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UUTISKIRJE-NYHETSBREV 4-2019  

Ajankohtaista kotouttamisessa ja 

maahanmuuttoasioissa Pohjanmaalta, Keski- ja Etelä-

Pohjanmaalta sekä valtakunnallisesti  

Aktuellt i integrering och immigration från 

Österbotten, Mellersta- och Södra Österbotten och på 

riksnivå   

Tietosuojaseloste Dataskyddsbeskrivning 

 
 

Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________ 

 

Kysely: Maaseutukuntien kotouttamiskäytännöt  
Maaseudun kotouttamiskäytännöt -tiimin toiminta käynnistetään valtakunnallisella kyselyllä harvaan asutuilla, 
maaseutumaisilla alueilla tai asukasmäärältään pienissä kunnissa maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden 
parissa työskenteleville toimijoille. Kyselyn avulla selvitetään, millä keinoin toimijat voisivat vahvistaa omaa 
osaamistaan ja hyödyntää muilla alueilla kehitettyjä toimintatapoja sekä jakaa omia hyviä käytäntöjään muille. 
Kysely on auki 17.5.2019 saakka: https://link.webropolsurveys.com/S/2A49003283FD2786. Kotona Suomessa -
hanke järjestää 1.10.2019 aiheeseen liittyvän valtakunnallisen seminaarin Rovaniemellä ja tämän kyselyn 
vastauksia hyödynnetään myös seminaarin suunnittelussa. 

Enkäten: Integrationspraxis i landsbygdskommuner   
En enkät som är för aktörer som arbetar med invandrings- och integrationsfrågor i glesbebodda områden, 
landsbygdsliknande områden eller kommuner med få invånare. Med hjälp av enkäten tar man reda på med vilka 
metoder aktörerna skulle kunna stärka sina kunskaper och utnyttja handlingssätt som utvecklats i andra 
områden samt dela med sig av egen god praxis till andra. Projektet Finland – mitt hem anordnar 1.10.2019 ett 
nationellt seminarium i anknytning till ämnet. Svaren i denna enkät används även vid planeringen av seminariet. 
https://link.webropolsurveys.com/S/2A49003283FD2786 Svarstid till 17.5.2019. 

STEA-avustusten hakuajat vuonna 2019  

uusien avustusten haku 3.4.-31.5.2019  
jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019  
Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla. 

Ansökning om understöd i 2019 

Understöd som beviljas för 2020 söks stegvis: 
ansökningstiden för nya understöd är 3.4–31.5.2019 
ansökningstiden för fortsatta understöd är 1.8–30.9.2019 
Understöd söks på STEA webbsida. 

https://kotouttaminen.fi:8443/html/js/editor/ckeditor/editor/filemanager/browser/liferay/browser.html?Connector=%2Fc%2Fportal%2Ffckeditor%3Fp_p_id%3D15%26doAsUserId%3D%2BuQQJQR4Hq8vN82LWgS92Q%3D%3D%26doAsGroupId%3D3464316%26Types%3DDocument%252CPage&Types=Document%2CPage&CKEditor=_15_articleContent&CKEditorFuncNum=2&langCode=fi
https://link.webropolsurveys.com/S/2A49003283FD2786
https://link.webropolsurveys.com/S/2A49003283FD2786
https://www.stea.fi/avustusten-haku
https://www.stea.fi/web/sv/ansokning/ansokningstider


 

  2 (9) 

   

   
   
     

 

Teemapäivä: Tukea maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin ohjaamiseen - koulutusta ja työvälineitä Vaasassa 
7.5. klo 12-16, Vaasan yliopisto 
Kohtaatko työssäsi korkeakouluopinnoista kiinnostuneita tai jo korkeakoulussa opiskelevia maahanmuuttajia? 
Tervetuloa kehittämään omaa ohjausosaamistasi teemapäivään! Kevään aikana HY+ järjestää teemapäiviä 
ympäri Suomea osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa MAAMOT-hanketta (Maahanmuuttajien 
ohjauksen ja neuvonnan tuki).  
Kenelle?  
Teemapäivä on suunnattu korkeakouluopintoihin tai -opinnoissa maahanmuuttajia ohjaaville ja neuvoville 
henkilöille. Ohjelma sopii sekä korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin ohjaaville että 
jo opiskelupaikan saaneiden opiskelijoiden ohjaajille ja neuvojille. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä henkilöä, joka on suorittanut aikaisempia opintoja muualla kuin Suomessa ja on kiinnostunut 
korkeakouluopinnoista tai haluaa jatkaa opiskelupolkua Suomessa ja tarvitsee siihen liittyvää ohjausta.  
Ohjelma 
Päivän aikana kehitetään ohjausosaamista asiantuntijoiden luennoilla ja opitaan hyödyntämään uuden 
verkkosivuston aineistoa. Huhtikuussa lanseerattavalla MAAMOT-verkkosivulla on aineistoa muun muassa 
osaamisen tunnistamisesta, kulttuurisensitiivisestä ohjauksesta, erityisestä tuesta, urapolun suunnittelusta sekä 
ohjausharjoituksia ja käytännön vinkkejä. Esimerkkien kautta sivustolla tuodaan esiin erilaisia opintopolkuja 
ohjauksen tueksi. 
Päivän tavoitteet:  

