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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Kotoutumisen kokonaiskatsauksen julkistamistilaisuus 21.1.2020 klo 10.00–12.00 

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotoutumisen kokonaiskatsauksen 
osana kotoutumisen seurantajärjestelmää hallituskausittain eli neljän vuoden välein. Nyt julkaistava 
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 koostuu kahdesta erillisestä julkaisusta: artikkelijulkaisusta sekä 
infografiikasta koostuvasta indikaattorijulkaisusta. Samaan aikaan julkaistaan Kotoutumisen indikaattorit 
-tietokanta. 
Julkaisutilaisuus näytetään suorana verkossa.  
 
Verkkolähetystä voi tulla katsomaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen (Veteraanikatu 1, 
Oulu) Kymmenen virran saliin. Kahvit ovat tarjolla klo 9.30 alkaen. Ilmoittaudu seuraamaan Ko-
toutumisen kokonaiskatsauksen julkaisutilaisuutta ELY:ssä 17.1.2020 klo 16 mennessä. 

Oma äidinkieli, monikielisyys ja kielitietoisuus 4.2.2020 - 5.2.2020, Oulu 

Aika: Ti klo 09.00 - 16.00, Ke klo 08.30 - 15.00 
Paikka: Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5 
Koulutus on suunnattu oman äidinkielen opettajille, monikielisten lasten ja nuorten kanssa 
työskenteleville varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille ja ohjaajille sekä muulle opetusalan 
henkilöstölle. 
Koulutuksen teemoina ovat  

• oman äidinkielen opetuksen haasteet ja kehittämistarpeet 
• monikielisyyden tukeminen sekä  
• kielitietoinen kasvu- ja oppimisympäristö 

Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista ja -puheenvuoroista sekä työpajatyöskentelystä. 
Kouluttajina ovat mm. yliopistonlehtori Jarna Piippo, projektikoordinaattori Tuulia Hautakoski, 
opetusneuvos Katri Kuukka sekä venäjän opettaja Aili Saukkonen.  
Lisätiedot: Anneli Pelkonen anneli.pelkonen@ouka.fi 
 
Ilmoittautuminen 17.1.2020 mennessä Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalen-
terin kautta: https://www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&t=1930  

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen –hankkeen loppuseminaari 25.2.2020 klo 9-

15, Oulu, HILIKKU, osoite Kasarmintie 8h 

Tilaisuudessa puhujina mm. palvelupäällikkö Annukka Jamisto, Omnian maahanmuuttajien 
osaamiskeskuksesta ja FT Anne-Mari Souto, joka on maahanmuuttajien ohjauksen, koulutus- ja 
urapolkujen etnistymisen ehkäisyn asiantuntija.  
www.facebook.fi/vavahanke 
 
Ilmoittautuminen loppuseminaariin viimeistään 14.2.2020 mennessä. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/7674E6B91DD6D8A3
https://link.webropolsurveys.com/EP/7674E6B91DD6D8A3
mailto:anneli.pelkonen@ouka.fi
https://www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&t=1930
http://www.facebook.fi/vavahanke
https://link.webropolsurveys.com/EP/01656E4F199ADA3E
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Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 

OSTU – Oppia Euroopasta Erasmus+ -liikkuvuushankkeen kokemuksia 17.1.2020 klo 

9-12 

Skypen välityksellä on mahdollista päästä kuulemaan, mitä OSTU-liikkuvuushankkeen matkoilla on opittu 
maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen tunnistamisesta Euroopassa ja Pohjoismaissa. 
 
Osaamisen tunnistamisen saralla on tehty viime vuosina paljon, mutta vielä on paljon jäljellä muun 
muassa hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisessa. Suomessa keskustellaan nyt myös jatkuvan oppimisen 
kehittämisen malleista, missä myös tämän hankkeen opit voisivat olla yksi ratkaisu.  
 
Skypen kautta pääsee osallistumaan ilmoittautumalla Virva Muotkalle (etunimi.sukunimi@axxell.fi). 
 
Lisätietoja OSTU-hankkeen levittämistilaisuudesta. 

Kari Sajavaara -muistoluento 17.1.2020 klo 12.00-15.30, Jyväskylän yliopisto, 

mahdollisuus seurata etäyhteydellä 

Luennon pitää erikoistutkija, VTT Pasi Saukkonen otsikolla Kielipolitiikka monimuotoisen monikielisyy-
den olosuhteissa.  
 
Lisätietoja Kari Sajavaara -muistoluennosta Jyväskylän yliopiston sivuilla. 

Kotoutumisen tila Suomessa -seminaari 11.2.2020, Helsinki 

Tuoretta tutkimustietoa ulkomaalaistaustaisten työllisyydestä, terveydestä, hyvinvoinnista ja 
osaamisesta. Kotoutumisen tila Suomessa -seminaari järjestetään tiistaina 11.2.2020 Helsingissä. 
Ilmoittautuminen avataan pian, seuraa kotouttauminen.fi -tapahtumakalenteria. Seminaarissa esitellään 
työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020 julkaiseman 
Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -raportti. 
Seminaarin järjestävät yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Koulutus maahanmuuttajien kielitaidon arvioinnista 27.2.2020, Helsinki + Skype 

Valtakunnallisen koulutustilaisuuden tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien osaamista 
maahanmuuttajien kielitaidon arvioinnista ja sen merkityksestä. Tilaisuudessa annetaan tietoa 
kielitaidon arvioinnista, pohditaan sen merkitystä eri osapuolien kannalta sekä arvioinnin ajoittumista ja 
erilaisia toteuttamistapoja. Arvioinnin toteuttamistapoja ja sisältöjä käsitellään myös maahanmuuttajien 
kotoutumista tukevien polkujen sekä arviointiperusteiden yhteneväisyyden näkökulmasta. 
 
