään. Hankehaun kohderyhmänä ovat aikuisten perusopetusta 
maahanmuuttajille järjestävät koulutuksen ja opetuksen järjestäjät sekä ammatillisen 
koulutuksen järjestäjät. Haussa haetaan rahoitettavaksi laajoja yhteistyöhankkeita. 
Lisätietoja täältä. 
 
Urban Innovative Actions -haku on avattu. Euroopan komission alue- ja kaupunkipoli-
tiikan pääosasto julkaisi Urban Innovative Actions -haun 16.12.2016. EU:n kaupun-
kiagendaan liittyviä hakuteemoja on tällä kierroksella kolme: kiertotalous, pakolaisten 
kotouttaminen ja kaupunkiliikenne. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa eurooppa-
laisia kaupunkeja luomaan ja kokeilemaan uusia, innovatiivisia ja ennennäkemättömiä 
ratkaisuja kaupunkien haasteisiin. Avoinna olevan haun budjetti on n. 50 miljoonaa 
euroa. Haku päättyy 14.4.2017. Lisätietoa seuraavissa linkeissä:  Lisätietoja  
Lisätietoja: 
Lisätietoja avoinna olevasta hausta 
Kuinka valmistelet menestyksekkään hakemuksen 
Ensimmäisen haun menestyjät 

Työkaluja 

Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa-hanke (ESR) on tuottanut erityisesti 
kotoutujille suunnatun opetusvideon, jossa selvitetään, miten suomalaisesta 
yhteiskunnasta on tullut sellainen kuin se nyt on. Hyvinvointia rakentamassa: Suomen 
ja Virtasten vuosisata – videossa kerrotaan Suomen historian keskeisimmistä vaiheista 
1900-luvun alusta nykypäivään. Lisäksi siinä kuvataan mm. seuraavien asioiden 
kehittyminen Suomessa: yleinen oppivelvollisuus ja peruskoulu, yleinen äänioikeus, 
sukupuolten tasa-arvo sekä äitien ja lasten terveydenhoito. Aihepiiriä lähestytään 
kuvitteellisen Virtasen suvun kautta. Video on toteutettu selkosuomeksi sekä 
englanniksi, venäjäksi, thaiksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi puhuttuna. 
Videon kaikki kieliversiot on koottu sivulle www.suomenvuosisata.fi. 
 
Kaikkien TE-toimistojen kautta on nyt saatavilla työnantajille suunnattuja 
maksullisia koulutuspalveluja, joita yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää 
kansainvälisissä rekrytointiprosesseissa sekä kotimaisessa henkilöstön 
kehittämisessä. Palveluista suosituin on ollut työpaikkasuomi-koulutus, joka on 
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työelämälähtöisesti ja työpaikkakohtaisesti räätälöity suomen tai ruotsin kielen koulutus 
ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Eri puolella Suomea organisaatiot ovat hankkineet 
jo yli 50 suomen kielen koulutusta. Toinen kotimaassa tarjottava koulutus on 
kansainvälisen työyhteisön valmennus. Se on työyhteisön tarpeiden mukaan räätälöitävä 
koulutus, jonka tavoitteena voi olla mm. valmistautuminen ulkomaalaisten 
työntekijöiden vastaanottoon ja perehdyttämiseen, työyhteisön kulttuurien välisen 
viestinnän edistäminen tai kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa. 
Nämä palvelut toteutetaan valtakunnallisen Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) –
projektin tuella. 
 
TE-toimistoissa kansainvälisen työnvälityksen tukena toimii EURES-palveluverkosto, 
jonka toimintakenttänä ovat kaikki 32 EU-maata. Verkosto auttaa eurooppalaisen 
rekrytoinnin käynnistämisessä ja prosessin toteuttamisessa. lisätietoja: http://www.te-
palvelut.fi/eures 

 
Lahden seurakuntayhtymä on vuoden 2016 aikana osallistunut projektiin, jossa on 
kehitetty uutta videopohjaista oppimisalustaa maahanmuuttajille. Tammikuun alussa 
julkaistu palvelu löytyy osoitteesta www.suomitaskussa.eu. Palvelu rakentuu lyhyistä n. 
2 min videoista, joiden avulla maahanmuuttajat pystyvät opettelemaan suomen kielen 
käyttöä aidoissa konteksteissa. Lisätietoja. 
 
Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin -ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle -
julkaisu tarjoaa vinkkejä maahanmuuttajien mukaan ottamiseksi toimintaan. 
”Useimmat suomalaiset yhdistykset haluavat olla avoimia ja arvostavat moninaisuutta. 
Uusien suomalaisten vastaanottaminen on yksi tapa toteuttaa näitä arvoja 
käytännössä”, sanoo julkaisun toimittanut asiantuntija Eeva Jeronen. Lisätietoja: 
tiedote sekä ideapaketti. 

