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Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja kotouttamistyön
ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta.

Valtakunnallisia uutisia
Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti keskiviikkona 30.11.2016 kuulemistilaisuuden
Maakuntauudistuksen vaikutukset lakiin kotoutumisen edistämisestä. Tilaisuuden tallenne ja
materiaalit ovat nyt verkossa täällä.
Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi toimenpidesuunnitelman laittoman maassa
oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Suunnitelma keskittyy kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneiden ihmisten laittomaan Suomessa oleskeluun. Lisätiedot ja toimenpidesuunnitelma
kokonaisuudessaan löytyvät täältä.
Kehitysvammaliiton Selkokeskus käynnisti marraskuussa Minä luen sinulle -kampanjan, jossa
maahanmuuttajat toteuttavat selkokielisiä lukuhetkiä kehitysvammaisille ja iäkkäille eri puolilla
Suomea. Kampanjan tarkoituksena on edistää kulttuurien kohtaamista ja maahanmuuttajien
suomen kielen oppimista. Kampanjaan toivotaan mukaan vammais- ja vanhustyön yksiköitä,
maahanmuuttajien yhdistyksiä ja oppilaitoksia sekä kirjastoja. Vapaaehtoisia ääneen lukijoita
voivat ilmoittaa mukaan maahanmuuttajien yhdistykset ja järjestöt sekä oppilaitokset, joissa
opiskelee maahanmuuttajia. Kampanjaan ilmoittaudutaan 15.1.2017 mennessä. Lue lisää täältä.

Uusia maahanmuuttajahankkeita Pirkanmaalla
TOITA-hanke eli Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille on Euroopan Sosiaalirahaston
hanke (2016-2018), jossa pilotoidaan Kotona Suomessa –hankkeen Hyvä alku –hankeosion
kotoutumisen palvelukokonaisuudessa kehittämistä laajassa verkostossa. Hankkeen toteuttaja on
Tampereen ammattikorkeakoulu ja kohdealue on Pirkanmaa. Projekti järjestää
vientiliiketoimintakoulutusta työttömille maahanmuuttajille. Ensimmäinen koulutus alkaa
20.3.2017
ja päättyy
22.9.2017.
Koulutusjakso
(3
kk)
tapahtuu Tampereen
ammattikorkeakoulussa. Koulutukseen kuuluu työharjoittelu (3 kk), joka tapahtuu yrityksissä
Pirkanmaan alueella. Koulutus on omaehtoista ammatillista täydennyskoulutusta. Hakijan tulee
olla työtön työnhakija, jolla on taustalla kotoutumiskoulutus tai muulla tavoin saavutettu
perustyöllistymisvalmius. Lisätiedot: Projektipäällikkö Marjo Harju marjo.harju@tamk.fi tai puh.
040 631 4421.
1.11.2016 käynnistynyttä TEKO-hanketta (Tehostettu kotouttaminen) koordinoi Tampereen ev.
lut. seurakuntayhtymä. Osatoteuttajia ovat Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). ESR:n rahoittamassa kolmevuotisessa hankkeessa
maahanmuuttajille luodaan Hervannan hyvinvointikeskus ”Kototori”, jonka puitteissa kehitetään
elämänhallinnan tukemista, matalan kynnyksen palveluneuvontaa sekä yhteisösosiaalista mallia,
koulutetaan maahanmuuttajataustaisia kokemusasiantuntijoiksi, rekrytoidaan Hervannan
asukkaita kahdensuuntaista kotoutumista tukevaan vapaaehtoistyöhön sekä pidetään
keskusteluryhmiä ja yhteisövalmennusta (uskontojen välinen dialogi). Lisätiedot: hankepäällikkö
Kirsi Popova, puh. 040 8048120, kirsi.popova@evl.fi
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KIITO - kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeessa (ESR) on tavoitteena luoda työpajoissa ja
työpaikoilla tapahtuva oppimisen malli, joka sisältää vaiheittaisen etenemisen kohti
tehtäväkohtaista osaamista ja vastuullisempia tehtäviä, sekä osaamisen tunnistamista ja
todentamista autenttisissa tilanteissa. Kiito-hankkeeseen rekrytoidaan pilottiryhmiä erityisesti
työvoimaa vaativille aloille. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen aikuiskoulutussäätiö, TAKK,
ja osatoteuttajina Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, TAMK, ja Siltavalmennusyhdistys ry.
Kiito-hanke toteutetaan 1.9.2016–31.8.2019.Lisätiedot: hankepäällikkö Osmo Moilanen,
puh. 044 7906 360, osmo.moilanen@takk.fi.

