
 

 

  1 (7) 

   
   
27.9.2017   

 

Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

28.9.2017                                  

 

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. 
Jatkossa uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Kotona Suomessa –hanke on järjestänyt yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
ELY-keskuksien kanssa syyskuussa Oulussa erityisen rahoitusinfon, jossa käsiteltiin AMIF-
, ISF-, STEA-, ESR-, Maaseuturahasto- ja Leader-rahastojen mahdollisuuksia 
maahanmuuton ja kotouttamisen teemoissa. Kannattaa tutustua Maaseuturahaston ja 
Leaderin mahdollisuuksiin teemaamme liittyen, mikäli ko. mahdollisuudet ovat uusia 
sinulle, ks. myös elokuun uutiskirjeen täsmennys. Mikäli et päässyt osallistumaan 
tilaisuuteen ja käsitellyt asiat ja materiaali kiinnostavat, ota yhteyttä 
jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  
  
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamis (AMIF)- ja Sisäisen turvallisuuden (ISF) 
rahastoissa on haettavana kaikki kansalliset tavoitteet ajalla 2.10. – 3.11.2017. 
Tuettavien hankkeiden edellytetään perustuvan kolmansien maiden kansalaisten kanssa 
toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja 
vahvistaa niiden välisiä verkostoja. Samoin hankkeiden on edistettävä paikallista, 
alueellista tai valtakunnallista kotouttamisstrategian toimeenpanoa (AMIF). ISF:n osalta 
painotukset ovat rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa sekä yhteiskunnan 
turvallisuudessa. Huom. Sisäisen turvallisuuden rahasto julkistaa uuden haun myös 
helmikuussa 2018, jossa korostetaan esimerkiksi radikalisoitumisen ehkäisyn 
toimenpiteitä. Lisätietoa täältä.  
 
Alueemme ESR-hankkeiden haku on auki ja päättyy 3.10. Kaikki toimintalinjat ovat auki 
haussa, erityisesti rahoittaja toivoo hakemuksia erityistavoitteeseen 6.1 (Nuorten ja 
muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen). Muistathan 
tarkistaa myös aika ajoin Rakennerahaston muut yleiset Pohjois-Suomen alueen 
mahdollisuudet. Vinkkinä, toimintalinja 4:n kulttuurin avulla työllistämisen edistämistä 
on käytetty toistaiseksi varsin vähän hyödyksi. Lisätietoa täältä. Muista myös 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/etusivu#.WctjSMsUmrE
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valtakunnalliset haut, joita koordinoi teemassa tyypillisesti Hämeen ELY. Esimerkiksi 
Luovaa osaamista –haku on tulossa marraskuun loppuun.  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset liittyen maahanmuuttajien integrointiin 
avustuskohteena tulee jälleen haettavaksi kevättalvella 2018, valmistautuminen 
kannattaa aloittaa tähän jo nyt. Ministeriössä on myös muita erityisteemoja, jotka ovat 
rajapinnassa maahanmuuton, työllistymisen ja kansainvälistymisen kanssa löytyy. Katso 
lisätietoa täältä. Vastaavalla tavalla kannattaa seurata muiden ministeriöiden rahoitus- 
ja kehittämismahdollisuuksia säännöllisesti.   
 
Kansalaisforumin ’Järjestöjen hankerahoitus-hakemisto’ palvelee projektirahoituksen 
etsijää. Lisätietoja täältä.  

 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja, tilaisuuksia ja ajankohtaista 
 

Huomaathan, että pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan etäällä järjestettäviin 
tilaisuuksiin Oulussa ja Kajaanissa etäkatsomoita. Myös muilla paikkakunnilla on 
mahdollista järjestää katsomoita tarpeen mukaan.  
 
