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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Kotoutumisen indikaattorit ja hyvät käytännöt valtakunnallisesti ja 

alueellisesti esillä toukokuussa - kaikki mukaan! 

 

Kotoutumisen indikaattorit ja keinot työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen 

7.5.2020, klo 9-11 

Webinaarissa esitellään kotoutumisen indikaattoritietokantaa sekä keinoja maahanmuuttajien työllisyy-
den ja osallisuuden edistämiseen. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Kotona Suomessa -hanke, ko-
toutumisentukena.fi sekä TEM:n Kotouttamisen osaamiskeskus. 
Kotoutumisen indikaattorit ja keinot työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen -tilaisuuden ohjelma ja 
ilmoittautumislinkki. Ilmoittautuminen 6.5.2020 mennessä. 
 

Kotoutumisen ja kielenopetuksen tila Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -verkko-

seminaari 25.5.2020 ja keskustelutilaisuus 29.5.2020 

Kotona Suomessa -hanke, Kielen avulla osalliseksi -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuk-
set järjestävät verkkoseminaarin, jossa perehdytään kotoutumisen indikaattoritietokannan ja THL:n Fin-
Monik-tutkimuksen alueellisten tulosten kautta kotoutumisen tilaan alueellisesti. Samalla luodaan 
katsaus kotoutumisen uusiin rakenteisiin ja työstetään myös alueellista viestiä valtakunnan kehit-
tämistyöhön. 
Verkkoseminaarin ohjelma julkaistaan perjantaina 17.4.2020 Kielen avulla osalliseksi -hankkeen verkkosi-
vuilla.  
Ilmoittautuminen seminaariin ja keskustelutilaisuuteen webropol-linkistä 22.5.2020 mennessä. 
 

Muita koulutusmahdollisuuksia verkossa   

Eriarvoisuutta kaventamassa –  hankkeilla osallisuutta 23.4.2020 klo 13-16 

Webinaarissa kuullaan alustuksia huono-osaisuudesta ja sen kustannuksista, osallisuudesta ja osallisuuden 
merkityksestä hyvinvointiin. Webinaari on avoin kaikille hankekehittäjille ja palveluiden yhteiskehit-
tämisestä kiinnostuneille toimijoille kunnissa, maakunnissa ja sote-palveluissa sekä hanketyön rahoitta-
jille. Eriarvoisuutta kaventamassa -webinaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki THL:n sivuilla. Ilmoittaudu 
viimeistään 19.4.2020 mennessä. 

Nordic Conference: Migrant Women and the Nordic Labour Market – Challenges and 

Opportunities 28.4.2020 klo 13.30-14.30. Seminaari järjestetään etäyhteydellä.  

Kaikissa Pohjoismaissa naisten osuus työvoimasta on suurempi kuin Euroopan unionissa keskimäärin. Sa-
maan aikaan kuitenkin suuri osa ulkomailla syntyneistä maahanmuuttajanaisista on työttömänä ja työvoi-
man ulkopuolella. Tämä on pohjoismaisten hyvinvointivaltioidemme hyödyntämätön mahdollisuus. 
 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20465195/7.5.2020+webinaarin+ohjelma.pdf/1b56640d-10e5-824e-6552-c43e2bcfdb2d/7.5.2020+webinaarin+ohjelma.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20465195/7.5.2020+webinaarin+ohjelma.pdf/1b56640d-10e5-824e-6552-c43e2bcfdb2d/7.5.2020+webinaarin+ohjelma.pdf
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/200668
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/200668
https://link.webropolsurveys.com/EP/DFAE8794B6CB530C
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/tapahtumat/teematilaisuudet/eriarvoisuutta-kaventamassa-hankkeilla-osallisuutta
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Tämän seminaarin tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita, päätöksentekijöitä sekä käytännön toimijoita 
hyvien käytäntöjen ja toimivien ratkaisujen löytämiseksi sekä kokemusten vaihtamiseksi pohjoismaisten 
toimijoiden kesken. Keskeisiä kysymyksiä ovat, minkälaisilla toimenpiteillä ja toimintamalleilla voidaan 
parantaa maahanmuuttajanaisten työllistymistä Pohjoismaissa? Minkälaiset toimenpiteet auttavat parhai-
ten maahanmuuttajanaisia pääsemään työmarkkinoille? 
 
