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KOTOUTUMISEEN JA MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ HANKKEITA 
PIRKANMAALLA 

Päivitetty 3.6.2019. Listaus löytyy netistä: http://kotouttaminen.fi/pirkanmaa  

1. Alueelliset ja paikalliset hankkeet 

Active Refugees in the Community (ARC)  

ARC-hankkeen tavoitteena on kehittää ja jakaa uudenlaisia kustannustehokkaita 
toimintakonsepteja oleskeluluvan saaneiden pakolaistaustaisten perheiden 
kotouttamiseksi ja yhteiskuntaan integroimiseksi.  Hanke on suunnattu 
pakolaistaustaisille maahanmuuttajille ja heidän perheilleen. Lisäksi hanke tarjoaa 
neuvontaa ja toimintaa myös kaikille kaupunkiviljelystä kiinnostuneille paikallisille 
asukkaille ja yhteisöille.  
 
Hankkeessa järjestetään yhteisöllistä käytännönläheistä toimintaa kaupunkiviljelyn 
ja kulttuuritapahtumien parissa. Paikallisia asukkaita ja maahanmuuttajia osallistava 
toiminta, mm. kaikille avoimet puutarhaneuvontatilaisuudet mahdollistavat 
kulttuurien kohtaamisen, tiedon levittämisen sekä maahanmuuttajille paremman 
kielitaidon opettelun. 
 
Tampereen Hiedanrantaan rakennettava kaupunkiviljelyalue osallistaa 
maahanmuuttajia kasvihuoneiden suunnittelu- ja rakentamistöihin sekä 
kaupunkiviljelyn harrastamiseen kestävän kehityksen periaatteella. 
 
ARC -hanke on kansainvälinen. Ruotsissa pilotoidaan ”Seed 2 Pot 2 People” -
toimintamalli, jossa maahanmuuttajat kasvattavat vihanneksia paikallisen kahvilan 
tarpeisiin. Östervålassa toimii myös maahanmuuttajien ylläpitämä radiokanava. 
Suomessa ja Ruotsissa asuvien maahanmuuttajien elämäntarinoita kerrotaan 
videoblogissa. Käytännön toiminta hankkeessa antaa myös tietoa 
kustannustehokkaista kotouttamisen toimintamalleista paikallisille viranomaisille ja 
yhdistystoimijoille. 
 
Hanketta rahoittaa Central Balticin Interreg –rakennerahasto ja sen toiminta-aika on 
1.12.2017-30.11.2019. 
 
Ota yhteyttä: 
Pirkanmaan Martat ry: Heidi Ovaska, etunimi.sukunimi@martat.fi, tel. +35850 
3718913 
Modus ry: Taina Laaksonen, basso@nic.fi tel. +35840 8424964 
 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaa


 

Against Hate 

Rikosuhripäivystys on mukana oikeusministeriön koordinoimassa Against Hate -
hankkeessa, jonka tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn 
kehittäminen. Hankkeessa keskitytään viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä 
viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen 
vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen 
kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ja koordinaatiota eri 
toimijoiden kesken. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. 
 
LISÄTIETOJA: 
Hankepäällikkö Milla Aaltonen, oikeusministeriö, milla.aaltonen(at)om.fi, +358 29 
515 0061 
 
Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys, leena-
kaisa.aberg(at)riku.fi, +358 50 3378 703 

 

Hidden Gems (ESR) 

Hankkeen tarkoituksena on Tampereen korkeakoulujen kansainvälisten tutkijoiden ja 
muuhun henkilökuntaan kuuluvien puolisoiden työllistyminen, ja sitä kautta 
tutkijoiden parempi kiinnittyminen korkeakouluihin sekä mukana saapuvien 
puolisoiden osaamisen hyödyntäminen alueella ja etenkin alueen pk-yrityksissä niiden 
kasvua ja kansainvälisyyttä lisäten. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Lisäksi tavoitteena on rakentaa 
palvelumallia ja yhteistyöverkostoja sekä osallistua alueen palvelurakenteiden 
kehittämiseen niin, että samaa hankkeessa tutkijoiden puolisoilla pilotoitavaa 
palvelua voidaan jatkossa monistaa muidenkin kansainvälisten osaajien aktivoimiseen 
ja heidän työllistymisensä ja työuralla etenemisensä tukemiseen.  
 
Tavoitteena on, että palvelumallin mukaisin toimenpitein voidaan auttaa esim. 
työelämässä jo olevia kansainvälisiä osaajia, jotka ovat sijoittuneet osaamistasoaan 
vaatimattomampiin työpaikkoihin tai joilla on esteitä etenemisessä urallaan, tai 
korkeakouluista valmistuvia kv-opiskelijoita heidän siirtymävaiheessaan 
valmistumisesta työelämään. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 - 29.2.2020.  
Karelle tells what Hidden Gems is all about (youtube.com) 
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Kimmo Vänni 
etunimi.sukunimi@tamk.fi, +358 50 320 9573 
 
Project manager Marika Peltoniemi, + 358 50 447 9165                      
Project coordinator Karelle Bélanger, +358 50 447 8423 
etunimi.sukunimi@tut.fi                         

https://www.youtube.com/watch?v=ccJbkrAs7IQ


 

KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen (ESR) 

KIITO - kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeessa on tavoitteena luoda työpajoissa ja 
työpaikoilla tapahtuva oppimisen malli, joka sisältää vaiheittaisen etenemisen kohti 
tehtäväkohtaista osaamista ja vastuullisempia tehtäviä, sekä osaamisen 
tunnistamista ja todentamista autenttisissa tilanteissa. Kiito-hankkeeseen 
rekrytoidaan pilottiryhmiä erityisesti työvoimaa vaativille aloille. Hankkeen 
päätoteuttaja on Tampereen aikuiskoulutussäätiö, TAKK, ja osatoteuttajina 
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, TAMK, ja Siltavalmennusyhdistys ry. Kiito-hanke 
toteutetaan 1.9.2016–31.8.2019. 

LISÄTIETOJA: 
Hankepäällikkö Ene Härkönen 
Puh. 044 790 6336 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@takk.fi 
https://kiitohanke.wordpress.com/  

Kohtaamispaikka Mukana (STEA) 
 

Nauha ry:n Kohti-hankkeessa on avattu 17.5.2017 Tampereelle kaikille avoin 
kulttuurien välinen kohtaamispaikka, jossa voi voi oleskella, tutustua uusiin ihmisiin 
ja harrastaa erilaisia asioita, esim. harjoitella suomea, laittaa ruokaa yhdessä ja 
tehdä retkiä yhdessä. Mukanan ohjaajat suunnittelevat toimintaa yhdessä kävijöiden 
kanssa ja vetävät ryhmiä. Ohjaajien kanssa voi halutessaan keskustella myös kahden 
kesken. 
 
