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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maahan-

muutto- ja kotoutumisasioissa 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-Poh-

janmaalla 
 

Työkaluja kotouttavaan työhön – miten puhua sensitiivisistä asioita koulutus 

Oulussa 22.5.2019 klo 13-16 

Kotona Suomessa –hanke järjestää koulutuksen, jonka tavoite on antaa työvälineitä ja tietoa kotoutumi-
sen asiantuntijoille siihen, miten puhua erilaisista sensitiivistä asioista kotoutumiskoulutuksissa, erilai-
sissa ryhmätoiminnoissa ja muissa tilanteissa. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. tasa-arvo, 
seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt ja traumojen vaikutus toimintaan. Koulutus on suunnattu kotou-
tumiskoulutusten opettajille ja ohjaajille, kotouttavaa työtä tekeville asiantuntijoille ja työssään maa-
hanmuuttajia kohtaaville. Kouluttajat ovat Turussa, mutta muilla paikkakunnilla koulutukseen osallistu-
taan etäyhteydellä. Työkaluja kotouttavaan työhön -koulutuksen ohjelma. 

Lisätietoja aluekoordinaattorit Tanja Tammimies ja Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-kes-
kus.fi. 
 
Ilmoittautuminen koulutukseen 9.5.2019 mennessä 
 
 

Toisenlaisia tarinoita maahanmuutosta: koulutetut osaajat työelämässä -semi-

naari 24.5.2019, Oulun yliopisto 

Lisätietoja 24.5.2019 seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautuminen 
 

Mahdollisuus kokeilla Majakka-hankkeen kehittämää Pakopeliä ja saada koulutus 

pelin käyttöön 10.6.2019, Oulu 

Majakka-hanke tulee esittelemään Pakopeliä ja opastamaan pelin käytössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksessa neuvotteluhuone Kotkassa. Ryhmiä on kolme ja jokaisessa ryhmässä voi olla maksimissaan 6 
osallistujaa.  
Ryhmä 1, klo 8.30, ilmoittaudu ryhmään 1 
Ryhmä 2, klo 10.00, ilmoittaudu ryhmään 2 
Ryhmä 3, klo 11.30, ilmoittaudu ryhmään 3 
 
Pakopelistä voi lukea Majakka-hankkeen sivuilta. 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019/a48c45ee-4406-537a-a4ed-2046236c2515/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019.pdf
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/4437ECAEA728622C
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/58026
https://link.webropolsurveys.com/S/0AC85835FFDA8954
https://link.webropolsurveys.com/S/E783D0851D07A88D
https://link.webropolsurveys.com/S/930940D28C941CE5
https://rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/majakka-hanke/pakopeli
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Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa 

Työkaluja kotouttavaan työhön – miten puhua sensitiivisistä asioita koulutus 

Kajaanissa 22.5.2019 klo 13-16 

Kotona Suomessa –hanke järjestää koulutuksen, jonka tavoite on antaa työvälineitä ja tietoa kotoutumi-
sen asiantuntijoille siihen, miten puhua erilaisista sensitiivistä asioista kotoutumiskoulutuksissa, erilai-
sissa ryhmätoiminnoissa ja muissa tilanteissa. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. tasa-arvo, 
seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt ja traumojen vaikutus toimintaan. Koulutus on suunnattu kotou-
tumiskoulutusten opettajille ja ohjaajille, kotouttavaa työtä tekeville asiantuntijoille ja työssään maa-
hanmuuttajia kohtaaville. Kouluttajat ovat Turussa, mutta muilla paikkakunnilla koulutukseen osallistu-
taan etäyhteydellä. Työkaluja kotouttavaan työhön -koulutuksen ohjelma. 

Lisätietoja aluekoordinaattorit Tanja Tammimies ja Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-kes-
kus.fi. 
 
Ilmoittautuminen koulutukseen 9.5.2019 mennessä 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla Suo-

messa ja verkossa 
 
Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan kaikki webinaarit ovat 

katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla.  
 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 25.4.2019 Helsingissä 

Verkostopäivän teemana on perhelähtöinen kotouttava työ ja pakolaistaustaisten perheiden tukeminen. 
Tilaisuudessa kuullaan aiheesta asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön toimintamalleja kunnista. Tee-
moitetuissa tietoiskuissa voi tutustua pakolaistaustaisia perheitä tukevaan kehittämistyöhön ja hyviin 
käytäntöihin. Iltapäivällä keskustellaan asiantuntija-alustusten pohjalta tasa-arvon ja osallisuuden edis-
tämisestä pakolaistaustaisissa perheissä.  
Paikka: kokouskeskus Paasitorni, Paasivuorenkatu 1 A, Helsinki.  
Lisätietoja s-postilla: sylvia(at)tem.fi  
Lisätietoa kotouttaminen.fi –sivun uutisessa  
Ohjelma ja ilmoittautuminen 

