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10.12.2018                                  

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  
 
 

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 EUSA-rahastojen 
uutisesta. 
 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen 
1.1.2019 alkaen 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja 
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat 
hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 
kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista 
kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea 
hätätapausten vastaanottoon. 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. 

 

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2019-alkaen
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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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 
5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
 

14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 
 
Webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen webinaariin 
 
Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumislinkit julkaistaan myöhemmin. Aiemmat 
webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.  

   
 

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien palvelujen verkosto 17.12.2018, klo 14 – 
16, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Oletko kiinnostunut keskustelemaan aiheesta ja kehittämään yhteistyötä Oulussa 
korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien palvelujen parantamiseksi ja työhön 
sijoittumisen edistämiseksi? Jos aihe kiinnostaa, tule mukaan verkostoitumaan ja 
pohtimaan asiaa muiden saman asian kanssa työskentelevien parissa. Ilmoittaudu 
verkostotapaamiseen linkistä.  
 
Final Seminar for TurvaY Project 18.1.2018, klo 12.30 – 16.30, Pakkalansali, Oulun 
pääkirjasto Seminaarin ohjelma kotouttaminen.fi –sivuilta. Lisätietoja Dlovan Ishayalta 
(etunimi.sukunimi@businessoulu.com).  

 
Polarisaatio ja kotoutuminen 22.1.2019, klo 9 – 16, Oulu, Lasaretti. Miten polarisaatio 
vaikuttaa väestösuhteisiin ja maahan muuttaneiden ihmisten kotoutumiseen? Millä 
keinoin voimme toimia polarisoitumista hillitsevällä tavalla ja edistää toimivia 
väestösuhteita työssä?  Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä Koneen säätiön 
depolarize.fi-hankkeen kanssa päivän koulutuksen, jossa paneudutaan yllä oleviin 
kysymyksiin sekä teoreettisesti että hyvin käytännönläheisellä tavalla.  
  
Koulutuksen pääpuhuja on polarisaatioteoreetikko Bart Brandsma Hollannista. 
Tilaisuuden kielinä ovat suomi ja englanti.  
 
Ilmoittaudu webropolin kautta 
 
Turvallinen asuinympäristö ja vastakkainasettelua purkava työote - työpaja 5.2.2019, 

Helsinki. Millaisista olosuhteista, teoista ja toimintatavoista syntyy asuinalueen 
turvallisuuden tunne? Ketkä voivat tai keiden pitäisi olla mukana sitä luomassa ja miten? 
Mitä asuinalueen häiriöistä, ongelmista ja toisaalta asuinrauhasta ja turvallisuudesta 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Kutsu+wbinaari_+kysy+kotouttamisesta+14.12.2018.pdf/2abc1a09-ee44-332d-ef9a-929c6fe5e778/Kutsu+wbinaari_+kysy+kotouttamisesta+14.12.2018.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5fd98704-e350-43dc-91b7-5cae1748983b?displayId=Fin1641537
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://link.webropolsurveys.com/S/D85774C1E42CD04F
https://link.webropolsurveys.com/S/D85774C1E42CD04F
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/TurvaY-projektin+loppuseminaarin+ohjelma/6a54705f-64bf-8d42-fb9f-e259bb0f8153/TurvaY-projektin+loppuseminaarin+ohjelma.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/D1B239DA44E816E8
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vastaavat tahot voisivat ammentaa konfliktinratkaisusta ja sovittelusta? Mitä on 
sovitteluun perustuva ja vastakkainasettelua purkava työote? Työpaja on suunniteltu 
asuinalueiden turvallisuushuolia ja häiriöitä työssään kohtaaville toimijoille, kuten 
isännöitsijöille, asumisneuvojille, yhteisökoordinaattoreille, asuinalueilla toimiville 
järjestöille ja poliiseille, jotka kaipaavat arkityöhönsä uusia menetelmiä ja 
yhteistyöideoita tukemaan Suomessa jo käytössä olevia toimintamalleja. Työpaja on 
osittain englanninkielinen ja tulkataan tarvittaessa. Lue lisää depolarize.fi -sivuilta. 
 
Hyvän kotoutumisen edellytykset –seminaari 8.2.2019, klo 9-14, Ylivieska 
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla opiston tekemän maahanmuuttajatyön 10 vuotisjuhlan 
kunniaksi. Seminaarin järjestää opiston hallinnoima Majakka-hanke yhdessä opiston 
koulutuspalveluiden kanssa. Lisätietoja seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautuminen. 
 
