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UUTISKIRJE-NYHETSBREV 3-2019  

Ajankohtaista kotouttamisessa ja 

maahanmuuttoasioissa Pohjanmaalta, Keski- ja Etelä-

Pohjanmaalta sekä valtakunnallisesti  

Aktuellt i integrering och immigration från 

Österbotten, Mellersta- och Södra Österbotten och på 

riksnivå   

Tietosuojaseloste Dataskyddsbeskrivning 

 
 

Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________ 

 

Asuinturvallisuuskoulutusta maahanmuuttajayhteisöille! 

Infotilaisuus maksuttomasta asuinturvallisuuskoulutuksesta Vaasan alueella tiistaina 2.4.2019. klo 18.00-19.30 

Pohjanmaan Yhdistykset ry:n auditoriossa, os. Korsholmanpuistikko 44, 65100 Vaasa 
Ohjelma: 

-Maahanmuuttajayhteisöjen turvallisuuskoulutuksen rakenne ja sisältö. Maahanmuuttajataustaisten 
kouluttaminen arjen turvallisuuskouluttajiksi (MAKO): Toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, Helsingin Pelastusliitto 

-Uudenmaan alueella toteutettu turvallisuuskoulutus ja siitä saadut kokemukset: Turvallisuuskouluttaja Lasse 
Wallius, Helsingin Pelastusliitto 

-Turvallisuuskoulutuksen toteutus Vaasan alueella, Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ja Suomen pelastusalan 
Keskusjärjestö 
Tilaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhteisöjen johdolle ja työntekijöille. 

Ilmoittautumiset: info@vaasanseudunyhdistykset.fi 
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, +358 50 524 6200, olli-veikko.kurvinen@helpe.fi 

 
 
Center for PINS is thrilled to welcome you to its forum “Embracing Otherness 

to Stop Discrimination”. It includes 3 thematic workshops, 1 seminar and a handbook, summing up 

the knowledge learned during the workshops. 
  

With this forum, we would like to create space where people can discuss their experiences and needs as well as 
exchange good practices and develop concrete solutions. The themes of 3 workshops include identification and 

then tackling social and institutional discrimination on the grounds of language, ethnicity, country of origin, 
gender, age, disability or sexual orientation within the Swedish-speaking Ostrobothnia. 
  
After the workshops, a final seminar is organized to share the outcomes of the workshops and to deeper explore 
how discrimination shapes the life experiences and aspirations of the people residing within the Swedish-speaking 

Ostrobothnia. Embracing Otherness to Stop Discrimination workshops. 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b
https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/
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The final seminar also includes a presentation about the final product - manual “Building a Capacity to Deal with 

Discrimination”, which consists of the outcomes of each thematic workshop. Its preliminary content will be shared 
with the audience and there will be created space for a discussion to generate possible improvements. 
   
To register to the workshop, please send an email to information@centerforpins.org  or fill in the registration 
form on our web-page.  For more information: Forum “Embracing Otherness to Stop Discrimination” 
 
 

Fokus föräldrar – resurs eller utmaning Konferens 8-9.4.2019 i Vasa.                                                       

Integrations- och samarbetsprojektet Stig in! Astu sisään! Come in! 

arrangerar konferens i Vasa 

När/When: Måndag/Monday 8- Tisdag/Tuesday 9.4.2019 

Var/Where: Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center 101, Vasa/Vaasa                                                                            

Anmälan senast/ Registration deadline: 30.3.2019 här!/here! 

Konferensen är tvåspråkig, svenska /engelska. The conference is bilingual Swedish/English. 

Föräldrarna ska och bör alltså stöda sina barn – men hur stöder vi föräldrarna? Hur ser vi på föräldrarna i deras 

viktiga roll som fostrare och hur lyfter vi och motiverar dem? Hur ser vi på vårt gemensamma ansvar som 

myndighetspersoner och medfostrare? 

