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Arvoisa yhteistyökumppani, 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta sekä valtakunnallisesti. Uutiskirjeet ovat 
luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Jos haluat saada tämän uutiskirjeen jatkossa, voit tilata sen tästä linkistä. Kyselyllä kerättyjä 
henkilötietoja käytetään tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon 
levittämiseen. Jos olet jo tilannut uutiskirjeen aikaisemmin webropolin kautta, sinun ei tarvitse tehdä 
sitä uudelleen. 

Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille. 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 
 

Komission kotouttamistoimien haku avoinna 
Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät 
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa. Haku 
on auki 31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa. Lisätietoja EUSA-rahastojen 
uutisesta. 
 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen  
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja 
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat 
hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 
kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista 
kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea 
hätätapausten vastaanottoon.  
 
Uutinen ja lisätietoa lisätuesta kotouttaminen.fi-sivustolla 
 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja 
kotouttamiseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään 
aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. Sivusto löydät täältä. 

 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
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
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-nyt-hakea-sylvia-hankkeen-lisatukia
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 
 

Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan 
kaikki webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-
kanavalla.  

   
Pohjoismainen webinaari ulkomailla syntyneiden naisten työelämäosallisuuden 
edistämisestä 29.1.2019. Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu Nordic welfaren sivun 
kautta. Webinaarin tiedot ovat ruotsiksi. 
 
Turvallinen asuinympäristö ja vastakkainasettelua purkava työote - työpaja 5.2.2019, 

Helsinki. Millaisista olosuhteista, teoista ja toimintatavoista syntyy asuinalueen turvallisuuden 

tunne? Ketkä voivat tai keiden pitäisi olla mukana sitä luomassa ja miten? Mitä asuinalueen 
häiriöistä, ongelmista ja toisaalta asuinrauhasta ja turvallisuudesta vastaavat tahot voisivat 
ammentaa konfliktinratkaisusta ja sovittelusta? Mitä on sovitteluun perustuva ja 

vastakkainasettelua purkava työote? Työpaja on suunniteltu asuinalueiden turvallisuushuolia 
ja häiriöitä työssään kohtaaville toimijoille, kuten isännöitsijöille, asumisneuvojille, 
yhteisökoordinaattoreille, asuinalueilla toimiville järjestöille ja poliiseille, jotka 
kaipaavat arkityöhönsä uusia menetelmiä ja yhteistyöideoita tukemaan Suomessa jo 
käytössä olevia toimintamalleja. Työpaja on osittain englanninkielinen ja tulkataan 
tarvittaessa. Lue lisää työpajasta depolarize.fi -sivuilta. 
 
Sylvia-hanke järjestää perjantaina 8.2. klo 9.30-12.30 Helsingissä koulutuksen 
pakolaisten vastaanoton kuntakorvauksista. Koulutusta on mahdollista seurata 
etäyhteydellä. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina. Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun ELY-keskukset järjestävät etäkatsomot koulutuksesta. Etäkatsomoihin voi 
ilmoittautua sähköpostilla Erja Leppälälle (POP) tai Nina Jyrkäkselle (Kainuu) 
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).  

 
Hyvän kotoutumisen edellytykset –seminaari 8.2.2019, klo 9-14, Ylivieska 
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla opiston tekemän maahanmuuttajatyön 10-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Seminaarin järjestää opiston hallinnoima Majakka-hanke yhdessä opiston 
koulutuspalveluiden kanssa. Lisätietoja seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautuminen. 
 
Nutukat 10 v. kokoontuminen 9.2.2019 alkaen klo 10, Ylivieska 
Tammikuussa 2019 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Raudaskylän Kristillinen Opisto 
otti ensimmäisen kerran vastaan nuoria turvapaikanhakijoita. Juhlan kunniaksi järjestään 
10 vuotta sitten täällä olleiden ja alueen maahanmuuttajien kokoontuminen. 
Tapahtuman järjestävät Majakka-hanke ja Raudaskylän Kristillinen Opisto. Lisätietoa 
ohjelmasta ja ilmoittautuminen. 
 
