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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Tuumasta toimeen - kokemusosaamista koulutusten ja palvelujen kehittämiseen 

19.11.2019 klo 12-16 Wegelius-sali, Albertinkatu 16, Oulu. 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan, millä tavoin kokemusosaaminen ja kokemustoimijat vastaavat ope-
tuksen ja palvelujen kehittämistarpeisiin. 
Tuumasta toimeen -koulutuksen ohjelma ja ilmoittautuminen 

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke järjestää loppuseminaarin ”Minä 

haluan työ!” torstaina 21.11.2019 klo 8.30–15.00, Oulu (Voimala 1889, Kasarmin-

tie 1 Oulu) 

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä ja integroitu-
misesta Suomalaiseen yhteiskuntaan sekä verkostoitumaan maahanmuuttajien parissa työtä tekevien am-
mattilaisten kanssa. Seminaarissa kerromme hankkeen toiminnasta ja tuloksista. Loppuseminaarin oh-
jelma kotouttaminen.fi -sivustolla. Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta järjestäjiltä voi tiedustella 
mahdollisia vapaita paikkoja.  

Makia Homma! - maahanmuuttajien työllistymisen tukiverkosto, 27.11.2019 

Verkosto kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa Oulun ammattikorkeakoulun tilassa A211.1 (Teuvo 
Pakkalan katu 19). Käynti koululle on sisäpihan kautta A-ovesta. Tila löytyy toisesta kerroksesta (portaat 
lähtevät A-aulasta oikealta). Tilaisuuden teemana on tuoda esille korkeakoulutetun maahanmuuttajan 
työelämämahdollisuudet ja työantajayhteistyö. Ilmoittaudu verkostotapaamiseen webropol-linkistä.  

Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä -seminaari 

27.11.2019 klo 8.30-11.45, Oulun yliopisto 

Seminaari pidetään tilassa AT128, Agora.  
Tilaisuuden ohjelma on seuraava: 
8.30-8.45 KuTiMat-hankkeen esittäytyminen/Short introduction to KuTiMat project 
8.45-10.00 Mikaela Björklund: Identity and Culture 
10.00-10.30 Kahvit, Coffee break 
10.30-10.45 KuTiMat-hankkeen esittäytyminen/Short introduction to KuTiMat project 
10.45-11.45 Mikaela Björklund: Multilingualism and CLIL 
 
Seminaarin työskentelykieli on englanti. Keynote-puheenvuorot pitää KT, vieraiden kielten didaktikko, 
inklusiivisen monikielisyyden asiantuntija Mikaela Björklund Åbo Akademista Vaasasta.  
 
Ilmoittautumisia pyydetään pe 22.11.2019 mennessä 

https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/tuumasta-toimeen-kokemusosaamista-koulutusten-ja-palvelujen-kehittamiseen-seminaari/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/15458126/Tuettua+ty%C3%B6llistymista+maahanmuuttajille+loppuseminaari_ohjelma/8b9040e1-e3f1-3631-195c-23177c18565e/Tuettua+ty%C3%B6llistymista+maahanmuuttajille+loppuseminaari_ohjelma.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/15458126/Tuettua+ty%C3%B6llistymista+maahanmuuttajille+loppuseminaari_ohjelma/8b9040e1-e3f1-3631-195c-23177c18565e/Tuettua+ty%C3%B6llistymista+maahanmuuttajille+loppuseminaari_ohjelma.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EP/666801C888853E16
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Monimuotoiset työyhteisöt: avain onnistumiselle 2.12.2019, klo 8.30 - 15.00, 

Oulu 

Oulun kaupungin Maahanmuuttajaneuvosto järjestää Monimuotoiset työyhteisöt: avain onnistumiselle -
seminaarin. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille monimuotoisen työyhteisön vahvuuksia ja tarjota 
työkaluja sen luomiseksi ja johtamiseksi. 
Aika: 2.12.2019, klo 8.30 - 15 
Paikka: Alppimaja, Tirolintie 7, Oulu 
Monimuotoiset työyhteisöt -seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa 

Kainuun maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä 22.11.2019, Kajaani, So-

kos Hotel Valjus  

Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään on suljettu. Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja Tanjalta sähkö-
postilla. Kainuun ajankohtaispäivän ohjelma 

