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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

26.4.2017                                  

 

Arvoisa yhteistyökumppani, 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta sekä valtakunnallisesti. Tarpeetonta 
toistamista pyritään välttämään sisällöissä, joten pyydä tarvittaessa uudelleen aiempia uutiskirjeitä.  

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 
Kasvua kansainvälisistä osaajista –projektihaku lähestyy! Työ- ja Elinkeinoministeriö 
on käynnistänyt viime vuonna Kasvua kansainvälisistä osaajista –agendan, jossa 
tavoitteena on kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus ja verkostot 
työnantajien kasvuksi ja kansainvälistymiseksi. Tämän tavoitteen edistämiseksi 
avataan nyt Kasvua kansainvälisistä osaajista –hankehaku. Haussa on mukana sekä ESR- 
että EAKR-puolet ja se on avoinna 14.6.-25.9.2017. Rahoittajana on Uudenmaan Liitto 
(EAKR) ja Hämeen ELY-keskus (ESR). Hakemus jätetään tuttuun tapaan EURA2014-
järjestelmään. Hakuinfo järjestetään 14.6. klo 12-15, paikka ja mahdollisuus 
etäseurantaan vahvistetaan piakkoin. Tähän teemaan tuleva haku on kohtuullisen 
harvinainen, joten kannattaa harkita projektihakemuksen jättämistä. Lisätietoa 
täällä.  
 
Valmistaudu syksyn AMIF-hakuun – idea- ja kumppanihaku avoinna nyt 
Amif-rahaston seuraava haku avataan lokakuussa 2017. Projektien valintaprosessissa 
korostetaan laajempia hankekumppanuuksia ja vaikuttavuutta. Tätä silmälläpitäen 
rahasto on nyt avannut idea- ja kumppanihaun, jossa hankkeita suunnittelevat tahot 
voivat lähettää rahastolle tietoa kehittämistarpeista sekä myös hankeideoitaan. 
Rahasto tukee idea- ja kumppanihakuun osallistuneita verkottamalla valtakunnallisesti 
toimijoita yhteen syksyn hankehakua varten. Tämä tilaisuus kannattaa käyttää 
hyväksi, näkemys on, että ellei tähän ideavaiheen osallistu, on vaikeaa menestyä 
varsinaisessa haussa. Haku on auki 15.5. saakka. Lisätietoa löytyy täältä.  
 

Maaseuturahasta mahdollisuutena kotouttamiseen liittyville hankkeille.  
Tiesitkö, että Maaseuturahasto rahoittaa myös hankkeita, joissa fokuksena on 
kotoutuminen? Varsinaisia hakuaikoja ei ole, vaan hakemuksia otetaan jatkuvasti 
sisään, hakemukset käsitellään kolmesti vuoden aikana. Hankkeet voivat olla 
vaihtelevia sisällöiltään, keskeistä on, että maaseutu toimintaympäristönä 
huomioidaan. Kannattaa myös huomata, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun osilta 

https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/etusivu/-/asset_publisher/e3GiI5zNmk31/content/ennakkotieto-kasvua-kansainvalisista-osaajista-hakuinfo-helsingissa-14-6-2017/maximized
http://eusa-rahastot.fi/tuen-hakijalle
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toiminta voi tapahtua jokaisessa kunnassa, tietyin rajoituksin myös Oulussa. Kysy lisää 
aluekoordinaattorilta, lisätietoa löytyy myös täältä.  

 

 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 

Aikuiset kotoutujat koulutuksessa: oppimisvaikeudet. Helsinki, 27.4. klo 
12:15-15:15, etäkatsomot mm. Oulussa Pohjois-Pohjanmaan ELY 
(allekirjoittanut), ja Kajaanissa Kainuun ELY (yhteys Nina Jyrkäs).  

Mentorointia ja metsäluontoa! Kototyön uusi ekologia-seminaari. Kielen taidot 
työllistymisen tukena –hankkeen kevätseminaari järjestetään 28.4. klo 9-16 
kaupungintalon valtuustosalissa. Lisätietoa täällä. Tätä kirjoittaessa 
ilmoittautuminen on edelleen avoinna.  