Järjestämme Kotona Suomessa –hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun ELY-
keskusten yhteistyönä maakuntiemme kotoutumisasioiden ajankohtaispäivät, tällä 
kertaa erillisinä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kainuun päivä on 10.10, klo 9-16. 
Kajaanissa Scandic Kajanuksessa. Vielä ehtii ilmoittautua, päivän aikana kuulemme 
alustuksissa alueen ajankohtaisia tietoja, samoin kun maakuntauudistuksen 
vaikutuksista kotouttamiseen. Samoin kuulemme alueellisen näkökulman UTH-
tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi ajankohtaispäivässä kuullaan esitykset kansainvälisistä 
opiskelijoista voimavarana ja kotouttamistyöstä monenkeskisenä yhteistyönä muun 
Suomen esimerkkejä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna täällä. Tilaisuuden 
tarkempi agenda on nähtävillä esimerkiksi kotouttaminen.fi –portaalissa. 
 
Vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan päivä on 16.11 Kauppakeskus Valkean 
seminaaritiloissa. Ohjelma on valmis ja se on julkaistu. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
linkin kautta löytyy täältä. Päivän aikana kuulemme ajankohtaista tietoa alueen 
kehityskuluista suhteessa maahanmuuttoon ja kotouttavaan työhön. Samoin kuulemme 
esimerkiksi muun maan esimerkkejä ja saamme ministeriön tervehdyksen. Toivomme 
mahdollisimman laajaa osallistumista näihin alueemme päätapahtumiin verkottumisen 
ja alueellisen yhteistyön edistämiseksi, joten muistathan ilmoittautua nopeasti oman 
alueesi tilaisuuteen.  
 
Kotona Suomessa hanke järjestää syksystä lähtien kotouttamisen webinaarisarjan. 
Ideana on tarjota tiivis kahden tunnin alustus eri teemoista, jotka ovat yleisiä 
kotoutumisprosessien parissa toimiville. Ideana on tarjota perustietoa aiheesta online-
tekniikalla, joten seuraaminen on helppoa vaikkapa oman työkoneen kautta. Lähetykset 
tulevat eri tahojen toteuttamana ja ko. järjestäjä tuottaa luonnollisesti myös läsnä-
tilaisuuden paikallisille toimijoille. Ajankohdiksi on päätetty ottaa kuukauden 
ensimmäiset perjantaiaamut. Loppusyksyn agenda on seuraava: 

http://minedu.fi/avustukset
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c58b008b-8e21-4910-9e17-69a4038d56b6?displayId=Fin1354005
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/0/1/10/2017/_/31/10/2017/month/1#events
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/undefined/16/11/2017/_/16/11/2017/dpDay/1#search
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 6.10. klo 9-11 – Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet – 
Helsingistä, Sisäministeriö 

 3.11. klo 9-11 – Maahanmuuttajan reitit työelämään (lainsäädäntö, luvat, 
palvelut, Eures-toiminta jne) – Oulusta, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä 
TE-toimiston ja ELY:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Tähän tilaisuuteen 
tarjotaan myös mahdollisuus osallistua paikan päällä TE-toimistossa.  

 1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä – 
Rovaniemeltä, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja 
valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen kanssa.  

 
Tilaisuuksista toimitetaan seurannan mahdollistavat linkit etukäteen. Kannattaa laittaa 
nämä ajankohdat muistiin. Ellet ole saanut ilmoittautumislinkkiä KOTO-OSKEN 
markkinoinnin mukana seuraavaan webinaariin, pyydä se Jussilta. 

 
5.-6.10. järjestetään Kouvolassa Perusterveydenhuollon maahanmuuttajahoitajien 
työkokous. Kokouksen päätarkoitus on jakaa kokemuksia ja käytänteitä, sekä 
verkostoitua. Kokous järjestetään Kouvolan kaupungin valtuustosalissa. tilaisuuden 
ohjelma löytyy Kotouttamisen osaamiskeskuksen tapahtumakalenterista: 
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 
Lisätiedot: Soili Vähä-Kongalle etunimi.sukunimi@kouvola.fi ja Maria Piirainen 
etunimi.sukunimi@phhyky.fi 
 
Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hankkeen koulutustilaisuus järjestetään 
Lahdessa 9.10.2017 klo 9.00–12.00. Koulutukseen voi osallistua myös etänä ja se 
tallennetaan. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu maahanmuuton ja asumisen kanssa 
työtä tekeville: mm. isännöitsijät, huoltomiehet, asuntosihteerit, palveluneuvojat, 
maahanmuuttokoordinaattorit, pakolaisohjaajat, sosiaalialan työntekijät. Etäyhteyksin 
osallistujille toimitetaan sisäänpääsylinkki sähköpostitse koulutuspäivänä. Ilmoittaudu 
mukaan 12.10. mennessä! Lisätiedot ja ohjelma löytyvät täältä. 
 
