1 (5)

2.11.2016

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

Tiedoksi
Hallitus hyväksyi valtion kotouttamisohjelman 8.9.2016. Valtion kotouttamisohjelma sisältää
kotouttamisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja resurssit vuosille 2016–2019.
Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja sitä, että
maahanmuuttajien osaaminen hyödyttäisi suomalaista yhteiskuntaa. Kotouttamisen tehokkaalla
alkuvaiheella sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä pyritään siihen, että
maahanmuuttajien siirtyminen esimerkiksi opintoihin ja työelämään tapahtuisi sujuvasti.
Ohjelma löytyy täältä.

Uusia maahanmuuttajahankkeita Pirkanmaalla
Starttivoimaa on Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF)
kolmevuotinen hanke (2016-2018), joka toteutuu SPR:n neljässä piirissä: Varsinais-Suomi, Häme,
Kaakkois-Suomi ja Savo-Karjala. Tavoitteena on tarjota, luoda ja kehittää yhdessä kuntien ja
järjestöjen kanssa monipuolisia kotoutumistoimintoja ja vapaaehtoistoimintaa. Pääasiallisena
kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja kuntiin muuttavat
kiintiöpakolaiset. Lisätietoja aluekoordinaattori Hanne-Miia Ollikainen, Suomen Punainen Risti
Hämeen piiri, puh: 040 0170237, sähköposti: hanne-miia.ollikainen(at)redcross.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 työntekijöille. Koulutuksia voi seurata videolinkin välityksellä (suorana
lähetyksenä tai tallenteena). Jos aiot osallistua koulutuksiin paikan päällä Tampereella,
ilmoittaudu täältä.





Ke 9.11.2016 klo 12.00–15.30, Tampereen Keskusvirastotalo, Valtuustosali
Perhe ja kotoutuminen
Ti 13.12.2016 klo 12.00–15.30, Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosali
Viranomaisten rooli kotouttamisen kentällä
To 19.1.2017 klo 12.00–15.30, Tampereen Keskusvirastotalo, Valtuustosali
Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen
To 16.2.2017 klo 12.00–15.30, Tampereen Keskusvirastotalo, Valtuustosali
Kulttuurien välinen viestintä

Kohtaaminen ja dialogi kunniakysymyksissä – DIDAR-hankkeen päätösseminaari pidetään
tiistaina 22.11.2016 klo 9.00–15.30 Technopoliksen Häggman-salissa (Kalevantie 2, Tampere).
Setlementti Tampere ry:n hallinnoimassa kehittämishankkeessa vuosille 2013–2016
päätavoitteena on ollut tuoda kunnia-kulttuuriin ja -väkivaltaan liittyviä haitallisia perinteitä ja
ilmiöitä näkyviksi ja kehittää niitä ehkäiseviä toimintamalleja. Hanke on tarjonnut ja
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organisoinut koulutusta sekä tuottanut ja jakanut tietoa kunniakulttuuriin liittyvissä
kysymyksissä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 11.11.2016 mennessä.
Tampereen yliopistossa käynnistyi syksyllä 2016 uusi Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden
opintokokonaisuus (25 op). Opintokokonaisuuden johdantojakso "Johdanto monikulttuurisuuteen
ja monikielisyyteen" (5 op) järjestetään syyslukukaudella Studia Generaliana, jonka luennot ovat
kaikille avoimia.
Globaali sosiaalityö ry ja Tampereen yliopiston sosiaalityön oppiaine järjestävät teemaillan
”Paperittomana hyvinvointivaltiossa” torstaina 24.11. klo 17–19 Tampereen yliopistolla
sosiaalityön oppiaineen tiloissa (Kalevantie 5, Linna-rakennus 6.kerros, huone 6017).
Tilaisuudessa kuullaan kaksi asiantuntijapuheenvuoroa: VTT, tutkija Marja Katisko,
Kaupunkitutkimus- ja metropoliohjelma (DIAK) sekä OTM, juristi Jasmiina Jokinen, Paperittomathanke (Pakolaisneuvonta). Puheenvuorojen jälkeen on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Koulutuksia ja seminaareja muualla Suomessa
Oulun yliopistolla järjestetään avoin luentosarja pääotsikolla Ennakkoluuloja vai tietoa?
Maahanmuuttovirroista ääriajatteluun. Luennot ovat Oulussa, mutta niihin voi osallistua
etäyhteydellä. Aiheet ja ilmoittautumislinkit: 17.11.2016 klo 17.00–19.30 Lähi-Idän tilanne ja
taustatekijät (Marko Juntunen), joulukuu 2016 Muuttoliiketeoria ja tulevaisuus (puhuja
varmistuu myöhemmin).
Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotoutuminen tilastoissa 16.11.2016 klo 8.45–16.00.
Kurssi soveltuu maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat
syventää tietämystään aiheesta. Kurssi antaa hyödyllistä, tilastoihin perustuvaa tietoa
maahanmuuttajien työllistymisestä, kotoutumisesta, elinoloista ja hyvinvoinnista sekä
vaikutuksesta Suomen väestö- ja työvoimarakenteeseen. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu
viimeistään 2.11.2015. Kurssi järjestetään Vanhalla Ylioppilastalolla, Mannerheimintie 3. Kurssin
hintaan 100 e (+ alv 24 %) sisältyy kurssimateriaali, lounas ja kahvit. Voit osallistua myös
webinaarina internetin kautta. Webinaarin hintaan 50 € (+ alv 24 %) sisältyy kurssimateriaali.
WeAll-hankkeen järjestää avoimen englanninkielisen seminaarin 24.11. klo 13–16 ”Paineessa
syntyy tasa-arvoa? Työelämä, moninaisuus ja maahanmuutto 2010-luvulla”. Paikkana on Hanken,
Arkadiankatu 22, Festsalen, Helsinki.
Suomen Kylätoiminta, Verkostopalvelut ja Kotona Suomessa –hanke järjestävät
valtakunnallisen maaseudun elinvoimaisuuteen ja maahanmuuttoon keskittyvän seminaarin
Tulevaisuustreffit Helsingissä 1.12.2016. Koko päivän tilaisuutta voi myös seurata videolinkin
välityksellä. Ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät täältä.
”Kulttuurin ja kansalais-yhteiskunnan rooli kotoutumisen areenana” on pohjoismainen
konferenssi 7.–8.12.2016 Kansallismuseossa Helsingissä. Konferenssi on suunnattu
kulttuurisektorin päättäjille ja virkamiehille, jotka työskentelevät kotoutumisprojektien parissa
tai ovat poliittisessa vastuussa kotoutumiskysymyksistä. Lisäksi konferenssiin kutsutaan näiden
kysymysten parissa työskentelevien järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä sekä
museoiden, kirjastojen, kulttuurikoulujen ja muiden toimijoiden työntekijöitä. Ilmoittautumiset
20.11. mennessä täältä.
PALOMA-hanke (Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke)
järjestää pakolaisten mielen hyvinvoinnin seminaarisarjan Helsingissä Terveyden ja hyvinvoinnin
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laitoksella 10.-11.1.2017 ja 7.-8.2.2017. Seminaareja voi seurata videoyhteyden välityksellä.
Ilmoittautuminen avataan 14.11.2016 täällä.