LISÄTIETOJA: 
olli.heikkila(at)nauha.fi  
http://www.facebook.com/KohtaamispaikkaMukana 

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Maaseuturahasto) 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. on käynnistänyt 
vuonna 2017 Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen, jossa 
yhdistyvät luonnonhoito ja monikulttuurinen toiminta. 31.12.2020 asti 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. 

LISÄTIETOJA: 
Hankekoordinaattori Sari Hämäläinen 
Puh. 040 930 4118 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sll.fi 
http://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/kolu  

https://kiitohanke.wordpress.com/
http://www.facebook.com/KohtaamispaikkaMukana
http://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/kolu


 

Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan – valmennusmalli 
maahanmuuttajanaisten osallistamiseksi yhteiskunnalliseen 
toimintaan (AMIF) 

 
Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa edistetään 
maahanmuuttajanaisten ja vanhuspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä 
ja pyritään rohkaisemaan naisia siirtymään kotoa yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttajanaisten kanssa 
valmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajanaiset osallistumaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin, 
viestintäkulttuuriin, suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään 
sekä suomalaiseen työelämään.  
 
Kohderyhmän tavoittamiseksi hanke hyödyntää pääasiassa Setlementti Tampere ry:n 
Naistarin verkostoja. Hervannan kaupunginosassa sijaitseva Naistari tarjoaa 
tukipalveluita maahanmuuttajanaisille. Naistarin toimintaan osallistuvat erityisesti 
ne naiset, joilla ei ole ammatillisia opintoja eikä suomalaisen työelämän 
edellyttämää osaamista eikä suomen kielen taitoa. Hankkeen kesto: 1.3.2019 - 
31.8.2021. Yhteistyötahot: Setlementti, Tampere ry., Naistari, Suomen pakolaisapu 
ry, Kotipirtti säätiö, Tampereen ev.lut. srk Mummon kammari, Tampereen kaupunki, 
(Tammelan lähitori), Apukolmio Oy 
 
LISÄTIETOJA: 
Sirpa Salin 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tamk.fi 

Kotoutumisen tukena (AMIF) 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa mallinnetaan kunnissa 
tehtävää yhteistyötä, jonka tuloksena kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelu saadaan 
entistä tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön. Verkkopalvelua kehitetään 
toimivammaksi käyttäjien tarpeiden pohjalta, jotka ovat tulleet esiin 
pilotointivaiheessa sekä verkkopalvelun julkaisemisen jälkeen. Järjestötoimijoiden 
ja eri viranomaisten koulutusta jatketaan, jotta verkkopalvelu otetaan käyttöön 
työkaluna neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien työntekijöiden arjessa mahdollisimman 
monialaisesti. Koulutuksia pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteistyössä 
alueellisten kumppaneiden kanssa. Järjestöjä tuetaan verkkopalvelun käyttöönotossa 
mm. viestintään ja toiminnan konseptoimiseen tähtäävän laatutyöskentelyn avulla. 
Hankkeessa käynnistetään ja vahvistetaan TEM:n kumppanuusohjelman kehitystyötä 
alueellisesti. Hankkeessa suunnitellaan käyttäjien tueksi verkkokoulutusmateriaali/ 
tutoriaali, jota on tarkoitus hyödyntää erityisesti hankkeen päättymisen jälkeen. 
 
Hanke toteutetaan 1.2.2019-31.12.2020 ja sen yhteistyökumppaneita ovat Työ- ja 
elinkeinoministeriö, kotouttamisen osaamiskeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskus, Suomen Pakolaisapu ry, Moniheli ry, Ejy ry ja Suomen Punainen 
Risti. 
 
LISÄTIETOJA: 



 

Milla Mäkilä 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

LANU - Kidutettujen lasten ja nuorten kuntoutus (AMIF) 
 
Toiminnassa tehdään hoidon tarpeen arviointia, hoitoa, kuntoutusta ja 
palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-vuotiaille kidutetuille ja 
vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille ja heidän perheenjäsenilleen. 
Käytännössä psyykkisistä kriisitilanteista ei ole aina mahdollista ja mielekästä 
erotella millä statuksella potilas on, eikä lähettävä taho aina osaa erotella statusta. 
Siksi potilaiksi voidaan ottaa resurssien salliessa myös muita kuin kiintiöpakolaisia.  
 
Toiminnassa koulutetaan kuntien työntekijöitä, jotka kohtaavat kohderyhmää 
työssään. Koulutuksen avulla osoitetaan, että systemaattisella seulonnalla voidaan 
tunnistaa kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten 
erityistarpeet, että heille on saatavilla erikoistuneita palveluita ja että tämän 
vaikean kohderyhmän kohtaamiseen tarvittavaa osaamista voidaan vahvistaa. 
Kansallisen osaamiskapasiteetin kehittäminen edistää osaltaan kuntapaikkojen 
löytymistä kiintiöpakolaisille. 
 
Hankkeen toteuttaa Helsingin diakonilaitoksen säätiö Tampereella, Helsingissä ja 
Oulussa ajalla 1.1.2019-31.12.2021. 
 
LISÄTIETOJA: 
Kristiina Elenius 
etunimi.sukunimi@hdl.fi 

Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina – MATEAS (AMIF) 
 
MATEAS-hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaiset terveyspalvelut ja näitä tukeva 
kolmannen sektorin toiminta läpinäkyväksi ja saavutettavaksi kolmansista maista 
tulleille maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitettävien toimintojen avulla 
helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina. 
 
MATEAS –hanke rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta 
(engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) sekä projektiorganisaation 
omarahoitusosuuksilla. Hanke on kolmivuotinen (1.2.2017–31.1.2020). MATEAS –
hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja 
hankekumppaneita ovat Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, 
Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopistollinen sairaala.  
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Tutta Tanttari 
puh. 040 661 2102 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tamk.fi    



 

NOVA (OKM) 

Kölvi-toiminta tekee ennaltaehkäisevää monikulttuurista nuorisotyötä Tampereella. 
Syksyllä 2017 on alkanut kaksi uutta hanketta: Nova, jossa keskitytään perhetyöhön 
sekä Valomo, jossa tuetaan toimintakykyä pienryhmätoiminnan avulla. 
 
