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UUTISKIRJE  
NYHETSBREV  

10.1.2018 

Ajankohtaista | Aktuellt ________________________ 

Luku- ja kirjoitustaidottomien koulutuksen uudistus astui voimaan 1.1.2018 
Reformen av utbildning för icke läs- och skrivkunniga trädde i kraft 1.1.2018 
 
Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla: Maahanmuuttajien 
opiskelumahdollisuudet paranevat. Ändringar vid årsskiftet inom undervisnings- och kulturministe-
riets förvaltningsområde. Lue lisää (endast på finska) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö: Työttömyysturvan aktiivimalli astui voimaan 1.1.2018 Lue lisää  
Social- och hälsovårdsministeriet: Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa 
trädde i kraft 1.1.2018 Läs mera  
 
Kunnille ja kuntayhtymille jatkossa korvausta kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista. Kela 
maksaa 1.1.2018 alkaen kunnille ja kuntayhtymille korvausta kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuk-
sista. Korvausta voi hakea kustannuksista, jotka ovat syntyneet 1.1.2018 tai sen jälkeen. Korvausta 
voidaan maksaa, kun kunta tai kuntayhtymä on antanut kiireellistä sosiaalipalvelua kielteisen turva-
paikkapäätöksen saaneelle henkilölle, jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet. Kiireellisellä sosiaa-
lipalvelulla tarkoitetaan välttämättömänä huolenpitona annettua ruokaa, lääkkeitä tai tilapäistä asu-
mispalvelua. Kela maksaa korvauksen valtion varoista. Lue lisää 
Kommuner och samkommuner kan härefter få ersättning för kostnader för brådskande socialser-
vice. Från 1.1.2018 betalar FPA kommuner och samkommuner ersättning för kostnader för bråds-
kande socialservice. Ersättning kan sökas för kostnader som uppkommit 1.1.2018 eller senare. 
Ersättning kan betalas när en kommun eller samkommun har tillhandahållit brådskande socialservice 
för en person som har fått ett negativt asylbeslut och som inte längre har rätt till mottagningstjäns-
ter. Med brådskande socialservice avses nödvändig omsorg i form av mat, läkemedel eller tillfällig 
boendeservice. FPA betalar ersättningen av statens medel. Läs mera  
 

TEM myöntää valtion erityisavustusta 9:lle kotouttamistyötä tukevalle järjestöhank-
keelle. 9 organisationer får statligt specialunderstöd för projekt som stöder integration 
Läs mera Lue lisää 
 
Työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva kotouttamisen osaamiskeskus tarjoaa konsultatiivista neu-
vontaa alaikäisinä ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien perhe-
ryhmäkotien, tukiasumisyksiköiden ja jälkihuollon henkilökunnalle vuonna 2018 tammikuusta elo-
kuuhun. Konsultatiivisen palvelun tavoitteena on antaa tukea asumisyksiköiden esimiesten ja muun 
henkilökunnan vaikeiksi kokemissa käytännöllisissä tilanteissa. Konsultatiivisena neuvonantajana on 
toimintansa aloittanut sosionomi (YAMK) Sirpa Timonen-Nissi. Neuvonpito Sirpan kanssa voi tapahtua 
tarpeen ja asian luonteen mukaan puhelin- ja sähköpostineuvontana, virtuaalisina kokouksina ja asu-
misyksiköissä paikan päällä tapahtuvina käynteinä. Yhteystiedot: Sirpa Timonen-Nissi 040-6212767  
sirpa.timonen-nissi@pudasjarvi.fi  

 

