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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

kotoutumisasioissa 

 

24.1.2017                                  

 

Arvoisa yhteistyökumppani, 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta sekä valtakunnallisesti. 

ESR-hankkeet ja avustusmahdollisuudet 
 

Muistattehan Kotona Suomessa-pilottihankkeiden kolmannen haun, joka on avoinna 
2.12.2016- 1.3.2017. Siinä haetaan on hankkeita, joissa kehitetään työhön, 
koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja pidempään työttöminä olleille 
maahanmuuttajille, joiden perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset johtuen siitä, 
että he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta, keskeyttäneet 
kotoutumiskoulutuksen tai eivät ole lainkaan osallistuneet kotoutumiskoulutukseen 
esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. Lisätietoja ja hakuohjeet täältä. Hakuinfon 
puheenvuorot löytyvät täältä. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet eli 
Osaamisen teema toteutetaan neljällä omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella 
poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. 6.3.2017 päättyvä hankehaku 
avataan kolmessa toimenpidekokonaisuudessa, joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta 
voi hakea siten kuin hakuasiakirjoissa esitetään. Hakuun liittyvät asiakirjat 
toimenpidekokonaisuuksittain sekä Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) 
löytyvät rakennerahastot-sivulta:  
www.rakennerahastot.fi/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien 

 
Haastekilpailu 100-vuotiaan Suomen ja 50-vuotiaan Sitran kunniaksi! Mukaan 
haetaan 3-5 hengen tiimejä, joiden tehtävänä on kehittää ja ideoida voittajahaasteen 
ongelmaan ratkaisuja. Parhaat tiimit palkitaan yhteensä miljoonalla eurolla. 
Kiinnostuitko? Tarkemmat tiedot kilpailusta sekä hakuohjeet löytyvät kilpailuohjelmasta 
ja ratkaisu100.fi/-sivulta. Tutustu ohjelmaan ja lähetä pdf-muotoinen hakemuksesi 
osoitteeseen ratkaisu100.hakemukset@sitra.fi 13.2.2017 kello 16.00 mennessä. 

 
EU:n Kaupunkipoliittinen Rahasto: Urban Innovative Actions -haku on avattu: 
http://www.uia-initiative.eu/  

https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/kotona-suomessa-toimenpidekokonaisuuden-valtakunnallinen-esr-hankehaku-2-12-2016-1-3-2017/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/170413/Osaamisen+teeman+toimintasuunnitelma/55c934ed-db15-491b-8321-a6fe254482e0?version=1.0
http://www.rakennerahastot.fi/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien
https://www.sitra.fi/julkaisu/2016/ratkaisu-100-haastekilpailun-kilpailuohjelma
http://ratkaisu100.fi/
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Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto julkaisi Urban Innovative 
Actions -haun 16.12.2016. EU:n kaupunkiagendaan liittyviä hakuteemoja on tällä 
kierroksella kolme:  

 kiertotalous  

 pakolaisten kotouttaminen  

 kaupunkiliikenne  

 
Ohjelman tarkoituksena on kannustaa eurooppalaisia kaupunkeja luomaan ja 
kokeilemaan uusia, innovatiivisia ja ennennäkemättömiä ratkaisuja kaupunkien 
haasteisiin. Avoinna olevan haun budjetti on n. 50 miljoonaa euroa. Haku päättyy: 
14.4.2017  

 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 

 
THL:n PALOMA-hanke järjestää pakolaisten mielenterveyteen keskittyvän nelipäiväisen 
seminaarisarjan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä. Jäljellä ovat vielä 
kaksi viimeistä seminaaripäivää 7.–8.2.2017. Seminaaripäivien teemat ovat: 

 7.2.2017 Vakavan trauman kokeneiden auttaminen 

 8.2.2017 Pakolaisten mielenterveyttä tukeva palveluverkko 
 

Lisätietoja löytyy täältä. Koulutuspäiviä on mahdollista seurata verkon välityksellä 
webcasting-lähetyksenä vaikka omalta työkoneelta. Tässä linkit koulutusten katseluun:   

 7.2.2017: http://videonet.fi/web/thl/20170207/  

 8.2.2017: http://videonet.fi/web/thl/20170208/  
 

Hankkeemme on järjestänyt Ouluun, Kajaaniin ja Kuusamoon myös yhteisen katsomon, 
jossa seminaaria voi seurata. Voit ilmoittautua ja kysellä lisätietoja sähköpostilla 
jussi.leponiemi@ely-keskus.fi 
 
