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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

28.3.2017                                  

 

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  
 
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, haku on auki 15.5. saakka. Lisätietoa löytyy täältä.  
 

Kuntien on mahdollista hakea pakolaisten vastaanottoon liittyen Sylvia-
hankkeen bonusrahaa ajalla 1.1.–30.4.2017. 
Tutustu ohjeisiin ja tarkista voiko kuntasi hakea lisätukia! Lisätietoa täällä.  

 

 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 

Hankemylly Pikku-Syötteellä 6.4. Tilaisuus on tarkoitettu maahanmuuton ja 
kotoutumisen parissa toimiville hanketoimijoille. Päivän aikana 
verkostoidutaan, tutustutaan alueemme hankkeisiin sekä syvennytään 
yhteistyön ja yhdessä kehittämisen mahdollisuuksiin. Ilmoittaudu viim. 31.3. 
jussi.leponiemi@ely-keskus.fi 

Aikuiset kotoutujat koulutuksessa: oppimisvaikeudet. Helsinki, etäkatsomo 
Oulussa 27.4. Lisää tietoa seuraavassa uutiskirjeessä. 

http://eusa-rahastot.fi/tuen-hakijalle
http://kotouttaminen.fi/bonusraha
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kotoutujat koulutuksessa. 
Helsinki, etäkatsomo Oulussa 22.5. Lisää tietoa seuraavassa uutiskirjeessä. 

Maahanmuuttaja yritysneuvonnan asiakkaana -koulutus Kajaanissa 5.5. 
Koulutus on tarkoitettu yritysneuvontaa tekeville tahoille sekä keskeisille 
yritysneuvonnan sidosryhmille. Kouluttajana toimii BusinessOulun Henry 
Koivukangas. Tilaisuuteen järjestetään myös etäkatsomo Ouluun, tarpeen 
mukaan myös muualle. Lisätietoa jussi.leponiemi@ely-keskus.fi 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke järjestää keskiviikkona 26.4.2017 
Helsingissä verkostopäivän pakolaisia vastaanottaville kunnille, 
kansalaisjärjestöille sekä kotoutumiseen liittyville hankkeille. Tilaisuuden 
tavoitteena on edistää toimijoiden verkostoitumista sekä jakaa vastaanoton ja 
kotouttamisen hyviä käytäntöjä. Lue lisää täältä.  

 
Työkaluja ja julkaisuja 
 

 Kotouttaminen.fi –sivusto on uudistunut. Uudistus vaikuttaa sivuston url-osoitteisiin, 
joten mahdolliset sivustolle vievät linkit kannattaa päivittää. Uudelta sivustolta löytyy 
entistä paremmin suositut sisällöt, kuten uutiset ja blogi sekä voi kätevästi seurata 
kotouttamisen osaamiskeskuksen some-kanavia.  

 
Kotoutumislain ja pakolaisten vastaanoton käsikirjat ovat nyt Työn tueksi -osion alla. 
Samassa osiossa on myös paljon muuta kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton 
toimijoiden työtä tukevaa materiaalia, kuten lomakepohjia, erilaisia työkaluja ja 
paljon muuta tietoa. Verkkotoimitus jatkaa sivuston sisällön kehittämistä. 
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.  
 
 

Maahanmuuttovirasto on avannut uuden tilastopalvelun, johon on koottu 
oleskelulupiin,   kansainväliseen suojeluun ja kansalaisuuteen liittyviä 
hakemus- ja päätöstilastoja    sekä maasta poistamiseen liittyviä tilastoja. 
Palvelu löytyy osoitteesta tilastot.migri.fi/   ja on tarjolla suomen-, ruotsin- ja 
englanninkielisenä. Lisätietoa aiheesta on täällä.   

 
 
OMPPU - Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle –hankeen aloitusseminaari 
(8.2.2017). Puheenvuorojen tallenteet löytyvät täältä. 
 
