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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

 

24.1.2018                                  

 

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.  
 
HUOM! eSpecima-kysely korkeakoulutetuille maahanmuuttajille liittyen ulkomailla suoritettujen 
korkeakoulututkintojen tunnustamiseen. Ennora ja Funderatas tekevät Työ- ja elinkeinoministeriön 
toimeksiannosta selvistystä, jossa arvioidaan ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamiseen, 
laillistamiseen ja täydentämiseen liittyvää sähköistä tiedotusta. Tavoitteena on kehittää tutkintoihin 
liittyvää sähköistä tiedotusta mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja informatiiviseksi. Nyt 
kerätään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kokemuksia ja näkemyksiä aiheesta allaolevan 
linkin kautta sähköisellä kyselyllä. Toivomme teidän välittävän tietoa tästä kyselystä kohderyhmälle. 
Vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia ja siihen voi vastata 2.2.2018 saakka.  
 

https://my.surveypal.com/eSPECIMA-Kysely 
 
 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Kotona Suomessa-
toimenpidekokonaisuuden hankehaku on avoinna. Haku päättyy 23.3. Haku on 
valtakunnallinen ja hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. 
Kohderyhmänä haussa on oppilaitokset, pääasiassa korkeakoulut ja sisältöjen tulisi 
liittyä korkeakoulutetuille maahanmuuttajille järjestettäviin lisäopintoihin, jotka 
tukevat esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustamisen malleja. Ks. Lisätietoja ja 
tarkemmat painopisteet hakuun täältä. 
 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukia 1.1. lähtien. Kuntien 
haettavana on bonusraha uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä, laskennallisen 
korvauksen lisäosa vuonna 2017 kunnan vastaanottamista pakolaisista sekä lisätuki 
hätätapausten vastaanottoon. Lisätuet maksetaan Sylvia-hankkeesta. Lisätietoa täältä.    
 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
https://my.surveypal.com/eSPECIMA-Kysely
http://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/1665767/Kev%C3%A4t_+2018_valintaperusteet_KotonaSuomessa_ver2.pdf/91ed256c-5309-4d95-a610-10484e20c493
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lisatuet-pakolaisia-vastaanottavien-kuntien-haettavissa-1-1-2018-alkaen
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Kotouttaminen.fi-portaalissa on nyt koottuna myös yhteen keskeiset maahanmuuttoon 
ja kotouttamiseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Rahastomahdollisuudet ovat 
koottuna varsin kattavasti. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia 
hakuaikoja. Sivuston löydät helposti täältä.  
 
Alli Paasikiven säätiön tutkimus-, kulttuuri- ja kehittämishanke-apurahat ovat 
haettavissa nyt. Hakuaikaa on 30.1. saakka. Säätiön sivuilla on tarkempi ohjeistus ja 
esimerkkejä erilasista avustuksista, joita on myönnetty aiemmin.  
 
Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku helmikuussa. 
Haku on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.-3.4. Katso lisätietoja hausta täällä.  

 
 

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.  

 
 
Kotona Suomessa hanke järjestää syksystä 2017 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-tililtä.  

  

 2.2. klo 9-11 – Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita – 
Turusta (Seurattavissa etänä omalta koneelta!). Linkki ohjelmaan ja 
ilmoittautumiseen. 

 3.2. klo 9-11 – Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa, lähetys Kuopiosta 

 6.4. klo 9-11 – Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan, 
lähetys Tampereelta 

 4.5. klo 9-11 – Maahanmuuttajien koulutuspolut, lähetys Vaasasta 

 8.6. klo 9-11 – Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen, lähetys 
Helsingistä. 

 
Tarkemmat esitteet aamupäiväseminaareista löydät www.kotouttaminen.fi –portaalista. 
Tilaisuuksista toimitetaan seurannan mahdollistavat linkit etukäteen. Muistathan, että 
webinaarien tallenteet tulevat myös jatkossa Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
YouTube-tilille.  
 