Ravinto osana kotoutumista, maahanmuuttajien ravitsemuksen taustat ja tarpeet –
koulutus Oulussa 14.3. Kotona Suomessa –hankkeen puitteissa järjestetään puolen 
päivän koulutus, joka on suunnattu ammattilaisille, jotka työssään 
maahanmuuttajataustaisten kanssa kohtaavat ravinnon ja ravitsemuksen haasteita 
(esim. kuntien työntekijät, sote-alan työntekijät, päiväkodit, sairaalat jne. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset jussi.leponiemi@ely-keskus.fi 

 
”Academic Refuge Staff Training Week” Oslossa  
Aika ja paikka: Oslo UiO, Oslo - June 19, 2017 - June 23, 2017  
The staff training has two modules and multiple target groups. Module one: 
Understanding Academic Freedom and related Higher Education Values; Module two: 
Welcoming Refugees and Threatened Academics to Campus  
Lisätietoa: https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-
refuge/events/staff-training.html 
 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita/juuri-nyt-
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
https://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/events/staff-training.html
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Maahanmuuttoviraston koulutus perheenyhdistämisestä kuntien ja 
vastaanottokeskusten sosiaaliohjaajille  
Aika: 7.2.2017 kello 8.30–12.30  
Paikka: Maahanmuuttovirastossa, Panimokatu 2 A, Helsinki  
Lisätietoa: Verna Leinonen, tiedottaja, Maahanmuuttovirasto, puh. 0295 433 086, 
Verna.Leinonen@migri.fi (mm. jos haluat osallistua koulutukseen etäyhteydellä kunnan 
neuvottelutiloista. 
HUOM! Mahdollisuus myös osallistua omalta koneelta, samoin Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun ELYissä on etäkatsomo koulutukseen. Ilmoittautumiset (Oulu) 
inkeri.tuhkala@ely-keskus.fi ja (Kajaani) nina.jyrkas@ely-keskus.fi 

 
Osaamiskato vai osaamissato - korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden 
urareitit –seminaari järjestetään ke 26.4.2017 Oulussa. Seminaarissa esitellään 
Urareitti-hankkeessa saavutettuja tuloksia korkeasti koulutettujen maahan muuttajien 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä sujuvista urareiteistä. Tilaisuudessa 
kuullaan maahanmuuttajien, työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja viranomaisten 
näkökulmia aiheesta. Seminaarin ohjelma ilmestyy alkuvuonna 2017. Ennakkotietoa 
täältä.  

 

Work Up! Monikulttuurinen työelämä -seminaari  
Aika: 31.1. klo 12–16  
Paikka: Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki  
http://tyoelama2020.fi/ilmot_workup_310117  
Lisätietoa tapahtuman ohjelmasta ja keskustelijoista päivitetään verkkoon  
tammikuussa: http://tyoelama2020.fi/workup 

 
HYVINVOINTIA RAKENTAMASSA: SUOMEN JA VIRTASTEN VUOSISATA -  
VIDEON JULKAISUTILAISUUS  
Aika: tiistai 7.2.2017 klo 14 - 16  
Paikka: Musiikkisali, Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki  
Yhteyshenkilö: Ilona Korhonen, Projektipäällikkö, ilona.korhonen@ely-keskus.fi  
p. 0295 020 972, Kotona Suomessa –hanke 
Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata on Uudenmaan Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen Kotona Suomessa-hankkeen (ESR) tuottama, erityisesti 
kotoutujille suunnattu opetusvideo. Video kertoo Suomen historiasta ja suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä 1900-luvun alusta nykypäivään. Aihetta 
lähestytään kuvitteellisen Virtasen suvun vaiheiden kautta. Video on toteutettu 
selkosuomen lisäksi seitsemällä muulla kielellä: englanniksi, venäjäksi, thaiksi, 
arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi. Se soveltuu esimerkiksi kotoutumis-
koulutusten tai ns. orientoivien jaksojen opetusmateriaaliksi ja niissä käytävien 
keskustelujen pohjustajaksi. Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata 
- videon on toteuttanut Wacky Tie Films Oy ja se on osa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

 

 

Työkaluja 

mailto:inkeri.tuhkala@ely-keskus.fi
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/Sivut/default.aspx
http://tyoelama2020.fi/workup
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus- 
verkkosivuilta löytyy hankepankki. Turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttajiin ja 
monikulttuurisuuteen liittyviä kehittämishankkeita tehdään ympäri Suomea. 
Hankepankkiin on koottu terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja kotoutumista edistäviä 
hankkeita, jotta hankkeita suunnittelevat tai niitä jo toteuttavat löytävät ideoita ja 
tietoa työnsä tueksi. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja osa paikallisia. Pääset 
hankepankkiin tästä.  
 
Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa on julkaistu artikkelikokoelma Iska warran – Mitä 
kuuluu? Somalialaisdiaspora meillä ja muualla. Kirjassa tarkastellaan 
somalialaistaustaisten maahanmuuttajien elämää ja asemaa suomalaisessa 2000-luvun 
yhteiskunnassa. Kirja on luettavissa täältä. 
 
Pirkanmaan Pelastuslaitoksen sivuilta löytyy Maahanmuuttajien turvallisuusmateriaali-
paketti. Se pitää sisällään turvallisuusohjeita ja esimerkiksi Turvaoppaan useilla eri 
kielillä. Materiaali on tuottavan laitoksen yhteystietoja lukuunottamatta 
hyödynnettävissä kätevästi yleisesti. Lisätietoa täältä. 

 
Mobiilioppimispalvelu Funzi ja S-ryhmä ovat julkaisseet maahanmuuttajien 
hygieniapassikoulutuksen, jonka sisältö on toteutettu yhteistyössä Osaamistehdas.fi:n 
kanssa. Koulutus on tarjolla englanniksi ja suomeksi. Hygieniapassia varten opiskeltava 
sisältö on muunnettu Funzin mobiilipedagogiikan avulla kännykälle sopivaan muotoon ja 
se toimitetaan loppukäyttäjälle optimaalisen kokoisina pieninä päivittäisinä annoksina. 
Tietoa kursseista löytyy osoitteesta www.osaamistehdas.fi. Funzi on aiemmin 
lanseerannut About Finland -tietopalvelun, joka antaa maahanmuuttajille ja etenkin 
turvapaikanhakijoille tietoa, joka edistää heidän sopeutumistaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan. About Finland on saatavilla englanniksi, arabiaksi ja somaliksi. 
Oppimispalvelu löytyy osoitteesta www.funzi.mobi ja se on optimoitu mobiililaitteilla 
toimivaksi. www.funzi.mobi 

 

Alkuvuodesta julkaistaan tiivistelmiä kotouttamisen ajankohtaisista aiheista  
Kotonen 1: Maahanmuuttajajärjestöt kotouttamistyössä  
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kahdeksan julkaisureferaattia 
maahanmuuttajien kotouttamista koskevista ajankohtaisista aiheista. Jokaisen 
tiivistelmän yhteydessä julkaistaan myös vaihtuvan kirjoittajan blogiteksti, jossa 
syvennytään aihepiiriin konkreettisen esimerkin avulla. Ensimmäisen tiivistelmän 
aiheena on maahanmuuttajajärjestöjen rooli kotouttamistyössä. Muut Kotoset koskevat 
maahanmuuttajien alkukartoitusta, mielenterveystyötä, innovaatiopolitiikkaa, 
yrittäjyyttä ja työpaikkoja, koulutusta, neuvontapalveluita sekä varhaisen tuen 
palveluita. Lue blogista Tampereen kaupungin maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori 
Marja Nyrhisen kirjoitus maahanmuuttajajärjestöjen roolista: 
www.kotouttaminen.fi/blogi/maahanmuuttajajarjestot 

 
Seurakuntien tuella uusi mobiilisovellus maahanmuuttajien kotoutumiseen  
Lahden seurakuntayhtymän uutiset: www.lahdenseurakunnat.fi/uutiset/ 

https://www.thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/hankkeet-tutkimukset/hankepankki
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2304-2/urn_isbn_978-952-61-2304-2.pdf
http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-483
http://www.kotouttaminen.fi/blogi/maahanmuuttajajarjestot
http://www.lahdenseurakunnat.fi/uutiset/
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Lahden seurakuntayhtymä on vuoden 2016 aikana osallistunut projektiin, jossa on 
kehitetty uutta videopohjaista oppimisalustaa maahanmuuttajille. Tammikuun alussa 
julkaistu palvelu löytyy osoitteesta www.suomitaskussa.eu Palvelu rakentuu lyhyistä n. 
2 min videoista, joiden avulla maahanmuuttajat pystyvät opettelemaan suomen kielen 
käyttöä aidoissa konteksteissa. 

 
Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin-ideapaketti  
Ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle -julkaisu tarjoaa vinkkejä maahanmuuttajien 
mukaan ottamiseksi toimintaan. - Useimmat suomalaiset yhdistykset haluavat olla 
avoimia ja arvostavat moninaisuutta. Uusien suomalaisten vastaanottaminen on yksi 
tapa toteuttaa näitä arvoja käytännössä, sanoo julkaisun toimittanut asiantuntija Eeva 
Jeronen.  
Linkki tiedotteen: www.ok-sivis.fi/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-
antaa-vinkkeja 
Linkki työkaluun: www.ok-sivis.fi/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-
yhdistyksiin-ideapaketti 
 

 

Ministeriöiden ym. tiedotteita 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti keskiviikkona 30.11.2016 kuulemistilaisuuden 
Maakuntauudistuksen vaikutukset lakiin kotoutumisen edistämisestä. Tilaisuuden 
tallenne ja materiaalit ovat verkossa täällä.  

