
 
 
TIISTAI 18.9.2018 

OHJELMAKAISTAT  

Klo Vastaanotto Hyvinvointi ja asuminen Osallisuus Koulutus Työllisyys 

13.00 - 
13.45 

Kuntanäkökulmia kotoutumiseen 
 
Kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotto. Kokemuksia uusien 
kuntalaisten vastaanotosta.  Konkarikunnat 
ja aloittavat kunnat tapaavat 
kuntapaneelissa.   
 

Koto-laki tulee, oletko valmis? 
 
Ajankohtaiskatsaus koto-lakiin. Mitä haluat 
tietää Koto-laista?  
Alustus. 
Esitä kysymyksiä asiantuntijalle. 
Perehdytystä osallistavalla tavalla. 

Minulla on oikeus osallistua...  
 
Asiantuntija-alustus perusoikeuksista ja 
keskustelua asianosaisten kanssa niiden 
toteutumisesta Suomessa 2018.  
 
Avauspuheenvuoro ja paneelikeskustelu 
 
 

Reducing blind spots of education (in 
English) 
 
Top 5 breakthroughs and setbacks in the 
education of immigrants. The most 
successful actions and measures. 
  
Speakers: Ms. Kirsi Kangaspunta, Director, 
Ministry of Education and Culture of Finland 
                            

Maahanmuuttajien yrittäjyys ja muut 
työllistymisen keinot 
Yrittäjyys tarjoaa monelle 
maahanmuuttajalle parhaan väylän 
työllistymiseen. Mitä muita väyliä 
työmarkkinoille on tarjolla?  
 
Asiantuntija-alustukset: Kaisu Keisala-Kaseja, 
maahanmuuttajayrittäjyyden koordinaattori, 
Suomen Yrittäjät.  
 
Maria Victoria de la Cruz Molinari, 
projektipäällikkö, Lieksan 
Somaliperheyhdistys ry 
 
Paneelikeskustelussa kokemuksia myös 
maahanmuuttajayrittäjän ja koulutuksen 
näkökulmasta. 

13:55 - 
14.40 

Oikeusapu turvapaikkaprosessissa ja 
perheenyhdistämisen kulmakiviä - osa I 
(Huom. sessio kestää yhteensä klo 13:55-
15:35). 
 
Tämän päivän oikeudellinen neuvonta 
turvapaikanhakijoille - mitä se tarkoittaa ja 
milloin neuvontaa saa? Keskustelua 
kolmessa ryhmässä: 
A) Oikeudellinen neuvonta ja prosessi 
alkuvaiheen vastaanotossa. 
B) Oikeudellinen neuvonta ja prosessi 
valitusvaiheissa. 
C) Oikeudellinen neuvonta ja prosessi 
perheenyhdistämistilanteissa. 

Asumisen tuki  
 
Miten taataan toimivat naapuruussuhteet 
kotoutumisen edistämisessä? Osaavatko 
maahanmuuttajataustaiset asua Suomessa? 
Ymmärtävätkö vuokrataloyhtiöt heidän 
erityistarpeita? Mitä tehdään kun välit ovat 
poikki naapureiden kanssa? 
Työpaja. 

Maahanmuuttaja osana ohjaus- ja 
neuvontapalveluita 
 
Miten ohjaus- ja neuvontapalveluita 
järjestetään, miten ne tukevat osallisuutta, 
mitkä ovat tulevaisuuden visiot peilaten 
esimerkiksi tulevaa uutta lakia kotoutumisen 
edistämisestä? 
 
Kotoutumislain esittely, Lahden, Kotkan ja 
Vaasan kuntien palveluiden esittelyä ja 
keskustelua.  
 
Kielet: suomi ja ruotsi 
 
 

Kesytä kielitietoisuus –alustus  
 
Kielitietoisuus – miksi, mitä, miten? 
Puhuja: Jenni Alisaari, yliopisto-opettaja, 
Turun yliopisto 

Exciting examples of employment (in 
English) 
What can we learn from each other in regard 
of employment? Is it easier for an immigrant 
to find work in other countries than in 
Finland? Is there a common road to success? 
 