 Tunnistat erityispiirteet maahanmuuttajien pääsyssä korkeakouluopintoihin  

 Kehität ohjausosaamistasi maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin liittyen  

 Opit tukemaan korkeakouluopintoihin haluavaa tai jo korkeakouluissa opiskelevaa 
maahanmuuttajataustaista opiskelijaa opinto- ja uraohjauksessa  

 Opit hyödyntämään MAAMOT-verkkosivustoa ja sen tarjoamaa aineistoa 
Teemapäivien ohjelma muokkautuu paikkakuntakohtaisesti.  
 
Ilmoittaudu linkin kautta. Koulutuspäivä on osallistujille maksuton. Koulutuspäivien tarkempi ohjelma 
lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Vaasa 7.5. klo 12–16, Vaasan yliopisto 
 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 9.-10.5.2019 Lapin yliopistossa 
 

KOTOUTUMISEN KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS 
Pohjanmaan Yhdistykset ja Vaasan kaupunki järjestävät kotoutumisen kokemusasiantuntijakoulutuksen 
Vaasassa syksyllä 2019. Kotoutumisen kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta 
kotoutumisesta ja on läpikäynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. 
Kotoutumisen kokemusasiantuntija voi toimia mm. 

 luennoitsijana seminaareissa ja kokouksissa 
 palveluiden kehittäjänä ja arvioijana 
 jäsenenä työryhmissä 

Hae koulutukseen sähköisellä lomakkeella 17.5.2019 mennessä. Hakijat haastatellaan. Haastattelut pidetään 
viikolla 23 ja valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään viikolla 24.  
lomake sähköisenä: http://bit.ly/kotokokemus 
LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA: Pohjanmaan Yhdistykset ry, Korsholmanpuistikko 44, 2.krs 
Kitty Rönnberg, järjestökoordinaattori, 044 756 5413, kitty.ronnberg(at)pohy.fi 

https://forms.eu2.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=163&deploy=1&compid=4463092&h=514daff6331c6f7eb4d9&custparam_prjid=10440&custparam_taskid=3485&vid=uwb04FeMAh4hr3_N&chrole=17&ck=h9b7GVeMAhghr_Q7&cktime=166944&promocode=&promocodeaction=overwrite&sj=1YXnjigshQPRE5pBPe8RYfH5C%3B1554796320723
https://www.ulapland.fi/FI/Tapahtumat/Sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-9-1052019
http://bit.ly/kotokokemus
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Grundläggande utbildning för vuxna(17 år-) på svenska, start i augusti 2019  
Hösten 2019 startar grundläggande utbildning för vuxna vid Vasa Arbis. Målet är att de studerande erhåller 
avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen efter två års studier. Första läsåret omfattar 38 kurser och 
fokus ligger på ämnena svenska, matematik och engelska. Språknivån på de studerande som antas till 
utbildningen bör vara minst A1.3. Heltidsstudier, undervisning kl. 9-15. Studierna är avgiftsfria och allt material 
samt skollunch ingår.  
Ansökan senast 29.5 Vasa Arbis / Grundläggande utbildning / Kyrkoesplanaden 15, 65100 Vasa 
fredrik.kullberg(a)edu.vaasa.fi  
Ansökningsblanketten hittar du i elektronisk form på www.vasa.fi/arbis  
Nivåtester och intervju av de sökande ordnas i början av juni. Kallelse skickas per post. Antagningsbeskeden 
skickas i mitten av juni.  
Frågor och ytterligare information: rektor Fredrik Kullberg, 040-5512156, fredrik.kullberg(a)edu.vaasa.fi 
 

Kotona Suomessa -hankepäivä 5.6.2019 Paasitornissa, tervetuloa! 
Valtakunnallinen Kotona Suomessa –hankepäivä pidetään tänä vuonna keskiviikkona 5.6. Paasitornissa 
Helsingissä. Päivään kootaan kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea ja niitä käsitellään muun muassa 
hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä menetelmillä. Kotona Suomessa 
hankepäivän 5.6.2019 ohjelma ja ilmoittautuminen. 