Målgruppen för konferensen är yrkesgrupper som kommer i kontakt med nyanlända föräldrar; exempelvis 

lärare, småbarnspedagoger, socialarbetare, flyktinghandledare, sjukvårdare. 

 

Österbottens delaktighetsarena 

Tid: onsdagen den 24.4.2019 kl. 9–19 Plats: Campus Alere, Wolffskavägen 31, Vasa 
Anmälningen senast den 17.4.2019 
Tillfället är kostnadsfritt och tvåspråkigt. Seminariets broschyr och program 
  
VAD ÄR DELAKTIGHETSARENA?  
En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har möjlighet till en smidig, aktiv vardag 
där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta 
är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna som leder till goda resultat. 
Delaktighetsarenan erbjuder anföranden, korta faktapresentationer, workshoppar med olika perspektiv på 
delaktighet. 
FÖR VEM? 
Alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle är välkomna med på 
Delaktighetsarenan. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är personer som i sitt arbete eller på fritiden 
arbetar med att främja delaktighet och påverkansmöjligheter för invånare, klienter eller medlemmar. Särskilt 
föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och medlemmar i olika 
påverkansorgan samt aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn. 
  
 Varmt välkommen till Österbottens delaktighetsarena!  

mailto:information@centerforpins.org
mailto:information@centerforpins.org
https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/registration-for-the-1st-workshop/
https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/registration-for-the-1st-workshop/
https://centerforpins.org/our-work/projects/social-integration-project/
https://survey.abo.fi/lomakkeet/11194/lomake.html
https://link.webropolsurveys.com/S/A11ECF01639F33B1
https://www.dittosterbotten.fi/assets/11/Osallisuusareena/20190424-Delaktighetsarenans-broschyr-och-program.pdf
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Läs mera: www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena/ 
Delaktighetsarena på Facebook 
#Delaktighetsarenan2019 
Mera information: 
Irina Nori, Österbottens förbund:  irina.nori@obotnia.fi, tel. 0440 320 644 
Pia Söderholm, Österbottens Föreningar: pia.soderholm@pohy.fi, tel. 050 336 3382                                                  
Jussi Koiranen, Österbottens Föreningar: jussi.koiranen@pohy.fi, tel. 050 332 4248 
 

Pohjanmaan osallisuusareena 

Aika: keskiviikkona 24.4.2019 klo 9–19 Paikka: Alere-kampus, Wolffintie 31, Vaasa 
Ilmoittautuminen viimeistään 17.4.2019 
Tilaisuus on maksuton ja kaksikielinen. Seminaarin esite ja ohjelma 
 
MIKÄ ON OSALLISUUSAREENA? 
Onnistunut osallisuus tarkoittaa sitä, että asukkaalla ja asiakkaalla – sinulla ja minulla – on mahdollisuus elää 
mutkattomasti aktiivista arkea ja vaikuttaa yhteisössään, elinympäristössään ja palveluissaan. Asukkaiden ja 
asiakkaiden kuuleminen sekä yhdessä tekeminen ovat julkisella sektorilla, yrityksissä ja yhdistyksissä 
voimavaroja, jotka johtavat hyviin tuloksiin. Osallisuusareena tarjoaa puheenvuoroja, tietoiskuja ja työpajoja 
osallisuuden eri näkökulmista.   
KENELLE? 
Osallisuusareenalle ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneet vaikuttamisesta ja yhteisten asioiden 
kehittämisestä. Seminaarin pääkohderyhmä ovat henkilöt, joiden työhön tai vapaa-aikaan kuuluu osallistumisen 
helpoksi tekeminen ja asukkaiden, asiakkaiden tai jäsenten mielipiteen huomioiminen. Erityisesti järjestöt ja 
yhdistykset, valtion ja kuntien henkilöstö, luottamushenkilöt ja vaikuttamistoimielinten jäsenet, sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijat/yrittäjät sekä hyvinvointiyrittäjät. 
  