Kohderyhmä: Aikuisille maahanmuuttajille kieli-, kotoutumis- ja luku- ja kirjoitustaidon koulutusta 
toteutettavien organisaatioiden (oppilaitokset, palveluntuottajat ym.) opetus- ja muu henkilöstö, 
kunnissa kotoutumisen parissa työskentelevät ammattilaiset sekä TE-toimiston asiantuntijat. 
Uudellamaalla toimivat voivat osallistua tilaisuuteen tulemalla paikan päälle, muilta alueilta Skypen 
välityksellä (osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuville). Ilmoittautuminen 19.2.2020 
mennessä. 
Kielitaidon arvioinnin koulutuksen ohjelma ja ilmoittautumislinkki 

mailto:etunimi.sukunimi@axxell.fi
https://epale.ec.europa.eu/en/content/ostu-oppia-euroopasta-erasmus-liikkuvuushankkeen-kokemuksia
https://kielikampus.jyu.fi/fi/ajankohtaista/kari-sajavaara-muistoluento-17-1.2020
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/Kutsu+ja+ohjelma+Koulutus+kielitaidon+arvioinnista+Helsinki+ja+Skype+270220_.pdf/d7a50cfb-f014-d3f6-31fb-4b15137634bb/Kutsu+ja+ohjelma+Koulutus+kielitaidon+arvioinnista+Helsinki+ja+Skype+270220_.pdf
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Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 23.4.2020  

Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten kotoutumista 
ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä esitellään 
monialaiseen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja sujuvan yhteistyön 
haasteisiin.  
 

 

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 
 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

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

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku vielä 

tämän viikon auki  

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-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 
 

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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


 

 

   
9.7.2020   

 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
Siirtolaisuusinstituutti on selvittänyt yksintulleiden alaikäisten jälkihuollon 

palvelujen yleistilaa Suomessa.  

Selvitysraportin voi lukea Siirtolaisuusinstituutin sivuilta. 
Outi Lepola: Kriisituesta kuntosalikorttiin. Yksintulleiden nuorten jälkihuolto kunnissa. 

Suomeen ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten saama tuki ja palvelut vaihte-

levat 

Lastensuojelun Keskusliiton toteuttaman selvityksen mukaan turvapaikanhakijoina Suomeen ilman 
huoltajaa saapuneiden lasten palveluissa on eroja kunnittain. Taustalla ovat epäselvyydet kotoutumis-, 
sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien tulkinnassa. Lisäksi lasten erityistarpeita ei aina tunnisteta. 
Lue artikkeli selvityksestä kotouttaminen.fi -sivustolla. 

Loppuvuonna 2019 julkaistiin mielenkiintoisia raportteja 

Kotouttaminen.fi -sivuston artikkelissa on esitelty kolme mielenkiintoista raporttia: 

• Samaa vai eri maata? -tutkimus, jonka ovat kirjoittaneet erikoistutkija VTT Pasi Saukkonen 
Helsingin kaupungilta sekä tutkijat VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta. 
Tutkimuksen ovat suunnitelleet ja rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, e2 Tutkimus, 
oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. 

• KIITO – Kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeen työllistämismalli, jonka tavoitteena on edistää 
maahan muuttaneen nopeaa työllistymistä ja samalla tukea kotoutumista. 

• Vantaan osaamiskeskuksen julkaisu työnantajien kokemuksista monikulttuurisista työyhteisöistä. 
Kotouttaminen.fi -sivuston artikkelissa on linkit raportteihin ja lyhyet esittelyt joka raportista. 

Arvostavat aamukahvit nyt katsottavissa Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-

kanavalla 

Syksyn 2019 aikana Arvostaville aamukahveille osallistui yhteensä 15 eri työyhteisöä ja lähes sata 
henkilöä. Kymmenen työyhteisöä osallistui kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen seuraamalla 
webinaareja ja vastaamalla kotitehtäviin. Arvostavat aamukahvit -webinaarisarja on nyt pysyvästi 
katsottavissa. 
Lue artikkeli Arvostavista aamukahveista kotouttaminen.fi -sivustolla. 

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöön 

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy vuoden 2020 alusta alkaen sisäministeriöstä työ- ja 
elinkeinoministeriöön. Siirrosta sovittiin hallitusohjelmassa ja sillä tavoitellaan työvoiman ja 
opiskelijoiden maahanmuuton vahvempaa kytkemistä osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja 
innovaatiopolitiikkaa. 
Lue lisää työperäisen maahanmuuton hallinnon siirrosta kotouttaminen.fi -sivustolla. 
 
Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edis-

tämisestä Pohjois-Savossa 

Lue Spring Housen selvitys verkossa. 

 

 

 

 

 

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/r2_lepola.pdf
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomeen-ilman-huoltajaa-saapuneiden-alaikaisten-saama-tuki-ja-palvelut-vaihtelevat
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutustu-loppuvuoden-julkaisuihin
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/arvostavat-aamukahvit-kiinnostivat-tyoyhteisoja
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoperaisen-maahanmuuton-hallinto-siirtyy-tyo-ja-elinkeinoministerioon
https://assets.ctfassets.net/rcn65sksjyvg/1yrxGV6dQ3SdjB0lbZyhMd/c22849bf8bffc71cab025fe06a177d4b/Spring_House_ESR_Raportti_29.10.19.pdf
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Muuta 

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