26.1., klo 9:30–13 järjestetään Kuusamossa seminaari: Kulttuurit kohtaavat työpaikalla. 
Seminaarissa käsitellään kulttuurien tapojen ja tottumusten näkymistä työelämän 

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://www.jelli.fi/2017/12/08/21124/
http://www.stea.fi/-/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017&snb_adname=STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017%20-%20Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&emlr=u-2591860-56023642-1480142-4&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20joulukuu%20*2*%202017&utm_term=Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&utm_content=u-2591860-56023642-1480142-4
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e8800ec1-1ea5-4b5e-a71a-19928d3b9bbc?displayId=Fin1448999
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e8800ec1-1ea5-4b5e-a71a-19928d3b9bbc?displayId=Fin1448999
http://www.kotouttaminen.fi/
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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). Lisätietoja www.ksak.fi sekä 
Sanna Niikkonen (sanna.niikkonen@ksak.fi; 0400264984). 
 
2.2. alkaa Kainuun opistolla arabian kielen kurssi. Kurssi on tarkoitettu kaikille arabian 
kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Lisätietoja täältä.  

 
7.2. klo 8-12 Oulussa järjestetään Makia Homma! – Maahanmuuttajataustaisten 
työllistymisen tukiverkoston ensimmäinen kokoontuminen, johon ovat tervetulleita 
kaikki, joiden toiminta tai ylipäätään kiinnostus liittyy maahanmuuttajataustaisten 
työllistymiseen Oulun seudulla ja sen kehittämiseen. Aamupalatilaisuudessa kuullaan 
myös asiantuntijapuheenvuoroina Laura Lindemania Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä 
Elisa Vepsäläistä StartUpRefugeesilta. Lisätietoa aluekoordinaattorilta, 
ilmoittautuminen viimeistään 2.2. tämän linkin kautta.  
 
12.2. klo 12-16 Raahessa järjestetään avoin tilaisuus Maahanmuutto ja kotoutuminen 
Raahessa nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuden järjestävät Kotona Suomessa –hanke, ELY-
keskus ja Raahen kaupunki yhteistyössä. Tilaisuudessa kuullaan tietopaketti 
maahanmuuttotyön kokonaisuudesta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista Raahessa. 
Tilaisuuden ohjelma: 

 Tilaisuuden avaus, kaupunginjohtaja Ari Nurkkala 

 Ajankohtaiskatsaus maahanmuuttoon ja kotouttamiseen Suomessa ja Raahen 
seutukunnassa, maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä 

 Maahanmuuttotyö Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintana, 
sosiaaliohjaaja Hanna Sippala 

 Vertaistoimijapuheenvuoro, kokemuksia Kirkkonummelta, 
maahanmuuttokoordinaattori Kaisu Lempinen 

 Kokemusasiantuntijapuheenvuoro 

 Paikalliset ja alueelliset toimijat esittäytyvät.  
Tilaisuus järjestetään Fregatti-salissa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 5.2. 
tämän linkin kautta. 
 
20.2. järjestetään Kalajoella Integration of International Workforce-seminaari liittyen 
Welcome to Europe: 3i – Inclusion, Integration & Internationalisation Europe for Citizens 
Programme –kokonaisuuteen. Seminaarin pääpuhujana on ministeri Paula Risikko. 
Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautuminen täällä.  

 
7.-8.6. Save the date! Kesäkuulle on suunnitteilla TEMin ja keskeisten rahoittajatahojen 
kesken maahanmuuton ja kotouttamisen suurtapahtuma. Lähtökohtaisesti tilaisuus on 
pääkaupunkiseudulla, mutta myös etäosallistumisen vaihtoehtoja tutkitaan.  

https://www.ksak.fi/component/content/article/22-ajankohtaista/91-kulttuurit-kohtaavat-tyopaikalla-seminaari?Itemid=101
http://www.ksak.fi/
mailto:sanna.niikkonen@ksak.fi
http://www.kainuunopisto.fi/koulutus/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/32581128-2824-49cf-9872-17b66eb2540c?displayId=Fin1452217
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8fc6461b-6089-4e10-98ae-939c308640bd?displayId=Fin1447709
http://www.europe3i.com/
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Työkaluja ja julkaisuja 
 

