
 

UUTISKIRJE 02-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 toinen uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Tiedoksi 

Ensimmäisen Kotona Suomessa -pilottihankehaun kahdeksan hankkeen kohderyhmänä 
ovat kaikki kotoutujat työmarkkinastatukseen katsomatta. Pääasiassa vuoden 2016 
alkupuolella alkaneiden hankkeiden tavoitteena on edistää kotoutumisprosessin 
käynnistymistä, yhteiskuntaa koskevan perustiedon saatavuutta ja yksilön 
palvelutarpeiden tunnistamista sekä vahvistaa siirtymiä koulutukseen, työelämään ja 
tarvittaessa jatkopalveluihin. 
 
Pilottihankkeiden kokemusten perusteella on nyt mallinnettu kotoutumisen 
alkuvaiheen palvelut. Mallinnustyö tehtiin Kotona Suomessa-hankkeen johdolla 
työryhmässä, jossa oli mukana edustus kaikista ensimmäisen haun pilottihankkeista.  
 
Mallinnuksesta tehtiin raportti, joka julkistettiin 17.1.2018 pidetyssä tilaisuudessa. 
Raportissa otetaan kantaa muun muassa monikieliseen neuvontaan ja ohjaukseen, 
työnantajayhteistyöhön ja kotoutumisen alkuvaiheen orientaatiojaksoihin. 
Mallinnusraportin tarkoitus on voida toimia apuvälineenä kotoutumispalveluista 
vastaaville ja niitä suunnitteleville asiantuntijoille esimerkiksi 
tulevissa maakunnissa. Raportin löydät tästä linkistä. 

 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa on julkaistu selvitys maahanmuuton 
taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160396 
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta löytyy tietopaketti Tyttöjen ja 
naisten ympärileikkausten (FGM) ehkäisystä (thl.fi)  
 
 
Nauha ry:n Kohtaamispaikka Mukana (Hämeenkatu 14, katutaso) etsii vapaaehtoisia 
mukaan toimintaansa. Vapaaehtoisena Mukanassa voit pitää seuraa kävijöille, toimia 
keskusteluryhmän vetäjänä, pitää työpajaa ja valmistaa ruokaa yms. Ota rohkeasti 
yhteyttä ja sopikaa, millainen vapaaehtoistyönmuoto sopisi sinulle parhaiten. 
ohjaajat.mukana(at)nauha.fi / 050 313 4415 
 
 
Selkeää suomea verkossa 28.3.-16.5.2018 (5 op, hinta 75 €). Savonian avoimen 
ammattikorkeakoulun opintojakso antaa käytännön eväitä selkokielestä hyötyvän 
oppilaan, opiskelijan, asiakkaan tai työkaverin kohtaamiseen sekä kirjallisen ja 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
http://view.creator.taiqa.com/demos/kotonasuomessa
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160396
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-ymparileikkausten-fgm-ehkaisy


 

sähköisten materiaalien ja videoiden laatimiseen selkokielellä. Kuka tahansa voi 
osallistua koulutukseen, ei vaadita aiempia tutkintoja. Lisätietoa (lyyti.fi)  
 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Kotona Suomessa -hanke ja Kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät webinaarin 
Kuopiossa 2.3.2018 klo 9-11 aiheesta Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa. 
Tilaisuutta voi seurata netin välityksellä: https://ely-keskus.videosync.fi/kotona-
suomessa-02032018. Webinaari esittelee maahanmuuttajien yrittäjyyttä Suomessa, 
taustoja ja tilastotietoa, erityispiirteitä ja haasteita sekä kehityssuuntia. 
Tilaisuudessa kuullaan erilaisia puheenvuoroja ja näkökulmia aiheeseen. 
Kohderyhmää ovat ensisijaisesti maahanmuuttajien parissa työskentelevät 
ammattilaiset.  
 
 
Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto järjestävät maalis-huhtikuun aikana 
EAKR- ja ESR-hanketoimijoille tarkoitettuja Temaattiset torstait-
verkostokohtaamisia. Kohtaamisten ensisijaisina tavoitteina on tarjota neuvoja ja 
sparrausta hanketyön vaikuttavuuden lisäämiseksi, sekä verkottaa hanketoimijoita 
keskenään. Paikalle voi tulla keskeneräisen hankeidean kanssa tai hakea apua 
käynnissä olevan hankkeen edistämiseksi. Tavoitteena on, että tilaisuuden oppeja 
voisi tavalla tai toisella soveltaa heti käytäntöön - joko projektiin tai projektiaihioon. 
 
