
 

UUTISKIRJE 01-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

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

Ajankohtaista 

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. 
 
Mielipidetutkimus maahanmuuttoasioista toteutetaan osana Eurooppa kansalaisille 
ohjelman hanketta "Welcome to Europe - 3i", joka käsittelee kansainvälistymistä, 
kotouttamista ja kotoutumista paikallisiin yhteisöihin Euroopassa. Kyselyn tarkoituksena 
on selvittää paikallisten yhteisöjen ja ihmisten suhtautumista maahanmuuttoon. 
Kyselyyn pääsee tästä. Mielipidekyselyn tulokset ja lisätietoja projektista saa hankkeen 
kotisivuilta. Lisätietoja: http://www.keskisuomenkylat.fi/ 

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.) 
 
Sisäministeriö, Kuntaliitto ja Maahanmuuttovirasto ovat lähettäneet kaikille Suomen 
kunnille suosituksen uusien Suomen kansalaisten huomioimisesta kunnissa Suomi 100 -
juhlavuoden kunniaksi. Maahanmuuttovirasto on tilannut Väestörekisterikeskukselta 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1235199&SID=b5944d5a-9b53-45ec-bd96-6331cb36ad4d&dy=228589348
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/perusoikeudetjademokratia/demokratiajaosallistuminen/demokratiapalkinto.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-R51x9kcAAU3_vgiJq_S3opQIde0gLQPwvgqHjGlOoluwUA/viewform?c=0&w=1
http://europe3i.com/
http://www.keskisuomenkylat.fi/
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus/aipe2018/103/0/aikuisten_perusopetuksen_opetussuunnitelmaprosessin_avoin_verkkokysely_helmikuussa_2017
http://stm.fi/documents/1271139/3899844/Kuntainfo_2-2017_verkkoon.pdf/2a98f528-8e34-42c9-91ca-070a3c0d5e40
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/perustietoa_suomesta_-oppaan_jakelu_muuttuu_maahanmuuttovirasto_mukaan_jakelutahoksi.121060.news
http://tilastot.migri.fi/
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/uusi_palvelu_maahanmuuton_tilastoista_kiinnostuneille_71677?language=fi
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2017?_101_INSTANCE_kg5xtoqDw6Wf_redirect=/ajankohtaista-henkiloasiakkaat
http://www.kela.fi/web/en/social-assistance-quick-guide


 

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 (suora lähetys 16.2.2017 klo 12.00-15.30) 
 

OMPPU - Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle –hankkeen aloitusseminaari 
(8.2.2017). Puheenvuorojen tallenteet löytyvät täältä. 

http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/toive_kunnille_uudet_kansalaiset_mukaan_viettamaan_suomen_100-vuotisjuhlaa_71599
http://come2.fi/fi/menestyva-monikulttuurinen-yritys/tietoa-kampanjasta/
http://videonet.fi/web/kylatoiminta/
http://videonet.fi/web/thl/20170110/
http://videonet.fi/web/thl/20170111/
http://videonet.fi/web/thl/20170207/
http://videonet.fi/web/thl/20170208/
https://tem.videosync.fi/2017-01-31-workup
http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus
https://connect.funet.fi/p2wx979rv0a/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal


 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

Konneveden kunta yhteistyössä Rautalammin kunnan kanssa järjestää 15.2.–
26.5.2017 Suomi uusin silmin -kuvakilpailun, joka on virallisesti hyväksytty osa 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Kilpailu on tarkoitettu 
Suomessa asuville maahanmuuttajille ja ei edellytä osallistuvalta valokuvaajalta 
ammattitaitoa. Kuvausaihe on Suomen luonto. Osallistuja saa lähettää ottamiaan kuvia 
mistä tahansa luonnonkohteesta Suomessa. Hanke järjestää kuitenkin halukkaille ja ei-
kokeneille ulkoilijoille ja luonnon kuvaajille kevätretken ja risteilyn inspiroivassa Etelä-
Konneveden kansallispuistossa 13.5.2017 yhtenä mahdollisuutena tutustua Suomen 
luontoon ja kuvata sitä. Hankkeen työryhmä yhdessä asiantuntijoiden kanssa 
(tuomaristo) valikoi parhaat kuvat 29.5.-2.6.2017. Parhaat 100 kuvaa julkaistaan 
sähköiseen kuvakirjaan Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Parhaat 20 kuvaa asetellaan 
kesänäyttelyyn, joka sijaitsee eri luontokohteissa Rautalammilla ja Konnevedellä. 
Parhaat 3 kuvaa palkitaan juhlivalla seremonialla Etelä-Konneveden kansallispuistossa 
Lapinsalon laavun avajaisten yhteydessä 17.6.2017. 

