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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

30.10.2017                                  

 

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. 
Jatkossa uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Kotona Suomessa –hanke on järjestänyt yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
ELY-keskuksien kanssa syyskuussa Oulussa erityisen rahoitusinfon, jossa käsiteltiin 
AMIF-, ISF-, STEA-, ESR-, Maaseuturahasto- ja Leader-rahastojen mahdollisuuksia 
maahanmuuton ja kotouttamisen teemoissa. Mikäli et päässyt osallistumaan tilaisuuteen 
ja käsitellyt asiat ja materiaali kiinnostavat, ota yhteyttä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  
  
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamis (AMIF)- ja Sisäisen turvallisuuden (ISF) 
rahastoissa on haettavana kaikki kansalliset tavoitteet ajalla 2.10. – 3.11.2017, eli vielä 
ehtii viimeistellä hakemuksen. Lisätietoa edellisistä uutiskirjeistä. Lisäksi Sisäisen 
turvallisuuden rahasto julkistaa uuden haun myös helmikuussa 2018, jossa korostetaan 
esimerkiksi radikalisoitumisen ehkäisyn toimenpiteitä. Lisätietoa täältä.  

 
EU:n Luova Eurooppa –ohjelmassa on Kulttuuri-alaohjelma, jossa kuluvan vuoden 
hanketukien hakukierros on avautunut syyskuussa ja jatkuu marraskuun loppuun saakka. 
Tavoitteena on kehittää hankkeita, jotka edistävät kulttuurien välistä vuoropuhelua 
sekä yhteisten EU:n arvojen, keskinäisen ymmärryksen ja muiden kulttuurien 
kunnioitusta, mikä edelleen tukee siirtolaisten ja pakolaisten yhteiskuntaan 
integroitumista. Lisätietoa aiheesta Opetushallituksesta sekä EU:n sivuilta.   
 
JÄRJESTÖT HUOM! Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa ensi vuoden valtionavustuksen 
erityisavustuksena rahoitusta järjestöille, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää 
järjestöjen tekemää kotouttavaa työtä. Ministeriön edustajien mukaan myös 
pienempien ja paikallisten toimijoiden on mahdollista saada rahoitusta tässä haussa. 
Haku on vielä hetkisen avoinna (9.10.-10.11.2017), joten harkitsettehan hakemuksen 
jättämistä. Lisätietoja täältä.  

 
 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu
http://www.cimo.fi/ajankohtaista/kulttuurin_uutiset/101/1/luova_eurooppa_-hanketukien_hakukierros_kayntiin_syyskuussa
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-10-11-2017-mennessa


 

 

  2 (6) 

   
   
30.10.2017   

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja, tilaisuuksia ja ajankohtaista 
 

Huomaathan, että pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan etäällä järjestettäviin 
tilaisuuksiin Oulussa ja Kajaanissa etäkatsomoita. Myös muilla paikkakunnilla on 
mahdollista järjestää katsomoita tarpeen mukaan.  

 
Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotouttamisasioiden ajankohtaispäivä on 
16.11 Kauppakeskus Valkean seminaaritiloissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen linkin 
kautta löytyy täältä. Päivän aikana kuulemme ajankohtaista tietoa valtakunnan ja 
alueen kehityskuluista suhteessa maahanmuuttoon ja kotouttavaan työhön. Samoin 
kuulemme esimerkiksi muun maan esimerkkejä ja saamme ministeriön tervehdyksen. 
Toivomme mahdollisimman laajaa osallistumista näihin alueemme päätapahtumiin 
verkottumisen ja alueellisen yhteistyön edistämiseksi. Vielä ehtii ilmoittautua, joten 
muistathan ilmoittautua tilaisuuteen.  
 
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. Lähetykset 
tulevat eri tahojen toteuttamana ja ko. järjestäjä tuottaa luonnollisesti myös läsnä-
tilaisuuden paikallisille toimijoille. Ajankohdiksi on päätetty ottaa kuukauden 
ensimmäiset perjantaiaamut. Loppuvuoden agenda on seuraava: 

 

 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. Tähän tilaisuuteen 
tarjotaan myös mahdollisuus osallistua paikan päällä TE-toimistossa.  

