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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Koulutusmahdollisuuksia verkossa   

Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut 

kunnissa on 15.6. klo 9-10.30 Teams-yhteyden välityksellä 

Webinaarissa julkaistaan raportti Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus 
ja palvelut kunnissa. Raportti perustuu kunnille ja kuntayhtymille suunnattuun laajaan kyselytutkimuk-
seen. Yhteensä vastauksia saatiin 153 kunnasta. Raportti sisältää tietoa mm. toiminnan organisoinnista, 
yhteistyöstä ja tiedonsiirrosta, alkukartoituksista ja kotoutumissuunnitelmista sekä kohderyhmien tavoit-
tamisesta ja ohjaamisesta erityisesti työelämää lähellä oleviin palveluihin. Raportin on laatinut selvitys-
työn pohjalta Owal Group Oy. 
Tilaisuuden järjestää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. 
Webinaarin ohjelma ja lisätiedot. 
Tilaisuus on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi. Tiedot 
mahdollisesta tallenteesta kuun vaihteen tiedotteessa. 

Miten työnantajat suhtautuvat maahanmuuttajien palkkaamiseen? Tiistaina 

16.6.2020 klo 13.00-14.30 

Uudenmaan ELY -keskuksen Kotona Suomessa -hanke (ESR) teetti vuoden 2020 alussa valtakunnallisen 
tutkimuksen työvoimapula-aloilla toimivien työnantajien kokemuksista kohtaanto-ongelmasta ja hei-
dän näkemyksistään maahanmuuttajien rekrytoimisesta sen ratkaisuna. Taloustutkimus Oy haastatteli 
tutkimusta varten 1 009 rakennus-, teollisuus-, kaupan-, palvelu- ja sotealalla toimivan yrityksen rekry-
toinneista vastaavaa henkilöä.  
Tutkimus työnantajien suhtautumisesta maahanmuuttajien palkkaamiseen on luettavissa Uudenmaan 
ELY-keskuksen verkkosivuilla. 
 
Webinaarissa kuullaan tutkimuksen tuloksista ja käydään niistä keskustelua. Tulokset esittelee Sakari 
Sandqvist, Senior Insight Manager Taloustutkimus Oy:stä. Keskustelijoina ovat hänen lisäkseen verkosto-
päällikkö Aicha Manai Suomen yrittäjät ry:stä sekä maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio Uuden-
maan ELY-keskuksesta. Webinaarin puheenjohtajana toimii Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaat-
tori Nexhat Beqiri. Tilaisuus on avoin kaikille ja mukaan toivotaan erityisesti työnantajia sekä henkilöitä, 
joiden työtehtäviin kuuluu maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaaminen työelämään.  
Webinaarin ohjelma ja lisätietoja.  
Ilmoittautuminen webinaariin päättyy 12.6.2020. Linkki katseluun toimitetaan ilmoittautuneille ennen 
tilaisuutta.  
Selvityksestä on myös julkaistu blogikirjoituksia sen julkaisun jälkeen: 
Kotona Suomessa -hankkeen projektipäällikön Ilona Korhosen blogikirjoitus kotouttaminen.fi -sivuilla 
 
Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määtän blogikirjoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen blogissa 
 
Akatemiatutkija Johanna Leinosen, väitöskirjatutkija Minna Seikkulan ja professori Suvi Keskisen 
blogikirjoitus Raster-verkoston blogissa  

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20465195/Kutsu+ja+ohjelma+15.6.2020+webinaari.pdf/4c7af45c-71ab-2f94-3253-c4327a492fe0/Kutsu+ja+ohjelma+15.6.2020+webinaari.pdf
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+maahanmuuttajien+rekrytoimisesta/471b0885-695a-4c79-bcb3-e122f2b3ca48
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+maahanmuuttajien+rekrytoimisesta/471b0885-695a-4c79-bcb3-e122f2b3ca48
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20465195/Rekrytointiselvitys+-webinaari+16.6.2020docx.pdf/23729bf6-5051-3b85-3073-9004641b87c9/Rekrytointiselvitys+-webinaari+16.6.2020docx.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7361b465-061d-41bb-b1e4-4da9679a0093?displayId=Fin2015065
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/tyomarkkinoiden-vastaanottavuus-on-ratkaisevaa-maahanmuuttajien-tyollistymisen-kannalta
https://pohjoispohjanmaanely.blog/
https://raster.fi/2020/05/22/rakenteellisesta-rasismista-pitaa-puhua-myos-suomessa/#more-1045
https://raster.fi/2020/05/22/rakenteellisesta-rasismista-pitaa-puhua-myos-suomessa/#more-1045
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Asumisen eri tavat eri kulttuureissa 11.6.2020 klo 14.30-16.30. 