Ammattilaisten tueksi tarkoitetut ohjeet ihmiskaupan uhrien ensivaiheen 
tunnistamiseen on julkaistu nyt tammikuussa Helsingissä. Ohjeisto on tuotettu 
moniammatillisena yhteistyönä osana Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön vetä’mää 
ihmiskaupan uhrien terveydenhuolto ja hyvinvointi Suomessa –hanketta. Ohjeisto on 
pdf-muodossa täällä. 
 
Itä-Suomen yliopiston New Start in Finland-tutkimuksen mukaan pakolaistaustaisten 
elämänlaadussa on puutteita Suomessa. Kyseinen tutkimus on PROMEQ-
tutkimushankkeen osahanke. tutkimuksessa keskityttiin kielenoppimiseen, 
työelämävalmiuksiin ja korkeakoulutukseen pääsyyn. Lue lisää hankkeesta ja tuloksista 
täältä.  
 
Opetushallitus on julkaissut Rakentavaa vuorovaikutusta -oppaan demokraattisen 
osallisuuden vahvistamiseen ja vihapuheen sekä väkivaltaisen radikalismin ehkäisyyn. 
Julkaisu löytyy täältä.  
 
Mistä tulevassa maakuntauudistuksessa on kysymys? Maakunta- ja sote-uudistusta 
esitellään nyt myös animoidun videon avulla. Video esittelee uudistuksen tiiviissä 
muodossa ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Valtiovarainministeriön YouTube-video 
löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täältä.  
 
Suomen pakolaisavun ja FIBSin kokoama tietopaketti Pakolaiset ja turvapaikanhakijat 
työelämässä kokoaa taustatietoa pakolaisista ja heidän palkkaamiseensa liittyvistä 
mahdollisuuksista ja haasteista. Julkaisu on suunnattu erityisesti rekrytoinnista, 
johtamisesta, markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaavien käyttöön. Tietopaketti 
löytyy täältä.  
 
Euroopan muuttoliikeverkoston sanasto selittää maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin 
liittyviä termejä eri kielillä. EMN:n Maahanmuutto ja turvapaikkasanasto sisältää 
kaikkiaan 450 termiä 22 eurooppalaisella kielellä. Sanaston alkuperäisen version 
englanninkieliset määritelmät ja lisähuomiot on nyt suomennettu ja termit aakkostettu 
suomen kielen mukaan. Linkki. 
 
MobiTarmo-hankkeessa on kartoitettu erilaisia toimintakyvyn arviointiin kehitettyjä 
mittareita ja kysymyksiä. Kartoituksen tuloksena syntyi yhteistyö Työterveyslaitoksen 
kehittämän Kykyviisarin kanssa. Kykyviisari auttaa ihmistä tunnistamaan toimintakyvyn 
haasteita ja tukee palvelutarpeen arvioinnissa voimaannuttavan palvelun avulla. 
Kokonaisuudessaan yhteistyön tuloksena on syntymässä uusi sähköinen työkalu avuksi 
kotoutujan toimintakyvyn arviointiin. Lisää tietoa täältä. 
 
Infopankin EU-kansalaisille tarkoitetut sivut ovat uudistuneet. Katso lisää.   
 

 
 

http://stm.fi/documents/1271139/6464455/Ihmiskaupan+uhrin+ensivaiheen+tunnistaminen+ja+palveluohjaus+2017.pdf/da878a35-e38f-492d-a9b6-159b1c616e2c
http://www.uef.fi/-/pakolaistaustaisten-maahanmuuttajien-elamanlaadussa-on-puutteita
http://www.oph.fi/julkaisut/2017/rakentavaa_vuorovaikutusta
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
http://www.fibsry.fi/images/FIBS_Pakolaisapu_Tietopaketti_Final_3.pdf
http://www.emn.fi/files/1723/EMN_Glossary_2017_FI_November_2017_lowres.pdf
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kulttuurisensitiiviset-toimintakyvyn-arviointimenetelmat-mobiilissa-mobitarmo-
http://www.infopankki.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset
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Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Suomi vastaanottaa vuonna 2018 syyrialaisia ja kongolaisia pakolaisia 
pakolaiskiintiössään. Lisätietoa Sisäministeriön tiedotteessa. 
 
Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on julkaistu. Se painottaa työperäisen 
maahanmuuton vahvistamista sekä linjaa erilaisia toimia, joilla voidaan edistää 
työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri 
väestöryhmien välillä. Lue lisää ohjelmasta täällä. Ohjelman valmisteluun liittyvä 
kuulemistilaisuus 31.10.2017 on edelleen katsottavissa täällä.  
 
Kasvuyrittäjille, eli niin sanoituille startup-yrittäjille on jatkossa oma oleskelulupansa. 
Lisäksi jatkoluvan hakemisprosessi helpottuu ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisen 
oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennetään. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 
tammikuun lopussa. Lue lisää.   
 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on alkanut käsitellä uutena TE-toimistona työntekijän 
oleskelulupiin liittyviä osapäätöksiä. Alueellisesti toimiston vastuulle kuuluvat 
hakemukset, jotka liittyvät työntekoon Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun tai Lapin ELY-keskusten alueella. Toimisto vastaa myös näiden 
alueiden työlupaneuvonnasta. Lisätietoa täällä. 
 
Vuoden alusta EU-alueen ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä ja yrityksen sisäisen 
siirron saaneilla työntekijöillä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos työskentely kestää 
yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Kausityöllä tarkoitetaan tiettyinä vuodenaikoina 
maatalouden ja matkailun alalla tehtävää työtä. Lisätietoa täällä.   

 
Muuta 

 
Suomen pakolaisapu on aloittanut uuden blogisarjan, joka ruotii maahanmuuttoa eri 
näkökulmista. Joulukuussa julkaisu Kristina Stenmanin kirjoitus otsikolla Hyvä 
kotoutuminen rakentuu paikallisyhteisöissä. Blogi löytyy täältä.  
 
On hyvä muistaa välillä kehua itseämme ja maatamme. On myös kiinnostavaa, kun 
ulkopuoliset tekevät niin. Tässä englantilaisen The Telegraph- lehden analyysi 18 
syystä, joiden vuoksi Suomi on mahtavin maa.  
 
Tuore uutinen alueeseemme liittyen: Hyvä työelämä houkuttelee osaajia Koreasta 
saakka.  
 
Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuudessa on tapahtunut hankehallinnon osalta 
henkilömuutoksia. Toimenpidekokonaisuuden päällikkönä on aloittanut Ilona Korhonen 
(ilona.korhonen@ely-keskus.fi, p. 0295 020 972) ja Hyvä Alku pilottiosion vastaavaksi 
projektiasiantuntijaksi on valittu Laura Ruuskanen. Laura aloittaa tehtävässä 
perhevapaan vuosi kesäkuun loppupuolella, sitä ennen tehtävät järjestellään.  
 

http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-vastaanottaa-syyrialaisia-ja-kongolaisia-pakolaisia-ensi-vuoden-pakolaiskiintiossa
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallituksen-maahanmuuttopoliittinen-ohjelma-tahtaa-tyovoiman-maahanmuuton-vahvistamiseen
http://www.mediaserver.fi/live/sm-maahanmuuttopol
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pohjois-pohjanmaan-te-toimisto-kasittelemaan-tyontekijan-oleskelulupahakemuksia
http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-helpottamaan-matkailulle-ja-maataloudelle-tarkeaa-kausityota
http://pakolaisapu.fi/2017/12/20/blogi-kristina-stenman/
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/finland/articles/reasons-to-visit-finland/
https://yle.fi/uutiset/3-10034080
mailto:ilona.korhonen@ely-keskus.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/