Keynote speaker 
Sonja Hämäläinen, Migration Director, 
Ministry of Economic Affairs and 
Employment 
 
Panel discussion with a focus on sharing 
good practices, from the EU and Finnish 
perspectives. 

14.50 - 
15.35 

Oikeusapu turvapaikkaprosessissa ja 
perheenyhdistämisen kulmakiviä - osa II 
(huom. sessio kestää yhteensä klo 13:55-
15:35). 
Ks. tarkemmat tiedot yllä 

Social housing initiative in Antwerp (in 
English) 
Antwerp city wants to ensure that young 
fugitives have the opportunity to rebuild 
their lives in Antwerp. Their first priority is 
the integration of these youngsters who, like 
all youngsters, deserve that extra helping 
hand. CURANT combines human compassion 
and social responsibility. 
Introduction of the ERDF-funded Curant-
project.  

Osallisuuskäytäntöjen pitching! 
 
Miten varmistaa, että mahdollisimman moni 
on mukana yhteiskunnan toiminnassa? Tule 
kuuntelemaan kotoutumisalan toimijoiden - 
niin kansalaisjärjestöjen, yksityisten 
toimijoiden kuin viranomaisten - keksintöjä, 
ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä osallisuuden 
edistämiseksi, kukin esittely kolmessa 
minuutissa. Entä jos itse haluaisit "pitchata"?  

Kesytä kielitietoisuus – työpaja 
 
Teoriasta käytäntöön – kohti kielitietoista 
opettajuutta ja johtajuutta. 
Puhujat: Jenni Alisaari, yliopisto-opettaja, 
Turun yliopisto, (tbc) 

Eroon ennakkoluuloista ja 
työsuhdehäirinnästä työpaikoilla 
Mistä ennakkoluulot syntyvät ja mihin ne 
johtavat? Kuka on työpaikalla kaikkein 
ennakkoluuloisin – työnantaja vai toiset 
työntekijät? Miten voidaan edistää 
yhdenvertaista kohtelua työpaikalla? 
 
Asiantuntija-alustus 
Eve Kyntäjä, maahanmuuttopolitiikan 
asiantuntija, SAK 
 
Paneelikeskustelussa asiantuntijat kohtaavat 
jokaiselle tärkeän asian äärellä. Mukana mm. 
yhdenvertaisuusvaltuutettu. 



 
 
 
KESKIVIIKKO 19.9.2018 

OHJELMAKAISTAT 

Klo Vastaanotto 
 

Hyvinvointi ja asuminen Osallisuus Koulutus Työllisyys 

10.15 - 
11.00 

Varhaisen kotoutumisen merkitys 
 
Näkökulmia vastaanottovaiheen varhaiseen 
kotoutumiseen. Paneelikeskustelussa 
mukana kokemusasiantuntijat ja 
vapaaehtoiset sekä hanketyön ja 
vastaanottokeskuksen osaajat. 

Paperittomat 
 
Mitä palveluita paperittomilla on oikeus 
saada? Onko heillä oikeuksia? Mitä linjauksia 
heidän SOTE-palveluista on tehty? 
Toteutuvatko ne? 
 
Puheenvuorot: Helsingin kaupunki ja 
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry.  
 
Keskustelua. 

Kenen kotouttamista, kenen osallisuutta? 
 
Työpajan tavoitteena on tuoda 
väestösuhteita tarkasteleva antirasistinen 
näkökulma konferenssin aiheeseen, haastaa 
ongelmallisia nyansseja kotoutumis- ja 
assimilaatiodiskurssissa Suomessa. 

Onnistu ohjauksessa!  
-paneeli 
 
Mikä ohjauksessa toimii ja haastaa, 
puuttuuko edelleen palveluja? Paneelissa 
asiantuntijat  
keskustelevat eteen tulleista sudenkuopista 
ja löytyneistä ratkaisuista. 
 
 

Monien työmahdollisuuksien maaseutu 
 
 
Maaseudulla on paljon mahdollisuuksia 
myös maahanmuuttajille. Miten 
maahanmuuttajat saadaan työllistymään 
maaseudun yrityksiin? Mikä estää ja mikä 
edistää työllistymistä? 
 
