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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

23 

15.10.2018                                  

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. 
 
Valtionavustus järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2019  
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. Haku on auki 17.9. – 
17.10.2018. Lisätietoa, hakuohjeet ja lomakkeet (kotouttaminen.fi). 

 
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.  

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://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Syksyn aiheet ovat 
 
7.9. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä 
5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
 

2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? – ilmoittaudu 
linkistä (webropol) 29.10. klo 16 mennessä. Tarkempaa tietoa webinaarin esitteestä 
(kotouttaminen.fi) 
 
14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 
 
Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumislinkit julkaistaan myöhemmin. Aiemmat 
webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.  

  
Traumatisoituneiden pakolaislasten, -nuorten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja 
hoito, 18.10.2018, klo 8.30 – 16, Pudasjärvi, HUOM! Etäyhteysmahdollisuus 
Koulutuksen järjestää Mieli-hanke ja koulutuspaikkana on Pudasjärven kaupungintalo 
(Varsitie 7). Trauman vaikutukset, traumatisoituneen ihmisen kohtaamisen erityispiirteet 
ja hoitomallit sekä keinoja työntekijän oman vakauden ylläpitoon. Konkreettisia 
kehollisia harjoituksia asian syventämiseksi. Kouluttajana on Mari Mäkinen-Halttunen, 
perheterapeutti ET, psykoterapeutti Helsingin Diakonissalaitoksen lasten ja nuorten 
palveluista. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen koulutusta 
tarja.hemmila(at)pudasjarvi.fi. Samasta osoitteesta voi kysyä ohjeita etäyhteydellä 
osallistumiseen Skypen kautta. 
 
Kulttuuritietoinen osaaminen asiakastyössä – tulkintoja ja kohtaamisia oman työn 
arjessa 30.10.2018, Kajaani ja 10.12.2018 Rovaniemi 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke järjestää kuntatyöntekijöille suunnatun 
koulutuskiertueen kulttuuritietoisesta osaamisesta asiakastyössä. Koulutuksia 
järjestetään eri paikkakunnilla syksyn 2018 aikana. Koulutusten toteutuksesta vastaa 
Turun yliopiston Brahea-keskus.  
Lue lisää uutisesta (kotouttaminen.fi). 
Ilmoittaudu Kajaanin koulutukseen (webropol).  
Ilmoittaudu Rovaniemen koulutukseen (webropol). 
 
1.11.2018 Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa ja 
tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä, Helsinki 
HUOM! Etäyhteysmahdollisuus  
Tilaisuus on maksuton. Tarjoilujen vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 
24.10.2018 mennessä. Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkossa. Ilmoittaudu 
etäosallistujaksi ao. sähköpostiosoitteeseen. Tilaisuutta koskevat tiedustelut: 
tunnustaminen@oph.fi. Lisätietoja ja ohjelma (oph.fi). 
 
7.11.2018 Talent Boost summit –tapahtuma, Tampere    
Talent Boost Summit -tapahtuma on suunnattu yritysten, korkeakoulujen, kaupunkien, 
järjestöjen ja valtionhallinnon edustajille – sekä tietysti kansainvälisille osaajille. 
Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta (businessfinland.fi).  

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/8cd2b674-486f-4eaf-9ad5-a1db892703de?displayId=Fin1590353
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/Kutsu+webinaari+kulttuuritietoisuudesta+02112018.pdf/f5e1c694-4160-49f0-869d-386a0d4f8474/Kutsu+webinaari+kulttuuritietoisuudesta+02112018.pdf.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
mailto:tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kehita-kulttuuritietoista-osaamistasi-lokakuussa-kaynnistyva-koulutus-jarjestetaan-useilla-paikkakunnilla
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/222a0b11-7431-43af-993d-2cbb51767eb5?displayId=Fin1613296
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/792d1b87-a215-4c90-a1a3-505575778c57?displayId=Fin1613350
https://www.oph.fi/download/193028_OHJELMA_1.11.2018_Tutkintojen_tunnustaminen_ja_ulkomaiset_koulutusjarjestelm.pdf
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2018/
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Pohjois-Suomen S2-opettajat järjestää koulutuspäivän Oulun yliopistolla lauantaina 
10.11.2018 klo 8.30-15.30 
Aiheina ovat kielitietoisuus ja kuuntelemisen opettaminen. Koulutuksesta saa käytännön 
vinkkejä puheen ymmärtämisen opettamiseen ja arviointiin, s2-oppijan 
puheenymmärtämisvaikeuksiin ja niihin vastaamiseen sekä kielitietoisuuden 
edistämiseen työyhteisössä. Koulutus on Pohjois-Suomen S2-opettajien jäsenille ja 
opiskelijoille ilmainen. Muille osallistujille maksu on 20 €. Ilmoittautuminen lokakuun 
loppuun mennessä (goole forms). 
 
