
 

UUTISKIRJE 06-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2017 kuudes uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Keski-Suomesta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 

 

Vielä ehtii! 

Hae TEM:n järjestöavustusta 10.11.2017 mennessä 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2018 valtionavustuksen erityisavustuksena 
järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää 
kotouttamistyötä. Haussa järjestötoiminnan kohderyhmänä ovat humanitaarisista 
syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja 
nuoret aikuiset. Haku on avoinna 9.10.–10.11.2017. 
 
Haussa etsitään hankkeita, joiden toiminnan avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille 
oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää 
esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, 
kummitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- tai mentorointisuhteeseen perustuvaa 
toimintaa. Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiempaa kokemusta nuorten tai 
nuorten aikuisten kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tukipalveluiden 
järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä. 
 
Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. 
Hankehaku käynnistyy maanantaina 9.10.2017 ja päättyy perjantaina 10.11.2017. 
Hankerahoitusta haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset 
toimitetaan 10.11.2017 klo 16 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko 
sähköisenä tai paperiversiona. Tieto rahoituspäätöksistä annetaan mahdollisimman 
pian haun päättymisen jälkeen. 
 
Tutustu muihin hakuohjeisiin ja -lomakkeisiin sekä viime vuonna avustusta saaneisiin 
hankkeisiin järjestöavustuksen sivulla: kotouttaminen.fi/jarjestoavustus. 
 
Lisätiedot: 
Erityisasiantuntija Varpu Taarna, varpu.taarna(at)tem.fi 
Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, anne.alitolppa-niitamo(at)tem.fi 
 
 
 
EUSA-hankehaku on avoinna 2.10.–3.11.2017. Hakuklinikat järjestetään 10.–11.10. 
Helsingissä. Lisätietoa eusa-rahastot.fi-sivustolta 
 

http://kotouttaminen.fi/keski-suomen-uutiskirjeet
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu


 

Tiedoksi 

Ohjauspalvelut maahanmuuttajille (SIMHE) vastuukorkeakouluissa  
  
SIMHE* vastuukorkeakoulujen tehtävänä on tarjota ohjausta ja neuvontaa, tukea 
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä kehittää 
korkeakoulutuksen tukitoimia maahanmuuttajataustaisille hakijoille ja opiskelijoille. 
Vastuukorkeakouluja 2017-2020 ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän 
yliopisto, Helsingin yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Oulun 
ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Vastuukorkeakoulujen työn rahoitus 
sopimuskaudella perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyihin 
neuvotteluihin. Vastuukorkeakoulut toimivat keskitettyinä ohjauspisteinä, tarjoavat 
ohjausta avoimesti korkeakoulukentällä Suomessa ja ovat myös alueillaan aktiivisia 
toimijoita. Lisätietoa (cimo.fi) 
*Supporting Immigrants in Higher Education in Finland 
  
25.9. julkistettiin lisäksi ensimmäisen eli ns. pilottivaiheen raportti ”Maahanmuuton 
vastuukorkeakoulutoiminta” ja luovutettiin opetusministerille. Asiasta on uutinen 
ja linkki tuoreeseen raporttiin osoitteessa minedu.fi  
 

 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

Maahanmuuttajan reitit työelämään -luento Oulussa ja verkkolähetyksenä 3.11. 
 
Kotona Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä kotouttamisen osaamiskeskuksen, 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston sekä yhteistyöverkoston kanssa luennon 
maahanmuuttajien työllistymisestä. Luento pidetään perjantaina 3.11. Oulussa, 
mutta sitä voi seurata myös etänä verkkolähetyksen välityksellä. Tilaisuuden 
kohderyhmää ovat kaikki maahanmuuttajien parissa työskentelevät ammattilaiset 
ympäri Suomea. Luennon puhujat kertovat muun muassa perustietoa 
maahanmuuttajista työmarkkinoilla Suomessa, erilaisista poluista työelämään sekä 
työnantajanäkökulmista. 
 
