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Ajankohtaista | Aktuellt ________________________ 

Opetushallitus on julkaissut uuden esitteen ja kaavion tutkintojen tunnustamisesta eri kielillä. Jul-
kaisut on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa suorittaneille sekä ohjauksen ja neuvonnan ammattilai-
sille. Lue lisää 
Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny broschyr och ett nytt flödesschema om erkännande av exa-
mina på olika språk. Publikationerna är avsedda för dem som har avlagt sin examen i ett annat land 
samt sakkunniga inom handledning och rådgivning.Läs mera  
 
Sisäministeriö: Startup-oleskelulupa helpottaa yrittäjien ja huippuosaajien maahanmuuttoa Suomeen 
Lue lisää 
Inrikesministeriet: Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare underlättar invandringen av företagare 
och toppförmågor till Finland Läs mera 

Avustuksia | Understöd ____________________________ 

ESR haku ESF ansökningstiden 14.12.2017 - 5.3.2018 Lue lisää 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuus. Haku päättyy 
23.3.2018 
Järjestetään korkeakoulutetuille maahanmuuttajille lisäopintoja, jotka tukevat ammattipätevyyden tunnustamista ja/tai 
työmarkkinoille sijoittumista tai jatko-opintoihin pääsyä. Hankkeiden avulla tuotetaan ammattipätevyyden tunnustamista 
tukevia malleja sekä säänneltyihin ammatteihin (esim. terveydenhuollon ammattihenkilöt) että ei-muodollisiin työelämän 
edellyttämiin tarpeisiin (esim. luonnontieteiden ja luonnonvara-alan, tekniikan ja kaupan ala). Hankehaun kohderyhmänä 
ovat oppilaitokset, jotka voivat järjestää korkeakoulutetuille sopivaa koulutusta, pääasiassa korkeakoulut. Lue lisää  

 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 
 

 

12.3.2018 klo 9.30-13.30 Koulutus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä, 
Vaasa 
 Ohjelma ja ilmoittautuminen 

Kotona Suomessa -hanke ja Kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa koulu-
tuksen Suomessa asuvien tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä. Koulutus on suunnattu ensisi-
jaisesti maahanmuuttajien kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, koulutuspuolen hen-
kilöstölle sekä maahanmuuttajajärjestöjen edustajille. Koulutus on maksuton. 

 

15-16.2.2018 KOM MED - Föreningar och civilsamhället är nyckeln till inkludering 
 –Konferens, Norrvalla Vörå  

Program | Anmälan senast 9.2.2018 
Talare bl.a. Omid Mahmoudi från Ensamkommandes förbund i Sverige, forskare Magdalena Kosova och Mehrdad 
Darvishpour docent i socialt arbete Mälardalens högskola Sverige. Konferensen ordnas i samarbete mellan pro-
jekten Stig In! Astu sisään! Come In! och En bra Start i Österbotten. Konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Even-
tuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för. 

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen
http://intermin.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1665767/Kev%C3%A4t_+2018_valintaperusteet_KotonaSuomessa_ver2.pdf/91ed256c-5309-4d95-a610-10484e20c493
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/FGM-koulutus+12032018.pdf/20df8114-0424-40dc-b0b3-1cdc0bb22d9d
https://link.webropolsurveys.com/EP/18130584C3E6EAEB
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/KOM+MED+15-16.2.2018.pdf/83566309-9ad4-4dfd-aca6-517efbdd8d9c
https://survey.abo.fi/lomakkeet/9574/lomake.html
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24.4.2018 SAVE THE DATE Koulutus kansainvälistyvästä Pohjanmaasta - Kansainvälistyvä 
elinkeinoelämä ja kansainvälisten osaajien palvelut, Vaasa 
 Ohjelma ja ilmoittautuminen ilmoitetaan myöhemmin 

Alueen elinkeinoelämässä tavoitellaan lisää kansainvälisiä osaajia ja kansainvälisiä yrityksiä. Monipuolisessa ja yti-
mekkäässä koulutustilaisuudessa tartutaan asioiden ytimeen ja pyritään saamaan käsitys työperäiseen maahanmuut-
toon linkittyvistä palveluista sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämisestä alueen elinkeinoelämän kehittämisessä.  
 

 
Luentosarja kotouttamisen teemoista jatkuu, Lue lisää  
Webinaarit kuuluvat Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen vuosina 
2017–2018 toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen teemoja joka kuukau-
den ensimmäisenä perjantaina. Koulutukset ovat maksuttomia. 
SAVE THE DATES 
2.3.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa 
6.4.2018 klo 9-11 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan 
4.5.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajien koulutuspolut 
8.6.2018 klo 9-11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 

Työkaluja | Verktyg ______________________________ 

En megafon för mångkulturella aktörer. Megafon är en nyt informationskanal för aktörer inom in-
tegration och mångkulturell verksamhet i Jakobstadsnejden inklusive Kronoby. Via e-postlistan kan 
man få ut information om sin mångkulturella verksamhet till ett större nätverk med kontakter bland 
nyanlända. Listan modereras av Anna Kotka-Bystedt, projektkoordinator för En bra start i Österbot-
ten – Integrerade servicekedjor för invandrare i Jakobstadsnejden. 
 
Suomen pakolaisapu on aloittanut uuden blogisarjan, joka ruotii maahanmuuttoa eri näkökulmista. 
Joulukuussa julkaisu Kristina Stenmanin kirjoitus otsikolla Hyvä kotoutuminen rakentuu paikallisyh-
teisöissä. Lue lisää  
 
Tehylehti: Kohtaa ihminen–potilas ei ole vain kulttuurinsa tai uskontonsa edustaja(5.1.2018)Lue lisää 
 
Videomateriaalia pakolaisten vastaanoton suunnittelun tueksi Lue lisää 
 
Uusi verkkopalvelu opastaa Suomeen työhön tai opiskelemaan tulevan sujuvaan viranomaisasiointiin 
Lue lisää 
 
Maakunta- ja sote-uudistusta esitellään nyt myös animoidun videon avulla. Video esittelee uudistuk-
sen tiiviissä muodossa ja helposti ymmärrettävällä tavalla. YouTube-videon finns även på svenska och 
engelska. Lue lisää 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luentosarja-kotouttamisen-teemoista-jatkuu-tutustu-kevaan-ohjelmaan
http://pakolaisapu.fi/2017/12/20/blogi-kristina-stenman/
https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/kohtaa-ihminen-potilas-ei-ole-vain-kulttuurinsa-tai-uskontonsa-edustaja
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/videomateriaalia-pakolaisten-vastaanoton-suunnittelun-tueksi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-verkkopalvelu-opastaa-suomeen-tyohon-tai-opiskelemaan-tulevan-sujuvaan-viranomaisasiointiin
https://www.youtube.com/watch?v=3GHEWcKHSXk&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Maakunta-+ja+sote-uudistuksen+uutiskirje+21%2A12%2A2017&utm_term=watch+video&utm_content=u-2591932-60222913-1480691-4

