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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maahan-

muutto- ja kotoutumisasioissa 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-Poh-

janmaalla 
 

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 ilmoit-
tautumislinkki 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 hyvin-
vointi 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. 
 

Kotokahvit – Oulu, 26.3.2019 klo 13.30 – 15.30 

Oulussa maahanmuuttajien kanssa työskentelevien kanssa kokoonnuttiin tammikuun lopussa kahvittele-
maan ja keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista asioista, ja tapaamisessa sovittiin, että avoimia tapaa-
misia järjestetään kevään aikana lisää. Tapaamisessa vaihdetaan tämänhetkiset kuulumiset ja osallistu-
taan Valtion kotouttamisohjelman työskentelyn käynnistystilaisuuteen. Kahvitteluihin voi ilmoittautua 
webropol-linkistä. Paikka on Pohjankartanossa luentosali 1, Leevi Madetojan katu 1. 
 

Uudet osaajat - maahanmuutosta mahdollisuuksia rakennusalalle, 1.4.2019 klo 9 - 

15 

Keskustelua maahanmuuttajien työllistymisestä rakennusalalle ja tietoa suomen kielen oppimisesta ra-
kennusalalla työantajille, opettajille, hanketyöntekijöille jne. (klo 9 - 12) ja minimessut rakennusalasta 
kiinnostuneille maahanmuuttajille (klo 13 - 15). Ilmoittautuminen webropol-linkistä 28.3. klo 16 men-
nessä. 
 

Toisenlaisia tarinoita maahanmuutosta: koulutetut osaajat työelämässä -semi-

naari 24.5.2019, Oulun yliopisto 

Lisätietoja 24.5.2019 seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautuminen 

https://www.opintori.info/hc/fi/articles/360023247391-Osuvaa-Ohjausta-seminaari-22-3-2019-?fbclid=IwAR01UM34Rkt6sfF-Q4cGh-_yQrToMt4vmitX1PfzyPDDMxrz1yYdnKKlKnM
https://www.opintori.info/hc/fi/articles/360023247391-Osuvaa-Ohjausta-seminaari-22-3-2019-?fbclid=IwAR01UM34Rkt6sfF-Q4cGh-_yQrToMt4vmitX1PfzyPDDMxrz1yYdnKKlKnM
https://bit.ly/2BJ2Vra
https://bit.ly/2BJ2Vra
https://link.webropolsurveys.com/EP/FFF1A6A57A96D999
https://link.webropolsurveys.com/EP/FFF1A6A57A96D999
https://link.webropolsurveys.com/EP/E2640C9DAD7B0DF7
https://link.webropolsurveys.com/EP/E2640C9DAD7B0DF7
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/58026
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Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa 
 

Kainuun Opisto järjestää ”Miks ovet ei aukene meille?” -tapahtuman rasismin-

vastaisella viikolla 21.3.2019 klo 12-15 

Tapahtuman pääesiintyjänä Paleface kertoo suvaitsevuuden tärkeydestä sekä sanoin että sävelin. Mu-

kana on myös muita puhujia. 

Mukaan on kutsuttu kaikki Kainuun kansanedustajaehdokkaat ja lisäksi myös muutamia muita ehdokkaita 

Oulun vaalipiiristä on ilmoittanut osallistuvansa. Kansanedustajaehdokkailta pyydetään tapahtumassa su-

vaitsevaisuuslupaus, jossa kertovat, kuinka voivat omalta osaltaan edistää rasisminvastaista toimintaa, 

sekä edistää vähemmistöryhmien asemaa yhteiskunnassa ja työelämässä. Tapahtuman tavoitteena on 

myös muistuttaa äänestämisen merkityksestä ja kannustaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Ohjelmaan kuuluu myös kansanedustajaehdokkaiden paneelikeskustelu, johon Kainuun lukiolaiset ovat 

valmistelleet kysymyksiä. Tapahtuma on ilmainen ja sinne on kaikille vapaa pääsy. 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla Suo-

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

katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla.  

 

Pakolaisapu: Etävertaistoiminta – vertaistoimintaa videoyhteyden välityksellä 

28.2.2019 klo 15 - 16 

Webinaari toteutetaan verkkovälitteisesti Zoom-työkalulla. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautu-
neille.  
Webinaarissa esitellään Pakolaisavun kokemuksia etävertaisryhmätoiminnasta ja kerrotaan suositukset 
toiminnan järjestämiseen. Kerromme myös minkälainen rooli Pakolaisavulla voi olla etävertaistoiminnan 
järjestämisessä ja esittelemme tukimateriaalin. Webinaarissa tapaatte Pakolaisavun vertaistoiminnan 
asiantuntijoita. Webinaari on suunnattu pääasiassa kotoutumisen parissa toimiville henkilöille, mutta sii-
hen voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet.  
Ilmoittautuminen: https://fi.surveymonkey.com/r/N8Q6GF3 Webinaarin maksimiosallistujamäärä on 
100 henkilöä.   
Lisätietoja: Heli Tikkanen, Vertaistoiminnan suunnittelija, etunimi.sukunimi@pakolaisapu.fi, 044 768 
9346 
 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 25.4.2019 Helsingissä 

Lisätietoa tulossa maaliskuun aikana. Uutinen kotouttaminen.fi -sivuilla. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://fi.surveymonkey.com/r/N8Q6GF3
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ennakkotieto-pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaiva-jarjestetaan-25-4-2019
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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 toiseuttamis-
esta ja syrjimättömyydestä. Ilmoittautuminen 15.4.2019 mennessä. Seminaaria voi myös seurata 
webcast-lähetyksen kautta. Jos olet kiinnostunut etäkatsomosta Oulussa tai Kajaanissa, lähetä sähkö-
postia Tanjalle. 
Tarkemmat tiedot MONET-seminaarista 6.5.2019 
 

Kotona Suomessa -valtakunnallinen hankepäivä 5.6.2019 Helsingissä 

Laita ajankohta kalenteriin ja seuraa uutiskirjettä sekä kotouttaminen.fi -kalenteria! Uutinen kotoutta-
minen.fi -uutispalstalla. 
 