Nutukat 10 v. kokoontuminen 9.2.2019 alkaen klo 10, Ylivieska 
Tammikuussa 2019 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Raudaskylän Kristillinen Opisto 
otti ensimmäisen kerran vastaan nuoria turvapaikanhakijoita. Juhlan kunniaksi järjestään 
10 vuotta sitten täällä olleiden ja alueen maahanmuuttajien kokoontuminen. 
Tapahtuman järjestävät Majakka-hanke ja Raudaskylän Kristillinen Opisto. Lisätietoa 
ohjelmasta ja ilmoittautuminen. 
 
ENNAKKOTIETO: 21.2.2018 KLO 12-16 järjestetään Pohjois-Suomen yhteinen HANKE-
MYLLY Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Pohjois-Suomen alueella toimii useita eri 
hankkeita ja toimijoita, joiden tehtävänä on kehittää maahanmuuttotyöhön ja 
kotouttamisen kenttään liittyviä toimintoja tai palveluita. Kehittämistoimintaa 
rahoittavat mm. ESR, AMIF, STEA, LEADER, OPH. Maakuntarajat ylittävän hankemyllyn 
tavoitteena on tuoda nämä toimijat yhteen alueellisesti sekä levittää tietoa hankkeiden 
toiminnasta, hyvistä käytännöistä ja tuloksista yli maakuntarajojen. Tilaisuus 
järjestetään osin etäyhteyksin. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen avataan 
tammikuussa. Lisätietoja antavat aluekoordinaattorit: Sanna Hiltunen, Lappi ja Tanja 
Tammimies, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) 
 
Maksullinen koulutus: Seurauspedagogiikan peruskurssi (5 op), Raudaskylän 
Kristillinen Opisto, Ylivieska 
1. lähijakso: 14. - 15.3.2019, 2. lähijakso: 15. - 16.4.2019, 3. lähijakso: 16.5.2019 
Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille,  jotka työssään kohtaavat ja ohjaavat 
haasteellisia asiakkaita, joilla on ollut vaikeuksia toteuttaa muutoksia elämäntavassaan 
ja joilla on ollut suuria vaikeuksia ja siksi ovat syrjäytymisvaarassa. 
Sitovat ilmoittautumiset 19.2.2019 mennessä nettihakulinkin kautta. 
 

 
Ajankohtaista tiedotettavaa 
  

ASTU SISÄÄN KIELEEN JA KULTTUURIIN 
Työpaja kulttuurista, kielestä, kotoutumisesta ja yhdenvertaisuudesta 

http://www.depolarize.fi/2018/11/15/tyopaja-turvallinen-asuinymparisto-ja-vastakkainasettelua-purkava-tyoote/
https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/kotoutuminen_seminaari/
https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/nutukat10v/
https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/nutukat10v/
https://rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/seurauspedagogiikka/
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Kotona Suomessa ja DivEd –hankkeet järjestävät maksuttoman työpajan kulttuurista, 
kielestä, kotoutumisesta ja yhdenvertaisuudesta. Aiheita lähestytään konkreettisesti ja 
puretaan yhdessä keskustellen eri alojen ammattilaisten kanssa.  

 
Jos haluat olla yhteistyössä järjestämässä työpajaa omalle paikkakunnallesi, ole 
yhteydessä koordinaattoreihin 11.1.2019 mennessä. Työpajat toteutetaan helmi-
huhtikuun aikana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. 
 
Yhteystiedot: 
Kotona Suomessa: Tanja Tammimies (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) 
DivEd: Eija Laasonen-Tervaoja (etunimi.sukunimi@oulu.fi) 

 
 
 
Työkaluja ja julkaisuja 
 

  
Suomeen ykkössija Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa – Forssan sovittelumalli 
turvapaikanhakijoiden ja paikallisten välillä palkittiin. ECPA 2018 -kilpailun teemana 
oli poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Lue lisää Ylen uutisesta. 
 
Suomea toisena kielenä opettaa kirjava joukko ihmisiä – S2-opettajien pätevyys on 
varmistettava, HS 7.12.2018 
Helsingin sanomat julkaisi Itä-Suomen yliopiston kolmen suomen kielen ja kirjallisuuden 
maisterivaiheen opiskelijan mielipidekirjoituksen S2-opettajien pätevyyksistä. Lue 
mielipidekirjoitus Helsingin sanomien sivuilta.  
 
