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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

24.11.2017                                  

 

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.  

 

Palaute toiminnasta - Anna palautetta aluekoordinaattoreille ja Kotouttamisen osaamiskeskukselle 
vastaamalla sähköiseen kyselyyn!  

Kotona Suomessa -hankkeen kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen kysely, jolla 
kartoitetaan kotouttamistyötä tekevien toimijoiden näkemyksiä kotouttaminen.fi-verkkosivuston, 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen kautta rahoitettujen 
aluekoordinaattoreiden toiminnasta. 
 
Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat 
maahanmuuttajia työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta: 
 
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-kysely 
 
Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi sinulle erityisen 
tuttuja. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös siihen, millaista apua kaipaisit oman työsi tueksi 
tulevaisuudessa.  
 
Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Management Consulting Oy. Kyselyn tulokset 
raportoidaan osana Kotona Suomessa -hankkeen kehittävää arviointia tavalla, josta ei missään 
vaiheessa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.  
 
Kiitos osallistumisesta! 
 
 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-kysely
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Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi erityisavustuksen maahan-
muuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuodelle 2018. Erityisavustuksen 
päätavoitteena on lisätä maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista 
liikuntatoimintaan. Keskeisinä periaatteina ovat poikkihallinnollinen ja -ammatillinen 
yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa. Avustusta 
voidaan myöntää kunnille, rekisteröityneille yhteisöille, säätiöille ja yrityksille, jotka 
järjestävät vastaanottokeskustoimintaa. Hakuaika päättyy 30.11.2017 klo 16:15.  
 
HUOM. Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.  Tietoa erityisavustuksesta Opetus- ja 
kulttuuriministeriön sivuilla.  

 
 

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.  

 
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. Vielä muutama osallistuja mahtuu, ilmoittautuminen 
tilaisuuteen välittömästi täällä.   
 
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. Aiemmista webinaareista löytyy tallenteet Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen YouTube-tililta. Tälle vuodelle on vielä yksi lähetys: 

  

 1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä – 
Rovaniemeltä (Seurattavissa etänä omalta koneelta!), Kotona Suomessa –hanke 
yhteistyössä ELY-keskuksen ja valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen 
kanssa. Linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen. 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3155bf10-ca05-42a1-9546-23388f0f0c4e?displayId=Fin1402582
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kotouttaminen+kuuluu+kaikille%2C+3.sektori+kotouttamisty%C3%B6ss%C3%A4.pdf/a40377d7-2785-476e-9ec8-a19d10e6ad2f
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Tarkemmat esitteet aamupäiväseminaareista löydät www.kotouttaminen.fi –portaalista. 
Tilaisuuksista toimitetaan seurannan mahdollistavat linkit etukäteen. Ensi vuoden 
puolella ensimmäinen webinaari tulee näillä näkymin helmikuussa. 

 
4.12. klo 12-15:30 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 hotelli Lasaretissa.  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 sisällöistä ja ammattilaisten velvollisuuksista. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen viim. 27.11. täällä.  
 
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.  
 
13.12. klo 9-12 järjestetään Helsingissä Porthanioassa (Yliopistonkatu 3) luento 
Polarisaatio pähkinänkuoressa. Luennolla hollantilainen tutkija Bart Brandsma pitää 
kaikille avoimen koulutuksen liittyen polarisaatioon ja sen teroeettisiin malleihin ja 
tehokkaiksi todettuihin puuttumiskeinoihin polarisaatioon. Ilmoittautuminen 4.12. 
mennessä täällä.  
 
15.12. järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimivien hankkeiden 
yhteinen verkottumis- ja synergiatilaisuus: Hankemylly 2, jatkona aiemmalle 
Pudasjärven tilaisuudelle. Lisätietoa on toimitettu 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 Hanna Dahlmannilta (hanna.dahlmann@ara.fi) ja paikallisesti 
käytännön asioihin liittyen aluekoordinaattori Jussi Leponiemeltä (jussi.leponiemi@ely-
keskus.fi). Lisätietoa hankkeesta täällä. Varsinainen ilmoittautumislomake julkaistaan 
myöhemmin. 
 
