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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

kotoutumisasioissa 

 

20.12.2016                                  

Kotouttaminen on kumppanuutta -seminaari 17.1.2017 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Kotouttaminen on kumppanuutta –seminaarin 17.1. 
Helsingissä Finlandia-talossa. Seminaarin kohderyhmänä ovat mm. kunnat, 
kehittämisyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, maahanmuuttaja-, ja kansalaisjärjestöt, 
seurakunnat, oppilaitokset, kotoutumiseen liittyvät hankkeet, ministeriöt, ELY-
keskukset sekä TE-toimistot. Vielä mahtuu mukaan, katso tilaisuuden lisätiedot 
www.kotouttaminen.fi-sivuilta.  

ESR-hankkeet, järjestöavustus ja RAY:n avustus  
 

Viime uutiskirjeessä esitelty Työ- ja elinkeinoministeriön Hyvä alku Kotona Suomessa –
toimenpidekokonaisuuden valtakunnallinen ESR-hankehaku on nyt avoinna. 2.12.2016 
pidetyn hankehaun infotilaisuuden tallenne löytyy täältä. Lisätietoa myös 
aluekoordinaattori Jussilta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet eli 
Osaamisen teema toteutetaan neljällä omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella 
poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. 6.3.2017 päättyvä hankehaku 
avataan kolmessa toimenpidekokonaisuudessa, joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta 
voi hakea siten kuin hakuasiakirjoissa esitetään. Hakuun liittyvät asiakirjat 
toimenpidekokonaisuuksittain sekä Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) 
löytyvät rakennerahastot-sivulta:  
www.rakennerahastot.fi/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien 

 
Valtakunnalliset järjestöt voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitusta 
hankkeisiin, joissa tuetaan paikallisten yhdistysten maahanmuuttajien kotouttamistyön 
osaamista. Avustusta jaetaan noin 750 000 tuhatta euroa. Kuukauden kestävä 
hankehaku käynnistyy perjantaina 2.12.2016 ja päättyy keskiviikkona 5.1.2017. 
Lisätietoa kotouttaminen.fi –sivuilta: Linkki. 
 
Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittavan Veikkaus Oy:n pelitoiminnan voitoista 
ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille 317,6 miljoonaa euroa.  
Erityistä huomiota RAY:n avustusehdotuksessa kiinnitettiin tänä vuonna järjestöjen tekemän 
mielenterveystyön tukemiseen. Mikäli avustusehdotus hyväksytään sosiaali- ja 
terveysministeriössä, ohjataan ensi vuonna joka kymmenes euro avustuspotista 
mielenterveysjärjestöjen ja mielenterveysomaisjärjestöjen toimintaan.  

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.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/hae_tem_n_jarjestoavustusta_5.1.2017_mennessa.121053.newshttp:/www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiset/hae_tem_n_jarjestoavustusta_5.1.2017_mennessa.121053.news
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Avustusehdotukseen voi tutustua silloin verkkosivulla www.avustukset.ray.fi  

 

 

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle 1.1.2017 
 

Kela on tiedottanut ja ohjeistanut eri sidosryhmiä monikanavaisesti 
perustoimeentulotuen hakemisen muutoksen toimeenpanosta ja siihen liittyvistä 
käytänteistä. Perustieto alasivuineen löytyy täältä. Useampia tallennettuja 
asiantuntijatilaisuuksia on katsottavissa Kelan Youtubee-kanavalla. Esimerkiksi 
kumppaneille suunnattu 2.12. tilaisuuden tallenne on katsottavissa alalinkkien kautta 
täältä. 

 

Koulutusmahdollisuuksia 

 
Kuntakorvauskoulutus kuntien ja kuntayhtymien työntekijöille 
Koulutuksessa käydään läpi pakolaisista maksettavat kuntakorvaukset ja niiden 
hakemisen periaatteet. 
Tietoa kuntakorvauksista on hyvä olla kunnassa useammalla henkilöllä (esim. laskuja 
vastaanottavat ja laskuja laativat tahot, sosiaalitoimi, terveydenhuolto) 
Aika: 24.1.2016, klo 13–15 
Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, neuvotteluhuone Matala, 
OULU, Ilmoittautumiset erja.leppala@ely-keskus.fi 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus  
TASOVAssa suunnitellaan ja toteutetaan tasa-arvo– ja yhdenvertaisuusasiantuntija -
koulutus, jossa keskitytään erityisesti aluekehityskysymyksiin sekä käytännön tasa-arvo– 
ja yhdenvertaisuustyön tekemiseen. Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä ja 
koulutus järjestetään 19.3.2017-8.3.2019 välisenä aikana.  
Koulutukseen rekrytoidaan 20 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Haku koulutukseen on 
auki vuoden loppuun 31.12.2016!, joten pidä kiirettä tämän kanssa. Hakulomake 
avautuu TASOVAn kotisivuilta, osoitteesta blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-
aluekehitykseen/. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.  
Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta, johon voi osallistua työn ja muun opiskelun 
ohessa. Koulutus toteutetaan moni-muoto-opetuksena hyödyntäen tieto– ja 
viestintäteknologiaa. Lähitapaamisia on 18 päivää  
Lisätietoa: http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen/  
Yhteyshenkilö: Leena Teräs, Projektipäällikkö, leena.teras@helsinki.fi , p. 045 32 38 928