Tervetuloa Suomeen –opas on julkaistu 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Perustietoa Suomesta -oppaan nimi on 
muuttunut ja sen sisältö on päivitetty. Lue lisää kotouttaminen.fi -sivuilta. 

 
Tunnetko Kamun, PatRekin ja VeroBotin? Chatbotit neuvovat yhdessä ulkomaalaista 
yrittäjää. Miten perustan Suomeen yrityksen? Millaisen oleskeluluvan tarvitsen? Mitä 
veroja pitää maksaa? Esimerkiksi näihin kysymyksiin saa vastauksen 
Maahanmuuttoviraston, Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen chatboteilta, 
joiden yhteistyötä testataan kesäkuun 2019 loppuun asti. Kyseessä on ensimmäinen kerta, 
kun valtionhallinnon virastot Suomessa kokeilevat palvelua, jossa chatbotit vastaavat 
asiakkaiden kysymyksiin yhteistyössä. Chatbotit palvelevat ulkomaalaisia yrittäjiä aluksi 
englanniksi. Lue lisää maahanmuuttoviraston sivuilta. 
 
Sisäministeriön blogi 28.11.2018, Virkamiehen matkassa – asiallista keskustelua 
maahanmuutosta 
Miikka Pajula kirjoittaa blogissa sisäministeriön julkaisemasta Suomen kansallisesta 
muuttoliikeraportista. Lue blogikirjoitus sisäministeriön sivuilta. Lue koko raportti. 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://yle.fi/uutiset/3-10543116
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005923206.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005923206.html
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tervetuloa-suomeen-opas-on-julkaistu
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnetko-kamun-patrekin-ja-verobotin-chatbotit-neuvovat-yhdessa-ulkomaalaista-yrittajaa
https://intermin.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/virkamiehen-matkassa-asiallista-keskustelua-maahanmuutosta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161174/25_2018_International_Migration_2017-2018.pdf?sequence=4
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Infopankki on nyt InfoFinland  
Aiemmin nimellä Infopankki tunnettu verkkopalvelu on ottanut käyttöön uuden nimensä. 
Uusi InfoFinland-nimi kertoo selkeämmin, mistä palvelussa on kysymys: se tarjoaa tietoa 
Suomesta. InfoFinland-verkkopalvelu kertoo Suomesta 12 kielellä. Kielivalikoima on poik-
keuksellisen laaja globaalissa mittakaavassa. Lue lisää kotouttaminen.fi –sivuilta. 

 
Sisäministeriön blogi, 23.11.2018 
Tuomo Kurri kirjoittaa: Suomen EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy - mitä 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa on odotettavissa? Lue blogikirjoitus 
sisäministeriön sivuilta. 
 
Ylen kolumnit: Kaikille ei voi tarjota samaa – kotouttaminen epäonnistuu, jos ihmisten 
erilaisuutta ei tunnusteta. Rajkumar Sabanadesan kirjoittaa kolumnissaan 
kotouttamisesta. Lue kolumni Ylen sivuilta. 
 
ICOON for Refugees on pakolaisille tarkoitettu kuvallinen sanakirja, jota voi tilata 
nettikaupasta. Sivusto on englanniksi ja saksaksi. 
 
 
 

Muuta 
 

Suomen 101. vuoden syntymäpäivän kunniaksi ja uudelleen muistutuksena: Kotona 
Suomessa -hanke tuotti kotoutujille videon suomalaisesta yhteiskunnasta: Hyvinvointia 
rakentamassa, Suomen ja Virtasten vuosisata.  
 
 

 
 
Rauhallista ja tunnelmallista joulunaikaa!  

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/infopankki-on-nyt-infofinland
https://intermin.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/suomen-eu-puheenjohtajuuskausi-lahestyy-mita-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikassa-on-odotettavissa-
https://intermin.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/suomen-eu-puheenjohtajuuskausi-lahestyy-mita-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikassa-on-odotettavissa-
https://yle.fi/uutiset/3-10449085
http://www.icoon.eu/about-icoon?language=en
http://www.suomenvuosisata.fi/
http://www.suomenvuosisata.fi/