Nova-hanke tuottaa maahanmuuttajanuorten suunnitteleman vanhemmuuden 
tukipaketin. Hankkeen tavoitteena on pitää maahanmuuttajanuorten vanhemmat 
nuorten tukena. Novan aikana tuotetaan nuorten näkökulmiin perustuva kulttuuri- ja 
sukupuolisensitiivinen materiaali, joka on suunnattu heidän vanhemmilleen. Nuorten 
näkemyksiä kuullaan keskustelevissa työpajoissa, joita järjestetään ympäri 
Tamperetta. Niiden pääteemana on: Mitä tietoa ja taitoa nuorten vanhemmat 
tarvitsevat, jotta he voivat olla osa nuorten elämää ja tukea heitä? Mitä vanhempien 
tulisi tietää suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä tai 
nuorisokulttuureista? 
 
Työpajojen pohjalta tuotetaan nuorten ja vanhempien kanssa testattua materiaalia 
maahanmuuttajanuorten vanhemmuuden tueksi. Hanke tavoittaa niin 
maahanmuuttajataustaisia tyttöjä kuin poikia Tampereen alueella. Nova-hankkeen 
lopputuotos jalkautetaan opetus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisille, jotka 
kohtaavat maahanmuuttajanuoria ja heidän vanhempiaan työssään. 
 
Nova-hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (2017-2019). 
 
LISÄTIETOJA:  
Suvi Törrönen 
Puh. 044 237 6827 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kolvi.fi 

OMPPU - Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle (ESR) 

Hankkeessa kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä yksilöllisiä ja 
tehokkaita opintopolkuja oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. 
Maahanmuuttajien perusopetukseen luodaan valtakunnallisesti tehokas ja 
nousujohteinen polku luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta päättötodistukseen. 
Hankkeen kesto on 1.10.2016 - 31.7.2019. 

Projektin toteutukseen osallistuvat Tampereen kaupunki, Touko Voutilaisen 
koulusäätiö (Eiran aikuislukio), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Oulun 
kaupunki, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö ja kieli-, käännös- ja 
kirjallisuustieteiden yksikkö sekä Turun kaupunki. 

LISÄTIETOJA:  
Projektipäällikkö Anna Korhonen 
Puh: 044 430 9423 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi 

 
 
 



 

Ote työhön (ESR) 
 
Ote työhön –hanke (2017-2019) on suunnattu maahanmuuttajille, jotka ovat olleet 
pitkään poissa työelämästä tai joilla on jäänyt kotoutumiskoulutus kesken. Tavoite 
on, että hankkeeseen osallistujien työllistymisvalmiudet paranevat hankkeen aikana. 
 
Hankkeessa koulutetaan myös vertaisohjaajia hankkeen työelämäohjaajiksi. He 
työskentelevät hankkeessa mukana olevilla työpaikoilla. Hankkeessa luodaan uusi 
tapa, jolla ammattiliitot ja niiden yhdistykset kehittävät työllistymistä tukevaa 
toimintaa. JHL on mukana luomassa uutta toimintamallia, ja jatkossa myös muut 
ammattiliitot voivat osallistua toimintamallin kehittäjinä ja levittäjinä. 
 
Hanke auttaa myös työnantajia ja työyhteisöjä parantamaan kulttuurien välistä 
vuorovaikutusta ja suomen kielen oppimisen tukemista työpaikoilla. Näin myös 
parannetaan myös työnantajien valmiuksia maahanmuuttajien palkkaamiseen. 
 
Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL. 
Osatoteuttajia ovat Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen 
aikuiskoulutuskeskus, ja Tampereen yliopisto. Yhteistyökumppanina on Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL. Hankkeessa ovat mukana myös Naistari, Monika-naiset, 
Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella. 
Työnantajakumppaneina mukana ovat mm. HUS-tukipalvelut, Palmia Oy, Helsingin 
kaupungin Palvelukeskus, Hopeatien hoivakoti. 
 
LISÄTIETOJA: 
Hankepäällikkö Hanna Takolander 
Puh: 044 075 0850 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tsl.fi 

Target – tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta (OPH) 

Target -hanke (2018-2020) on suunnattu kaikille erityistä tukea tarvitseville 
maahanmuuttajille. 
  
Tavoitteena on kotoutumisen alueellisen palvelurakenteen mallintaminen 
huomioiden erityisesti heikommassa asemassa olevat. Hanke keskittyy 
osaamiskartoitusten kehittämiseen, kehittää erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen 
ja työ- ja opiskelukyvyn arviointiin työvälineitä, kehittää opiskelijoiden mentor/tutor 
-toimintaa sekä ohjausta ja polutusta aikuisten perusopetuksessa. Tavoitteena luoda 
myös asiakkaan osallisuutta vahvistava digisovellus kotoutumisen/työllistymisen 
tueksi. 
  
Hanketta koordinoi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Osatoteuttajia ovat 
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, Tampereen 
aikuislukio, Tampereen aikuiskoulutussäätiö (TAKK), Kiipulasäätiö/Kiipulan 
ammattiopisto, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Ahjolan kansalaisopisto. 
Yhteistyökumppaneina tiiviisti myös Tampereen vastaanottokeskus ja SPR.  
  



 

LISÄTIETOJA:  
Projektipäällikkö Anna Korhonen 
etunimi.sukunimi@tampere.fi 
p. 044 430 9423 

TEKO – Tehostettu kotoutuminen (ESR) 

1.11.2016 käynnistynyttä TEKO-hanketta (Tehostettu kotouttaminen) koordinoi 
Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä ja hanke kestää 31.10.2019 asti. 
Osatoteuttajia ovat Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Tampereen 
ammattikorkeakoulu (TAMK). ESR:n rahoittamassa kolmevuotisessa hankkeessa 
maahanmuuttajille luodaan Hervannan hyvinvointikeskus ”Kototori”, jonka puitteissa 
kehitetään elämänhallinnan tukemista, matalan kynnyksen palveluneuvontaa sekä 
yhteisösosiaalista mallia, koulutetaan maahanmuuttajataustaisia kokemus-
asiantuntijoiksi, rekrytoidaan Hervannan asukkaita kahdensuuntaista kotoutumista 
tukevaan vapaaehtoistyöhön sekä pidetään keskusteluryhmiä ja yhteisövalmennusta 
(uskontojen välinen dialogi). 

