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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

kotoutumisasioissa 

 

28.2.2017                                  

 

Arvoisa yhteistyökumppani, 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta sekä valtakunnallisesti. 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Kotona Suomessa-pilottihankkeiden kolmas haku päättyy huomenna 1.3.2017 
Lisätietoja ja hakuohjeet täältä. Hakuinfon puheenvuorot löytyvät täältä. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 6.3.2017 päättyvä hankehaku, lisätietoja: 
Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) ja  
www.rakennerahastot.fi/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien 

 
OKM: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi –avustus, hakuaika 
päättyy 28.3. Erityisavustuksen tavoite on turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien 
suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen edistäminen, mm. osaamisen tunnistamisen 
ja tunnustamisen ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittämisen kautta. Lisätietoa.  

 
EU:n Kaupunkipoliittinen Rahasto: Urban Innovative Actions -haku on avattu: 
http://www.uia-initiative.eu/ Teemana mm. pakolaisten kotouttaminen, haku päättyy 
14.4.2017. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää kolme uutta avustusohjelmaa 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Hakuaika päättyy 31.3. 
Teemoina ovat mm. eriarvoisuuden vähentäminen ja yhdenvertaisuus. Avustusohjelmien 
rahoitusta voivat hakea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) -
avustuskelpoiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä säätiöt. Kuhunkin ohjelmaan 
valitaan hakemusten perusteella noin 20 hanketta sekä yksi koordinaatiohanke.  
Lisätietoa STM sivuilla ja STEAn sivuilla. 
 
Muistathan myös AMIF-rahaston haun (avoinna 3.3. saakka). Lisätietoa. Lisäksi AMIF 
järjestää 7.3. alkaen klo 9 (arvioitu kesto n. 2,5h) infotilaisuuden, johon voi osallistua 
Oulusta Pohjois-Pohjanmaan ELY:n tilasta etänä (voidaan järjestää tarpeen mukaan 

https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/kotona-suomessa-toimenpidekokonaisuuden-valtakunnallinen-esr-hankehaku-2-12-2016-1-3-2017/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/170413/Osaamisen+teeman+toimintasuunnitelma/55c934ed-db15-491b-8321-a6fe254482e0?version=1.0
http://www.rakennerahastot.fi/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/Turvapaikanhakijoiden_ja_maahanmuuttajien_integrointi.html
http://www.uia-initiative.eu/
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-kaynnistaa-suomi-100-avustusohjelmat-jarjestoille-ja-saatioille
http://www.stea.fi/documents/2184241/0/Suomi+100+-avustusohjelmat+2017/54868d6a-0d99-dbf7-7918-256eafafb772
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/turvapaikka-_maahanmuutto-_ja_kotouttamisrahaston_haku_kaynnistyi.121092.news
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muitakin paikkoja). Tilaisuuksissa kerrotaan alueiden toimijoille yleisesti rahastosta ja 
annetaan katsaus tähän asti tuettuihin toimiin. Lisäksi esitellään erityisesti 
kotouttamistoimien osalta kevään 2017 aikana järjestettävää idea- ja kumppanihakua, 
jonka tarkoituksena tukea potentiaalisia hanketoimijoita kattavien hankkeiden 
ideoimisessa ja suunnittelussa saattamalla eri puolilla maata olevia toimintoja ja 
toimijoita yhteen. Kyse ei tässä vaiheessa siis ole rahoituksen hakemisesta vaan 
pikemminkin hyvien ideoiden ja kumppanuuksien kartoittamisesta. Kotouttamisen 
tavoitteen 2.2 seuraava haku on avoinna syksyllä 2017. Ilmoittautuminen infoon asap 
jussi.leponiemi@ely-keskus.fi. 

 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 

 
Ravinto osana kotoutumista, maahanmuuttajien ravitsemuksen taustat ja tarpeet –
koulutus Oulussa 14.3. klo 12-16 Kotona Suomessa –hankkeen puitteissa järjestetään 
puolen päivän koulutus, joka on suunnattu ammattilaisille, jotka työssään 
maahanmuuttajataustaisten kanssa kohtaavat ravinnon ja ravitsemuksen haasteita 
(esim. kuntien työntekijät, sote-alan työntekijät, päiväkodit, sairaalat jne. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 6.3. mennessä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi 

 
Kiintymissuhdetyöskentely ja DDP-menetelmä osana traumatisoituneiden lasten ja 
nuorten hoitoa. Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Kotona Suomessa –hanke järjestävät 
koultuuspäivän 29.3. suunnattuna erityisesti alueen ryhmä-, perheryhmäkotien ja 
tukiasumisyksiköiden henkilökunnalle. Koulutuksesta on toimitettu suunnattu kutsu, jos 
asia kiinnostaa sinua, ole hyvä ja ole yhteydessä aluekoordinaattori Jussi Leponiemeen 
jussi.leponiemi@ely-keskus.fi tai maahanmuuttoasiantuntija Erja Leppälään 
erja.leppala@ely-keskus.fi. 
 