Moniheli ry järjestää webinaarin teemalla Asumisen tavat eri kulttuureissa: Eritrea ja Afganistan. Koulu-
tus on täynnä, mutta webinaareja tulee lisää syksyllä. 

Tallenteita vanhoista koulutuksista 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen 19.5.2020 

Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren Turun Yliopistosta.  
Tallenne on katsottavissa koulutuksen lähetysosoitteesta ja myös Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-
kanavalla. 
Kouluttajien materiaalit sekä alkupuheenvuoro löytyvät Kotona Suomessa -hankkeen verkkosivuilta sivun 
oikeasta laidasta: Kotona Suomessa -hanke 

Työskentely asioimistulkin kanssa 20.5.2020 

Mitä tulkkauksen tilaamisessa on huomioitava? Mitä itse tulkkaustilanne edellyttää? Millainen on tulkin 
rooli? Koulutuksessa alustaa lehtori Annukka Saarenmaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta.  
Tämän jälkeen kuullaan käytännön kokemuksista erityisesti tulkin käyttäjän, mutta myös tulkin näkökul-
masta. Millaisissa tilanteissa erilaiset tulkkauspalvelut toimivat parhaiten? Entä millaisia haasteita har-
vaan asuttu maaseutu tulkkaukselle asettaa?  
Tallenne Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.    
 

Syksyn ennakkotietoja 

Maahanmuuttajat ja yrittäjyys -seminaari 1.9.2020 klo 12.00-15.00 

KOKOMA-hankkeen päätösseminaari järjestetään Zoomissa tiistaina 1.9.2020 kello 12-15.  Linkki tulee 
ilmoittautuneille lähellä seminaarin ajankohtaa. Ilmoittautuminen 1.9. klo 11 mennessä ilmoittautumis-
linkistä. 
 
Seminaari on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajille sekä teemojen parissa työsken-
televälle opetus-, ohjaus- ja asiantuntijahenkilöstölle. 
 
Voit lukea tuoreen Turun ammattikorkeakoulun uutisen seminaarista ja blogikirjoituksen KOKOMAssa ke-
hitetystä verkkokoulutuksesta, jonka tavoitteena on vahvistaa yrittäjyysvalmiuksia ja suomen kielen tai-
toa. 

Väkivallan monet muodot - työkaluja tunnistamiseen 18.9.2020 

Koulutus pidetään Oulussa Lasaretissa, jos mahdollista, mutta se myös striimataan joka tapauksessa. 
Koulutuksen järjestävät Pohjois-Suomen AVI, Oulun kaupunki ja Kotona Suomessa -hanke. 
Koulutuksen sisältöjä: 

• Lähisuhdeväkivallasta ja sen eri muodoista, esimerkkinä nk. kunniaan liittyvä väkivalta (KLV)  
o Lähisuhde- ja perheväkivalta ilmiönä 
o Mitä KLV on ja miten se eroaa muusta lähisuhdeväkivallasta (muodot, syyt ja erityispiir-

teet; tunnistaminen) 
o Lähisuhdeväkivalta ja KLV Suomessa 
o  Kansalliset toimenpiteet lähisuhdeväkivallan (ml. KLV) torjumiseksi 