Huom. edellinen uutiskirje: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat 
kotoutujat koulutuksessa. Helsinki, seminaari Helsingissä 22.5. 
ETÄMAHDOLLISUUTTA EI OLE. Kiinnostuksen myötä koulutusta harkitaan 
toteutettavaksi paikallisesti alkusyksystä alueellamme, tästä lisätietoa 
myöhemmin.  

Maahanmuuttaja yritysneuvonnan asiakkaana -koulutus Kajaanissa 5.5. 
Koulutus on tarkoitettu yritysneuvontaa tekeville tahoille sekä keskeisille 
yritysneuvonnan sidosryhmille. Kouluttajana toimii BusinessOulun Henry 
Koivukangas. Tilaisuutta voi seurata etänä streamauksena etäkatsomoista tai 
omalta työpisteeltään. Lisätietoa jussi.leponiemi@ely-keskus.fi 

MONET-seminaari 2017: Hyvinvointia, terveyttä ja työtä kotoutumiseen järjestetään 
torstaina 11.5.2017 klo 9–16. Ohjelma löytyy täältä. Seminaariin voi osallistua 
paikallisesti, mutta tilaisuudesta järjestetään myös etäkatsomo Oulussa ja Kajaanissa, 
tarvittaessa myös muuallakin. Etäkatsomoon ilmoittautuminen (Oulu 
jussi.leponiemi@ely-keskus.fi, Kajaani nina.jyrkas@ely-keskus.fi) 8.5. mennessä.  

Totuudenjälkeinen aika? Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kevätseminaari Oulun 
yliopistolla 15.5. klo 12-16. Lisätietoa ja ohjelma täällä. Huomaa mahdollisuus 
etäseurantaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

Seminaari kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien 
viitekehyksestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Helsingissä 8.6. klo 9:30-16 
seminaarin, jossa keskitytään erilaisten osaamiskokonaisuuksien kansallisiin 
viitekehyksiin sekä tutustutaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
toimeenpanoon Euroopassa. Lisätietoja täällä.  

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto#.WQBvpEXyhEY
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/ajankohtaista-hankkeessa
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3223535
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/45952
http://minedu.fi/tapahtumat/2017-06-08/seminaari-kansallisesta-tutkintojen-ja-muiden-osaamiskokonaisuuksien-viitekehyksesta
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Työkaluja ja julkaisuja 
 

 Kotouttaminen.fi –sivusto on uudistunut. Uudistuksesta kerrottiin jo edellisessä 
uutiskirjeessä. Lisähuomiona mahdollisuus tuoda omia valtakunnallisesti kiinnostavia 
uutisia julkaistaviksi myös tuolla sivulla. Jos sinulla, taustaorganisaatiollasi, 
hankkeellasi tai muulla taholla on kiinnostavaa, ajankohtaista ja uutuusarvoa 
sisältävää kerrottavaa maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyen, voit luoda 
uutistekstin tai blogikirjoitelman. Toimita teksti aluekoordinaattorille, joka jatkaa ne 
edelleen sivuston päivityshenkilöstölle mahdollista julkaisua varten. Tähän mennessä 
uutiset ja tekstit ovat olleet varsin Etelä-keskeisiä, kannustankin eri osapuolia 
harkitsemaan tätä mahdollisuutta ja siten saamaan myös huomattavan suuren 
lukijajoukon asialleen. Muistathan myös, että aluekoordinaattoreilla on myös nykyisin 
päivitysmahdollisuus sivuille, joten jos sinulla on esimerkiksi aihepiiriin liittyvä 
tilaisuus, jonka uskoisit sopivan tiedotettavaksi myös kotouttaminen.fi –sivuilla, ole 
hyvä ja ole yhteydessä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  

 
 Siirtolaisuusinstituutin uusi verkkoaineisto. Siirtolaisuusinstituutti on julkaissut 
esitysaineiston maahanmuutosta ja ulkomaalaisista Suomessa. Aineisto käsittelee 
Suomeen suuntautuvan maahanmuuton historiaa ja nykytilannetta. Peräti 70 dian 
aineisto soveltuu esim. opetuskäyttöön. Lisäksi ladattavissa on esimerkiksi Lappiin 
liittyviä toimenpide-esityksiä, jotka voivat olla sovellettavissa myös alueellamme. Lue 
lisää täältä.  