Maahanmuuttajahankkeiden hyviä käytäntöjä Länsi-Suomesta, 20.4. Kotona 
Suomessa- ja Sokra-koordinaatiot sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
järjestävät seminaarin, jossa luodataan monikulttuurisuus- ja 
maahanmuuttajahankkeiden parhaisiin paloihin sekä kokemuksiin. Ohjelma on tekeillä, 
seminaaripaikkana Turku.  
 
Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutuspäivät ilman huoltajaa tulleisiin, 
oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin liittyen Tampereella 6.-7.4. Koto-oske tiedottaa 
kohderyhmää suoraan, lisätietoa tulossa myös www.kotouttaminen.fi.  
 
Pakolaisesta kuntalaiseksi, 26.4. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke järjestää 
keskiviikkona 26.4.2017 Helsingissä verkostopäivän pakolaisia vastaanottaville kunnille, 
kansalaisjärjestöille sekä kotoutumiseen liittyville hankkeille. Tilaisuuden tavoitteena 
on edistää toimijoiden verkostoitumista sekä jakaa vastaanoton ja kotouttamisen hyviä 
käytäntöjä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen. 

 
Osaamiskato vai osaamissato - korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden 
urareitit –seminaari järjestetään ke 26.4.2017 Oulussa. Seminaarissa esitellään 
Urareitti-hankkeessa saavutettuja tuloksia korkeasti koulutettujen maahan muuttajien 

mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:erja.leppala@ely-keskus.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/ilmoittaudu_huhtikuussa_pidettavaan_pakolaisesta_kuntalaiseksi_-verkostopaivaan.121078.news
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osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä sujuvista urareiteistä. Tilaisuudessa 
kuullaan maahanmuuttajien, työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja viranomaisten 
näkökulmia aiheesta. Seminaarin ohjelma ilmestyy alkuvuonna 2017. Ohjelma ja 
ilmoittautuminen täällä.   
 
Maahanmuuttaja yritysneuvonnan asiakkaana –koulutus Kajaanissa 5.5. Huom. 
Etäkatsomo Oulussa ja mahdollisesti muuallakin alueella. Sisältöinä mm. eri kulttuurien 
tuoman haasteet yritysneuvonnassa, Suomi toimintaympäristönä 
maahanmuuttajayrittäjän näkökulmasta, henkilökohtaisen valmentamisen ja 
perusneuvonnan prosessin erityispiirteitä. Lisätietoa tulossa myöhemmin, tarvittaessa 
ole yhteydessä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi. 
  
Osaamista kulttuuritietoiseen kohtaamiseen –hanke (Oulun ja Lapin yliopistot sekä 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestävinä tahoina, opetus- ja ohjaus- sekä 
neuvontahenkilöstölle suunnattuja koulutuksia) järjestää maksuttomia webinaareja 
kevään aikana: 
Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen -webinaari (4 h)  
Järjestetään verkossa 23.3.2017 klo 12-16  
Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen -webinaari (4 h) - Lue 
lisää...  
Traumatisoituneen oppilaan kohtaaminen ja tukeminen -webinaari (4 h)  
Järjestetään keväällä 2017  
Traumatisoituneen oppilaan kohtaaminen ja tukeminen -webinaari (4 h) - Lue lisää...  
Kulttuuritietoisuus ja kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa -webinaarit 
(yht. 4 h)  
Järjestetään verkossa 14.3. ja 16.3.2017 
 

 