• Ajankohtaista kunnissa 

https://api.new.kepit.tv/vod/ely.html
https://youtu.be/vp0yquVgPjY
https://youtu.be/vp0yquVgPjY
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa#.V3JiPaNf3IU=&_48_INSTANCE_7RHlWZO5KZYC_=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fastatic%2Fsuomi%2Fsuomi.html%3F
https://www.youtube.com/watch?v=4LVA2wtlVKc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmp8R7WdXznMsEC3GPzlRCNO6hGiDqL7YDymbwQnFGdL5cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmp8R7WdXznMsEC3GPzlRCNO6hGiDqL7YDymbwQnFGdL5cw/viewform
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2477/syksyn-webinaarissa-julkaistaan-selkokielista-opiskelumateriaalia-yrittajyydesta/
https://blogit.lab.fi/health/2020/03/12/yrittajyysvalmiuksien-ja-suomen-kielen-vahvistamista-verkkokurssilla/
https://blogit.lab.fi/health/2020/03/12/yrittajyysvalmiuksien-ja-suomen-kielen-vahvistamista-verkkokurssilla/
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• Kunniaväkivalta islamilaisessa yhteisössä 
• Väkivallan vaikutukset, tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, 
• Miten ilmiöistä viestitään? Miten pitää asioita esillä? Miten tavoitetaan uhreja? 
• Väkivallasta mielenterveyden näkökulmasta 

Seuraa tarkempia tietoja Pohjois-Suomen AVIn tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan! 

 

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.   
 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 10.11.2020 

Kainuun maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 12.11.2020 

 

 

Toimijat tiedottavat 

Monik ry julkaisee videosarjan liittyen lomautukseen ja työttömyysturvaan koro-

nan aikana Videosarja julkaistaan arabian, somalin ja kurdin (sorani) kielillä. Monik ry:n lomautusta ja 

työttömyysturvaa käsittelevän videosarjan toisessa osassa näytetään, kuinka lomautettu henkilö voi il-
moittautua työttömäksi työnhakijaksi sähköisesti ilman verkkopankkitunnuksia. 10-sivuinen ilmoittautu-
mislomake käydään yksityiskohtaisesti läpi arabian, somalin ja kurdin (soranin) kielillä.  

Somalinkielinen video: https://tinyurl.com/y9t6twqt 
Arabiankielinen video: https://tinyurl.com/yd24ra62 
Kurdinkielinen video: https://tinyurl.com/yboavn4p 
 
TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen tuottamat koronavirusviestintäkoosteet 

yhdelle sivulle kotouttaminen.fi:ssä 

Sivuilta löydät uutiset mm. monikielisistä koosteista (kunnat ja viranomaiset) ja koronatilanteessa maa-
han muuttaneita tukevista puhelinpalveluista. Kaikki uutiset löytyvät yhtä lukuun ottamatta myös ruot-
siksi ja englanniksi. Tietoa koronaviruksesta ja sen vaikutuksista on tarjolla jopa 20 kielellä eri viran-
omaisten tuottamana. Rajoitusten purkamisten vuoksi viranomaiset päivittävät parhaillaan myös moni-
kielistä tietoa koronaviruksen vaikutuksista – tämä otetaan huomioon koosteissa ja päivitetään sivuille. 
 
suomeksi: https://kotouttaminen.fi/koronavirus 
ruotsiksi: https://kotouttaminen.fi/sv/coronaviruset 
englanniksi: https://kotouttaminen.fi/en/coronavirus 
 

InfoFinland.fi on koonnut linkkejä monikieliseen tietoon teemoittain jaoteltuna  

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus  
Sivu on luettavissa 12 kielellä, valitse kieli ylävalikosta. 
 

https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_auth=Ce15HyUQ&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=/calendar/view_event&_8_redirect=https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FNL73XygoPSz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-9%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_currentURL%3D%252Fweb%252Favi%252Ftapahtumat-ja-koulutukset%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_portletAjaxable%3D1&_8_eventId=16422626
https://www.facebook.com/events/494656401469373/
https://tinyurl.com/y9t6twqt?fbclid=IwAR2duYpvJ8Ud4YHKusb_CSZEaqjm9JW3IJnqgO0BZ2aK4STE3CtR8sYIObs
https://tinyurl.com/yd24ra62?fbclid=IwAR0iWo9tq3zoVPGZj2uk18XTHrMlXRFGJDmZyAVQ70gHEU2Fj5Ec4yLcMrM
https://tinyurl.com/yboavn4p?fbclid=IwAR32FEhebWmu218L-_cBZ4bUjHxWp07dwqxvzWCix0WFpNwj-fekzuzlIgM
https://kotouttaminen.fi/koronavirus
https://kotouttaminen.fi/sv/coronaviruset
https://kotouttaminen.fi/en/coronavirus
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus


 

 

   
9.7.2020   

 

Haku auki Oulun ammattikorkeakoulussa syksyn 2020 SIMHE polku -koulutuksiin:  

Liiketalouden ja tekniikan joustava täydennyskoulutus (3-20 op) korkeasti kou-

lutetuille maahanmuuttajille 

SIMHE polkuun voi hakea, jos kotimaasta on korkeakoulutusta sekä liiketalouden tai tekniikan osaamista 
ja halu työllistyä omalle alalle. Opiskelukieli suomi tai englanti. Opintoja voi suorittaa myös etänä. 
SIMHE polku tarjoaa opintojen tueksi suomen kielen ohjausta sekä työnhaun työpajoja, joihin voi osal-
listua, vaikka ei osallistuisi täydennyskoulukseen. Työnhakuun saa myös henkilökohtaista ohjausta. 
Syksyn koulutuksiin voi hakea toukokuussa ja kesäkuussa 5.6.2020 asti sekä lomien jälkeen syksyllä 
10.8.2020 alkaen. Maanantaina 17.8.2020 klo 12-14 on täydennyskoulutuksen infotilaisuus, johon on en-
nakkoilmoittautuminen. Opinnot alkavat viikolla 35. Lokakuussa alkaa toinen koulutusjakso. Opinnot su-
oritetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.  
SIMHE polun verkkosivu: www.oamk.fi/simhepolku  
Kysy lisää ja ilmoittautumiset:  
Pirkko Kukkohovi, projektipäällikkö, pirkko.kukkohovi(at)oamk.fi, puh. 040 6613120. 

 
Vuolteen opistolla toimiva Opetushallituksen rahoittama Sujuvaa suomea työe-

lämän tarpeisiin -ryhmä jatkuu myös syksyllä 2020 
Ryhmä on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on päättynyt ja jotka eivät ole töissä. 
 
Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin -ryhmä käynnistyy syksyllä ma 10.8.2020 klo 9, ja toivottavasti pää-
semme silloin taas lähiopetukseen Vuolteelle (Nahkatehtaankatu 2, 3. kerros). Opetusta on maanantaisin 
ja tiistaisin klo 9-14. Ryhmään pääsee mukaan myös uusia opiskelijoita syksyllä, siis kertokaa koulutuk-
sesta kohderyhmään kuuluville asiakkaillenne! 
 
Lisätietoa hankkeesta ja Sujuvaa suomea -koulutuksesta Vuolle-opiston sivuilta 

 
SOCCER-hanke kerää tietoja  

SOCCER (Sosiaalinen rajat ylittävä yritystoiminta: Startup jokaiselle, mahdollisuuksia kaikille.) on Karelia 
CBC -ohjelman rahoittama tammikuussa 2020 käynnistynyt kaksivuotinen hanke. 
 
Projektin avulla on tarkoitus tukea sosiaalisesti hyödyllisiä startupia sekä Suomessa (Kainuu, Pohjois-Poh-
janmaa) että Venäjällä (Karjalan Tasavalta). SOCCER -projektin pääpartneri on Oulun Yliopisto. Launch 
Pad Finland -yhdistys vastaa Kainuun alueesta. Hankkeen tarkoitus on auttaa nuoria (18-35v.) rajan mo-
lemmin puolin perustamaan yhteiskunnallisia yrityksiä. Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja worksho-
peja sekä luodaan yhteisiä verkostoja. Päätavoitteena on koulutusohjelman luonti.  
 
Tässä vaiheessa tarkoitus on selvittää Pohjois-Suomen nuorten tulevaisuudensuunnitelmia kyselyn kautta. 
Tämä kysely on ensisijaisesti niille, jotka aikovat suunnitella omaa yritystä ja haluavat olla yhteiskunnan 
sosiaalisena vaikuttajana. Osallistuminen kyselyyn antaa mahdollisuutta päästä ilmaiseen SturtUp-koulu-
tukseen, jossa tuetaan tulevia liikeideoita ja yrityksiä, sekä saa apua ja tarvittavia työkaluja oman yri-
tyksen perustamiseen. Paikkoja on rajoitetusti. 
 
Kyselystä saa levittää tietoa nuorille/nuorille aikuisille ja verkostosi yhteistyökumppaneille. Vastauksia 
20.6.2020 asti. 

