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UUTISKIRJE-NYHETSBREV 6-2019
Ajankohtaista kotouttamisessa ja
maahanmuuttoasioissa Pohjanmaalta, Keski- ja EteläPohjanmaalta sekä valtakunnallisesti
Aktuellt i integrering och immigration från
Österbotten, Mellersta- och Södra Österbotten och på
riksnivå
Tietosuojaseloste Dataskyddsbeskrivning

Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________
SAVE THE DATE 5.9.2019 kl. 15–19 i Vörå
Welcome Office, Röda korset, Finland –Mitt hem projektet och Folkhälsan ordnar ett tillfälle i Vörå för
föreningar och organisationer i Vörå. Kom med och inspireras av flera intressanta föreläsare!
Welcome Office, Punainen risti, ELY-keskuksen Kotona Suomessa –hanke ja Folkhälsan järjestävät
tilaisuuden Vöyrin järjestöille ja organisaatioille. Tule innostumaan useasta mielenkiintoisesta
luennoitsijasta!
Behöver din organisation eller förening en vitaminspruta? Hur engagera nya som gamla i
verksamheten? Kom med och inspireras, hitta nya verktyg till verksamheten och nätverka!
Som inspiratörer fungerar:
- Pernilla Howard - tidigare projektledare för FöreningsKICK i Österbotten
- Mikael Rönnkvist - ordförande i Österbottens friidrottsförbund samt teamleader för Team 1 VIS som
2019 tilldelades ”Fördomsfri Föregångare” utmärkelsen av FRK
- Karin Storbacka - Projektledare Trygg idrott
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä
Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta,
vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja
sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne? Mitkä ovat teidän
vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin
neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan.
Aamukahvit järjestää Kotona Suomessa -hanke yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa syys- joulukuussa
2019. Aamukahvien tarkemmat ajankohdat julkaistaan kotouttaminen.fi sivuilla. Tervetuloa mukaan!
Suositukset kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen julkaistu
Kotona Suomessa -hanke on koonnut kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palveluja
kehittäneiden kahdeksan pilottihankkeen työlle perustuvat suositukset koosteeseen "Suosituksia
kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen".
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Keskeinen ajatus koosteessa on se, että kotoutumiskoulutus on merkittävä kansallinen panostus
kotoutumisen edistämiseen. Siksi tuleekin varmistaa sen mahdollisimman suuri vaikuttavuus ja tulosten
oikea-aikainen hyödyntäminen mm. varmistamalla saatavilla olevan ohjauksen riittävä määrä ja hyvä
laatu myös kotoutumiskoulutuksen päätyttyä. Voit katsoa koosteesta tehdyn esittelyvideon täältä.

Avustuksia | Understöd ____________________________
ELY-keskuksessa on EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja
työtä 2014–2020”, haku päättyy 2.10.2019 (ESR), 4.10.2019 (EAKR).

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.

