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Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________
Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste
Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää?
OECD julkaisee 5.9.2018 raportin, joka käsittelee maahanmuuttoa, kotoutumista ja kotouttamista
Suomessa etenkin työllisyysnäkökulmasta. Suomen toiveesta tehty selvitys sisältää myös vertailutietoa muista OECD-maista. OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemen ja työministeri Jari Lindströmin
yhteistä tiedotustilaisuutta voi seurata 5.9.2018 alkaen klo 11.30 suorana verkkolähetyksenä osoitteessa vn.fi/live.
Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin. Syksyllä 2018 käynnistyy uusi valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on turvata yritysten kasvu ja kansainvälistyminen kasvukeskuksissa. Hankkeessa lähdetään liikkeelle yritysten sekä kasvukeskusten ja ympärysseutujen omista tarpeista. Lue lisää

Avustuksia | Understöd ____________________________
Länsi-Suomen ESR-haku 15.6.2018-3.10.2018 Lue lisää
ESF-utlysning 15.6.2018-3.10.2018 Läs mer
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston
(ISF) hankehaut ovat avoinna 27.8. - 1.10.2018.
Verkkokoulutus 12.9.2018 klo 13-16 (ilmoittautuminen viimeistään 7.9.)

Projektansökan i asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF)
öppen 27.8.2018 - 1.10.2018.
Infomöten om ansökningsförfarandet ordnas som webbinarium den 12 september kl. 13-16 (Anmälningar senast 7.9)

Ennakkotieto: Kotouttamisen osaamiskeskuksen jakamaa rahoitusta haettavissa syksyllä. Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuodelle 2019 myönnettävän avustuksen kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret
ja nuoret aikuiset. Lue lisää

Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä, Lue lisää

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
Save the dates: Luentosarja kotoutumisen teemoista jatkuu syksyllä 2018!
Kotona Suomessa -hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu syksyllä. Webinaarit ovat joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina
klo 9-11.
7.9.2018
Uusi laki kotoutumisen edistämisestä Ilmoittautuminen 6.9 klo 12 mennessä
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5.10.2018
2.11.2018
14.12.2018

Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat
Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?
Kysy kotouttamisesta –asiantuntijat vastaavat

26.9.2018 Pietarsaaren ja Kokkolan seudun kotoutumisen verkostopäivät, Kokkola
Ilmoittautumisaika 01.09.2018 klo 08.00 - 20.09.2018 klo 12.00 Sitovat ilmoittautumiset seuraavasta Linkistä
Tarkempi Ohjelma. Mukana Mia Luhtasaari Oikeusministeriön TRUST-hankkeesta, Antti Kanniainen Opetushallituksesta sekä Kati Turtiainen Chydeniuksen SEMPRE-hankkeesta. Tilaisuus on maksuton.
Järj. Kotona Suomessa –hanke (ESR).

Save the dates: 25 – 26.9.2018 Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät, Pieksämäki
Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

Save the date: 11.10.2018 EMN-seminaari, Alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden kotoutuminen ja osallisuus, Helsinki
Seminaarissa puhuvat mm. lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sekä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.
Lisätietoja tulossa http://www.emn.fi/