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

 
Tarkemmat esitteet aamupäiväseminaarien agendasta löydät www.kotouttaminen.fi –
portaalista. Tilaisuuksista toimitetaan seurannan mahdollistavat linkit etukäteen. 
Kannattaa laittaa nämä ajankohdat muistiin. Ellet ole saanut ilmoittautumislinkkiä 
KOTO-OSKEN markkinoinnin mukana seuraavaan webinaariin, pyydä se Jussilta. 

 
Kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivä järjestetään 
10.11.2017, klo 9:15–15:15 Hämeenkyrössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Hämeenkyrön 
kunnan yhteistyönä. Tilaisuus järjestetään Ammatti-instituutti Iisakin tiloissa, Taitokuja 
3, Hämeenkyrö. Ilmoittautumiset: 3.11.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
kari.holma@hameenkyro.fi. Lisätietoa: Kari Holma, sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrön 
kunta, p. 040-133 1342, kari.holma@hameenkyro.fi. 
 
Maahanmuuttoviraston Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke järjestää 14.11. 
lähtömaakoulutuksen, jonka teemana on Kongo. Osallistujiksi toivotaan ELY-keskusten 
ja kuntien virkamiehiä kunnista ja alueilta, jotka vastaanottavat kongolaisia 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/-/haku/0/undefined/16/11/2017/_/16/11/2017/dpDay/1#search
http://www.kotouttaminen.fi/
mailto:kari.holma@hameenkyro.fi
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kiintiöpakolaisia. Järjestämme etäosallistumismahdollisuuden sekä Oulussa Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, lisätietoa ja ilmoittautuminen 
maahanmuuttoasiantuntija Erja Leppälälle, erja.leppala@ely-keskus.fi), että 
Kajaanissa Kainuun ELY-keskuksessa (Kalliokatu 4, lisätietoa ja ilmoittautuminen 
maahanmuuttoasiantuntija Nina Jyrkäkselle, nina.jyrkas@ely-keskus.fi).  

 
15.11. Helsingissä Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää 15.11.2017 
seminaarin "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017. Seminaarissa 
käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja tilanteeseen 
Suomessa. Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja 
asiantuntijoille, kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille 

kiinnostuneille. Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:  
Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi.   

 
22.11. järjestetään Helsingissä Talent Boost Summit osana Työ- ja elinkeinoministeriön 
Talent Boost –toimenpideohjelmaa. Tilaisuus kokoaa kaupunkien, yritysten ja 
yrityspalveluiden edustajia sekä kansainvälisiä osaajia keskustelemaan ja jakamaan 
tietoa osaajien houkuttelusta ja hyödyntämisestä Suomessa. Tilaisuuteen ehtii vielä 
ilmoittautua (DL 15.11.). Streamaus tilaisuudesta BusinessTampereen kanavalla. 
Lisätietoa täällä.  
 
22.11. järjestetään Tampereella TRUST-hankkeen seminaari Kokemuksia Euroopasta – 
Hyviä käytänteitä yksin tulleiden alaikäisten arjen tukemiseen. Seminaari on koko 
päivän tilaisuus ja käsittelee yksin tulleiden alaikäisten kokemuksia Suomesta, Ruotsista 
ja Saksasta. Seminaarissa myös pohditaan, kuinka näitä 

 
30.11. järjestetään ART-menetelmä osana aggressiivisesti oireilevien nuorten 
kuntoutusta ja kotoutumista -koulutuspäivä Oulussa erityisesti alaikäis- ja 
tukiasumisyksiköiden työntekijöille, mutta myös muille asian parissa työskenteleville 
8:45-16. Kouluttaja Tiina Röning kouluttaa ART-menetelmään teorian ja käytännöllisten 
harjoitteiden kautta. Kyseessä on koko päivän koulutustilaisuus Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), valitettavasti tästä koulutuksesta ei ole 
etäyhteysmahdollisuutta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen täällä.   
 