   

 

Työkaluja 

 
Turvapaikanhakija töihin – uusi opas kokoaa faktat  
Rinnekoti-säätiön marraskuussa julkaisemaan Työllistäminen turvapaikanhakijan 
kotoutumisen tukena -oppaaseen on kerätty tietoa turvapaikanhakijan työllistymisen 
tukemisesta eri kohderyhmien näkökulmista. Oppaasta löytyy faktatietoa ja käytännön 
vinkkejä sekä työnantajille että turvapaikanhakijoille.  

http://www.avustukset.ray.fi/
http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017
http://videonet.fi/web/kela/20161202/
mailto:erja.leppala@ely-keskus.fi
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www.kotouttaminen.fi//uutiset/turvapaikanhakija_toihin_uusi_opas_ sekä 
www.taidoistatyopoluiksi.fi/ajankohtaista/tuore-opas-avaa-turvapaikanhakijoiden-
tyollistymiseen-liittyvia-kysymyksia 

 
Tutustu Kotouttamisen tsemppari -hankkeen arviointiin  
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Vantaan kaupunki käynnistivät 1.4.2015 Kotouttamisen 
tsemppari -hankkeen, jossa Uudenmaan TE-toimiston ja Vantaan kaupungin virkamiehet 
jalkautuivat järjestöön ja tarjosivat maahanmuuttajille matalan kynnyksen tukea 
kotoutumisessa ja työnhaussa. Vuoden 2016 lopussa päättyvän hankkeen 
arviointiraportti julkaistiin 9.12.2016.  
Raportista käy ilmi, että jalkautuvan työn vahvuus on palveluiden saavutettavuus ja 
palvelun kokonaisvaltaisuus. Mallin etuna nähdään myös se, että se tavoittaa 
heikommassa asemassa olevat asiakkaat, joille on tarjota henkilökohtaista palvelua. 
Keskeisimpinä kehittämisen kohteina tunnistettiin järjestöjen oman osaamisen 
vahvistaminen, osaamisen siirtäminen laajemmin viranomaistyöhön sekä 
työnantajakontaktien luominen. 
www.kotouttaminen.fi//uutiset/tutustu_kotouttamisen_tsemppari_-
hankkeen_arviointiin 

 

 

Ministeriöiden ym. tiedotteita 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tiedotteen pakolaisten kuntiin ohjauksen 
tilanteesta. Linkki tiedotteeseen on tässä. Lisäksi Sisäministeriö on julkaissut tiedotteen 
laittoman maassaolon tilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä tämän 
ehkäisemiseksi. Tiedote on luettavissa täällä. Lisäksi vuoden 2017 kiintiön 
kohdentaminen on päätetty. Maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä hyväksyi 
kohdentamisesityksen vuoden 2017 kiintiöksi: 

 530 syyrialaista Turkista (tai mahdollisesti muista Lähi-idän maista) 

 120 kongolaista eteläisestä Afrikasta 

 100 kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevaa (eri maista) 

 750 YHTEENSÄ 
 
Lisäksi, kuten on julkisesti jo tiedotettu, Hallitus on perunut perustuslakivaliokunnan lausuntoon 
perustuen lakiesityksensä, jonka mukaan Suomessa oleskeluluvan saaneille työttömille työnhakijoille 
olisi maksettu työmarkkinatuen sijasta pienempää kotoutumistukea.  
 

Lopuksi 
Kulunut vuosi 2016 on ollut vähintäänkin monipuolinen ja työntäyteinen kotouttamisen 
parissa työtätekeville. Kotona Suomessa –hanke sekä ELY:n tiimi haluaa kiittää kaikkia 
sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa rauhallista joulunaikaa sekä hyvää uutta 
vuotta 2017. 
 
T: Jussi, Hanna, Erja, Nina ja Inkeri 

http://www.kotouttaminen.fi/uutiset/turvapaikanhakija_toihin_uusi_opas_
http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/ajankohtaista/tuore-opas-avaa-turvapaikanhakijoiden-tyollistymiseen-liittyvia-kysymyksia
http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/ajankohtaista/tuore-opas-avaa-turvapaikanhakijoiden-tyollistymiseen-liittyvia-kysymyksia
http://www.kotouttaminen.fi/uutiset/tutustu_kotouttamisen_tsemppari_-hankkeen_arviointiin
http://www.kotouttaminen.fi/uutiset/tutustu_kotouttamisen_tsemppari_-hankkeen_arviointiin
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kunnat-ovat-vastaanottaneet-kansainvalista-suojelua-saavia-aikaisempaa-enemman
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/laitonta_maassa_oleskelua_ehkaistaan_ja_hallitaan_monin_tavoin_70993http:/www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/laitonta_maassa_oleskelua_ehkaistaan_ja_hallitaan_monin_tavoin_70993

