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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

21.6.2017                                  

 

Arvoisa yhteistyökumppani, 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta sekä valtakunnallisesti. Tarpeetonta 
toistamista pyritään välttämään sisällöissä, joten pyydä tarvittaessa uudelleen aiempia uutiskirjeitä. 
Jatjossa uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan jalkauttamista tukevat hankkeet voivat 
hakea rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Valtakunnallinen hankehaku on 
parhaillaan käynnissä ja jatkuu 25. syyskuuta asti. Hakemukset jätetään sähköisessä 
EURA2014 -järjestelmässä. Ole siis aktiivinen ja hyödynnä tämä mahdollisuus. Lisätietoa 
löytyy täältä. 

 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja, tilaisuuksia ja ajankohtaista 
 

Vuolle-opisto on saanut lisäpaikkoja aikuisten perusopetukseen ja  lisähaku on 
käynnissä!  
http://vuolleoulu.fi/vuolle-opisto/maahanmuuttajille/ajankohtaista-hae-aikuisten-
perusopetukseen/  
 
Järjestämme Kotona Suomessa –hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun ELY-
keskusten yhteistyönä maakuntiemme kotoutumisasioiden ajankohtaispäivät, tällä 
kertaa erillisinä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ennakkotietona tässä vaiheessa 
Kainuun päivä on 10.10. Kajaanissa Scandic Kajanuksessa ja vastaavasti Pohjois-
Pohjanmaan päivä on 16.11 Kauppakeskus Valkean seminaaritiloissa. Tarkempi 
ohjelma on luvassa myöhemmin – merkitse maakuntasi päivä kuitenkin jo nyt 
kalenteriisi! 
 
Kotona Suomessa hanke järjestää syksystä lähtien kotouttamisen webinaarisarjan. 
Ideana on tarjota tiivis kahden tunnin alustus eri teemoista, jotka ovat yleisiä 
kotoutumisprosessien parissa toimiville. Ideana on tarjota perustietoa aiheesta online-
tekniikalla, joten seuraaminen on helppoa vaikkapa oman työkoneen kautta. Tämän 
jälkeen on mahdollista paikallisesti jatkaa asian käsittelyä eri tavoin. Lähetykset 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-agendan-jalkauttamiseen-tarjolla-eakr-ja-esr-rahoitusta
http://vuolleoulu.fi/vuolle-opisto/maahanmuuttajille/ajankohtaista-hae-aikuisten-perusopetukseen/
http://vuolleoulu.fi/vuolle-opisto/maahanmuuttajille/ajankohtaista-hae-aikuisten-perusopetukseen/
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tulevat eri tahojen toteuttamana ja ko. järjestäjä tuottaa luonnollisesti myös läsnä-
tilaisuuden paikallisille toimijoille. Ajankohdiksi on päätetty ottaa kuukauden 
ensimmäiset perjantait. Ennakkotietona syksyn agenda on seuraava: 
 

 1.9. klo 9-11 – Tervetuloa kotouttamisen pariin! (Uusille työntekijöille: rakenne, 
lait, käsitteet, ydinkysymykset, tilastot jne) – Helsingistä, toimijoina Koto-Oske 
ja TEM 

 6.10. klo 9-11 – Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet – 
Helsingistä, Sisäministeriö 

 3.11. klo 9-11 – Maahanmuuttajan reitit työelämään (lainsäädäntö, luvat, 
palvelut, Eures-toiminta jne) – Oulusta, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä 
TE-toimiston ja ELY:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa 

 1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä – 
Rovaniemeltä, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja 
valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen kanssa.  

 
Tilaisuuksista toimitetaan seurannan mahdollistavat linkit etukäteen. Kannattaa laittaa 
nämä ajankohdat muistiin kalenteriin jo nyt. 
 