Koulutuksia ja seminaareja Pirkanmaalla
Tampereen kaupunki ja Kotona Suomessa järjestävät neljä puolen päivän koulutuspäivää eri
maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön liittyvistä teemoista. Koulutukset ovat avoimia kaikkien
Pirkanmaan kuntien, vastaanottokeskusten, järjestöjen ja oppilaitosten työntekijöille. Jos
seuraat koulutusta videolinkin välityksellä (suorana lähetyksenä tai tallenteena), ilmoittaudu
sähköpostitse: katariina.tcheuffa@ely-keskus.fi. Jos aiot osallistua koulutuksiin paikan päällä
Tampereella, ilmoittaudu täältä.


To 19.1.2017 klo 12.00–15.30, Tampereen Keskusvirastotalo, Valtuustosali
Traumatisoituneen pakolaistaustaisen asiakkaan kohtaaminen



To 16.2.2017 klo 12.00–15.30, Tampereen Keskusvirastotalo, Valtuustosali
Kulttuurien välinen viestintä
Jo järjestetyt koulutukset ovat katsottavissa videolta



9.11.2016 Perhe ja kotoutuminen



13.12.2016 Viranomaisten rooli kotouttamisessa

Ilmoittautuminen on käynnissä Moninaisuusojaaja -koulutuksen Kulttuurinen moninaisuus
oppilaitoksen arjessa (2 op) –osakokonaisuuteen, joka käynnistyy helmikuussa 2017. Koulutus on
maksutonta. Koulutuskokonaisuuden toteuttavat yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Lisätiedot: Mari Poikolainen, puh. 044 7906484,
mari.poikolainen@takk.fi
Tampereen yliopistossa pidetään 12.1.2017 klo 12-16 (ja lisäksi vastaanotto klo 16-18)
muuttoliikeseminaari ja kirjan julkistamistilaisuus (”Asylum seekers, sovereignty and the senses
of the international: a politico-corporeal struggle”). Seminaarissa joukko muuttoliikkeiden
asiantuntijoita ja tutkijoita avaa näkökulmia mm. hallinnan käytäntöihin, ihmisoikeuksiin ja
kotoutumiseen. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet: tutkijat, opiskelijat
ja muuttoliikkeiden/muuttajien parissa työtään tekevät. Ilmoittautuminen 7.1.2017 mennessä
täältä. Lisätietoja: Eeva Puumala; puh. 050 318 6758, eeva.puumala@staff.uta.fi.

Koulutuksia verkon välityksellä
THL:n PALOMA-hanke järjestää pakolaisten mielenterveyteen keskittyvän nelipäiväisen
seminaarisarjan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä 10.–11.1.2017 ja 7.–8.2.2017.
Seminaaripäivien teemat ovat:
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10.1.2017 Pakolaisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja
varhainen tuki
11.1.2017 Luovat toiminnat pakolaisten mielen hyvinvoinnin edistämisessä
7.2.2017 Vakavan trauman kokeneiden auttaminen
8.2.2017 Pakolaisten mielenterveyttä tukeva palveluverkko

Lisätietoja löytyy täältä. Koulutuspäiviä on mahdollista seurata verkon välityksellä webcastinglähetyksenä vaikka omalta työkoneelta. Tässä linkit koulutusten katseluun:





10.1.2017: http://videonet.fi/web/thl/20170110/
11.1.2017: http://videonet.fi/web/thl/20170111/
7.2.2017: http://videonet.fi/web/thl/20170207/
8.2.2017: http://videonet.fi/web/thl/20170208/

Järjestän Pirkanmaan ELY-keskukseen yhteisen katsomon, johon mahtuu 20 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua ja kysellä lisätietoja minulta sähköpostilla
katariina.tcheuffa@ely-keskus.fi