LISÄTIETOJA: 
Hankepäällikkö Kirsi Popova 
Puh. 040 8048120 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi 

Tukiperhe kotouttaa (TEM Järjestöhaku) 

Pelastakaa Lasten Tukiperhe kotouttaa -hanke on tarkoitettu 16-21-vuotiaille nuorille 
ja nuorille aikuisille, jotka ovat tulleet Suomeen ilman huoltajaa ja ovat saaneet 
oleskeluluvan. Toiminta käynnistyy vuonna 2018 Työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoittamana hankkeena, mutta tarkoituksena on, että hankkeen jälkeen siitä tulee 
osa Pelastakaa Lasten tukiperhetoimintoja. 
 
Toiminnan tavoitteena on tukea nuoria, jotta he saisivat kontakteja suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Pelastakaa Lasten tukiperheet ovat luotettavia yli 25-vuotiaita 
aikuisia, jotka ovat käyneet tukiperhevalmennuksen. Tukiperheiden soveltuvuus 
lasten ja nuorten parissa toimimiselle tarkastetaan ja heidän luonaan tehdään 
kotikäynti. Tukiperheille maksetaan tarvittaessa toiminnasta aiheutuvia kuluja sekä 
matkakulut. Toiminnan piirissä olevat ovat vahinkovastuu- ja 
tapaturmavakuutettuja. Pelastakaa Lapset järjestää virkistäytymispäiviä, 
vertaisryhmiä, työpajoja ja erilaisia tapahtumia, jonne nuoret ovat tukiperheen 
kanssa tervetulleita. Toiminta on nuorille maksutonta ja tukiperheille maksetaan 
sopimuksen mukainen kulukorvaus. 
 
LISÄTIETOJA: 
Hankesuunnittelija Johanna Heikkinen 
Puh. 050 513 5026 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi 
https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/tukiperheita-ilman-huoltajaa-maahan-
tulleille-ja-oleskeluluvan-saaneille-nuorille/ 

https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/tukiperheita-ilman-huoltajaa-maahan-tulleille-ja-oleskeluluvan-saaneille-nuorille/
https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/tukiperheita-ilman-huoltajaa-maahan-tulleille-ja-oleskeluluvan-saaneille-nuorille/


 

Työllisyyspoliittiset hankkeet 

Työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat työmahdollisuuksia (palkkatuella), 
työkokeilupaikkoja ja valmennusta pidempään työttömänä olleille työnhakijoille. 
Hankkeessa saa apua työmarkkinavalmiuksien ja ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen sekä työpaikan etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta. Linkki 
työllisyyspoliittista avustusta saaviin hankkeisiin Pirkanmaalla: http://toimistot.te-
palvelut.fi/pirkanmaa/paikalliset-hankkeet 

Valomo (STM) 
 

Kölvi-toiminta tekee ennaltaehkäisevää monikulttuurista nuorisotyötä Tampereella. 
Syksyllä 2017 on alkanut kaksi uutta hanketta: Nova, jossa keskitytään perhetyöhön 
sekä Valomo, jossa tuetaan toimintakykyä pienryhmätoiminnan avulla. 
 
Valomo-valmennus tukee toimintakykyä pienryhmätoiminnalla. Valmennus ylläpitää 
18–29-vuotiaiden maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaisten miesten hyvinvointia ja 
työvalmiuksia. Valmennus on tarkoitettu työttömille nuorille, jotka ovat suorittaneet 
vähintään toisen asteen koulutuksen. Valomo-valmennus on pienryhmätoimintaa, 
jonka ohjelmassa kuullaan nuorten toiveita ja tarpeita. Ryhmä kokoontuu neljän 
kuukauden ajan kolme kertaa viikossa. Tavoitteena on, että ryhmän jälkeen 
osallistujilla on uusia taitoja, kokemus voimaantumisesta ja uusia harrastuksia. 
  
Valomo-valmennuksessa lähestytään sensitiivisesti nuorten miesten pakolaisuudesta 
aiheutuvia trauma- ja juurettomuuskokemuksia. Valmennuksen aikana kehitetään 
arviointimenetelmiä ja pienryhmätyöskentelyn käytäntöjä, jotka tukevat erityisesti 
kohderyhmän tarpeita. Valomo-valmennus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön 
rahoittamaa Suomi 100 -avustusohjelmaa Toimintakyky kuntoon (2017-2020). 
  
LISÄTIETOJA: 
Kehittämispäällikkö Olli Sillanpää 
Puh. 044 244 7439 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kolvi.fi  
 
Mielenterveystyön kehittäjä Kaisla Jousimo  
Puh. 044 244 7438 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kolvi.fi 

Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille (AMIF) 
 

TAMKin hankkeessa kehitetään vertaistuettu perhevalmennusmalli, joka valmentaa 
maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, 
elintapoihin ja perheen arkeen. Kehittämisessä huomioidaan perheiden seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvät palvelutarpeet, jotka kytkeytyvät kulttuurisiin 
käytänteisiin, kuten tyttöjen ja poikien ympärileikkaukseen tai vauvoihin kohdistuviin 
käytäntöihin.  
 

http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/paikalliset-hankkeet
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/paikalliset-hankkeet


 

Perhevalmennusmalli kehitetään Pirkanmaalla. Malli jalkautetaan ja levitetään 
kuntiin, joissa asuu fertiili-ikäisiä maahanmuuttajia. Hankkeen aikana etsitään 
eurooppalaisia yhteistyötahoja mallin levittämiseksi EU:n jäsenmaihin. 
Hankekumppanina on Tampereen kaupunki ja muita yhteistyötahoja Setlementti, 
Tampere ry, Naistari, Pakolaisapu ry, Setlementti, Tampere ry, Miesten kansalaistalo 
Mattila, TAYS ja synnytysosastot. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018-31.12.2020. 
 
LISÄTIETOJA: 
Hannele Palukka, etunimi.sukunimi@tamk.fi 

2. Valtakunnalliset hankkeet 

AUDA- Vapaaehtoinen paluu Irakiin, Afganistaniin ja Somaliaan 
(AMIF) 

 
Maahanmuuttoviraston hankkeen (1.1.2018-31.1.2020) tavoitteena on kehittää 
Suomen vapaaehtoisen paluun kansallista rakennetta ja kytkeä osaksi sitä paluun 
edellytyksiä vahvistava yhteistyö heidät vastaanottavan maan kanssa. Yhteistyötä 
paluuasioissa tehdään myös muiden EU-maiden kanssa. Osaksi järjestelmää liitetään 
myös seuranta, jonka avulla saadaan tietoa palanneiden suojelullisesta tilanteesta, 
mutta myös uudelleenkotoutumiseen tähdänneiden toimenpiteiden osuvuudesta. 
Hankkeessa pilotti/kohdemaita ovat Irak, Somalia ja Afganistan, joissa myös 
testataan, miten suomalaiset kriisinhallinnan asiantuntijat välittävät tietoa paluun 
edellytyksissä.  
 
