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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Kotokahvit, 14.8.2019, klo 14.30 - 16.00, Oulu 

Tule käynnistämään syksy yhdessä ja kuulemaan ajankohtaiset asiat eri tahoilta!  
Ilmoittaudu kotokahveille webropol-linkistä. 

Kehittäjien työpaja − ideahautomo, 23.8.2019 klo 9 - 12, Oulu (tarkempi paikka 

ilmoitetaan myöhemmin) 

Kotona Suomessa -hanke ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra järjestävät työ-
pajan kehittäjille. Tule mukaan ja tuo kokemuksesi ja kehittämisideasi yhteiseen pöytään! Lisätietoja 
aluekoordinaattori Ritva Sauvola ja tutkija Varpu Wiens tai Kotona Suomessa -hanke, aluekoordinaattori 
Tanja Tammimies 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.8.2019 sähköpostitse: Ritvalle (etunimi.sukunimi@diak.fi) tai Tanjalle 
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) 

Polarisaatio, konfliktit ja toimivien väestösuhteiden edistäminen, 4.9.2019, 

klo 9.00 - 16.00, Pudasjärvi 

Kouluttaja: Miriam Attias 
Paikka: Pudasjärven kaupungintalo 
Ilmoittautuminen Sirpa Timonen-Nissille 9.8.2019 mennessä sähköpostilla 
(etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi) 
Koulutus moniammatillisille työryhmille/koulutuksen, kasvatuksen, sosiaalialan, turvallisuuden, 
julkishallinnon ja viestinnän, maahanmuuton/kotoutumisen parissa työskenteleville. 
 
Miten vastakkainasettelu toimii? Mikä purkaa – ja mikä pahentaa sitä? Mitä ovat polarisoituminen ja 
konfliktit, ja millä tavalla ne vaikuttavat hyviin väestösuhteisiin? Millä keinoin voimme purkaa 
vastakkainasettelua ? Toimia polarisoitumista hillitsevällä tavalla? Ehkäistä konflikteja tehokkaasti? 
Edistää hyviä väestösuhteita paikkakunnalla? 

Ennakkotieto: Uudet osaajat - maahanmuutosta mahdollisuuksia palvelualoille, 

15.10.2019, Oulu 

 
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/DD40B90E1A024DC5
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Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 

Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja 

käynnistyy syyskuussa 

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, 
vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja 
sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne? Mitkä ovat teidän 
vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin 
neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. 
Kotona Suomessa-hanke järjestää aamukahvit yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa syys-joulukuussa 2019. 
Aamukahvien tarkemmat ajankohdat julkaistaan elokuussa. Tervetuloa mukaan! 

Ennakkotieto: Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla -

seminaari 1.10.2019, Rovaniemi 

Toimijat tiedottavat 

Täydennyskoulutus- ja työllistymispolku korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, 

liiketalous ja tekniikka 5 - 20 op Oulun ammattikorkeakoulussa 

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, jolla on ulkomailla hankittua tekniikan tai liiketalouden alan 
korkeakoulutusta ja joka haluaa työllistyä omalle alalle.  

Koulutukseen on jatkuva haku. Ota yhteyttä SIMHE-ohjaukseen sähköpostitse simhe@oamk.fi. SIMHE-
ohjauksesta saat tarkemmat ohjeet. 

  Lisätietoa koulutusohjelmista Oulun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. 

Uusi hanke: LÖYDÄ KOTISI UUDESTAAN POHJOIS-POHJANMAALTA -hanke, Maaseutumaisten 

kuntien alkuvaiheen maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen malli 

Pudasjärvellä ja Utajärvellä on aloittanut 1.4.2019 maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumista 
edistävä hanke. Pudasjärven kaupungin ja Utajärven kunnan yhteishanke paneutuu 
maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden 
edistämiseen. Hanke toteutuu ajalla 1.4.2019- 31.3.2021, ja sitä rahoittaa turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hankkeen vastuuviranomaisena toimii sisäministeriö. Pudasjärven 
kaupungin hallinnoiman hankkeen henkilöstöön kuuluu projektipäällikkö TtM Johanna Hemmilä ja 
projektityöntekijä TtM Saara Penttilä. 
 
