
 

UUTISKIRJE 2-2019 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2019 toinen uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Tiedoksi 

ESR-haku käynnissä 14.12.2018-4.3.2019 
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun 
Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. 
Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. 
Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina. 
 
Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat ja 
erityistavoitteet eli hankkeita voi hakea rakennerahastojen ohjelma-asiakirjan ESR-
hanketoiminnalle asettamien raamien puitteissa. Rakennerahasto-ohjelman 
vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja 
tarvelähtöisiä. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet: rakennerahastot.fi 
 

 
Minä Suomessa – koulutus keväällä 2019 
TEKO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen etsitään osallistujia! Koulutuksen 
tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet toimia kokemusasiantuntijoina. 
Koulutuksessa lähtökohtana ovat osallistujien omat kokemukset ja vahvuudet. 
Koulutus on ilmainen ja siitä saa koulutustodistuksen. Koulutukseen osallistuneiden 
on mahdollisuus koulutuksen jälkeen toimia Kototorilla kokemusasiantuntijana ja 
vapaaehtoisena tai saada esiintymistilaisuuksia palkkiota vastaan. 
 
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille 
- jotka ovat asuneet Suomessa jo jonkin aikaa 
- jotka osaavat suomen kieltä niin, että voivat osallistua opetukseen suomen kielellä 
- jotka haluavat jakaa omia kokemuksiaan ja tietojaan uusille tamperelaisille 
- jotka ovat kiinnostuneita esiintymään puhujina 
 
Koulutus sisältää yhteensä 6 tapaamiskertaa, joiden kesto on 4 tuntia kerralla. 
Koulutuspaikka on Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3. Koulutukseen haku 
28.2.2019 mennessä: 
Hankepäällikkö Kirsi Popova, etunimi.sukunimi@evl.fi 
Yhteisökehittäjä Aku Hakulinen, etunimi.sukunimi@evl.fi  
 
 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/hakuajat1/-/asset_publisher/wbUPaaBpP50X/content/esr-haku-kaynnissa-14-12-2018-4-3-2019/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Flansi-suomen-suuralue%2Fhakuajat1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wbUPaaBpP50X%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


 

Tapahtumia muualla Suomessa 
 
MAAHANMUUTON AJANKOHTAISSEMINAARI 
 
Aika  Tiistai 12.3.2019 klo 10.00 - 15.30 
Paikka Kuntatalo, kokoushuone B3.6, Toinen linja 14, 00530 Helsinki 
 
OHJELMA 
9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvibuffet Kalliokivi-ravintolassa 
 
Seminaarin puheenjohtaja on EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, Suomen 
Kuntaliitto 
 
10.00  Avaus 
  Ajankohtaiskatsaus  
  Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto   
10.30  Suomen EU-puheenjohtajakausi - Maahanmuuttopolitiikan tavoitteet  
  Hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho, sisäministeriö 
11.00 Kotouttaminen uudistuu   
  Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö 
11.30 Stadin osaamiskeskus 

Maahanmuutto- ja työllisyysasiain päällikkö Ilkka Haahtela, Helsingin 
kaupunki 

 11.50 Maahanmuuton monet muodot ja kotouttaminen Espoossa 
Maahanmuuttoasiain päällikkö Teemu Haapalehto, Espoon kaupunki 
Palvelupäällikkö Annukka Jamisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia 

12.30 Lounastauko  
Omakustanteinen lounas on mahdollista nauttia esim. Kuntatalon 
henkilöstöravintolassa   

13.30 Lasten, nuorten ja perheiden kotoutumisen tukeminen  
Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, Kotouttamisen 
osaamiskeskus, työ- ja elinkeinomi-nisteriö  

14.30 Miten kunta tukee yhteisöllisyyttä kriisitilanteessa viestinnän keinoin? 
  Viestintäjohtaja Heini Moisio, Lahden kaupunki  
15.00 Vastakkainasettelu, konfliktit ja huonot väestösuhteet: kuinka parantaa 

tilannetta viranomaisyhteistyöllä? 
  Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö 
  Sovittelija, hankejohtaja Miriam Attias, depolarize.fi 
15.30 Seminaari päättyy 
 