Hankkeessa toteutetaan myös viestintäkampanja, jonka tavoitteena on selventää, 
miten vapaaehtoinen paluu toimii ja dialogiprosessi diasporan kanssa. Siinä 
tavoitteena on käydä keskustelua diasporan mahdollisuuksista vakauttamisessa ja 
paluussa. Hankekumppaneina ovat Ulkoministeriö ja Kriisinhallintakeskus, mukana 
yhteistyössä myös Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. 
 
LISÄTIETOJA: 
Tarja Rantala, etunimi.sukunimi@migri.fi 

ERSUS - Helppo lukea-lausua-ymmärtää –palvelu (AMIF) 
 
Maahanmuuttoviraston hankkeessa kehitetään oleskelulupamenettelyssä 
käytettävien täydennyspyyntöjen ja kirjallisten/suullisten ohjeiden sisältöä 
selkeäkielisiksi ja asiakaslähtöiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Hankkeen tavoitteena on lisätä Migrin hakija-asiakkaan itsenäistä asiointia 
oikeanlaatuisilla ja selkeäkielisillä ohjeilla ja ohjauksella. Migri haluaa helpottaa 
muun muassa kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten asiointia, jotta 
asiakkaan tarve kääntyä avustajien tai sidosryhmäviranomaisten puoleen vähentyisi, 
kun suurempi osa asiakkaista saa tarpeidensa mukaista palvelua ja rohkaistuu 
käyttämään sähköistä asiointia. Hankkeen avulla koulutettu henkilökunta oppii 
asiakaslähtöisen ajattelun sekä tuottamaan kotimaisten kielten lisäksi vieraskielistä, 
selkeää asiakasneuvontaa niin kirjallisesti kuin suullisestikin eri neuvontatilanteissa. 



 

Palvelu tavoittaa yhä paremmin useampia asiakasryhmiä ja prosessit tulevat 
avoimemmiksi ja läpinäkyvämmiksi sekä oikeusvarmuus lisääntyy. Hankkeen 
toiminta-aika on 1.3.2018-31.10.2019. 
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Essi Lojander 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@migri.fi  
Puh. 0295 463 399 

FinMonik - Tutkittua tietoa hyvinvoinnista kotoutumisen ja sen 
seurannan tueksi (AMIF) 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeen tavoitteena on kehittää 
ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurantamalli eli luoda 
suunnitelma kotoutumisen seurantatyössä tarvittavien tietotarpeiden täyttämiseksi 
(mm. erillisten kyselytutkimusten tiheys, aihealueet, rahoitus) joka on 
hyödynnettävissä myös alueellisesti. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus, 
jossa tuotetaan tietoa alueellisesti sekä tarkennetaan uuden tiedonkeruun ja 
aiemman kokemuksen perusteella ne terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit, jotka 
ovat keskeisiä kotoutumisen seurantyössä ja joita ei saada rekisteristä. Näitä 
aihealueita ovat hyvinvointi, osallisuus, syrjintäkokemukset, terveydentila, koetut 
työllistymisen esteet, oma arvio kielitaidosta. Tietoa pyritään tuottamaan suurista 
kunnista, sukupuolittain ja syntymämaaryhmän tai maahantulosyyn mukaan.  
 
Työ toteutetaan kiinteässä yhteistyössä TEM:n kotoutumisen osaamiskeskuksen, 
Oulun, Tampereen, Turun, Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupunkien, Työ- ja 
elinkeinoministeriö (TEM), Oikeusministeriön (OM), muiden hallinnonalojen ja 
tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2018-28.2.2020. 
 
LISÄTIETOJA: 
Hannamaria Kuusio, etunimi.sukunimi@thl.fi 

Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke II (AMIF) 
 
Maahanmuuttoviraston hankkeessa määritellään, toteutetaan, testataan ja otetaan 
käyttöön UMA-järjestelmän toiminnallisuuksia kiintiöpakolaisten kuntaan 
sijoittamisen osalta, jotta Maahanmuuttovirasto saa tiedot kuntapaikoista sekä 
pakolaisten kuntaan hyväksymisistä ajantasaisena ja kootusti ja ELY-keskuksilla sekä 
kunnilla on ajantasaiset tiedot ilman kuntapaikkaa olevista kiintiöpakolaisista. 
Yhteistyökumppaneille tarjotaan ajantasaista tietoa kiintiöpakolaisen 
valintaprosessista, lähtö- ja oleskelumaan olosuhteista sekä kuntaan sijoittamisesta 
kiintiöpakolaisten vastaanoton tueksi. 
 
Hankkeessa varaudutaan toimintaympäristön muutoksiin tarkentamalla tarvittaessa 
toimintamalleja. Hankkeessa kartoitetaan myös kehittämistarpeet liittyen 
valintamatkatyöskentelymenettelyihin, jotta voidaan tehokkaammin hyödyntää 
digitaalisia työvälineitä. Näin varmistetaan työskentelyn hallittavuus myös 
muuttuvissa olosuhteissa. Hankkeessa tarjotaan myös koulutusta valintamatkoille 



 

osallistuville kotoutumisen asiantuntijoille. Yhteistyökumppaneina ovat Työ- ja 
elinkeinoministeriö, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kunnat. 
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018-28.2.2021. 
 
LISÄTIETOJA: 
Minna Giss, etunimi.sukunimi@migri.fi 

Kotona Suomessa (ESR) 

Hankkeen tavoitteena on kehittää laadukkaita palveluita kotoutumisen 
alkuvaiheeseen ja sen jälkeen, jotta voidaan edistää jokaisen maahan muuttaneen 
osallisuutta yhteiskunnassa sekä pääsyä koulutukseen ja työelämään. Tällä hetkellä 
kotoutumislain mukaisia alkuvaiheen palveluita ei ole saatavilla lain esittämässä 
laajuudessa, eikä yhteiskuntaa koskeva perustieto tavoita kaikkia maahanmuuttajia. 
Siirtymät koulutukseen ja työelämään vaativat kehittämistä. Haasteena on myös se, 
että kotoutumista tukevat peruspalvelut ja toimintamallit ovat osin vaikeasti 
hahmotettavia, eivätkä ne ole nivoutuneet tarpeeksi tiiviisti julkisen sektorin 
palvelukenttään.  
 
