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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä - yhdenvertaisuutta kotoutumiseen yhdenmu-

kaisella arvioinnilla, 9.10. Kokkola, 10.10. Oulu ja 11.10. Rovaniemi  

Tilaisuuden aamupäivän osuudessa pohditaan kielitaidon arvioinnin merkitystä eri osapuolien kannalta 
sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Iltapäivällä arvioidaan puhe- ja tekstinäyt-
teitä ja tarkastellaan ymmärtämisen taitoja mittaavia tehtäviä. Kouluttajana toimii FT Marja Seilonen 
Jyväskylän yliopistosta. Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa -hanke. Lisätietoa ja ohjelma (Oulu) ko-
touttaminen.fi -sivuilla. Ilmoittautuminen 4.10.2019 mennessä webropol-lomakkeella (Oulu). Kokkolan ja 
Rovaniemen tilaisuuksiin on ilmoittautumislinkit kotouttaminen.fi -sivuilla kalenterissa. 

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - ESR-hankkeen päätösseminaari 

11.10.2019, klo 14-17, Kuusamo-opisto 
Seminaarissa katsellaan menneeseen ja tulevaan hankkeen, maahanmuuttajayrittäjän ja tutkijan silmin. 
Asiantuntijavieraina yrittäjä Rita Kostama ja erikoistutkija Pasi Saukkonen. Seminaarin ohjelma ja 
ilmoittautumislinkki hankkeen blogissa. Ilmoittautuminen 4.10.2019 mennessä. 

Uudet osaajat - maahanmuutosta mahdollisuuksia palvelualoille, 15.10.2019, Oulu 

Keskustelua maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisestä, heidän työllistymisestään palvelualoille (klo 
9 - 12) ja minimessut palvelualoista kiinnostuneille maahanmuuttajille (klo 13 - 15). Tervetuloa 
työnantajille, opettajille, hanketyöntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille! Päivän ohjelma ja 
ilmoittautuminen webropol-lomakkeella. 

Tietoiseksi -hankkeen aloitusseminaari, 17.10.2019, klo 12 - 16, Oulu 

Tietoiseksi- hankkeen aloitusseminaari pidetään Wegelius-Salissa, Albertinkatu 16. Seminaari on avoin 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaarin ohjelma hankeen verkkosivuilla. Ilmoittautuminen semi-
naariin 10.10.2019 mennessä webropol-lomakkeella. 
 

Selkoa palveluihin! -seminaari, 30.10.2019, klo 9-15.30, Ylivieska 

Majakka - maahanmuuttajat kanssamme -hanke järjestää Selkoa palveluihin! -seminaarin, jonka 
keskiössä ovat maahanmuuttajataustaiset palvelujen käyttäjät, kuntalaiset. Yhteistyössä mukana myös 
Kotona Suomessa -hanke. Päivän aikana tarkastellaan sekä palvelujen että kielen selkeyttä ja työsken-
nellään yhdessä myös työpajoissa. Ohjelma ja ilmoittautuminen kotouttaminen.fi -sivujen kalenterissa. 
Ilmoittautuminen 18.10.2019 mennessä. 
 

 

 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Kielitaidon+arvioinnin+koulutusp%C3%A4iv%C3%A4_Oulu/ea2e227d-5a54-ae1b-cd67-a37b9ee6d749/Kielitaidon+arvioinnin+koulutusp%C3%A4iv%C3%A4_Oulu.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EP/F602248984305E25
https://maahanmuuttajistaelinvoimaakoillismaalle.wordpress.com/2019/08/16/hankkeen-paatosseminaari-pe-11-10-2019/
https://maahanmuuttajistaelinvoimaakoillismaalle.wordpress.com/2019/08/16/hankkeen-paatosseminaari-pe-11-10-2019/
https://link.webropolsurveys.com/EP/95F24F4A4EC6394B
http://www.tietoiseksihanke.fi/seminaarit/tietoiseksi-hankkeen-aloitusseminaari/
https://www.webropolsurveys.com/S/3C28860AB6DC24C9.par
https://www.webropolsurveys.com/S/3C28860AB6DC24C9.par
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/15458126/Selkoa+palveluihin+-seminaari/279a7d03-6182-b7b8-a2b1-33b3a46138f8/Selkoa+palveluihin+-seminaari.pdf
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Opetushallitus järjestää koulutusta ulkomailla suoritettujen tutkintojen tun-

nustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä, Oulu 31.10.2019, Scandic 