Työväen Sivistysliitton Innostu some-vaikuttamisesta! -webinaari järjestetään 
10.10.2017 klo 9-10. Some on paha, some on vihapuhe, some rappeuttaa selkärangan - 
tai sitten sosiaalisen median avulla luodaan upeita maailmaa isosti tai pienesti 
muuttavia ilmiöitä. Lyhytwebinaarissa esitellään hienoja, onnistuneita some-
kampanjoita ja mietitään, mitenkä noita onnistumisia voisi soveltaa omaan toimintaan. 
Lisätietoa täältä.  
 
Vielä muistutuksena Digipolku töihin –hanke järjestää Vertaisohjaajakoulutuksia 
Oulussa, Helsingissä ja Seinäjoella loka-marraskuusta (Oulussa 19.10. lähtien) lähtien. 
Koulutuksessa valmistetaan vertaisohjaajia digitaalisiin taitoihin ja ryhmäohjaamiseen, 
jotka hankkeen tavoitteen mukaan edelleen lähtevät vetämään digiosaamisen 
koulutuksia eri paikoissa. Katso lisätietoja ja hankkeen projektipäällikön Minna Pesosen 
yhteystiedot täältä.  
 
Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja 
Turun ammattikorkeakoulun kanssa perheryhmäkotipäivät Turussa 23.–24.10. 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:etunimi.sukunimi@phhyky.fi
http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutum(44426)
http://www.tsl.fi/oppimaan/jarjestot-innostajina-teemavuosi.html
http://uutiskirje.ok-sivis.fi/a/s/91880131-9a7c15955656c677fac14ad27cec9cbd/1915941
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Ensimmäisen päivän ohjelmassa on puheenvuoroja mm. asumisyksikön työn arjesta ja 
sinnikkyydestä, työssä jaksamisesta sekä väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja 
radikalisoitumisesta. Ohjelman toinen päivä järjestetään yhteistyössä Turun 
ammattikorkeakoulun koordinoiman Sata omenapuuta –hankkeen kanssa. Päivän aikana 
kuulemme muun muassa hankkeen sadosta sekä siitä, miten ilman huoltajaa tulleiden 
alaikäisten vastaanoton haasteita on ratkaistu Ruotsissa. Tarkempi ohjelma on jo 
julkaistu ja se lisättäneen piakkoin kotouttaminen.fi-portaaliin. 
 
Opetushallituksen maksullinen koulutus: Ajankohtaista tietoa ulkomaisista 
koulutusjärjestelmistä - tarkastelussa Irak, Syyria, Venäjä, Viro, Ukraina ja Kiina”  
Koulutus järjestetään 31.10.2017, Helsingissä, Opetushallituksen tiloissa.  
Ilmoittautumiset ja järjestelyt: koulutussihteeri Satu Saario, satu.saario@oph.fi, puh. 
029 533 1192 Lisätietoja: https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-
ps/Koulutustuote-ps/id/1966 
 
Kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivä järjestetään 
10.11.2017, klo 9:15–15:15 Hämeenkyrössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Hämeenkyrön 
kunnan yhteistyönä. Tilaisuus järjestetään Ammatti-instituutti Iisakin tiloissa, Taitokuja 
3, Hämeenkyrö. Ilmoittautumiset: 3.11.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
kari.holma@hameenkyro.fi. Lisätietoa: Kari Holma, sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrön 
kunta, p. 040-133 1342, kari.holma@hameenkyro.fi . 
 
