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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

23 

23.4.2018                                  

 

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.  

 

Henkilöstömuutoksia 

Uusi aluekoordinaattori Tanja Tammimies on aloittanut 16.4.2018. Tanja on 
työskennellyt aikaisemmin pitkään kotoutumiskoulutusten suomen kielen opettajana ja 
viimeisimmäksi koulutuspäällikkönä OSAO:n maahanmuuttajakoulutuksissa. Olethan 
rohkeasti yhteydessä:  tanja.tammimies@ely-keskus.fi, p. 0295 020 959 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA jakaa avustuksia erilaisiin 
tarkoituksiin. STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena on terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Yhteisöt saavat avustuksia yleiseen tai 
kohdennettuun toimintaan, investointeihin sekä kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin 
ja muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin. STEA-avustusten 
hakuajat on porrastettu: 
 uusia avustuksia voidaan hakea huhti-toukokuussa (31.5. mennessä). 
 käynnissä oleville avustuksille voidaan hakea jatkoavustusta elo-syyskuussa (30.9. 

mennessä).  
Lisätietoja löydät täältä. 

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

 

 

 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
mailto:tanja.tammimies@ely-keskus.fi
http://www.stea.fi/avustusten-haku
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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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 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. Aiemmin vuonna 2018 ja syksyllä 2017 lähetetyt webinaarit ovat 
katsottavissa Kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla.  

 

 2.2. klo 9–11 Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita,   

 3.3. klo 9–11 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa  

 6.4. klo 9–11 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan 

 4.5. klo 9–11 Maahanmuuttajien koulutuspolut, lähetys Vaasasta 
Linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen. 

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

 
Urareitti-hankkeen satoa – uusia malleja kielikoulutukseen, ohjaukseen ja 
osaamisen tunnistamiseen 26.4.2018, Helsinki 
URAREITTI - korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen viitekehys -hanke on ESR-rahoituksella toimiva ja käynnistynyt 
1.10.2015. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan 
muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen 
kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin 
suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja 
esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä luomalla. Hanke on kohdennettu maahan 
muuttaneille sairaanhoitajille, liiketalouden alalle, tekniikan alalle ja terveysalalle sekä 
ammatilliseen opettajankoulutukseen. 
Lisätietoja: projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist, anita.eskola-kronqvist@hamk.fi, 
www.hamk.fi/urareitti 

 
Keho ja mieli -ryhmän ohjaaminen maahanmuuttajatyössä työpaja 3.-4.5.2018, 
Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta 
Kaksipäiväinen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu työpaja, jossa 
tutustutaan Serene-hankkeessa kehitettyyn Keho ja mieli –toimintamalliin. 
Lisätietoja täällä. 
 
 
 

http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/___Mainos04052018.pdf/a4b21ec2-c1a5-4162-9037-a34ea62c466d/___Mainos04052018.pdf.pdf
mailto:anita.eskola-kronqvist@hamk.fi
http://www.hamk.fi/urareitti
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/
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OPH:n maksullinen koulutus: Maahanmuuttajaopetuksen kehittämispäivä 
Tampereella 3.5.2018 
Koulutuksessa on tarjolla ajankohtaista tietoa maahanmuuttajien opetuksesta 
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täällä. 

 
Järjestöt tukemassa pakolaisten mielenterveyttä –tapaaminen 7.5.2018 klo 9–16, 
verkkolähetys 
Tapaamisen aiheena on järjestöjen rooli pakolaisten mielenterveyden tukemisessa. 
Käsittelyssä erityisesti PALOMA-hankkeen jalkauttaminen. 
SPR:n järjestämää tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Linkki ohjelmaan 
ja verkkolähetykseen. 
 
Kick Off –tilaisuus 8.5.2018 klo 9–16: Koneen säätiön #Naapuridialogit-ohjelman 
hanke "Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen 
dialogilla ja sovittelulla"  
Ohjelmassa käsitellään muun muassa polarisaatiota asiantuntijana Bart Brandsma, 
ryhmien välisten identiteetti-, uskomus- ja arvokysymysten sovittelua asiantuntijana 
Bob Stains ja Suomen sisällissodan pitäjäkohtaisia rauhansopimuksia asiantuntijana 
Kimmo Kontio. Osa puheenvuoroista on englanninkielisiä. Tilaisuus streamataan livenä 
nettiin. Ilmoittaudu etäosallistujaksi oheisesta linkistä 30.4.2018 mennessä:  
https://goo.gl/forms/SM1qD2n7DfMxWqQ22 

 
Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko Suomessa 23.5.2018 klo 
9:30 - 16, Helsinki, etäkatsomo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestämä 
MONET-seminaari tarjoaa ajankohtaisinta tutkimustietoa maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymiseen liittyvistä aiheista.  