Lisätietoja hankkeesta, kuvakilpailusta ja näyttelystä: 
http://etela-konnevesi.fi/suomi-100-vuotta/ 

Kilpailun kuvat: sähköpostitse osoitteeseen suomi100@konnevesi.fi 

Ilmoittautuminen kansallispuistoretkeen: 
https://www.webropolsurveys.com/S/1E46DD26B187DD0D.par 

Yhteyshenkilö: Rositsa Bliznakova, projektipäällikkö  
Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihanke  
Kiehtova maisema -hanke  
p. 0406 210 253 
rositsa.bliznakova@konnevesi.fi 
 
Paremmin Yhdessä ry:n toimintaa 2017: 

 Avaimet oppimiseen –läksykerhot 10.1. alkaen ti – to klo 15-17,Glorian tiloissa 

 Tietotekniikan ja verkkoasioinnin opetus (maahanmuuttajille ja ikääntyville) 9.1. 
alkaen maanantaisin klo 16.30-18, Kotona Jyväskylässä -hankkeen tiloissa 

 Keskustelua kasvatuksesta –illat 15.2., 29.3., 26.4., 17.5., Glorian tiloissa 

 Kansainvälinen lasten ja nuorten päiväleiri 15.-16.6. Kansalaistoiminnankeskus 
Matarassa 

 Suomen kielen tukiopetus 12.1. alkaen torstaisin klo 15-17, Glorian tiloissa 
Lisäksi kysynnän ja tarpeen mukaan: 

 Hygieniapassikoulutus selkosuomeksi sekä testit eri kielillä (mm. arabia, venäjä, 
englanti ja thai), Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 

 Yleiset kielitutkinnot, valmentava kurssi (YKI), Glorian tiloissa 

 Luku- ja kirjoitustaidottomien kielitestit (YKI), Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 
Lisätietoja: Emmanuel Sibomana, puh. 044 2104 379, sähköposti: 
paremmin.yhdessa@gmail.com 

http://etela-konnevesi.fi/suomi-100-vuotta/
mailto:suomi100@konnevesi.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/1E46DD26B187DD0D.par
mailto:rositsa.bliznakova@konnevesi.fi
mailto:paremmin.yhdessa@gmail.com


 

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 Keski-
Suomessa 

Yhdessä enemmän - maahanmuuttajat osana yhteisöä on KYT ry:n hallinnoima ja 
Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ja Viitasaaren kaupunkien sekä Raha-
automaattiyhdistyksen rahoittama -hanke ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018. Hankkeen neljä 
keskeisintä toimenpidettä ovat: 1) neuvontapalveluiden tarjoaminen maahanmuuttajille 
samalla digitaalisia palveluja kehittäen. Lisäksi tarjotaan kantasuomalaisille 
ajankohtaista tietoa muun muassa maahanmuuttajista ja maahanmuutosta esimerkiksi 
neuvovan puhelinlinjan välityksellä 2) lähiökokeilujen kautta maahanmuuttajien ja 
kantasuomalaisten välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 
(esim. asukasyhdistysten ja järjestöjen aktivoiminen yhteiseen toimintaan, kuten 
yhteiset tapahtumat, pihajuhlat, kerhotoiminta, asukastapahtumat, jne.) 3) ryhmä- ja 
yksilömentorointia (esim. keskustelua kasvatuksesta, perhekahvilatoiminta, 
vertaisryhmätoiminta) 4) hanke etsii kansainvälisiä yhteistyötahoja ja hakee hyviä 
käytänteitä Suomen ulkopuolelta, jotka mahdollistavat uusien ja innovatiivistenkin 
toimintamallien hyödyntämien Keski-Suomessa. Lisätietoja: projektipäällikkö Tiina 
Miettinen, tiina.miettinen@kyt.fi, 050 382 3273 

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 

https://www.setlementti.fi/viittakivi-oy/?x985150=1480158
http://www.norden.ee/en/
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/Sivut/default.aspx
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/ilmoittaudu_huhtikuussa_pidettavaan_pakolaisesta_kuntalaiseksi_-verkostopaivaan.121078.news
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
mailto:tiina.miettinen@kyt.fi


 

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. 
 
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 

http://www.intermin.fi/download/72074_amif_hakuilmoitus_060217.pdf?cc593180974ed488
http://www.stea.fi/-/stm-n-suomi-100-avustusohjelmien-avustushaku-alkaa-20-2-
https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/kotona-suomessa-toimenpidekokonaisuuden-valtakunnallinen-esr-hankehaku-2-12-2016-1-3-2017/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/kotona-suomessa-toimenpidekokonaisuuden-valtakunnallinen-esr-hankehaku-2-12-2016-1-3-2017/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.dropbox.com/sh/g1483q8osb5l00g/AAAhoujQK-teM4dN-WLkTg9sa?dl=0
https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien-hankehaku-hakuaika-paattyy-6-3-2017/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-second-call-proposals-now-open
http://www.uia-initiative.eu/en/how-make-your-application-stand-out-insider-tips-uia-finance-coordinator
http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved


 

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 
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. 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. 

http://www.suomenvuosisata.fi/
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/


 

 
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. 
 
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, jotka 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. 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! 

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/tyon_tueksi/julkaisut/kotoset
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/sisaministerion_blogi/1/0/ilman_kausityotekijoita_valot_sammuisivat_monilla_maatiloilla_70989?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20Sitrus+-+sis*C3*A4ministeri*C3*B6n+uutiskirje+7*2F2016&snb_adname=Sitrus+-+sis*C3*A4ministeri*C3*B6n+uutiskirje+7*2F2016%20-%20Lue%20lisaa&emlr=u-2095926-44370610-1286772-7
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