Pohjois-Suomen yhteinen HANKEMYLLY Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä 
21.2.2019 klo 12 – 15.15. Pohjois-Suomen alueella toimii useita eri hankkeita ja 
toimijoita, joiden tehtävänä on kehittää maahanmuuttotyöhön ja kotouttamiskenttään 
liittyviä toimintoja tai palveluita. Kehittämistoimintaa rahoittavat mm. ESR, AMIF, STEA, 
LEADER, OPH. Maakuntarajat ylittävän hankemyllyn tavoitteena on tuoda nämä toimijat 
yhteen alueellisesti sekä levittää tietoa hankkeiden toiminnasta, hyvistä käytännöistä ja 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://nordicwelfare.org/integration-norden/externa-evenemang/webbinarie-inkludering-i-arbetslivet-2/
https://nordicwelfare.org/integration-norden/externa-evenemang/webbinarie-inkludering-i-arbetslivet-2/
http://www.depolarize.fi/2018/11/15/tyopaja-turvallinen-asuinymparisto-ja-vastakkainasettelua-purkava-tyoote/
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/kotoutuminen_seminaari/
https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/nutukat10v/
https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/nutukat10v/
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tuloksista yli maakuntarajojen. Hanketoiminnasta kiinnostuneet voivat tulla seuraamaan 
tilaisuutta ja tutustumaan hankkeisiin. Tilaisuus järjestetään osin etäyhteyksin. 
Lisätietoja antavat aluekoordinaattorit: Sanna Hiltunen, Lappi ja Tanja Tammimies, 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) Ilmoittautuminen 
8.2.2019 mennessä webropol-linkistä. 
 
MAKIA HOMMA – maahanmuuttajien työllistämisen edistämisen tukiverkosto 
kokoontuu 14.3.2019. Tapaamisen aiheina ovat verkoston toiminnan kirkastaminen ja 
maahanmuuttajien erilaisista poluista keskusteleminen. Ilmoittautuminen webropol-
linkistä 11.3.2019 mennessä. 
 
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 hyvinvointi 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. 
 
Maksullinen koulutus: Seurauspedagogiikan peruskurssi (5 op), Raudaskylän 
Kristillinen Opisto, Ylivieska 
1. lähijakso: 14. - 15.3.2019, 2. lähijakso: 15. - 16.4.2019, 3. lähijakso: 16.5.2019 
Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat ja ohjaavat 
haasteellisia asiakkaita, joilla on ollut vaikeuksia toteuttaa muutoksia elämäntavassaan 
ja joilla on ollut suuria vaikeuksia ja siksi ovat syrjäytymisvaarassa. 
Sitovat ilmoittautumiset 19.2.2019 mennessä nettihakulinkin kautta. 
 

 
Ajankohtaista tiedotettavaa 
  

Sisäministeriö on vahvistanut pakolaiskiintiön kohdentamisen vuonna 2019 
seuraavasti:  
Syyrialaiset pakolaiset Turkissa  430 
Libyasta Nigeriin evakuoidut pakolaiset  120 
Kongolaiset pakolaiset Sambiassa  100 
Hätätapauksia ilman alue- tai kansalaisuusrajoitusta 100 
 
Sisäministeriön tiedote pakolaiskiintiön kohdentamisesta. 
 
TEM on myöntänyt valtion erityisavustukset kotouttamistyötä tukeville 
järjestöhankkeille. Rahoituksen saajana myös SPR:n Oulun osasto. Uutinen 
kotouttaminen.fi –sivustolla. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/49f93105-8104-4218-8d60-a0ee36541b08?displayId=Fin1678149
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/49f93105-8104-4218-8d60-a0ee36541b08?displayId=Fin1678149
https://link.webropolsurveys.com/EP/AA5D30D12741FE8D
https://link.webropolsurveys.com/EP/AA5D30D12741FE8D
https://bit.ly/2BJ2Vra
https://rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/seurauspedagogiikka/
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-vastaanottaa-syyrialaisia-ja-kongolaisia-seka-hataevakuoituja-pakolaisia-vuoden-2019-pakolaiskiintiossa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tem-myontaa-valtion-erityisavustusta-8-lle-kotouttamistyota-tukevalle-jarjestohankkeelle
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tem-myontaa-valtion-erityisavustusta-8-lle-kotouttamistyota-tukevalle-jarjestohankkeelle
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Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat myöntäneet viisi 
miljoonaa euroa viidelle kunnalle maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. 
Rahoitus oli suunnattu kunnille, joissa on yli 15 000 vieraskielistä asukasta. Ministeriöiden 
tiedotteesta lisätietoa avustuksista. 

