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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutu-

misasioissa 

 

25.11.2016                                  

Uuden aluekoordinaattorin terveiset 
 
Tervehdys! Olen ehtinyt toimia Kotona Suomessa aluekoordinaattorina Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa nyt pari kuukautta. Olen tavannut suuren määrän toimijoita sekä 
tutustunut laajasti alueilla tehtävään toimintaan. Olemme saaneet myös jo järjestettyä 
onnistuneesti muutamia tilaisuuksia yhdessä ELY:n maahanmuuttotiimin kanssa. Pyrin 
jatkossa parhaani mukaan jalkautumaan toimijaverkostoihin ja tuottamaan hankere-
surssien puitteissa erilaisia resursseja kotouttamistyöhön alueellamme. 

 

 

Tukea toimintaan haettavissa ja tulossa hakuun 

 
Ennakkotiedote Kotona Suomessa-pilottihankkeiden vuoden 2017 hausta on jul-
kaistu. Haussa haetaan hankkeita, joissa kehitetään työhön, koulutukseen tai yrittäjyy-
teen ohjaamisen malleja pidempään työttöminä olleille maahanmuuttajille, joiden pe-
rustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset johtuen siitä, että he ovat olleet pitkään 
poissa työmarkkinoilta, keskeyttäneet kotoutumiskoulutuksen tai eivät ole lainkaan 
osallistuneet kotoutumiskoulutukseen esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. 
Hakuinfo järjestetään 2.12.2016 klo 13 - 16 Paasitornissa Helsingissä ja siihen on mah-
dollista osallistua myös videoyhteyden välityksellä. Oulussa järjestämme myös aluekat-
somon hakuinfosta. Lisätietoja täältä. 

   
Maaseutuohjelman hankerahoituksen avulla voidaan lisätä maaseudun elinvoimai-
suutta ja elämänlaatua. Mahdollisuuksia löytyy myös maahanmuuttajien kotouttami-
seen. Maaseutuohjelman kautta voidaan rahoittaa myös yhteisöllisyyttä, osallisuutta, 
verkostoitumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisääviä hankkeita. Hankkeissa voi-
daan organisoida harrastustoimintaa ja tapahtumia, joissa eri taustoista lähtevät ihmi-
set kohtaavat. Myös taide ja kulttuuri voivat olla osa maahanmuuttajien kotouttamista. 
Lisätiedot. 

 
Kehittämisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi kehittämisavustuksia maahanmuuttajien 
kotoutumiseen liikunnan avulla vuodelle 2017. Avustusta voidaan myöntää kunnille, 
mutta myös rekisteröityneille yhteisöille, säätiöille ja yrityksille, jotka järjestävät vas-
taanottokeskustoimintaa. Lisätietoa täältä. 
 

http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/etusivu/-/asset_publisher/Xmr3cSYuAzXg/content/ennakkotietoa-kotona-suomessa-pilottihankkeiden-vuoden-2017-hausta/maximized
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/viestinta/Uutiset/uutiset-2016/Sivut/Kotouttaminen.aspx
http://okm.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/kotouttaminen.html?lang=fi
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Kunnat voivat hakea Sylvia–hankkeesta lisätukea pakolaisten vastaanottoon vuoden 
2017 alussa. Bonusrahaa voivat hakea uuden kuntapaikkapäätöksen tehneet tai pää-
töstään korottaneet kunnat.  

Kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista 1.1.2016–28.2.2017, voi-
vat hakea Sylvia-hankkeesta bonusrahaa seuraavasti: 
 Uusi aloittava kunta, päätös vähintään 20 kuntapaikasta 

 Aiempaa kuntapaikkamäärää korottava kunta, kuntapaikkamäärän korotus 20:llä: bonusraha 

20 000 €. 

 uusi päätös vähintään 150 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 150:een: bonusraha 

100 000 €. 

 uusi päätös vähintään 200 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 200:aan: bonusraha 

175 000 €. 

Laskennallisen korvauksen lisäosaa voi hakea vuonna 2016 kuntaan saapuneista pako-

laisista. Laskennallisen korvauksen lisäosaa voi hakea henkilöistä, jotka ovat muutta-

neet kuntaan vuoden 2016 aikana ja saaneet oleskeluluvan  

 pakolaisaseman, 

 toissijaisen suojelun tai 

 humanitaarisen suojelun perusteella. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on 233 euroa yli 7 vuotta täyttäneistä ja 684,50 eu-
roa alle 7-vuotiaista henkilöistä.  
Hankkeesta tuetaan myös hätätapauksia vastaanottavia kuntia 
Vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon vuoden aikana sitoutuneet kunnat voi-
vat hakea hankkeesta vuonna 2017 lisätukea, kun henkilöt ovat saapuneet kun-
taan.  Lisätuki on 1000 euroa/hätätapaus. 