Eri ELY-alueille sijoittuvien aluekoordinaattoreiden avulla tunnistetaan paikallisia ja 
alueellisia tieto- ja koulutustarpeita sekä levitetään kriteerit täyttäviä hyviä 
käytäntöjä. Ammattilaisten osaamista lisätään osahankkeessa tiedotuksen, 
koulutusten sekä palveluprosessien selkeyttämisen kautta, ja hyviä käytänteitä 
juurrutetaan osaksi paikallisia sekä alueellisia kotouttamisen palveluprosesseja. Hyvä 
polku -hankeosio juurruttaa Kotouttamisen osaamiskeskuksen (TEM) toimintaa 
alueille. Hanke on alkanut vuonna 2015 ja kestää 31.12.2020 asti. 
 
LISÄTIETOJA 
Aluekoordinaattori (Pirkanmaa ja Keski-Suomi) 14.6.2019 asti Hanna Wallenius, 29.7. 
jälkeen Katariina Tcheuffa  
Puh. 0295 020 946 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  

Kulttuurisensitiiviset toimintakyvyn arviointimenetelmät 
mobiilissa (mobiTARMO; AMIF) 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kehittää vuosina 2017-2019 yhteistyössä 
Arffman Consulting Oy:n kanssa toteutettavassa hankkeessa toimintakyvyn 
arviointimenetelmiä, joita voidaan hyödyntää maahanmuuttaja-asiakkaan 
palvelutarpeiden tunnistamisessa. Maailman terveysjärjestö WHO:n laatimasta ICF-
luokituksesta valitaan sopivat käsitteet toimintakyvyn arvioimiseksi. Käsitteet 
muunnetaan asiakkaille sopiviksi kysymyksiksi tai fraaseiksi. Tuloksena on 
kulttuurisensitiivisiä menetelmiä maahanmuuttaja-asiakkaan toimintakyvyn 
kuvaamiseksi kolmella kielellä (arabia, somali, kurdi) sekä mobiilisovellus asiakkaan 
ja ammattilaisen käyttöön. Malli jalkautetaan vuonna 2019. 
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Shadia Rask 



 

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi  

Maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön 
kehittäminen (MISEC; AMIF) 
 

Maahanmuuttoviraston hankkeella autetaan maahanmuuttoviranomaisia 
ratkaisemaan ulkomaalaislain maahantulon ja oleskeluluvan myöntämisen 
edellytysten täyttymistä parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Tähän pyritään 
kehittämällä kansallista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa ja analyysitoimintaa sekä 
selvittämällä nykyisen sääntelyn toimivuutta tiedonhankinnan, viranomaisyhteistyön 
ja tietojen sähköisen käsittelyn kannalta. Hanke edistää viranomaisyhteistyötä, 
kustannustehokkuutta, prosessien oikeusvarmuutta ja laatua. 
 
Hankekumppanina on Poliisihallitus ja muita yhteistyökumppaneita Suojelupoliisi, 
Ulkoministeriö, Rajavartiolaitos, Harmaan talouden selvitysyksikkö/Verohallinto, 
Eurooppalainen hybridiosaamiskeskus, Rikosseuraamusvirasto sekä 
Tietosuojavaltuutetun toimisto. Hankkeen toiminta-aika on 2.4.2018-31.10.2020. 
 
LISÄTIETOJA: 
Ollimatias Häkkinen, etunimi.sukunimi@migri.fi 

Maasta poistamistoimenpiteiden valtakunnallinen 
yhdenmukaistaminen ja kehittäminen – MAPPI (AMIF) 

 
Poliisihallituksen 1.2.2019-31.1.2020 toteuttaman hankkeen avulla pyritään 
varmistamaan valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli maasta 
poistamisprosessin eri vaiheissa. Yhtenäiset toimintamallit ja prosessit varmistavat 
palauttamispäätöksen saaneiden yhdenvertaisen kohtelun, huomioiden erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Hankkeessa annettavalla koulutuksella 
varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävä määrä. Kolmansien maiden 
kanssa tehtävällä viranomaisyhteistyöllä pyritään edistämään palautustoiminnan 
sujuvuutta. 
 
LISÄTIETOJA: 
euprojects.poliisihallitus@poliisi.fi 

ONE - Yleinen oikeudellinen neuvonta vastaanottokeskuksissa 
(AMIF) 
 

Maahanmuuttoviraston hankkeessa laaditaan vastaanottokeskusten käyttöön 
tietopaketti, joka sisältää materiaalia vastaanottokeskuksen antaman yleisen 
oikeudellisen neuvonnan tueksi. Materiaali käsittää hakijoille kohdennettavan 
materiaalin (videomateriaali, kirjallinen tiedotusmateriaali) sekä 
vastaanottokeskusten työntekijöille annettavan kokonaisuuden (koulutus, muu 
materiaali). Työntekijöille annettavalla kokonaisuudella kehitetään heidän 
osaamistaan antaa hakijoille yleistä oikeudellista neuvontaa. Hankekokonaisuus 
tähtää siihen, että yleisen oikeudellisen neuvonnan saatavuus ja laatu varmistetaan 



 

heti hakuprosessin alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla ja 
osallistamalla hakijat siihen. Hankkeessa tuotetaan ja käännetään hakijoille 
tiedotusmateriaalia ja pyritään hyödyntämään myös oikeudellista neuvontaa 
tarjoavien järjestöjen asiantuntemusta mm. laadittavan selvityksen ja 
ohjausryhmätyöskentelyn muodossa. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2018-31.1.2020. 
 
LISÄTIETOJA: 
Ollimatias Häkkinen, etunimi.sukunimi@migri.fi 
 

Opiskele itseksesi ja kertaa oppimiasi ulkomaalaisasioita 
(LYRIA, AMIF) 

Maahanmuuttoviraston toteuttaman hankkeen tavoitteena on tehostaa viranomaisten 
toimintatapoja luomalla ulkomaalaisasioiden itseopiskelumateriaalia sähköiselle 
koulutusalustalle. Hankkeessa tuotetun ulkomaalaisasioiden ajasta ja paikasta 
riippumattoman itseopiskelumahdollisuuden ja -materiaalin avulla lupahakemusten 
päätöksenteko nopeutuu, neuvonta sujuvoituu ja yhtenäistyy. Sidosryhmät hyötyvät 
perusasioiden koulutuspaketista. Materiaalin ja tentin avulla virkailija varmistuu 
oppimastaan ja hallitsee soveltamansa alan. Laillinen maahanmuutto nopeutuu 
lupahakemusten käsittelyn nopeutuessa ja tehostuessa.  
 