Lämpimästi tervetuloa Pohjanmaan osallisuusareenaan! 
Lue lisää: https://www.dittosterbotten.fi/osallisuusareena/ 
Osallisuusareena Facebookissa 
#Osallisuusareena2019 
Lisätietoja: 
Irina Nori, Pohjanmaan liitto:  irina.nori@obotnia.fi, puh. 0440 320 644 
Pia Söderholm, Pohjanmaan yhdistykset: pia.soderholm@pohy.fi, puh. 050 336 3382                                                  
Jussi Koiranen, Pohjanmaan yhdistykset: jussi.koiranen@pohy.fi, puh. 050 332 4248 
 

Tervetuloa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivään 25.4.2019 Helsingissä 

kokouskeskus Paasitornissa osoitteessa Paasivuorenkatu 1 A.  

Tilaisuus on maksuton, ja sisältää lounas- sekä kahvitarjoilun. 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke kutsuu jälleen pakolaisten vastaanoton parissa kunnissa toimivia 
ammattilaisia, järjestöjä ja hankkeita Pakolaisesta kuntalaiseksi –verkostopäivään. Verkostopäivän teemana on 
pakolaistaustaisten perheiden kotoutuminen. Ilmoittautuminen päättyy 12.4. Pakolaisesta kuntalaiseksi 
verkostopäivän ohjelma. Pakolaisesta kuntalaiseksi verkostopäivän ilmoittautuminen. 

http://www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena/
https://www.facebook.com/events/458990984636262/
mailto:irina.nori@obotnia.fi
mailto:pia.soderholm@pohy.fi
mailto:jussi.koiranen@pohy.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/A11ECF01639F33B1
https://www.dittosterbotten.fi/assets/11/Osallisuusareena/20190424-Osallisuusareenan-esite-ja-ohjelma.pdf
https://www.dittosterbotten.fi/osallisuusareena/
https://www.facebook.com/events/458990984636262/
mailto:irina.nori@obotnia.fi
mailto:pia.soderholm@pohy.fi
mailto:jussi.koiranen@pohy.fi
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf/1267de93-70fc-6e33-7979-1bbbaced49ce/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf/1267de93-70fc-6e33-7979-1bbbaced49ce/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf.pdf
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5329881&sid=C2BRYSDuCd
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MONET Seminaari 2019: Hyvinvoiva kotoutuja – työkaluja, tutkimusta ja 

näkökulmia 6.5.2019 klo 8.30-16.00 Mannerheimintie 166, Helsinki 

Kevään 2019 MONET-seminaarissa pääset kuulemaan ajankohtaisia asioita kotoutumiseen liittyen. Seminaarissa 
esitellään työkaluja sekä tutkimus- ja kehittämistyötä kotoutumisen tueksi. Lisäksi esitellään ajankohtaisia 
asioita paperittomista ja turvapaikanhakijoista ja kuullaan näkökulmia toiseuttamisesta ja syrjimättömyydestä. 
Tilaisuuden järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.  

Ilmoittaudu seminaariin  
Lisätietoja tilaisuudesta THL:n tapahtumakalenterissa. 

 

Kotona Suomessa -hankepäivä 5.6.2019 Paasitornissa, tervetuloa! 

Valtakunnallinen Kotona Suomessa –hankepäivä pidetään tänä vuonna keskiviikkona 5.6. Paasitornissa 
Helsingissä. Päivään kootaan kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea ja niitä käsitellään muun muassa 
hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä menetelmillä. Kotona Suomessa 
hankepäivän 5.6.2019 ohjelma ja ilmoittautuminen. 

 

Avustuksia | Understöd ____________________________ 

 

Paikka auki -avustuksen haku vuodelle 2020 

STEAn uusien avustusten haku alkaa 3.4. Osana hakua järjestöt voivat hakea avustusta Paikka auki -
avustusohjelmasta, joka tarjoaa sote-järjestöille mahdollisuuden työllistää osatyökykyinen tai työelämän 
ulkopuolella oleva nuori vuodeksi. 
 