Paneelikeskustelun lomassa arjen 
puheenvuoroja yrittäjiltä, 
maahanmuuttajilta ja kotouttajilta. 
 

11.10 - 
11.55 

Terveys ja haavoittuvuuden tunnistaminen 
 
Tiiviit asiantuntijapuheenvuorot ja yhteistä 
keskustelua. 
 
 

Palveluohjaus sote-palveluihin 
 
Millä tavalla lapsiperheitä ohjataan saamaan 
oikeanlaista tukea? Kuinka hyvin apu 
löydetään? Ikääntyneitä 
maahanmuuttajataustaisia on vielä vähän, 
pitäisikö kuntien jotenkin valmistautua 
ikämaahanmuuttajiin? 
Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, 
tarjotaanko matalalla kynnyksellä apua 
kaikille sitä tarvitseville? Osataanko 
maahanmuuttajataustaisia auttaa ajoissa? 
 
Learning cafe kolmella teemalla:  
1. lapsiperheiden palvelut  
2. mielenterveyden tuki  
3. ikääntyneet 
 

Benchmarking good practices in the 
European level (in English) 
 
The session will focus on the importance of 
identifying and benchmarking good practices 
not only in Finland, but also in other 
European Cities. 
 
Guest speakers: 
Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Director, 
Bydelsmødre Denmark 
Dr. Levente Polyak, EU URBACT Lead expert 
and Eutropian co-founder 

Tunnista osaaminen –pikatreffit eri mallien 
kanssa 
 
Tunnistammeko asiakkaiden vahvuudet ja jo 
olemassa olevan osaamisen? Tarjolla 
inspiraatiota ja työkaluja. 
 
Esittelyssä osaamis- ja ammattitaitokartoitus 
(TE-palvelut, Amiedu), SIMHE-hanke, 
Monika-Naiset liitto (Osaavien naisten malli), 
Stadin osaamiskeskuksen malli, sovellus 
osaamisen tunnistamisesta (tbc.) 

Talentit - kansainväliset osaajat 
 
 
Miksi maahanmuuttajien aiempi koulutus ja 
työkokemus jäävät piiloon? Miten Suomi 
voisi hyödyntää heidän osaamistaan? Miten 
pääsemme win-win -tilanteeseen? Pitääkö 
Suomeen houkutella lisää kansainvälisiä 
osaajia? 
 
Asiantuntija-alustus: 
Laura Lindeman, erityisasiantuntija, TEM 
 
Paneelikeskustelussa esimerkkejä 
kansainvälisten osaajien kohtaamista 
haasteista sekä onnistuneista urapoluista. 

12.05 - 
12.50 

Hyvinvointia harrastuksista 
 
Miten esim. liikuntaa on tuettu käytännössä. 
Asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijan 
puheenvuorot harrastusten merkityksestä . 
 
 

Pelillistäminen ja palveluiden 
digitalisoituminen 
Mitä hyötyä uudesta teknologista on 
maahanmuuttajataustaisille? Tuovatko 
robotti, alustatalous ja pelillistäminen 
uudenlaisella tavalla apua? 
 
Esittelyssä Kyky-hankkeen digi-applikaatio, 
Guider game, Gamu ry., Tulka -tulkkipalvelu, 
Tulka oy. Naomi- ja Pepper -robotit. 
 
Pitchauksia. 

Vaikuttaminen ilman rajoja 
 
Keskustelussa puhujat haastavat 
vaikuttamisen ja osallisuuden monet 
muodot nykypäivänä ja tulevaisuudessa. 
 
Puhujat mm. Zrinka Bralo, Migrants Organise 
UK 
 
Kielet: Suomi ja Englanti 
Session in Finnish and English 

Maahanmuuttajien koulutuksen 
innovaatiot -pitching 
 
Pitching-voitosta kilpailevat koulutuksen 
näppärimmät tuotteet ja osuvimmat 
palvelut. Voittaja palkitaan. 
 
 

Pitchauksia hyvistä käytännöistä 
 
mm. Kumppanuudella kohti työelämää!  
TE-hallinnon hyvät palvelut 
maahanmuuttajien työllistymisen 
edistämiseksi  
 
Työelämämentoroinnin avulla eteenpäin. 
 

 


