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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.  

 

EU:n uusi tietosuojalaki 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen 
käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden 
oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyssä. 

Jos haluat saada tämän uutiskirjeen jatkossa, voit tilata sen tästä linkistä. Kyselyllä kerättyjä 
henkilötietoja käytetään tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon 
levittämiseen. 

Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille. 

 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaalla. EAKR-hakemukset on jätettävä 
28.9.2018 ja ESR-hakemukset 2.10.2018. Lisätietoja 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
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b
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
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 
 
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. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen julkaistaan elokuun uutiskirjeessä. 
 
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. 
Ilmoittautuminen 24.8.2018 mennessä.  
 
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. 
 
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. 
 
Ennakkotieto: 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://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://integration2018.com/
https://sote.kainuu.fi/koulutuskalenteri
https://www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&t=845
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Ajankohtaista tiedotettavaa 
  

Sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien kiintiöpakolaisten hoidon saatavuutta 
edistetään valtakunnallisesti  
Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa on käynnistynyt 
sotatraumatisoituneiden kuntoutus, jonka kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina 
Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. 
Toiminnan tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen 
pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Potilastyö keskittyy Helsinkiin, 
mutta konsultaatiota, koulutusta ja työnohjausta kiintiöpakolaisten auttamiseen 
tarjotaan terveydenhuollon ammattilaisille valtakunnallisesti. Toiminta rahoitetaan 
Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston (AMIF) toimintatuella vuosina 
2018–2020.  Uutinen aiheesta löytyy täältä ja lisätietoja löydät Helsingin 
Diakonissalaitoksen sivuilta: www.hdl.fi.  
 
Uusi verkkosivusto tarjoaa monikielistä tietoa väkivallan uhreille  
Setlementti Tampereen uusi valtakunnallinen Hae Apua -kampanja parantaa 
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa ja lisää tietoisuutta apua 
tarjoavista tahoista. Kampanjan verkkosivusto tarjoaa tietoa ja esimerkkejä 
lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta kymmenellä eri kielellä. Lue lisää 
täältä.  

 
TRUST-hankkeen materiaalit verkosta 
Traumaattisista kokemuksista selviytyminen ja Tukiverkosta voimaa –koulutusten 
materiaalit löytyvät nyt verkosta. 
 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kaikille avoin palvelu hyvistä 
käytännöistä. Palveluun kerätään eri arviointihankkeisiin liittyviä hyviä käytäntöjä. 
Toimivimmat käytänteet kuvataan myös arviointihankkeiden loppuraporteissa. 
Tutustu palveluun. 

 
 

Työkaluja ja julkaisuja 
  

Töissä Suomessa Vantaan osahankkeessa on toteutettu lyhytdokumentti 
”Venäjänkieliset talentit töissä Suomessa”. Dokumentti esittelee yhdeksän ihmisen 
näkökulman korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen Suomessa. Siinä 
esitellään kolme jo urapolun huipulla olevan venäjänkielisen asiantuntijan tarinaa ja 
kuullaan myös heidän esimiestensä ajatuksia monikulttuurisesta työyhteisöstä. Lisäksi 
tutustutaan kolmeen Vantaan osahankkeeseen osallistujaan, jotka ovat vielä työuransa 
alussa.  
Voit katsoa videon tästä: https://youtu.be/6LVbxmXXiyA 
 
Kauppalehti 14.6.2018: Maahanmuuttajista apu Suomen koodaripulaan - Integrify 
kouluttaa uuden ajan ongelmanratkaisijoita. Lue juttu tästä. 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sodan-ja-pakolaisuuden-traumatisoimien-kiintiopakolaisten-hoidon-saatavuutta-edistetaan-valtakunnallisesti
http://www.hdl.fi/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-verkkosivusto-tarjoaa-monikielista-tietoa-vakivallan-uhreille
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-verkkosivusto-tarjoaa-monikielista-tietoa-vakivallan-uhreille
http://www.transculturaltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-selviytyminen-ja-tukiverkosta-voimaa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/
https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/
https://youtu.be/6LVbxmXXiyA
https://m.kauppalehti.fi/uutiset/maahanmuuttajista-apu-suomen-koodaripulaan---integrify-kouluttaa-uuden-ajan-ongelmanratkaisijoita/NM6qWiyd
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Keskinen, Suvi ym.: Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa. SSKH Notat 2/2018. 
Tutkimus tarkastelee etnistä profilointia Suomessa, ja analysoi ilmiön yleisyyttä, 
muotoja ja niitä tulkintoja, joita etnisen profiloinnin kohteeksi joutuneet 
ihmiset ja poliisi aiheesta esittävät. Tutkimusraportin tavoitteena on myös ollut tuottaa 
tietoa niistä etnisyyteen, rodullistamiseen, sukupuoleen ja ikään liittyvistä erotteluista 
ja käytännöistä, joita profilointiin liittyy. Lisäksi hankkeessa on selvitetty etnisen 
profiloinnin seurauksia pysäytetyksi tuleville sekä heidän strategioitaan 
pysäytystilanteissa ja niiden jälkeen. Lue tutkimusraportti täältä. 
 
Turun yliopiston projektitutkija Satu Aaltonen on tutkinut osana Suomen Akatemian 
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa SWiPE-tutkimushanketta (Fiksu työ 
alustatalouden aikakaudella – Smart Work in Platform Economy), miten 
maahanmuuttajien yrittäjyyttä tulisi tukea. Lue SWiPE Policy Brief 
Yrittäjyysneuvonnalla monimuotoisuutta yrityskenttään – suosituksia maahanmuuttajien 
yrittäjyyden tukemiseen täältä.  
 
Rauni Räsänen, Katri Jokikokko ja Johanna Lampinen: Kulttuuriseen moninaisuuteen 
liittyvä osaaminen perusopetuksessa - kartoitus tutkimuksesta sekä opetushenkilöstön 
koulutuksesta ja osaamisen tuesta. Koko raportti. 
 
 

 
Muuta 
 

Hyvää kesää!  
 

Seuraava uutiskirje tulee elokuussa. 
 
 
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.  
 
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. 

http://www.profiling.fi/wp-content/uploads/2018/04/Pysaytetyt_SUOM.pdf
http://static.emaileri.fi/filetemp/9ed9f7396a3d845b2ac5ac08b76f4d02.pdf
https://www.oph.fi/download/190305_kulttuuriseen_moninaisuuteen_liittyva_osaaminen_perusopetuksessa.pdf
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/

