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Ajankohtaista | Aktuellt____________________________ 

Sosiaali- ja terveysministeriö - Päivitetty kuntainfo: Kunnille suositukset laittomasti maassa 
oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lue lisää 
Social- och hälsovårdsministeriet - Uppdaterad kommuninfo: Rekommendationer till kommunerna om 
brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland. Läs mera 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö: Maahanmuuttajataustaisten lasten ja raskaana olevien naisten oikeus 
terveydenhuollon palveluihin Suomessa. Lue lisää 
Social- och hälsovårdsministeriet: Rätten till hälso-och sjukvårdstjänster i Finland för barn och 
gravida kvinnor med invandrarbakgrund. Läs mera 
 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 
 
28.9.2017 klo 9-15.30 Maahanmuuttajan mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa –seminaari 
(Järj. Kotouttamisen osaamiskeskus ja THL) 
 Tutustu Ohjelmaan. Mikäli seuraat seminaaria omalta koneeltasi, sinun ei tarvitse 
 Ilmoittautua tilaisuuteen ennakkoon. Pääset katsomaan verkkolähetystä tämän linkin kautta:  
  http://videonet.fi/thl/20170928/ 
 
 
6.10.2017 klo 9-11 Kotouttamisen webinaari osa 2. Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät 
sosiaaliset oikeudet (Sisäministeriön puheenvuoro) 

Voit helposti seurata webinaaria omalta tietokoneeltasi. Ilmoittautuminen Tästä viimeistään 
29.9.2017 kello 12 mennessä. Ilmoittautuneille välitetään muutamaa päivää ennen tilaisuutta 
sähköpostitse linkki, josta tilaisuutta voi reaaliaikaisesti seurata. Huomioithan, että kyseessä 
on youtube –alusta, joten parhaimmat selaimet, jotka tukevat lähetystä, ovat Google Chrome 
ja Mozilla Firefox.  

 
11.10.2017 klo 17-20 Miten autan viharikoksen uhria? Hur stöder man offer för hatbrott?, Vaasa 
 Paikka Plats: SPR/FRK Österbottens svenska distrikt, Alatori 1A Nedretorget, 5 krs vån.  

  Ilmoittautuminen Anmälningar:  nina.stubb@redcross.fi  | 040 5595286 

 
Ohjelma: 
  Suomen Punainen Risti/Ei Rasismille! –hanke avaa kurssin, Federico Ferrara ja Nina Stubb 
  Suomen Punainen Risti/Ei rasismille! esittelevät vertaistuki- ja ilmoita rasismista –palvelut 
  Poliisin ennalta estävä toiminta, Robert Sandvik 
  Poliisin rikostutkinta 
  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta, Federico Ferrara 
  Rikosuhripäivystys esittele toimintaansa ja rikoksen uhrille tarjottavat palvelut, Sari Somppi 

 

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paivitetty-kuntainfo-kunnille-suositukset-laittomasti-maassa-oleskelevien-kiireelliseen-sosiaali-ja-terveydenhuoltoon
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paivitetty-kuntainfo-kunnille-suositukset-laittomasti-maassa-oleskelevien-kiireelliseen-sosiaali-ja-terveydenhuoltoon?_101_INSTANCE_yr7QpNmlJmSj_languageId=sv_SE
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-maahanmuuttajataustaisten-lasten-ja-raskaana-olevien-naisten-oikeus-terveydenhuollon-palveluihin-suomessa
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-maahanmuuttajataustaisten-lasten-ja-raskaana-olevien-naisten-oikeus-terveydenhuollon-palveluihin-suomessa?_101_INSTANCE_yr7QpNmlJmSj_languageId=sv_SE
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Maahanmuuttajan_mielen_hyvinvointi_arjessa_seminaari_28092017.pdf/b028eb7d-3ddb-4992-b05e-027c9ace48ca
http://videonet.fi/thl/20170928/
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5027240&sid=mpn8LGlvOV
mailto:nina.stubb@redcross.fi
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Programmet:  