Työkaluja ja julkaisuja 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Ilman huoltajaa olevan alaikäisen 
edustaminen – käsikirjan kotoutumisvaiheeseen. Käsikirja sisältää tietoa mm. 
edustajan tehtävästä, oleskeluluvasta ja kuntaan siirtymisestä, asumisen tuesta ja 
yhteistyöstä asumisyksikön kanssa ja talouteen liittyvistä asioista. Hyödyllistä tietoa 
kaikille alaikäisenä yksin tulleiden kanssa työskenteleville. Käsikirja löytyy KEHA-
keskuksen sivuilta http://www.keha-
keskus.fi/files/2714/9752/5038/TEM_ksikirja_ilman_huoltajaa_olevan_alaikisen_edusta
minen_kotoutumisvaiheessa.pdf  

 
Kelassa on käynnistetty Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (Mahku -
hanke). Infopankissa on julkaistu infovideoita Kelan kuntoutuksesta eri kielillä. 
http://www.kela.fi/ajankohtaista-kuntoutus/-
/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/id/3792670  
http://www.kela.fi/mahku-hanke  

 
Alueen toimijoille tiedoksi. Hankkeemme on tilannut kuntakohtaisen (kaikki 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat) tilaston viime vuoden lopun 
vieraskielisten määristä kunnittain ja kieliryhmittäin sekä kuntaan muuttaneista. 
Jos tarvitset tällaista tietoa työssäsi, ota yhteyttä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi, 
niin sovitaan toimitus.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt Rambollin tekemänä Ruotsin ja 
Tanskan malleja, joilla tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja 

http://www.keha-keskus.fi/files/2714/9752/5038/TEM_ksikirja_ilman_huoltajaa_olevan_alaikisen_edustaminen_kotoutumisvaiheessa.pdf
http://www.keha-keskus.fi/files/2714/9752/5038/TEM_ksikirja_ilman_huoltajaa_olevan_alaikisen_edustaminen_kotoutumisvaiheessa.pdf
http://www.keha-keskus.fi/files/2714/9752/5038/TEM_ksikirja_ilman_huoltajaa_olevan_alaikisen_edustaminen_kotoutumisvaiheessa.pdf
http://www.kela.fi/ajankohtaista-kuntoutus/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/id/3792670
http://www.kela.fi/ajankohtaista-kuntoutus/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/id/3792670
http://www.kela.fi/mahku-hanke
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
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toisaalta houkutellaan kansainvälisiä osaajia. Kooste tuoreesta julkaisusta löytyy 
täältä.  
 
Mieli-hanke toimii Pudasjärvellä tavoitteenaan kehittää uusi maahanmuuttajien 
psyykkistä terveyttä ylläpitävä, mielenterveyden ongelmia ehkäisevä ja oikea-
aikaiseen hoitoonpääsyä edistävä toimintamalli. Hankkeen projektipäällikkö 
Marja-Liisa Hiirosen kirjoittama blogikirjoitus avaa toimintaa ja tavoitteita 
tarkemmin, kannattaa lukea läpi. Marja-Liisan sähköposti on marja-
liisa.hiironen@pudasjarvi.fi.  
 
Kotona Suomessa –hankepäivä järjestettiin 7.6. Helsingissä. Päivän aikana 
kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja niin Eurooppalaisesta näkökulmasta kuin 
luonnollisesti Suomenkin lähtökohdista ja tulevista kehityksistä. Päivän aineisto 
on saatavissa täällä.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehty pitkittäistutkimus 
maahanmuuttajista ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
on julkaistu. Raportti sähköisenä sekä lisätietoa löytyy täältä.  