17.1.2018 klo 12-30-16:00 järjestetään tilaisuus, jossa esitellään Kotona Suomessa-
hankkeen ensimmäisen aallon pilottien tuloksia – valtakunnallinen malli kotoutumisen 
alkuvaiheen palveluihin. Tilaisuus järjestetään Helsingissä, mutta tilaisuuteen on 

http://www.kotouttaminen.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7cd074b7-32c6-4691-ba9e-6730f1fd2a65?displayId=Fin1421875
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Mahtava_kutsu+seminaariin.pdf/f2dbfb1a-708d-4c79-aecb-2dd61293fb5a
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5064282&sid=ttOPB5t42O
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:hanna.dahlmann@ara.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutumisessa
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etäkatsomot ainakin sekä Oulussa että Kajaanissa. Save the date, ilmoittautumisohjeet 
tulevat myöhemmin. 
 
26.1.2018, klo 9:30–13 järjestetään Kuusamossa seminaari: Kulttuurit kohtaavat 
työpaikalla. Seminaarissa käsitellään kulttuurien tapojen ja tottumusten näkymistä 
työelämän arjessa sekä tapoja kehittää prosesseja. Vierailevina puhujina paikalla ovat 
vuoden pakolaismies Ramin Akhi, Axxell koulutuspalveluiden koulutuspäällikkö Virva 
Muotka sekä TE-palveluiden asiantuntija Anne Äijälä. Seminaarissa on myös 
paneelikeskustelu. Seminaari on suunnattu erityisesti koillismaalaisille työnantajille, 
maahanmuuttajille, koulutustahoille, työllistämistahoille, hankkeille, seurakunnille, 
yhdistyksille sekä järjestöille. Seminaari järjestetään Maahanmuuttajista voimaa 
Koillismaalle –hankkeen toimesta, seminaaripaikkana on Kuusamon lukion tilat. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen on 12.1.2018 mennessä KSAK Oy:n kotisivujen kautta 
(linkki).  
 
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 löytyvät nyt www.kotouttaminen.fi  -portaalista.  
 
Olemme nyt saaneet läpivietyä sekä Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan 
ajankohtaispäivät. Molemmat tapahtumat olivat hyvin onnistuneita ja 
tarkoituksenmukaisia. Päiviin osallistunut, jos sinulla on vaikeuksia päästä käsiksi 
seminaarimateriaaleihin, ole hyvä ja ole yhteydessä jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.  
 
Kainuun maakunnallinen kotouttamisohjelmatyö on käynnistynyt työryhmän 
yhteistapaamisilla, myös alaryhmät ovat käynnistyneet. Työryhmä tapaa seuraavan 
kerran vielä ennen joulua. Työryhmälle on myös perustettu verkkoalusta dokumentin 
muokkaamiseen. Lisätietoa kotouttamisohjelmatyöstä Nina Jyrkäs (nina.jyrkas@ely-
keskus.fi) ja Jussi Leponiemi (jussi.leponiemi@ely-keskus.fi).  
 
Suomen OECD-maahanmuuttoraportti laaditaan vuosittain. Raportti on koottu 
sisäministeriön maahanmuutto-osastolla. Valmistelussa ovat olleet myös muut 
ministeriöt. Raportti tarjoaa kattavan kokonaiskatsauksen maahanmuuttoon 2016-2017. 
Raportti löytyy täältä.  
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on koonnut sivuilleen kattavasti erilaisia 
oppaita ja materiaaleja maahanmuuttajille ja maahanmuuttajatyöhön: 
http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/oppaat/Sivut/default.aspx 
 