 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/989021B9EB9247F9 

SOCCER-hankkeen FB-sivu: https://www.facebook.com/soccerproject2020/ 

http://www.oamk.fi/simhepolku
mailto:pirkko.kukkohovi@oamk.fi
http://www.vuolleoulu.fi/sujuvaa-suomea
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F989021B9EB9247F9%3Ffbclid%3DIwAR3okgDsZtQDSa0EiPqaBVRSNCkBTn_KlCVouEnDe3L7zJEeFquYCKYJv9s&data=02%7C01%7C%7Ccb24ef2efa704e92856908d80b9c1ded%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272112424236887&sdata=sd9Lr4mxgi8Vd9qUavpj2SdPuWcQjtCtZC79HBk8Crw%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/soccerproject2020/
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Suomea etänä Raudaskylän kristillisellä opistolla 

Raudaskylän kristillinen opisto on saanut Opetushallitukselta rahoitusta hankkeeseen, jossa opetetaan 
reaaliaikaisena etäopetuksena maahanmuuttajanuorille suomen kieltä sekä suomalaista yhteiskunta- ja 
työelämätietoutta. 
  
Suomea etänä -hankkeen kohderyhmään kuuluvat: 
1) alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat 
tai oppivelvollisuusiän ylittäneet, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa 
2) 20–29-vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen koulutusta (nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmä) 
3) muut nuorisotakuun piiriin kuuluvat 
 
Koulutukseen voidaan ottaa myös muita. Kurssille voi siis hakea kuka vain, joka osaa jo kirjoittaa ja lu-
kea omalla äidinkielellään. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, internetyhteys, mikrofoni ja 
webkamera. Jos opiskelijalla ei ole näitä, pyritään löytämään opiskelijan kotipaikkakunnalta yhteistyö-
taho, jonka tiloissa voisi opiskella. Opetus lähtee aikuisten perusopetuksen alkuvaiheesta. Kurssin tee-
moina on suomen kielen opiskelun lisäksi yhteiskuntaan ja työelämään liittyvän sanaston ja käytänteiden 
opiskelu. 
 
Kurssille haetaan hakemuksella, joka löytyy hankkeen sivuilta. Verkkosivuilla on lisätietoa opiskelusta, 
opiskelijavalinnasta ja vastuuopettaja Leevi Laurin sekä projektityöntekijä Jenna Vikmanin yhteystie-
dot.  

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

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

Sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hankehaku avautui 

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Euroopan sosiaalirahaston hankehaun, joka liittyy sosiaali-
seen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan (toimintalinja 5). 
Hankehaku on 22.4.2020 – 15.6.2020. 
Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilan-
netta covid19-kriisin aikana ja sen päätyttyä. 
Hankkeita tai hankekokonaisuuksia etsitään seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: 

• Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 
• Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki 
• Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen. 

Lisätietoja ESR-hankehausta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana  

Hankehaku on 23.4.2020 - 30.6.2020. 
Hakemuksia toivotaan erityisesti alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin sekä työmarkkinoiden ra-
kennemuutokseen, yritysten ja työorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamiseen, 
uudistumisen ja kilpailukyvyn tukemiseen sekä muutostilanteisiin sopeutumiseen liittyviin 
hankkeisiin. Lisäksi haetaan tasa-arvohankkeita erityisesti miesten syrjäytymisen ehkäisemiseen. 
Lisätietoja EU-rahoituksesta Rakennerahastot-sivuilla. 
 

https://rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/suomea-etana
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerion-esr-hankehaku-avautuu
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/lG1OUdZYfBjj/content/pohjois-pohjanmaan-ely-keskuksessa-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%93202-1/12248/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lG1OUdZYfBjj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D7
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Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut podcast-sarjasta jo viidennen osan 

Neljännessä jaksossa aiheena on maahanmuuttajanaisten työllisyys, jossa toimittajana on aluekoordi-
naattori Nexhat Beqiri ja asiantuntijoina Hamdi Moalim, Bahar Mozaffari ja Svetlana Tchistiakova. Vii-
dennessä jaksossa toimittajina ovat aluekoordinaattori Tanja Tammimies ja projektiasiantuntija Laura 
Ruuskanen ja aiheena on loistava Aurora-elokuva, josta keskustelemassa tuottaja Max Malka ja käsikir-
joittaja-ohjaaja Miia Tervo. Lisää jaksoja on tulossa, eli laita kanava seurantaan! 
Linkki Kotona Suomessa podcasteihin Soundcloudissa  

