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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Menestyvä monikulttuurinen yritys ja työyhteisö -webinaari 26.3. klo 9.00 – 
11.15 

Oulun ammattikorkeakoulun SIMHE-polku järjestää erityisesti yritysten ja muiden työyhteisöjen edusta-
jille webinaarin, jonka aiheena on monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden kehittäminen yrityksissä ja 
työyhteisöissä. Tietoja ohjelmasta Pirkko Kukkohovilta tai Sirpa Puolakalta (etunimi.sukunimi@oamk.fi) 
Ilmoittautuminen webinaariin webropol-lomakkeella 24.3.2020 mennessä. 

Seuraavat tilaisuudet on siirretty. Lisätietoja tilaisuuksien uusista ajankoh-

dista seuraavassa uutiskirjeessä.  

Seminaari rasisminvastaisella viikolla: Näkökulmia rasisminvastaiseen toimin-

taan 17.3.2020, Aleksinkulma, Oulu 

S2-oppilaan opetus ja arviointi, 26.3.2020 klo 9.00–15.00, Kuusamo 

Oulu Conference on Diversity and Dialogue - Migration and participation 14.-

15.5.2020, Oulun yliopisto 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa 

Seuraavat tilaisuudet on siirretty. Lisätietoja tilaisuuksien uusista ajankoh-

dista seuraavassa uutiskirjeessä. 

Me ollaan avaimet lukkoihin -tapahtuma Kainuun Opistolla 19.3.2020 klo 12.15-

14.30 

Raipe-hankkeen valtakunnallisten materiaalien julkistustilaisuus Kainuun Opis-

tolla 19.3.2020 klo 9.30-11.00.   

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen on siirretty uuteen 

ajankohtaan 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. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren Turun Yliopistosta. 

https://link.webropolsurveys.com/S/9FAE15BCA9F192D9
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Koulutus on osallistujille maksuton. Lisää tietoa koulutuksesta ja osallistumisesta etäyhteydellä on tu-
lossa myöhemmin. 

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

Opportunities 28.4.2020. Seminaari pyritään järjestämään 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. 
 
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 
parantaat maahanmuuttajanaisten työllistymistä Pohjoismaissa? Minkälaiset toimenpiteet auttavat par-
haiten maahanmuuttajanaisia pääsemään työmarkkinoille? 
 
Lisätietoa seminaarista (englanniksi ja ruotsiksi) ja ilmoittautuminen 14.4.2020 mennessä 

Seuraavat tilaisuudet on siirretty. Lisätietoja tilaisuuksien uusista ajankoh-

dista seuraavassa uutiskirjeessä. 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 23.4.2020  

 
MIN 2020 Conference 28.-29.5.2020, Rovaniemi  

Lue lisää konferenssista englanniksi Arktisen keskuksen sivuilta.  

Save the date:   

Kotona suomessa hankkeen loppuseminaari 3.-4.6.2020, Helsinki ja verkkolähe-

tys.  

Tämänhetkisen tiedon mukaan seminaari järjestetään, mutta tilannetta seurataan. 

Save the date:   

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki  

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

 

Toimijat tiedottavat  

OAMK:ssa haku auki polkuopinnoissa maahanmuuttajille 

Oamk on maahanmuuttokoulutuksen vastuukorkeakoulu, ja auki ovat erillisvalinnat viidelle eri alalle: 
 
Fysioterapian polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus 
Radiografian ja sädehoidon polkuopinnot maahanmuuttajille, monimuotototeutus 
Sairaanhoitotyön polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus  
Sosiaalialan polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus 
Liiketalouden polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus 
 
Hakuaika polkuopintoihin päättyy 31.3.2020. Lisätietoja polkuopinnoista OAMKn verkkosivulta. 

https://nordicwelfare.org/integration-norden/evenemang/nordisk-konferens-migrant-women-and-the-nordic-labour-market-challenges-and-opportunities/
https://www.arcticcentre.org/EN/events/MIN2020
https://www.facebook.com/events/494656401469373/
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/syksy-2020-polkuopinnot-maahanmuuttajille
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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. 

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 

Kohti vastuullista kansainvälisyyttä: Valtionavustukset 2020 perus-koulujen ja 

lukioiden sekä varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen 

Valtionavustuksen hakuaika on 9.3.-16.4.2020 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituk-
sessa. 