Tilaisuuksia järjestetään neljä kappaletta: 
 
12.4.2018 Kansainvälinen hanketoiminta (Jyväskylä) 
19.4.2018 Vaikuttavuusviestintä (Vaasa) 
26.4.2018 Digitaaliset työkalut (Turku) 
3.5.2018 Palvelumuotoilu (Tampere) 
 
Kaikkien neljän tilaisuuden tarkemmat sisällöt ja ilmoittautumisohjeet löytyvät 
oheisen linkin kautta: bit.ly/temaattiset2018. Kutsua saa lähettää eteenpäin 
organisaatioissanne ja muissa verkostoissa. Käytännön toteuttamisesta vastaa 
Business Arena Oy. 
 

Tapahtumia ja koulutuksia muualla Suomessa 

 
Startup Refugees järjestää Helsingissä 2.-4.3.2018 maksuttoman Startup My Business 
-viikonlopun vasta Suomeen muuttaneille yrittäjyydestä kiinnostuneille osallistujille. 
Tapahtuma tarjoaa tietoa siitä, miten Suomessa voi perustaa yrityksen sekä 
mahdollisuuden tutustua yrittäjille tarjolla oleviin tukiverkostoihin. Viikonlopun 
aikana osallistujat pääsevät kehittämään omaa liikeideaansa sekä oppimaan 
käytännön taitoja esimerkiksi markkinoinnista ja rahoituksen hankkimisesta. 
 
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin 
(EIT) kanssa ja osallistujat pääsevät myös osaksi innovaatio- ja teknologiaverkoston 
tarjoamia palveluja. Osallistujille kustannetaan matka-, ruoka- ja majoituskulut 

https://www.lyyti.fi/reg/Selkeaa_suomea_5_op_2084
https://ely-keskus.videosync.fi/kotona-suomessa-02032018
https://ely-keskus.videosync.fi/kotona-suomessa-02032018
bit.ly/temaattiset2018


 

Helsingissä. Tapahtuman päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus hakea Startup 
Refugeesin yrittäjyysohjelmaan, joka alkaa Helsingissä maaliskuussa 2018 ja kestää 
5kk. Yrittäjyysohjelma toteutetaan jo toista kertaa yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kanssa. Uusille yrittäjille tarjotaan tukea myös Turussa ja Oulussa. 
 
Lisätietoja Startup My Business -tapahtumasta ja ilmoittautumiset: 
https://startuprefugees.com/about/startupmybusiness/  
 
 
OSKU -hanke järjestää asumisseminaarin Turussa 14.3.2018 klo 8:30-16:00 Forum 
Marinumin Seminaariluokassa (2. krs), Linnankatu 72.  
Seminaarin kohderyhmänä ovat vastaanottokeskusten työntekijät, kuntien edustajat 
ja muut turvapaikanhakijoiden kanssa työtä tekevät. Voit välittää kutsun myös 
verkostosi maahanmuuttotyötä tekeville henkilöille.  
Ilmoittautuminen (webropolsurveys.com) 5.3.2018 klo 12 mennessä.  
 
 
OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -ESR-projektin kolme 
maksutonta loppuseminaaria pidetään maaliskuussa 2018 Jyväskylässä, Rovaniemellä 
ja Helsingissä. Seminaarit on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien kanssa 
työskenteleville opettajille ja ohjaajille. Lue lisää loppuseminaarien ajankohdista, 
tutustu ohjelmiin ja ilmoittaudu:  
https://www.osallisenaverkossa.com/loppuseminaarit  
 
 
Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat  
Aika: 13.4.2018, seminaari klo 9-11.30, työpajat ja purkukeskustelu klo 12.30-14.30 
Paikka: Opetushallituksen monitoimitila, Hakaniemenranta 6, Helsinki 
Ilmoittautumiset aamun kahvituksia varten 9.4. mennessä:  
toimisto(at)kotiseutuliitto.fi, lisätietoja (kotiseutuliitto.fi) 
 