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.  
På webbplatsen kotouttaminen.fi presenteras kortfattat de fonder hos vilka projektfinansiering kan sökas till 
exempel för integrationsarbete och -verksamhet. På webbplatsen kan du också kontrollera ansökningstiderna 
för de viktigaste fonderna. 
 
Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä. 

 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 

 
PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveyden tukemisesta 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat tuottaneet laajan videopohjaisen 
koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. 
  
Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan kaikki webinaarit ovat 
katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/3DDCCAB6D43C392B.par
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4476591
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Kotona+Suomessa+-+Valtakunnallinen+hankep%C3%A4iv%C3%A4%205.6..2019/1201dac2-0d2f-499b-b448-f3b596853f7f
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Kotona+Suomessa+-+Valtakunnallinen+hankep%C3%A4iv%C3%A4%205.6..2019/1201dac2-0d2f-499b-b448-f3b596853f7f
https://www.paikka-auki.fi/paikka-auki/?utm_source=SOSTEkirje%3A+Jotta+huomennakin+olisi+joku&utm_medium=email&utm_campaign=SOSTEkirje
https://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://kotouttaminen.fi/sv/projektfinansiering
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paloma-koulutus-tarjoaa-kaytannonlaheista-tietoa-pakolaisten-mielenterveyden-tukemisesta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
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Työkaluja ja infoa| Verktyg och information________________ 

 
STM Tiedote 27.3.2019: Ankkuritoiminnan tavoitteena on auttaa nuoria koko Suomessa yhden luukun 
periaatteella 
Riippumatta siitä missä päin Suomea asuu, nuorella tulee olla mahdollisuus saada apua kun hän esimerkiksi 
oireilee rikoksilla, käyttää huumeita tai on vaarassa radikalisoitua. Tuoreen ankkuritoiminnan käsikirjan 
tavoitteena on tukea ammattilaisia työssään siten, että toiminta olisi yhdenmukaista koko maassa. 
Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Uutinen ankkuritoiminnasta ja ankkuritoiminnan käsikirja. 
 
 
Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luonut selkokieliset arjen turvallisuus ja ensiapuohjeet, jotka 
ovat kaikkien käytössä. Ohjeet sopivat niin vapaaehtois- kuin ammattilaiskäyttöön, niin tavallisille ihmisille kuin 
erityisryhmille. Opas kertoo selkosuomeksi toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa, siitä mitä ihmiselle 
hädän hetkellä tapahtuu, miten voi auttaa itseään, kodin turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta. Oppaan voi 
ladata Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet sivulta PDF-muodossa. 
 
 
STM Uutinen 4.3.2019: Ihmiskaupan tunnistamiseen ja uhrien auttamiseen on nyt sosiaali- ja 
terveydenhuollossa entistä paremmat mahdollisuudet, kun uusi Avaa ovi avulle -oppimateriaali on julkaistu alan 
ammattilaisten ja kouluttajien käyttöön. 
Uuteen aineistoon on koottu tietoa ihmiskaupasta ja sen vastaisesta työstä Suomessa. Lisäksi se sisältää tietoa 
uhrien oikeuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten roolista uhrien auttajina. Aineisto antaa 
myös tietoa ja välineitä siihen, miten kohdata ihmiskaupan uhri ja miten uhrien hyvinvointia voi tukea. 
Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, p. 02951 63177 

 Avaa ovi avulle - ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen  
 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä  
 Ihmiskaupan ehkäiseminen (STM) 
 International Organization for Migration (IOM) Suomen toimisto 
 Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa (HOIKU-hanke) 