 
 Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi. Kipupisteet ja toimenpide-
esitykset 2. Tutustu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreeseen laajaan julkaisuun, 
joka ottaa kantaa useilla tasoilla laaja-alaisesti koulutuspolkujen kehittämiseen. 
Julkaisu sähköisenä.  

 
 Tampereella pidettiin Perheryhmäkotipäivät 6.-7.4. Päivien sisältö tallennettiin ja 
sisältöä voi käyttää esimerkiksi henkilöstökehityspäivillä tai itsenäiseen opiskeluun.  

 Linkki tallenteeseen.  
 
 Valtion taloudellinen tutkimuslaitos on julkaissut kaksiosaisen tutkimusartikkelin 
Suomessa asuvista maahanmuuttajista työmarkkinoilla vuosina 1990-2013. Lisäksi 
artikkelissa käsitellään lyhyesti politiikkamuutoksia syksystä 2015 alkaen. Dokumentti 
on luettavissa sähköisesti täällä ja täällä.  

 
 
 Kannattaa myös seurata näitä hieman kaukaisempia hankkeita: 
  
 Papurys -hanke, Turku. Hanke keskittyy nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä 
tekevien osaamisen kehittämiseen monilla tavoilla. Hankkeen päätoteuttaja on Turun 
ammattikorkeakoulu ja hankkeen toteutusaika on 1.1.17-31.12.18. Hanke tuottaa 
Open Access-alustan, johon kootaan erilaisia resursseja vapaasti eri toimijoiden 
hyödynnettäväksi. Lisää tietoa täällä.  

 

mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uutta-verkkoaineistoa-siirtolaisuusinstituutilta
http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-451-1
http://webcast.dimmercity.fi/browse/TEM/Perheryhmakotipaivat_Tampere_2017
http://vatt.fi/labor-market-integration-of-refugees-in-finland
http://vatt.fi/dealing-with-a-refugee-crisis-policy-lessons-from-economics-and-political-science
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/papyrus-nuorten-maahanmuuttajien-kanssa-tyota-teke/
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 Osallisena verkossa –hanke keskittyy parantamaan syrjäytymisvaarassa olevien 
aikuisten maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyviä digitaalisia 
taitoja. Kehittävää työtä tehdään yhtäältä suoraan maahanmuuttajien parissa, 
toisaalta myös maahanmuuttajataustaisia kohtaavien opettajien ja muiden 
kohderyhmän kanssa työskentelevien kanssa kehittämällä toimintatapoja ja 
ohjauspalveluosaamista. Päätoimija on Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia 
ja hankkeen toteutusaika on 5/2015-4/2018. Lisää tietoa täällä.  

 
 

 

Ministeriöiden ym. tiedotteita 
 

Tilastokeskus julkaisi uusia tilastoja maaliskuun lopussa. Arabia nousi 
kolmanneksi suurimmaksi vieraskieliseksi ryhmäksi Suomessa. Lue lisää täältä.  

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELYjen lisäresurssit kotouttamiseen saivat 
jatkoa! Suurella ilolla otimme vastaan tiedon tärkeiden lisäresurssien 
jatkumisesta, Erja Leppälä jatkaa Oulussa Pohjois-Pohjanmaan ELY:n 
maahanmuuttoasiantuntijana ja Nina Jyrkäs Kajaanissa Kainuun ELY:n 
maahanmuuttoasiantuntijana ollen myös ELY:n puolelta päävastuussa 
maahanmuuttoasioissa Kainuussa. ETNO:n koordinointi siirtyy tässä yhteydessä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle.  

https://www.luksia.fi/tietoa-luksiasta/kehittamisprojektit/esr-projektit/osallisena-verkossa/
http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_tie_001_fi.html?ad=notify