Avustuksia | Understöd ____________________________ 

 
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.  
På webbplatsen kotouttaminen.fi presenteras kortfattat de fonder hos vilka projektfinansiering kan sökas till 
exempel för integrationsarbete och -verksamhet. På webbplatsen kan du också kontrollera ansökningstiderna 
för de viktigaste fonderna. 
 
Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä. 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 

 

KOULUTUS UUSILLE IHMISKAUPAN VASTAISEN TYÖN KOULUTTAJILLE SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA KESÄKUUSSA 
2019 HELSINGISSÄ 
Aika: 6.-7.6.2019 
Paikka: ARCADA AMK, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) järjestää kaksipäiväisen kesäkoulun ihmiskaupan vastaisesta 
kouluttamisesta kiinnostuneille sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille, organisaatioille ja järjestöille 6-7.6. 2019 
Helsingissä. Koulutus järjestetään osana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskuksen (STEA) rahoittamaa 
hanketta ”Ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi (HOIKU). 
Koulutukseen osallistuvat organisaatiot saavat tukea ja ohjausta oman ihmiskaupan vastaisen koulutuksensa 
suunnitteluun ja sparrausta alan asiantuntijoilta.  

www.vasa.fi/arbis
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Kotona+Suomessa+-+Valtakunnallinen+hankep%C3%A4iv%C3%A4%205.6..2019/1201dac2-0d2f-499b-b448-f3b596853f7f
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Kotona+Suomessa+-+Valtakunnallinen+hankep%C3%A4iv%C3%A4%205.6..2019/1201dac2-0d2f-499b-b448-f3b596853f7f
https://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://kotouttaminen.fi/sv/projektfinansiering
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
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Koulutukseen osallistumisen edellytys on sitoutuminen vähintään 1-2 ihmiskaupan vastaisen koulutuksen 
järjestämiseen kesäkoulun jälkeen organisaation oman aikataulun mukaisesti. Koulutus on maksuton, mutta 
organisaation tulee vastata kesäkouluun osallistuvien matka-, majoitus- ja päivärahakuluista. 
On suositeltavaa, että organisaatiosta valitaan 2-3 henkilöä osallistumaan koulutukseen, jotta osaamisen 
pysyvyys ja leviäminen voidaan parhaiten varmistaa. 
Kesäkouluun kuuluu ennakkotehtävä, joka sisältää ihmiskauppa-aiheen itsenäistä opiskelua ja oman 
organisaation kouluksessa käytettävän suunnitelman ja esityksien valmistelua.  
Kesäkoulupäivänä Helsingissä osallistujat esittävät etukäteen sovitun osan suunnittelemastaan koulutuksesta ja 
saavat siihen ryhmäpalautetta ja asiantuntijoiden neuvoja. Koulutuksessa korostetaan osallistavien 
menetelmien käyttöä.  
Kesäkoulupäivän jälkeen osallistujat viimeistelevät koulutusmateriaalinsa valmiiksi organisaationsa käyttöön.  
Kesäkoulussa myös verkostoidutaan ihmiskaupan vastaisella kentällä toimivien asiantuntijoiden ja järjestöjen 
kanssa.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.5.2019  
Jaana Sipilä jsipila@iom.int, 050 4140803 tai  
Miila Nieminen mnieminen@iom.int 050 4479423 
 

