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Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________
Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste
OECD –raport: Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and
their Children in Finland (5.9.2018)

Avustuksia | Understöd ____________________________
Kotouttamisen osaamiskeskuksen jakamaa rahoitusta haettavissa syksyllä. Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuodelle 2019 myönnettävän avustuksen
kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Lue lisää

Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä, Lue lisää

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
Save the dates: Luentosarja kotoutumisen teemoista jatkuu syksyllä 2018!
Kotona Suomessa -hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu syksyllä. Webinaarit ovat joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina
klo 9-11.
7.9.2018
Uusi laki kotoutumisen edistämisestä Katso tallenne
5.10.2018
Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat Ilmoittautuminen , Ohjelma
2.11.2018
Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?
14.12.2018
Kysy kotouttamisesta –asiantuntijat vastaavat

Nordiska integration – lär av varandra. Kursdatum: 2.10, 16.10 och 30.10 kl. 18.30-20.30. Vasa
Anmälan dig senast 27.9 här. Anmälningen gäller för alla tre tillfällen.
Hur kan föreningar bidra till och vara en del av en lyckad integration? Kan er förening arbeta med integration? Kan
föreningar utveckla sin egen verksamhet genom att nå nya målgrupper?
Under tre kvällar bekantar vi oss med sex nordiska inspirerande best-practice från Österbotten, Västerbotten och
Nordnorge. Genom livesändning via skärm och presentationer på plats tar vi del av goda konkreta exempel på hur
föreningar arbetat med integration i norden.
Tina Holms, aktiv i Röda Korset i Malax, fungerar som kursledare.
Projektet medfinansieras av Nordiska Ministerrådet och leds av Föreningen Norden i Västerbotten i samarbete med
ett flertal organisationer i Sverige, Norge och Finland. Arrangemangen i Finland koordineras av SFV.
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23-24.10.2018 Suuret Pohjalaiset Kotoutumispäivät, Vaasa | De Stora Österbottniska Integrationsdagarna, Vasa
Läs mer om dagarnas innehåll via länken och anmäl er
Ilmoittautumiset ja lisätietoja ohjelmasta löydät tästä linkistä
Järj. Arr. Hyvä Alku Pohjanmaalla -hanke Projektet En bra start i Österbotten & Stig in! Astu sisään! Come in! –
projektet

1.11.2018 Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa ja
tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä, Helsinki, HUOM! Etäyhteysmahdollisuus
Tilaisuus on maksuton. Tarjoilujen vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 24.10.2018 mennessä. Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkossa. Ilmoittaudu etäosallistujaksi ao. sähköpostiosoitteeseen. Tilaisuutta
koskevat tiedustelut: tunnustaminen@oph.fi. Lisätietoja ja ohjelma

7.11.2018 Talent Boost summit –tapahtuma, Tampere
Lisätietoa

7.11.2018 Verkostoista ja vapaaehtoisuudesta starttivoimaa kotoutumiseen, Helsinki
Ohjelma | Ilmoittautumiset 30.10.2018 mennessä seuraavasta linkistä
Seminaari kokoaa yhteen vapaaehtoiset, järjestöt ja viranomaiset keskustelemaan ja kuulemaan kotoutumisen
malleista ja työkaluista. Akvaariokeskustelussa avautuu mahdollisuus sukeltaa muiden asiantuntijoiden kanssa dialogiin. Pääset myös osallistumaan viranomaisten ja järjestöjen yhteisenä työkaluna käytetyn Starttipajan simulointiin. Seminaari toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston ja Suomen Punaisen Ristin Starttivoimaa -hankkeen kanssa.

SAVE THE DATE: 13.11.2018 Kulttuuritietoisen asiakastyön koulutus | Workshop kring
kultursensitivt arbete med flyktingar, Vaasa Vasa
Koulutus on kaksikielinen, utbildningen är tvåspråkig. Lisätietoja tulossa. Mera information är på kommande.
Järj. Arr. Turun yliopiston Brahea-keskus.

Työkaluja ja infoa| Verktyg och information ________________
Ministeri Lindström: Suomi kehittää kotouttamista kunnianhimoisesti. (www.tem.fi) Lue lisää
> Minister Lindström: Finlands utvecklande av integrationsfrämjandet är ambitiöst Läs
mer
TEM: Suomeen yksin tulleiden lasten edustajajärjestelmää on kehitettävä.

Suomeen on saapunut vuosittain noin 100–700 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa, vuonna 2015 jopa yli 3 000. Tuore selvitys kartoittaa yksin maahan tulleiden lasten edustajajärjestelmän toimivuutta ja puutteita. Lue lisää (www.tem.fi)

