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• Hankeaika 1.9.2020-30.8.2021, toteuttaja Turun kaupunki

• Rahoitus TEM

• Tavoitteena kansainvälisten osaajien vastaanoton ja asettautumisen 
sujuvoittaminen Turun seudulla sekä houkuttelu alueelle.

Talent Boost Turku

Ota yhteyttä: 

• Projektipäällkkö Arjan Myftari 

(arjan.myftari@turku.fi)

• Viestintäkoordinaattori Nuppu 

Ervasti (nuppu.ervasti@turku.fi)

1. Kartoitetaan kaupungin englanninkieliset asettautumisen palvelut 

sekä kanavat, tunnistetaan niiden pullonkaulat ja kehitetään 

palveluita monikanavaisesti.

2. Pilotoidaan uusia palveluohjaukseen ja houkutteluinformaatioon 

liittyviä palveluita 

3. Parannetaan Turkuun muuttavien kokemusta. Konkreettisia 

toimia esim. Welcome to Turku! –tapahtumasarja, joka 

tutustuttaa uudet asukkaat kaupungin palveluihin

4. Houkutellaan uusia osaajia Turun seudulle yhteistyössä laajan 

Talent Hub Turku -verkoston kanssa



Maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden kehittäminen 
Varsinais-Suomessa-hanke

• Rahoitus TEM

• Turun lisäksi hankkeessa mukana Laitila ja Uusikaupunki sekä kehittämiskumppaneina 
Raisio ja Salo 

• Hankkeessa mm. 

• kehitetään kaupunkien omia neuvonta- ja ohjauspalveluita

• Kehitetään monikanavaisia sähköisiä ja digitaalisia palveluja 

• koordinoidaan ja järjestään yhteistä koulutusta neuvojille ja ohjaajille sekä muille 
maahanmuuttajia työssään kohtaaville tahoille. Erityisesti verkkokoulutukset ovat 
maakunnallisesti avoimia kaikille.

• vahvistetaan alueellista verkostoyhteistyötä viranomaisrajat ylittäen ja osallistaen
mukaan alueen kolmatta sektoria ja yrityksiä toimintaan

• Pilotoidaan ohjauksen ja neuvonnan Pop up –toimintaa järjestöissä ja yrityksissä 
yritysyhteistyö

Kysy lisää: 
Projektipäällikkö
Marina Mgvdeladze
Turun kaupunki,
p. 0401759584
marina.mgvdeladze@
turku.fi

mailto:marina.mgvdeladze@turku.fi


Hankkeita koulutuksen ja 
työllisyyden edistämiseen



Perusta -Perustaidot hallussa 
1.5.2019 – 31.12.2021
• Hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja 

tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet. Perustaitojen opiskelulla 
tuetaan ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista oppilaitos- ja työelämäympäristössä.

• Hankkeessa kehitetään toimintamalleja potentiaalisten koulutukseen hakeutujien tavoittamiseksi sekä tämän 
kohderyhmän perustaitojen parantamiseksi. Tavoitteen toteutumiseksi kokeillaan uusia oppilaitosten ja 
niiden ulkopuolisten ohjaavien tahojen yhteistyömalleja, joilla tavoitetaan koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella olevia. Erityisinä kohderyhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset. 

• Hankkeen toteuttavat: Turun kaupungin sivistystoimiala, Koulutuskuntayhtymä Tavastia,

Länsirannikon koulutus Oy WinNova ja Turun aikuiskoulutussäätiö

• Hankkeen rahoituksesta vastaavat: ESR ja Pohjois-Pohjanmaan ELY
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Lisätietoja:
Turun kaupunki
sivistystoimiala 
Jasmin Al Kurdi 
040-1699332

jasmin.alkurdi@turku.fi



KOROKE – Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 
ohjaus- ja kieliklinikka 2019 - 2021

• Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sijoittuminen omalle alalleen koulutusta vastaaviin tehtäviin 
edellyttää kielitaidon lisäksi suomalaisen työelämän ja työnhaun käytäntöjen tuntemusta. Korkeakoulutusta 
vaativissa ammateissa ja niihin johtavassa koulutuksessa tarvitaan syvällistä osaamista kaikilla kielen osa-
alueilla.