Tilaisuutta voi seurata verkossa webcast-lähetyksen kautta tai osallistua etäkatsomoon. 
Seminaarin ohjelma ja lisätietoja täältä. Etäkatsomoon ilmoittautuminen sähköpostilla 
tanja.tammimies@ely-keskus.fi 16.5.2018 mennessä. 
 
Lähtömaakoulutus: Syyria, 24.5.2018 klo 9:30 - 16, etäkatsomo Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa 
Maahanmuuttoviraston Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke järjestää vuosittain 
kolme teemakohtaista lähtömaakoulutusta. Vuoden 2018 ensimmäinen tilaisuus on  
Koulutuspäivän kohderyhmänä ovat ELY-keskusten ja kuntien syyrialaisten 
kiintiöpakolaisten vastaanottoon osallistuvat viranomaiset. Tilaisuudessa saa tietoa 
Syyriasta tulevista pakolaisista, heidän lähtötilanteestaan sekä siitä, miksi he ylipäänsä 
ovat pakolaisiksi joutuneet. Etäkatsomoon ilmoittautuminen sähköpostilla 
hanna.maatta@ely-keskus.fi.  
 
Anne Alitolppa-Niitamo: Yhteistyöllä kotoutuvien lapsiperheiden tukena, luento 
24.5. klo 10 – 12 Valve-salissa 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen perheiden, lasten ja nuorten kotoutumisen 
erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo pitää kaikille avoimen luennon 
lapsiperheiden kotoutumisesta. Luento avaa kotouttamisprosessia lapsiperheiden 

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1989
https://tem.videosync.fi/jarjestot-tukemassa-pakolaisten-mielenterveytta
https://goo.gl/forms/SM1qD2n7DfMxWqQ22
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3919517
mailto:tanja.tammimies@ely-keskus.fi
mailto:hanna.maatta@ely-keskus.fi
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näkökulmasta, tuo esiin valtakunnallisia hyviä käytänteitä sekä kuvaa yhteistyön 
merkitystä perheiden kotouttamisessa. Ohjelmassa on myös aikaa keskustelulle.  
 
Tilaisuuteen ilmoittautuminen 22.5. mennessä. Luentoa voi seurata myös etänä. 
Linkki ilmoittautumiseen. Linkki verkkoluentoon ilmoittautumiseen. 
 
Ennakkotieto: Kielen taidot työllistymisen tukena –hankkeen loppuseminaari 
järjestetään 5.6.2018. Tilaisuus on suunnattu niin maahanmuuttajien parissa 
työskenteleville, työelämän ja koulutuksen asiantuntijoille kuin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille.  
 

 

Työkaluja ja julkaisuja 
 

Selvitys kotoutumiskoulutuksen ammatillistetuista malleista Turussa ja 
pääkaupunkiseudulla on julkaistu. Kotona Suomessa hanke on teettänyt selvityksen ja 
sen on toteuttanut Owal Group Oy. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa 
koulutuksen toteuttamistapoja, opiskelijoiden sijoittumista koulutuksen jälkeen ja 
heidän saavuttamiaan kielitaidon tasoja. Selvityksen voi lukea kokonaisuudessaan 
täältä. 
 
Eine Pakarainen: Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa: 
kohti interkulttuurista ohjausta. (2018) Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto. Lue lisää. 
 
Elina Turjanmaa: Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja 
suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja 
Uudessakaupungissa. (2018) Siirtolaisuusinstituutti. Lue lisää. 
 
Kaipaatko ideoita maahanmuuttajaryhmien innostavaan ohjaamiseen?  Kepeli-hanke on 
koonnut kehollisia ja pelillisiä harjoitteita, joita voi käyttää maahanmuuttajaryhmissä 
kotoutumisen tukena tai erilaisten ryhmien kohtauttamisen välineenä. Kepelin 
tavaramerkkeinä ovat hauskuus ja kehollisuus: kaikessa on reilu ripaus pelillisyyttä ja 
vakavaa leikillisyyttä. Tutustu harjoitteisiin. 
 
Reija Klemetti ja Eva Autio: Prevention of female circumcision is a common concern 
(THL-blogi 12.3.2018). Lue lisää. 
 
Tuovi Hakulinen ja Päivi Santalahti: Meille tulee vauva -oppaasta tarvitaan eri 
kieliversioita lapsiperheiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vuoksi (THL-blogi 
13.3.2018). Lue lisää. 
 
Misha Henriksson: Kulttuurista ymmärrystä väestötutkimuksiin (THL-blogi 23.4.2018). 
Lue lisää. 