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään perjantaina 27.10.2017 kello 12 mennessä 
Webropolin kautta. Linkki lähetetään vain ilmoittautuneille, joten ilmoita myös 
etäosallistuminen! Lisätietoja: Jussi Leponiemi, Kotona Suomessa -hankkeen Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun aluekoordinaattori (p. 029 5020 959; etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi) 
 
 
KOTOPAIKKA-seminaari Jyväskylässä 29.11.2017 klo 12-16, paikka varmistuu 
myöhemmin 
 
Kotopaikka-hankkeen tavoitteena on luoda kuntien palveluverkostosta ”kartta”, 
jotta toimijat kunnissa ja kuntien välillä tietäisivät, mitä kotouttamistoimintaa 
kunnissa on ja kuka siitä vastaa. Seminaarissa esittäytyvät JAMK:n Kotopaikka-hanke, 
Kotona Jyväskylässä –hanke sekä Kotona Suomessa –hanke. JAMK:n lehtorit Helena 

http://www.cimo.fi/korkeakoulut_tukemassa_maahanmuuttajia/simhe_palvelut
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-osaaminen-tunnistettava-nykyista-paremmin
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/db742ead-68f2-4244-b9af-6e90d7878a97?displayId=Fin1368867


 

Anttila ja Maarit Miettinen kertovat, miten saada verkostot näkyviksi ja Humanistisen 
ammattikorkeakoulun yliopettaja Pekka Kaunismaa puhuu vertaismentoroinnista. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ohjelmaa tarkennetaan vielä. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: Ritva Ylitervo, etunimi.sukunimi@jamk.fi. 
 
 
Ennakkotiedosta poiketen 3.11.2017 pidettäväksi aiottu seminaari siirtyy: 
Maahanmuuttajaperheet Suomessa –seminaari tammikuussa 2018 Jyväskylässä  
 
Kotona Suomessa (ESR) sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma KSLAPE 
järjestävät yhteistyössä seminaarin maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekeville 
Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Ohjelma ja kutsut lähetetään 
myöhemmin ja seminaarista tiedotetaan tapahtumakalenterissa sivustolla 
kotouttaminen.fi.  
Lisätietoja: hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi 

 

Tapahtumia muualla Suomessa 

TRUST-hankkeen seminaari: ”Kokemuksia Euroopasta – Hyviä käytäntöjä yksin 
tulleiden alaikäisten arjen tukemiseen”  
 
Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 9.00-16.00 
Paikka: Tampereen yliopisto, A1 (Päätalo), Kalevantie 4  
 
Yksin maahan tulleet turvapaikanhakijanuoret tarvitsevat pitkäaikaista sosiaalista 
tukea, hoivaa sekä toimivia ratkaisuja asumiseen ja koulutukseen. Kokemuksia 
Euroopasta -seminaarissa kuullaan puheenvuoroja Saksasta, Ruotsista ja Suomesta. 
Puheenvuoroissa tarkastellaan näiden lasten ja nuorten elämää Euroopassa. Lisäksi 
seminaarissa esitellään TRUST-hankkeen kenttätyön tulosten kautta nuorten omia 
kokemuksia ja pohditaan, miten tätä kokemusperäistä tietoa voidaan siirtää 
päätöksenteon tueksi.   
 
Tilaisuus on maksuton. Pyydämme ilmoittautumaan 17.11.2017 mennessä e-
lomakkeella (uta.fi). Huomioithan, että Tampereen yliopistolla on hyvin rajallisesti 
pysäköintipaikkoja. Lisätietoa pysäköinnistä löytyy täältä (uta.fi). 

 
 
Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää Helsingissä 15.11.2017 
seminaarin "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017.  Seminaarissa 
käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja tilanteeseen 
Suomessa. Tilaisuudessa kuullaan mm. PICUMin (the Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants) asiantuntijan puheenvuoro. Puhujina on 
myös oikeustieteen asiantuntijoita ja paperittomuuden parissa työskenteleviä. 
Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, 
kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille kiinnostuneille. 
Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudelle on varattu aikaa klo 9-15, mutta 
kesto tarkentuu myöhemmin.  
Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:  
Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, etunimi.sukunimi@pakolaisneuvonta.fi 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19925/lomake.html
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19925/lomake.html
http://www.uta.fi/hallinto/tilapalvelut/pysakointi.html


 

 
Turvassa Suomessa 
Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin päätösseminaari 20.11.2017 kello 9-16, 
Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 

 
Ensi- ja turvakotien liiton seminaari Turvassa Suomessa! tarjoaa ratkaisuja 
turvapaikanhakijalasten ja -perheiden kohtaamiseen ja toiminnan järjestämiseen. 
Seminaarissa tarkastellaan turvapaikanhakijaperheiden arkea vastaanotto-
keskuksessa, vapaaehtoistoimintaa ja palveluja turvapaikanhakijaperheille. 
Seminaari on maksuton ja tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja 
vapaaehtoisille kunnissa, järjestöissä, vastaanottokeskuksissa, kotouttamis-
palveluissa sekä ensi- ja turvakodeissa. 
 