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
Koulutus Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistämisestä 17.9.2019
Vaasassa. Koulutuksen järjestää Vahvistamo. Koulutus on maksuton.
Nuorisotyöllä on tärkeä rooli mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistajana. Miten nuorten
parissa työskentelevä voi vahvistaa maahanmuuttajataustaisen nuoren hyvinvoinnin taitoja? Miten
nuorten parissa tehtävällä työllä voidaan vahvistaa sitä, että maahanmuuttajanuori voi kokea
kuuluvansa osaksi porukkaa ja kokee voivansa kiinnittyä yhteiskuntaan? Koulutuksessa tuodaan
erityistietoa myös siitä, kuinka tukea kahdesta eri kulttuurista tulevien nuorten identiteetin
rakentumista. Koulutuksessa keskitytään maahanmuuttajataustaisen nuoren mielenterveyden
edistämisen teemoihin luennon, keskustelujen, ideoinnin sekä toiminnallisten harjoitteiden kautta.
Osallistujat saavat koulutuksesta mielenterveyden edistämisen materiaalipaketin itselleen.
Koulutus kestää noin 3 tuntia ja se järjestetään Vamian Hansa-kampuksen auditoriossa klo 8.30-12 ja
12.30-16. Ilmoittautuessasi ilmoittaudu vain toiseen ajankohtaan. Yhteen koulutukseen mahtuu
15-30 henkilöä. Koulutusta koordinoi Vaasan kaupungin nuorisopalvelut ja ilmoittautuminen on
avautunut kaikille näiden asioiden parissa työskenteleville henkilöille.
Ilmoittautumiset linkin kautta 15.8. mennessä. Koulutus on suomenkielinen.
Jaathan viestiä organisaatiossasi/postituslistoillasi, jotta kaikki innostuneet pääsevät osallistumaan 🙂
Linkki ilmoittautumiseen:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1774807&SID=ba13423
c-4df6-4c4e-b99d-c45bd88d7122&dy=1957102429
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SAVE THE DATE 17.9.2019: Kotona Suomessa yhdessä POKE –hankkeen kanssa järjestävät
etäkatsomon Pohjanmaan Elyssä ”Ajankohtaispäivä pakolaisten kuntiin ohjaamisesta ja
koulutus perheenyhdistämisestä”.
TEM:n kotouttaminen-tiimi ja Sylvia-hanke järjestävät ti 17.9.2019 Helsingissä Paasitornissa
ajankohtaispäivän, joka jakautuu seuraaviin osioihin:
- aamupäivä klo 8.30-12.00 pakolaisten kuntiin ohjaamisen sekä uudelleensijoittamis- ja
turvapaikkapolitiikan ajankohtainen tilanne (alustukset SM:stä, TEM:stä,
Maahanmuuttovirastosta)
- iltapäivä klo 12.45-16.15 koulutus kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisestä
(kouluttajina Maahanmuuttoviraston asiantuntijat)
Tilaisuuden ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan elokuussa. Tilaisuutta voi seurata
etäyhteyden välityksellä ja molempiin osioihin on myös mahdollista osallistua erikseen. Tilaisuus on
tarkoituksella sijoitettu 18.9. ELY-työkokousta edeltävälle päivälle, joten voitte harkita myös
osallistumista paikan päällä.

SAVE THE DATE 1.10.2019: Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari, Rovaniemi. Seminaari on valtakunnallinen ja se streemataan nettiin. Seminaari sisältää
puheenvuoroja maan sisäisestä muuttoliikkeestä, eri kuntien hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista,
etäyhteyksin toteutetuista koulutuksista ja neuvonnasta sekä muista aiheista jotka koskettavat
erityisesti harvaan asuttuja tai asukasmäärältään pieniä kuntia. Lisätietoja seminaarista elokuussa.

SAVE THE DATE 16.10.2019: Pakolaistaustaisten ohjaushanke järjestää Vaasassa
suomenkielisen ”Työkaluja traumatietoiseen asiakastyöhön -työpajan”. Osallistujat voivat esittää
kysymyksiä molemmilla kielillä. Osallistuminen koulutusta edeltävään etäluentoon on pakollinen.
Kouluttajat Anne Laitinen-Saunio ja Juha Lahti. Lisätietoja koulutuksesta elokuussa.

Työkaluja ja infoa| Verktyg och information________________
KELA: Somalinkielinen puhelinpalvelu palvelee valtakunnallisesti
Valtakunnallinen puhelinpalvelu auttaa somalinkielisiä asiakkaita kaikissa Kelan etuuksiin liittyvissä
kysymyksissä 10.6. alkaen kahtena päivänä viikossa.
Uusi puhelinpalvelu vastaa numerossa 020 634 4905 maanantaisin ja perjantaisin klo 10–12 ja 13–15.
Somalinkielisen puhelinpalvelun tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden asiointia. Palvelun avulla
halutaan tukea kotoutumista ja vähentää tulkkien tarvetta Kelassa asioitaessa.
FPA: Telefonservice på somaliska i hela landet
Den riksomfattande telefonservicen betjänar somalisktalande kunder i alla frågor som gäller FPA:s
förmåner två dagar i veckan från 10.6.
Den nya telefonservicen svarar på numret 020 634 4905 måndagar och fredagar kl. 10–12 och 13–15.
Målet med den somaliskspråkiga telefonservicen är att göra det smidigare för kunderna att uträtta sina
ärenden. Genom att erbjuda den här servicen vill vi stödja integrering och minska behovet av tolkning
vid skötsel av FPA-ärenden.
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Artikkeli hiljaisen enemmistön roolista polarisaation hillitsemisessä
Suomen sosiaalipsykologit ry:n verkkosivulla on julkaistu Silja Huttusen artikkeli "Hiljaisen
enemmistön työkalut - kuinka sammuttaa polarisaatiota?"