Hankkeessa luodaan maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumisen malli molempiin kuntiin. 
Hankkeessa on tavoitteena luoda monialaiset verkostotyön mallit ja rakenteet perheiden kototutumisen 
ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa tehdään perheiden kotokartoitukset ja kotoutumissuunitelmat, 
joissa esille nousseisiin perhekohtaisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan monialaisen verkostotyön avulla. 

 
 

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ohjauspalvelua-maahanmuuttajille/korkeakoulutusta-maahanmuuttajille/


 

 

   
6.8.2019   

 

Hankkeen tavoitteena on edistää perheiden osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja kotoutumista kar-
toittamalla perheeseen kuuluvien jäsenten osaamista, taitoja ja voimavaroja, joiden pohjalta heitä tu-
etaan osallistumaan koulutuksiin, työelämään, harrastustoimintaan ja muuhun yhteiskunnalliseen 
toimintaan. Tärkeänä tavoitteena on lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tavoit-
teena on myös maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen 
kehittäminen täydennyskoulutusten avulla ja yhteistyön vahvistaminen. 
Projektipäällikkö Johanna Hemmilä (Puh. 040 3564612, etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi) Projek-
tityöntekijä Saara Penttilä (Puh. 040 6651600, etunimi.sukunimi@utajarvi.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. 
 

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 

2014–2020”, haku päättyy 2.10.2019 (ESR), 4.10.2019 (EAKR) 

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, 
Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi rakennerahasto-
ohjelmasta.  
 
ESR-hakemukset tulee jättää viimeistään 2.10.2019. Hakemuksia otetaan vastaan kaikille 
toimintalinjoille (3-5) ja kaikkiin erityistavoitteisiin. Hakemuksia toivotaan erityisesti työllisyysasteen 
nostamiseen, työelämän kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen, sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja 
työelämän laadun kehittämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin. 
 
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta, hakemisesta ja hakuohjeet rakennerahastot.fi –sivustolla. 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus julkaistiin 

Tutkimuksessa jopa 40 prosenttia Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista kertoi merkittävistä ma-
sennus- ja ahdistuneisuusoireista. Yli puolet sekä aikuisista että lapsista raportoi kokeneensa ennen Suo-
meen tuloa vähintään yhden järkyttävän, mahdollisesti traumaattisen tapahtuman, kuten joutunut väki-
vallan kohteeksi. 
Uutinen THL:n sivuilla. 
Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi : Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhaki-
joista (Skogberg toim.) 

Kotona Suomessa -hanke kokosi yhteen suosituksia kotoutumiskoulutusten 

jälkeisten palveluiden järjestämisestä 

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen 
palvelujen järjestämiseen. Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeisen 
nivelvaiheen mallintamisprosessin tuloksia ja suosituksia palveluiden järjestämiseksi.  
Koko uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla. 

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/ely-keskuksessa-on-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%932020%E2%80%9D-haku-paattyy-2-10-2019-esr-4-10-2019-eakr-/maximized?redirect=http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat?p_p_id=101_INSTANCE_rrAy3F3cY2Qd&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-4&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=3
https://thl.fi/fi/-/turvapaikanhakijoilla-on-runsaasti-masennus-ja-ahdistusoireita-uutta-tietoa-hakijoiden-terveydesta
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138298/URN_ISBN_978-952-343-351-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138298/URN_ISBN_978-952-343-351-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotona-suomessa-hankkeen-julkaisema-kooste-kokoaa-yhteen-pilottihankkeiden-tuloksia
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Suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen -kooste 
Video kotoutumiskoulutuksen jälkeisten palveluiden järjestämisen suosituksista  

Blogikirjoitus: Kotoutuminen on aikaa vievä prosessi  

Lue Kotona Suomessa – hankkeen projektipäällikkö Ilona Korhosen ajatuksia kotouttamisesta 
kotouttaminen.fi -sivustolta.  

Selvitys Suomen vietnamilaisista - 40 vuotta Vietnamin venepakolaisten 

saapumisesta 

Tuore selvitys Suomen vietnamilaisista nostaa esiin kotouttamistoimien avainasioina nuorten koulutus- ja 
uraohjauksen, työllisyyden edistämisen, oman äidinkielen opetuksen kouluissa sekä omakielisyyden vas-
taanotto- ja kotouttamispalveluissa.  
Tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla. 
Nordic Vietnamese – Our Community in Finland -julkaisu. 