• KOROKE-hankkeen ohjaukseen ja lyhytkursseille voivat osallistua korkeakoulutetut maahanmuuttajat ja 
korkeakouluopiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

• Hanke on Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen ja Brahea-
keskuksen yhteinen. Se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 

• KOROKE -hanke järjestää

• yksilöllistä koulutus- ja uraohjausta suomeksi ja englanniksi

• työnhakukoulutuksia pienryhmille suomen kielellä, edellytetään vähintään kielitasoa A2

• täsmäkielitukea eli yksilöllisten tarpeiden mukaista henkilökohtaista suomen kielen ohjausta

• akateemista kielitaitoa kehittäviä, osin alakohtaisesti painotettuja suomen kielen lyhytkursseja

• Koroke-hankkeen toiminnot ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja
www.utu.fi/moniku/

www.utu.fi/suki

suunnittelija Heli 
Kamppari,

helkam@utu.fi, 
puh. 040 182 0875 

hankevastaava Hanna 
Jokela, 

hanna.jokela@utu.fi,  
puh. 050 328 9298

http://www.utu.fi/moniku/
http://www.utu.fi/suki


Maahanmuuttajien osaamiskeskus 

• Osaamiskeskus kokoaa yhteen maahanmuuttajien koulutusta ja työllisyyttä edistäviä palveluja toimien 
satelliittina kaupungin eri toimijoiden välillä. Se ohjaa asiakkaat työhön tai työllistymistä edistävään palveluun 
tai omaan toimintaansa, jota järjestetään sekä työpisteellä että Turun ammatti-instituutissa. 

• Osaamiskeskus tarjoaa mm. 

• omakielistä neuvontaa ja tukea opintoasioihin sekä työnhaun eri vaiheisiin, osaamisen tunnistamiseen ja 
työhön ohjaamiseen

• opinto‐ohjausta sekä opintoja ja opiskeluvalmiuksia tukevaa toimintaa

• koottua tietoa eri toimijoiden työllistymis-, kouluttautumis- ja kotoutumispalveluista

• tietoa sekä suomalaisen työelämän säännöistä että tukea ensi askeliin työelämässä

• uudenlaisia palveluja ja toimintaa työpaikalla ja/tai työn ohella tapahtuvaan kotoutumiseen.

• Osaamiskeskuksen toiminta toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä, johon osallistuvat kaupungin toimijoiden 
lisäksi Varsinais-Suomen TE-toimisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungissa toimivia oppilaitoksia ja 
korkeakouluja sekä useita yrityksiä ja yhdistyksiä.

• Kaupungin rahoituksen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta

• Lue lisää: https://www.turku.fi/osaamiskeskus

https://www.turku.fi/osaamiskeskus


JOK - Jalkautuva osaamisen
kehittämisklinikka (1.8.2018–31.7.2021)

• Päätoteuttaja Auralan Setlementti ry 

• Hankkeessa autetaan työelämässä olevia maahanmuuttajia kehittämään osaamistaan ja 
työelämätaitojaan. Hankkeen tavoitteena on tukea työssä pysymistä ja työuralla etenemistä.

• Klinikkamaista pienryhmä- tai yksilöopetusta perustaidoissa, kuten 

• Hanke tarjoaa joustavia mahdollisuuksia mm. suomenkielessä, matematiikassa, 
tietotekniikassa. Maksutonta opetusta järjestetään sekä Auralassa että työpaikoilla.

• Lisätietoja: http://jok.aurala.fi/

Lisätietoa
Laura Siniranta, hanketyöntekijä ja 
suomen kielen opettaja 
050 322 3837, 
laura.siniranta@aurala.fi 

http://jok.aurala.fi/


TEMPO - Yrittäjämäistä asennetta ja työelämätaitoja 

maahanmuuttajille, osaavia tekijöitä yrityksille   1.3.2019-28.2.2022

• Tempo-hankkeessa edistetään maahanmuuttajien mahdollisuuksia menestyä työelämässä ja 
yrittäjinä. 