Hanke selkiyttää maahantulomenettelyjä ja toimivuutta ja tehostaa viranomaisten 
toimintatapoja uudella perehdytysmenetelmällä. Hakija-asiakkaat, perheenjäsenet, 
työnantajat ja asiamiehet hyötyvät laadukkaasta neuvonnasta, nopeasta 
päätöksenteosta ja yhtenäisen koulutusmateriaalin avulla varmistetusta yhtenäisestä 
päätöskäytännöstä. Yhtenäinen materiaali lisää prosessien avoimutta, läpinäkyvyyttä 
ja oikeusvarmuutta. Hankeaika: 1.4.2019-31.3.2022. 
 
LISÄTIETOJA: 
migri@migri.fi 

OSAKA - turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoiminnan sekä 
osaamisen kartoittamisen kehittäminen (AMIF) 

Maahanmuuttoviraston hankkeessa kehitetään vastaanottokeskuksissa järjestettävää 
työ- ja opintotoimintaa ja muuta aktivoivaa toimintaa, joiden tarkoituksena on tukea 
turvapaikanhakijan toimintakykyä ja aktiivisuutta. Työ- ja opintotoiminnassa 
saatujen tulosten sekä aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen keräämiseksi 
kehitetään ja systematisoidaan turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittamista. 
Kerryttämällä asiakkaan osaamisprofiilia tuetaan ja motivoidaan asiakasta samalla 
hakeutumaan aktiivisesti erilaisiin omatoimisuutta tukeviin toimintoihin. Hankkeessa 
huomioidaan vastaanottojärjestelmästä kuntaan siirtymisen nivelvaihe. UMAREK-
tietojärjestelmäkehitys on keskeisenä käytännön toimintana hankkeessa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen toiminta-aika on 2.4.2018-3.9.2019 ja 
yhteistyökumppanina on Työ- ja elinkeinoministeriö.  
 
LISÄTIETOJA: 



 

Tiina Järvinen, etunimi.sukunimi@migri.fi 

Pakolaistaustaisten ohjauksen kehittäminen (AMIF) 
 

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on kiintiöpakolaisina Suomeen saapuneet TE-
toimiston asiakkaat, joiden kotoutumispolkuja hankkeen eri tavoitteiden kautta 
nopeutetaan. Hankkeen tuloksista hyötyvät myös muut kansainvälistä suojelua saavat 
sekä muut maahanmuuttajat. Hankkeen toinen kohderyhmä on kiintiöpakolaisten 
kanssa työskentelevä TNO (tieto, neuvonta ja ohjaus) -henkilöstö TE-toimistoissa, 
oppilaitoksissa ja kunnissa. 
 
Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa kiintiöpakolaisten koulutus- ja 
työllistymispolkuja eri toimijoiden välistä verkostomaista ohjausta kehittämällä. 
Lisäksi hankkeessa pidetään infoja kiintiöpakolaistaustaisille.  
 
Hanke kestää 1.4.2018-31.12.2020 ja sitä koordinoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
mutta hanke toimii valtakunnallisesti. ELY-keskuksiin tulee viisi hankkeen 
työntekijää, joiden tehtävinä on kehittää kiintiöpakolaistaustaisten ohjausta luoden 
oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta integroivia malleja. Ministeriöön palkataan 
henkilö tekemään nykytilan selvitykseen liittyviä tehtäviä sekä sovittamaan yhteen 
kansallisella tasolla TE-hallinnon ja opetushallinnon kehittämistoimia. Lisäksi TE-
toimistoihin tulee töihin kahdeksan työntekijää, jotka kehittävät kiintiöpakolais-
taustaisten asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalveluja henkilökohtaisessa asiakas-
työssä.  
 
LISÄTIETOJA: 
projektipäällikkö Eija Asikainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen 
perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2, AMIF) 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa hankkeessa (1.2.2019-
31.12.2021) rakennetaan, käynnistetään ja mallinnetaan pakolaisten 
mielenterveystyötä tukeva ja koordinoiva ja käytännönläheistä osaamista levittävä 
valtakunnallinen rakenne. THL koordinoi toimintaa ja tiedon levitystä 
valtakunnallisesti ja yhdistää alueet toisiinsa. Valtakunnallisen koordinaation 
vastinpareina jokaiseen viiteen yliopistosairaalaan perustetaan oma 
osaamiskeskittymänsä, joka levittää tietotaitoa omalla maantieteellisellä alueellaan 
yli sektorirajojen mm. konsultoiden, kouluttaen ja työnohjaten, sekä luo toimivat 
alueelliset verkostot, jotta yli sektorirajojen ulottuva yhteistoiminta pakolaisten 
mielenterveyden tukemisen osalta mahdollistuu ja helpottuu. Suomen 
Mielenterveysseura liittää hankkeeseen vastaavasti kohderyhmän kokemusmaailman 
ja kolmannen sektorin äänen. Hankkeen aikana toiminta pyritään vakiinnuttamaan 
pysyväksi toiminnaksi olemassa oleviin rakenteisiin. Hankkeessa myös pilotoidaan 
erilaisia työkaluja/toimintatapoja käytettäväksi pakolaistoiminnan kentällä. 
 
LISÄTIETOJA: 
Anu Castaneda, etunimi.sukunimi@thl.fi 



 

Psyyke – hanke (vastaanottokeskusten, ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmän ja säilöönottoyksiköiden henkilöstön 
mielenterveystyön osaamisen kehittäminen, AMIF) 

 
Maahanmuuttoviraston hankkeessa kehitetään 1.3.2019-30.6.2021 henkilöstön 
osaamista mielenterveystyössä. Tavoitteena on, että asiakkaiden tarpeet 
tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja he saavat myös oikeaan aikaan tukea 
mielenterveyteensä. Vastaanottokeskusten, säilön sekä ihmiskaupan uhrien ja 
auttamisjärjestelmän kyvykkyys auttaa ihmisiä mielenterveyteen liittyvissä 
ongelmissa paranee. Otetaan käyttöön uusia näyttöön perustuvia työmenetelmiä. 
Menetelmäosaamista ja materiaalia tuotetaan vastaanottokeskuksiin (aikuisten ja 
perheiden yksiköt, alaikäisyksiköt, tehostetun tuen osasto), ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmään ja säilöönottoyksiköihin. 
 