MIOS-hankkeen raportti ja verkostotilaisuuden tallenne  

Tilaisuudessa 5.6.2020 esiteltiin hankkeen maahan muuttaneille suunnatun COVID-19 epidemian 
vaikutukset mielenterveyteen -kyselyn tulokset. Suomen kielisen yhteenvedon sekä koko raportin voit 
lukea myös hankkeen verkkosivuilta. Englannin kieliseen raporttiin pääset linkistä. Tilaisuuden tallenne 
on julkaistu Mieli ry:n YouTube -kanavalla. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys: Afrikkalaistaustaisille suomalaisille ra-

sismi ja syrjintä ovat arkipäivää 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemästä selvityksestä käy ilmi, että syrjintää ja esimerkiksi rasistista 
häirintää tapahtuu julkisten tilojen lisäksi myös kouluissa ja työpaikoilla. Syrjintää liittyy kohtaamisiin 
arkipäiväisissä tilanteissa, mutta myös yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintatapoihin. 
Lue lisää yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksestä. 

Stadin ammatti-ja aikuisopisto kouluttaa henkilöstöään rasismin tunnistamiseen 

ja kitkemiseen 

Stadin ammatti-ja aikuisopisto tekee Helsingissä uraauurtavaa työtä kouluttamalla henkilöstöään tunnis-
tamaan rasismia ja kitkemään sitä. Tavoitteena on, että työntekijät saavat systemaattisesti yhden-
vertaisuus-ja rasismiosaamista. Lue lisää Stadin ammattiopiston rasisminvastaisesta työstä Helsingin kau-
pungin verkkosivuilta. 

Miten aikuisten maahanmuuttajien oppimisvaikeuksia voi tunnistaa?  

Tampereen Osaamiskeskuksessa on kehitetty 10 vaiheen kartoitusmalli, jonka avulla voidaan tunnistaa 
oppimisen vaikeuksia aikuisilla maahanmuuttajilla. Lue aiheesta lisää erityisopettaja Kristina Kemin ja 
projektisuunnittelija Mariia Haatasen blogi-kirjoituksesta ja tutustu videokoontiin 10 kohdan kar-
toitusmallista. 

Kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön opas julkaistu  

Suomen kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeen yhtenä konkreettisena tuloksena on 
syntynyt tietoa ja vinkkejä sisältävä verkko-opas kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä. Oppaan 
sisältö on koottu lähdeaineiston lisäksi hankkeen aikana yhdistyksissä toteutetun toiminnan ja havainto-
jen pohjalta. Verkko-opas on kaikkien käytettävissä Kotiseutuliiton verkkosivujen tietopankista. Oppaan 
sisältö on myös pdf-muotoisena julkaisuna. Linkki Kotiseutuliiton sivulle ja julkaisuihin. 

Julkaisu: Eriarvoisuutta kaventamassa:tunnista kehittämistarve alueellasi ja 

hyödynnä valmiit välineet  

Julkaisun on tuottanut Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke –Sokran osahankkeen to-
teuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu ja se on luettavissa Theseus-julkaisukanavalla. 

https://soundcloud.com/kotonasuomessa
https://mieli.fi/fi/mieli-ryn-kyselyss%C3%A4-maahan-muuttaneille-kolmannes-vastaajista-kertoi-k%C3%A4rsiv%C3%A4ns%C3%A4-heikentyneest%C3%A4
https://mieli.fi/fi/blogi/one-third-immigrants-say-their-mental-health-has-deteriorated-during-covid-19-survey-results
https://youtu.be/BLCP5Jsb5X0
https://www.syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-selvitys-afrikkalaistaustaisille-suomalaisille-rasismi-ja-syrjinta-ovat-arkipaivaa
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/stadin-ao-kouluttaa-henkilostoaan-tunnistamaan-rasismia-ja-puuttumaan-siihen?fbclid=IwAR3ds0BqRB30e7ZrXhVA-dTFxrz__kSEV0-_Jy7pzEPxSkuzP3yed00LYdg
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/stadin-ao-kouluttaa-henkilostoaan-tunnistamaan-rasismia-ja-puuttumaan-siihen?fbclid=IwAR3ds0BqRB30e7ZrXhVA-dTFxrz__kSEV0-_Jy7pzEPxSkuzP3yed00LYdg
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/oppimisvaikeuksien-tunnistamisen-avulla-tuki-voidaan-kohdistaa-oikein
https://www.youtube.com/watch?v=OMO5zFMAxEY&feature=youtu.be
https://kotiseutuliitto.fi/tietoa-ja-vinkkeja-kulttuurisesti-moninaiseen-toimintaan/
https://www.theseus.fi/handle/10024/335439
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Tilastouutisia:Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä kasvoi vähän v. 2019 