 
 

Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Alueemme kunnille muistutuksena, että 1.6.2017 alkaen KEHA-keskus ei tee enää 
laskennallisesta automaattisesti maksettavasta korvauksesta korvauspäätöstä. Kunta voi 
tarkistaa Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmästä (UMA) ko. kuukauden maksuun 
sisällytetyt henkilöt. Oikeudet UMA rekisteriin haetaan Maahanmuuttovirastosta. 
Lisätietoa: http://www.keha-keskus.fi/files/4814/9398/8325/ELY-
KEHA_tiedottaa_laskennallisten_kuntakorvausten_muutoksia_1.6._alkaen.pdf  

 
Oikeusministeriö tiedottaa: Rikoksen uhreille tarkoitetut esitteet on päivitetty ja niiden 
kieliversioita on lisätty oikeus.fi-sivuille. Esitteet sisältävät hyödyllistä tietoa uhreille ja 
heidän läheisilleen. Jos joudut rikoksen uhriksi -esitteessä kerrotaan, miten tulee 
menetellä, jos on joutunut rikoksen uhriksi. Uhrille käytännön oppaaksi tarkoitetussa 
esitteessä käydään läpi rikosasian käsittelyn eri vaiheet. Esite on saatavilla seuraavilla 
kielillä: suomi, selkosuomi, ruotsi, selkoruotsi, pohjoissaame, englanti, venäjä, viro, 
somali ja arabia. 
https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2017/06/tietoarikoksenuhreilleusei
llaerikielilla.html  

 
Kela tiedottaa: Prepaid-kortit korvaavat maksuosoitukset. Kelan etuudet maksetaan 
13.6. alkaen prepaid-maksukortille niille asiakkaille, joilla ei ole pankkitiliä. Kortit 
korvaavat nykyiset maksuosoitukset. 
http://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/prepaid-
kortit-korvaavat-maksuosoitukset?_101_INSTANCE_oCW9ywr36Ja2_redirect=%2Ftietoa-
kelasta  

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ruotsi-ja-tanska-yhdistavat-maahanmuuttopalvelut-vahvasti-yritys-ja-innovaatiopalveluihin
http://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/mieli-hanke-kehittaa-ennaltaehkaisevan-mielenterveystyon-mallia-maahanmuuttajille
mailto:marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi
mailto:marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hankepaivilla-keskusteltiin-hyvan-kotoutumisen-edellytyksista
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatilliseen-tyovoimakoulutukseen-osallistuvat-maahanmuuttajat-tyollistyvat-muita-paremmin
http://www.keha-keskus.fi/files/4814/9398/8325/ELY-KEHA_tiedottaa_laskennallisten_kuntakorvausten_muutoksia_1.6._alkaen.pdf
http://www.keha-keskus.fi/files/4814/9398/8325/ELY-KEHA_tiedottaa_laskennallisten_kuntakorvausten_muutoksia_1.6._alkaen.pdf
https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2017/06/tietoarikoksenuhreilleuseillaerikielilla.html
https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2017/06/tietoarikoksenuhreilleuseillaerikielilla.html
http://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/prepaid-kortit-korvaavat-maksuosoitukset?_101_INSTANCE_oCW9ywr36Ja2_redirect=%2Ftietoa-kelasta
http://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/prepaid-kortit-korvaavat-maksuosoitukset?_101_INSTANCE_oCW9ywr36Ja2_redirect=%2Ftietoa-kelasta
http://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/prepaid-kortit-korvaavat-maksuosoitukset?_101_INSTANCE_oCW9ywr36Ja2_redirect=%2Ftietoa-kelasta
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Muuta 
Hyvä alueemme hanketoimija. Huomaathan, että voit tarjota ajankohtaisia yleisempiä 
tiedotteita ja tapahtumia julkaistavaksi myös uutiskirjeessämme. Samoin kannustamme 
edelleen uutisten ja erilaisten sisältöjen, esimerkiksi blogitekstien tuottamiseen 
www.kotouttaminen.fi-portaaliin, jotta saamme sinne myös lisää meidän alueidemme 
sisältöä.  
 
Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan 
suunnitellessasi henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. Olemme 
tälläkin hetkellä toteuttamassa muutamia koulutuksia sekä kunnissa että muissa 
yhteisöissä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan 
yhdessä askelmerkkejä eteenpäin. 

 

http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/