MONET-seminaari: Hyvinvoiva kotoutuja – työkaluja, tutkimusta ja näkökulmia, 

6.5.2019, Helsinki 

Seminaarissa esitellään työkaluja sekä tutkimus- ja kehittämistyötä kotoutumisen tueksi. Lisäksi esitel-
lään ajankohtaisia asioita paperittomista ja turvapaikanhakijoista ja kuullaan näkökulmia toiseuttami-
sesta ja syrjimättömyydestä. Ilmoittautuminen 15.4.2019 mennessä. Seminaaria voi myös seurata 
webcast-lähetyksen kautta. Jos olet kiinnostunut etäkatsomosta Oulussa tai Kajaanissa, lähetä sähköpos-
tia Tanjalle. 
Tarkemmat tiedot MONET-seminaarista 6.5.2019 
 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019/a48c45ee-4406-537a-a4ed-2046236c2515/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019.pdf
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/D9F1ECB5A5C36F2A
https://link.webropolsurveys.com/S/D9F1ECB5A5C36F2A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tervetuloa-pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaivaan-25-4-tutustu-ohjelmaan-ja-ilmoittaudu
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf/1267de93-70fc-6e33-7979-1bbbaced49ce/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf.pdf
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4476591
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Kotona Suomessa -valtakunnallinen hankepäivä 5.6.2019 Helsingissä 

Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki.  
Kotona Suomessa -hankkeen toimijat kokoavat päivään kotouttamisen näkökulmia ja toimintamalleja eri 
puolilta Suomea. Teemoja käsitellään muun muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja 
työssään käyttämillä menetelmillä. Päivän teemoina ovat erityisesti vuorovaikutus, hyvät väestösuhteet 
kotoutumisen tukena sekä työllistymisen mallit. Tilaisuus lähetetään myös verkon kautta streamattuna, 
jolloin linkki katseluun lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.  
Kotona Suomessa -valtakunnallisen hankepäivän ohjelma  
Ilmoittautuminen 2.5.2019 mennessä 
Lisätietoja: aluekoordinaattori Tanja Tammimies, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

Toimijat tiedottavat 
 

Omakielinen orientaatiojakso uutena palveluna Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaalle 

ELY-keskus ja Oulun kaupunki hakevat tarjouspyynnöllä toteuttajaa omakieliselle orientaatiojaksolle, 
jonka tavoitteena on syventää opiskelijoiden perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen arvoista 
sekä paikallisesta toimintaympäristöstä ja tukea heidän kotoutumistaan. Orientaatiojakso on suunnattu 
kotoutumisen alkuvaiheessa oleville TE-toimiston asiakkaille ja Oulun kaupungin kotouttamispalveluita 
tarvitseville kuntalaisille. Tarjoukset on jätettävä 10.5.2019 mennessä ja orientaatiojaksot on tarkoitus 
käynnistää alkukesän aikana. Lisätietoja orientaatiojakson hankinnasta Hilmassa. 

Monikulttuurikeskus Villa Victorin monikielinen neuvonta muuttaa 

Monikulttuurikeskus Villa Victorin monikielinen neuvonta muuttaa Oulu10:in (Torikatu 10) katutason pal-
velupisteeseen 11.4. alkaen. Neuvontakielinä suomen ja englannin lisäksi on tarjolla jatkuvasti arabian-
kielistä ohjausta ja neuvontaa sekä 14 muulla kielellä Oulun kaupungin sivujen erillisen aikataulun mu-
kaan. Villa Victorin muun henkilöstön tavoitat myös Oulu10:n tiloista. Suomen kielen opetus jatkuu enti-
seen tapaan Torikatu 23, 3. kerroksen tiloissa.  

Oulun ammattikorkeakoulussa paljon erilaisia koulutuksia maahanmuuttajille 

Haku maahanmuuttajille suunnattuihin sairaanhoitajan, sosionomin ja liiketalouden polkuopintoihin 
päättyy 14.4.2019. Lisätietoja maahanmuuttajille suunnatusta hausta OAMK:n sivuilla. 
 
SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ohjaus- ja neuvontapalvelut korkeakoulu-
tuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille jatkuvat edelleen. Lisätietoja ohjauspalvelusta.  
 