Koulutusta ja tukea maahanmuuttajille
Akava on käynnistänyt yhdessä jäsenliittojensa kanssa mentorointiprojektin. Akavan
jäsenjärjestöt
tarjoavat
oleskeluluvan/kuntapaikan
saaneille
korkeakoulutetuille
maahanmuuttajille mahdollisuuden tavata oman alan mentoriparia lähellä kotipaikkakuntaa.
Tavoitteena on kollegiaalisuuteen ja vertaistukeen pohjautuva kokemusperäisen tiedon vaihto
korkeakoulutetulta korkeakoulutetulle. Mentoria toivovan yhteystiedot sekä koulutustaustaa ja
kotipaikkakuntaa koskevat tiedot sekä mahdolliset muut tiedustelut voi toimittaa osoitteeseen
maahanmuuttajat@akava.fi, josta ne välitetään sopivaan akavalaiseen liittoon, liittojen
nimeämälle vastuuhenkilölle. Lisätietoja: Akavan asiantuntija Kristiina Kokko p. 050 3423 654
Ilmainen englanninkielinen tietoisku yrittäjyydestä 10.11.2016 klo 13–15 Technopoliksessa
(koulutustila Pappkoff, Technopolis, Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tampere). Tilaisuus sopii
kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille englanninkielentaitoisille maahanmuuttajille. Aiheina ovat
1) liiketoimintaidea ja –suunnitelma, yrityksen perustaminen, rahoitus, tuottavuus,
yritysmuodot, verotus, arvonlisävero, starttiraha, vakuutukset 2) osuuskuntatoiminta 3)
työpaikkasuomi yrittäjille 4) yrittäjän oleskelulupa. Ilmoittautumiset sanna.kultala@ensimetri.fi