 
SHM pressmeddelande 4.3.2019: Nu när läromaterialet Öppna dörren för hjälp (Avaa ovi avulle) har publicerats 
för yrkesutbildade personer och utbildare inom området finns det ännu bättre möjligheter inom social- och 
hälsovården att identifiera människohandel och hjälpa offren. 
I det nya materialet har man sammanställt information om människohandeln och arbetet mot den i Finland. 
Materialet innehåller även information om offrens rättigheter samt om rollen för de yrkesutbildade personer 
inom social- och hälsovården som hjälper offren. Materialet ger även information om och verktyg för hur man 
ska bemöta ett offer för människohandel och hur offrens välbefinnande kan stödjas. 
Ytterligare information: Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63 177 

 Avaa ovi avulle - ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Materialet finns tillgängligt 
på svenska i mars) 

 Systemet för att hjälpa offer för människohandel 
 Förebyggande av människohandel (SHM) 
 International Organization for Migration (IOM) Kontoret i Finland (på engelska) 

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ankkuritoiminnan-tavoitteena-on-auttaa-nuoria-koko-suomessa-yhden-luukun-periaatteella
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Selkokielinen_turvallisuus_esite_2018_A5_p%C3%A4ivitys_12_2018_0.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Selkokielinen_turvallisuus_esite_2018_A5_p%C3%A4ivitys_12_2018_0.pdf
http://www.iom.fi/en/avaa-ovi-avulle
http://www.ihmiskauppa.fi/
http://stm.fi/ihmiskauppa
http://iom.fi/en
http://www.iom.fi/en/hoiku
http://www.iom.fi/en/avaa-ovi-avulle
http://www.ihmiskauppa.fi/sv
https://stm.fi/sv/forebyggande-av-manniskohandel
http://iom.fi/en
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 Hälsovård och välbefinnande för offer för människohandel i Finland (HOIKU-projektet) (på finska) 

 
Opetushallitus: Tutkintojen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen 
tunnustaminen@oph.fi   
Utbildningsstyrelsen: Frågor som gäller erkännande av examina kan skickas till adressen tunnustaminen@oph.fi 
 
 
Euroopan muuttoliikeverkoston maahanmuuttosanaston uusi versio on julkaistu suomeksi  
Sanasto on suomenkielinen versio Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) työstämän monikielisen Maahan-
muutto- ja turvapaikkasanaston viime vuonna julkaistusta verkkoversiosta.  
Uutinen kotouttaminen.fi-sivuilla. Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 6.0   (på finska eller på engelska) 
 
EMN-tutkimus Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States - EU-
vertailuraportti julkaistu  
Vertailuraportti antaa kattavan kuvan kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta 
EU-jäsenmaissa. Tutkimuksen painopiste oli käytännöissä, jotka tukevat kolmansien maiden kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoille. Keskeisiä havaintoja kaikista tutkimukseen osallistuneista jäsenmaista: kotouttamisohjelmat 
joilla on pidempi kestoinen kansallinen rahoitus tuottavat tuloksia; tarvitaan selkeät tavoitteet 
kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuudelle, jotta hyvät käytänteet voidaan tunnistaa ja arvioida; julkisen ja 
yksityisen sektorin kotouttamistoimenpiteet täydentävät toisiaan. EMN kansainvälinen vertailuraportti (på 
engelska) 
 
Väitös Helsingin yliopistossa: Kotouttamistoimenpiteet voivat vahvistaa maahanmuuttajien syrjäytymistä. 
Tuuli Kurki väitteli 22.2.2019 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Immigrant-ness 
as (mis)fortune? - Immigrantisation through integration policies and practices in education. Uutinen väitöksestä 
on luettavissa Helsingin yliopiston sivuilla. (på engelska) 
 
kotoutumisentukena.fi palvelu on avattu  
Uudessa palvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten 
kielikerhoja, kohtaamispaikkoja ja vertaisryhmiä. Valtakunnallinen palvelu on suunnattu kotoutumisen parissa 
toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Sen kielet ovat suomi ja ruotsi. Verkkopalvelu vahvistaa kotoutumista 
tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Se tukee alueellisten 
palveluiden suunnittelussa ja yhteiskehittämisessä tuomalla näkyviin toimijoiden ja palveluiden monimuotoisen 
kokonaisuuden ajantasaisesti. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta. 
stödförintegration.fi service ha öppnats 
stödförintegration.fi är till för dig som arbetar med integration. Du kan söka och annonsera om 
integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet för invandrare samt evenemang och utbildningar för anställda och 
frivilliga. Du får aktuell information av andra aktörer i branschen och är med och bygger upp en 
webbgemenskap för integrationsfrämjande aktörer! 
 
