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Hivpoint edistää maahan muuttaneiden seksuaaliterveyttä, ennaltaehkäisee tartuntoja ja tarjoaa
tukipalveluita hiv-tartunnan saaneille. Kuvassa monikulttuurisen työn suunnittelija Batulo Essak, joka
neuvoo työssään asiakkaita suomen, somalin ja englannin kielillä. Myös Hivpointin palvelut
löytyvät kotoutumisentukena.fi:stä.

Kotoutumisentukena.fi:n toimintaa ja
tapahtumia voi näyttää nyt myös muilla
sivustoilla
Kotoutumisentukena.fi:n rajapinnat on avattu, mikä tarkoittaa, että palvelun ilmoituksia voi
näyttää leijukkeen avulla myös muilla sivustoilla. Käyttäjä voi itse valita, mitä ilmoituksia
näytetään: ilmoituksia voi rajata esimerkiksi järjestävän organisaation tai sijainnin
perusteella. Leijuke päivittyy, kun kotoutumisentukena.fi:hin tulee uusia ilmoituksia.
Leijukkeen voi tilata omalle sivustolleen kotoutumisentukena.fi-palvelusta löytyvän
lomakkeen avulla.

Rajapinnat mahdollistavat esimerkiksi sen, että kunnat voivat näyttää alueensa eri
toimijoiden kotoutumista tukevaa toimintaa omilla verkkosivuillaan.

Leijuketta on pilotoitu yhdessä Suomen Pakolaisavun ylläpitämän vertaistoimijat.fi:n
kanssa ja leijuke on otettu sivustolla käyttöön. Kaikki kotoutumisentukena.fi:n ilmoitettu
toiminta, johon on valittu toimintamuodoksi vertaistoiminta, päivittyy nyt automaattisesti
vertaistoimijat.fi:ssä olevaan leijukkeeseen.
Lue lisää kotoutumisentukena.fi:n uutisesta

Kotoutumisentukena.fi:n ilmoittajille työpaja
käyttäjäkokemusten keräämiseksi
Oletko ilmoittanut kotoutumista tukevaa toimintaa verkkopalveluun? Miltä palvelun käyttö
on tuntunut? Onko palvelun kautta tullut mukaan uusia asiakkaita? Miten palvelua voisi
kehittää ja miten sen käyttöönottoa voisi edistää?

Tule kertomaan kotoutumisentukena.fi:n käytöstä työpajaan Helsingissä 27.2. klo 8.30–
11.00. Työpaja on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat rekisteröityneet verkkopalveluun ja ovat
ilmoittaneet sinne kotoutumista tukeva toimintaa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan työpajaan! Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen
kotoutumisentukena.fi:ssä.

Myöhemmin keväällä palautetta on mahdollista antaa myös sähköisellä kyselyllä! Lisäksi
ohjaus- ja neuvontatyöntekijöille järjestään useampi oma palautetyöpaja myöhemmin
keväällä.

Tällä viikolla julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama FinMonik-tutkimus, jossa
selvitettiin Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön hyvinvointia, terveyttä sekä kokemuksia sosiaali- ja
terveyspalveluista vuosina 2018–2019. Kuvassa Kotoutumisen Tila Suomessa -seminaarissa
puheenvuoron pitänyt THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask.

Lähellä.fi- ja kotoutumisentukena.fiverkkopalveluiden yhteinen KICK OFF
Pirkanmaalla 19.2.
Coctail-tilaisuudessa esitellään kotoutumisentukena.fi- ja lähellä.fi-verkkopalvelut sekä
niiden tuomat mahdollisuudet järjestöille ja kuntien viranomaisille Pirkanmaalla. Tilaisuus
järjestetään Kulttuuritalo Laikussa Tampereella 19.2.2020 klo 13:30–15:30. Ilmoittaudu
mukaan viimeistään 14.2. Lisätiedot ja linkki ilmoittautumiseen kotoutumisentukena.fi:ssä.