Julkaisuja 

Uutta osaamista pk-yrityksiin -hankkeessa on selvitetty, miten suomalaiset pienet 
ja keskisuuret yritykset ovat hyödyntäneet ulkomaalaisia korkeakoulu- ja 
ammattiopiskelijoita eli kansainvälisiä osaajia. Hankkeen erityisenä tavoitteena on 
ollut madaltaa yritysten kynnystä ottaa kansainvälisiä osaajia työssäoppijoiksi tai 
harjoittelijoiksi tai tutkintonsa suorittaneita myös pysyvimpiin työsuhteisiin. 
Selvityksen tulosten perusteella kansainvälisten osaajat tuovat osaamista ja 
näkökulmia, joita voidaan hyödyntää pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. 
Suurimpana haasteena näyttäytyy se, ettei pk-yrityksillä ole riittävästi tietoa 
hyödyntämisen mahdollisuuksista. Hankkeessa on tuotettu tietoa ja työkaluja pk-
yrityksille, oppilaitoksille ja sidosryhmille kansainvälisten osaajien hyödyntämisen 
tueksi. 
 
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kahdeksan julkaisureferaattia 
maahanmuuttajien kotouttamista koskevista ajankohtaisista aiheista. Jokaisen 
tiivistelmän yhteydessä julkaistaan myös vaihtuvan kirjoittajan blogiteksti, jossa 
syvennytään aihepiiriin konkreettisen esimerkin avulla. Kotoset koskevat 
maahanmuuttajajärjestöjen roolia kotouttamistyössä, maahanmuuttajien 
alkukartoitusta, mielenterveystyötä, innovaatiopolitiikkaa, yrittäjyyttä ja työpaikkoja, 
koulutusta, neuvontapalveluita sekä varhaisen tuen palveluita. 

http://www.te-palvelut.fi/eures
http://www.te-palvelut.fi/eures
http://www.suomitaskussa.eu/
http://www.lahdenseurakunnat.fi/uutiset/-/news/17597886/
https://www.ok-sivis.fi/uutiset/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-antaa-vinkkeja.html
https://www.ok-sivis.fi/media/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-2016.pdf
http://uuttaosaamista.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/tyon_tueksi/julkaisut/kotoset


 

 
Ilman kausityötekijöitä valot sammuisivat monilla maatiloilla 
Neuvotteleva virkamies Harri Sivula kirjoittaa blogissa kausityölaista: ”Kolmannes 
kaikista Suomen maatalouden työpaikoista on kausityöpaikkoja. Ilman vuosittain 
maahan tulevaa ja täältä lähtevää 13 000 - 15 000 kausityöntekijän joukkoa valot 
sammuisivat lukemattomilla tiloilla”. Linkki blogiin. 
 
Maaseutuyritykseen kansainvälistä työvoimaa. Maatiloilla työyhteisöt ovat 
kansainvälistyneet ja työ on vahvasti kausittaista. Joillakin alueilla ei vain 
yksinkertaisesti riitä ammattitaitoista työvoimaa kauden ajalle ja useat 
maaseutuyrittäjät ovatkin hakeneet työvoimaa ulkomailta. TE-toimisto tarjoaa apua 
rekrytointiprosessissa. Linkki blogiin. 
 
Suomen kaltainen pieni maa menestyy osaamisella. Suomi tarvitsee kipeästi 
monenlaista osaamista, mutta työnantajat uskovat yhä usein sokeasti, että sen voi 
todistaa vain tutkintotodistuksiin. Miten kaikkien osaaminen voitaisiin tunnistaa ja 
hyödyntää paremmin? Linkki artikkeliin. 
 
Nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut moniäänisen Nuorten turvapaikanhakijoiden 
elämää vastaanottovaiheessa –kirjoitussarjan. Syksyn 2016 aikana Näkökulma-sarjassa 
julkaistiin 14 tutkijan ja nuorten parissa työskentelevän kirjoitukset. Kirjoittajat 
valaisevat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa, ikämäärittelyjä ja 
oikeuksien toteutumista, myös nuorten arkea, jota leimaavat sekä uudet sosiaaliset 
suhteet, elämäntavat ja -pakot että odottaminen, kuulumisen katkokset ja 
tulevaisuuden epävarmuus. 

 
Julkaisu: Kontekstin merkitys vähemmistöjen välisiä suhteita muovaavana tekijänä 
on huomattava. Kahden vähemmistön väliset suhteet eivät riipu ainoastaan kyseisistä 
ryhmistä, vaan monella tavalla myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Merkitystä on myös 
suhteella enemmistöryhmiin. Tähän asti etnisten suhteiden tutkimus on keskittynyt 
tarkastelemaan enemmistön suhdetta vähemmistöön. Sen sijaan vähemmistöjen 
keskinäisistä suhteista, jännitteistä, ennakkoluuloista ja solidaarisuudesta sekä niihin 
vaikuttavista tekijöistä on vähemmän tietoa. Kotouttaminen on kumppanuutta -
seminaarin yhteydessä julkaistu raportti on katsaus etnisten ja uskonnollisten 
vähemmistöjen välisiä suhteita koskevaan tutkimukseen. Lisätietoa täällä. 

 
Tuulian Berschewskyn opinnäytetyö: Kotoutumislain mukaisen jälkihuolto neljällä 
paikkakunnalla. Opinnäytetyön tavoite oli löytää jälkihuollon onnistumiseen ja nuoren 
elämänhallintaan liittyviä tekijöitä, nimetä jälkihuollon palveluita sekä saada selville 
jälkihuollon hyviä käytäntöjä, haasteita tai kehittämiskohtia. 

Halutessasi tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi 
tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä 
aiheesta sähköpostia: katariina.tcheuffa@ely-keskus.fi.  

Aurinkoista helmikuuta! 
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