Taide maahanmuuttajien kotoutumisen avaimena -seminaari, 11.12.2019, Kajaani 

Miten maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea myös muilla kuin työllistymistä tai kielen ja yhteis-
kuntatiedon vahvistamista tukevilla toimenpiteillä? Voiko taide- ja kulttuuriosaaminen auttaa kotoutu-
maan? Pääsevätkö maahan muuttaneet taiteilijat riippumatta maahantulosyistä mukaan olemassa oleviin 
taiteen piireihin? Miten tunne kuulumisesta ja arvostuksesta sekä kotoutuminen koskettavat meitä kaik-
kia ja miten taide voidaan valjastaa yhdeksi keskeisimmäksi välineeksi sen ymmärtämiseksi?  
 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! Tilaisuus on osallistujille maksuton ja siihen ovat tervetulleita 
osallistumaan kaikki maahanmuuttajia työssään kohtaavat taide- ja kulttuuritoimijat, viranomaiset, 
päättäjät, järjestöjen ja oppilaitosten edustajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet. 
Taide maahanmuuttajien kotoutumisen avaimena -tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen kotouttami-
nen.fi -sivuilla 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisar-

jan viimeinen jakso julkaistaan 29.11.2019 

Webinaareissa alustajina ja keskustelijoina ovat järjestöaktiivi ja MakeSomeNoise-puhuja Noor Assad, 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja Suomen Pakolaisavulta oh-
jaaja Mohamed Ali. Lokakuun jaksossa keskitymme koettuun turvallisuuteen Mohamed Alin alustuksen 
myötä. Muistathan, että ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen, palki-
taan. Lue ohjeet osallistumiselle kotouttaminen.fi sivulta.  
 
#kokoma-hankkeen seminaari maahanmuuttajien yrittäjyydestä 20.11.2019 Lahdessa  

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan hankkeen sivulla https://kokomaopen.com/  

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/15458126/Monimuotoiset+ty%C3%B6yhteis%C3%B6t_ohjelma_2.12.2019/f193f7e8-ec03-cc99-cbb3-9cca99ac5ea8/Monimuotoiset+ty%C3%B6yhteis%C3%B6t_ohjelma_2.12.2019.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/15458126/Kainuun+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4_ohjelma_22.11.2019/191755fd-0d20-dc88-ace0-0e3cb1c49c12/Kainuun+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4_ohjelma_22.11.2019.pdf
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/4335039/Taide+maahanmuuttajien+kotoutumisen+avaimena+seminaari+Kajaanissa+111219.pdf/800e8f61-b8d2-db2a-0d25-5be73d47c165/Taide+maahanmuuttajien+kotoutumisen+avaimena+seminaari+Kajaanissa+111219.pdf
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/4335039/Taide+maahanmuuttajien+kotoutumisen+avaimena+seminaari+Kajaanissa+111219.pdf/800e8f61-b8d2-db2a-0d25-5be73d47c165/Taide+maahanmuuttajien+kotoutumisen+avaimena+seminaari+Kajaanissa+111219.pdf
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
https://kokomaopen.com/


 

 

   
18.11.2019   

 

”Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja 

maahanmuuttajien työllistymiseen” raportti julkaistaan 29.11.2019 klo 8-11.30, 

Scandic Hotel Marski, HELSINKI + livestreemaus   
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 julkaisutilaisuuden kutsu ja ohjelma. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 15.11.2019 
klo 16 mennessä tämän linkin kautta. Lisätiedot: Laura Ruuskanen, puh. 0295 020 939, laura.ruuska-
nen(a)ely-keskus.fi   

Syrjintä Suomessa – Asiantuntijafoorumi 3.12.2019 klo 9-14, Helsinki 

Asiantuntijafoorumin tarkoituksena on käydä keskustelua syrjinnästä suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Foorumissa keskustellaan tutkimustiedon lisäksi myös syrjinnän asiantuntija- ja 
kokemustiedosta. Foorumin tuloksia hyödynnetään kansallisen rasismin ja syrjinnän torjunnan ja 
hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman laatimisessa. Foorumiin toivotaan osallistujiksi laajasti kansa-
laisyhteiskunnan edustajia, viranomaisia ja tutkijoita, jotka toiminnassaan käsittelevät syrjintää tai eri 
väestöryhmien välistä eriarvoisuutta. Ilmoittautuminen Webropol-lomakkeen kautta.  

Vuoden 2019 Perheryhmäkotipäivät järjestetään 4.-5.12.2019 Helsingissä  
Perheryhmäkotipäivät järjestetään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Uu-
denmaan ELY-keskuksen TUKENA-hankkeen yhteistyönä. Ohjelmassa on muun muassa TUKENA-hankkeen 
käytännönläheisen kehittämistyön tuloksia, tutkimustietoa nuorten elämästä ilman perhettä, Pakolais-
neuvonnan lakimiehen faktaa perheenyhdistämisestä ja työpajatyöskentelyä.   
Lisätietoa Perheryhmäkotipäivistä lähiaikoina kotouttaminen.fi -sivuston tapahtumakalenterissa.   