> Systemet med företrädare för barn som kommit ensamma till Finland måste utvecklas.
Det har årligen anlänt cirka 100–700 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare. År 2015 anlände upp till 3 000 sådana
barn. En färsk utredning kartlägger hur systemet med företrädare för barn som kommit ensamma till Finland fungerar och
bristerna i det. Läs mer (www.tem.fi)
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Lindström ja Mykkänen: Työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyä
on virtaviivaistettava Lue lisää (www.tem.fi)
>Lindström och Mykkänen: Handläggningen av uppehållstillstånd som beviljas på grund av
arbete måste göras smidigare Läs mer (www.tem.fi)
Kotopolulla - järjestöt kumppaneina kotouttamisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti vuosina 2016–
2017 järjestöjen toteuttamia hankkeita, joilla tuettiin maahanmuuttajien kotoutumista. Kerromme tässä julkaisussa 22 hankkeesta niissä mukana olleiden ihmisten tarinoiden kautta. Julkaisun tavoitteena on tehdä näkyväksi hankkeiden työtä sekä
viestiä järjestöjen erittäin tärkeästä merkityksestä kumppaneina kunnille. Järjestöillä on valtavasti osaamista ja tietotaitoa
siitä, miten maahanmuuttajien kotouttamista voidaan tukea arjessa. Toivomme julkaisun kannustavan eri toimijoita oppimaan toinen toisiltaan ja tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä. Lue lisää (www.valtioneuvosto.fi)

Suomen pakolaisapu: Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat neuvonta- ja
ohjaustyössä. Tukeakseen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä sosiaali-, terveys-, kasvatusja opetusalojen opiskelijoiden ymmärrystä maahan muuttaneiden nuorten aikuisten elämästä Suomessa Kurvi-hanke on toimittanut tämän Tienhaaroja ja umpikujia -oppaan. Oppaaseen on koottu asiakastyön tapausesimerkkejä Ohjaamoissa maahanmuuttajanuorten kanssa neuvontatyötä tekeviltä Kurvi-hankkeen ohjaajilta. Lue lisää (www.pakolaisapu.fi)

TRUST-hanke kokosi välineitä yksin tulleiden alaikäisten maahanmuuttajien tukemiseen.
Suomen Akatemian TRUST-hanke on julkaissut tiekartan yksin tulleiden alaikäisten maahanmuuttajien kuulumisen tunteen
tukemisesta ja sosiaalisen tuen kehittämisestä Suomessa. Hanke esittää Suomeen lapsiystävällistä integraatiopolitiikkaa,
joka edesauttaisi yksin tulleiden lasten ja nuorten kuulemista ja loisi toivoa heidän elämäänsä. Lue lisää (www.kotouttaminen.fi)

Oikeusministeriö: Yhteiselon avaimia. Virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Julkaisu muodostaa oppaan, jossa käydään läpi sitä, mitä hyvät väestösuhteet kuntatasolla tarkoittavat, miten
väestösuhteiden tilaa voi seurata ja miten paikallisten väestöryhmien välistä yhteisymmärrystä voidaan lisätä. Kunnalla on
monta eri roolia väestösuhteiden edistämisessä. Opas tarjoaa työkaluja ja käytännön esimerkkejä edistämistyöhön ja opastaa kunnan eri toimialoja huomioimaan yksittäisten toimintojen laajemmat väestösuhdevaikutukset. Esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnittelun avulla voidaan huolehtia siitä, että palveluissa otetaan huomioon kaikkien väestöryhmien tarpeet. Moninaisuusviestinnällä tuodaan esiin sitä, miten erilaisuus voi toimia myönteisenä voimavarana. Rahoituksella voidaan tukea
väestösuhteita edistävää toimintaa. Yhteisöllisiä tiloja ja kohtaamispaikkoja luova kaupunkisuunnittelu mahdollistaa vuorovaikutusta. Kumppanuus kolmannen sektorin ja vähemmistöjä edustavien järjestöjen kanssa luo edellytyksiä hyvien väestösuhteiden ylläpitoon. Kunta voi oppaassa esiteltyjen menetelmien avulla osaltaan lisätä vuorovaikutusta, parantaa asenteita, mahdollistaa osallisuuttaa ja kasvattaa turvallisuutta kunnassa asuvien ihmisten kesken.
Lue lisää (www.valtioneuvosto.fi)

Viharikokset Suomessa 2014–2018 – järjestöjen varjoraportti.

USKOT-foorumi kerää yhteistyössä
Rikosuhripäivystyksen kanssa tietoja viharikoksista Suomessa. Voit tehdä meille ilmoituksen, jos olet viharikoksen uhri, uhrin läheinen tai rikoksen silminnäkijä. Voit ilmoittaa viharikoksesta, vaikka et olisi tehnyt siitä rikosilmoitusta poliisille.
Tietoa kerätään viimeisen viiden vuoden ajalta. Voit tehdä ilmoituksen 15.8.–15.10.2018 välisenä aikana. Tee ilmoitus lomakkeella, joka on netissä sivulla www.uskot-resa.fi/viharikosraportointi. Voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen
postitse tai skannattuna. Voit täyttää lomakkeen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi sekä darin tai somalin kielellä.
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>Hatbrott i Finland 2014–2018 – Organisationernas skuggrapport. RESA-forumet samlar i samarbete med Brottsofferjouren in information om hatbrott i Finland. Du kan göra en anmälan till oss om du fallit offer för hatbrott, är närstående till ett offer eller blivit vittne till ett hatbrott. Du kan anmäla hatbrottet trots att du inte har gjort en
brottsanmälan till polisen. Information samlas in från de fem senaste åren. Anmälan kan göras under tiden
15.8–15.10.2018. Gör anmälan via blanketten som finns på webbsidan www.uskot-resa.fi/viharikosraportointi. Du kan även
skriva ut blanketten och skicka den per post eller scanna in den. Blanketten kan fyllas i på finska, svenska, engelska, ryska,
arabiska samt dari eller somaliska.
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