Vierailuluento Oulun yliopistolla: Kielenoppimisen tukeminen työpaikalla, 
esimerkkinä hoitoala 13.11.2018 klo 14 – 16, Oulun yliopiston Telluksen Galaxy-tila 
Luennolle ovat tervetulleita kaikki S2-alasta tai ammatillisesta kielenoppimisesta 
kiinnostuneet. 
 
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 15.11.2018, Helsinki 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke kutsuu jälleen pakolaisten vastaanoton parissa 
kunnissa toimivia ammattilaisia, järjestöjä ja hankkeita Pakolaisesta kuntalaiseksi –
verkostopäivään. Verkostopäivän aiheina ovat alueuudistus ja uudelleensijoittamisen 
ajankohtainen tilanne. Lue lisää uutisesta, jossa on myös päivän ohjelma ja 
ilmoittautuminen.  

 
Sotatraumatisoituneiden kohtaaminen ja hoito 15.11.2018 klo 9-15, Pudasjärvi, 
HUOM! Etäyhteysmahdollisuus 
Kouluttajina Helsingin Diakonissalaitoksen Sotatraumatisoituneiden hankkeesta 
toimintaterapeutti Tuija Uravirta ja palveluohjaaja Irina Virtanen  
Koulutuspaikka on Karhukunnas, Karhukunnaantie 6, Pudasjärvi. Ilmoittautumiset 
viimeistään viikkoa ennen koulutusta tarja.hemmila(at)pudasjarvi.fi. Samasta 
osoitteesta voi kysyä ohjeita etäyhteydellä osallistumiseen Skypen kautta. 

 
Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä 20.11.2018, 
Oulu 
Ajankohtaispäivän ohjelma julkaistaan myöhemmin. 
Alustava aikataulu: klo 10.00 – 16.00. 
Ilmoittautuminen (webropol) 6.11.2018 mennessä 
 
Kainuun maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä 22.11.2018, Kajaani 
Ajankohtaispäivän ohjelma julkaistaan myöhemmin 
Alustava aikataulu: klo 8.30 – 15.30 
Ilmoittautuminen (webropol) 8.11.2018 mennessä 
 
Ennakkotieto: Hyvät väestösuhteet kotoutumisen edistämisessä  
3.12.2018 Pudasjärvi 
4.12.2018 Oulu 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYKckr51hJKUZEQRjtGW14Jf_y1vd7wAqAV48QXizNHKGZ6w/viewform
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ilmoittaudu-15-11-jarjestettavaan-pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaivaan
mailto:tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
https://link.webropolsurveys.com/EP/2FA339D6D8C41B53
https://link.webropolsurveys.com/EP/5BDCBDB515464F18
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Ajankohtaista tiedotettavaa 
 

Kotouttamisen osaamiskeskus kerää maahanmuuttajien mentorointiin liittyviä hyviä 
käytäntöjä. Marraskuun loppuun asti avoinna olevassa haussa kerätään eri puolilla 
Suomea käytössä olevia malleja, joiden on havaittu toimivan käytännön työssä. Hyvät 
käytännöt saatetaan teeman parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön esittelemällä 
niitä erilaisissa koulutuksissa, julkaisuissa sekä kotouttaminen.fi-sivustolla. Lue lisää 
uutisesta (kotouttaminen.fi).  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut maahanmuuttajien terveyttä ja 
hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista ja niihin liittyvästä tutkimuksesta tietoa 
sivustolleen. Nämä indikaattorit tukevat kotoutumisen seurantaa. Lue lisää uutisesta 
(kotouttaminen.fi). 
 
Suomen pakolaisavun Vuoden kotoutumisteko –palkinnon saajaksi valittiin vuonna 2018 
Startup Refugees -verkoston Match Made in Startup Refugees -sovellus. Lue lisää uutisesta 
(pakolaisapu.fi). 

 
Integration 2018- kaikki kotouttamisesta seminaarin tallenne on katsottavissa netissä. 
Tiistai 18.9.2018 ja keskiviikko 19.9.2018. Tilaisuuden materiaalit ovat myös netissä 
katsottavissa tapahtuman verkkosivuilta.  

 
Työkaluja ja julkaisuja 
 

Valtiontarkastusvirasto teki tarkastuksen kotoutumiskoulutuksen hankinnasta, 
koulutuksiin ohjauksesta ja koulutuksen vaikuttavuutta. Lue artikkeli tarkastuksesta 
(vtv.fi). Sivulla on myös ladattavissa tarkastusraportti. 

