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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

23 

20.8.2018                                  

Arvoisa yhteistyökumppani, 

Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta sekä valtakunnallisesti. Uutiskirjeet ovat 
luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Jos haluat saada tämän uutiskirjeen jatkossa, voit tilata sen tästä linkistä. Kyselyllä kerättyjä 
henkilötietoja käytetään tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon 
levittämiseen. Jos olet jo tilannut uutiskirjeen aikaisemmin webropolin kautta, sinun ei tarvitse tehdä 
sitä uudelleen. 

Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille. 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

ESR:n hankehaku: toimenpidekokonaisuus Sukupuolten tasa-arvoa työelämään 
Sosiaali- ja terveysministeriön hankehaku ESR-toimintalinjan 3 "Työllisyys ja työvoiman 
liikkuvuus" erityistavoitteessa 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen 
lieventäminen (toimenpidekokonaisuus Sukupuolten tasa-arvoa työelämään) on vielä 
auki. Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla pyritään purkamaan 
sukupuolistereotypioita työelämässä, koulutuksessa ja mediassa, edistämään 
sukupuolivähemmistöjen asemaa työelämässä sekä tukemaan maahanmuuttajanaisten 
työllistymistä. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Lisätietoja täältä. 
 
EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaalla.  
EAKR-hakemukset on jätettävä 28.9.2018 ja ESR-hakemukset 2.10.2018. Lisätietoja 
täältä. 
 
AMIF- ja ISF-rahastojen syksyn hankehaut ja hakukoulutukset 4.9.2018 Helsingissä 
ja 12.9. verkossa 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden 
rahaston (ISF) hankehaut ovat avoinna 27.8.-1.10.2018. Lisätietoja täältä. 
 
Komission kotouttamistoimien haku avoinna 
Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät 
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa. Haku 
on auki 31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa. Lisätietoja täältä. 
 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/kaynnissa-olevat-hankehaut
https://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%932020/maximized
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-ja-isf-rahastojen-syksyn-hankehaut-ja-niihin-liittyvat-hakukoulutukset
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/komission-kotouttamistoimien-haku-avoinna
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Kotouttamisen osaamiskeskuksen jakamaa rahoitusta haettavissa syksyllä.  
Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää 
kotouttamistyötä ja sen kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman 
huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Hankerahoitus 
on työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustusta. Lisätietoa tulossa. 
Linkki uutiseen. 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja 
kotouttamiseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään 
aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. Sivusto löydät täältä. 

 
Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 
 

Kotona Suomessa –hankeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti 
toteuttama webinaarisarja jatkuu syksyllä. Syksyn aiheet ovat 
 
7.9. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä – lisätietoa tulossa! 
5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 
 
Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumislinkit julkaistaan myöhemmin. Aiemmat 
webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.  
 
Syksyllä järjestetään Oulussa myös kertausta aiempien webinaarien aiheista. 
Ensimmäinen kertaus järjestetään 30.8. klo 12 alkaen aiheesta Tervetuloa 
kotouttamisen pariin. Klo 12 - 14 on mahdollisuus katsoa webinaari yhdessä ja sen jälkeen 
klo 14 – 16 on ohjattua keskustelua aiheista ja kahvit tarjolla. Osallistua voi joko 
molempiin osioihin tai vain keskusteluosioon, jos on katsonut webinaarin muuna 
ajankohtana. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 27.8.2018 mennessä webropolilla tästä. 
Tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille. 
 
Pakolaisten mielenterveyden tukeminen, 23.8.2018, klo 13 – 16, Pudasjärven 
kaupungintalo 
Asiantuntijoina Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Paloma-hankkeen projektipäällikkö 
Johanna Mäki-Opas ja projektikoordinaattori Satu Jokela. Koulutus on maksuton. 
Ilmoittautumiset 20.8.2018 mennessä tarja.hemmila(at)pudasjarvi.fi  
 
OECD-selvityksen julkistamistilaisuus, 5.9.2018, Helsinki 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkönä toimineen Annika Forsanderin 
muistolle omistetussa seminaarissa julkaistaan OECD-selvitys Suomen 
kotouttamispolitiikan onnistumisesta. Selvitys julkaistaan Säätytalolla 5.9.2018 klo 12.30 
alkaen. Uutinen ja lisätietoa. 
 
 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ennakkotieto-kotouttamisen-osaamiskeskuksen-jakamaa-rahoitusta-haettavissa-syksylla
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://link.webropolsurveys.com/S/1D7BB61691C43BF8
mailto:tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuore-oecd-raportti-julkaistaan-syyskuussa-ilmoittautuminen-tilaisuuteen-avattu
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/9430036/OECD_julkaisutilaisuus+5.9.2018_kutsu+ja+ohjelma.pdf/17087c59-e8a2-45be-8963-96b71d64db40/OECD_julkaisutilaisuus+5.9.2018_kutsu+ja+ohjelma.pdf.pdf
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Tasa-arvo ja osallisuus/sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys toimintatapana ja 
työotteena 6.9. klo 13 - 16, Kajaani 
Kouluttajana Johanna Sjöholm/Nicehearts ry. Ilmoittautuminen viimeistään 24.8. 
Kainuun soten koulutuskalenteri tai info(at)kainuunnuotta.net. 
 