Talent Coastline opened a Linkedin platform for Talent Coastline - a pilot for international talents to boost 
growth in Ostrobothnia. The platform is coordinated by the Centre for Economic Development, Transport and 
the Environment Ostrobothnia.  
All interested parties are welcome to join at: https://www.linkedin.com/groups/13668172/ 

http://www.iom.fi/en/hoiku
mailto:tunnustaminen@oph.fi
mailto:tunnustaminen@oph.fi
https://kotouttaminen.fi:8443/artikkeli/-/asset_publisher/euroopan-muuttoliikeverkoston-maahanmuuttosanaston-uusi-versio-on-julkaistu-suomeksi
http://www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf
http://www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/kotouttamistoimenpiteet-voivat-vahvistaa-maahanmuuttajien-syrjaytymista
https://kotoutumisentukena.fi/
https://kotoutumisentukena.fi/sv/forstasidan
https://www.linkedin.com/groups/13668172/
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#talentcoastline 
 
 
Tilastokeskuksen sivuilta löydettävissä nyt kuntakohtaisia tilastoja maahanmuuttajista maksuttomasti.  

029 -- Syntymävaltio sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  
030 -- Kansalaisuus sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  
031 -- Kieli sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  
032 -- Syntyperä ja taustamaa sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017  

 
Pakolaisapu: Omakielisen yhteiskuntaorientaation valtakunnallisesti hyödynnettävä oppikirja julkaistu. 
Pakolaisapu on kehittänyt yhteistyöverkostonsa kanssa Omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssikonseptin ja 
valtakunnallisesti hyödynnettävän Suomi - Yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Oppikirja on laadittu kurssin 
kouluttajan käsikirjaksi, mutta se on kaikkien vapaasti ladattavissa Pakolaisavun sivuilta suomeksi ja arabiaksi. 
 
Jos haluat jatkossa tiedottaa oman organisaatiosi ajankohtaisista aiheista Kotona Suomessa uutiskirjeessä, 
lähetä sähköpostia kuun 26. päivään mennessä osoitteeseen maarit.ojala@ely-keskus.fi  
Om du framöver vill informera om aktuella saker inom din organisation i Nyhetsbrevet för ”Finland – mitt hem” 
–projektet, skicka e-post före 26. varje månad under adress maarit.ojala@ntm-centralen.fi 
 
 
Terveisin | Hälsningar  
 
Maarit Ojala 
Aluekoordinaattori | Regionalkoordinator 
Kotona Suomessa (ESR) | Finland -mitt hem (ESF) 
 
 
maarit.ojala@ely-keskus.fi | maarit.ojala@ntm-centralen.fi  
0295 020938, vaihde | växel 0295 020938 
Uudenmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Nyland 
Toimipaikka: Pohjanmaan ELY-keskus, Wolffintie 35 B, Vaasa 
Anställningsorten: ELY-centralen i Österbotten, Wolffskavägen 35 B, Vasa 
www.ely-keskus.fi I www.ntm-centralen.fi 
 

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_029.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_030.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_031.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_032.px/?rxid=79aec342-1571-40c4-9bb0-e191a2dd153d
https://pakolaisapu.fi/omakielinen-yhteiskuntaorientaatio-kurssi/
mailto:maarit.ojala@ely-keskus.fi
mailto:maarit.ojala@ntm-centralen.fi
mailto:maarit.ojala@ely-keskus.fi
mailto:maarit.ojala@ntm-centralen.fi
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ntm-centralen.fi/