Kainuun maakunnallinen kotouttamisohjelmatyö on käynnistynyt työryhmän 
yhteistapaamisella, myös alaryhmät ovat käynnistyneet. Työryhmä tapaa seuraavan 
kerran marraskuun loppupuolella ja alatyöryhmät on kutsuttu kokoon tätä ennen. 
Lisätietoa kotouttamisohjelmatyöstä Nina Jyrkäs (nina.jyrkas@ely-keskus.fi) ja Jussi 
Leponiemi (jussi.leponiemi@ely-keskus.fi).  
 
4.12. klo 12-15 KOTO-OSKE yhteistyössä Ihmisoikeusliiton, Kotona Suomessa-hankkeen 
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa järjestää Tyttöjen sukuelinten 
silpomisen (FGM) ehkäisy -koulutuspäivän liittyen naisten ja tyttöjen 
ympärileikkausten ehkäisyyn Oulussa.  Tilaisuudesta ei ole etäyhteysmahdollisuutta. 
Kouluttajana toimii Ihmisoikeusliiton projektipäällikkö Johanna Latvala. Koulutuksessa 
käsitellään asiaa globaalista ja Suomen näkökulmasta, käydään läpi syitä, muotoja ja 
seurauksia, kokemuksia silpomisen vastaisesta työstä sekä Suomen lainsäädännön 

mailto:erja.leppala@ely-keskus.fi
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
mailto:sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi
https://www.youtube.com/channel/UCBsGHymsprEVH5lpnqAYCxQ
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talent-boost-summit-kutsuu-keskustelemaan-kansainvalisista-osaajista
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3155bf10-ca05-42a1-9546-23388f0f0c4e?displayId=Fin1402582
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
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sisällöistä ja ammattilaisten velvollisuuksista. Tarkempi kutsu ilmoittautumisineen 
julkaistaan lähiaikoina.  
 
12.12. järjestetään Helsingissä Mahtava-hankkeen seminaari, joka on suunnattu 
ammatillisen koulutuksen toimijoille, asiantuntijoille, kolmannelle sektorille sekä 
työnantajille ja opiskelijoille. Seminaarissa käsitellään erityisesti 
oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia maahanmuuttajakontekstissa. Lisätietoa 
tilaisuudesta täällä.  
 
15.12. järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimivien hankkeiden 
yhteinen verkottumis- ja synergiatilaisuus: Hankemylly 2, jatkona aiemmalle 
Pudasjärven tilaisuudelle. Lisätietoa tulossa asianomaisille suoraan. Jos olet uusi 
hanketoimija, otathan yhteyttä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  
 
10.1.2018 järjestetään Oulussa Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –
koulutus. Koulutus järjestetään ELY-keskuksessa klo 12-16 (Veteraanikatu 1, Oulu) ja 
etäyhteyksiä on mahdollisuus avata. Etäyhteys avataan ainakin Kainuuseen Kainuun ELY-
keskukseen. Koulutus on maksuton ja se on tarkoitettu maahanmuuton ja asumisen 
kanssa työtä tekeville sekä kuntien viranomaisille: mm. isännöitsijät, huoltomiehet, 
asuntosihteerit, palveluneuvojat ja sosiaalityöntekijät. Tilaisuus järjestetään ARAn 
Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –hankkeen toimesta. Lisätietoja 
hankekoordinaattori Pirja Peltomäeltä (pirja.peltomaki@ara.fi) ja paikallisesti 
käytännön asioihin liittyen aluekoordinaattori Jussi Leponiemeltä (jussi.leponiemi@ely-
keskus.fi). Lisätietoa hankkeesta täällä. Varsinainen ilmoittautumislomake julkaistaan 
myöhemmin. 
 
1/2018-12/2019 organisoidaan Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 
Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Joensuussa. Koulutus on Turun yliopiston 
koordinoima 40 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja sisältää lähi- sekä etäopetusta. 
Koulutukseen hakuaika päättyy 15.11. Lisätietoa täällä.  