Lisätietoa seminaarista (englanniksi ja ruotsiksi) ja ilmoittautuminen 27.4.2020 mennessä 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen 19.5.2020 klo 9.00-

16.00 

Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen kohtaa-
misissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukai-
suuteen. Koulutus on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville maahan muuttaneita työssään kohtaa-
ville, eri alojen ammattilaisille. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vi-
gren Turun Yliopistosta. Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -koulutuksen ohjelma ja 
ilmoittautumislinkki. Ilmoittautuminen 29.4.2020 mennessä. 
 

Save the date:   

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki  

Minulla on nimi, historia ja tulevaisuus nimisen seminaarin ohjelmajulkistuksia voit seurata seminaarin 
facebook tapahtumassa.   

Save the date:   

Kotona suomessa hankkeen loppuseminaari 28.10.2020, Helsinki ja verkkolähetys.  

Tämänhetkisen tiedon mukaan seminaari järjestetään, mutta tilannetta seurataan. 

 

 

Toimijat tiedottavat  

Villa Victorin monikielinen neuvonta on siirtynyt koronaviruksen takia etäneu-

vontaan 

Neuvontaa saa puhelimitse 13.5. saakka. Puhelinnumerot ja aikataulut löytyvät Oulun kaupungin sivuilta. 
Monikielinen neuvonta vastaa kysymyksiin myös sosiaalisessa mediassa: 
Facebook 
Instagram: @villavictoroulu 

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 

https://nordicwelfare.org/integration-norden/evenemang/nordisk-konferens-migrant-women-and-the-nordic-labour-market-challenges-and-opportunities/
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57751/Kielellisesti+ja+kulttuurisesti+vastuullinen+kohtaaminen.pdf/47a6b292-4f65-4351-a26b-dc125d664c5b
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57751/Kielellisesti+ja+kulttuurisesti+vastuullinen+kohtaaminen.pdf/47a6b292-4f65-4351-a26b-dc125d664c5b
https://www.facebook.com/events/494656401469373/
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta
https://www.facebook.com/Villa-Victor-Monikulttuurikeskus-Multicultural-Centre-374223192676840/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAzgONtNnjBG90sA1dLmzBzWRRVBBcwQVT4TckKUm8J2l8UU47Iaiy
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Katsaus kiintiöpakolaisten vastaanottoon: Suomi vastaanottaa 850 kiintiöpako-

laista vuonna 2020 

Vuonna 2020 Suomi vastaanottaa kiintiöpakolaisina yhteensä 400 syyrialaista pakolaista Libanonista ja 
Turkista sekä 200 kongolaista pakolaista Sambiasta. Lisäksi Suomi vastaanottaa Nigerissä rekisteröityjä 
pakolaisia sekä Libyasta Nigeriin Emergency Transit Mechanism (ETM) evakuointimekanismin puitteissa 
evakuoituja pakolaisia tai muiden vastaavien tulevaisuudessa perustettavien mekanismien puitteissa eva-
kuoituja, erityisen haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia yhteensä 130. He voivat olla eri kansalai-
suuksia, mutta Suomi toivoo, etteivät UNHCR:n esitykset hajoa kovin monen eri kansalaisuuden välille. 
Suomi varautuu myös 120 hätätapauksen vastaanottoon ilman alue- tai kansalaisuusrajausta. Hätätapauk-
set ovat pakolaisia, jotka tarvitsevat kiireellistä sijoittamista suojelun tarpeen tai esimerkiksi lääketie-
teellisten syiden vuoksi.  
  