 
 
Työkaluja ja julkaisuja 
  

Maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen edistämistä pohtineen opetus- ja 
kulttuuriministeriön työryhmän esitys Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi 
– kipupisteet ja toimenpide-esitykset III valmistui. Esitykset täydentävät vuosien 2016 
ja 2017 esityksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote työryhmän esityksistä. Suora 
linkki julkaisuun.  

  
Maahanmuuton tilannekatsaus on julkaistu. Raportti esittelee tiivistetysti vuoden 2017 
ja vuoden 2018 alkupuolelta muuttoliikkeeseen liittyviä poliittisia linjauksia, keskeisiä 
lakimuutoksia sekä ajankohtaisia tilastoja. Uutinen katsauksen julkaisusta sisäministeriön 
sivuilla. Suora linkki raporttiin. 

 
kotoutumisentukena.fi on avattu!  
Uudessa palvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa 
toimintaa, kuten kielikerhoja, kohtaamispaikkoja ja vertaisryhmiä. Valtakunnallinen 
palvelu on suunnattu kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. 
Sen kielet ovat suomi ja ruotsi. Verkkopalvelu vahvistaa kotoutumista tukevan työn 
koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Se tukee 
alueellisten palveluiden suunnittelussa ja yhteiskehittämisessä tuomalla näkyviin 
toimijoiden ja palveluiden monimuotoisen kokonaisuuden ajantasaisesti. Lue lisää 
kotouttaminen.fi sivulta ja tutustu verkkopalveluun: kotoutumisentukena.fi 
 
 

Muuta 
  

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten kotopuolen väki kiittää teitä alueemme 
kotouttamistyötä tekeviä työstänne, jota ulkopuolisesta paineesta, arvostelusta ja jopa 
uhkailusta huolimatta teette. 
Vaikka kotouttamispalveluidemme järjestelmä olisi parhain mahdollinen ja teimmepä 
työmme miten erinomaisesti tahansa, niin kaikenlaista voi tapahtua, kun asiakkaina on 
ihmisiä.  
Jatkamme siis työtämme aikaisempaakin tietoisempina sen tärkeydestä. Teemme 
kehittämistyötä jatkuvasti niin maakunta-, kunta- kuin organisaatiotasollakin. Tässä 
tulemme jatkossa olemaan yhä päättäväisempiä ja kokonaisvaltaisempia, jotta omalta 
osaltamme pidämme huolen siitä, että jokainen löytää polkunsa Suomessa ja roolinsa 
osana yhteiskuntaa. 

 
Rajkumar Sabanadesanin kolumni: Oulun tapahtumista on vaikea puhua, mutta juuri 
siksi niistä pitää puhua – rehellisesti Kolumni YLE:n sivuilla. 

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/osaamiskeskukset-vauhdittavat-maahanmuuttajien-polkuja-koulutukseen-ja-tyohon
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/osaamiskeskukset-vauhdittavat-maahanmuuttajien-polkuja-koulutukseen-ja-tyohon
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusia-ehdotuksia-maahanmuuttajien-varhaiskasvatukseen-ja-kielen-osaamiseen
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-613-3
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-613-3
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-tilannekatsaus-tarjoaa-kokonaiskatsauksen-maahanmuuttoon-2017-2018
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-tilannekatsaus-tarjoaa-kokonaiskatsauksen-maahanmuuttoon-2017-2018
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161174
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotoutumisentukena-fi-kokoaa-kotoutumista-tukevaa-toimintaa-yhteen-osoitteeseen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotoutumisentukena-fi-kokoaa-kotoutumista-tukevaa-toimintaa-yhteen-osoitteeseen
https://yle.fi/uutiset/3-10598218