LISÄTIETOJA: 
Päivi Hieta, etunimi.sukunimi@migri.fi 

SOKU - Sotatraumatisoituneiden kuntoutushanke (AMIF) 
 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hanke tarjoaa polikliinistä, psykiatrista 
avohoitoa vähintään 160 sotatraumatisoituneelle kiintiöpakolaiselle, sekä koulutusta, 
konsultointia ja työnohjausta 25 kunnan vähintään 400 työntekijälle. Hanke pilotoi 
digivälitteistä hoitotyötä. Toiminta tukee kiintiöpakolaisten pakolaissopimuksen 
mukaisten oikeuksien toteutumista täysimääräisesti siten, että heidän 
kotoutumisensa Suomeen tapahtuu kestävällä tavalla.  
 
Sotatraumat vaativat erikoistunutta hoitoa, koska potilaan tilanne kroonistuu 
helposti, toimintakyky katoaa, persoonallisuus muuttuu, masennuksesta tulee pysyvä 
olotila eikä ihminen kykene opiskelemaan tai työskentelemään. Hoitamattomat 
sotatraumat ovat selkeä este uuden oppimiselle ja siis myös kotoutumiselle. 
Esimerkiksi kieliopinnot saattavat kokonaan estyä traumojen vaikutuksesta. 
Hoitamattomina traumat vaikuttavat usein ylisukupolvisesti, koska vanhemman 
toimintakyvyn aleneminen vaikuttaa suoraan perheen lasten hyvinvointiin. 
Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2018-31.7.2020. 
 
LISÄTIETOJA: 
Kristiina Elenius, etunimi.sukunimi@hdl.fi 

Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallinen 
kehittämishanke (TERTTU; AMIF) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Maahanmuuttoviraston yhteisessä TERTTU 
–hankkeessa (28.2.2017–30.9.2019) luodaan yhtenäinen toimintamalli 
turvapaikanhakijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden kartoittamiseksi. 
 
Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden terveydentila ja palvelutarpeet 
vaihtelevat. Toimintamallin pohjaksi kerätään tietoa turvapaikanhakijoiden 
terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelutarpeista toteuttamalla terveys- ja 



 

hyvinvointitutkimus vastaanottokeskuksissa kirjoilla oleville turvapaikanhakijoille. 
Lisäksi kartoitetaan, millaista tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja 
palveluiden käytöstä on saatavilla vastaanottokeskuksissa käytössä olevasta 
potilastietojärjestelmästä. 
 
Hankkeessa luotava toimintamalli tekee mahdolliseksi valtakunnalliseen 
seurantatietoon perustuvan turvapaikanhakijoille suunnattujen palveluiden 
kehittämisen. Yhtenäiset käytännöt edistävät yhdenvertaista terveyden ja 
palvelutarpeiden kartoitusta. 
 
LISÄTIETOJA: 
Projektipäällikkö Natalia Skogberg 
puh. 029 524 7916 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi 

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) 

Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää 
työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen. TE-toimiston 
tarjoamia julkisia eurooppalaisen työnvälityksen palveluita (EURES) vahvistetaan 
lisäämällä valikoimaan työnantajille ja yrityksille suunnattuja kansainvälistä 
rekrytointia tukevia palveluita. Uudet palvelut kattavat lähtömaakoulutuksen, 
työpaikkasuomen ja -ruotsin, kansainvälisen työyhteisön valmennuksen työpaikalla ja 
ammattitaidon testauksen. Yritysten ja työnantajien on mahdollista saada jatkossa 
entistä paremmin kohdennettuja ja asiakaslähtöisesti tuotettuja palveluja. 

Palvelujen saatavuutta sekä henkilö- että yritysasiakkaille helpotetaan muun muassa 
mahdollistamalla rekrytointiin liittyvät online-tapahtumat, -messut ja haastattelut. 
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut tuodaan myös entistä enemmän sosiaaliseen 
mediaan. TE-palvelujen henkilöstön osaamista tukea asiakkaita kansainvälisessä 
liikkuvuudessa vahvistetaan koulutusten, valmennusten, työpajojen ja 
verkostoitumisen avulla. 

Hankkeen koordinaatio 
Projektipäällikkö Päivi Moilanen, puh. 0295 026 080 
 
Projektiasiantuntijat 
Läntinen alue: projektiasiantuntija Jaakko Pohjolainen, puh. 0295 026 140 
 
Itäinen alue: projektiasiantuntija Kalle Lahoniitty, puh. 0295 026 028 
Kehittämisteema: sosiaali- ja terveysalan rekrytoinnit 
 
Lounainen alue: projektiasiantuntija Anne Helin, puh. 0295 026 026 
Kehittämisteema: rekrytointiosaamisen kehittäminen (+ ICT/insinöörien rekrytointi) 
 
Pohjoinen alue: projektiasiantuntija Tuija Pahnila, puh. 0295 026 049 
Kehittämisteema: Pohjoiskalotin alueen yhteistyö 
 
Hanna Kukkonen, puh. 0295 026 027, Helsinki 
 



 

TE-asiakaspalvelukeskus: projektiasiantuntija Tiina Ikonen, puh. 0295 026 032 
Kehittämisteema: monikanavapalvelut 

VOMPAT - Vapaaehtoinen paluu Irakiin, Afganistaniin ja Somaliaan 
(AMIF) 

Maahanmuuttoviraston hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen vapaaehtoisen 
paluun kansallista rakennetta ja kytkeä osaksi sitä paluun edellytyksiä vahvistava 
yhteistyö heidät vastaanottavan maan kanssa. Yhteistyötä paluuasioissa tehdään 
myös muiden EU-maiden kanssa. Osaksi järjestelmää liitetään myös seuranta, jonka 
avulla saadaan tietoa palanneiden suojelullisesta tilanteesta, mutta myös 
uudelleenkotoutumiseen tähdänneiden toimenpiteiden osuvuudesta. Hankkeessa 
pilotti/kohdemaita ovat Irak, Somalia ja Afganistan, joissa myös testataan, miten 
suomalaiset kriisinhallinnan asiantuntijat välittävät tietoa paluun edellytyksissä.  
 
Hankkeessa toteutetaan myös viestintäkampanja, jonka tavoitteena on selventää, 
miten vapaaehtoinen paluu toimii ja dialogiprosessi diasporan kanssa. Siinä 
tavoitteena on käydä keskustelua diasporan mahdollisuuksista vakauttamisessa ja 
paluussa. Hankekumppaneina ovat Ulkoministeriö ja Kriisinhallintakeskus, 
yhteistyössä myös Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Hankkeen toiminta-aika 
on 1.1.2018-31.1.2020. 
 
LISÄTIETOJA: 
Tarja Rantala, etunimi.sukunimi@migri.fi 
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