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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia PohjoisPohjanmaalla
Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan
kaikki webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.
Pohjois-Suomen yhteinen HANKEMYLLY Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä
21.2.2019 klo 12 – 15.15
Pohjois-Suomen alueella toimii useita eri hankkeita ja toimijoita, joiden tehtävänä on kehittää maahanmuuttotyöhön ja kotouttamiskenttään liittyviä toimintoja tai palveluita. Kehittämistoimintaa rahoittavat
mm. ESR, AMIF, STEA, LEADER, OPH. Maakuntarajat ylittävän hankemyllyn tavoitteena on tuoda nämä
toimijat yhteen alueellisesti sekä levittää tietoa hankkeiden toiminnasta, hyvistä käytännöistä ja tuloksista yli maakuntarajojen. Hanketoiminnasta kiinnostuneet voivat tulla seuraamaan tilaisuutta ja tutustumaan hankkeisiin. Tilaisuus järjestetään osin etäyhteyksin. Lisätietoja antavat aluekoordinaattorit:
Sanna Hiltunen, Lappi ja Tanja Tammimies, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) Ilmoittautuminen 8.2.2019 mennessä webropol-linkistä.
MAKIA HOMMA – maahanmuuttajien työllistämisen edistämisen tukiverkosto kokoontuu 14.3.2019
Tapaamisen aiheina ovat verkoston toiminnan kirkastaminen ja maahanmuuttajien erilaisista poluista
keskusteleminen. Ilmoittautuminen webropol-linkistä 11.3.2019 mennessä.
Osuvaa ohjausta! –seminaari 22.3.2019, Oulu
OpinTorin Digiloikka ja Amis osaa –hankkeet järjestävät seminaarin Opetusravintola Hilikussa klo 8.30 –
14.30. Seminaarissa on myös osio aikuisten maahanmuuttajien ohjauksesta. Seminaariohjelma ja ilmoittautumislinkki ovat OpinTorin sivuilla.
Siirtolaisuusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin ja
Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakkaana
-koulutuksia järjestetään 28. - 29.1.2019 Helsingissä, 20. - 21.2.2019 Tampereella ja 20. - 21.3.2019 Oulussa ja niihin on mahdollista osallistua joko yhtenä tai kahtena päivänä, tai molempina. Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin. Ihmiskaupan vastainen koulutus on osa IOM Suomen
maatoimiston ”ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi Suomessa HOIKU” -hanketta. Siirtolaisuusterveyden koulutus on osa EU:lle toteutettavaa ”Train4M&H” -hanketta, jonka sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille kohdennettua osa-koulutusta Suomessa toteuttavat IOM:n Suomen maatoimisto ja DIAK.
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Maksullinen koulutus: Seurauspedagogiikan peruskurssi (5 op), Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieska
1. lähijakso: 14. - 15.3.2019, 2. lähijakso: 15. - 16.4.2019, 3. lähijakso: 16.5.2019
Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat ja ohjaavat haasteellisia asiakkaita,
joilla on ollut vaikeuksia toteuttaa muutoksia elämäntavassaan ja joilla on ollut suuria vaikeuksia ja siksi
ovat syrjäytymisvaarassa. Sitovat ilmoittautumiset 19.2.2019 mennessä nettihakulinkin kautta.
Kotokahvit – Oulu, 26.3.2019 klo 13.30 – 15.30
Oulussa maahanmuuttajien kanssa työskentelevien kanssa kokoonnuttiin tammikuun lopussa kahvittelemaan ja keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista asioista, ja tapaamisessa sovittiin, että avoimia tapaamisia järjestetään kevään aikana lisää. Tapaamisen ohjelma on vapaamuotoinen ja kahvitteluihin voi ilmoittautua webropol-linkistä. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020”, haku päättyy 27.2.2019 (EAKR) ja 1.3.2019 (ESR)
Kainuuseen toivotaan muiden painotusten lisäksi TL3 hankkeita mm. maahanmuuttajien työllistymisen
edistämiseksi. Hankehauista voit lukea lisää Rakennerahastot-sivustolta.
Vapaan sivistystyön erityisavustukset ovat haettavana 15.2.2019 klo 12 19.3.2019
Haussa mm. opintoseteliavustukset maahanmuuttajien koulutukseen, jossa otetaan erityisesti huomioon
opinnot luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen maahanmuuttajien osalta, jotka eivät ole eri syistä (esim.
lasten hoitaminen kotona) enää oikeutettuja kotoutumista edistäviin 100 % valtionosuudella tuettuihin
koulutustoimenpiteisiin. Erityisavustusten hakutiedote on luettavissa Opetushallituksen sivuilla.
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai
korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea hätätapausten vastaanottoon.