Oulu City 

Tilaisuudet on suunnattu asiantuntijoille (esim. opiskelijavalinnasta vastaavat tai maahanmuuttajien oh-
jauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät). Ilmoittautumisen yhteydessä voi äänestää maita, joiden 
koulutusjärjestelmistä haluaisi kuulla sekä lähettää teemaan liittyviä kysymyksiä. 
Ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen sivuilta: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-

tunnustamisesta-syksylla-2019 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä, 14.11.2019, 

Oulu, Valkean kokoustilat 

Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään on avattu. Ilmoittaudu webropol-linkistä ja tule kuulemaan 
ajankohtaiset asiat omalta alueelta ja valtakunnallisesti. Lisätietoa ohjelmasta tulossa myöhemmin. 
 

SERITA-hankkeen loppuseminaari, 14.11.2019, klo 8.00-15.30, Oulu 

Loppuseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 7.11.2019 mennessä hankkeen verkkosivuilla. 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa 

Kainuun maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä pidetään alustavasti 

19.11.2019, Kajaani, Sokos Hotel Valjus 

Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään on avattu. Ilmoittaudu webropol-linkistä ja tule kuulemaan ajan-
kohtaiset asiat omalta alueelta ja valtakunnallisesti. Lisätietoa ohjelmasta tulossa myöhemmin. 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 

Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisar-

jan ensimmäinen osa lähetetään 27.9.2019, klo 9-10 

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? Webinaareissa alustajina ja keskustelijoina ovat 
järjestöaktiivi ja MakeSomeNoise-puhuja Noor Assad Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen 
toiminnanjohtaja Elina Pajula ja Suomen Pakolaisavulta ohjaaja Mohamed Ali. 
 
Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Kotona Suomessa-
hanke järjestää aamukahvit yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa. Lisätietoja webinaarisarjasta ja linkki 
lähetykseen sivulla https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit 
 
Aamukahviwebinaareja järjestetään kolme syys-marraskuun aikana: 27.9.2019 klo 9–10, 25.10.2019 klo 9–
10 ja 29.11.2019 klo 9–10. 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://link.webropolsurveys.com/EP/66EECF50AEA112B8
http://www.seritahanke.fi/ajankohtaista/
https://link.webropolsurveys.com/EP/EDEA965D97D761A7
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
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Kulttuurien tutkimus -työpaja 25.9.2019, klo 9 - 12.20, Helsinki 

Opetushallitus järjestää keskiviikkona 25.9. Kulttuurien tutkimus -työpajan. Työpajassa pohditaan yh-
dessä Helsingin yliopiston kieli- ja kulttuuriopiskelijoiden kanssa, miten kotoutumisen tukemisessa voi-
daan hyödyntää eri kulttuurien ja kielten tutkimuksen tietoa. Kulttuurien tutkimus -työpaja on osa Ope-
tushallituksen Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelmaa. Vaikutusohjelmassa tarkastellaan kotoutumi-
sen ja maahanmuuton kysymyksiä uudenlaisten näkökulmien ja tietojen kautta. 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittautuminen 14.9.2019 mennessä Opetushallituksen sivuilla. 

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla -seminaari 

1.10.2019, Rovaniemi 

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari järjestetään 1.10.2019 Rovanie-
mellä. Seminaari on valtakunnallinen ja se streamataan nettiin. Seminaarissa on puheenvuoroja mm. eri 
kunnissa luoduista hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista, etäyhteyksin toteutetuista koulutuksista ja 
neuvonnasta sekä muista aiheista jotka koskettavat erityisesti harvaan asuttuja tai asukasmäärältään 
pieniä kuntia. 
Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla -seminaarin ohjelma ja ilmoittautumis-
linkki. Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä. 