 
Lisätiedot Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, puh. 050 5252 874 
  anu.wikman-immonen(at)kuntaliitto.fi 
  EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, puh. 050 5252 145  
  erja.horttanainen(at)kuntaliitto.fi 
  
Ilmoittautuminen 5.3.2019 mennessä oheisen linkin kautta: 
https://www.webropolsurveys.com/S/9A800FDF22B312DB.par  
 

https://www.webropolsurveys.com/S/9A800FDF22B312DB.par


 

Seminaariin on mahdollista osallistua myös Skype-yhteyden kautta.  
Ilmoita siitä 5.3. mennessä anu.wikman-immonen(at)kuntaliitto.fi, niin lähetämme 
osallistumislinkin. 
 
 
Suunnitteilla huhtikuulle Pirkanmaalle Hankemylly eli maahanmuutto- ja 
kotouttamishankkeiden verkostotapaaminen. Paikka, päivämäärä ja ohjelma 
tiedotetaan uutiskirjeessä sekä hanketyöntekijöille heti, kun suunnittelu etenee. 
 
 
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 
 

Avustukset 
 
Pirkanmaan liitto on avannut Talent Boost AIKO-hankehaun, joka kohdentuu 
suurimpiin kaupunkeihin: https://www.pirkanmaa.fi/blog/2019/01/28/hae-talent-
boost-aiko-rahoitusta-pirkanmaan-liitolta/. Kaupungit ovat ryhtyneet 
valmistelemaan hankehakemuksia ja kokoavat omilla alueillaan olennaiset tahot 
yhteen tämän tiimoilta.  
 
Haku on auki maanantaihin 11.3. klo 15:00 asti. Pirkanmaan liitossa yhteyshenkilönä 
toimii Tiina Ramstedt-Sen, tiina.ramstedt-sen(at)pirkanmaa.fi 
 
 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja 
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat 
voivat hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa 
vuonna 2018 kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai 
korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-
hankkeelta lisätukea hätätapausten vastaanottoon. 
Lue lisää Sylvia-hankkeen lisätuista 
 
 
Tiedote: Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä 
kasvukeskuksiin 
 
TEM on viime vuonna valinnut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttamaan 
Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin- kokonaisuutta, 
joka rahoitetaan ESR:n valtakunnallisesta Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –
teemasta. Kokonaisuuden ensimmäisenä osana on vuoden 2019 alusta käynnistynyt 
ELY-keskuksen itse toteuttama valtakunnallinen koordinaatiohanke ”Kokka kohti 
Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin”, jossa 
hankepäällikkönä on aloittanut Timo Konttinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. 
Kokonaisuuden toisena osana rahoittavana viranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-
keskus toteuttaa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja 
koordinaatiohankkeen kanssa hakuja, joissa haetaan alueellisia kasvukeskushankkeita 
eri puolille Suomea.  
 

https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.pirkanmaa.fi/blog/2019/01/28/hae-talent-boost-aiko-rahoitusta-pirkanmaan-liitolta/
https://www.pirkanmaa.fi/blog/2019/01/28/hae-talent-boost-aiko-rahoitusta-pirkanmaan-liitolta/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2019-alkaen


 

Koordinaatiohankkeella on oma roolinsa näihin hakuihin valmistautumisessa ja tämä 
työ vaatii oman aikansa. Tämän hetken arvio on, että ensimmäinen haku saataisiin 
käyntiin huhti-toukokuussa. Hankehaut on tarkoitus toteuttaa useammassa vaiheessa, 
koska kaikkien hankkeiden käynnistäminen ei ole samanaikaisesti mahdollista. 
Lähtökohtaisesti Kokka –projektin tavoitteena on, että kullakin alueella alueen 
toimijat tekevät yhden yhteisen hakemuksen, eikä samalla alueella rahoiteta useita 
pieniä hankkeita.  
 
Rahoittaja eli Keski-Suomen ELY-keskus julkaisee aikanaan haun hakuohjeen 
www.rakennerahastot.fi -sivustolla => Ajankohtaista => Hakuajat => Valtakunnalliset 
haut (ehkä myös alueiden hakuosioissa).    
 