 
 

Työkaluja ja julkaisuja 
 

Kotouttamisen osaamiskeskus järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja 
Turun ammattikorkeakoulun kanssa perheryhmäkotipäivät Turussa 23.–24.10. Osa 
puheenvuoroista taltioitiin. Linkit saatetaan piakkoin www.kotouttaminen.fi  -
portaaliin.  
 
Kotona Suomessa -pilottihankkeissa on kokeiltu syksystä 2016 lähtien erilaisia 
yhteiskuntaorientaation malleja alkuvaiheen kotouttamisen palveluna. Näissä 
palveluissa tarjotaan juuri maahan tulleille tietoa näiden omalla kielellä suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä jonkin verran myös kielen alkeita. Kokemusten 
perusteella koulutusjaksot tuottavat merkittävää lisäarvoa kotoutumisen 
alkuvaiheeseen. Lue Ilona Korhosen blogi aiheesta täällä. 
 

http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Mahtava_kutsu+seminaariin.pdf/f2dbfb1a-708d-4c79-aecb-2dd61293fb5a
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:pirja.peltomaki@ara.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutumisessa
http://www.utu.fi/fi/sivustot/monierko/Sivut/home.aspx?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Monikulttuurisuuden%20asiantuntijan%20erikoistumiskoulutus&utm_term=Tutustu%20koulutukseen%20ja%20ilmoittaudu%2015*11*%20mennessa&utm_content=u-2514534-61030239-1449134-9
http://www.kotouttaminen.fi/
omalla-kielella-toteutettu-yhteiskuntaorientaatio-auttaa-kotoutumisen-alkuun


 

 

  5 (6) 

   
   
30.10.2017   

 

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen asiantuntijat Nina Rilla ja Juha Oksanen ovat 
kirjoittaneet ajankohtaisen blogikirjoituksen kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen 
hyödyntämisestä. Lue blogikirjoitus täällä.  
 
Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi –hankkeessa on tuotettu opas hyvistä 
käytänteistä nuorten kotouttamiseen. Oppaassa esitellään hyvä käytänteitä nuorten 
kohtaamiseen, työprosesseihin ja niiden kehittämiseen, aktiivisen kansalaisuuden 
tukemiseen ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Opas löytyy sähköisenä täältä.  
 
Eurostat on julkaissut sähköisen tilastollisen muotokuvan kuvaamaan naisten ja miesten 
jokapäiväistä elämää eri mittareilla mitattuna eri maissa. Julkaisun tavoitteena on 
auttaa tilastojen avulla ymmärtämään eurooppalaisen elämän monimuotoisuutta. 
Julkaisu löytyy täältä.  
 
Suomen pakolaisapu on kehittänyt Yhteiskuntaorientaatiokurssin, jonka kautta 
pakolaisena saapuneet saavat omakielistä ja yhdenmukaista opetusta suomalaisesta 
yhteiskunnasta heti Suomeen muuton alkuvaiheessa. Yhteiskuntaorientaatiokurssia 
tullaan pilotoimaan alkuvaiheessa loppuvuodesta Forssassa ja vuoden 2018 alusta 
Espoossa, jossa kurssi järjestetään TE-toimiston palveluiden ulkopuolella oleville 
kotoutujille. Lisätietoa täällä.  

 
Alueen toimijoille muistutuksena: 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. 
Lisäksi hankkeemme koekäytössä on Kotouttamisen osaamiskeskuksen KOTO-tietokanta, 
jonka kautta voimme toimittaa eräitä muita tilastotarkasteluita kunnittain ja 
maakunnittain.   

 
 

Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulu ovat saaneet Suomen akatemialta yhteisrahoituksen WeAll-
tutkimushankkeelle. Hankkeessa tavoitellaan monitieteisyyden kautta uuden tiedon 
luomista tukemaan kestävää ja tasa-arvoista työelämää niin kaupungeissa kuin 
maaseudullakin. Lisätietoa hankkeesta ja toimijoista sekä painopisteistä täällä.  
 