Maahanmuuttoviraston Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke järjestää 14.11. 
lähtömaakoulutuksen, jonka teemana on Kongo. Osallistujiksi toivotaan ELY-keskusten 
ja kuntien virkamiehiä kunnista ja alueilta, jotka vastaanottavat kongolaisia 
kiintiöpakolaisia. Järjestämme etäosallistumismahdollisuuden sekä Oulussa Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, lisätietoa ja ilmoittautuminen 
maahanmuuttoasiantuntija Erja Leppälälle, erja.leppala@ely-keskus.fi), että 
Kajaanissa Kainuun ELY-keskuksessa (Kalliokatu 4, lisätietoa ja ilmoittautuminen 
maahanmuuttoasiantuntija Nina Jyrkäkselle, nina.jyrkas@ely-keskus.fi).  

 
15.11. Helsingissä Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää 15.11.2017 
seminaarin "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017. Seminaarissa 
käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja tilanteeseen 
Suomessa. Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja 
asiantuntijoille, kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille 

kiinnostuneille. Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:  
Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi.   

 
30.11. järjestetään ART-menetelmä osana aggressiivisesti oireilevien nuorten 
kuntoutusta ja kotoutumista -koulutuspäivä Oulussa erityisesti nuorisoyksiköiden 
työntekijöille, mutta myös muille asian parissa työskenteleville. Kyseessä on koko 
päivän koulutustilaisuus, kutsu lähtee lähiaikoina.  
 
KOTO-OSKE yhteistyössä Ihmisoikeusliiton, Kotona Suomessa-hankkeen ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa järjestää koulutuspäivän liittyen naisten ja tyttöjen 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:satu.saario@oph.fi
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1966
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1966
mailto:kari.holma@hameenkyro.fi
mailto:erja.leppala@ely-keskus.fi
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
mailto:sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi
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ympärileikkausten ehkäisyyn joulukuun alkupäivinä Oulussa. Lisätietoa tulossa 
lähiaikoina.  
 
15.12. järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimivien hankkeiden 
yhteinen verkottumis- ja synergiatilaisuus: Hankemylly 2, jatkona aiemmalle 
Pudasjärven tilaisuudelle. Lisätietoa tulossa asianomaisille suoraan. Jos olet uusi 
hanketoimija, otathan yhteyttä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  

 
 

Työkaluja ja julkaisuja 
 

Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla hankkeen Info-Lango monikielinen neuvonta-
kehitysosassa on tuotettu ja julkaistu käyttöohjevideoita kaikilla palvelun kielillä, joita 
voi hyödyntää palvelun markkinoinnissa. Lista videoista löytyy täältä.  Käytäthän näitä 
hyväksesi tiedottaessasi palvelusta! Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön lokakuun 
alusta viron kieli ja nostetaan arabian ja kiinan kielen ohjaustuntimäärää. Muita kieliä 
palvelussa ovat somali, thai, dari/farsi, ranska, englanti ja venäjä ja palvelu on koko 
Suomea palveleva. Itse palvelu löytyy täältä ja palvelulla on myös Facebook-sivu. 
Lisätietoa palvelusta antaa Marguerite Guibert (marguerite.guibert@pudasjarvi.fi). 
 
Helsingin kaupunginkansliassa on laadittu tutkimusraportti liittyen kotoutumisen 
seurantaan Helsingissä ja Suomessa. Raportin ja tiivistelmän löydät täältä.  
 
Helsingin kaupungin yrittäjyyspalvelukeskus NewCo Helsinki on koonnut "Yrittäjäksi 
Suomeen – Mitä lupia tarvitset?" -verkkojulkaisun maahanmuuttajille, jotka 
suunnittelevat yrittäjyyttä Suomessa. Samalla palvellaan myös ulkomailla asuvia 
henkilöitä, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista Helsinkiin tai muualle Suomeen. 
Julkaisun tavoitteena on muun muassa ohjata yrittäjäksi  
aikovia lupaviidakossa sekä toimia yritysneuvojien ja muiden aiheen parissa 
työskentelevien apuna päivittäisessä neuvontatyössä. Linkki julkaisuun suomeksi ja 
englanniksi.  
 