Uutinen ja lisätietoa lisätuesta kotouttaminen.fi-sivustolla
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Uutisia, työkaluja ja julkaisuja
Eduskunnan tarkastusvaliokunta haluaa kotouttamiseen isoja muutoksia: työelämäyhteyksiä, nopeutta ja velvoittavuutta lisää
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö kotouttamisen toimivuudesta on valmistunut. Valiokunta edellyttää 11:llä päätösehdotuksella muutoksia nykyiseen kotouttamispolitiikkaan. Kotouttamisen uudistamistarpeista tulee laatia kokonaisvaltainen toimenpideohjelma, joka tulee antaa selontekona eduskunnalle
vuoden 2020 loppuun mennessä. Eduskunnan tiedotteesta voi lukea lisää mietinnöstä ja sivulla on myös
linkki mietinnön tekstiin kokonaisuudessaan sekä sen pohjana oleviin tutkimuksiin.
Mietintöä on kommentoitu useissa blogikirjoituksissa, esimerkiksi Pasi Saukkonen ja Heikki Kerkkänen.
Ministeri Mykkänen esittää uutta suomalaisen yhteiskunnan kurssikoetta vastaanottokeskuksiin
Sisäministeri Mykkäsen esityksestä voi lukea lisää Sisäministeriön uutisesta.
Ministeri Mykkäsen ajatuksia EU:n turvapaikkalinjauksista voi lukea Sisäministeriön blogista.
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tietopaketin maahanmuutosta ja kotouttamisesta
Tietopaketin tavoitteena on antaa viimeisimpään tilasto- ja tutkimustietoon perustuva yleiskuva Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta ja kotouttamisesta, tämän hallituskauden aikaisista politiikkatoimista sekä kehityskohdista. Tietopaketista voi lukea lisää TEM:n uutisesta. Tietopaketin voi lukea Työ- ja
elinkeinoministeriön Slideshare-tililtä.
PALOMA-koulutus on julkaistu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat tuottaneet laajan videopohjaisen
koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille. Koulutus pohjautuu THL:n
vuonna 2018 julkaisemaan PALOMA-käsikirjaan. Koulutuksesta voi lukea lisää kotouttaminen.fi-sivuston
uutisesta. Linkki suoraan koulutuksen sivuille.
Salon muistiyhdistyksen Memoni-Monikulttuurinen muisti –projekti jakaa tietoa
aivo- ja muistiterveyden edistämisestä ja muistisairauksista eri kieli- ja
kulttuuriryhmille
Projektissa on tehty erikielistä materiaalia (arabia, kurdi-sorani, venäjä, kiina, englanti) aivoterveydestä, yksinäisyydestä, päihteistä ja vapaaehtoistyöstä. Materiaalit ovat kaikkien käytössä ja tulostettavissa sivuilla www.muistisalo.fi/projektit. Lisäksi sieltä löytyvät linkit erikielisiin videoihin edellä mainituista aiheista.
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Mari Liukkunen ja Hülya Tokgöz ovat tehneet opinnäytetyön ”Parempi arki lasten kanssa: opas ja kuvakortit työntekijöille maahanmuuttajavanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamisen tueksi.” Opinnäytetyö on luettavissa Turun ammattikorkeakoulun kokoelmasta. Työntekijän opas ja kuvakortit ovat luettavissa MLL:n Varsinais-Suomen piirin materiaalipankissa. Materiaaleja voi hyödyntää mm. päiväkodeissa, neuvoloissa ja perhetyössä.
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Muuta
Seksuaalikasvatus on puhututtanut viime aikoina eri tavoilla. Tueksi keskusteluun ja muistutukseksi muutama materiaali aiheesta:
Väestöliitto:
Kurssi tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista. Teksti on helppoa kieltä, joten kurssia voi käyttää myös suomen kielen opiskelun ohessa.
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/nettikurssi-tasa-arvo-ja-seksuaa/
Video englannin, selkosuomen, soranin, farsin, arabian, murrearabian ja somalin kielellä seksuaalioikeuksista ja turvallisesta suhtautumisesta vastakkaiseen sukupuoleen.
https://www.youtube.com/watch?v=o3wtBvWojWg&feature=iv&src_vid=TTuCLaONG0s&annotation_id=annotation_2459887607
It’s OK –video keskustelun avaamiseksi
https://www.youtube.com/watch?v=KjJYjbLXHSA&feature=youtu.be
Kuvaus It’s OK –videon käytöstä väestöliiton sivuilla
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/?x29403=6225412
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus
Seksuaalioikeudet Suomessa
TURVA-hankkeessa tuotetut videot Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavalla
https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto/playlists

Uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.
Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta
sähköpostia Tanja Tammimiehelle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).
Uutiskirje lähetetään sen Webropol-linkin kautta tilanneille. Jos olet jo tilannut uutiskirjeen aikaisemmin
webropolin kautta, sinun ei tarvitse tehdä sitä uudelleen. Kyselyllä kerättyjä henkilötietoja käytetään
tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon levittämiseen.
Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille.