Lisäksi OAMK:ssa on alkamassa tai käynnissä maahanmuuttajille: 

 Maahanmuuttajien valmentava koulutus, haku: 1.8. - 13.9.2019, koulutus kestää 30.9.2019 – 
19.3.2020 (laajuus 30 op), lisätietoja sähköpostilla simhe(at)oamk.fi 

 Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien lisäkoulutus sosiaalialalle, jatkuva haku, taustalla 
hanke, jossa maahanmuuttaja saa yksilöohjausta ja suomen kielen tukea 1. opiskeluvuoden ajan, 
lisätietoja Päivi Tervasoff: etunimi.sukunimi@oamk.fi 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Kotona+Suomessa+-+Valtakunnallinen+hankep%C3%A4iv%C3%A4%205.6..2019/1201dac2-0d2f-499b-b448-f3b596853f7f
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f928be30-9091-447f-997a-7274429c871a?displayId=Fin1732727
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-007429
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-amk/opetustarjonta/syksy-2019-opintokokonaisuudet-maahanmuuttajille/
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ohjauspalvelua-maahanmuuttajille/
mailto:etunimi.sukunimi@oamk.fi
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 Täydennyskoulutuspolku työelämään korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, jatkuva haku vuoden 
2020 loppuun asti, koko Pohjois-Suomen alueella, osallistujille laaditaan henkilökohtainen koulu-
tuspolku, johon kuuluu työelämäjakso, mahdollista suorittaa 5–20 op täydennyskoulutusta teknii-
kan tai liiketalouden alalta, lisätietoja Pirkko Kukkohovi: etunimi.sukunimi@oamk.fi 

 

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen -hankkeella useita valmennuksia kevään ja 

kesän aikana 

 Valmennus sosiaali- ja terveysalalle 8.5. - 12.7.2019 

 Opiskeluvalmiuksien parantaminen 6.5.2019 - 4.7.2019 

 Valmennus oppisopimuspaikan etsimiseen 7.5.2019 - 4.6.2019 

 Lisätietoja ja ilmoittautuminen Mirva Saastamoinen (p. 050 593 7076) tai Eija Kuha (p. 044 703 
7793), sähköpostit etunimi.sukunimi@osao.fi  

 

Rakennusalalle ohjaava koulutus maahanmuuttajille OSAO:lla 
Koulutuksen tavoitteena on ohjata osaavia työntekijöitä yritysten tarpeisiin rakennusalan avustaviin teh-

täviin sekä ohjata henkilöitä rakennusalan ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat 

TE-toimiston maahanmuuttajataustaiset asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita rakennusalasta. Opetus jär-

jestetään suomen kielellä, joten hakijoilla on oltava riittävä suomen kielen taito selviytyäkseen opin-

noista.  

 

Koulutus toteutetaan 3.6.-21.10.2019. Koulutuspaikka on OSAO, Kotkantie 3, 90240 Oulu. Haku on auki 

13.5.2019 saakka.  

Lisätietoja: kouluttaja Lauri Kiuttu p. 044 703 7839, etunimi.sukunimi@osao.fi 

Kesäleirejä pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille 

Kesälukioseura ry järjestää pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille Stean tuella kesäleirejä ja kesäluki-
oita. Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä kesäleirejä, jotka on tarkoitettu 7–14-vuoti-
aille pakolaistaustaisille lapsille. Leireillä lapset pääsevät käyttämään omaa äidinkieltään sekä tutustu-
maan omaan kulttuuritaustaansa ja muihin samantaustaisiin lapsiin ympäri Suomea. Maahanmuuttaja-
kesälukiot ovat 15–19-vuotiaille pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen saapuneille nuorille suun-
nattuja kesäkursseja/leirejä, joissa nuoret saavat tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja tukea 
tulevaisuutensa suunnitteluun. Kesälukiossa nuoren tukena ovat omakielinen ohjaaja, opinto-ohjaajat ja 
suomen kielen opettaja. Kesälukioon osallistuminen ei edellytä opintoja Suomessa tai suuntautumista 
lukio-opintoihin. 
Leirien ja kesälukioiden tarkemmat kuvaukset ja haku kesälukioseuran verkkosivuilla. 
Lisätietoja antaa kurssisihteeri Mari Hakala, sähköposti etunimi.sukunimi@kesalukioseura.fi 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@oamk.fi
mailto:etunimi.sukunimi@osao.fi
mailto:etunimi.sukunimi@osao.fi
https://kesalukioseura.fi/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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STEA-avustusten hakuajat vuonna 2019 

 uusien avustusten haku 3.4.-31.5.2019 

 jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019 
Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla. 