SAK:n tuottama Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lyhyt video muistuttaa 
maahanmuuttajia heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa 
työelämässä: Employee rights advisory service for immigrants. Linkki.  
 
Túlka Premium on mobiilitulkkauspalvelu, jossa saat ammattitulkin käyttöösi vain 
sekunneissa − ilman ennakkovarausta. Túlka-mobiilisovelluksessa on automaationa 
videoyhteys, mutta sen saa kytkettyä halutessaan pois päältä. Lisätietoa ja hinnoittelu: 
http://tulka.com/ammattitulkkaus 
 
SIMHE-hanke on tuottanut julkaisuja liittyen maahanmuuttajien pääsyyn 
korkeakoulutukseen. Julkaisut Open the doors! ja Supporting immigrants in higher 
education in Finland ladattavissa nyt. Lisäksi SIMHE-Metropolian osaamisen 
tunnistamisen palvelut löytyvät nyt linkin takaa. Pohjois-Suomen alueella 
vastuukorkeakoulu hankkeessa on Oulun ammattikorkeakoulu.  

mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgepCK1SGDoEZaaHoPvY5h-NLJEx9-BXX
http://www.info-lango.fi/
https://www.facebook.com/InfoLango.fi/
mailto:marguerite.guibert@pudasjarvi.fi
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-kotoutumisen-seuranta-edellyttaa-saannollisyytta-ja-pitkajanteisyytta
http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/Yrittajaksi_Suomeen_Mita_lupia_tarvitset.pdf
http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/ImmigrantEntrepreneurs_How_to_become_an_entrepreneur_in_Finland.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mg_xNWuDYjw&feature=youtu.be
http://tulka.com/ammattitulkkaus
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53167
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/53791/978-951-39-7054-3.pdf?sequence=3
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/53791/978-951-39-7054-3.pdf?sequence=3
http://www.metropolia.fi/palvelut/maahanmuuttajalle/
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Ulkomaista syntyperää olevien nuorten Kouluterveyskysely vuonna 2017 on julkaistu. 
Koko julkaisu tuloksineen on ladattavissa täältä.  
 
Ylen uutisen mukaan Espoo ryhtyy maan ensimmäiseksi kolmikieliseksi kaupungiksi, 
Helsinki haluaa panostaa kielikasvatukseen ja Oulu pohtii myös venäjän, ruotsin ja 
norjan asemaa. 
 
Helsingin kaupunki on julkaissut uuden maahanmuuttajille tarkoitetun sivuston. Sivusto 
kokoaa yhteen kaikki kaupungin tarjoamat maahanmuuttajille tarkoitetut palvelut. 
Sivuston kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Asian-tuntijoille tarkoitettu 
Maahanmuuttopolitiikka-teema sisältää tietoa muun muassa Helsingin kaupungin 
linjauksista, käynnissä olevista hankkeista ja kansainvälisestä toiminnasta. Sivustosta 
kannattaa ottaa mallia, se löytyy täältä.  
 
Helsingin sanomien artikkeli maahanmuuttajataustaisten yrittäjyydestä keinona päästä 
työmarkkinoille.  
Kotouttamisen osaamiskeskus on julkaissut käsikirjat tukemaan työtä ilman huoltajaa 
tulleiden alaikäisten perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä sekä edustajan 
tehtävissä. Molemmat käsikirjat ovat ladattavissa kotouttaminen.fi-sivuston työn tueksi 
-osion työkaluista. Alaikäisen tukemisen käsikirja ja Alaikäisen edustajan käsikirja.   
 
Alueen toimijoille muistutuksena. Hankkeemme on tilannut kuntakohtaisen (kaikki 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat) tilaston viime vuoden lopun vieraskielisten 
määristä kunnittain ja kieliryhmittäin sekä kuntaan muuttaneista. Jos tarvitset tällaista 
tietoa työssäsi, ota yhteyttä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi, niin sovitaan toimitus. 
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaissee myös lähiaikoina erityisesti kohderyhmään 
liittyvän KOTO-tietokannan.  
 
Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon 
vapaaehtoistehtäviä kokoava sivusto. Voit etsiä oman paikkakunnan ja löytää oma 
tapasi auttaa. Linkki.  
 
Hyvinvointilomat: Lomatukea voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 
kansalaiset. Lomalle voi hakea netin kautta sähköisesti tai paperilomakkeella. 
Lomatukea voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat kansalaiset. Tuettu loma 
myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Lisätietoa ja hakuajat.  

 
 

Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Suomen Pakolaisapu jakaa Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen marraskuun alussa. 
Tunnustuksella halutaan nostaa esiin kotoutumisen tukemisen yhteiskunnallista 
merkitystä ja hyviä käytäntöjä. Vielä ehdit nopeasti ehdottaa tahoa. Lisätietoa täällä. 
Lisäksi Kotouttaminen.fi tiedote asiaan liittyen.   
 
Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat 
olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Esityksen on 

http://www.julkari.fi/handle/10024/135234
https://yle.fi/uutiset/3-9836024
https://www.hel.fi/maahanmuuttajat/fi
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005285046.html?share=7a76c079ef084119e91844dca2f52316
http://kotouttaminen.fi/alaikaisen-tukemisen-kasikirja
http://kotouttaminen.fi/alaikaisen-edustajan-kasikirja
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://vapaaehtoistyo.fi/omat-sivut/
http://hyvinvointilomat.fi/2015/09/30/a-wonderful-post-2/
http://pakolaisapu.fi/2017/09/01/suomen-pakolaisapu-etsii-vuoden-kotoutumisteko-tunnustuksen-saajaa-hae-ehdota-palkittavaa/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-pakolaisapu-jakaa-vuoden-kotoutumisteko-tunnustuksen-marraskuussa
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laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Koulutuksen kohderyhmänä olisivat 
erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia ja/tai osa-aikaisia 
koulutusmahdollisuuksia, ja henkilöt, joiden arvioidaan tarvitsevan erityisesti 
toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus soveltuisi myös työssä käyville. Tähän 
liittyen on myös saatavilla TEM:n työryhmän kehittämissuositukset. Tiedote: 
minedu.fi/artikkeli/maahanmuuttajille-uusi-joustava-koulutusmalli 

 
 
Muuta 
 

Alueellamme on alkamassa kokonaista kolme uutta Kotona Suomessa-pilottihanketta, 
yksi Raahessa ja kaksi Oulussa. Hankkeiden keskeiset näkökulmat liittyvät työelämään 
siirtymisen tukiin eri prosessien kautta. Oulun hankkeista on luvassa tietoa seuraavaan 
uutiskirjeeseen. Raahen hanke on Työnoste Raahe. Hanke on Raahen kaupungin alainen 
ja se kestää 2019 vuoden loppuun saakka. Projektipäällikkönä toimii Birgitta Lahti, 
birgitta.lahti@raahe.fi. Keskeisenä tavoitteena on koota maahanmuuttajien 
työllistymistä tukeva yhteistyöverkosto, kouluttaa työuramentoreita sekä kartoittaa 
piilotyöpaikkoja ja potentiaalisia rekrytoivia yrityksiä erityisesti Raahen alueella. 
Hankkeessa pyritään myös yleisesti kehittämään työllistymisedellytyksiä eri keinoin. Ota 
yhteyttä Birgittaan ja kysy lisää toiminnasta! 
 
Hyvä alueemme hanketoimija. Huomaathan, että voit tarjota ajankohtaisia yleisempiä 
tiedotteita ja tapahtumia julkaistavaksi myös uutiskirjeessämme. Samoin kannustamme 
edelleen uutisten ja erilaisten sisältöjen, esimerkiksi blogitekstien 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. 

 

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-esittaa-kehittamistoimia-maahanmuuttajien-koulutuspolkuihin-ja-siirtymiin?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajille-uusi-joustava-koulutusmalli
mailto:birgitta.lahti@raahe.fi
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/