Haun valmistelun etenemisestä ja haun aikataulusta sekä sen tarkemmasta 
kohdentumisesta alueellisiin kasvukeskuksiin voi kevään mittaan kysellä Timo 
Konttiselta etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai rahoittajan edustajalta Mika Villalta 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Työkaluja 
 
Maahanmuuttajaneuvonta MAINIOn neuvontaa on nyt mahdollista saada uuden 
Neuvoo-sovelluksen kautta. Arkisin klo 10-16 neuvontaa voi saada Neuvoossa 
arabiaksi, dariksi, englanniksi, persiaksi, ruotsiksi, soraniksi, somaliksi ja venäjän 
kielellä. Neuvoo löytyy Applen ja Androidin App Storeista ilmaiseksi. 
 
 
Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas on monipuolinen työkalu 
maahanmuuttajien parissa toimiville. Se ohjaa ja vinkkaa eteenpäin luonnon 
hyödyntämisessä kotoutumisessa. Sisältö on koottu Kolu-hankkeen kokemuksista, 
osallistujien palautteista sekä muusta yleisemmästä luontokotoutusta tukevasta 
tiedosta. Julkaisusta on suomen- ja englanninkielinen versio. Tutustu oppaaseen 
Kolu-hankkeen verkkosivulla. Julkaisija Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan 
piiri ry, Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke. 
 
 
Ketterä kaupunki (DAC) -hankkeessa on kehitetty Yhteiskuntakummi-konsepti 
tukemaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten arkista osallisuutta suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Konsepti on osaamis- ja tarveperustainen, viranomaisille ja 
järjestöille suunnattu malli, jonka pohjalta voi kehittää hyviä käytäntöjä ja 
sovellutuksia edistämään kotoutumista.  
 
Yhteiskuntakummi-toiminta keskittyy turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten 
osallisuuden tarvelähtöiseen tukemiseen ja kaksisuuntaisen kotoutumisen 
edistämiseen. Siten se pyrkii tukemaan hyviä väestösuhteita sekä maahanmuuttajien 
osallisuuden kehittymistä uudessa yhteiskunnassa. Tulijoiden tarpeiden 
tunnistaminen, toimijuuden vahvistaminen ja osaamislähtöinen sosiaalinen tuki 
yhteiskuntaan tutustumisessa ovat yhteiskuntakummi-toiminnan keskiössä. Konseptin 
perusajatus on, että osallisuuden tukemisen tulee alkaa jo 
vastaanottokeskusvaiheessa ja kotoutumisen edistämisen tulee olla tarve- ja 
osaamisperustaista sekä tukea nykyistä paremmin kaksisuuntaista kotoutumista. 

https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu


 

 
Konsepti on vapaasti käytettävissä ja sen pohjalta voidaan kehittää esimerkiksi 
toimintamalleja, kehittämishankkeita ja arjen käytäntöjä. Yhteiskuntakummi-
konseptia saa mielellään jakaa myös eteenpäin relevanteiksi katsomillenne tahoille 
ja eri kanavissa. 
Yhteiskuntakummi-konsepti ja saate toiminnan tausta-ajatuksesta löytyvät liitteistä 
tai tästä linkistä:  
http://www.agilecities.fi/2019/01/23/konsepti-yhteiskuntakummi-toiminta-
tukemaan-turvapaikanhakijoiden-ja-pakolaisten-arkista-osallisuutta/  
 
Lisätietoa yhteiskuntakummi-konseptista ja sen taustasta antaa YTT Eeva Puumala, 
etunimi.sukunimi@tuni.fi, 050 318 6758. 
 

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

Toiveikasta kevään odotusta! 

http://www.agilecities.fi/2019/01/23/konsepti-yhteiskuntakummi-toiminta-tukemaan-turvapaikanhakijoiden-ja-pakolaisten-arkista-osallisuutta/
http://www.agilecities.fi/2019/01/23/konsepti-yhteiskuntakummi-toiminta-tukemaan-turvapaikanhakijoiden-ja-pakolaisten-arkista-osallisuutta/
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