Osaamisen validointi tutuksi - Luento ja workshop                                                                                                     
Kotona Suomessa- yhteistyössä Molti –hankkeen (Seinäjoen kaupungin työllisyystalo) kanssa järjestää 
koulutuksen, jossa maahanmuuttajien ohjauksessa toimivat ammattilaiset saavat konkreettisia työkaluja 
osaamisen tunnistamiseen. Koulutuksessa käydään läpi mitä osaamisen tunnistamisen tavoitteet ja hyödyt ovat 
yksilön sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Sen jälkeen tarkastelemme validoinnin kahdeksaa eri vaihetta ja niihin 
liittyviä rooleja, toimintoja ja kompetensseja. Tavoitteena on muodostaa kuva osaamisen tunnistamisen 
toimijakentästä, vastuista ja velvollisuuksista sekä laadunhallinnan mekanismeista validointiprosessissa.  
Aika: TO 13.6.2019 klo 9-16.30 
Paikka:  Mediwest, auditorio, Koskenalantie 16, 60220 Seinäjoki.  
Kouluttaja: Anni Karttunen, Specialist in Education Policy, Globedu 
 
Ilmoittautuminen 7.6.2019 mennessä ja lisätiedot:  
Maarit Ojala, Aluekoordinaattori|Regionalkoordinator, Kotona Suomessa - hanke (ESR) - Finland, mitt hem –
projekt (ESF) maarit.ojala@ely-keskus.fi, puh. | tfn: 0295 020 938, Vaihde | Växel 0295 028 500, Pohjanmaan 
ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten 
Riitta Lehtisalo, Hankekoordinaattori, Molti-hanke (ESR) SEINÄJOEN KAUPUNKI | Työllisyyspalvelut 
044 418 1620 | riitta.lehtisalo@seinajoki.fi 
 

PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveyden tukemisesta 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat tuottaneet laajan videopohjaisen 
koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. 
  
Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan kaikki webinaarit ovat 
katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. 
 

mailto:jsipila@iom.int
mailto:mnieminen@iom.int
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/ebdca08d-e776-4d97-906e-6db6e790b053?displayId=Fin1762544
mailto:maarit.ojala@ely-keskus.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paloma-koulutus-tarjoaa-kaytannonlaheista-tietoa-pakolaisten-mielenterveyden-tukemisesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
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Työkaluja ja infoa| Verktyg och information________________ 

 

Saatavuusharkinta poistuu Suomessa jo työskentelevien jatkoluvista 1.6. alkaen  
Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa vähintään vuoden 
työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle. Lainmuutoksella tavoitel-laan työvoiman 
ammatillisen liikkuvuuden helpottamista. Tiedote saatavuusharkinnan poistosta TEM:n sivuilla.  

Prövning av tillgången på arbetskraft slopas den 1 juni när det gäller fortsatta tillstånd för dem som redan 
arbetar i Finland 
Prövningen av tillgången på arbetskraft tillämpas inte längre på en person som med stöd av uppehållstillstånd 
för arbetstagare arbetat i Finland i minst ett år och som byter till en annan bransch. Lagändringen syftar till att 
underlätta arbetskraftens yrkesmässiga rörlighet. Meddelande. 

Työryhmä tukemaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista  
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö ovat asettaneet yhteistyöryhmän tukemaan korkeakoulu-
opiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä maahantulon ja oles-
kelulupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Eri hallinnonalojen ja korkeakoulujen yhteistyötä tarvitaan, jotta 
korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon liittyvät prosessit saataisiin nykyistä sujuvammiksi ja valmistu-neilla 
opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä Suomessa. Tiedote yhteistyöryhmän perustamisesta ja 
kokoonpanosta sisäministeriön sivuilla.  

Miten maahanmuuttajien työllistymistä voidaan nopeuttaa? Kuuntele TEM:n 75 % - podcast  
Maaliskuun lopussa TEM:n 75 % -podcastissa pohdittiin, miten maahanmuuttajien kotouttamisesta teh-dään 
parempaa ja työllisyys saadaan nousuun. Vieraina TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen ja Kaupan 
liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Podcast TEM:n sivuilla.  

Opetushallituksesta esite maahanmuuttajista aikuisten perusopetuksessa  
Opetushallitus on julkaissut esitteen ”Perustietoja ja -taitoja – Maahanmuuttajat aikuisten perusopetuksessa”. 
Esite on luettavissa sähköisenä OPH:n verkkosivuilla.  

Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille  
AboaNova-hankkeessa työskentelevä Daniel Comas on koonnut ulkomaalaisille työntekijöille ideoita ja neuvoja, 
jotka perustuvat hänen omiin kokemuksiinsa. Oppaan on toimittanut hankkeen koordinaattori ja opettaja Saara 
Linnatsalo Turun aikuiskoulutuskeskuksesta. Oppaassa on neuvoja ja oivalluksia työn-hausta, ammateista ja 
työpaikan kirjoittamattomista pelisäännöistä. Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille -opas 

TEM Uutinen 16.4.2019 14.12:  Talent Boost Cookbook - reseptejä kansainvälisiin osaajiin liittyvään työhön 
Kansainvälisiin osaajiin liittyvän työn hyviä käytäntöjä on koottu Talent Boost Cookbook -käsikirjaan. Cookbookin 
tarkoitus on toimia käytännönläheisenä oppaana kansainvälisten osaajien houkuttelun ja integroimisen parissa 
toimiville, sekä heille, jotka haluavat oppia kv. osaajatyöstä Suomessa. 
Cookbook tuo esiin hyviä olemassaolevia reseptejä, jotka voivat innostaa ja antaa kokonaiskuvan siitä, millaisia 
malleja kv. osaajatyön kentällä Suomessa on kehittymässä. Tarkoituksena on auttaa oppimaan olemassaolevista 
malleista ja palveluista ja auttaa toteuttamaan kansainvälisten osaajien houkutteluun, vastaanottamiseen, 
integroimiseen sekä maineen hallintaan liittyviä palveluita Suomessa. Lisäksi Cookbook sisältää malleja 
kansainvälisten osaajien ja yritysten yhdistämiseen. 

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen?_101_INSTANCE_ArnNKA3Xnf7q_languageId=sv_SE
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/tyoryhma-tukemaan-kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/tyoryhma-tukemaan-kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista
https://tem.fi/75-podcast
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuiset_perusopetuksessa_2019.pdf
https://tyovoimahautomot.files.wordpress.com/2019/02/ideoita-ja-neuvoja-ulkomaalaisille-tyc3b6ntekijc3b6ille.pdf
https://tyovoimahautomot.files.wordpress.com/2019/02/ideoita-ja-neuvoja-ulkomaalaisille-tyc3b6ntekijc3b6ille.pdf
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Kansainvälisiin osaajiin liittyvä työ kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, minkä vuoksi käsikirjaa tullaan päivittämään 
säännöllisesti kerran tai kaksi vuodessa uusilla malleilla, aloitteilla ja hankkeilla.   
Cookbook -käsikirjan on koonnut työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Future Place Leadership. 
Lisätietoja: 
Johtava asiantuntija Laura Lindeman, TEM, p. 029 5047 205 
Talent Boost Cookbook (vain englanniksi)  
Talent Boost -ohjelma  

Arbets- och näringsministeriet Nyhet 16.4.2019 14.12: Talent Boost Cookbook erbjuder recept för arbete som 
gäller internationella talanger 
God praxis som anknyter till arbetet med internationella talanger har samlats i handboken Talent Boost 
Cookbook. Syftet med Cookbook är att vara en praktisk handbok för de som arbetar med att attrahera och 
integrera internationella talanger. Handboken riktar sig även till aktörer som är intresserade av arbete med 
internationella talanger i Finland. 
Cookbook visar goda befintliga recept som kan inspirera och ge en helhetsbild av vad för slags modeller som 
håller på att utvecklas i Finland inom fältet för internationellt arbete med talanger. Syftet är att hjälpa 
människor att lära sig av befintliga modeller och tjänster samt hjälpa att genomföra tjänster i Finland som 
anknyter till att attrahera, ta emot och integrera internationella talanger och för att hantera ryktet. Dessutom 
innehåller Cookbook modeller för möten mellan internationella talanger och företag. 
Arbetet med internationella talanger utvecklas och förändras ständigt varför handboken uppdateras 
regelbundet en eller två gånger per år med nya modeller, initiativ och projekt.  
Handboken Talent Boost Cookbook har sammanställts av Future Place Leadership på uppdrag av arbets- och 
näringsministeriet. 
Ytterligare information: 
Laura Lindeman, ledande sakkunnig, AFN, tel. 029 5047 205 
Talent Boost Cookbook (endast på engelska)  
Talent Boost  
 

Tilastokeskus selvittää ulkomaalaistaustaisten koulutusta  
Tilastokeskus toteuttaa keväällä 2019 ulkomaalaisväestön koulutukseen liittyvän kyselyn. Kysely kohdennetaan 
Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille, joiden ulkomailla suorittamista tutkinnoista ei ole tietoa. 
Vastaaminen kyselyyn on tärkeää ja antaa parempaa tietoa Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön 
koulutuksesta. Lisää tietoa selvityksestä Tilastokeskuksen sivuilla olevasta uutisesta. 
 