Koulutuksia ja seminaareja muualla Suomessa
Kotoutuminen on kumppanuutta -seminaari 17.1.2017 klo 9.00–17.00 Finlandia-talo, Helsinki.
TEM:n järjestämän tilaisuuden taustalla on huhtikuussa 2016 julkaistu Kotouttamisen
kumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä edistäviä
yhteistyömahdollisuuksia. Valtion ja kunnan kotouttamistyön rinnalle tarvitaan myös
kansalaisyhteiskunnan, maahanmuuttajien omien järjestöjen, yritysten ja muiden
organisaatioiden aloitteita ja yhteistyötä kotouttamisen ja kotoutumisen onnistumiseksi.
Kumppanuusohjelma tukee Valtion kotouttamisohjelman käytännön toimeenpanoa. Tilaisuuden
ohjelma ja tiedot ilmoittautumisesta löytyvät täältä.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija –koulutuksessa (TASOVA) keskitytään erityisesti
aluekehityskysymyksiin sekä käytännön tasa-arvo– ja yhdenvertaisuustyön tekemiseen. Koulutus
on monimuoto-opetuksena toteutettavaa ammatillista lisäkoulutusta (40 op) ja se järjestetään
19.3.2017–8.3.2019. Koulutukseen rekrytoidaan 20 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Hakulomake
ja
lisätietoa
löytyy
täältä.
Yhteyshenkilö:
Leena
Teräs,
Projektipäällikkö,
leena.teras@helsinki.fi, p. 045 32 38 928
Osaamiskato vai osaamissato - korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareitit –
seminaari järjestetään ke 26.4.2017 Oulussa. Seminaarissa esitellään Urareitti-hankkeessa
saavutettuja tuloksia korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen tunnistamisesta ja
tunnustamisesta sekä sujuvista urareiteistä. Tilaisuudessa kuullaan maahanmuuttajien,
työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja viranomaisten näkökulmia aiheesta. Seminaarin
ohjelma ilmestyy alkuvuonna 2017. Ennakkotietoa täältä.

Koulutusta ja tukea maahanmuuttajille
Mobiilioppimispalvelu
Funzi
ja
S-ryhmä
ovat
julkaisseet
maahanmuuttajien
hygieniapassikoulutuksen, jonka sisältö on toteutettu yhteistyössä Osaamistehdas.fi:n kanssa.
Koulutus on tarjolla englanniksi ja suomeksi. Hygieniapassia varten opiskeltava sisältö on
muunnettu Funzin mobiilipedagogiikan avulla kännykälle sopivaan muotoon ja se toimitetaan
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loppukäyttäjälle optimaalisen kokoisina pieninä päivittäisinä annoksina. Tietoa kursseista löytyy
osoitteesta www.osaamistehdas.fi. Funzi on aiemmin lanseerannut About Finland -tietopalvelun,
joka antaa maahanmuuttajille ja etenkin turvapaikanhakijoille tietoa, joka edistää heidän
sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. About Finland on saatavilla englanniksi, arabiaksi
ja somaliksi. Oppimispalvelu löytyy osoitteesta www.funzi.mobi ja se on optimoitu
mobiililaitteilla toimivaksi. www.funzi.mobi

Työkaluja, selvityksiä, tietoa ja toimijoita
Säde Sfakiotakiksen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian alan pro gradu –tutkielma”Who fits
in? What social markers are important for acculturation in Finland” osa laajempaa, osin
kansainvälistäkin
tutkimusta
ja
sen
ideana
on
tarkastella
maahanmuuttajan
sopeutumismahdollisuuksia
(akkulturaatio)
suomalaiseen
kulttuuriin
nimenomaan
kantasuomalaisten kansalaisten näkökulmasta ja heiltä asiaa kysyen. Graduun pääset
tutustumaan täältä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus- verkkosivuilta
löytyy hankepankki. Turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyviä
kehittämishankkeita tehdään ympäri Suomea. Hankepankkiin on koottu terveyttä, hyvinvointia,
osallisuutta ja kotoutumista edistäviä hankkeita, jotta hankkeita suunnittelevat tai niitä jo
toteuttavat löytävät ideoita ja tietoa työnsä tueksi. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja osa
paikallisia. Pääset hankepankkiin tästä.
Uunituore Turun yliopiston tohtorinväitös kertoo, että laulaminen on tehokas
opetusmenetelmä kielen opettamisessa. Kasvatustieteiden maisteri Jenni Alisaari havaitsi
väitöstutkimuksessaan myös, että niin opiskelijat kuin opettajatkin suhtautuvat laulamiseen
opetuskeinona hyvin positiivisesti. Siitä huolimatta suomen kielen opettajat eivät käytä
laulamista opetuksessaan juuri lainkaan. Tiedote väitöksestä ja väitöskirja täältä.
Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa on julkaistu artikkelikokoelma Iska warran – Mitä kuuluu?
Somalialaisdiaspora meillä ja muualla. Kirjassa tarkastellaan somalialaistaustaisten
maahanmuuttajien elämää ja asemaa suomalaisessa 2000-luvun yhteiskunnassa. Kirja on
luettavissa täältä.
Rinnekoti-säätiön
marraskuussa
julkaisemaan
Työllistäminen
turvapaikanhakijan
kotoutumisen tukena -oppaaseen on kerätty tietoa turvapaikanhakijan työllistymisen
tukemisesta eri kohderyhmien näkökulmista. Oppaasta löytyy faktatietoa ja käytännön vinkkejä
sekä työnantajille että turvapaikanhakijoille. Lue lisää oppaasta täältä.
Työterveyslaitos on julkaissut Monimuotoisuusbarometrin 2016, jossa on tuoretta tietoa
henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksistä monimuotoisuudesta suomalaisilla työpaikoilla.