Integration 2018 – Kaikki kotouttamisesta, 18. – 19.9.2018, Kulttuuritalo, Helsinki 
Valtakunnallinen Integration 2018 – Kaikki kotouttamisesta suurtapahtuma tuo yhteen 
kotouttamisen asiantuntijat ja monikulttuurisuuden parissa työskentelevät osaajat 
kaikilta sektoreilta. Luvassa mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja, monimuotoista 
ajatuksenvaihtoa tapahtuman viiden pääteeman ympäriltä ja näytteilleasettajien 
ständitori, josta on mahdollista hakea paikkaa omalle hankkeelle tai organisaatiolle. Tule 
mukaan verkostoitumaan! Lisätietoja, ohjelman ja ilmoittautumisen löydät täältä.  
 
TRUST-hankkeen loppuseminaari: Meidän maailma: yksin tulleiden nuorten 
ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen, 19.9.2018, Tampereen yliopisto 
Loppuseminaarissa esitellään kokemuksia yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten 
ylikulttuurisen toimijuuden tukemisesta sekä käytäntöön sovellettavia tuloksia, joilla 
yksin tulleiden sosiaalista tukea ja asumista on mahdollista parantaa Suomessa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä. 
 
Koulutusta maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksista,19. – 20.9.2018, Oulu  
Koulutus on erityisesti suunnattu psykologeille, kuraattoreille, kouluterveydenhoitajille, 
opettajille ja erityisopettajille. Koulutuksen järjestää Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla –
hanke. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä. 
 
Yhdenvertaisena kielestä ja kulttuurista riippumatta 21.9.2018, Oulu 
Koulutus järjestetään Kirkkotorin koulutuskeskuksen isossa salissa ja se on suunnattu 
varhaiskasvatuksen, erityisen tuen ja alkuopetuksen henkilökunnalle. Koulutuksessa 
käsitellään ajankohtaisia näkökulmia työhön ja toimintaan lapsiperheiden kielien- ja 
kulttuurien moninaisuudessa sekä kotoutumisen tukemisessa. Kouluttajina toimivat 
erityisasiantuntija Merja Svensk ja lastentarhanopettaja Riitta Hakkarainen. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Oulun kaupungin koulutuskalenterista. 
 
Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät - XI kansallinen seminaari, 
1.10.2018 - 2.10.2018, Helsinki 
Kehittämispäivien teemana on Näkökulmia S2-pedagogiikkaan – kielen oppijan ja kielen 
oppimisen tukeminen. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen OPH:n 
koulutuskalenterissa. 
 
Kotoutuminen yli kieli- ja sijaintimuurien -seminaari Oulussa 3.10.2018, Radisson 
Blue Hotel 
Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen loppuseminaarissa esitellään olemassa olevia 
ja uusia valtakunnallisia neuvontaratkaisuja sekä hankkeen tuloksia. Luvassa on myös 
ajankohtaisia puheenvuoroja mm. Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas 
Martikaiselta ja kansanedustaja Jani Toivolalta. 
 

https://sote.kainuu.fi/koulutuskalenteri
https://integration2018.com/
http://www.transculturaltrust.net/2018/06/15/trust-hankkeen-loppuseminaari-meidan-maailma-yksin-tulleiden-nuorten-ylikulttuurisen-kuulumisen-tukeminen/
https://www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&t=845
https://www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2054
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2054
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Perhe eri kulttuureissa, lapsi perheen jäsenenä, perheen kotoutumisen tukeminen; 
perheen kotoutumissuunnitelma, 4.10.2018, klo 13 – 16, Kajaanin perhekeskuksen 
neuvottelutila. Kouluttajana Anita Novitsky Väestöliitosta. Etämahdollisuus. 
Ilmoittautuminen 25.9. mennessä Kainuun soten koulutuskalenteri tai 
info(at)kainuunnuotta.net.  
 
Valtakunnallinen maahanmuuttajapalveluiden hoitajien työkokous 4. - 5.10.2018, 
Espoo Ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä aila.rantanen(at)espoo.fi  

  
Kahden kulttuurin perheiden erityispiirteitä, 11.10.2018, klo 12 – 15, Kajaanin 
perhekeskuksen neuvottelutila. Kouluttajana Tanja Del Angel Familia ry:stä. 
Etämahdollisuus. Ilmoittautuminen 28.9. mennessä Kainuun soten koulutuskalenteri tai 
info(at)kainuunnuotta.net.  

 
Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 15.11.2018, Helsinki 

 Linkki uutiseen.  
 

Ajankohtaista tiedotettavaa 
  

Kotouttaminen siirtyy maakunnan järjestettäväksi 
Maakunta vastaa jatkossa maahanmuuttajien kotouttamispalveluista. Hallitus antoi asiaa 
koskevan esityksen 5.7.2018. Lue uutinen täältä. 
 