Österbottens Kriscenter Valo har öppnat den svenska kristelefonen.  
Kristelefon må, on kl. 16-20; ti, to och fr kl. 9-13. Tel. 09 2525 0112 
 
artikel i HBL om kristelefonen: 
https://www.hbl.fi/artikel/ny-kristelefon-pa-svenska-jourar-fran-mandag/ 
artikel på Yle svenska om kristelefonen: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/ny-kristelefon-betjanar-hela-svenskfinland-ring-oss-genast-da-du-
kanner-att-du 
 
 

https://tem.fi/documents/1410877/3077270/Talent+Boost+Cookbook+Finland/4274c16f-072d-5438-c30a-d879175f5fb7/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf
https://tem.fi/talent-boost
https://tem.fi/documents/1410877/3077270/Talent+Boost+Cookbook+Finland/4274c16f-072d-5438-c30a-d879175f5fb7/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf
https://tem.fi/sv/tillvaxt-genom-internationella-talanger
https://www.stat.fi/uutinen/tilastokeskus-selvittaa-ulkomaalaistaustaisten-koulutusta?utm_source=Uutiskirje+ajalle+18.-24.3.2019&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+vko+10%2F2019
https://www.hbl.fi/artikel/ny-kristelefon-pa-svenska-jourar-fran-mandag/
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/ny-kristelefon-betjanar-hela-svenskfinland-ring-oss-genast-da-du-kanner-att-du
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/ny-kristelefon-betjanar-hela-svenskfinland-ring-oss-genast-da-du-kanner-att-du
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Center for PINS is thrilled to welcome you to its forum “Embracing Otherness to Stop Discrimination”.  
It includes 3 thematic workshops, 1 seminar and a handbook, summing up the knowledge learned during the 
workshops. 
With this forum, we would like to create space where people can discuss their experiences and needs as well as 
exchange good practices and develop concrete solutions. The themes of 3 workshops include identification and 
then tackling social and institutional discrimination on the grounds of language, ethnicity, country of origin, 

gender, age, disability or sexual orientation within the Swedish-speaking Ostrobothnia. 
After the workshops, a final seminar is organized to share the outcomes of the workshops and to deeper explore 
how discrimination shapes the life experiences and aspirations of the people residing within the Swedish-
speaking Ostrobothnia. Embracing Otherness to Stop Discrimination workshops. 
The final seminar also includes a presentation about the final product - manual “Building a Capacity to Deal with 

Discrimination”, which consists of the outcomes of each thematic workshop. Its preliminary content will be shared 
with the audience and there will be created space for a discussion to generate possible improvements. 
To register to the workshop, please send an email to information@centerforpins.org  or fill in the registration 
form on our web-page.  For more information: Forum “Embracing Otherness to Stop Discrimination” 
 

Ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyden edistämistä yhdessä ja kunnioittavasti  
www.vigorhanke.fi 
VIGOR-mentorit toimivat seksuaaliterveyden sanansaattajina omissa kieliryhmissään ja ammattilaisten 
keskuudessa. He ovat myös kahden kulttuurin asiantuntijoita, ja osaavat lähestyä intiimejä teemoja 
sensitiivisellä otteella. 
Mentoreita voi tilata esimerkiksi jo valmiina oleviin ryhmiin pitämään luentoa ja keskustelemaan jostain 
ryhmälle tärkeästä aiheesta. He myös käyvät puhumassa ammattilaisille mm. omista mentorointikokemuksista 
ja kertomassa omia näkemyksiään siitä, miten tällaista työtä on hyvä tehdä.  
Osalla mentoreista on terveysalan opinnot joko käynnissä tai jo takana. Osa mentoreista on tulkkeja, 
maahanmuuttajajärjestöjen työntekijöitä, perhetyöntekijöitä jne. Kaikilla on entuudestaan tietoa 
seksuaaliterveydestä ja haluavat olla mukana edistämässä oman yhteisönsä hyvinvointia. Mentorointia on 
mahdollista tehdä myös etäyhteydellä eli ryhmät voivat olla missä päin Suomea tahansa. 
 