 
 
 

http://kotouttaminen.fi/tapahtumat/2017-04-26/pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaiva-26.4.2017
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://tilastot.migri.fi/#decisions
https://connect.funet.fi/p2wx979rv0a/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal&proto=true
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Tulevaisuustreffit – Me vuonna 2030? (1.12.2016) 
Ajatuksia ja ideoita maaseudusta ja maahanmuutosta-seminaarin puheenvuorot 
löytyvät http://videonet.fi/web/kylatoiminta/  
Yhteistyössä: Maaseutuverkosto ja Suomen Kylätoiminta ry:n Koko kylä kotouttaa -
hanke, Kotona Suomessa -hanke, MMM, TEM 

 
Julkaisu: Osaatko hyödyntää kansainvälistä osaamista? 
Uutta osaamista -diasarja pitää sisällään tietoa kv-osaajien hyödyntämisen 
mahdollisuuksista erilaisten yritysten tarpeisiin. Diasarjasta saat tiivistetysti tietoa 
hyödyistä, haasteista ja ratkaisuista sekä askeleet kv-osaajien rekrytoimiseen. 
Linkki: http://uuttaosaamista.fi/  

 
KANSAINVÄLISTEN OSAAJIEN KIINNITTYMINEN SUOMALAISEEN 
YHTEISKUNTAAN 
Mitä Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista tiedetään 2010-luvulla kirjoitetun 
tutkimuskirjallisuuden perusteella? Linkki: 

hel.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/17_02_02_Tyopapereita_3_Montonen  
 

Tutkintojen tunnustaminen: Opetushallituksen (OPH-) esite tutkintojen 
tunnustamisesta 11 kielellä 
Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa 
maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen 
tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot. Lue tästä lisää: 

http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen  
Samalta sivulta löytyy myös OPH –esitteitä tutkintojen tunnustamisesta 11 kielellä! 

 
Uutta osaamista pk-yrityksiin -hankkeessa on selvitetty, miten suomalaiset pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat hyödyntäneet ulkomaalaisia korkeakoulu- ja 
ammattiopiskelijoita eli kansainvälisiä osaajia. Hankkeen erityisenä tavoitteena on 
ollut madaltaa yritysten kynnystä ottaa kansainvälisiä osaajia työssäoppijoiksi tai 
harjoittelijoiksi tai tutkintonsa suorittaneita myös pysyvimpiin työsuhteisiin. 
Selvityksen tulosten perusteella kansainvälisten osaajat tuovat osaamista ja 
näkökulmia, joita voidaan hyödyntää pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. 
Suurimpana haasteena näyttäytyy se, ettei pk-yrityksillä ole riittävästi tietoa 
hyödyntämisen mahdollisuuksista. Hankkeessa on tuotettu tietoa ja työkaluja pk-
yrityksille, oppilaitoksille ja sidosryhmille kansainvälisten osaajien hyödyntämisen 
tueksi. Lisätietoa täältä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uuttaosaamista.fi/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fhel2%2FTietokeskus%2Fjulkaisut%2Fpdf%2F17_02_02_Tyopapereita_3_Montonen.pdf&data=01%7C01%7CKirsi-Maria.Siltanen%40sakky.fi%7Cc6409e72343348334c2208d467c199b1%7C968c5946a46e4c048dacb8f5f775acc2%7C1&sdata=vq3zPubnHqNpc1N%2BQ9jG8WJrBOyBxp2ss%2B9Fp0EyTHg%3D&reserved=0
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
http://uuttaosaamista.fi/
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Tietoa mielenterveyden häiriöistä eri kielillä 
Masennus ja traumaperäinen stressihäiriö ovat yleisiä maahanmuuttajilla esiintyviä 
mielenterveyshäiriöitä. Vastaanotolla annettavan informaation lisäksi potilaille voi olla 
hyödyksi saada häiriöiden luonteesta ja hoidosta tietoa omalla kielellä. 
Erikoislääkäri Tapio Hallan laatimat potilasesitteet ovat suomeksi ja joillakin 
yleisimmistä Suomessa asuvien maahanmuuttajien kielistä. Tiedotteita voi jakaa 
potilaille suullisen informaation lisäksi vastaanotolla. 
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-
paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat/tiedotteet.html  
 
 

Järjestöjen Sosiaaliturvaopas 2017 
Oppaan ovat koonneet viisitoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja 
eläkkeensaajajärjestöä. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten 
ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Linkki: sosiaaliturvaopas/2017/02.pdf  
 
 
Uusi julkaisu kokoaa tietoa tyttöjen sukuelinten silpomisesta 
Linkki: kotouttaminen.fi/_julkaisu_kokoaa_tietoa_tyttojen_sukuelinten_silpomisesta 

 

Julkaisu: Turvapaikka Suomesta? Vuoden 2015 turvapaikan-hakijat ja 
turvapaikkaprosessit Suomessa 
URMI-tutkimuskonsortion julkaisu "Turvapaikka Suomesta? Vuoden 2015 
turvapaikanhakijat ja turvapaikkaprosessit Suomessa" on valmistunut ja saatavilla 
digitaalisesti Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen nettisivuilta. 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/tutkimus/julkaisut/Sivut/home.asp
x 