Ajankohtainen pro gradu -työ: Elina Kerälä ja Hanna Illikainen: Maahanmuuttaja-

äitien kokemukset osallisuudesta pienellä paikkakunnalla (2019) 

Pro Gradun voi lukea verkossa Lapin yliopiston sivuilta. 

Nordregion raportti kokoaa maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation hyviä 

käytäntöjä 

Nordregion Pohjoismaiden ministerineuvostolle tuottamassa raportissa kootaan yhteen olemassa olevaa 
tietoa nykyisten politiikkakäytäntöjen vaikutuksista sekä kuvataan, mitä asioita on otettava huomioon 
maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation edistämiseksi. Julkaisun voi lukea internetistä. 

Omppu -ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle -hankkeen sähköinen julkaisu 

on valmis 

Julkaisuun on koottu eri kaupunkien koulutuspolkuja, esitelty eri näkökulmia aikuisten perusopetuksen 
järjestämiseen, sivuilla on myös runsaasti linkkejä aipen toteuttamista tukeviin julkaisuihin ja 
nettivisuihin. Omppu -hankkeen julkaisu verkossa. 

Karvi selvitti maahanmuuttajien koulutuksen hyviä käytäntöjä – inkluusio tukee 

koulutukseen integroitumista 

Uutinen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sivuilla. 
Arviointiraportti: Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä 
 
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän esitykset katsottavissa: teemana 
pakolaistaustaisten perheiden Kotoutuminen 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä kokosi 25.4.2019 Helsinkiin yli 150 pakolaisten vastaanoton ja 
kotouttamisen ammattilaista keskustelemaan perhelähtöisestä kotouttavasta pakolaistyöstä. 
Asiantuntija- ja tutkijapuheenvuoroissa nostettiin esiin muun muassa varhaisen moniammatillisen tuen 
tarve, perheenjäsenten yksilöllisen kohtaamisen tärkeys sekä perheenyhdistämisen haasteiden 
vaikutukset pakolaisten hyvinvointiin. Osa asiantuntijapuheenvuoroista on katsottavissa kotouttamisen 
osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Lue uutinen aiheesta kotouttaminen.fi -sivustolta.  

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on julkaissut raportin monikulttuuristen 

nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Suomessa  

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on julkaissut raportin Oikeus kuulua joukkoon - Ehdotuksia 
monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa.  

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/12426544/Kotona+Suomessa+-hankkeen+kooste.pdf/301eedd9-3175-b050-97f3-a5f2b6df08d8/Kotona+Suomessa+-hankkeen+kooste.pdf.pdf
https://youtu.be/sZHwwsXFy9Q
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotoutuminen-on-aikaa-vieva-prosessi
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotoutuminen-on-aikaa-vieva-prosessi
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/40-vuotta-vietnamin-venepakolaisten-saapumisesta-yritteliaisyys-ja-oma-aktiivisuus-edistivat-kotoutumista
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161652/TEMjul_37_19_Nordic%20Vietnamese.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63843
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317928/FULLTEXT01.pdf
http://www.e-julkaisu.fi/tredu/omppu/
https://karvi.fi/2019/05/28/karvi-selvitti-maahanmuuttajien-koulutuksen-hyvia-kaytantoja-inkluusio-tukee-koulutukseen-integroitumista/
https://karvi.fi/publication/tiella-parempaan-maahanmuuttajien-koulutukseen-integroitumisen-hyvia-kaytantoja/


 

 

   
6.8.2019   

 

ETNON tiedote julkaisusta.  
Julkaisu Oikeus kuulua joukkoon. 

Muuta 
 
Hyvää kesää ja kesälomia uutiskirjeen lukijoille! Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa. 
 
 

 

 

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://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/etnisten-suhteiden-neuvottelukunnan-julkaisu-monikulttuuristen-nuorten-yhteenkuuluvuuden-vahvistamisesta-suomessa
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon/ec1c55cd-e547-3480-efab-63ff31d07446/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon.pdf
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