STM Tiedote 27.3.2019: Ankkuritoiminnan tavoitteena on auttaa nuoria koko Suomessa yhden luukun 
periaatteella 
Riippumatta siitä missä päin Suomea asuu, nuorella tulee olla mahdollisuus saada apua kun hän esimerkiksi 
oireilee rikoksilla, käyttää huumeita tai on vaarassa radikalisoitua. Tuoreen ankkuritoiminnan käsikirjan 
tavoitteena on tukea ammattilaisia työssään siten, että toiminta olisi yhdenmukaista koko maassa. 
Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Uutinen ankkuritoiminnasta ja ankkuritoiminnan käsikirja. 
 
Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luonut selkokieliset arjen turvallisuus ja ensiapuohjeet, jotka 
ovat kaikkien käytössä. Ohjeet sopivat niin vapaaehtois- kuin ammattilaiskäyttöön, niin tavallisille ihmisille kuin 
erityisryhmille. Opas kertoo selkosuomeksi toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa, siitä mitä ihmiselle 
hädän hetkellä tapahtuu, miten voi auttaa itseään, kodin turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta. Oppaan voi 
ladata Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet sivulta PDF-muodossa. 
 

https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/
mailto:information@centerforpins.org
mailto:information@centerforpins.org
https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/registration-for-the-1st-workshop/
https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/registration-for-the-1st-workshop/
https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/
http://www.vigorhanke.fi/
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ankkuritoiminnan-tavoitteena-on-auttaa-nuoria-koko-suomessa-yhden-luukun-periaatteella
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Selkokielinen_turvallisuus_esite_2018_A5_p%C3%A4ivitys_12_2018_0.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Selkokielinen_turvallisuus_esite_2018_A5_p%C3%A4ivitys_12_2018_0.pdf
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STM Uutinen 4.3.2019: Ihmiskaupan tunnistamiseen ja uhrien auttamiseen on nyt sosiaali- ja 
terveydenhuollossa entistä paremmat mahdollisuudet, kun uusi Avaa ovi avulle -oppimateriaali on julkaistu alan 
ammattilaisten ja kouluttajien käyttöön. 
Uuteen aineistoon on koottu tietoa ihmiskaupasta ja sen vastaisesta työstä Suomessa. Lisäksi se sisältää tietoa 
uhrien oikeuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten roolista uhrien auttajina. Aineisto antaa 
myös tietoa ja välineitä siihen, miten kohdata ihmiskaupan uhri ja miten uhrien hyvinvointia voi tukea. 
Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, p. 02951 63177 

 Avaa ovi avulle - ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen  
 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä  
 Ihmiskaupan ehkäiseminen (STM) 
 International Organization for Migration (IOM) Suomen toimisto 
 Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa (HOIKU-hanke) 

 
SHM pressmeddelande 4.3.2019: Nu när läromaterialet Öppna dörren för hjälp (Avaa ovi avulle) har publicerats 
för yrkesutbildade personer och utbildare inom området finns det ännu bättre möjligheter inom social- och 
hälsovården att identifiera människohandel och hjälpa offren. 
I det nya materialet har man sammanställt information om människohandeln och arbetet mot den i Finland. 
Materialet innehåller även information om offrens rättigheter samt om rollen för de yrkesutbildade personer 
inom social- och hälsovården som hjälper offren. Materialet ger även information om och verktyg för hur man 
ska bemöta ett offer för människohandel och hur offrens välbefinnande kan stödjas. 
Ytterligare information: Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63 177 

 Avaa ovi avulle - ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Materialet finns tillgängligt 
på svenska i mars) 

 Systemet för att hjälpa offer för människohandel 
 Förebyggande av människohandel (SHM) 
 International Organization for Migration (IOM) Kontoret i Finland (på engelska) 
 Hälsovård och välbefinnande för offer för människohandel i Finland (HOIKU-projektet) (på finska) 

 
Opetushallitus: Tutkintojen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen 
tunnustaminen@oph.fi   
Utbildningsstyrelsen: Frågor som gäller erkännande av examina kan skickas till adressen tunnustaminen@oph.fi 
 