Opetushallitus järjestää Suomi toisen kielenä -opetuksen kehittämispäivät 7.-

8.10.2019 Helsingissä Scandic Parkissa 

Tapahtuma on suunnattu suomi toisena kielenä -opettajille, muille maahanmuuttajataustaisten oppijoi-
den opettajille ja rehtoreille eri koulutusasteilla, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, tutkijoille, opetta-
jankouluttajille ja muille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille. Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja 
tapaamaan kollegoita! 
Miltä näyttää S2-opetuksen tulevaisuus? Mitä tutkimuskentällä tapahtuu? Millainen vaikutus oppijan 
kielitaustalla on suomen äänteiden oppimiseen? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan Suomi 
toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivillä. 
Tilaisuuden ohjelma on nyt julkaistu! Käy tutustumassa osoitteessa www.oph.fi/koulutus ja ilmoittaudu 
mukaan 16.9.2019 mennessä! 
Tilaisuus on maksullinen. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 

Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus -seminaari 8.10.2019, klo 11-16.15 Hel-

sinki 

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu työssään maahanmuuttajia kohtaavia, kotouttamisen ja pakolaisten 
vastaanoton toimijoita, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä muita aiheesta 
kiinnostuneita mukaan kotouttamisen kumppanuusohjelman seminaariin ja työpajoihin lokakuussa. Tilai-
suuden teemana on maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus. Miten sukupuolten välinen tasa-arvo ja osalli-
suus toteutuvat eri väestöryhmissä? Miten tasa-arvo näkyy palveluissa? Miten ja mitä palveluita tulisi ke-
hittää, jotta ne tukevat entistä paremmin itsemääräämisoikeutta ja työllisyyttä? 
 
Kotouttamisen kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä edistä-
viä yhteistyömahdollisuuksia. Kumppanuusohjelman vuoden 2019 kattoteemana on tasa-arvo. Seminaarin 
teemoja tarkastellaan tasa-arvon, miesten ja naisten, näkökulmasta. 
 
Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 1.10.2019 mennessä. 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/kulttuurien-tutkimus-tyopaja
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf/351e4fec-226f-b70a-7012-f608b7ba2243/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf
http://www.oph.fi/koulutus
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2132
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Maahanmuutto%2C+tasa-arvo+ja+osallisuus+8.10.2019+Ohjelma.pdf/6e27c85c-3cc9-2f7a-4da4-8f64b8571684/Maahanmuutto%2C+tasa-arvo+ja+osallisuus+8.10.2019+Ohjelma.pdf
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Äidit mukana - ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden miniseminaari 

23.10.2019, klo 12-15.30, Vantaa (mahdollisuus osallistua myös verkossa) 

Miniseminaarissa esitellään Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun hankkeiden mallia. 
Hankkeissa on kehitetty uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja 
työllistymistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen tai-
toa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen on mahdollista. 
Miniseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen webropol-lomakkeella. 

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena -väliseminaari 30.10.2019, klo 9-15 

Helsinki, Keskustakirjasto Oodi 

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke järjestää Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena -väliseminaarin 
keskiviikkona 30.10.2019. Seminaarissa pakolaisuutta käsitellään kohtaavan ja yksilöllisen asiakastyön 
sekä dialogisuuden teemojen kautta. Tavoitteena on antaa uusia työkaluja ja perspektiiviä asiakaspalve-
lun henkilökohtaistamiseksi ammattilaisille ympäri Suomea. Tilaisuus koostuu aamupäivän asiantuntija-
puheenvuoroista ja iltapäivän vapaamuotoisemmista ryhmätiloissa järjestetyistä keskusteluista ja tapah-
tumista. Lisätietoja tulossa! 

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. Aloitus on lokakuussa 2019.  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 
 

Opin portailta työelämään -hankke järjestää jälleen suosittuja, ilmaisia moni-

kulttuurisuuskoulutuksia 

Ke 25.9.2019   klo 12.00-16.00   Selkokieli: teoriaa ja työpaja. 
Ke 16.10.2019 klo 12.00-16.00   Monikulttuurinen vuorovaikutus. Puheenvuoro tubettaja Kirill Sul-
tanshin: Muutto Suomeen, harppaus tuntemattomaan. 
Ke   4.12.2019 klo 12.00-16.00   Kulttuurien välinen ohjaus ja perehdytys SOTE-alalla. Puheenvuoro tutki-
mus- ja kehittämispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, Päivi Vartiainen, FT: Monenlaisten 
työntekijöiden vastavuoroinen oppiminen ja yhteistyö sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä. 
 