Opetushallituksen hakutiedote valtionavustuksille perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä kunnallisen 
varhaiskasvatuksen kansainvälistymiseen 2020. 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
Ymmärrä Suomea - uusi monikielinen opetusvideosarja suomalaisesta yhteiskun-

nasta julkaistaan 19.3.2020 

Kotona Suomessa -hanke (ESR) on teettänyt maahanmuuttajille suunnatun seitsemänosaisen videosarjan. 
Opetusvideot kertovat suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista verotuksesta ihmisoikeuksiin. Opetusvideot 
on suunnattu Suomessa asuville aikuisille maahanmuuttajille, ja niitä on tarkoitus käyttää erilaisissa 
maahanmuuttajien koulutuksissa oppimateriaalina. Lisäksi videoita voi katsoa itsenäisesti. 
Videot on toteutettu suomen ja ruotsin lisäksi kuudella kielellä: arabia, somali, englanti, venäjä, kurdi 
(kurmandzi) ja dari. Videot palvelevat myös heikosti lukevia ja kirjoittavia henkilöitä. 
Julkaisutilaisuuden ohjelma ja linkki sen seuraamiseen verkossa. 
Monikieliset videot on katsottavissa 19.3. alkaen Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla. 
 

Monikielisten materiaalien listausta on päivitetty  

Kotona Suomessa hankkeen toimesta on listattu yhdelle asiakirjalle laaja kattaus erilaisista monikielisistä 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä materiaaleista. Listausta on nyt päivitetty ja pääset 
tutustumaan siihen hankkeen verkkosivuilla. Mikäli sinulla on tiedossa aiheeseen sopivaa verkossa olevaa 
materiaalia, eikä sitä ole listattu asiakirjaan, kerro vinkkisi Laura Ruuskaselle (etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi). Monikielisten materiaalien koonti Kotona Suomessa -hankkeen verkkosivuilla. 

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. 

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://kotouttaminen.fi/sylvia
https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/kohti-vastuullista-kansainvalisyytta-valtionavustukset-2020-peruskoulujen-ja
https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/kohti-vastuullista-kansainvalisyytta-valtionavustukset-2020-peruskoulujen-ja
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/19.3.2020+kutsu_videoiden+julkaisutilaisuuteen_p%C3%A4iv+13.3.pdf/ff3c6bac-210f-44e2-9be7-7beea1a6fd63/19.3.2020+kutsu_videoiden+julkaisutilaisuuteen_p%C3%A4iv+13.3.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
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PALOMA-podcast-sarja julkaistu  

Podcast-sarja tuo esille viiden eri ammattilaisen ajatuksia pakolaisten yhdenvertaisesta kohtaamisesta, 
osallisuudesta ja kotoutumisesta. Asiantuntijat keskustelevat maahanmuuton jälkimaininkien haasteista 
ja onnistumisista, hyvinvoinnista ja yksinäisyydestä. 
Paloman podcastit THL:n sivuilla. 

Itsetuntemuksen aakkosilla omannäköistä ja merkityksellistä elämää 

Target -tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hankkeessa on kehitetty työpajamalli, jonka nimi on 
Itsetuntemuksen aakkoset. Sitä on tarjottu lähinnä pakolaistaustaisille miehille ja naisille tukemaan hei-
dän tulevaisuusorientoituneisuuttaan ja tavoitteenasetteluaan. Lähestymistapana on kokeiltu positiivista 
psykologiaa. Itsetuntemuksen aakkoset -työpajamallin kuvaus Target-hankkeen blogissa. 

Muuta 

Anna palautetta Kotona Suomesta -hankkeesta vastaamalla sähköiseen kyselyyn 

Vuonna 2015 käynnistynyt, valtakunnallinen Kotona Suomessa-hanke (ESR) päättyy 31.12.2020. 
 
Hankkeen kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen kysely, jolla kartoitetaan kotouttamis-
työtä tekevien toimijoiden näkemyksiä hankkeen, ja erityisesti sen aluekoordinaattoreiden, tekemästä 
työstä sekä TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen kotouttaminen.fi-verkkosivustosta. 
 
Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat maahanmuuttajia 
työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 15.4. mennessä. 
Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi sinulle erityisen tuttuja. 
Kyselyssä voi ottaa kantaa myös muun muassa siihen, millaista tukea kaipaisit oman työsi tueksi tulevai-
suudessa, Kotona Suomessa-hankkeen ja aluekoordinaattorin työn päätyttyä vuoden 2020 lopussa. 
Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Finland Oy. Kyselyn tulokset raportoidaan osana Ko-
tona Suomessa -hankkeen kehittävää arviointia tavalla, josta ei missään vaiheessa voi tunnistaa yksittäi-
siä vastaajia. 
 
Kiitoksia osallistumisesta! 
 

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://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-podcast
https://targethanke.home.blog/2020/02/13/parempi-itsetuntemus-loistavampi-tulevaisuus/
https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=X3Y2LUGJL135
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

