
 

UUTISKIRJE 07-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

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

Tiedoksi 

Kohtaamispaikka Mukana on riisuutunut rakennuspeitteistä, joten perille on 
helpompi löytää. Kohtaamispaikan osoite on Hämeenpuisto 14 (katutaso), Tampere. 
Mukana on auki ma-to klo 12-17. Tervetuloa poikkeamaan milloin sinulle sopii! Myös 
isommat opiskelijaryhmät opettajineen ovat sydämellisesti tervetulleita. Toivomme, 
että ilmoittaisitte, milloin haluaisitte tulla ryhmän kanssa tutustumaan Mukanaan.  
 
Mukana käy esittelemässä toimintaansa mm. maahanmuuttajien kielikursseja 
järjestävissä oppilaitoksissa. Mukanassa on ollut myös harjoittelijoina useiden 
koulujen opiskelijoita, jotka oppivat työelämätaitoja sekä lisää suomen kieltä. Kysy 
lisää esittelyistä ja harjoittelusta: olli.heikkila@nauha.fi. Facebook-ryhmä löytyy 
hakusanalla KohtaamispaikkaMukana, josta löytyy ohjelmia sekä tapahtumia. 
 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston monikulttuurinen työ 
tarjoaa jälleen syksyn aikana paljon toimintaa myös maahanmuuttajille.  
 

- Uusien vapaaehtoisten perehdytystilaisuus ma 10.9. klo 17.00 – 19.30 
- Sadutus monikulttuurisen työn tukena ma 22.10. klo 13.00 – 15.00 
- Soiva matkalaukku – musiikkiretki maailman ympäri 3 – 5 vuotiaille käynnistyy 

perjantaina 7.9. klo 16.45 – 17.30 
- Koko maailman tarinateltta 

 
Koulutus- ja luentotilaisuudet järjestetään Laivapuiston perhetalossa (Tiiliruukinkatu 
1). Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 050 400 8306 / essi.pakarinen(at)mll-tre.fi. Voit 
ilmoittautua koulutuksiin myös sähköisellä lomakkeella (tampere.mll.fi). 
 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarja 
jatkuu perjantaina 7.9.2018 klo 9–11. 
Syyskuun teemana on uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Webinaaria voi seurata 
omalta koneelta paikasta riippumatta. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 
maahanmuuttajia työssään kohtaavat ja heidän parissaan työskentelevät 
ammattilaiset. Tavoitteena on antaa tietoa uudesta laista kotoutumisen 
edistämisestä, sen tavoitteista ja sisällöstä.  
 
Asiantuntijoina keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa tilaisuudessa ovat: 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
https://tampere.mll.fi/monikulttuurinen-ystava-ja-perhe/koko-maailman-tarinateltta2/
https://tampere.mll.fi/monikulttuurinen-ystava-ja-perhe/koulutukset/


 

 Sonja Hämäläinen, maahanmuuttojohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö 

 Juha-Pekka Suomi, vanhempi hallitussihteeri, työ-ja elinkeinoministeriö 
 
Ilmoittaudu webinaariin 6.9.2018 klo 12 mennessä:  
https://response.questback.com/tem/ckxbo7breg  
Ilmoittautuneille välitetään sähköpostiin päivää ennen tilaisuutta linkki, josta pääset 
katsomaan webinaaria sekä osallistumaan keskusteluun esittämällä kysymyksiä tai 
kommentteja interaktiiviseen ilmoitusseinään perjantaina 7.9. klo 9–11. Webinaarin 
seuraaminen onnistuu parhaiten Mozilla- ja Chrome-selaimilla. Webinaari on 
katsottavissa vapaasti myös jälkikäteen kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-
tilillä. 
 
 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun TRUST-kärkihanke (Yksin tulleiden 
lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) järjestää loppuseminaarin 
keskiviikkona 19.9.2018 Tampereen yliopistolla.  
 
Loppuseminaarissa esitellään kokemuksia yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten 
ylikulttuurisen toimijuuden tukemisesta sekä käytäntöön sovellettavia tuloksia, joilla 
yksin tulleiden sosiaalista tukea ja asumista on mahdollista parantaa Suomessa.  
 
Seminaarin ohjelma löytyy osoitteesta: 
http://www.transculturaltrust.net/2018/06/15/trust-hankkeen-loppuseminaari-
meidan-maailma-yksin-tulleiden-nuorten-ylikulttuurisen-kuulumisen-tukeminen/   
 
Seminaari on maksuton ja mukaan mahtuu 200 henkilöä. Ilmoittautumiset viimeistään 
14.9.2018 mennessä e-lomakkeella: 
 https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19925/lomake.html  
 
 
Kotona Suomessa –hankkeen alustavia syksyn tapahtumasuunnitelmia (muutokset 
mahdollisia) 
- lokakuu: Hankemylly (maahanmuutto- ja kotoutumishankkeiden tapaaminen) 
- marras-joulukuu: Järjestöt kotouttajina –tapahtuma neuvonta- ja ohjaustyön 

ammattilaisille 
 
 
Kotona Suomessa –hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttama 
webinaarisarja jatkuu syksyllä. Päivämäärät ja alustavat otsikot: 
 