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on julkaissut raportin monikulttuuristen nuorten
yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Suomessa.
Oikeus kuulua joukkoon - Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi
suomalaisessa yhteiskunnassa. ETNON tiedote julkaisusta. Julkaisu Oikeus kuulua joukkoon.
Pressmeddelande Delegationen för etniska relationer ETNO har gett ut en rapport Rätt att vara en
i gänget – Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska
samhället.
Karvi selvitti maahanmuuttajien koulutuksen hyviä käytäntöjä – inkluusio tukee koulutukseen
integroitumista. Uutinen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sivuilla. Arviointiraportti: Tiellä
parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Nationella Centret för utbildningsutvärdering: Invandrare blir delaktiga i utbildningen genom att de
inkluderas – inklusion stöder även integration i samhället.
Olethan jo tutustunut STEAn uuteen avustusoppaaseen? Vuosittain päivitettävän avustusoppaan
löydät verkkosivujemme aineistopankista. Oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet STEA-avustusten
hakemiseen, käyttöön ja raportointiin. Nyt keräämme palautetta oppaan jatkokehittämistä varten.
MEGA projects handbook. Handbook: Measures to support early-stage migrant entrepreneurs
Työ- ja elinkeinoministeriö 4.6.2019 Tiedote: 40 vuotta Vietnamin venepakolaisten
saapumisesta: Yritteliäisyys ja oma aktiivisuus edistivät kotoutumista
Tuore selvitys Suomen vietnamilaisista nostaa esiin kotouttamistoimien avainasioina nuorten koulutusja uraohjauksen, työllisyyden edistämisen, oman äidinkielen opetuksen kouluissa sekä omakielisyyden
vastaanotto- ja kotouttamispalveluissa.
Nordic Vietnamese – Our Community in Finland. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:37
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 18.6.2019 Tiedote: Turvapaikanhakijoilla on runsaasti
masennus- ja ahdistusoireita ─ uutta tietoa hakijoiden terveydestä
Jopa 40 prosenttia Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista kertoi merkittävistä masennus- ja
ahdistuneisuusoireista. Yli puolet sekä aikuisista että lapsista raportoi kokeneensa ennen Suomeen
tuloa vähintään yhden järkyttävän, mahdollisesti traumaattisen tapahtuman, kuten joutunut väkivallan
kohteeksi.
Tulokset selviävät tuoreesta Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta, jossa yli
tuhannelle maahan juuri saapuneelle turvapaikanhakijalle tehtiin terveystarkastus ja haastattelu.
”Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta tulevilla oli masennus- ja ahdistuneisuusoireita enemmän kuin
muualta tulevilla, peräti yli 60 prosentilla. Samalla ryhmällä oli eniten ennen Suomeen tuloa koettuja
järkyttäviä tapahtumia. Esimerkiksi 67 prosenttia Afrikasta tulleista miehistä raportoi
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kidutuskokemuksista ja 57 prosenttia naisista seksuaalisesta väkivallasta”, kertoo THL:n
tutkimuspäällikkö Anu Castaneda.
Skogberg ym (toim). Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi. Tutkimus Suomeen vuonna 2018
tulleista turvapaikanhakijoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2019.
Institut för Hälsa och Välfärd Pressmeddelande 18.6.2019: Mycket depressions- och
ångestsymtom hos asylsökande – ny information om deras hälsa
Hela 40 procent av de vuxna som sökte asyl i Finland berättade om betydande depressions- och
ångestsymtom. Över hälften av både vuxna och barn rapporterade att de före ankomsten till Finland
hade varit med om minst en uppskakade, möjligen traumatisk händelse, till exempel blivit utsatta för
våld.
Resultaten framgår av den nya Undersökningen om hälsa och välbefinnande hos asylsökande, där
över tusen asylsökande som just anlänt till landet fick genomgå en hälsoundersökning och en intervju.
”Personer från Afrika söder om Sahara hade fler depressions- och ångestsymtom än folk från andra
områden. I denna grupp uppvisade mer än 60 procent symtomen. Samma grupp hade varit med om
flest uppskakande händelser innan de kom till Finland. Till exempel rapporterade 67 procent av
männen från Afrika att de hade upplevt tortyr och 57 procent av kvinnorna att de hade upplevt sexuellt
våld”, berättar THL:s forskningschef Anu Castaneda.

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