  
Hallitus on selvityttänyt työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn 
pullonkauloja. Ministerit Lindström ja Mykkänen kommentoivat selvitystä: Työnteon 
perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyä on virtaviivaistettava. Lue tiedote 
(valtioneuvosto.fi) ja selvitys (tem.fi). 
 
Suomi kehittää kotouttamista kunnianhimoisesti, kommentoi Ministeri Lindström 
blogikirjoituksessaan OECD:n raportin tuloksia ja kotouttamisen uudistustyötä. Lue 
blogikirjoitus (tem.fi). 

 
Milloin viranomaisen päätös ulkomaisen tutkinnon tunnustamisesta on tarpeen? 
Kysymykseen vastaa Antti Kanniainen kotouttaminen.fi-sivuston blogikirjoituksessa. Lue 
blogikirjoitus (kotouttaminen.fi). 
 
Digipolku töihin -hanke keskittyy työnhaussa ja opiskelussa vaadittavien digitaalisten 
taitojen opettamiseen maahanmuuttajille. Minna Pesonen Opintokeskus Siviksestä 
kirjoittaa hankkeesta kotouttaminen.fi-sivuston blogissa. Lue blogikirjoitus 
(kotouttaminen.fi).  
 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttamisen-osaamiskeskus-keraa-mentoroinnin-hyvia-kaytantoja
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttamisen-osaamiskeskus-keraa-mentoroinnin-hyvia-kaytantoja
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-terveytta-ja-hyvinvointia-kuvaavat-indikaattorit-tukevat-kotoutumisen-seurantaa
https://pakolaisapu.fi/2018/09/21/vuoden-kotoutumisteko-on-esimerkki-onnistuneesta-yhteiskuntavastuusta/
https://www.youtube.com/watch?v=-46QIomRcvY
https://www.youtube.com/watch?v=3R85i0H_Xpk
https://integration2018.com/esitykset/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kotoutumiskoulutus/
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/lindstrom-ja-mykkanen-tyonteon-perusteella-myonnettavien-oleskelulupien-kasittelya-on-virtaviivaistettava
https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-341-2
https://tem.fi/blogi/-/blogs/suomi-kehittaa-kotouttamista-kunnianhimoisesti
https://tem.fi/blogi/-/blogs/suomi-kehittaa-kotouttamista-kunnianhimoisesti
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/milloin-viranomaisen-paatos-ulkomaisen-tutkinnon-tunnustamisesta-on-tarpeen-
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/milloin-viranomaisen-paatos-ulkomaisen-tutkinnon-tunnustamisesta-on-tarpeen-
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/vertaistuki-edesauttaa-digitaitojen-oppimista
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Suomen Pakolaisavun Kurvi-hanke on toimittanut Tienhaaroja ja umpikujia –oppaan 
tukeakseen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä sosiaali-, 
terveys-, kasvatus- ja opetusalojen opiskelijoiden ymmärrystä maahan muuttaneiden 
nuorten aikuisten elämästä Suomessa. Oppaaseen on koottu asiakastyön 
tapausesimerkkejä Ohjaamoissa maahanmuuttajanuorten kanssa neuvontatyötä tekeviltä 
Kurvi-hankkeen ohjaajilta. Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat 
neuvonta- ja ohjaustyössä. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä COPE-hanke ovat avanneet sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulun, jonka 
avulla voi opiskella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Lisätietoja 
uutisesta (thl.fi) ja linkki verkkokouluun. 
 
Suomen Akatemian TRUST-hanke on julkaissut tiekartan yksin tulleiden alaikäisten 
maahanmuuttajien kuulumisen tunteen tukemisesta ja sosiaalisen tuen kehittämisestä 
Suomessa. Hanke esittää Suomeen lapsiystävällistä integraatiopolitiikkaa, joka 
edesauttaisi yksin tulleiden lasten ja nuorten kuulemista ja loisi toivoa heidän elämäänsä. 
Lue lisää hankkeen verkkosivuilta (transculturaltrust.net). 
 
Oikeusministeriön Trust – Hyvät väestösuhteet Suomessa -hanke on tuottanut oppaan 
väestösuhteiden edistämiseen kuntalaisten arjessa. Opas tarjoaa työkaluja ja käytännön 
esimerkkejä edistämistyöhön ja opastaa kunnan eri toimialoja huomioimaan yksittäisten 
toimintojen laajemmat väestösuhdevaikutukset. Kunta voi oppaassa esiteltyjen 
menetelmien avulla osaltaan lisätä vuorovaikutusta, parantaa asenteita, mahdollistaa 
osallisuuttaa ja kasvattaa turvallisuutta kunnassa asuvien ihmisten kesken.  Lisätietoja 
julkaisusta ja linkki itse julkaisuun (www.valtioneuvosto.fi). 
 