Tukea toimintaan haettavissa ja tulossa hakuun syksyllä
TEM:n järjestöavustus kotouttamistyötä tukevaan toimintaan on haettavissa 5.1.2017 asti.
Avustusta jaetaan noin 750 000 tuhatta euroa. Rahoitusta voivat hakea valtakunnalliset järjestöt
hankkeisiin, joissa tuetaan paikallisten yhdistysten maahanmuuttajien kotouttamistyön
osaamista. Lisätietoja ja hakuohjeet täältä.
Kotona Suomessa-pilottihankkeiden kolmas haku on avoinna 2.12.2016- 3.2.2017. Siinä haetaan
on hankkeita, joissa kehitetään työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja
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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 materiaalit löytyvät täältä ja
pidetyt puheenvuorot täältä.
Alueellinen ESR-haku on avautumassa Keski- ja Länsi-Suomen alueilla joulukuussa 2016,
ennakkouutinen aiheesta täällä. Sokra-koordinaatiohanke tukee käynnissä olevia ESRtoimintalinja 5:n hankkeita ja auttaa uusien syntymisessä: www.thl.fi/sokra. Seuraava AMIFhaku laitetaan auki helmikuussa 2017.
RAY julkaisee historiansa viimeisen avustusehdotuksen. Vuoden 2017 alussa toimintansa
aloittavan Veikkaus Oy:n pelitoiminnan voitoista ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan
järjestöille 317,6 miljoonaa euroa. Erityistä huomiota RAY:n avustusehdotuksessa kiinnitettiin
tänä vuonna järjestöjen tekemän mielenterveystyön tukemiseen. Mikäli avustusehdotus
hyväksytään sosiaali- ja terveysministeriössä, ohjataan ensi vuonna joka kymmenes euro
avustuspotista mielenterveysjärjestöjen ja mielenterveysomaisjärjestöjen toimintaan.
Avustusehdotukseen voi tutustua silloin verkkosivulla avustukset.ray.fi
RAY:n toiminnan päättyessä vuoden 2016 lopussa siirtyy vastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuksien käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustettavaan Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). Lue lisää täältä.
Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 on työkalu,
jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Ohjelma on käytössä koko Suomessa.
Maaseutuohjelma on osaksi EU:n rahoittama. EU-osuus tulee EU:n maaseuturahastosta.
Maaseudun kehittäjän kannattaa tutustua myös muiden rahastojen mahdollisuuksiin, sillä ne
täydentävät toisiaan.
Haastekilpailu 100-vuotiaan Suomen ja 50-vuotiaan Sitran kunniaksi! Mukaan haetaan 3-5
hengen tiimejä, joiden tehtävänä on kehittää ja ideoida voittajahaasteen ongelmaan
ratkaisuja. Parhaat tiimit palkitaan yhteensä miljoonalla eurolla. Kiinnostuitko? Tarkemmat
tiedot kilpailusta sekä hakuohjeet löytyvät kilpailuohjelmasta ja ratkaisu100.fi/-sivulta. Tutustu
ohjelmaan ja lähetä pdf-muotoinen hakemuksesi osoitteeseen ratkaisu100.hakemukset@sitra.fi
13.2.2017 kello 16.00 mennessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet eli Osaamisen
teema
toteutetaan
neljällä
omalla
toimenpidekokonaisuudella
sekä
kahdella
poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. 1.3.2016 päättyvä hankehaku avataan viidessä
toimenpidekokonaisuudessa, joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea siten kuin
hakuasiakirjoissa esitetään. Hakuun liittyvät asiakirjat toimenpidekokonaisuuksittain sekä
Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) löytyvät rakennerahastot-sivuilta.

Ajankohtainen arjen apu
Pirkanmaan Pelastuslaitoksen sivuilta löytyy Maahanmuuttajien turvallisuusmateriaali-paketti.
Se pitää sisällään turvallisuusohjeita ja Turvaoppaan eri kielillä. Lisätietoa täältä.
Tampereen kaupunki on tehnyt asumisen oppaan maahanmuuttajille ja se on luettavissa täällä.
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Halutessasi tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista
lähetä aiheesta sähköpostia: katariina.tcheuffa@ely-keskus.fi.
Olen lomalla 21.12.2016–1.1.2017 ja tavattavissa taas 2.1.2017.
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