Pohjois-Pohjanmaan alueelle tästä joukosta on tulossa 60 pakolaista. Pakolaiset muuttavat Kuusamoon, 
Ouluun ja Utajärvelle. Kuusamo vastaanottaa 30 henkilöä, Utajärvi 25 henkilöä ja Oulu 5 hätätapauksena 
tulevaa henkilöä. Kuusamo ja Utajärvi ovat esittäneet omat toivomuksensa vastaanotettavista kansalai-
suuksista. Kainuun alueelle on taas tulossa 50 pakolaista, joista 25 muuttaa Kajaaniin ja 25 Suomussal-
melle. Lisäksi on tulossa 10 hätätapausta, jotka myös jakautuvat tasan Kajaanin ja Suomussalmen kes-
ken. Maahanmuuttovirasto tekee kunnalle esityksen vastaanotettavista ja kunta tekee ratkaisun, että 
voivatko vastaanottaa tulijat ehdotetussa aikataulussa ja löytyykö kunnasta kaikille asunnot ja tarvitta-
vat palvelut. 
   
Muutamia poimintoja viime vuonna tulleista kiintiöpakolaisista  
Libya-Nigeristä saapui vuonna 2019 enimmäkseen yksittäisiä henkilöitä, ei juurikaan perheitä, joten pien-
ten asuntojen tarve oli suuri. Kaikki olivat todella motivoituneita muuttoon. Kulttuuriorientaatiota ei pi-
detty viime vuonna, koska henkilöt täytyi saada kiireellisesti muuttamaan. Toiveena oli, että Libya-Nige-
ristä tulevat olisivat saapuneet joulukuun 2019 puoliväliin mennessä, mutta käytännössä heidän saapumi-
sensa on venynyt ainakin maaliskuulle 2020 asti. Muutamassa kunnassa odotellaan vielä viimeisiä saapujia 
tästä ryhmästä. Libya-Nigeristä saapui pääosin eritrealaisia ja somalialaisia. Eritrealaiset tulijat olivat 
yksittäisiä henkilöitä, pääosin miehiä, mukana tuli muutama nainen ja pariskuntia oli jonkin verran. Per-
heitä ei tullut, mutta osa tulleista on perheellisiä, joiden perheet ovat ympäri maailmaa, joten monimut-
kaisia perheenyhdistämisiä on tiedossa. Suurin osa eritrealaisista on 90-luvun alussa syntyneitä ja he ovat 
käyneet 8 - 10 vuotta koulua, kunnes ovat paenneet pakollisen kansalaispalveluksen alkaessa. Sudanilais-
ten ja somalialaisten tausta vaihteli paljon, osa oli kouluttautuneita ja työelämässä olleita. Jonkin ver-
ran tuli pieniä perheitä ja jonkin verran oli myös luku- ja kirjoitustaidottomia. 
  
Turkista tuli sekä yksittäisiä henkilöitä että perheitä. Turkin osalta muutoin järjestelyt ovat sujuneet 
suunnitellusti, mutta esimerkiksi Turkissa syntyneiden lasten rekisteröinti on ollut haastavaa ja hidasta. 
Turkissa järjestettiin viime vuonna valituille kulttuuriorientaatiot, oletettavasti se järjestetään myös 
tänä vuonna valittaville. 
  
Sambiasta saapui sekä yksittäisiä henkilöitä että suuriakin perheitä. Sambiasta matkaanlähtö oli viime 
vuonna hidasta. Jostain syystä jo Sambiassa tehtiin perusteellisempia terveydentilan kartoituksia, kun 
olisi pitänyt vain selvittää, että voiko lentää. Tähän yritetään saada muutosta. Sambiassa järjestettiin 
valituille kulttuuriorientaatiot ja oletettavasti se järjestetään myös tänä vuonna valittaville. 
  
Lisätietoa kiintiöpakolaisten vastaanotosta sisäministeriön sivuilla.  

https://intermin.fi/maahanmutto/turvapaikanhakijat-ja-pakolaiset/kiintiopakolaiset
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Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

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

Ylimääräinen ESR-haku Pohjois-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin - 

rahoitushaku päättyy 22.4.2020 

Kohdennettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten tur-
vaamiseen, työmarkkinoiden rakennemuutokseen vastaamiseen sekä osallisuutta, toimintakykyä ja 
yhteisöllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. Haku koskee Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueita. 
Lisätietoja ESR-hausta Rakennerahastojen sivuilta. 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Kotouttaminen.fi sivulle koottu koronavirukseen liittyvää monikielistä tietoa,  

Päätoimittaja Helena Torkko on koonnut koronanvirukseen liittyvää tietoa, jota on tuotettu vähintään 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tietoja päivitetään koko ajan. 
Monikielisten materiaalien koonti kotouttaminen.fi -sivustolla. 
 