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019:
kotoutuminen on moniulotteinen
kokonaisuus
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tammikuussa Kotoutumisen kokonaiskatsauksen sekä
Kotoutumisen indikaattorit -tietokannan.

Vuoden 2019 Kotoutumisen kokonaiskatsaus koostuu indikaattoreita esittelevästä
infografiikasta sekä tutkimusjulkaisusta, jonka tekemiseen on osallistunut peräti 27 tutkijaa.

Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta on rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuva avoin
tilastotietokanta. Se on helppokäyttöinen ja tietokannan avulla voi itse räätälöidä ja tuottaa
tilastoja. Indikaattorit on luokiteltu viiteen aihealueeseen: työllisyys, koulutus, hyvinvointi,
osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen.
Lisätiedot ja linkit julkaisuihin sekä tietokantaan kotouttaminen:fissä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tammikuussa Kotoutumisen kokonaiskatsauksen sekä Kotoutumisen
indikaattorit -tietokannan. Kuvassa julkistamistilaisuudessa puhuneet tutkijat Anu Castaneda, Hannu
Karhunen sekä Emma Nortio.

Kotoutumisentukena.fi:stä löytyy nyt myös marttatoimintaa! Kotoutumisentukena.fi-koulutus järjestettiin
tammikuussa Helsingissä yhteistyössä Uudenmaan Marttojen kanssa.

Osallistu kotoutumisentukena.fikoulutukseen
Koulutuksessa saat tukea kotoutumista tukevasta toiminnasta viestimiseen sekä
kotoutumisentukena.fi:n käyttöön. Koulutuksessa opit viestimään organisaatiosi
toiminnasta viranomaisia ja rahoittajia puhuttelevalla tavalla ja saat suoran viestikanavan
toimintasi markkinoimiseen mm. TE-toimistossa, kunnan sosiaalipalveluissa ja
oppilaitoksissa. Tule mukaan, jos järjestät kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen
toimintaa tai tiedotat siitä!

Kevätkauden koulutukset:

Helsinki:
Keskiviikko 26.2.2020 klo 8:30-12, Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa. Ilmoittaudu viimeistään
20.2.

Tiistai 24.3.2020 klo 16:30-20, Monihelin toimisto, Hermannin rantatie 12 B,
4.krs. Koulutus järjestetään englanniksi yhteistyössä Moniheli ry:n kanssa. Ilmoittaudu

viimeistään 18.3.

Keskiviikko 8.4.2020 klo 8:30-12, Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa. Ilmoittaudu viimeistään
2.4.

Torstai 23.4.2020 klo 12-14:30, Luckan Integration, Yrjönkatu 27. Koulutus
järjestetään ruotsiksi yhteistyössä Föreningen Luckanin kanssa. Ilmoittaudu viimeistään
16.4.

Vaasa:

Keskiviikko 4.3.2020 klo 8:30-12. Vasa Arbis, Kirkkopuistikko 15, Vaasa. Koulutus
järjestetään suomeksi yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Ilmoittaudu viimeistään
28.2.

Keskiviikko 4.3.2020 klo 16:30-20. Vasa Arbis, Kirkkopuistikko 15, Vaasa. Koulutus
järjestetään ruotsiksi yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Ilmoittaudu viimeistään
28.2.

Loviisa:

Tiistai 21.4.2020 klo 16:30-20, Kumppanuustalo Kulma, Sibeliuksenkatu 3. Koulutus
järjestetään yhteistyössä Loviisan kaupungin kanssa. Ilmoittaudu viimeistään 15.4.

Lisää koulutuksia on tulossa, tiedotamme niistä kotoutumisentukena.fi:n
tapahtumakalenterissa.

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista

Yhteydenotot ja uutiskirjeen tilauksen

tukevien toimijoiden yhteistyön ja

lopettaminen:

tiedonvaihdon väline, joka vahvistaa

kotoutumisentukena(a)ely-keskus.fi

asiakasohjausta matalan kynnyksen

toimintaan sekä tukee suunnittelu- ja
koordinointityötä.
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