 
Euroopan muuttoliikeverkoston maahanmuuttosanaston uusi versio on julkaistu suomeksi  
Sanasto on suomenkielinen versio Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) työstämän monikielisen Maahan-
muutto- ja turvapaikkasanaston viime vuonna julkaistusta verkkoversiosta.  
Uutinen kotouttaminen.fi-sivuilla. Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 6.0   (på finska eller på engelska) 
 
kotoutumisentukena.fi palvelu on avattu  
Uudessa palvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten 
kielikerhoja, kohtaamispaikkoja ja vertaisryhmiä. Valtakunnallinen palvelu on suunnattu kotoutumisen parissa 
toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Sen kielet ovat suomi ja ruotsi. Verkkopalvelu vahvistaa kotoutumista 
tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Se tukee alueellisten 

http://www.iom.fi/en/avaa-ovi-avulle
http://www.ihmiskauppa.fi/
http://stm.fi/ihmiskauppa
http://iom.fi/en
http://www.iom.fi/en/hoiku
http://www.iom.fi/en/avaa-ovi-avulle
http://www.ihmiskauppa.fi/sv
https://stm.fi/sv/forebyggande-av-manniskohandel
http://iom.fi/en
http://www.iom.fi/en/hoiku
mailto:tunnustaminen@oph.fi
mailto:tunnustaminen@oph.fi
https://kotouttaminen.fi:8443/artikkeli/-/asset_publisher/euroopan-muuttoliikeverkoston-maahanmuuttosanaston-uusi-versio-on-julkaistu-suomeksi
http://www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf
https://kotoutumisentukena.fi/
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palveluiden suunnittelussa ja yhteiskehittämisessä tuomalla näkyviin toimijoiden ja palveluiden monimuotoisen 
kokonaisuuden ajantasaisesti. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta. 
stödförintegration.fi service ha öppnats 
stödförintegration.fi är till för dig som arbetar med integration. Du kan söka och annonsera om 
integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet för invandrare samt evenemang och utbildningar för anställda och 
frivilliga. Du får aktuell information av andra aktörer i branschen och är med och bygger upp en 
webbgemenskap för integrationsfrämjande aktörer! 
 
 
Tilastokeskuksen sivuilta löydettävissä nyt kuntakohtaisia tilastoja maahanmuuttajista maksuttomasti.  

029 -- Syntymävaltio sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  
030 -- Kansalaisuus sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  
031 -- Kieli sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  
032 -- Syntyperä ja taustamaa sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  

 
Pakolaisapu: Omakielisen yhteiskuntaorientaation valtakunnallisesti hyödynnettävä oppikirja julkaistu. 
Pakolaisapu on kehittänyt yhteistyöverkostonsa kanssa Omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssikonseptin ja 
valtakunnallisesti hyödynnettävän Suomi - Yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Oppikirja on laadittu kurssin 
kouluttajan käsikirjaksi, mutta se on kaikkien vapaasti ladattavissa Pakolaisavun sivuilta suomeksi ja arabiaksi. 
 
Jos haluat jatkossa tiedottaa oman organisaatiosi ajankohtaisista aiheista Kotona Suomessa uutiskirjeessä, 
lähetä sähköpostia kuun 26. päivään mennessä osoitteeseen maarit.ojala@ely-keskus.fi  
Om du framöver vill informera om aktuella saker inom din organisation i Nyhetsbrevet för ”Finland – mitt hem” 
–projektet, skicka e-post före 26. varje månad under adress maarit.ojala@ntm-centralen.fi 
 
 
Terveisin | Hälsningar  
 
Maarit Ojala 
Aluekoordinaattori | Regionalkoordinator 
Kotona Suomessa (ESR) | Finland -mitt hem (ESF) 
 
 
maarit.ojala@ely-keskus.fi | maarit.ojala@ntm-centralen.fi  
0295 020938, vaihde | växel 0295 020938 
Uudenmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Nyland 
Toimipaikka: Pohjanmaan ELY-keskus, Wolffintie 35 B, Vaasa 
Anställningsorten: ELY-centralen i Österbotten, Wolffskavägen 35 B, Vasa 
www.ely-keskus.fi I www.ntm-centralen.fi 
 

https://kotoutumisentukena.fi/sv/forstasidan
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_029.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_030.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_031.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_032.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
https://pakolaisapu.fi/omakielinen-yhteiskuntaorientaatio-kurssi/
mailto:maarit.ojala@ely-keskus.fi
mailto:maarit.ojala@ntm-centralen.fi
mailto:maarit.ojala@ely-keskus.fi
mailto:maarit.ojala@ntm-centralen.fi
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ntm-centralen.fi/