Turun yliopiston Moni-Opet-kokonaisuuteen kuuluu lukuvuonna 2018 - 2019 useita 
koulutuksia ja seminaareja, jotka tuovat osaamista kielellisesti ja kulttuurisesti 
moninaiseen opetukseen. Lisätietoja Turun yliopiston verkkosivuilta. 

 

Työkaluja ja julkaisuja 
  

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. Käsikirja on kaikkien vapaasti ladattavissa 
Pakolaisavun sivuilta suomeksi ja arabiaksi. 
 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Kototietokanta on päivitetty. Päivityksen lisäksi 
verkkosivuilla on taulukoita, jotka tarjoavat alueellista tietoa. Lähes kaikista löytyvät nyt 
Suomen kuusi suurinta kaupunkia. Linkki kototietokannan sivulle. 
 
Töihin Suomeen -hankkeen raportti orientaatiojakson pilotointikokemuksista on julkaistu. 
Lue raportti. 
 
Muista myös tammikuussa julkaistu Kotona Suomessa –hankkeen kokoama 
Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen malli. Lue raportti. 
 

mailto:info@kainuunnuotta.net
mailto:aila.rantanen@espoo.fi
mailto:info@kainuunnuotta.net
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ennakkotieto-pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaiva-jarjestetaan-15-11-2018
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttaminen-siirtyy-maakunnan-jarjestettavaksi
http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/koulutus/taydennyskoulutus/koulutus-monikulttuurisuus-maahanmuutto-ja-kotoutuminen/moni-opet/Sivut/home.aspx
https://pakolaisapu.fi/omakielinen-yhteiskuntaorientaatio-kurssi/
https://kotouttaminen.fi/kototietokanta
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%20alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://view.creator.taiqa.com/demos/kotonasuomessa#/page=1
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Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla, Opetushallituksen 
Raportit ja selvitykset 2018:11. Lue selvitys. 
 
Anu Yijälä ja Tiina Luoma: En halua istua veronmaksajan harteilla, haluan olla 
veronmaksaja itse. Haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja 
työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Tutkimuksia 2018:2. Lue tutkimus. 

 
Muuta 
 

Uusi hanke Pohjois-Pohjanmaalla: 
Maaseuturahaston rahoittama kesäkuussa 2018 alkanut Country-hanke on pilottihanke, 
jossa kehitetään Startup Refugees -verkoston luomaa toimintamallia Pohjois-Pohjanmaan 
maaseudulla. Hankkeen tavoite on kartoittaa ja vastata pienten maaseutupaikkakuntien 
työvoimapulaan.  
 
Hankkeen aikana lähestymme Pohjois-Pohjanmaan maalaiskuntien (mm. Pudasjärvi, 
Sievi, Haapajärvi, Kuusamo ja Ylivieska) työnantajia ja yrityksiä, kartoitamme heidän 
työntekijätarpeitaan ja tarjoamme osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, jotka ovat 
tarvittaessa valmiita muuttamaan uudelle paikkakunnalle työllistyäkseen. Tuemme 
muuttavaa työntekijää asuntojärjestelyissä ja pyrimme rakentamaan yhteistyöverkostoa 
työntekijöiden sosiaalisen elämän tueksi uudella paikkakunnalla. Työsuhteen jatkuessa 
olemme kaikkien osapuolten tukena niin kauan kuin tukeamme tarvitaan. 
 
Ensimmäisen 2,5 kuukauden aikana hankeen kautta on työllistetty kymmenen työntekijää 
Pudasjärvelle ja Sieviin. Hyviä keskusteluita sekä tapaamisia on virinnyt myös muilla 
paikkakunnilla sekä kaupungin edustajien että työnantajien kanssa. Muun muassa näissä 
keskusteluissa me keräämme tietoa siitä, millainen laajempi hankekokonaisuus aluetta 
voisi hyödyttää ja millaisia muotoja Startup Refugeesin nopean työllistymisen- ja 
yrittäjyyden kautta kotoutumisen mallille voidaan Pohjois-Pohjanmaalle rakentaa.  
 
Jos haluat lisätietoa hankkeesta tai tarvitset hyviä työntekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla 
sijaitsevaan yritykseesi, ota yhtyettä: 
  
Liisa Ronkainen 
Country Network Coordinator 
Startup Refugees 
044-236 3354 
www.startuprefugees.com 
 

 
Hyvä alueemme hanketoimija. Huomaathan, että voit tarjota ajankohtaisia tiedotteita 
ja tapahtumia julkaistavaksi uutiskirjeessä. Samoin kannustamme edelleen uutisten ja 
erilaisten sisältöjen, esimerkiksi blogitekstien tuottamiseen www.kotouttaminen.fi-
portaaliin, jotta saamme sinne myös lisää meidän alueidemme sisältöä.  

 

https://www.oph.fi/download/191550_ulkomaalaistaustainen_vaesto_suomessa_liikenne_ja_logistiikka-alalla.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_Luoma.pdf
https://startuprefugees.com/
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/