Seminaarin puhujina ovat kokemusasiantuntijavanhemmat, Metsälän 
vastaanottokeskuksen johtava sosiaalityöntekijä Tarja Jokinen, monikulttuurisuuden 
asiantuntija ja vapaaehtoisdoula Anita Novitsky sekä Lapsiperhe turvapaikanhakijana 
-projektin työntekijät Tiuku Pennola ja Farzaneh Hatami Landi. Avauspuheenvuorossa 
kansanedustaja Pekka Haavisto kertoo sotien ja konfliktien vaikutuksesta 
pakolaisuuteen.  
 
Seminaarissa julkistetaan ja jaetaan osallistujille ’Turvapaikanhakijaperhe. 
Kohtaamisen ja tuen käsikirja’, jonka teemoja seminaarissa käsitellään. Seminaarissa 
saa ensi-iltansa ohjaaja Sherwan Hajin lyhytdokumentti Tarinat kasvojen takana. 
Todelliset Supersankarit -valokuvanäyttely turvapaikanhakijalapsista on esillä 
seminaaripäivän ajan Pressa-yökerhon tiloissa. 
 
Ohjelma ja ilmoittautuminen (13.11. mennessä): 
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-
projektin-loppuseminaari/  
 
Lisätiedot seminaarista: projektipäällikkö Anna Mikkonen, anna.mikkonen@etkl.fi, 
puh. 050-410 7640. 
Seminaarista on Facebookissa Turvassa Suomessa! -niminen tapahtuma. 
Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektia rahoittaa STEA. 
 
 
MAHTAVALLA MATKALLA - Maahan muuttaneet tuetusti oppisopimukseen 
Aika: 12.12.2017 klo 9.30 – 14.30 
Paikka: Stadin ammattiopisto, Teollisuuskatu 23, Auditorio 
Kenelle: ammatillisen koulutuksen toimijat, asiantuntijat, kolmas sektori, 
opiskelijat, työnantajat 
 
Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaisia asiantuntija alustuksia ja osallistumaan 
keskusteluun. 
Seminaaripäivän aikana on mahdollisuus osallistua toiminnallisiin työpajoihin*, joiden 
aiheina ovat: 
1. Tavoitteena oppisopimus – opiskelijan näkökulma 
2. Kielitietoinen ohjaus työpaikalla 
3. Opiskelijan tukena läpi matkan 
4. Digitaalisuus arjessa ja vapaa-ajalla: Seppo-pelin esittely 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-loppuseminaari/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-loppuseminaari/


 

5. Digityövälineet opettamisen tukena 
* osallistujien määrä työpajoissa on rajoitettu. Ilmoittaudu hyvissä ajoin! 
 
MAHTAVA-hanketta koordinoi Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut 
kumppaneinaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan 
ammattiopisto Varia ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö. MAHTAVA-hanke tekee verkostoyhteistyötä. 
Tapahtuman osatoteuttajina ovat Omnia, Tredu, Luksia, Salon Seudun 
Ammattiopisto, Perho Liiketalousopisto. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 4.12.2017 tästä linkistä (docs.google.com) 
 
Lisätietoja: Heidi Lehtovaara, 040 183 5148, etunimi.sukunimi@hel.fi  
 

 Hankkeet 

OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi (AMIF) 1.6.2017-
30.4.2018 
ELY-keskuksissa on aloittanut uusi valtakunnallinen OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten 
kuntiin siirtymisen tueksi –hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on oleskeluluvan 
saaneiden henkilöiden entistä nopeampi siirtyminen vastaanottokeskuksista kuntiin. 
Valtakunnallisen hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien, valtionhallinnon ja 
vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt sekä myönteisen kansainvälisen suojelun 
päätöksen saaneet turvapaikanhakijat. 
 