https://www.ksak.fi/component/content/article/22-ajankohtaista/91-kulttuurit-kohtaavat-tyopaikalla-seminaari?Itemid=101
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/
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160257
http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/oppaat/Sivut/default.aspx
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Uusi julkaisu maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluista Ohjaamo Helsingissä on 
ilmestynyt. Se esittelee Ohjaamo Helsingin kehittämistyötä ja palveluita 
maahanmuuttajataustaisille nuorille. Ohjaamon kokemusten mukaan 
maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat tukea erityisesti kotoutumisen 
alkuvaiheessa, esimerkiksi suomen kielen kurssille tai koulutukseen ohjautumiseen. 
Pidempään Suomessa asuneet nuoret puolestaan kaipaavat apua opiskelu- ja 
työpaikkojen löytämiseen. Maahanmuuttajataustaisten nuorten kysymykset koskevat 
usein samoja asioita kuin valtaväestön nuorilla: yleisimmät kysymykset liittyvät 
työnhakuun, toimeentuloon, koulutukseen tai asumiseen. Toisaalta kysymyksiä 
esitetään myös maahanmuuttoa koskevista erityiskysymyksistä, kuten 
ulkomaalaisluvista, turvapaikanhakuprosessista ja kansalaisuusasioista. Nuoriso- ja 
yhteiskuntatakuun toteuttamiseen liittyviä Ohjaamoja on yli 30 paikkakunnalla 
Suomessa, myös esimerkiksi Oulussa. Niiden tarkoituksena on tarjota kaikille 15–29- 
vuotiaille nuorille paikka, josta saa tietoa, tukea ja apua. Julkaisu on luettavissa täältä. 
 
Opetushallitukselta on ilmestynyt julkaisu ”Rakentavaa vuorovaikutusta. Opas 
demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin 
ennaltaehkäisyyn”. Julkaisu tarjoaa opettajan tueksi ajatuksia etiikasta, 
ihmisoikeuksista, demokratiakompetensseista, osallisuuden vahvistamisesta, 
sovittelusta sekä koulun ja poliisin yhteistyöstä. Opas on luettavissa täältä. 

 
 

Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Kasvupalveluiden uudet sisältölakiluonnokset ovat nyt nähtävillä, mukana luonnollisesti 
myös kotoutuminen. Lakiluonnokset ovat nähtävillä täällä: 
http://tem.fi/kasvupalvelun-sisaltolait-marraskuussa-2017  
 

 
Muuta 

 
Ajankohtaista asiaa Digipolku töihin hankkeessa! Sekä Oulussa että Pudasjärvellä on 
starttaamassa ryhmät, joissa osallistujat harjoittelevat yhdessä opiskelussa ja työssä 
tarvittavia taitoja. ryhmät ovat erityisesti tarkoitettu maahanmuuttajille, mutta 
mukaan mahtuu kyllä myös muut digitaalisia taitoja tarvitsevat. Pudasjärven ryhmään 
ilmoittautuminen on 30.11. mennessä Oulun ryhmään ilmoittautuminen on 15.12. 
mennessä. Ilmoittautumisia kerää Minna Pesonen, joka myös antaa asiasta lisätietoa 
(minna.pesonen@ok-sivis.fi).  
 
Pudasjärven kaupungilla on uusi tiedotusmalli maahanmuuttoon ja kansainvälistymiseen 
liittyen: Kansainvälistyvän Pudasjärven infokirje. sähköisen kirjeen tuottaa kaupungin 
kehittämistoimen kansainvälisyystiimi muutaman kuukauden välein. Sisältöinä on 
esimerkiksi hankkeiden ajankohtaisia asioita, tapahtumia, kursseja sekä muita 
monikulttuurisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyviä asioita. Suosittelemme ottamaan 
mallia tällaisesta työkalusta. Kirjeen tilaajaksi pääsee ottamalla yhteyttä kaupungin 
maahanmuuttokoordinaattoriin Liisa Ronkaiseen (liisa.ronkainen@pudasjarvi.fi).  

http://ohjaamo.hel.fi/maahanmuuttajataustaisten-nuorten-palvelut-ohjaamo-helsingissa-uusi-julkaisu-ilmestynyt/
http://www.oph.fi/download/182479_rakentavaa_vuorovaikutusta.pdf
http://tem.fi/kasvupalvelun-sisaltolait-marraskuussa-2017
mailto:minna.pesonen@ok-sivis.fi
mailto:liisa.ronkainen@pudasjarvi.fi
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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/