7.9. Laki kotoutumisen edistämisestä 
5.10. Työperusteinen maahanmuutto 
2.11. Kieli- ja kulttuurikysymykset asiakastyössä 
14.12. Asiantuntijaraati vastaa kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin 
 
Tarkempia tietoja tulossa myöhemmissä uutiskirjeissä sekä tapahtumakalenterissa: 
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  
 

https://response.questback.com/tem/ckxbo7breg
http://www.transculturaltrust.net/2018/06/15/trust-hankkeen-loppuseminaari-meidan-maailma-yksin-tulleiden-nuorten-ylikulttuurisen-kuulumisen-tukeminen/
http://www.transculturaltrust.net/2018/06/15/trust-hankkeen-loppuseminaari-meidan-maailma-yksin-tulleiden-nuorten-ylikulttuurisen-kuulumisen-tukeminen/
https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19925/lomake.html
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat


 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Oppimistaito järjestää syksyllä 2018 maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksiin 
liittyvää koulutusta pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Tänä vuonna 
järjestetään myös opettajien omaan työhyvinvointiin liittyvää koulutusta, 
konsultaatio- ja työnohjauspalveluita. Koulutukset ovat maksullisia, tarkemmat 
tiedot oppimistaito.fi.  
 
Koulutuksia syksyllä 2018:  
• Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen, Helsinki 4.10.2018 
https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminen    
• Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen, Jyväskylä 
1.11.2018 https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminenjyvaskyla   
• Voimavarat monikulttuurisessa opettajan työssä, Helsinki 17.9. ja 22.10. ja 
12.11.2018 https://www.oppimistaito.fi/tyopaja-opettajille   
• Työpaja psykologeille monikielisen lapsen ja nuoren oppimisvaikeuksien 
arvioinnista, Helsinki 1.10. ja 5.11.2018 https://www.oppimistaito.fi/tyopaja   
 
Tutustu myös muihin palveluihin:  
• Konsultaatiota maahanmuuttajaoppilaiden/-opiskelijoiden oppimisvaikeuksien 
tunnistamisessa https://www.oppimistaito.fi/konsultaatiot      
• Taideterapeuttinen työnohjausryhmä opettajille 
https://www.oppimistaito.fi/taideterapeuttinen-tyoenohjausryhma  
 
 
Ennakkotieto kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivästä 
 
Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut järjestävät 
yhteistyössä kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivän 
9.11.2018 klo 9:00 – 15:30.  
Paikka: Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100 
Jyväskylä.  
 
Päivän ohjelma sekä ilmoittautumislinkki lähetetään alkusyksystä. Lisätietoja: 
Margarita Goda-Savolainen, 014-2663434, margarita.goda-savolaine(at)jkl.fi 
 
 
Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 15.11.2018 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen Pakolaisesta kuntalaiseksi -
verkostopäivä Helsingissä kokoaa jälleen pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen 
kuntatoimijoita verkostoitumaan, jakamaan hyviä käytäntöjä ja pohtimaan yhdessä 
vastaanoton ajankohtaisia kysymyksiä. Verkostopäivä on maksuton, koko päivän 
tilaisuus. Tilaisuus on suunnattu kunnissa pakolaisten vastaanoton parissa toimiville.  
 
Verkostopäivän aiheena on pakolaisten vastaanoton kehittäminen uudistuvassa 
kunnassa. Ohjelmaa työstetään parhaillaan ja se valmistuu alkusyksystä. Vinkkaa 
meille hyvä puhuja tai aihe, josta erityisesti haluaisit kuulla! Onko työssäsi tullut 
eteen haaste, johon toivot ratkaisua tai onko kunnassasi kehitetty verkostopäivän 

https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminen
https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminenjyvaskyla
https://www.oppimistaito.fi/tyopaja-opettajille
https://www.oppimistaito.fi/tyopaja
https://www.oppimistaito.fi/konsultaatiot
https://www.oppimistaito.fi/taideterapeuttinen-tyoenohjausryhma


 

teemaan liittyvään haasteeseen toimiva ratkaisu? Kerro meille siitä, ja tule 
esittelemään hyvä käytäntö muille kuntatoimijoille.  
 
Voit lähettää toiveita ja ehdotuksia tilaisuuden teeman mukaisiksi sisällöiksi Sylvia-
hankkeen sähköpostiin: sylvia@tem.fi.   

Avustukset 
 
AMIF-rahasto on myöntänyt Sylvia4-hankkeelle rahoituksen ajalle 1.10.2018-
31.3.2021. Hankkeella jatketaan pakolaisia vastaanottavien kuntien tukemista sekä 
teemaan liittyvän osaamisen vahvistamista kunnissa. Hankkeesta voidaan järjestää 
lisätukien rahoitushaut vuosina 2019 ja 2020.  
 
