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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

30.5.2017                                  

 

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, tästä on etäkatsomo Oulussa 
Pohjois-Pohjanmaan ELY:n tiloissa. Ilmoittautuminen rahoitusinfoon 9.6. mennessä 
sähköpostiin jussi.leponiemi@ely-keskus.fi. Muistathan että tähän teemaan tuleva 
haku on kohtuullisen harvinainen, joten kannattaa harkita projektihakemuksen 
jättämistä. Lisätietoa täällä.  

 
Pohjoismaiden yhteistyöministerit ovat keväällä 2016 päättäneet, että Pohjoismainen 
yhteistyö pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa pitää nähdä korkeasti 
priorisoituna, ja tämä on johtanut kotouttamisen yhteistyöohjelmaan. Pohjoismainen 
ministerineuvosto on tähän tarkoitukseen kohdentanut varoja hankkeisiin 
Pohjoismaissa, jotka työskentelevät pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisen 
yhteistyömallien puolesta Pohjoismaissa. Hakemuksia voi lähettää jatkuvasti, mutta 
viimeistään 31.12.2017. Hakemus lähetetään Catrine Bangumille, catban@norden.org, 
ja kopio koordinaattori Kristina Marie Jensenille, kmje@norden.org. Lisää tietoa 
hankehausta skandinaavisilla kielillä. 

 

 
 
 
 

 

mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/etusivu/-/asset_publisher/e3GiI5zNmk31/content/ennakkotieto-kasvua-kansainvalisista-osaajista-hakuinfo-helsingissa-14-6-2017/maximized
http://www.nordicwelfare.org/sv/integrationnorden/Om-oss/Ansok-om-medle-till-projekt-om-integration/
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Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 

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.  

Etnisten suhteiden foorumi 2017. Yhteiskuntarauhaa nyt! Hyvät väestösuhteet 
Suomessa. Tilaisuus järjestetään Helsingissä 1.6.2017 Finlandiatalossa.  

Maahanmuuttajalääkäreiden polku tuottavaan työhön Suomessa –tilaisuus. 
järjestetään Helsingissä 6.6., klo 13 – 16 (Meritullinkatu 1, OKM, Jukola-Sali).  

Tampereen yliopiston johdolla verkostoyhteistyönä toiminut valtakunnallinen 
maahanmuuttajalääkärien koulutusmallin rakentamiseen tähtäävä kehityshanke 
järjestää seminaarin. Hanke on rakentanut uutta koulutusmallia, jonka ytimenä on 
maahanmuuttajalääkärien ammattitaidon vahvistaminen ammatillisen osaamisen ja 
kielitaidon yhdistelmänä. Seminaarissa esitellään työn tuloksia, koulutusmoduulien 
toteuttamisesta saatuja kokemuksia ja kiteytyneitä implementointiehdotuksia.  
Ilmoittautuminen viimeistään 2.6.  
Seminaarin teemoja/puheenvuoroja:  

 Työnantajanäkökulma: miten maahanmuuttajalääkäriä ohjataan työ- ja 
kollegayhteisössä  

 Maahanmuuttajalääkärin kielitaitotarpeet  

 Lääkärin ammattitaito ammatillisen osaamisen ja kielitaidon yhdistelmänä  

 Konkreettiset ehdotukset polun sujuvoittamiseksi  
 
7.6.2017 MITEN LUODAAN EDELLYTYKSIÄ HYVÄLLE KOTOUTUMISELLE? KOTONA 
SUOMESSA – Valtakunnallinen hankepäivä, Helsinki Congress Paasitorni, 
Paasivuorenkatu 5 A. Klo 9.30 – 16.30  
Ohjelmassa on Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden esittely, ajankohtaista 
kotouttamisesta (maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM), Integration Processes 
and Local Policies: Priorities and Results (emeritusprofessori Rinus Penninx, 
Amsterdamin yliopisto) sekä onnistunut kotoutuminen (Erikoistutkija, dosentti Pasi 
Saukkonen, Helsingin kaupungin tietokeskus). Ilmoittautumisaika on umpeutunut, 
ohjelma on nähtävissä täällä. Lisätietoja: jaakko.vehkapera@ely-keskus.fi tai 
Aluekoordinaattori jussi.leponiemi@ely-keskus.fi. 
 