 
Urareitti-hankkeen loppuseminaari ”Urareitti-hankkeen satoa – uusia malleja 
kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen” järjestetään 26.4.2018 
klo 10.00 – 15.30 Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Seminaarissa kerrotaan 
hankkeen saavuttamista tuloksista sen eri työpaketeissa: TP1-Terveysalan 
osaamisvaaka, TP2-Osaamispolut liiketalouden ja tekniikan aloille, terveysalalle ja 
ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä TP3-Terveysalan ammatillinen 
kielikoulutusmalli. Tilaisuudessa kuullaan aamupäivällä OPH:n ja Valviran esitykset, 
maahan muuttaneen pätevöityneen sairaanhoitajan/kätilön puheenvuoro sekä 
Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyarin urapolku ja iltapäivällä 
hanketoimijoiden esitykset hankkeen tuloksista.   
 
Ennen seminaarin alkua, klo 9.15 - 10.00, on tarjolla aamukahvit. Ilmoittautumiset 
9.4.2018 mennessä (webropolsurveys.com). Tilaisuudessa tarjotaan myös lounas ja 
iltapäiväkahvit. Lisätietoja seminaarista: Projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist, 
anita.eskola-kronqvist(at)hamk.fi, 040 801 4620. 
 
 

https://startuprefugees.com/about/startupmybusiness/
https://link.webropolsurveys.com/S/BD2AF32998B263D7
https://www.osallisenaverkossa.com/loppuseminaarit
http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1467871&SID=2cd41348-c169-4326-ad4a-d840a8808a5b&dy=1976245727


 

Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti 
toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu joka 
kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Webinaarit ovat maksuttomia ja niiden aiheet 
ovat seuraavat: 
 
2.3.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa 
6.4.2018 klo 9-11 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan 
4.5.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajien koulutuspolut 
8.6.2018 klo 9-11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 
Webinaarien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumislinkkeineen löytyvät 
Kotouttaminen.fi-sivun Koulutukset ja tapahtumat -osiosta. 
Aiemmat, syksyllä 2017 tuotetut webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa. 
 

Avustukset 

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut jälleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoitushaun Keski-Suomen, Pirkanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Osallisuuden 
edistämisen ja köyhyyden torjunnan toimintalinja (TL 5) on auki kaikissa 
maakunnissa. Haku toteutuu kaksivaiheisena: 1.11.-11.12.2017 Ideahaku ja 14.12.-
5.3.2017 varsinainen haku. Lisätietoa (rakennerahastot.fi) 
 
Sokra-koordinaation tehtävänä on tukea erityisesti ESR TL 5 hanketyötä ja edistää 
osallisuustyön toteutumista koko maassa. Mikäli olet kiinnostunut ESR TL 5 
rahoituksesta, lue lisää www.rakennerahastot.fi. Lisätietoa hanketyöstä ja ESR TL 5 
hankkeista löydät myös osoitteesta: www.thl.fi/sokra  
 
 
Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuudessa on avoinna 
hankehakumahdollisuus osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 
valtakunnallista hakua. Kohderyhmänä ovat oppilaitokset, pääasiassa korkeakoulut 
(mahdollisesti myös niiden alaverkostot) ja sisältöjen tulisi liittyä korkeakoulutetuille 
maahanmuuttajille järjestettäviin lisäopintoihin, jotka tukevat esim. 
ammattipätevyyden tunnustamista tukevia malleja. Katso tarkemmat tiedot, kuten 
haun painopiste ja tarkemmat valintaperusteet tästä (rakennerahastot.fi). Haku on 
avoinna 23.3. asti ja rahoittava viranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 
 

Työkaluja 

Opetushallitus on julkaissut uuden esitteen ja kaavion tutkintojen 
tunnustamisesta. Julkaisut on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa suorittaneille sekä 
ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille. 
  