• Hanke tarjoaa: 
• yrittäjämäisen asenteen valmennusta ja työpajoja sekä työssäkäyntialueeseen asettautumisen palveluita 

maahanmuuttajille

• valmennusta yrittäjäksi ryhtyville maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajayrittäjille työpajoja 
yritystoiminnan kehittämiseen ja liiketoiminnan ylläpitämiseen

• työnantajille tukea maahanmuuttajien rekrytointiin

• yritysneuvojille tukea maahanmuuttajayritysten neuvontaan

• Hankkeessa  yhdistyy uudenlainen maahanmuuttajatyön ja yritysneuvonnan

monialainen osaaminen, joka mallinnetaan joustavaksi ja vuorovaikutteiseksi 

palvelupoluksi, joka vastaa Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen 

tarpeisiin.

Yhteystiedot: 
projektipäällikkö

Jenny Honka, 
projektipäällikkö, 

jenny.honka@humak.fi
0400 349 243



Turun AMK:n maahanmuuttotyöhön 
liittyviä hankkeita

• Insinööriksi Suomeen (1.9.2019 - 31.12.2021)
• https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/insinooriksi-suomeen/

• MESH- Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena  (15.1.2019-
31.12.2021)

• https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/mesh-verkostot-ja-mentorointi-maahanmuuttajien-
tyo/

• WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen (1.5.2019 - 30.4.2021)
• https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/maahanmuuttajanaisten-voimaantumisen-

tukeminen/

• YOUME – mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana (14.1.2019 - 31.1.2021)
• https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/youme/

Tutustu kaikkiin Turun AMK:n hankkeisiin: 
• https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/kehitetaan-yhdessa/
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Osallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen



Stig in2! Astu sisään! Come In! –
Born to be included 1.9.2020 – 31.7.2022

• Toteuttaja: Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

• Rahoitus: Amif

• Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoja ja kehittää menettelytapa, joka edistää 
lasten ja nuorten hyvää integroitumista sekä lisää lasten ja nuorten hyvinvointia ja 
osallisuutta yhteiskunnassamme. Hankkeessa pyritään myös vahvistamaan 
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
osaamista sekä toimijoiden välistä monialaista yhteistyötä. 

• Prosessien teemoina on vanhempien voimaannuttaminen ja tukeminen, 
traumatisoituneiden lasten ja nuorten tukeminen sekä neuvojen antaminen 
koulutus- ja vapaa-ajan sektoreiden kehittämiseen joustavuuden lisäämiseksi ja 
systeemisten epäoikeudenmukaisuuksien vähentämiseksi.

• Seuraa hanketta:  https://m.facebook.com/pg/stigin2/posts/?ref=page_internal

https://m.facebook.com/pg/stigin2/posts/?ref=page_internal


Paloma 2 - Pakolaisten mielenterveystyön 
valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen 
ja osaamisen levittäminen 1.2.2019-30.6.2021

• Rahoittaja: AMIF

• Tavoitteet

• Perustetaan ja vakiinnutetaan pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskus osaksi 
erityisvastuualueiden palvelurakennetta.

• Pilotoidaan Paloma-käsikirjassa mainittuja työkaluja http://www.julkari.fi/handle/10024/136193

• Osaamiskeskuksen tehtävänä on tarjota tukea ja tietoa eri alojen ammattilaisille niin, että pakolaistaustaiset 
saavat sujuvasti tarvitsemaansa tukea mielenterveyteensä ja mielenterveyden häiriöiden hoito on tehokasta 
ja oikea-aikaista.

• Tyksin erityisvastuualueen asiantuntijana Tyks Psykiatrialla 

toimii Essi Salama (etunimi.sukunimi@tyks.fi) 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136193
mailto:etunimi.sukunimi@tyks.fi


EqualCity –hanke 1.11.2019-
30.10.2021

• Päätoteuttaja IOM.  Hankkeen toteutustapa on kaksi portainen: neljässä pilottikaupungissa 
(Bryssel, Luxemburg, Rooma ja Göteborg) kehitetään materiaalia ja toimintatapoja ko. väkivallan 
ehkäisyyn, joita kokeillaan ja toteutetaan kohdekaupungeissa. Turun lisäksi kohdekaupunkeina 
ovat Amsterdam (Hollanti), Karlstad (Ruotsi), Leeuwarden (Hollanti), Limassol (Kypros), Madrid 
(Espanja), Rotterdam (Hollanti); Thessaloniki (Kreikka), Wien (Itävalta) ja Varsova (Puola). 