Finlands Röda Kors /Mot Rasism! öppnar skolningen; Federico Ferrara och Nina Stubb 
Finlands Röda kors och Mot Rasism! projektet presenterar stödtjänster och Anmäl rasism! tjänsten 
Polisen presenterar sin förebyggande verksamhet; kommissarie Robert Sandvik 
Polisens brottsutredning 
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet; Federico Ferrara  
Brottsofferjouren presenterar sin verksamhet och tjänsterna som erbjuds brottsoffer; Sari Somppi 

 

 
 
16.11.2017 Maahanmuuttajamiehet kotouttamistyön asiakkaana: Sukupuolen merkitys ja 
huomioiminen kotouttamispalveluissa, Vaasa ja etäkatsomo Seinäjoki 

Aika: 16.11.2017 klo 12-15.30   
Paikka: Vaasan virastotalon Präntöö auditorio, Wolffintie 35 1krs. Seinäjoen etäkatsomon 
paikkatiedot ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa ilmoittautuneille. 
Ohjelma ja Ilmoittautuminen 

Maahanmuuttajamiehet kohtaavat usein uudessa kotimaassa haasteita kielen oppimisessa, 
uudessa kulttuurissa ja toimintaympäristössä toimimisessa sekä työllistymisessä. Uuteen 
maahan muuttaminen voi vaikuttaa myös perheen sisäiseen dynamiikkaan. 

 
Luennoitsijana Tutkijatohtori Veronika Honkasalo (HKI), joka puhuu seuraavista teemoista: 
Nuoret miehet vastaanottokeskuksissa sekä monikulttuurinen sukupuolisensitiivinen työ – 
maahan muuttaneiden miesten kotoutuminen. Lisäksi Pohjanmaan poliisilaitokselta 
rikoskomisario Sami Isoniemi tuo näkemyksiä maahanmuuttajamiesten tarpeista alueella.  
 

Työkaluja | Verktyg _____________________________ 

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla hanke on julkaissut maahanmuuttajille valtakunnallisen ja 
monikielisen neuvontapalvelun Info-Lango. 
En bra start i Norra Österbotten –projektet har publicerat en riksomfattande och mångspråkig 
rådgivningstjänst Info-Lango för invandrare.  
Lisätietoa | Mer information http://www.info-lango.fi/fi  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö: Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja joustavat 
siirtymät – Työryhmän loppuraportti ja toimenpide-esitykset. Lue lisää 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Naiset ja miehet jäävät kotoutumispalveluiden ulkopuolelle eri 
syistä. Lue lisää 
 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/Maahanmuuttajamiesten+kotoutuminen+ohjelma.pdf/7092d9aa-dd8c-4939-b6c0-07d2f40b65b0
https://link.webropolsurveys.com/S/B062CE191CA98B66
http://www.info-lango.fi/fi
http://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-238-5
https://www.thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-osallisuus-ja-kotoutuminen/sukupuolten-tasa-arvo/tutkimustuloksia-elaman-eri-osa-alueilta-sukupuolittain
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Avustuksia | Understöd ____________________________ 

2.10-3.11.2017 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) hankehaku. Lue lisää 
2.10-3.11.2017 Asyl-, migrations- och integrationsfondens projektansökan. Läs mera  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet. Kotona Suomessa. Haku 
päättyy 3.10.2017. Lue lisää  
Riksomfattande åtgärder för Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) förvaltningsområde. 
Hemma i Finland. Ansökningstiden går ut 3.10.2017 Läs mera 
 
 
 
 
 

http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu?_101_INSTANCE_EJqIIGRkUXIA_languageId=sv_SE
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien-hankehaku-hakuaika-paattyy-3-10-2017/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien-hankehaku-hakuaika-paattyy-3-10-2017/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