Kunnille suunnataan materiaalia, josta on tukea arjen työhön ja joka houkuttelee 
kuntia uusien pakolaisten vastaanottoon. Kuntien asuntoneuvontaa kehitetään ja 
pyritään parantamaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja rakentamaan uusia 
yhteistyömalleja. Samalla selvitetään kuntien asuntomarkkinoiden tilannetta nyt ja 
tulevaisuudessa. Kaikilla Suomen kunnilla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen. 
Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. ELY–alueilla (Uusimaa, Pirkanmaa, 
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kaakkois-Suomi/Häme, Keski-Suomi) toimii yhteensä 
kuusi hankesuunnittelijaa eripituisissa työsuhteissa. Keski-Suomen suunnittelija on 
Arja Harmainen, puh: 0295 024 130, sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. 
Lisätietoja: Hankepäällikkö Timo Konttinen, puh: 0295 023 034, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. 

Avustukset 

Sylvia-hankkeessa jatketaan kiireellistä uudelleensijoitusta vaativien 
kiintiöpakolaisten, ns. hätätapausten, vastaanottoon osallistuvan kuntaverkoston 
rakentamista. Tavoitteena on, että kuntaverkosto voisi vastaanottaa Suomen 
kiintiössä vuosittain tulevat noin 100 kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevaa 
kiintiöpakolaista nopealla aikataululla. Lisätuen avulla vahvistetaan kuntien 
mahdollisuuksia varautua hätätapauksina saapuvien mahdollisesti tarvitsemiin 
erityispalveluihin. Lisätietoa 

https://docs.google.com/forms/d/1BfOaA52L6J_jwppfOq8UxKiLFFiq-Myp7bD5Utu6eN8
http://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon


 

Työkaluja 

Maksuton ja kaikille avoin Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu 
käytettäväksi koko Suomessa. Info-Langosta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, 
työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin 
liittyvissä kysymyksissä. Palvelua on saatavilla puhelimitse, Skypen välityksellä tai 
videoyhteydellä etäpalvelupisteestä.  Suomen lisäksi neuvontaa saa englannin, 
venäjän, ranskan, arabian, soranin, somalin, kiinan, thain, darin/farsin ja 
swahilin/kiswahilin kielillä. Lisätietoa (info-lango.fi) ja mainosvideot (youtube.com) 
 
 
Kotouttamisen osaamiskeskus on julkaissut Alaikäisen tukemisen käsikirjan 
(kotouttaminen.fi). Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina tulleille alaikäisille 
perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö ovat keskeisiä kasvun ja kehityksen 
ympäristöjä. Psykososiaalista tukea tarjoava toiminta auttaa lasta ja nuorta 
eteenpäin uudessa ja haastavassa tilanteessa. Käsikirjan tavoitteena on vahvistaa 
alaikäisten asumisyksiköissä työskentelevien osaamista psykososiaaliseen tukeen ja 
traumatietoiseen työskentelyotteeseen liittyen. Asumisyksiköiden henkilökunta voi 
lukea käsikirjaa itsekseen. Käsikirjaa voidaan käyttää myös henkilöstön 
kehittämisessä luomaan kaikkia työntekijöitä sitovaa yhteistä perustaa ja jaettua 
ymmärrystä. Lisäksi käsikirjassa on myös useita käytännön työtä tukevia liitteitä. 
 

 
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ovat aloittaneet 
syyskuussa kotouttamisen webinaarisarjan. Suunnitelmana on järjestää tilaisuuksia 
säännöllisesti kuukauden ensimmäisenä perjantaina kello 9-11. Loppuvuodelle 
suunniteltuja aiheita ovat maahanmuuttajan reitit työelämään (3.11.) ja kolmas 
sektori kotouttamistyössä (1.12.). Webinaareista tiedotetaan Kotona Suomessa -
uutiskirjeissä ja kotouttaminen.fi-tapahtumakalenterissa. 

 
 

 

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

 
 

Tunnelmallisia syysiltoja! 
 

 

https://www.info-lango.fi/fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgepCK1SGDoEZaaHoPvY5h-NLJEx9-BXX
http://kotouttaminen.fi/alaikaisen-tukemisen-kasikirja
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