 

Kokka kohti Suomea –hanke on käynnistynyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 

”Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin” -hanke toteut-
taa hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Hankepäällikkönä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 
on aloittanut Timo Konttinen. Hankkeen tavoitteena on turvata yritysten kasvua kasvukeskuksissa edis-
tämällä kansainvälisten työntekijöiden rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille. Hankkeen aikana on tar-
koitus toteuttaa noin 15 alueellista hanketta, joiden avulla houkutellaan kansainvälisiä osaajia perhei-
neen asettautumaan kasvukeskusalueille. Hankehakujen ensimmäinen vaihe alkaa toukokuussa 2019, toi-
nen vaihe toteutetaan syksyllä 2019 ja kolmas vaihe keväällä 2020. Ensimmäisestä hankehausta tullaan 
tiedottamaan laajasti hakuohjeiden valmistuttua. Haun valmistelun etenemisestä ja haun aikataulusta 
sekä sen tarkemmasta kohdentumisesta alueellisiin kasvukeskuksiin voi kevään mittaan kysellä hanke-
päällikkö Timo Konttiselta etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai rahoittajan edustajalta Mika Villalta etu-
nimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
Koska maakunnallisia hankkeita on mahdollista toteuttaa vain rajallinen määrä, Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella tavoitteena on laajemman verkoston yhteinen hanke. Alueella järjestetään erillinen tilaisuus myö-
hemmin keväällä yhteiseen hankehakuun suuntaamiseksi. 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
 

Saatavuusharkinta poistuu Suomessa jo työskentelevien jatkoluvista 1.6. alkaen 

Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa vähintään 
vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle. Lainmuutoksella tavoitel-
laan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden helpottamista. Tiedote saatavuusharkinnan poistosta TEM:n 
sivuilla. 

Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille lähes 2,6 miljoonaa erityisavustuksia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kahdeksalle korkeakoululle 2,57 miljoonaa erityisavustuksia 
korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kouluttamiseen ja ohjaukseen. Rahoitettavilla hankkeilla vahvis-
tetaan, laajennetaan ja edelleen kehitetään maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja maahan-
muuttajien polkuja korkeakoulutukseen ja työelämään. Tiedote erityisavustuksista opetus- ja kulttuuri-
ministeriön sivuilla. 

Työryhmä tukemaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja in-

tegroitumista 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö ovat asettaneet yhteistyöryhmän tukemaan korkeakoulu-
opiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä maahantulon ja oles-
kelulupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Eri hallinnonalojen ja korkeakoulujen yhteistyötä tarvitaan, jotta 

https://www.stea.fi/avustusten-haku
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulutetuille-maahanmuuttajille-lahes-2-6-miljoonaa-erityisavustuksia
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulutetuille-maahanmuuttajille-lahes-2-6-miljoonaa-erityisavustuksia
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korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon liittyvät prosessit saataisiin nykyistä sujuvammiksi ja valmistu-
neilla opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä Suomessa. Tiedote yhteistyöryhmän perus-
tamisesta ja kokoonpanosta sisäministeriön sivuilla. 

Miten maahanmuuttajien työllistymistä voidaan nopeuttaa? Kuuntele TEM:n 75 % -

podcast 

Maaliskuun lopussa TEM:n 75 % -podcastissa pohdittiin, miten maahanmuuttajien kotouttamisesta teh-
dään parempaa ja työllisyys saadaan nousuun. Vieraina TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen 
ja Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Podcast TEM:n sivuilla. 
 

Opetushallituksesta esite maahanmuuttajista aikuisten perusopetuksessa 

Opetushallitus on julkaissut esitteen ”Perustietoja ja -taitoja – Maahanmuuttajat aikuisten perusopetuk-
sessa”. Esite on luettavissa sähköisenä OPH:n verkkosivuilla.  

Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille 

AboaNova-hankkeessa työskentelevä Daniel Comas on koonnut ulkomaalaisille työntekijöille ideoita ja 
neuvoja, jotka perustuvat hänen omiin kokemuksiinsa. Oppaan on toimittanut hankkeen koordinaattori ja 
opettaja Saara Linnatsalo Turun aikuiskoulutuskeskuksesta. Oppaassa on neuvoja ja oivalluksia työn-
hausta, ammateista ja työpaikan kirjoittamattomista pelisäännöistä.  
Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille -opas 

ERSUS-hanke lisää oleskeluprosessin asiakaslähtöisyyttä 

Maahanmuuttovirastossa käynnistyi keväällä 2018 ERSUS-hanke, jonka tavoitteena on lisätä Maahanmuut-
toviraston oleskelulupaprosessin asiakaslähtöisyyttä ja tukea asiakkaiden itsenäistä asiointia. Hankkeessa 
tuotettavien ohjeistuksien avulla pyritään vähentämään asiakkaiden tarvetta avustajiin ja sidosryhmävi-
ranomaisten apuun. Hankkeessa muokataan oleskelulupa-asioihin liittyvien asiakaskirjeiden kuten täy-
dennyspyyntöjen sisältöjä ja rakenteita ja se tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  
Uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla 