Oikeusministeriön julkaisema Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset 

-opas on julkaistu 

Opas on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville viranomaisille ja myös järjestöille. Oppaan tarkoi-
tuksena on lisätä tietoa avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta ja auttaa tunnistamaan pakkoavio-
liiton mahdolliset uhrit. Oppaassa on myös käytännönläheisiä ohjeita, miten tulee toimia, jos kohtaa 
pakkoavioliiton uhrin tai henkilön, joka on vaarassa joutua pakkoavioliittoon.  
 
Oikeusministeriön uutisessa on tarkempaa tietoa Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset -op-
paasta ja linkki oppaaseen. 

”Enemmän aikaa ja pysyvyyttä, että asiakasta ei aina lähetetä pois, jollekin 

toiselle taholle": Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöi-

den käsityksiä maahan muuttaneiden ohjauksesta 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke selvitti työ- ja elinkeino-
toimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä muun muassa maahan muuttaneiden ohjaukseen 
liittyvistä haasteista, resursseista, ohjausosaamisesta, roolista ja yhteistyöstä osana hankkeen nykytilan 
kartoituksen kokonaisuutta. 
Kotouttaminen.fi -sivuston uutinen Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen selvityksestä ja linkki sel-
vitykseen. 

Vimmainen maailma - uusi kirja muuttoliiketutkija Pasi Saukkoselta   

”Elämme vimmaisessa maailmassa”, kirjoittaa erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen kansainvälistä 
muuttoliikettä, monikulttuurista yhteiskuntaa ja uusnationalistista nostalgiaa käsittelevässä teoksessaan. 
Teokseen on koottu Saukkosen vuosina 2015–2019 julkaisemia Siirtolaisuus-Migration-lehden kolumneja 
sekä muita kirjoituksia.   
Lisätietoa Pasi Saukkosen kirjasta Vimmainen maailma Siirtolaisuusinstituutin sivuilla. Kirja on myös la-
dattavissa sieltä veloituksetta.    

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/ylimaarainen-esr-haku-pohjois-suomessa-poikkeusolojen-aiheuttamiin-tarpeisiin-rahoitushaku-paattyy-22-4-2020/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fpohjois-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rrAy3F3cY2Qd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuore-opas-auttaa-tunnistamaan-pakkoavioliittojen-uhrit
https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuore-opas-auttaa-tunnistamaan-pakkoavioliittojen-uhrit
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-te-asiantuntijat-kaipaavat-lisaa-tietoa-palvelujarjestelmasta-maahan-muuttaneiden-nakokulmasta
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-te-asiantuntijat-kaipaavat-lisaa-tietoa-palvelujarjestelmasta-maahan-muuttaneiden-nakokulmasta
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/news/uutuusteos-pasi-saukkonen-vimmainen-maailma-kirjoituksia-muuttoliikkeesta-monikulttuurisuudesta-ja-nationalismista/
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Muuta 

 
Mieli ry:n (Mielenterveysseuran) MIOS-hanke on luonut kyselyn kartoittaakseen COVID-19 epidemian vai-
kutukset maahan muuttaneiden mielenterveyteen. Kysely löytyy tällä hetkellä suomeksi, englanniksi, 
arabiaksi, turkiksi ja venäjäksi. Muita kieliä lisätään sitä mukaa, kun saadaan (somaliksi julkaistaan ensi 
viikolla). Kyselyä olisi tärkeä jakaa mahdollisimman laajasti.   
  
Kysely löytyy webropol-linkistä: https://link.webropolsurveys.com/s/koronajakotona  
  
MIOS-hanke on MIELI ry:n koordinoima ja ESR:n rahoittama kolme vuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena 
on edistää maahan muuttaneiden mielenterveyttä ja osallisuutta.  

 

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://link.webropolsurveys.com/s/koronajakotona
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