23-24.10.2018 Suuret pohjalaiset kotoutumispäivät | De stora Österbottniska integrationsdagarna, Vaasa Vasa
Ilmoittaudu jo alustavasti niin varmistat, että saat ajan tasalla olevaa tietoa päivien muusta ohjelmasta. Lopullinen ohjelma valmistuu loppukesästä. Alustava ilmoittautuminen tästä
Gör en preliminär anmälan redan nu så säkrar du att du får uppdaterad information om dagens övriga program. Det slutliga programmet blir färdigt i slutet av sommaren. Preliminär anmälan här
Mitä kotoutumisella ja osallisuudella ymmärretään? Aiheesta keskustellaan usein ja ilmiö ymmärretään monitasoisesti ja – sisältöisesti. Suurten pohjalaisten kotoutumispäivien aikana sinulla on mahdollisuus kuunnella ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa reflektoiden kysymystä teorian, käytännön ja kokemustiedon valossa. Päivät järjestetään Hyvä alku Pohjanmaalla- ja Stig In! Astu sisään! Come In! – hankkeiden yhteistyönä. Hankkeita rahoittavat ESR, AMIF ja Svenska Kulturfonden.
Päivien ohjelmassa on luvassa puheenvuoroja mm. seuraavilta henkilöiltä: Dr. Alison Strang Queen Margaret University, Edinburgh, erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta, toimittaja, kirjailija Fanna
Ndow Norrby ja toimittaja, valokuvaaja Sanna Sjöswärd Ruotsista. Sen lisäksi ohjelmassa on kotoutumiseen, osallisuuteen ja ulkopuolisuuteen liittyviä rinnakkaissessioita, Hyvä alku Pohjanmaalla-hankkeen esittely, pienmessut
ym.
Vad förstår vi med integration och delaktighet? Ämnet debatteras ofta men fenomenet förstås på varierande sätt.
Under de Stora Österbottniska Integrationsdagarna får du möjlighet att lyssna till och diskutera med föreläsare
som har gedigen erfarenhet av tematiken såväl ur teoretiskt och praktiskt som själverfaret perspektiv. Dagarna
ordnas i samarbete mellan projekten En bra start i Österbotten och Stig In! Astu sisään! Come In! Projekten finansieras av ESF, AMIF och Svenska Kulturfonden.
Under dagarna utlovas presentationer av följande personer: Dr. Alison Strang från Queen Margaret University,
Edinburgh, specialforskare Pasi Saukkonen från Factacentralen vid Helsingfors stad, journalist och författare
Fanna Ndow Norrby samt journalist och fotograf Sanna Sjöswärd från Sverige. Dessutom innehåller programmet
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paralellsessioner kring frågor om integration, delaktighet och utanförskap, presentation av projektet En bra Start i
Österbotten, en mini-mässa osv.

Save the date: 15.11.2018 Pakolaisesta kuntalaiseksi – verkostopäivä, Helsinki
Verkostopäivän aiheena on pakolaisten vastaanoton kehittäminen uudistuvassa kunnassa. Mikä muuttuu maakuntaja sote-uudistusten myötä? Minkälainen rooli kumppanuuksilla tulee olemaan? Miten vastaanotto- ja kotouttamistyössä voidaan hyödyntää paremmin hanketyön tulokset ja vapaaehtoistoiminnan tarjoama tuki kotoutujille? Verkostopäivä on maksuton, koko päivän tilaisuus. Tilaisuus on suunnattu kunnissa pakolaisten vastaanoton parissa
toimiville. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan alkusyksystä. Lue lisää

Työkaluja ja infoa| Verktyg och information ________________
Tilastokeskuksen sivuilta löydettävissä nyt kuntakohtaisia tilastoja maahanmuuttajista maksuttomasti Lue lisää
029
030
031
032

-----

Syntymävaltio sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017
Kansalaisuus sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017
Kieli sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017
Syntyperä ja taustamaa sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017

TEM:n budjettiesityksessä kiinnitetään huomiota myös maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työmarkkinoille siirtymistä pyritään helpottamaan lisäämällä kielikoulutusta ja yhteiskunta- ja työelämäorientaatiota. Tähän kokonaisuuteen kohdennetaan 10 miljoonaa euroa myös syksyn 2018
lisätalousarviossa. Lue lisää

KELA: Aikuisten perusopetuksessa olevat saavat jatkossa opintotukea ja koulumatkatukea Lue lisää
Sisäministeriö: EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupia pidennetään ja työnhakuun kannustetaan Lue lisää
>Inrikesministeriet: Giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare och studerande från länder utanför EU ska förlängas och sökande av jobb ska uppmuntras Läs mer
Pakolaisapu: Omakielisen yhteiskuntaorientaation valtakunnallisesti hyödynnettävä oppikirja julkaistu. Pakolaisapu on kehittänyt yhteistyöverkostonsa kanssa Omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssikonseptin ja
valtakunnallisesti hyödynnettävän Suomi - Yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Kurssi ja oppikirja selittävät suomalaisen
yhteiskunnan toimintaa, arvoja ja arkipäivän käytäntöjä. Tarkoituksena on antaa uusille tulijoille täällä tarvittavia kansalaistaitoja. Oppikirja on laadittu kurssin kouluttajan käsikirjaksi, mutta se on kaikkien vapaasti ladattavissa Pakolaisavun
sivuilta suomeksi ja arabiaksi. Lue lisää

ESIKOTO: Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla –loppuraportti (2018). ESIKOTO
– Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja järjestää turvapaikanhaki-
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joille ja vasta oleskeluluvan saaneille henkilöille mielekästä, matalan kynnyksen osallisuutta vahvistavaa toimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin järjestöjen osaamista esikotouttavaan toimintaan työpajojen ja
koulutusten avulla. Hanke rahoitettiin Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:sta 1.5.2016 – 31.8.2018. Lue lisää
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