Työkaluja 

 
Video suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä kotoutujille. Uudenmaan ELY-
keskuksen Kotona Suomessa-hanke (ESR) on tuottanut erityisesti kotoutujille suunnatun 
opetusvideon, jossa selvitetään, miten suomalaisesta yhteiskunnasta on tullut sellainen 
kuin se nyt on. Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata – videossa 
kerrotaan Suomen historian keskeisimmistä vaiheista 1900-luvun alusta nykypäivään. 
Lisäksi siinä kuvataan muun muassa seuraavien asioiden kehittyminen Suomessa: yleinen 
oppivelvollisuus ja peruskoulu, yleinen äänioikeus, sukupuolten tasa-arvo sekä äitien ja 
lasten terveydenhoito. Aihepiiriä lähestytään kuvitteellisen Virtasen suvun kautta. 
Video on toteutettu selkosuomeksi sekä englanniksi, venäjäksi, thaiksi, arabiaksi, 
somaliksi, kurdiksi ja farsiksi puhuttuna. Videon on tarkoitus auttaa kotoutujaa 
hahmottamaan joitakin kriittisiä menestystekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen 
kehittymiseen perifeerisestä ja köyhästä agraaritaloudesta nykyiseksi moderniksi 
hyvinvointivaltioksi. Videon kaikki kieliversiot on koottu sivulle www.suomenvuosisata.fi 

Suomi taskussa-palvelu on ilmainen sovellus, jossa lyhyiden videoiden avulla autetaan 
maahanmuuttajia oppimaan sekä suomen kieltä että suomalaisia toimintatapoja ja 

http://www.hamk.fi/Tapahtumien%20liitetiedostot/calendar/AllItems/Ohjelma_Seminaari_26.4.2017%20Urareitti.pdf
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen/maahanmuuttajaoppilaan-oppimisvaikeuksien-tunnistaminen-webinaari-4-h
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen/maahanmuuttajaoppilaan-oppimisvaikeuksien-tunnistaminen-webinaari-4-h
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen/maahanmuuttajaoppilaan-oppimisvaikeuksien-tunnistaminen-webinaari-4-h
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen/traumatisoituneen-oppilaan-kohtaaminen-ja-tukeminen-webinaari-4-h
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen/traumatisoituneen-oppilaan-kohtaaminen-ja-tukeminen-webinaari-4-h
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen/monikulttuurisuus-varhaiskasvatuksessa-webinaarit-4-h
https://www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/osaamista-kulttuuritietoiseen-kohtaamiseen/monikulttuurisuus-varhaiskasvatuksessa-webinaarit-4-h
http://www.suomenvuosisata.fi/
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kulttuuria. Palvelun on rakentanut Suomi Taskussa Oy ja Lahden seurakunta-yhtymä on 
ollut yksi hankkeen rahoittaja. Seurakuntayhtymän kustannuksella on toteutettu 
sovellukseen viisi videota. Tammikuun alussa julkaistu palvelu löytyy osoitteesta 
www.suomitaskussa.eu. Alusta on optimoitu toimimaan mobiililaitteissa ja sen käyttö 
on tehty mahdollisimman helpoksi. Se ei vaadi ylimääräisten sovellusten asentamista. 
Palvelu rakentuu lyhyistä n. 2 min videoista, joiden avulla maahanmuuttajat pystyvät 
opettelemaan suomen kielen käyttöä aidoissa konteksteissa. Videot auttavat samalla 
ymmärtämään, miten eri tilanteissa toimitaan. Videot on suunniteltu siten, että niiden 
avulla pääsee kiinni aivan suomen kielen alkeisiin ja vähitellen kartutta-maan 
sanavarastoa. Linkki palveluun.  

Infopankki avasi viime viikolla Infopankin rajapinnan, jonka avulla kaikki verkkosivuilla 
julkaistut tekstit 12 kielellä ovat vapaasti käytettävissä Creative Commons 4.0 -lisenssin 
mukaisesti. Rajapinnan avulla kuka tahansa voi näyttää Infopankin sisältöjä muilla 
verkkosivuilla tai rakentaa erilaisia sovelluksia, myös kaupallisiin tarkoituksiin.  
Infopankki kerää helmi-maaliskuussa käyttäjien ja sovelluskehittäjien toiveita 
rajapinnan kehittämiseksi.  
Linkin takana tiedote englanniksi, jossa sivun lopussa pdf-versiot 12 kielellä.  
Lisätietoja:  
Infopankin API Helsinki Region Infosharen sivuilla (hri.fi)  
Infopankin avoin rajapinta: http://api.infopankki.fi/  
Tiedottaja, Helena Ikäheimo, Helsingin kaupunki, helena.ikaheimo@hel.fi 

 
Opetushallituksen sivuilla on nyt päivitettyä tietoa tutkintojen tunnustamisesta ja 
kansainvälisestä vertailusta. Asiaa koskeva esite on saatavilla 11 eri kielellä ja kaavio 
neljällä eri kielellä. Lisää tietoa täältä. 