Monikulttuurisuus työelämässä -päivä pe 15.11.2019 
Klo   8.30-11.15    Selkokieli: teoriaa ja työpaja (sisältö sama kuin 25.9.) 
Klo 12.15-16.00    Monikulttuurinen ohjaus ja vuorovaikutus työyhteisössä. Puheenvuoro Aalto yliopisto, 
Helsinki, Inkeri Lehtimaja, FT:  Kielenoppimisen tuki harjoittelussa ja työyhteisössä. 
 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1822545&SID=21020696-16fe-491c-9cc3-641f6efb8d5d&dy=203961993
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Koulutukset järjestetään Oulussa, Albertinkatu 16B. Osiin koulutuksia on mahdollista osallistua etäyhtey-
dellä. Ilmoittautuminen webropol-lomakkeella. Lisätietoja: Marja Pinolehto, marja.pinolehto(at)diak.fi 
 

Oamkissa tarjolla koulutusta ja valmennusta korkeakoulutetuille maahanmuutta-

jille 

SIMHE polku - Liiketalouden ja tekniikan joustava täydennyskoulutus korkeasti koulutetuille maa-
hanmuuttajille, 5–20 op (Oamk, Oulu/Pohjois-Suomi)   non-stop-haku on avattu, lisätietoja: 
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-koulutus-ja-ohjauspalvelut/koulutusta-maa-
hanmuuttajille 
Lisätietoja: Pirkko Kukkohovi, SIMHE polku -projektikoordinaattori, pirkko.kukkohovi(at)oamk.fi,  puh. 
040 6613120 
 

Koulutusta maahanmuuttajien opetukseen ja ohjaukseen 

Tule kehittämään valmiuksiasi maahanmuuttajien opetuksessa ja ohjauksessa.  
Koulutus on tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja tukihenkilöstölle sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.  
Koulutukset järjestetään Teuvo Pakkalan kadun kampuksella. Kouluttajana toimii PSK-aikuisopiston maa-
hanmuuttajakouluttaja.  
ke 2.10.2019 klo 14-16 A211.1. Vuorovaikutus monikulttuurisessa ryhmässä 
ke 13.11.2019 klo 14-16 A211.1 Tukimallit maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisessa 
korkeakouluasteelle 
Koulutuksen järjestää MAIKO hanke (Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun) 
Tervetuloa! 
Lisätietoja: Eija Svanberg puh. 040 1415365, eija.svanberg(at)oamk.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. 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/70CB49A0DB89234C.par
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-koulutus-ja-ohjauspalvelut/koulutusta-maahanmuuttajille
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-koulutus-ja-ohjauspalvelut/koulutusta-maahanmuuttajille
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
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen (STEA) jatkoavustusten haku  

STEA:n jatkoavustusten haku vuodelle 2019 on avattu ja hakuaika on 1.8. - 30.9.2019. Lisätietoa STEA:n 
sivuilta. 
 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käyn-

nistyy marraskuussa.  

Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Haku kestää tammikuun puoliväliin 
saakka. Lisätietoja EUSA-rahastojen artikkelista. 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
 

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolainsäädännön uudistus etenee 

Maahanmuuttohallinnon henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely on tarkoitus koota uuteen lakiin. 
Hallituksen esitys maahanmuuttohallinnon henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin 
eduskunnalle 12. syyskuuta. Lue tiedote sisäministeriön sivuilta. 
 

TEM ehdottaa kotouttamisen ja työlupaprosessien tehostamiseen 3 miljoonan euron 

tasokorotusta 

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa kotouttamisen ja työlupaprosessien tehostamiseen 3 miljoonan eu-
ron tasokorotusta vuodelle 2020. Lisämäärärahalla vahvistettaisiin erityisesti TE-toimistojen resursseja 
maahanmuuttajien osaamisen tunnistamistehtävissä sekä kuntien osaamiskeskustoimintaa ja järjestöjen 
roolia kotouttamisessa. Lue koko uutinen kotouttaminen.fi -sivuilla. 
 

Euroopan neuvoston GREVIO-komitea (Group of Experts on Action against Violence 

against Women and Domestic Violence) on julkaissut Suomea koskevan raportin 

Raportissa otetaan myös kantaa siihen, miten kunniaan liittyvää väkivaltaa ehkäistään Suomessa. 
Raportin voi lukea verkossa. 
 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja tarjoaa käytäntöjä nuorten 

parissa työskenteleville 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tarkoituksena oli kehittää työmalli eri toimijoiden 
välille, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret tavoitetaan ja he 
saavat tarvitsemansa palvelut. Uutinen ja linkki käsikirjaan kotouttaminen.fi -sivuilla. 
 