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vuodenvaihteen-muutoksia-opetus-ja-kulttuuriministerion-hallinnonalal-5
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottoman-aktiivisuus-vaikuttaa-jatkossa-tyottomyysetuuden-maara-1
http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/tyottoman-aktiivisuus-vaikuttaa-jatkossa-tyottomyysetuuden-maara-1
http://www.kela.fi/ajankohtaista-yhteistyokumppanit/-/asset_publisher/WQHcJ3JiaK7b/content/kunnille-ja-kuntayhtymille-jatkossa-korvausta-kiireellisen-sosiaalipalvelun-kustannuksista?_101_INSTANCE_CKm2H92q6HNx_redirect=/yhteistyokumppanit&utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=KV-info
http://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-samarbetspartner/-/asset_publisher/yOrc0t4xMJiH/content/kommuner-och-samkommuner-kan-harefter-fa-ersattning-for-kostnader-for-bradskande-socialservice?_101_INSTANCE_yOrc0t4xMJiH_redirect=%2Fweb%2Fsv%2Faktuellt-samarbetspartner
http://kotouttaminen.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/valtion-erityisavustusta-myonnettiin-9-lle-kotouttamistyota-tukevalle-jarjestohankkeelle
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtion-erityisavustusta-myonnettiin-9-lle-kotouttamistyota-tukevalle-jarjestohankkeelle
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Avustuksia | Understöd ____________________________ 

ESR haku ESF ansökningstiden 14.12.2017 - 5.3.2018 Lue lisää 
 
 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 
 

 

25-26.1.2018 Yhdistykset ja kansalaisyhteiskunta vastasaapuneiden pakolaisten ja maahanmuut-
tajien osallistavan avaintekijöinä –konferenssi Kauniaisissa. Föreningar och civilsamhället är 
nyckeln till inkludering av nyanlända flyktingar och invandrare – konferens i Grankulla.  
 Ohjelma ja ilmoittautuminen (viim. 15.1.2018), Program och anmälningar (Senast 15.1.2018)
 Järjestäjä Arrangör: Astu sisään –hanke, Stig in –projektet (Amif) 
  
  

31.1.2018 klo 9-16.00 Lapsiperhe turvapaikanhakijana –seminaari, Vaasa  
Ohjelma ja ilmoittautuminen (23.1.2018 mennessä) 
Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana -seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä turvapai- 
kanhakijaperheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. 
Seminaari on tarkoitettu työntekijöille vastaanottokeskuksissa, ensi- ja turvakotiyhdistyksissä, sosiaali- ja tervey-
denhuollossa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa sekä päättäjille ja vapaaehtoisille. Seminaarin avulla tue-
taan turvapaikanhakija -ja maahanmuuttajataustaisten lapsiperheidenkanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimin-
taa. Lisäksi kartoitetaan turvapaikanhakijaperheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mah-
dollisuuksia. Seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä perheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskente-
lyyn. 

 
 

Koulutuksia maahanmuuttajalle | Utbildningar för in-

vandrare 

POHJANMAAN ALUE | ÖSTERBOTTENS REGION 
Maahanmuuttajan koulutukset alueella | Utbildningar för invandrare i regionen Tästä Här 
(HUOM! Sivun alareunasta. OBS! Nederst på sidan.)  

 
Vaasa: Uusi kielikurssivihko (suomi & ruotsi Vaasassa) linkki löytyy Täältä 
Vasa: Ny länk till språkkurshäfte (finska & svenska i Vasa) finns Här 
 
 
ETELÄ-POHJANMAAN ALUE | SÖDRA-ÖSTERBOTTENS REGION 
Maahanmuuttajien koulutukset Etelä-Pohjanmaalla keväällä 2018 vihkonen löytyy Täältä 
 

http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
https://stiginastusisaan.com/wp-content/uploads/2017/12/Grankulla-program-sve.pdf
https://stiginastusisaan.com/wp-content/uploads/2017/12/Grankulla-program-sve.pdf
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-alueseminaari-vaasa/
https://kotouttaminen.fi/pohjanmaa
https://kotouttaminen.fi/sv/osterbotten
http://www.welcomeoffice.fi/media/LANGUAGE_COURSES_BOOKLET.pdf
http://www.welcomeoffice.fi/media/LANGUAGE_COURSES_BOOKLET.pdf
http://kotouttaminen.fi/etela-pohjanmaa