Osallisuuden mahdollisuuksia -seminaari 11.12.2019 klo 9-16 Lapin yliopisto, 

LS2, Rovaniemi. 

Tavoitteena on myös jakaa eri hankkeissa kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja kokemuksia kentällä ta-
pahtuvasta osallisuuden edistämistyöstä. Hankeyhteistyönä järjestetty tapahtuma. 
Kohderyhmä: Osallisuuden parissa työskentelevät ammattilaiset ja asiantuntijat kunnissa ja muissa orga-
nisaatioissa, hanketoimijat ja muut kehittäjäorganisaatiot ja tutkijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet. 
Aamupäivän asiantuntijapuheenvuorot voi seurata etäyhteydellä. 
Osallisuuden mahdollisuuksia -seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 

Supporting Refugees’ Mental Health- konferenssi 11.-12.12.2019, THL, Helsinki 

Tapahtuman tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä ja kuulla parhaista käytännöistä Euro-
pean Psychiatric Associationin (EPA) Guidance Mental Health Care of Migrants -suositusten hengessä. Ko-
koamme yhteen eurooppalaisia mielenterveystyön päättäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan sekä vaih-
tamaan tietoa ja kokemuksia pakolaisten mielenterveyden tukemisesta. Päivien aikana puheenvuoroja 
pitävät mm. professorit Meryam Schouler-Ocak, Levent Küey ja Iris Tatjana Graef-Calliess sekä tohtori 
Marianne C. Kastrup. 
Konferenssi on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumista: linkki konferensiin ilmoittautumiseen.  
Ohjelmatiedot  löytyvät tapahtuman verkkosivulta. 

SIMHE-seminaari, 12.12.2019, Helsinki 

SIMHE-seminaarissa (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) kuulet uraauurtavasta työstä 
maahanmuuttajien korkeakouluvalmiuksien kehittämiseksi ja kotoutumisen tukemiseksi. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/bb3732d0-96a4-4ef2-ba47-515e35a4a7d7?displayId=Fin1871958
https://www.ulapland.fi/events/Osallisuuden-mahdollisuuksia---seminaari/hr2dpajy/a8c9444e-0707-46a8-a69b-08924ca2f95c
https://ilmo.contio.fi/readytogo/main.aspx?id=213
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-refugees-mental-health
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Aamupäivällä yhdeksän ammattikorkeakoulun edustajat esittelevät Valmentavasta valmiiksi -yhteishank-
keen tuloksia. Hankkeessa on kehitetty korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta ja laadittu kansal-
liset suositukset. Iltapäivällä kuullaan muiden SIMHE-hankkeiden kuulumisia. 
Voit osallistua joko koko päivään tai vain aamu- tai iltapäivään. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava, sillä 
osallistujamäärä on rajallinen. SIMHE-seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen. 
 

 

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 
 

Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus VARIANTTI on 

nyt haussa  
Koulutus alkaa tammikuussa 2020 ja haku päättyy 17.12.2019. Osallistujille laaditaan henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma, johon sisältyvät rinnastuspäätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä var-
haiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja 
niiden suorittaminen on mahdollista työn ohella. Lähiopetus järjestetään Turussa ja Raumalla, verkkoym-

päristössä toteutetaan reaaliaikainen kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu. Lisätiedot ja hakulomake Turun 
yliopiston nettisivuilla.  
Lisätietoja antaa suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, s-posti: etunimi.sukunimi@utu.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. 
 
Hae TEM:n järjestöavustusta 26.11.2019 mennessä 

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2020 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, 
jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuoden 2020 haussa etsi-
tään hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta 
erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä 
kysymyksissä. Lue lisää kotouttaminen.fi sivun uutisesta. 
 

  

https://www.metropolia.fi/ajankohtaista/tapahtumat/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6724&cHash=945be4ac5a3b3d70ff7a3f5f26bad37a&fbclid=IwAR20inlPOYkzlFE9xinBySplhnuASvrDXv0nifC7L9BcEH4jqj2rFyhj8ys
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/koulutusta-ja-ohjausta-maahanmuuttajataustaisille
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-26-11-2019-mennessa
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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 

Maahanmuutto kannattelee Suomen väestönkasvua – työperusteisten oleskelulupaha-

kemusten määrä kasvussa 

Sisäministeriö on toimittanut OECD:lle raportin Suomen maahanmuutosta tammikuusta 2018 kesäkuun 
2019 loppuun.  
Tiedote sisäministeriön sivuilla. 
Linkki raporttiin valtioneuvoston sivuilla. 

Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantulo ja integroituminen suju-

vaksi yhteistyöllä -julkaisu 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö asettivat 22.3.2019 yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä oli 
muodostaa yhteinen tilanne- ja tavoitekuva kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon ja maahan jää-
misen edellytysten parantamiseksi ja integroinnin tehostamiseksi, tehdä ehdotuksia poikkihallinnollisen 
yhteistyön tiivistämisestä sekä muun verkostoitumisen ja tiedonkulun lisäämisestä sekä lisäksi tehdä tar-
vittaessa toimenpide-esityksiä maahantulon ja tutkinnon jälkeisen maahan jäämisen sujuvoittamiseksi.  
 
Yhteistyöryhmä esittää raportissaan 34 erilaista toimenpidettä, esimerkiksi tietopohjan, tiedonkulun ja 
prosessien kehittämiseen, alumnitoiminnan tehostamiseen ja yritystoimijoiden kytkemiseen integrointi-
prosesseihin. Linkki Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantulo ja integroituminen sujuvaksi 
yhteistyöllä -raporttiin. 

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
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuutto-kannattelee-suomen-vaestonkasvua-tyoperusteisten-oleskelulupahakemusten-maara-kasvussa
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161871
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161788/OKM_2019_31_Korkeakouluopiskelijoiden_maahantulo_ja_integroituminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161788/OKM_2019_31_Korkeakouluopiskelijoiden_maahantulo_ja_integroituminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Asiantuntijaryhmä julkaisi suosituksen kotoutumisvaiheen toiminta- ja työkyvyn 

arvioinnista 

Uuden suosituksen avulla ammattilaiset voivat arvioida ulkomailta Suomeen muuttaneen ja kotoutumis-
vaiheessa olevan henkilön toiminta- ja työkykyä. Suosituksen mukaan ulkomaalaistaustaisen asiakkaan 
toiminta- ja työkyvyn arviointiin on valittava menetelmät, jotka ovat kielellisesti ja kulttuurillisesti sopi-
via. 
Lue uutinen toiminta-  ja työkyvyn arvioinnin suosituksesta kotouttaminen.fi -sivustolta 
Linkki suositukseen toiminta- ja työkyvyn arvioinnista 

Visualisoidun kaavion avulla selkeämpi kuva kiintiöpakolaisten matkasta suomeen 

Navigaattori-hanke on julkaissut kaavion kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen. Kaavio antaa selkeän 
yleiskuvan kiintiöpakolaisen vaiheista ja polusta uuteen kotikuntaan. Sitä voi hyödyntää kuntien 
asiakastyön suunnittelussa ja kehittämisessä eri toimialoilla ja moniammatillisesti. Lisäksi siitä on hyötyä 
vapaaehtoistyössä. Kaavio on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa eteenpäin. 

Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät - Suomen raportti julkaistu 

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten startup-yrittäjät ja kansainväliset osaajat on huomioitu Suomen 
maahanmuuttopolitiikassa, sekä sitä, millä tavoin Suomen hallitus kilpailee kolmansista maista tulevista 
startup-yrittäjistä ja kansainvälisistä osaajista.  Tutkimuksen keskiössä ovat vuonna 2018 käyttöön otettu 
startup-yrittäjien oleskelulupa ja tähänastiset kokemukset siitä sekä hallituksen vuonna 2017 lanseer-
aaman Talent Boost-toimenpideohjelman vaikutukset. Tutkimuksessa perehdytään myös paikallisten 
toimijoiden, kuten kaupunkien ja yliopistojen toimiin kansainvälisen startup-yrittäjyyden tukemiseksi. 
Lue lisää Euroopan muuttoliikeverkoston sivuilta. 

Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 ja selonteon valmistelu yhdistyy 

Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 valmistelu jatkuu ja yhdistyy eduskunnan edellyttämän kotoutu-
misen selonteon valmisteluun. Keväällä 2019 järjestetty kaikille avoin Kick Off -tilaisuus loi pohjaa val-
mistelulle, joka jatkuu muun muassa yhteistyössä tilaisuudessa tunnistettujen keskeisten sidosryhmien 
kanssa. Lue lisää kotouttaminen.fi -sivuston uutisesta. 