Pohjois-Pohjanmaan ESIKOTO-hankkeen loppuraportti on julkaistu. Lue lisää hankkeen 
sivuilta, jossa on linkki loppujulkaisuun ja hankkeen muihin julkaisuihin (odl.fi). 

 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-hanke, Otto Osallistuva arki 
kotoutumisen tukena, on luonut turvapaikanhakijoiden esikotoutumiseen tähtäävää 
mallia. Hankkeessa on tuotettu verkkojulkaisu, joka on juuri ilmestynyt: ”Polkuja 
suomalaiseen yhteiskuntaan – Esikotoutumisen mahdollisuudet”. Lue lisää 
hanketuloskortista. Lisäksi hankkeessa tuotettiin verkko-oppimismateriaali Opas 
turvapaikanhakijoille. 
 
Oulun Monikulttuurikeskus Villa Victorin Kielen taidot työllistymisen tukena –hankkeen 
loppujulkaisu, Kieli on avain työelämään – Työ on portti kotoutumiseen, on julkaistu. Lue 
julkaisu (ouka.fi). 

 

Muuta 
 

Tarjolla maksutonta etäneuvontaa 14 kielellä, Info-Lango.  
Info-Lango on Pudasjärven kaupungin Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (ESR) 
kehitetty palvelu, joka laajentui valtakunnalliseksi toukokuussa 2017. Neuvontapalvelu 
tulee jatkumaan hankeen päättymisen jälkeenkin.  

https://pakolaisapu.fi/wp-content/uploads/2018/03/tienhaarojajaumpikujia23.2_nettiin.pdf
https://pakolaisapu.fi/wp-content/uploads/2018/03/tienhaarojajaumpikujia23.2_nettiin.pdf
https://thl.fi/fi/-/miten-kohdata-eri-kulttuurista-tuleva-asiakas-uusi-verkkokoulu-avattu-sote-ammattilaisille
https://thl.fi/fi/-/miten-kohdata-eri-kulttuurista-tuleva-asiakas-uusi-verkkokoulu-avattu-sote-ammattilaisille
https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus
http://www.transculturaltrust.net/2018/09/18/tiekartta-yksin-tulleiden-alaikaisten-maahanmuuttajien-kuulumisen-tunteen-tukeminen-ja-sosiaalisen-tuen-kehittaminen-suomessa/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161023
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161023
https://www.odl.fi/fi/odl_saatio/odl_liikuntaklinikka/hyvinvointihankkeet/esikoto_-_esikotouttamisen_kehittamishanke_pohjois-pohjanmaalla/
https://www.odl.fi/fi/odl_saatio/odl_liikuntaklinikka/hyvinvointihankkeet/esikoto_-_esikotouttamisen_kehittamishanke_pohjois-pohjanmaalla/
http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/otto-osallistuva-arki-kotoutumisen-tukena/
http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/otto-osallistuva-arki-kotoutumisen-tukena/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/
https://www.ouka.fi/documents/526368/11752375/raportti2018/fc8516a5-d5e9-49fd-a81a-ebb65d87be2b
https://www.ouka.fi/documents/526368/11752375/raportti2018/fc8516a5-d5e9-49fd-a81a-ebb65d87be2b
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Info-Lango tarjoaa monikielistä etäneuvontaa kaikille maahanmuuttajille 14 kielellä. 
Palvelu on maksutonta ja helppokäyttöistä. Neuvontaa annetaan 14 eri kielellä (arabia, 
dari, farsi, englanti, espanja, kiina, somalia, sorani, suomi, swahili, thai, venäjä, tigrinja 
ja viro) puhelimitse ja Skypen avulla. Palvelusta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, 
työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin 
liittyvissä kysymyksissä. Maahanmuuttajat saavat neuvontaa omalla tai tutulla kielellä 
oman kulttuurin näkökulmasta. Näin ymmärrys syntyy nopeammin ja kirkkaammin ja 
kotoutuminen helpottuu. Asiakas voi soittaa suoraan neuvojalle tai varata palveluajan 
etukäteen nettisivuilta, jolloin neuvoja soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana. 
Palveluajat löytyvät Info-Langon netti- ja Facebook- sivuilta. Nettisivuilla www.info-
lango.fi on lisätietoa palvelusta ja opastusvideot kaikilla kielillä sekä esite.  
 
Lisätietoa Info-Langosta:  
Marguerite Guibert, Projektikoordinaattori, 050 463 8103  
Aili Jussila, Projektiassistentti, 050 4302198  
sähköpostit: etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi 

http://www.info-lango.fi/
http://www.info-lango.fi/