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2019 aikana 9 649 Suomessa vakinaisesti 
asunutta ulkomaiden kansalaista. Suomen kansalaisuuksia myönnettiin 438 enemmän kuin vuonna 2018. 
Suhteellisesti ilmaistuna määrä kasvoi 5 %edellisestä vuodesta. 
Lisätietoa Tilastokeskuksen sivuilta. 
 
Nykyään jo puolet Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla. Tilastokeskuksen 
mukaan Suomessa asui vuoden 2019 lopussa 423494 ulkomaalaistaustaista henkilöäja heistä 209 108 eli 
puolet asui pääkaupunkiseudulla. Lue tuore Tilastokeskuksen uutinen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä. 

Muuta 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta rahoittaa vuonna 2020 toteutettavaa Maahanmuuttajien 
koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -tutkimusta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kuntoutussäätiön 
Demos Helsinki Oy:n, Helsingin yliopiston, Oxford Research Oy:n ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa. Tutki-
muksen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla pystytään systematisoimaan ja kehittämään maa-
hanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja siten, että ulkomaalaistaustaisten työllistymisaste nousee 
ja yhteiskunnallinen osallisuus paranee. 
 
Tämän MAKO-tutkimusta varten toteutettavan kyselyn tavoitteena on kartoittaa olemassa olevien palve-
luiden ja palveluohjauksen toimivuutta sekä koota tietoa palvelupolkujen jatkokehittämistä varten. Ky-
selyllä tuotetaan valtakunnallista tietoa siitä, millaisia koulutus- ja työllistymispalveluita on tarjolla ai-
kuisille maahanmuuttajille ja mitkä ovat niiden uudistustarpeet. Kyselyllä kartoitetaan myös maahan-
muuttajien osaamisen tunnistamisen malleja ja työllistymistä tukevien palveluiden kytkeytymistä maa-
hanmuuttajien palvelupolkuihin. Webropol-linkki MAKO-tutkimuksen kyselyyn 
 
Kysely on osoitettu TE-hallinnon, oppilaitosten, kuntien, järjestöjen sekä elinkeinoelämän ja hallinnon 
edustajille. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 28.6.2020 mennessä. 
Pahoittelemme mahdollista kyselyn saamista usean kanavan kautta, mutta tutkimustamme varten on tär-
keää saada tavoitettua mahdollisimman paljon eri tahojen näkemyksiä. Vastauksenne on arvokas maa-
hanmuuttajien palvelupolkujen kehittämiseksi. Kiitos paljon avustanne! 
 
Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii johtaja, tutkimus ja kokeilut Riikka Shemeikka, riikka.she-
meikka@kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3102.    
Lisätietoa kyselystä antaa tutkija-arvioitsija Sari Pitkänen Kuntoutussäätiöstä, sari.pitkanen@kuntoutus-
saatio.fi; puh. 044 781 3185. 
 

http://tilastokeskus.fi/til/kans/2019/kans_2019_2020-05-07_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2019/02/vaerak_2019_02_2020-05-29_tie_001_fi.html
https://link.webropolsurveys.com/R/DD2D613889BA6D5E
mailto:riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi
mailto:riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi
mailto:sari.pitkanen@kuntoutussaatio.fi
mailto:sari.pitkanen@kuntoutussaatio.fi
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Hyvää kesää ja rentouttavaa lomaa uutiskirjeen lukijoille!  

Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa. 

 

 

 

 

 

 

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://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