 
Verkkotallennusmahdollisuuden laajempi käyttöönotto on lisännyt erilaisten resurssien 
määrää myös maahanmuutto- ja kotoutumisteemaan huomattavasti. Esimerkkinä on 
Kotona Suomessa –hankkeen ja Tampereen kaupungin järjestämän tilaisuudet, joista 
viimeisin on teemalla Kulttuurien välinen viestintä on katsottavissa videotallenteena.  
 

 

Ministeriöiden ym. tiedotteita 

 
Tilastokeskuksella on nykyisin tarjolla oma sivustokokonaisuus koskien maahanmuuttajia 
ja kotoutumista. Sivustolla on paljon kerättyä tilastotietoa vapaasti hyödynnettävissä, 
sivut ovat saatavilla myös englanniksi. Linkki sivustolle.   

 

TEM on myöntänyt valtion erityisavustusta 10 kotouttamistyötä tukevalle 
järjestöhankkeelle. Mukana on myös alueellamme suoraan tai kumppanuuksien kautta 
aktiivisesti toimivia järjestöjä. Linkki uutiseen. 
  
Kunnan kannattaa hakea käyttöoikeus UMA-järjestelmään. Maahanmuuttoviraston 
ylläpitämässä järjestelmässä on nähtävissä laskennallisen korvauksen henkilöluettelo 

http://suomitaskussa.eu/
http://www.infopankki.fi/en/ajankohtaista/101/2/information-about-finland-shared-through-an-open-interface-in-many-languages
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus
http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/index.html
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/valtion_erityisavustusta_myonnettiin_10_lle_kotouttamistyota_tukevalle_jarjestohankkeelle.121080.news
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sähköisenä. Tämän tiedon perusteella voidaan hakea maksettavaksi myös muut 
kotoutumislain mukaiset korvaukset. Linkki uutiseen.  

Uusi julkaisu ”Vähemmistöjen väliset suhteet: tutkimustuloksia ja 
toimintaehdotuksia” ilmestyi tammikuussa. Siinä todetaan, että kontekstin merkitys 
vähemmistöjen välisiä suhteita muovaavana tekijänä on huomattava. Kahden 
vähemmistön väliset suhteet eivät riipu ainoastaan kyseisistä ryhmistä, vaan monella 
tavalla myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Vähemmistöjen keskinäisistä suhteista, 
jännitteistä, ennakkoluuloista ja solidaarisuudesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä on 
vähemmän tietoa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti on katsaus etnisten 
ja uskonnollisten vähemmistöjen välisiä suhteita koskevaan tutkimukseen. Julkaisu ja 
lisätietoa täällä.   

Tämän vuoden alusta Poliisi voi myöntää henkilökortin kotikuntalain 
mukaisesti Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle, joka on 
merkitty väestötietojärjestelmään ja jolla on voimassa oleva oleskelulupa tai 
oleskelukortti taikka hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity. Ulkomaalaiselle 
myönnettyä henkilökorttia ei voi käyttää matkustusasiakirjana. Henkilökortin 
myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on tunnistettu ja hänen henkilöllisyytensä 
on luotettavasti todennettu. Jos ulkomaalaisen henkilökorttia hakevalla ei ole 
esittää voimassa olevaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hänen tulee esittää 
voimassa oleva oleskelulupakortti tai oleskelukortti. Tarkemmat tiedot ja hakeminen 
täältä.  

Hanke jota kannattaa seurata: TEKO – tehostettu kotoutuminen –hanke. Hankkeessa 
edistetään kahdensuuntaista kotoutumista Tampereella perustuen vahvasti 
moniammatillisuuteen ja erilaisten tehostettujen toimenpiteiden malleihin. Kannattaa 
seurata hanketta sen edistyessä. Lisää tietoa täällä.  

 

 

Työmahdollisuuksia 

 

Alueellamme on useampia työmahdollisuuksia maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja 
kansainvälisyyteen liittyen. Esimerkiksi Pudasjärven kaupunki hakee monikulttuurisen 
työn koordinaattorin sijaista, Nouseva Rannikkoseutu Ry hakee Kv-koordinaattoria ja 
Maahanmuuttovirasto hakee Ohjaajaa Ouluun. Tarkemmat hakutiedot ovat haettavissa 
päivitettyinä TE-palveluiden hakusivujen kautta.  

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/kunnan_kannattaa_hakea_kayttooikeus_uma-jarjestelmaan.121082.news
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/julkaisu_kontekstin_merkitys_vahemmistojen_valisia_suhteita_muovaavana_tekijana_on_huomattava.121068.news
https://www.poliisi.fi/henkilokortti/henkilokortin_myontaminen_ulkomaalaiselle
http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/teko-tehostettu-kotoutuminen-hanke/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