• Tavoitteena on kehittää  maahanmuuttajayhteisöihin kohdennettuja toimia seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan (SGBV) ehkäisemiseksi EU-alueen kaupungeissa. 

• Hanke tukee Istanbulin sopimuksen määräysten toimenpanoa Turussa, mikä on kirjattu yhdeksi 
kaupungin kotouttamisohjelman  kehittämistoimeksi 

• Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta (nk. Istanbulin sopimus) astui Suomessa voimaan 1.8.2015. 
Istanbulin sopimus sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden 
saattamisesta vastuuseen teoistaan. Sopimus kattaa kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot. 
Istanbulin sopimus painottuu väkivallan ennaltaehkäisyyn, mutta se sisältää runsaasti velvoitteita 
myös väkivallan uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi. 



PETU - perhetyötä ja tukea 
maahanmuuttajille 2019 -2021

- Toteuttaja Auralan Setlementti ry 

- Rahoitus STEA

- Tavoitteena:
1. Tuen ja ohjuksen antaminen erilaisissa perhettä ja yksilöä koskevissa 

ongelmatilanteissa ja elämän muutoskohdissa.
2. Auralan Kotoperhe- ja harrastusystävän kehittäminen. Toiminnan 

tavoitteena on kieli-, kulttuuri-, harrastus- ja työelämäorientaatio sekä 
tukea verkostoitumista.

3. Koulumentoroinnin kehittäminen Ota yhteyttä: 
hankepäällikkö 
Outi Tikkanen,

p. 050-316 7715, 
outi.tikkanen@aurala.fi



YHDISTYSTEN STEA–RAHOITTEISIA 
HANKKEITA 2021 (päätökset joulukuu 2020) 

- Auralan nuoret:  Tyttöjen ja nuorten naiset osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukemiseen

- Auralan setlementti: PETU 2019–2021: Maahanmuuttajataustaisten perheiden arjenhallinnan ja osallisuuden tukemiseen 

- DaisyLadies:  Työikäisten ja ikääntyneiden maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymisen ehkäisemiseen koulutuksen, vertaistuen ja 
ryhmätoiminnan avulla.

- Globaalinuoret:  Aqoon toiminta: Nivelvaiheessa olevien, opiskelevien ja keskeyttämisuhan alla olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten 
tukeminen ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla 

- Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyöyhdistys Baltic Region ry: Silta 2019-2021: Venäjänkielisten kotona asuvien ikääntyneiden 
osallisuuden lisääminen mm. järjestämällä yhteisiä tapaamisia kantaväestön kanssa ja pienryhmätoiminta. 

- Monipalvelukeskus Tsemppi: Vain Miehille 2019-2021: Maahanmuuttaja- ja kantasuomalaisten miesten yhdessä toimimisen, 
yhteisöllisyyden, osallisuuden ja kielitaidon lisäämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan avulla 

- Suomen akateemisten naisten liitto: Luetaan yhdessä -verkoston toimintaan ja kehittämiseen

‾ Suomen pakolaisapu ry: Järjestön vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja  kehittämiseen

- Turun NMKY: Muutoksia ja ongelmia kokeneiden maahanmuuttajien henkilökohtaiseen palveluohjaukseen

- Turun valkonauha ry:  Kaikkien naisten talo 2017–2021: Haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän 
lastensa osallisuuden tukeminen päiväkeskustoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kautta 

- Yhdessä-yhdistys:  Kahdensuuntaista kotoutumista tukevan monikulttuurisen matalan kynnyksen toimipisteen ylläpitoon Varissuolla ja 
Runosmäessä. 

31.12.2020 Koonnut Sari Kanervo 16