 
Valmentavasta valmiiksi –hankkeessa ratkaistaan maahanmuuttajien haasteita päästä 
korkeakoulutukseen. Hankkeessa on mukana Oulun ammattikorkeakoulu. Voit lukea 
aiheesta lisää täältä.  

https://www.kuntapalvelut.fi/oulunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&t=779
https://www.kuntapalvelut.fi/oulunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&h=a8e864d04c95572d1aece099af852d0a&t=780
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Kotoselvitys_09_04_18.pdf/341dcdd8-f5e8-4eac-b667-a9043bf4a012
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2717-0/
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-21-isbn-978-952-7167-50-2-turjanmaa.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/
https://blogi.thl.fi/prevention-of-female-circumcision-is-a-common-concern/
https://blogi.thl.fi/meille-tulee-vauva-oppaasta-tarvitaan-eri-kieliversioita-lapsiperheiden-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-vuoksi/
https://blogi.thl.fi/kulttuurista-ymmarrysta-vaestotutkimuksiin/
http://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6166&cHash=19588e564c1fa43209c5f7e5158651db
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Ministeriö ym. tiedottaa 
 

Uuden kotoutumislain valmistelu etenee – lue lisää täältä.  

  
Muuta 
 

Koto-SIB on aloittanut toimintansa sekä Oulussa että Kajaanissa.  
Oulussa ensimmäinen ryhmä on suuntautunut rakennusalalle, mutta jatkossa alat voivat 
olla myös esimerkiksi varasto- tai siivousala. Kajaanissa alat ovat esimerkiksi 
rakennusala ja tehdastyöt. Ohjelmaan voi hakea jatkuvalla haulla. Lue lisää. 
 
Digipolku töihin –hanke järjestää Vertaisohjaajakoulutuksia Oulussa, Helsingissä ja 
Seinäjoella 5.5.2018 lähtien. Koulutuksessa valmistetaan vertaisohjaajia digitaalisiin 
taitoihin ja ryhmäohjaamiseen, ja ohjaajat hankkeen tavoitteen mukaan edelleen 
lähtevät vetämään digiosaamisen koulutuksia syksyllä 2018. Katso lisätietoja ja 
hankkeen projektipäällikön Minna Pesosen yhteystiedot täältä. Digipolku Töihin 
hanketta voi seurata myös blogista. 
 
Oulun ammattikorkeakoulu järjestää valmentavaa koulutusta suomenkieliseen 
korkeakouluun maahanmuuttajille 3.9.2018 – 28.2.2019. Hakuaika koulutukseen on 
1.6.2018 – 12.8.2018. Lisätietoja simhe@oamk.fi. 
 
Eväitä Mopvaan –hanke järjestää Maahanmuuttajien oppimisvalmiuksien 
kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa –täydennyskoulutuksen Oulussa 25.5. – 
17.8.2018. Lisätietoja koulutuksesta voi kysyä osoitteesta tanja.sandberg@axxell.fi.  
 
Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen –hanke päivystää keskiviikkoisin klo 12 - 14 
Hanke tarjoaa uraohjausta ja koulutusneuvontaa maahanmuuttaja-asiakkaille, jotka 
eivät enää kuulu kotoutumiskoulutuksen piiriin ja jotka tarvitsevat lisää valmiuksia 
kouluttautumiseen, työllistymiseen tai yritystoimintaan. Hanke myös järjestää 
ryhmävalmennuksia, esimerkiksi erilaisia kielikoulutuksia, kielitukea työkokeiluun, 
valmennusta opiskeluvalmiuksien parantamiseen, työnhakuvalmennusta ja valmennusta 
korkeakouluhakuun. Hankkeessa tehdään osaamiskartoituksia ja sen kautta voi hakeutua 
myös koulutuskokeiluun tai suorittaa lupakortteja. 
 
Hankkeen asiakaspäivystys on avoinna joka keskiviikko klo 12 - 14 Hilikussa, Kasarmintie 
8h, 2. kerros, ja sinne voi tulla ilman ajanvarausta. Lisätietoja: eija.kuha@osao.fi tai  
tarja.tikkanen@osao.fi 
 

 
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.  
 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uuden-kotoutumislain-valmistelu-etenee-tutustu-paivitettyyn-versioon
https://epiqus-urat.jelpp.com/open-positions
https://www.ok-sivis.fi/hankkeet/digipolku-toihin.html
http://digipolkutoihin.blogspot.fi/
mailto:simhe@oamk.fi
mailto:tanja.sandberg@axxell.fi
mailto:eija.kuha@osao.fi
mailto:tarja.tikkanen@osao.fi
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/
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Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan 
suunnitellessasi henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. 
Toteutamme mielellämme koulutuksia henkilöstölle sekä kunnissa että muissa 
yhteisöissä. Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan yhdessä askelmerkkejä eteenpäin. 

 