Esitteessä kuvataan Opetushallituksen tutkintojen tunnustamisen palvelut ja 
esitellään muita toimijoita, jotka tekevät päätöksiä ulkomailla suoritettujen 
tutkintojen tunnustamisesta. Esite on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.thl.fi/sokra
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1665767/Kev%C3%A4t_+2018_valintaperusteet_KotonaSuomessa_ver2.pdf/91ed256c-5309-4d95-a610-10484e20c493


 

espanjaksi, portugaliksi, ranskaksi ja viroksi, ja se julkaistaan pian myös arabiaksi, 
farsiksi, kiinaksi ja venäjäksi. 
  
Kaavio havainnollistaa sen, miten ulkomailla korkeakoulututkinnon tai ammatillisen 
tutkinnon suorittaneen tulee toimia, jos hän haluaa työskennellä tai jatkaa opintoja 
Suomessa. Kaavio on saatavilla suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä, 
pian myös arabiankielisenä. 
  
Materiaali on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla (oph.fi). 
Painettuna julkaisuja voi tilata sähköpostitse osoitteesta tunnustaminen@oph.fi  
 
 
Maahanmuuttajalääkäri työyhteisön jäseneksi –hankkeessa on tuotettu opas 
maahanmuuttajalääkäreiden työyhteisöille tukemaan maahanmuuttajalääkäreiden 
työllistymistä suomalaiseen palvelujärjestelmään. Oppaan tavoitteena on auttaa 
työyhteisöjä hahmottamaan ne asiat, joissa maahamme muuttava lääkäri tarvitsee 
eniten tukea. Oppaaseen on koottu käytännönläheisiä neuvoja ja menetelmiä, joiden 
avulla tätä tukea voidaan toteuttaa. Oppaan ammatillisesta osuudesta vastaa 
yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja Merja Toivonen ja suomen kielen 
osuudesta koulutussuunnittelija, suomen kielen opettaja Taina Pitkänen Tampereen 
yliopistosta. Lue opas täältä (uta.fi).  
  
  
SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta opastaa ulkomaalaistaustaisia 
työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä ongelmia tai kysymyksiä. Maksuton 
palvelu on avoin kaikille eikä edellytä ammattiliiton jäsenyyttä. Maahanmuuttajien 
työsuhdeneuvonta palvelee suomeksi ja englanniksi. Neuvoja voi kysyä numerosta 
0800 414 004 tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-11 ja 12-15 tai lähettää sähköpostia 
osoitteeseen workinfinland(at)sak.fi. 
 
SAK:n palvelu on osa pääkaupunkiseudun Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta, 
jonka rahoittaa pääosin Euroopan Sosiaalirahasto. Helsingin kaupungin hallinnoimassa 
hankkeessa on SAK:n lisäksi mukana muun muassa Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin 
seudun Kauppakamari. Lisää tietoa:  
www.sak.fi/toissasuomessa   
www.sak.fi/workinfinland   
www.facebook.com/atworkinfinland/  
 
Palvelun kautta on myös tilattavissa ilmaisia Työelämän pelisäännöt -esitteitä, 
joissa on tärkeää perustietoa suomalaisessa työelämässä aloittavalle 
maahanmuuttajalle. Esitteitä on selkosuomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä 
mahdollisesti myöhemmin muilla kielillä, kuten arabiaksi. Esitteitä voi tilata 
sähköpostitse: niko.ohvo(at)sak.fi. Tilausta tehdessä pyydetään ilmoittamaan 
tilausmäärä per kieli. Voit jo nyt ilmoittaa tarpeesi eri kieliversioille ja toiveet 
pyritään toteuttamaan, mikäli kiinnostuneita on riittävästi. 
 
Esitteet löytyvät myös sähköisinä verkosta: 
https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/tyoelaman-pelisaannot 
https://www.sak.fi/sv/material/publikationer/arbetslivets-spelregler 
https://www.sak.fi/en/materials/publications/fair-play-work 

http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
mailto:tunnustaminen@oph.fi
https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/
http://www.sak.fi/toissasuomessa
http://www.sak.fi/workinfinland
http://www.facebook.com/atworkinfinland/
https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/tyoelaman-pelisaannot
https://www.sak.fi/sv/material/publikationer/arbetslivets-spelregler
https://www.sak.fi/en/materials/publications/fair-play-work


 

 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai 
muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta sähköpostia: 
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.  
 

 
Hyvää talvilomakautta ja auringon piristävää valoa!  