Migrin tiedotteen mukaan lukukausimaksut ovat vähentäneet selvästi ulkomaisten 
opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia. Tiedote täällä.  
 
 
 
 
 

 

http://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/siirtyminen-tarjonnasta-kysyntaan-kansainvalisten-osaajien-asiantuntemuksen-hyodyntamisessa
http://www.theseus.fi/handle/10024/134125
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/fi_fi/?utm_source=Uutiskirje+ajalle+23.-29.10.2017&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+vko+42%2F2017
http://pakolaisapu.fi/2017/10/02/omakielinen-yhteiskuntaorientaatio-kurssi-nopeuttaa-pakolaisten-kotoutumista/?utm_source=Pakolaisavun+uutiskirje&utm_campaign=22c5bc3247-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_19&utm_medium=email&utm_term=0_a4dbabb0b6-22c5bc3247-224066645
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://weallfinland.fi/fi/tutkimushanke/
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/lukukausimaksut_vahentaneet_ulkomaisten_opiskelijoiden_oleskelulupahakemuksia_selvasti_74453
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Muuta 
Alueellamme on alkamassa kokonaista kolme uutta Kotona Suomessa-pilottihanketta, yksi 
Raahessa ja kaksi Oulussa. Nyt on esittelyssä Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille-
hanke Oulusta. Nuorten Ystävät on käynnistänyt 1.9.2017, 28 kuukautta kestävän ESR-
hankkeen, Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille. Hanke on tarkoitettu työikäisille, 
maahanmuuttajataustaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työttömyys on pitkittynyt 
keskeytyneen kotoutumiskoulutuksen, terveydellisten syiden tai perhevapaiden vuoksi. 
Myös heidän perustyöllistymisvalmiudet voivat olla puutteelliset tai vanhentuneet.  
Koulutustausta voi vaihdella peruskoulun/ammatillisen koulutuksen puutteesta ylempään 
korkeakoulututkintoon. Kokemus suomalaisesta työelämästä voi olla vähäinen ja myös 
suomen kielen taito voi olla puutteellinen.  
 
Hankkeen tavoitteena yksilötapaamisten, koulutusten, vertaisryhmien ja yrityksiin 
jalkautumisen kautta on löytää asiakkaille mielekäs jatkopolku kohti avoimia 
työmarkkinoita, lisätä asiakkaiden elämänhallintaa ja osallisuutta siten, että he kokevat 
olevansa osa yhteisöä ja suomalaista yhteiskuntaa sekä parantaa asiakkaiden työelämä- 
ja opiskeluvalmiuksia. Työhönvalmennuksen perustana on Tuetun työllistymisen 
menetelmä (Supported Employment), jossa työhönvalmentaja antaa tarvittavan tuen 
suoraan työpaikalle. Tuetussa työllistymisessä korostuu työllistymistavoitteen lisäksi 
asiakkaan osallisuus työllistymisprosessissa ja kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa. 
Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - 
ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 
erityistavoitetta. Hanke on osa Kotona Suomessa kokonaisuutta. Rahoituksesta vastaa 
Hämeen ELY -keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry. Hankkeen projektipäällikkö 
Anu Vanhatupa kertoo mielellään lisää hankkeesta (anu.vanhatupa@nuortenystavat.fi).  
 
Tiedoksi, Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuus on saanut päätöksen jatkosta 
vuoden 2020 loppuun saakka. Pääpiirteissään toiminta tulee jatkumaan ennallaan 
jakautuen kahteen hankeosioon Hyvä alku ja Hyvä polku. Hyvä alku-osiossa jatketaan ja 
tuetaan eri puolilla Suomea pilottihanketyötä kotoutumisen alkuvaiheen 
palvelukokonaisuuteen liittyen. Hyvä polku-osiossa aluekoordinaattorityö jatkuu 
suunnitelman mukaan nykyisenkaltaisena.   
 
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. 
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