 
Sylvian hakuohjeet ja -lomakkeet julkaistaan joulukuussa. Ajankohtaista tietoa hausta 
sekä hakuohjeet saa kotouttaminen.fi-sivustolta osoitteesta www.kotouttami-
nen.fi/sylvia. 

 

   

Koulutuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille 

 
 

Oulun yliopistolla järjestetään avoin luentosarja pääotsikolla Ennakkoluuloja vai tie-
toa? Maahanmuuttovirroista ääriajatteluun. Luennot ovat Oulussa, mutta niihin voi 
osallistua etäyhteydellä.  
Aiheet ja ilmoittautumislinkit: 
Muuttoliiketeoria ja tulevaisuus (joulukuu 2017 - puhuja varmistuu myöhemmin) 
Lisätietoa täältä  
 
 
Äänekoskella järjestetään mielenkiintoinen seminaari keskiviikkona 30.11.2016 ot-
sikolla ”Ikäihmisten moninaisuus ja kuntien palvelutarjonta. Missä mennään?”. Se-
minaarin tavoitteena on pohtia oman kunnan palvelutarjontaa ikäväestölle, nostaa 

http://www.kotouttaminen.fi/sylvia
http://www.kotouttaminen.fi/sylvia
https://www.webropolsurveys.com/S/C68A140CB158911B.par
http://terva.eduouka.fi/koulutuskalenteri/materiaalit/Ennakkoluuloja%20vai%20tietoa%20-esite%202016.pdf
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ikääntyvät maahanmuuttajat näkyville. Työpaja-muotoisessa seminaarissa keskustel-
laan ikääntyvien maahanmuuttajien tarpeista, kulttuurisensitiivisestä muistityöstä sekä 
pysähdytään miettimään oman kunnan tarpeita. Ilmoittautuminen ehti jo päättyä, 
mutta lisätietoja saa: monikko.ry@gmail.com ja p. 044 500 5012.   
 
 
PALOMA-hanke järjestää Pakolaisten mielenterveyteen keskittyvän nelipäiväisen se-
minaarisarjan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä 10.–11.1.2017 ja 7.–
8.2.2017. Järjestämme tästä koulutuksesta myös aluekatsomot Oulussa, Kajaanissa 
ja Kuusamossa. 
Seminaaripäivien teemat ovat:  
10.1.2017 Pakolaisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja var-
hainen tuki 
11.1.2017Luovat toiminnat pakolaisten mielen hyvinvoinnin edistämisessä 
7.2.2017 Vakavan trauman kokeneiden auttaminen 
8.2.2017 Pakolaisten mielenterveyttä tukeva palveluverkko  
Lisätietoja täältä 
 
 
Tulevaisuustreffit: Me vuonna 2030? Helsingissä järjestetään 1.12. Koko kylä kotout-
taa –hankkeen toimesta tulevaisuustreffit, jossa keskitytään maaseutuun ja kotouttami-
sen prosesseihin. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan, etäyhteyden mahdollisuutta tutki-
taan tätä kirjoittaessa. Lisätietoa täältä. 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää aika-ajoin kohderyhmään ja teemaan liit-
tyviä mielenkiintoisia koulutuksia, esimerkiksi kieli- ja kulttuuriopintoja, mutta myös 
monikulttuurisuuden huomiointia eri työelämän tilanteissa. Tarkista ajankohtainen kou-
lutustarjonta täältä. 

 

Työkaluja 
Asumiseen liittyvää tietoa eri kielillä löytyy mm. Moniheli ry:n  KATTO-hankkeen si-
vuilta mm.  Vuokraturvan opas hyvästä vuokratavasta (englanniksi) ja Kuluttajaliiton 
vuokraoppaasta (suomi, selkosuomi, ruotsi, venäjä, ranska, somali, arabia) sekä info-
pankki.fi asumisen sivulta. 

Hyvää loppuvuotta kaikille!  

 

mailto:monikko.ry@gmail.com
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita/juuri-nyt-
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=480068057&_k=Ob85w2dW8U-VnCB-qZ1f1uCOvV_cg1RkGvX3U0kkcHvGqrmzkQCvVrkQznyDZeO5&source=anonymous
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/
http://kattohanke.fi/
http://kattohanke.fi/
http://kattohanke.fi/
https://www.vuokraturva.fi/pdf/hyva_vuokratapa/hyva-_vuokratapa_eng.pdf
http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/asuminen