13.6. klo 9:30-12 Webinaari – etäkatsomo Oulussa: Mitkä toimenpiteet tukevat 
maahanmuuttajien työllistymistä? Simo Ahon selvitys julkaistaan Helsingissä TEM:n 
auditoriossa ja tästä järjestetään etäkatsomo tuttuun tapaan Pohjois-Pohjanmaan ELY:n 
tiloissa. Ilmoittautuminen 9.6. mennessä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  

 

http://minedu.fi/tapahtumat/2017-06-08/seminaari-kansallisesta-tutkintojen-ja-muiden-osaamiskokonaisuuksien-viitekehyksesta
https://www.lyyti.fi/reg/maahanmuuttajalaakarit100617
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kotona+Suomessa+hankep%C3%A4iv%C3%A4+7+6+2017+OHJELMA_final.pdf/d1b1f3e6-b378-4538-869d-9079c3d313ac
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
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Työkaluja ja julkaisuja 
 

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämän mielenterveystalo.fi-
palvelun kautta löydät itseapumenetelmiä mielenterveysongelmiin eri kielillä (suomi, 
ruotsi, englanti, venäjä, kurdi, somalia ja arabia). Nämä menetelmät ovat toivottavasti 
avuksi monelle asiakkaalle. 
 
Pohjoismainen hyvinvointikeskus http://www.nordicwelfare.org/integrationnorden/ 
tarjoaa foorumin, jonka tarkoituksena on helpottaa kotouttamisen ammattilaisten 
työtä. Sivuilta saa sekä uutta tietoa että ideoita uusiin toimintatapoihin. Tavoitteena on 
myös auttaa kotouttamisen toimijoita solmimaan uusia kontakteja Pohjoismaihin. 
 
SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta opastaa ulkomaalaistaustaisia 
työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä ongelmia tai kysymyksiä. Maksuton 
palvelu on avoin kaikille eikä edellytä ammattiliiton jäsenyyttä. SAK:n palvelu on osa 
pääkaupunkiseudun Töissä Suomessa-hankekokonaisuutta, jonka rahoittaa pääosin 
Euroopan Sosiaalirahasto. Helsingin kaupungin hallinnoimassa hankkeessa on SAK:n 
lisäksi mukana muun muassa Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun Kauppakamari. 
Linkki sivuille.  
 
Työsuhdeneuvonnasta voi tilata asiakkaille jaettavaksi palvelun esitteitä, joissa on 
muistilista suomalaisessa työelämässä aloittavalle maahanmuuttajalle. Esitteitä on 
selkosuomeksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, kiinaksi, puolaksi ja somaliksi. Esitteitä 
voi tilata sähköpostilla anna-liisa.hakkinen@sak.fi. Tilausta tehdessä pyydetään 
ilmoittamaan tilausmäärän/kieli. Tuotteet ovat maksuttomia.  
Palvelun yhteystiedot: Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta palvelee suomeksi ja 
englanniksi. Neuvoja voi kysyä numerosta 0800 414 004 tiistaisin ja keskiviikkoisin 
kello 9-11 ja 12-15 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen workinfinland@sak.fi.  
Lisätietoja: www.sak.fi/toissasuomessa ja www.sak.fi/workinfinland 
www.facebook.com/atworkinfinland/ 
 
MONET-seminaari järjestettiin 11.5. THL:n ja ministeriön yhteistyössä. Seminaarissa 
käsiteltiin uusia tilastotietoja liittyen maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen sekä 
hyvinvointiin. Esityksen tallenteet sekä lisätietoa löytyy täältä.  
 
Opetushallitus on päivittänyt vastikään kotisuomessa.fi-verkkopalvelun vastaamaan 
palvelun käyttäjien muuttuneita tarpeita. Uudistunutta palvelua on nyt mahdollista 
käyttää myös mobiililaitteilla. Lisäksi sivuston yleistä käytettävyyttä on parannettu. 
Kotisuomessa.fi-sivusto sisältää erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun 
liittyvää materiaalia. Suora linkki palveluun tässä.  
 