PoLut-hankkeessa kehitetty luontotyöpajoja maahanmuuttajaryhmille 

PoLut - Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa (2017-2019) on Euroopan Sosiaalirahaston 
tukema hanke, joka edistää Lappiin tulleiden maahanmuuttajien kaksisuuntaista kotoutumista ja 
osallisuutta luonnon avulla. Hankkeessa on kerätty kokemuksia luontolähtöisestä toiminnasta ja todettu, 
että se luo hyvän ympäristön kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja integraation syventämiseen. Hanke on 
tuottanut luontotyöpajojen opaskortteja. Tutustu opaskortteihin ja hankkeen luontotyöpajoihin Lapin 
ammattikorkeakoulun sivuilla. 
 

https://www.stea.fi/-/jatkoavustusten-haku-vuodelle-2019
https://www.stea.fi/-/jatkoavustusten-haku-vuodelle-2019
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/seuraava-amif-haku-kaynnistyy-marraskuussa
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttohallinnon-henkilotietolainsaadannon-uudistus-etenee
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tem-ehdottaa-kotouttamisen-ja-tyolupaprosessien-tehostamiseen-3-miljoonan-euron-tasokorotusta
https://rm.coe.int/grevio-report-on-finland/168097129d
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille-kasikirja-on-julkaistu
https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut?itemid=2515&showlocation=a6bd0ed2-3ebd-4c7a-af4e-2a13686d6ec5
https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut?itemid=2515&showlocation=a6bd0ed2-3ebd-4c7a-af4e-2a13686d6ec5
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Mielenkiintoinen gradu Itä-Suomen yliopistosta: Pilvi Karjalainen, Työn imua ja 

työhyvinvointia edistävät tekijät aikuisia maahanmuuttajia kouluttavilla 

opettajilla, 2019 

Tutustu Pro Gradu -työhön Itä-Suomen yliopiston sivuilla. 
 

Muuta 
 
Yhdessä kotoutuva Oulu -kotouttamisohjelma 2017–2021 ohjaa kotouttamistyötä Oulussa.  
Kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuus on kotouttamisohjelman lähtökohta. Käytännönläheisellä ohjel-
malla pyritään edistämään maahanmuuttajien kotoutumista Ouluun tekemällä konkreettisia muutoksia. 
Ohjelmaan on kirjattu toimenpiteitä, jotka toteutetaan tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2021 men-
nessä. Oulun kaupunginvaltuusto perusti kotouttamisohjelman seurantaryhmän seuraamaan kotouttamis-
ohjelman tavoitteiden toteutumista. Hyväksyessään kotouttamisohjelman valtuusto antoi seurantaryh-
mälle luvan muokata ohjelmaa yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä. Seurantaryhmä laatii ra-
portin kerran vuodessa sivistys- ja kulttuurilautakunnalle ja kotouttamisohjelman vastuutahoille.   
Vastaa kyselyyn ja vaikuta kotouttamisohjelmaan: Vastaa kyselyyn  
 

Valtakunnallinen koulutustarvekysely toimijoille – osaamisen vahvistamisen tar-

peet maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä eri puolilla Suo-

mea 

Kotona Suomessa - hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta maahanmuutta-
jiin ja kotouttamiseen liittyvistä koulutustarpeista.  
Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammattilaiset jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, 
varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projekti-
työssä, kolmannella sektorilla, yksityisellä sektorilla tai elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa vi-
ranomaistehtävissä sekä päättäjinä. 
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn vastauksia 
hyödynnetään hankkeen viimeisen toimintavuoden 2020 koulutuksien suunnittelussa.   
Hankkeessa järjestettävien koulutusten tavoitteena on tukea eri alueiden toimijoiden kotoutumista tuke-
vien palveluiden ja niihin liittyvän osaamisen kehittämisessä. Kotouttaminen kuuluu kaikille toimijoille, 
myös niille jotka eivät tee siitä päätyönään ja monialainen yhteistyö on paras edellytys maahanmuutta-
jan kotoutumiseen.  
 
Vastaa kyselyyn 15.10.2019 mennessä. 

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://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20190898/
https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/kaupunki-ja-kehittaminen/tietojohtaminen/tietoportaali/Documents/Kotouttamisohjelma%202018-2021.pdf
https://player.myzef.com/oulu/ajax/?q=5728-406uQxCU
https://link.webropolsurveys.com/S/E4F7E840D1A3B52F
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