Työkaluja, selvityksiä, tietoa ja toimijoita
Tampereen kaupunki on julkaissut selvityksen maahanmuuton ja maahanmuuttotyön historiasta
Tampereella. Tampereen yliopiston historianopiskelija Mikko Rapon laatima, tutkimuslähteisiin,
arkistoaineistoon ja haastatteluihin pohjautuva selvitys on ensimmäinen kokonaiskatsaus
Tampereen maahanmuuton historiaan kaupungin perustamisesta nykypäivään saakka.
Kotouttamisen osaamiskeskus on laatinut tiiviit ja selkeät tietopaketit maahanmuutosta ja
kotoutumisesta sekä pakolaisten vastaanotosta, joita voi hyödyntää työnsä tukena. Lisäksi
kotouttaminen.fi-sivustolta on löydettävissä mm. kotouttamisohjelman laatimisohjeet.
Sivustoihin kannattaa tutustua kokonaisuutena, sillä sinne on kerätty erittäin kattavasti tietoa
maahanmuuttajien parissa työskentelevien tueksi.
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana Ramboll oy on tehnyt selvityksen, joka kokoaa yhteen
maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemaa, sukupuolten tasa-arvoa ja sen kehitystä sekä
edistämistoimia Suomessa käsitteleviä tietoja. Selvitys löytyy täältä.
Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan taustatekijät vaikuttavat merkittävästi
maahanmuuttajien
työllistymiseen.
Uusi
rekisteritutkimus
osoittaa
eritaustaisten
maahanmuuttajien työllistymisessä ja työurissa olevan eroja. Tutkimus osoittaa
maahanmuuttajien aseman työmarkkinoilla parantuneen merkittävästi. Selvityksen mukaan
maahanmuuttajat ovat työllisinä keskimäärin 40 prosenttia maassaoloajastaan. Selkeitä eroja on
havaittavissa, kun tilannetta tarkastellaan sukupuolen, ikäluokan, muuttoajankohdan ja
maaryhmien kesken. Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajien työuria Suomessa 1990- ja
2000-luvulla. Tutkimuksen voi lukea täältä.
Paperittomat on vuonna 2012 aloitettu Pakolaisneuvonta ry:n hanke, jossa tarjotaan
paperittomille ja paperittomia kohtaaville oikeudellista neuvontaa sekä tiedotetaan
paperittomien oikeuksista. Hankkeessa tehdään myös oikeudellista selvitystyötä,
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vaikuttamistyötä sekä
koulutetaan
projektikoordinaattori ja lakimies.

paperittomuudesta.

Hankkeessa

työskentelevät

Myös Tampereella toimii Global Clinic, joka on terveyden- ja sairaanhoitoa sekä juridista
neuvontaa tarjoava vapaaehtoisvoimin ylläpidetty klinikka. Palvelut ovat ensisijaisesti
tarkoitettu potilaille, jotka eivät ole oikeutettuja julkiseen terveydenhoitoon. Global Clinic on
avoin kaikille, kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta. Apua saa veloituksetta,
anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen.

Tukea toimintaan haettavissa ja tulossa hakuun syksyllä
Hämeen ELY-keskus avaa joulukuussa 2016 Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden
valtakunnallisen ESR-haun. Haussa haetaan hankkeita, joissa kehitetään työhön, koulutukseen
tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja 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. Hakuinfo järjestetään 2.12.2016 klo
13–16 Paasitornissa Helsingissä ja siihen on mahdollista osallistua myös videoyhteyden
välityksellä. Hakuinfon ohjelma, haun tarkemmat painotukset, hakuilmoitus ja hakemusten
jättöaika julkaistaan joulukuun alussa osoitteessa täällä. Lisätietoja: projektipäällikkö Ilona
Korhonen, ilona.korhonen@ely-keskus.fi, 0295 020 972.
Työ- ja elinkeinoministeriössä ajalle 19.9.2016–16.10.2016 aiottu valtionavustuksen haku on
jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. Haun avautumisesta ilmoitetaan
www.kotouttaminen.fi-sivustolla heti, kun uusi ajankohta varmistuu. Haku on tarkoitettu
valtakunnallisten järjestöjen kotoutumista tukevaan työhön hankkeille, joilla kehitetään
paikallistason yhdistysten osaamista niin, että etenkin pakolaisina tai humanitaarisista syistä
maahan tulleiden henkilöiden kotoutumisen tueksi tehtävä toiminta vahvistuu ja tehostuu.
Maaseutuohjelman hankerahoituksen avulla voidaan lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja
elämänlaatua.
Mahdollisuuksia
löytyy
myös
maahanmuuttajien
kotouttamiseen.
Maaseutuohjelman kautta voidaan rahoittaa myös yhteisöllisyyttä, osallisuutta, verkostoitumista
ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisääviä hankkeita. Hankkeissa voidaan organisoida
harrastustoimintaa ja tapahtumia, joissa eri taustoista lähtevät ihmiset kohtaavat. Myös taide ja
kulttuuri voivat olla osa maahanmuuttajien kotouttamista. Lisätietoja saat täältä. Tutustu myös
hanketoimijan käsikirjaan.

Syksyn ajankohtainen arjen apu
Ruotsin myrkytystietokeskus on laatinut esitteen Ruotsin vaarallisimmista myrkkysienistä. Esite
löytyy 29 kielellä ja sitä voi hyödyntää myös Suomen luonnossa liikkuvien valistuksessa, sillä
myrkylliset sienet ovat samat molemmissa maissa. Esitteet löytyvät täältä.

Hyvää loppusyksyä kaikille!
Jos haluat, että välitän jatkossa tietoa organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista uutiskirjeen
kautta, ole hyvä ja laita minulle viestiä.
Voit myös ottaa minuun yhteyttä jos haluat, että lisään sinut uutiskirjeen postituslistalle tai
poistan sinut listalta.
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Muistathan tilata lisäksi Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirjeen täältä, jos et ole sitä vielä
tehnyt.
Ystävällisin terveisin, Katariina Tcheuffa
aluekoordinaattori, Pirkanmaa ja Keski-Suomi
katariina.tcheuffa@ely-keskus.fi
puh. 0295 020 946
Pirkanmaan ELY-keskus, Pellavatehtaankatu 25, PL 297, 33100 Tampere