Siirtolaisuusinstituutin tutkijoiden Johanna Leinosen, Niko Pyrhösen ja Tuomas 
Martikaisen raportti Nordic migration and integration research: Overview and future 
prospects on julkaistu. Raportti esittelee Pohjoismaisen muuttoliiketutkimuksen tilaa 
sekä sen nousevia ja lisää resursseja tarvitsevia tutkimusalueita. Raportti nostaa myös 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/harjoituksia.aspx
http://www.nordicwelfare.org/integrationnorden/
http://www.sak.fi/tyoelama/apua-ongelmiin/maahanmuuttajien-tyosuhdeneuvonta
http://www.sak.fi/toissasuomessa
http://www.sak.fi/workinfinland
http://www.facebook.com/atworkinfinland/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ajankohtaista-tutkimustietoa-maahanmuuttajien-hyvinvoinnista-terveydesta-ja-tyollistymisesta-nyt-verkossa
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page
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esiin näkökulmia siihen, miten voidaan parhaiten kehittää globaalisti kiinnostavaa ja 
Pohjoismaiden tarpeita palvelevaa muuttoliikkeiden ja kotoutumisen tutkimusta. 
Raportin voi lukea täältä. 
 
Vuonna 2016 julkaistu Maistraatin tiskiltä tilastoksi – Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja 
tilastoinnin käytännöt Suomessa on nyt vapaasti ladattavissa Siirtolaisuusinstituutin 
verkkosivuilta. Väestörekisteriä pidetään Suomessa luotettavana tiedonlähteenä, jonka 
avulla viranomaiset hoitavat monia tehtäviä. Suomessa kuitenkin asuu enemmän tai 
vähemmän pysyvästi ulkomaalaisia, joiden rekisterimerkinnät ovat vähintään 
puutteelliset. Ulkomaalaisille rekisteröinti on varsin merkityksellistä, koska 
maistraatissa kirjataan tai jätetään kirjaamatta heille kotikunta, mikä vaikuttaa 
kunnallisten palveluiden ja etuuksien piiriin pääsyyn. Voit ladata julkaisun täältä. 
 

 
Kannattaa myös vilkaista tänne: 
 
Turussa järjestettiin hieman aiemmin keväällä Parhaita Paloja hankkeista –seminaari. 
Seminaarin aineistot ovat koottuna portaaliin www.innokyla.fi. Esitykset ovat siis 
nähtävissä ja ladattavissa Sokra-hankkeen työtilassa (selaa sivua alaspäin, kunnes löydät 
otsikon ”Parhaita paloja”). Muutoinkin Innokylässä on mielenkiintoisia teemaamme 
liittyviä materiaaleja, kannattaa uppoutua ajan kanssa. 

 
 

Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke tukee kuntia lisätuella kiireellistä 
uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten eli niin kutsuttujen hätätapausten 
vastaanotossa. Lisätuen avulla kunnat voivat varautua hätätapauksina saapuvien 
mahdollisesti tarvitsemiin erityispalveluihin. Lisätuki voidaan myöntää kunnille, jotka 
sitoutuvat ennakkoon vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon vuonna 2017. 
Lisätietoa aiheesta täältä.  

 

Muuta 
Hyvä alueemme hanketoimija. Huomaathan, että voit tarjota ajankohtaisia yleisempiä 
tiedotteita ja tapahtumia julkaistavaksi myös uutiskirjeessämme. Samoin kannustamme 
edelleen uutisten ja erilaisten sisältöjen tuottamiseen www.kotouttaminen.fi-
portaaliin, jotta saamme sinne myös lisää meidän alueidemme sisältöä.  
 
Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan 
suunnitellessasi henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. Olemme 
tälläkin hetkellä toteuttamassa muutamia koulutuksia sekä kunnissa että muissa 
yhteisöissä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan 
yhdessä askelmerkkejä eteenpäin. 

 

https://www.nordforsk.org/en/publications/publications_container/nordic-migration-and-integration-research-overview-and-future-prospects
http://www.migrationinstitute.fi/files/painetuta-sarja-suomenkielinen/maistraatintiskiltatilastoksia54siirtolaisuusinstituutt2016.pdf
http://www.innokyla.fi/
https://www.innokyla.fi/web/tyotila2035929/materiaalit?p_p_id=list_WAR_networkdocumentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_list_WAR_networkdocumentsportlet_orderBy=name+ASC
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/harkitseeko-kuntasi-hatatapausten-vastaanottoa-sylvia-hankkeesta-lisatukea-vastaanottoon
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/

