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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Vieraskielisten oppilaiden oppimisvaikeudet, 14.1.2020, Kuusamo 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ja Kotona Suomessa -hanke järjestävät yhdessä koulutuksen oppimis-
vaikeuksista. Tilaisuuden tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia havaita ja tunnistaa erilaisia op-
pimisen haasteita, lisätä osallistujien tietoisuutta vieraskielisten oppilaiden oppimisvaikeuksista. Koulu-
tus on suunnattu ensisijaisesti opetus-ja kasvatusalan henkilöstölle sekä muille vieraskielisten kanssa 
työskenteleville Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kouluttajana toimii FM, erityisopettaja, suomen 
kielen opettaja Anu Arvonen, Oppimistaito. Ilmoittautuminen 7.1.2020 mennessä. 
Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautumislinkki 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 

Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 23.4.2020  

Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten kotoutumista 
ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä esitellään monialai-
seen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja sujuvan yhteistyön haastei-
siin. Voit osallistua ohjelman suunnitteluun vinkkaamalla Sylvia-hankkeelle päivän teemaan liittyvän hy-
vän puhujan, aiheen tai käytännön, josta haluaisit kuulla tai jota haluaisit esitellä. Ohjelmaan liittyviä 
toiveita ja ehdotuksia voi lähettää 31.12.2019 mennessä osoitteeseen sylvia(at)tem.fi. 
 

 

Toimijat tiedottavat  

UOMA – uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille  

SOSIAALIALAN LISÄKOULUTUS Oulun ammattikorkeakoulussa 

Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus 15 op 
Koulutuksessa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen ja yksilölliset tarpeet. Työtä ja 
opintoja yhdistetään, osin opiskelu tapahtuu verkossa. Lisäkoulutukseen voi osallistua, jos on 
oleskelulupa voimassa, riittävä suomen kielen taito ja lähtömaasta sosiaalialan korkeakoulutus tai alempi 
korkeakoulutus. Koulutus on vuoden 2020 aikana.  Haku on käynnissä, joten ota yhteyttä! 
Yhteyshenkilöt:       Päivi Tervasoff  Pirkko Kukkohovi 
   Hankevastaava  S2-opettaja 
   040 192 2662   040 661 3120  
   paivi.tervasoff(at)oamk.fi pirkko.kukkohovi(at)oamk.fi 
 

https://www.avi.fi/documents/10191/15338148/14012020+ohjelma.pdf/1d2aa6b0-0109-4e7d-90cb-493f766e3684
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Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 
 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. 
 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käyn-

nistyy  

Haku järjestetään ajalla 18.11.2019-17.1.2020. Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä 
miljoonaa euroa. Lisätietoja ja hakuohjeet EUSA-rahastojen artikkelista. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen vuoden 2020 rahoitushaun ohjeet on 

julkaistu 
Sylvia-hankkeesta vuonna 2020 kunnille myönnettävien, pakolaisten vastaanoton lisätukien ohjeet on jul-
kaistu tänään kotouttaminen.fi-sivustolla. Ohjeet on vahvistettu työ- ja elinkeinoministeriön 16.9.2019 
antamalla päätöksellä. Liitteenä päätös sekä ohjeet ja hakulomakkeet. Julkaisemme hätätapausten 
vastaanoton lisätuen vuoden 2020 hakulomakkeet epäselvyyksien välttämiseksi vasta, kun vuoden 2019 
haku on päättynyt.  
 
Sylvia-lisätukien vuoden 2020 rahoitushaku: 

 Laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha on ovat kuntien haettavissa ajalla 1.1–31.3.2020 
KEHA-keskuksesta.  

 Hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea vuonna 2020 kuntaan saapuneista hätätapauk-
sista lisätukea 15.1.2021 asti suoraan TEM:n Sylvia-hankkeesta. 

 
Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla Sylvia-hankkeen sivuilla: kotouttaminen.fi/sylvia 
Vuoden 2020 rahoitushaku on uutisoitu kotouttaminen.fi:ssä: Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat ha-
kea lisätukea vastaanoton kehittämiseen 1.1.2020 alkaen 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

”Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja 

maahanmuuttajien työllistymiseen” raportti julkaistiin 29.11.2019  

Kotona Suomessa -hanke (ESR) ja sen yhteydessä toimivat seitsemän pilottihanketta ovat laatineet rapor-
tin pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävien hankkeiden tuloksista 
ja havainnoista. Raportin voit lukea hankkeen verkkosivulta.  

Kiintiöpakolaisille esite työnhausta 

IOM:n Suomen-toimistossa on toteutettu kiintiöpakolaisille esite työnhausta. Sen tiedot ovat hyödynnet-
tävissä myös muiden maahan muuttaneiden ohjauksessa. Esite on Kongon swahiliksi, ranskaksi, arabiaksi, 
englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. 
 