Toimijat tiedottavat 
 

Parempia keinoja pakolaistaustaisten ohjaukseen valtakunnallisesti 

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke kehittää kiintiöpakolaisina Suomeen tulleiden TE-toimistojen asiak-
kaiden ohjausta. Uutinen kotouttaminen.fi -sivuilla ja uutinen ELY-keskuksen sivuilla. Pohjois-
Pohjanmaalla hankkeessa on mukana Anna-Mari Väänänen (etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi). 
 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 
 

EUSA-rahastojen (AMIF ja ISF) hakuaika on 4.3. – 29.3.2019 

Rahastoista tuetaan hankkeita, jotka toteuttavat niiden kansallisissa ohjelmissa ja -toimeenpano-
ohjelmissa asetettuja tavoitteita.  
Lisätietoa EUSA-rahastojen hausta  
Hakuohjeet ja materiaalit 
 

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämi-

seen  

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hank-
keen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta lasken-
nallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai 
korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea hä-
tätapausten vastaanottoon.  
Uutinen ja tietoa lisätuesta kotouttaminen.fi-sivustolla 
 
 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4476591
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotona-suomessa-hankepaiva-jarjestetaan-taas-kesakuussa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotona-suomessa-hankepaiva-jarjestetaan-taas-kesakuussa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-hanke-etsii-parempia-keinoja-pakolaisten-ohjaukseen
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2018/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/kaakkois-suomen-ely-keskus-koordinoi-valtakunnallista-pakolaisten-ohjauksen-kehittaminen-hanketta-kaakkois-suom-1
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eusa-rahastojen-haut-auki-haettavissa-yhteensa-noin-16-5-milj-euroa
https://eusa-rahastot.fi/tuen-hakijalle/haut-ja-hakumateriaalit
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-nyt-hakea-sylvia-hankkeen-lisatukia
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
 

Tutkimus: Työkokeilu on tärkeä ja toimiva TE-palvelu 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen mukaan työkokeilu on pääosin hyvin toimiva ja 
kustannustehokas palvelu, jolla tulisi olla rooli osana TE-palvelujen palveluvalikoimaa jatkossakin. 
Uutinen tutkimuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla. 
 

Euroopan muuttoliikeverkoston maahanmuuttosanaston uusi versio on julkaistu 

suomeksi 

Sanasto on suomenkielinen versio Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) työstämän monikielisen Maahan-
muutto- ja turvapaikkasanaston viime vuonna julkaistusta verkkoversiosta. 
Uutinen kotouttaminen.fi-sivuilla 
Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 6.0 
 

EMN-tutkimus Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member 

States - EU-vertailuraportti julkaistu 

Vertailuraportti antaa kattavan kuvan kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä poli-
tiikasta EU-jäsenmaissa. Tutkimuksen painopiste oli käytännöissä, jotka tukevat kolmansien maiden kan-
salaisten pääsyä työmarkkinoille. Keskeisiä havaintoja kaikista tutkimukseen osallistuneista jäsenmaista: 
kotouttamisohjelmat joilla on pidempi kestoinen kansallinen rahoitus tuottavat tuloksia; tarvitaan sel-
keät tavoitteet kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuudelle, jotta hyvät käytänteet voidaan tunnistaa ja 
arvioida; julkisen ja yksityisen sektorin kotouttamistoimenpiteet täydentävät toisiaan. 
EMN kansainvälinen vertailuraportti 
 
 
Väitös Helsingin yliopistossa: Kotouttamistoimenpiteet voivat vahvistaa maahan-

muuttajien syrjäytymistä. Tuuli Kurki väitteli 22.2.2019 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä 

tiedekunnassa aiheesta "Immigrant-ness as (mis)fortune? - Immigrantisation through integration policies 
and practices in education. Uutinen väitöksestä on luettavissa Helsingin yliopiston sivuilla. 
 

Muuta 
 
Kiitokset kaikille uutiskirjekyselyyn vastanneille!  Sain hyviä kehittämisideoita ja tietoa siitä, mikä jo 
on hyvin uutiskirjeessä. Olennainen uudistus, joka selvästi jakoi mielipiteitä, oli kirjeen lähettämistapa. 
Tämä kirje tulee enemmistön toiveesta tututtuun tapaan pdf-liitteenä, mutta harkinnassa on edelleen 
siirtyminen vähemmän sähköpostia kuormittavaan lähetystapaan.  

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-tyokokeilu-on-tarkea-ja-toimiva-te-palvelu
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/euroopan-muuttoliikeverkoston-maahanmuuttosanaston-uusi-versio-on-julkaistu-suomeksi
http://www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf
http://www.emn.fi/files/1936/EMN_STUDY_Labour_Market_Integration_of_TCN.PDF
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/kotouttamistoimenpiteet-voivat-vahvistaa-maahanmuuttajien-syrjaytymista?fbclid=IwAR13eGVVIVs9PEtMnaGJMR47CRxWFkyEZCkCmzQUnXsl7QDKcAj0A8iKjSo
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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://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