 
 

Ministeriöiden ym. tiedotteita 
 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden heikot oppimistulokset hälyttivät – 
ministeriö esitteli keinoja tilanteen korjaamiseksi 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä esittää pitkää listaa toimenpiteistä, joilla 
opetusala voi selvitä maahanmuuttajille järjestettävästä koulutuksesta. 
Artikkeli: http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005088613.html  
 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi 31.1.2017 kunnille suositukset 
laittomasti maassa olevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  
Suositus selventää mihin julkisiin palveluihin laittomasti maassa oleskelevat ovat 
oikeutettuja, kenen vastuulla palvelujen järjestäminen on ja miten palveluista 
aiheutuneista kustannuksista voi saada korvausta. Lisätietoa: 
kotouttaminen/uutiset/stm_suositukset  
 

http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat/tiedotteet.html
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat/tiedotteet.html
https://sosiaaliturvaopas.files.wordpress.com/2017/02/sosiaaliturvaopas_20175.pdf
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/uusi_julkaisu_kokoaa_tietoa_tyttojen_sukuelinten_silpomisesta.121088.news
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/tutkimus/julkaisut/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/tutkimus/julkaisut/Sivut/home.aspx
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005088613.html
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/stm_suositukset_kunnille_laittomasti_maassa_oleskelevien_kiireelliseen_sosiaali-_ja_terveydenhuoltoon.121087.news
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Valtio korvaa todelliset ja todennetut jälkihuollon kustannukset kunnalle 
Suuri osa ilman huoltajaa tulleista nuorista tarvitsee tukea myös täysi-ikäisinä 
selviytyäkseen arjen haasteista. Nuoret saattavat tarvita tukea ja ohjausta esimerkiksi 
asumisessa, arjen hallinnassa ja oman koulupolkunsa löytämiseen. 
Kunta voi järjestää jälkihuoltoa kunnan omana toimintana tai ostaa palvelun 
ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Valtio korvaa todelliset ja todennetut kustannukset 
kunnalle. Kulujen korvaamisesta on kuitenkin etukäteen sovittava ELY-keskuksen 
kanssa. Lisätietoa: kotouttaminen.fi/uutiset/tukea_myos_taysi-ikaisena  
 

Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen 
tarjoamista oleskeluluvan saaneille: 
Henkilökorttilaki: Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan myöntää kaikille oleskeluluvan 
ja kotikunnan saaneille 
Laki perusmaksutilistä: Ulkomaalaisen henkilökortti hyväksytään pankeissa 
henkilöllisyyden todentamisasiakirjaksi, jonka perusteella pankkiasiakkuus voidaan 
avata. 
Turvapaikkaa hakevien henkilöiden osalta tilin avaaminen ei edelleenkään ole 
mahdollista, jos heillä ei ole pankkitoiminnassa hyväksyttävää henkilöllisyyden 
todentamisasiakirjaa 
 
Kaikkien TE-toimistojen kautta on nyt saatavilla työnantajille suunnattuja 
maksullisia koulutuspalveluja, joita yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää 
kansainvälisissä rekrytointiprosesseissa sekä kotimaisessa henkilöstön 
kehittämisessä. Palveluista suosituin on ollut työpaikkasuomi-koulutus, joka on 
työelämälähtöisesti ja työpaikkakohtaisesti räätälöity suomen tai ruotsin kielen 
koulutus ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Eri puolella Suomea organisaatiot ovat 
hankkineet jo yli 50 suomen kielen koulutusta. Toinen kotimaassa tarjottava koulutus 
on kansainvälisen työyhteisön valmennus. Se on työyhteisön tarpeiden mukaan 
räätälöitävä koulutus, jonka tavoitteena voi olla mm. valmistautuminen 
ulkomaalaisten työntekijöiden vastaanottoon ja perehdyttämiseen, työyhteisön 
kulttuurien välisen viestinnän edistäminen tai kansainvälisen osaamisen 
hyödyntäminen liiketoiminnassa. Nämä palvelut toteutetaan valtakunnallisen 
Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) –projektin tuella. 
 
TE-toimistoissa kansainvälisen työnvälityksen tukena toimii EURES-
palveluverkosto, jonka toimintakenttänä ovat kaikki 32 EU-maata. Verkosto auttaa 
eurooppalaisen rekrytoinnin käynnistämisessä ja prosessin toteuttamisessa. lisätietoja: 
http://www.te-palvelut.fi/eures 

 

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/monet_ilman_huoltajaa_tulleista_tarvitsevat_tukea_myos_taysi-ikaisena.121089.news