Äidit mukana -hankemallista on tehty tuotekortti   

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset kotona olevat äidit, joiden lapsi on aloittanut 
tai aloittamassa koulunkäynnin perusopetuksessa. Kohderyhmään kuuluvat eivät ole vielä osallistuneet 
kotoutumiskoulutukseen tai ammattiin valmentavaan koulutukseen. Hankkeeseen voivat osallistua myös 
äidit, joiden suomen kielen kielitaito on pitkän kotonaolon jälkeen heikko ja estää jatko-opinnot tai työ-
elämään siirtymisen. Hankemallin tuotekortti on nyt valmis ja se löytyy Äidit mukana -hankkeen nettisi-
vuilta. Tässä myös suora linkki tuotekorttiin. 

Yhteinen kuntamme -hankkeen käsikirja kotouttamistyön tueksi 

Yhteinen kuntamme -hanke on Kauniaisissa ja Kirkkonummella vuodesta 2017 toiminut EU-rahoitteinen 
kotouttamisen kehittämishanke. Hankkeessa on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi käsikirja kotouttamistyön 
tueksi. Kotouttamistyön käsikirja löytyy molempien kuntien sivuilta.  

Odotan aurinkoa -teos kertoo, miltä tuntuu muuttaa Suomeen 

Teoksessa Odotan aurinkoa kerrotaan Suomeen muuttaneiden nuorten tarinoita, jotka käsittelevät 
uuteen kotimaahan tutustumista ja suhdetta suomalaisuuteen. Tarinoissa kerrotaan lähtemisestä, sopeu-
tumisesta, perheestä, ystävyydestä, ruuasta, rakkaudesta, rasismista ja toivosta. Tarinat on kerätty juuri 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asiantuntijaryhma-julkaisi-suosituksen-kotoutumisvaiheen-toiminta-ja-tyokyvyn-arvioinnista
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/tms00053
https://iom.fi/en/kiinti-pakolaisen-matka-suomeen-ja-kotikuntaan
http://www.emn.fi/ajankohtaista/emn_finland_julkaisu_-_kasvu-_ja_innovaatioyrittajien_maahanmuuton_vaylat_-_suomen_raportti.1542.news
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtion-kotouttamisohjelman-2020-2023-ja-selonteon-valmistelu-yhdistyy
https://aiditmukana.fi/
https://aiditmukana.fi/
https://aiditmukana.fi/wp-content/uploads/2019/10/%C3%84idit-mukaan-tuotekortti.pdf
https://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/ajankohtaista_tietoa/yhdessa_kotouttaen_-_ideoita_kuntien_kotouttamistyohon_loydettavissa_kaupungin_verkkosivuilta.24655.news
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maahan muuttaneilta nuorilta, jotka ovat osallistuneet vuosina 2017-2019 ESR:n (Euroopan sosiaalirahas-
ton) rahoittamaan Porukalla pääosaan -hankkeeseen. Kirjasta on kaksi versiota. Ensimmäinen on 
helppolukuisella suomen kielellä kirjoitettu kirja, joka sisältää englanninkielisen osan, ja toinen on 
selkokielinen versio. Linkki Odotan aurinkoa -kirjaan ja lisätietoa Humakin sivuilla. 
 
 

Muuta 

 
Työelämän syrjintä ja rasismi työpaikoilla ovat olleet hyvin esillä YLEn artikkeleissa. Tärkeä aihe, joka on 
hyvä nostaa esiin tasaisin väliajoin. 
 

Suomalainen nimi on valtava etu Suomen työmarkkinoilla – tutkija lähetti tuhan-

sia työhakemuksia eri nimillä ja tulokset hätkähdyttävät, yle.fi 21.10.2019 

Lue lisää YLEn sivuilta  
 
Jos työelämän syrjintä on laitonta, miksi se on Suomessa niin yleistä? Tässä 5 

syytä, yle.fi 26.10.2019 

Lue lisää YLEn sivuilta  

Millaista on työpaikkojen rasismi? Työilmapiiri paranisi, jos ymmärtäisimme, 

että rasisteja eivät ole ne toiset vaan myös minä, yle.fi  

Lue lisää YLEn sivuilta 
 

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. 

https://www.humak.fi/uutiset/odotan-aurinkoa-teos-kertoo-milta-tuntuu-muuttaa-suomeen/
https://yle.fi/uutiset/3-11023468?origin=rss&utm_source=Pakolaisavun+uutiskirje&utm_campaign=f9fbb93205-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_30_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_a4dbabb0b6-f9fbb93205-224066645&mc_cid=f9fbb93205&mc_eid=ff3191ac17
https://yle.fi/uutiset/3-11032186
https://yle.fi/uutiset/3-10931582
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