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi toimenpidesuunnitelman laittoman maassa 
oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Suunnitelma keskittyy kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten laittomaan Suomessa oleskeluun. Lisätiedot 
ja toimenpidesuunnitelma kokonaisuudessaan löytyvät täältä.  

 

Migrin tiedote: Uudet kansalaiset mukaan viettämään Suomen 100-vuotisjuhlaa  
Sisäministeriö, Kuntaliitto ja Maahanmuuttovirasto ovat lähettäneet kaikille Suomen 
kunnille suosituksen uusien Suomen kansalaisten huomioimisesta kunnissa Suomi 100 -
juhlavuoden kunniaksi. Jokainen kunta tai seutukunta voi järjestää uusille 
kansalaisilleen oman näköisensä juhlan. Se voi olla luonteeltaan mitä tahansa 
kahvitilaisuudesta seminaariin tai kantaväestön ja uusien kansalaisten yhteisestä 
pesäpallo-ottelusta muunlaiseen yhteiseen tekemiseen. Mikä ikinä tuntuukaan sopivalta 
ja kotoisalta. Tärkeintä on kohtaaminen Suomi 100 -juhlavuoden ”Yhdessä”-teeman 
mukaisesti: tutustutaan uusiin kansalaisiin, tehdään paikallisesti näkyväksi, keitä he 
ovat ja pohditaan yhdessä, mitä suomalaisuus tänä päivänä on!  
 
Maahanmuuttovirasto on tilannut Väestörekisterikeskukselta kuntakohtaiset tiedot 
kaikista täysi-ikäisistä kuntien asukkaista, jotka ovat saaneet vuoden 2016 kuluessa 
Suomen kansalaisuuden, ja kunnat voivat pyytää tiedot veloituksetta 
Maahanmuuttovirastolta. Linkki Migrin tiedotteeseen.  

 
 

http://www.suomitaskussa.eu/
http://www.ok-sivis.fi/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-antaa-vinkkeja
http://www.ok-sivis.fi/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-antaa-vinkkeja
http://www.ok-sivis.fi/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti
http://www.ok-sivis.fi/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/maakuntauudistuksen_vaikutukset_lakiin_kotoutumisen_edistamisesta_-kuulemistilaisuuden_tallenne_nyt_katsottavana.121052.news
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/toimenpidesuunnitelma_laittoman_maassa_oleskelun_ehkaisyyn_ja_hallintaan_hyvaksyttiin_71318
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/toive_kunnille_uudet_kansalaiset_mukaan_viettamaan_suomen_100-vuotisjuhlaa_71599
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Perustietoa Suomesta -oppaan jakelu muuttuu: Maahanmuuttovirasto mukaan 
jakelutahoksi  
Työ- ja elinkeinoministeriön Perustietoa Suomesta -oppaan jakeluohje on päivitetty. 
Nyt myös Maahanmuuttovirasto voi tilata esitettä suoraan painosta. Muut toimijat 
tilaavat edelleen esitteen käyntikorttimainosta, joka ohjaa lukemaan esitettä verkossa. 
Perustietoa Suomesta -esite päivitetään vuoden 2017 aikana.  
Oppaan ja pikkuesitteen jakamisesta ovat olleet vastuussa Suomen edustustot 
ulkomailla, poliisilaitokset ja maistraatit. Jatkossa myös Maahanmuuttovirasto on 
oppaan jakelusta vastaava viranomainen. Tämä johtuu siitä, että kaikki 
ulkomaalaislupa-asiat keskitetään Maahanmuuttovirastoon vuoden 2017 alussa. Laki 
kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että viranomaiset jakavat kaikille Suomeen 
muuttaville henkilöille tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Perustietoa Suomesta –opas 
on lain tarkoittama tietopaketti. Viranomaisen tulee antaa painettu opas asiakkaalle 
henkilökohtaisesti muiden dokumenttien kanssa oleskeluluvan tiedoksiannon, 
oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja 
väestörekisteröinnin yhteydessä.  

 

 

Työmahdollisuuksia 

 

Alueellamme on muutamia työmahdollisuuksia maahanmuuttoon liittyen. Esimerkiksi 
Pudasjärven kaupunki hakee kahta projektipäällikköä ja projektityöntekijää Mieli- ja 
Kivapuhe-hankkeisiin. Lisäksi esimerkiksi Suomussalmen kunta hakee vastaavaa 
pakolaisohjaajaa. Tarkemmat hakutiedot ovat haettavissa päivitettyinä TE-palveluiden 
hakusivujen kautta.  

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