Esite on ilmainen ja vapaasti jaettavissa, käytettävissä ja printattavissa IOM:n sivuilla. 
 

Turvapaikanhakijoille vastaava esite löytyy arabiaksi, englanniksi ja suomeksi.  
 

 

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-auki-eu-tukea-haettavissa-noin-4-1-miljoonaa-euroa
https://kotouttaminen.fi/sylvia
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Mahdollisuuksia%2C%20toivoa+ja+luottamusta/079a09c9-5fae-43c8-b187-e50a3ea2e39e
https://iom.fi/en/looking-job-tips-quota-refugees
https://iom.fi/en/looking-job-tips-asylum-seekers
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Kela on julkaissut selkokielisen verkkosivuston  

Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät 
etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Kela julkaisee myöhemmin ruotsin-
kielisen selkosivuston.  
Tutustu selkokielisiin kela.fi-sivuihin 
 

Uutta materiaalia maahan vasta muuttaneiden asumisvalmennusten järjestämiseen 

ja asumisasioihin keskittyvien kotikäyntien toteuttamiseen 

Sininauhasäätiö on toteuttanut kolmivuotisen Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hankkeen, 
jossa on järjestetty asumisvalmennusta ja koteihin vietävää asumisen tukea yli 200 Suomeen vasta muut-
taneelle pakolaiselle. Hankkeessa työstetyt materiaalit löytyvät nyt Sininauhasäätiön nettisivuilta ja ovat 
kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.  
 
Materiaalit on suunniteltu kuntien maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa 
yhteistyössä ja erityisesti maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden ja pakolaisten vastaanottoon osal-
listuvien järjestötoimijoiden käyttöön. Palautetta ja kysymyksiä materiaaleista voi lähettää hankkeen 
projektipäällikölle Anna-Leena Myllylälle (etunimi.sukunimi@sininauhasaatio.fi). Asumistaidot kiintiöpa-
kolaisten kotoutumisessa -hanke on toteutettu EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahas-
ton tuella. 
 
Materiaalit löytyvät Sininauhasäätiön sivuilta.  
 

Punainen risti kokosi yksintulleiden tarinoita 

Runsaan kymmenen Suomeen muuttaneen nuoren elämäntarinat on julkaistu teoksessa "Olen turvassa 
mutta yksin” – Yksin tulleet nuoret vaikuttajina ja kotoutumassa. Kirjan tavoitteena on nuorten sanojen 
mukaan tuoda yksin tulleiden nuorten kokemukset kuuluviin siten, että yhteisymmärrys lisääntyy. 
Uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla 
Julkaisu Olen turvassa, mutta yksin 

Väestömuutoksilla on syvällisiä työmarkkinavaikutuksia 

Väestömuutoksilla on syvällisiä työmarkkinavaikutuksia Euroopassa. Politiikkavastaukset tilanteeseen 
keskittyvät eläkejärjestelmiin, heikosti työmarkkinoille kiinnittyneiden saamiseen työhön, 
työvoimapolitiikkaan, osaamisen parantamiseen ja perheystävällisiin ratkaisuihin sekä maahanmuut-
topolitiikkaan. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusta, jossa tarkastellaan 
väestömuutosten työmarkkinavaikutuksia kuudessa Euroopan maassa. 
Uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla 
Tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla 
Linkki julkaisuun 

Mielenkiintoisia väitöskirjoja: 

KM, FM Marja-Liisa Mäkelä: Toiset tytöt? : Suomalaisten maahanmuuttotaustaisten tyttöjen toimijuus 
peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä, Turun yliopisto 
VTM Matti Välimäki: Politiikkaa kansainvälisten, kansallisten ja ideologisten reunaehtojen puitteissa : 
Suomalaiset puolueet ja maahanmuutto 1973–2015, Turun yliopisto 
FL Eija Aalto: Pre-service subject teachers constructing pedagogical language knowledge in collabora-
tion, Jyväskylän yliopisto 
 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi
mailto:etunimi.sukunimi@sininauhasaatio.fi
https://www.sininauhasaatio.fi/toimintamme/materiaalipankki/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/punainen-risti-kokosi-yksintulleiden-tarinoita
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Olen%20turvassa%20mutta%20yksin%20-julkaisu.pdf
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaestomuutoksilla-on-syvallisia-tyomarkkinavaikutuksia
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tem-julkaisu-vaestomuutoksilla-on-syvallisia-tyomarkkinavaikutuks-1
https://tem.fi/en/publication?pubid=http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-470-9
https://www.utupub.fi/handle/10024/148457
https://www.utupub.fi/handle/10024/148457
https://www.utupub.fi/handle/10024/148466
https://www.utupub.fi/handle/10024/148466
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66307
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66307
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Muuta 
 

ELYn kototiimi toivottaa kiireetöntä ja tunnelmallista joulunaikaa ja upeaa 

uutta vuotta kaikille! 

 

 

 

 

Kuluvan vuoden 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. 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