Tilastokeskus selvittää ulkomaalaistaustaisten koulutusta 

Tilastokeskus toteuttaa keväällä 2019 ulkomaalaisväestön koulutukseen liittyvän kyselyn. Kysely kohden-
netaan Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille, joiden ulkomailla suorittamista tutkinnoista 
ei ole tietoa. Vastaaminen kyselyyn on tärkeää ja antaa parempaa tietoa Suomessa asuvan ulkomaalais-
väestön koulutuksesta.  
Lisää tietoa selvityksestä Tilastokeskuksen sivuilla olevasta uutisesta. 
 
Matkalla ammattiin -sivu tarjoaa kattauksen tietoa ja vinkkejä maahanmuuttajien 

koulutuspolkujen ja työllistymisen tueksi  

Mukana on materiaalia seitsemällä kielellä viideltä hyvin työllistävältä alalta. Sivuston materiaalit toimi-
vat työkaluna maahanmuuttajien ohjaustyötä tekeville, tietopakettina maahanmuuttajille kouluttautu-
mis- ja työllistymismahdollisuuksista Suomessa sekä opetusmateriaalina. Materiaalit on laadittu Opin por-
tailla –hankkeessa Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Videot voi katsoa Matkalla ammattiin –sivulta.  
 
 

 

 

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/tyoryhma-tukemaan-kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/tyoryhma-tukemaan-kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista
https://tem.fi/75-podcast
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuiset_perusopetuksessa_2019.pdf
https://tyovoimahautomot.files.wordpress.com/2019/02/ideoita-ja-neuvoja-ulkomaalaisille-tyc3b6ntekijc3b6ille.pdf
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ersus-hanke-lisaa-oleskelulupaprosessin-asiakaslahtoisyyt-1
https://www.stat.fi/uutinen/tilastokeskus-selvittaa-ulkomaalaistaustaisten-koulutusta?utm_source=Uutiskirje+ajalle+18.-24.3.2019&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+vko+10%2F2019
https://opinportailla.diak.fi/matkalla-ammattiin/
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Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luonut selkokieliset arjen turval-

lisuus ja ensiapuohjeet 

Ohjeet sopivat vapaaehtois- ja ammattilaiskäyttöön ja niin tavallisille ihmisille, kuin erityisryhmille. 
Opas kertoo selkosuomeksi toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa, siitä mitä ihmiselle hädän het-
kellä tapahtuu, miten voi auttaa itseään, kodin turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta. Oppaan voi la-
data Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet -sivulta PDF-muodossa.  
 
Nuorten viesti vanhemmille -videot ammattilaiskäyttöön 

Miten pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän vanhempansa voivat  
rakentaa vuoropuhelua? Mitä vanhempien pitäisi tietää suomalaisesta koulusta tai seurustelukulttuu-
reista? Nuoret kertovat. Pakolaisnuorten tuki ry:n (ent. Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry) Nova-
hanke on työstänyt pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten ja miesten kanssa vanhem-
mille suunnattuja videoita. Videoiden kieliversiot ovat: suomi/englanti, arabia, persia ja somali. Videot 
ovat Kölvi-toiminnan kotisivuilla sekä Kölvi-toiminnan YouTube-kanavalla.  
 

Muuta 
 
Kotouttamisen osaamiskeskus ja kotouttaminen.fi ovat tarjonneet jo viiden vuoden ajan ajankohtaisia 
uutisia, tilastoja, tutkimuksia ja muuta tukea kotouttamisen toimijoiden ja ammattilaisten työn tueksi. 
Viiden toimintavuoden jälkeen on aika uudistaa työ- ja elinkeinoministeriön tarjoaman verkkopalvelun 
sisällöt ja rakenne vastaamaan paremmin nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita. Vastaa kyselyyn 
15.4.2019 mennessä. Linkki kyselyyn ja uutinen aiheesta kotouttaminen.fi-sivuilla. 

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. 
 

https://rednet.punainenristi.fi/parjataanyhdessa
https://rednet.punainenristi.fi/parjataanyhdessa
https://www.kolvi.fi/videot
https://www.kolvi.fi/videot
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttamisen-osaamiskeskus-ja-kotouttaminen-fi-viisi-vuotta-kotouttamistyon-tukena-tule-mukaan-uudistamaan-kotouttaminen-fi-ta
http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