Jatkohankkeesta järjestettävillä rahoituskierroksilla kuntien haettavissa ovat 
seuraavat lisätuet: 
- laskennallisen korvauksen lisäosa vuosina 2018 ja 2019 kuntiin muuttavista, 

kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneista henkilöistä: 
o alle 7-vuotiaat 1 197,88 euroa/hlö ja  
o 7 vuotta täyttäneet 402,50 euroa/hlö 

- lisätuki hätätapausten vastaanottoon varautuville kunnille vuosina 2019 ja 2020 
vastaanotettavista hätätapauksista:  
o alle 7-vuotiaat 3 422,50 euroa ja  
o 7 vuotta täyttäneet 1 150,00 euroa 

- bonusraha vuotuisista määrällisistä kuntapaikkapäätöksistä: 
o 20 kuntapaikkaa/korotus 20 kuntapaikalla: 20 000 euroa (varattu määräraha 

yht. 14 kunnalle) 
o 150 kuntapaikkaa/korotus 150 kuntapaikkaan: 100 000 euroa (varattu 

määräraha yht. kahdelle kunnalle) 
 

 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen 
turvallisuuden rahaston (ISF) hankehaut ovat avoinna 27.8. - 1.10.2018.  
 
Hakuun liittyviä koulutustilaisuuksia järjestetään Helsingissä 4.9.2018 ja saman 
sisältöisenä verkkotilaisuutena 12.9.2018. Lisäksi hakemuksen laadintaa tukevia 
hakuklinikoita järjestetään Helsingissä 10. ja 12.9.2018. Kaikki tilaisuudet ovat 
suomenkielisiä. 
 
Ilmoittautumislinkit tilaisuuksiin (webropol): 
• Helsinki 4.9.2018 klo 12.30-16 (ilmoittautuminen viimeistään 27.8.) 
• Verkkokoulutus 12.9.2018 klo 13-16 (ilmoittautuminen viimeistään 7.9.) 
 
Hakumateriaalit julkaistaan rahastojen verkkosivuilla hakujen avautuessa 27.8.2018. 
 
 
 
 
 
 

mailto:sylvia@tem.fi
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1575055&SID=e5072cf3-be5b-4618-b074-2bfac39acc74&dy=1484638360
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1575185&SID=69cc7eb7-dbef-4c1a-81f7-693f87b15a69&dy=662593454


 

Euroopan komissio on avannut unionin toimiin kuuluvan haun (AMIF-2018-AG-
INTE) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. 
 
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. 
 
Haun painopisteet ovat seuraavat: 
• Local and regional integration networks 
• Legal migration projects with third countries 
• Support to victims of trafficking in human beings 
• Care for migrant minors, including unaccompanied minors 
• Engagement of diaspora communities on awareness raising 
 
Lisätietoja (ec.europa.eu) 

Työkaluja 
 
Pohjois-Pohjanmaan ESIKOTO-hankkeen loppuraportti on julkaistu ja luettavissa 
osoitteessa  
https://www.odl.fi/tiedostot/ESIKOTO-loppujulkaisu_sahkoinen_valmis.pdf  
 
 
Töihin Suomeen –hankkeen raportti orientaatiojakson pilotointikokemuksista: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%2
0alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimana on toteutettu (TL5) ESR-hanke (Otto- 
Osallistuva arki kotoutumisen tukena. Turvapaikanhakijoiden sosiaalista 
osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli) yhteistyössä alueen 
vastaanottokeskusten kanssa:  
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226.  Hanke on alkanut 
syksyllä 2016 ja päättyy elokuun loppuun 2018.  
 
Hankkeen tavoitteena on ollut luoda turvapaikanhakijoiden esikotoutumiseen 
tähtäävää mallia, jonka osa-alueina ovat 1) Mielekkään arjen jäsentyminen, 2) 
Psykososiaalisen tuen kehittäminen, 3) Turvapaikanhakijoiden työelämävalmiuksien 
kehittäminen 4) Osaamisen tunnistamisen kehittäminen.  
 
Hankkeessa on tuotettu verkkojulkaisu, joka on juuri ilmestynyt: (”Polkuja 
suomalaiseen yhteiskuntaan – Esikotoutumisen mahdollisuudet”) 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-489-3 (pysyvä osoite) tai Jamk:n sivustolta: 
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/polkuja-
suomalaiseen-yhteiskuntaan/  
 
Lisäksi hankkeessa tuotettiin verkko-oppimismateriaali ”Opas turvapaikanhakijoille”: 
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/  
 

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
https://www.odl.fi/tiedostot/ESIKOTO-loppujulkaisu_sahkoinen_valmis.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%20alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%20alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-489-3
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/polkuja-suomalaiseen-yhteiskuntaan/
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/polkuja-suomalaiseen-yhteiskuntaan/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/


 

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

Raikasta syksyn odotusta! 


