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16.11.2018                                  

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  
 
 

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -erityisavustus  
Avustuksen hakuaika on alkanut 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018 klo 16:15. Avustukset 
haetaan aluehallintovirastoista. Erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä 
maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista liikuntatoimintaan. 
Kehittämistoiminnan kautta pyritään löytämään ja vakiinnuttamaan inkluusioperiaatteen 
mukaisia toimintamalleja ja kehittämään kaikille suunnattua liikuntatoimintaa siten, että 
se mahdollistaa entistä paremmin eri väestöryhmien osallistumisen. Linkki lisätietoihin 
ja hakuohjeisiin. 
 
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 

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://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla
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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. 

 
 
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.  

   
 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä 20.11.2018, 
Oulu 
Ajankohtaispäivän ohjelma 
 
Kainuun maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä 22.11.2018, Kajaani 
Ajankohtaispäivän ohjelma  
 
Hyvät väestösuhteet maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä  
Seminaarissa käsitellään eri väestöryhmien välisiä suhteita ja niiden vaikutusta 
maahanmuuttajien kotoutumiseen. Väestösuhteiden tarkastelua lähestytään neljän osa-
alueen kautta: asenteet, turvallisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen. Seminaari on 
suunnattu päättäjille, kuntien ja muiden viranomaisten, 3. sektorin ja elinkeinoelämän 
edustajille sekä aiheesta kiinnostuneille tahoille. 
 
3.12.2018 Pudasjärvi, seminaarin ohjelma, ilmoittautuminen 27.11.2018 mennessä 
4.12.2018 Oulu, seminaarin ohjelma, ilmoittautuminen 27.11.2018 mennessä 
 
 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2019-alkaen
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Pohjois-Pohjanmaan+maahanmuuton+ja+kotoutumisen+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+-+ohjelma/06366401-79e4-e0ea-bc28-67abbe838d05/Pohjois-Pohjanmaan+maahanmuuton+ja+kotoutumisen+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+-+ohjelma.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Kainuun+maahanmuuton+ja+kotoutumisen+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+-+ohjelma/ea1b72bd-a989-bda9-8f1a-08fe851f71b9/Kainuun+maahanmuuton+ja+kotoutumisen+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+-+ohjelma.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Hyv%C3%A4t+v%C3%A4est%C3%B6suhteet+kotoutumisen+tukena+Pudasj%C3%A4rvell%C3%A4+-seminaarin+ohjelma/445ad827-36aa-f0ef-bb8d-ba7952643fa1/Hyv%C3%A4t+v%C3%A4est%C3%B6suhteet+kotoutumisen+tukena+Pudasj%C3%A4rvell%C3%A4+-seminaarin+ohjelma.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EP/7A2E98D9B4EB2515
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Hyv%C3%A4t+v%C3%A4est%C3%B6suhteet+kotoutumisen+tukena+-seminaarin+ohjelma/ca9d2987-962f-a393-c473-51defaceebd2/Hyv%C3%A4t+v%C3%A4est%C3%B6suhteet+kotoutumisen+tukena+-seminaarin+ohjelma.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EP/89184AFF95F05350
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Koulutus: Kunniaan liittyvä väkivalta 12.12.2018, Oulu 
Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Ihmisoikeusliiton 
yhteistyössä järjestämä koulutus kunniaan liittyvästä väkivallasta. Koulutus on Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen tiloissa 12.12. klo 12 – 15. Kouluttajana on sukupuolittuneen 
väkivallan vastaisen työn päällikkö Johanna Latvala Ihmisoikeusliitosta. Ilmoittautuminen 
koulutukseen linkistä 7.12.2018 mennessä. 
 
Ajankohtaista kiintiöpakolaisten vastaanotossa - teemakoulutus järjestetään torstaina 
13.12.2018 klo 9:30-15:30 ELY-keskuksessa. Koulutukseen osallistutaan etäyhteyksin. 
Tilaisuuden ohjelmassa kerrotaan Kiintiöpakolaistulosalueen ajankohtaisasioista, 
kiintiöpakolaisten henkilötietojen käsittelystä ja ajankohtaisesta kuntapaikkatilanteesta 
sekä esitellään kulttuuriorientaatiokoulutuksia ja suunnitelmaa kuntaansijoitusten 
digitaalisesta prosessista. Ilmoita kiinnostuksesta osallistua koulutuksen seuraamiseen 
ELY:ssä sähköpostilla Tanja Tammimiehelle. (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) 
 
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.  
 
Ennakkotieto: Polarisaatio ja kotoutuminen 22.1.2019, klo 9 – 16, Oulu. 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.  
 
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. 
 
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. 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/2D010E7ABC01F5A7
https://link.webropolsurveys.com/S/2D010E7ABC01F5A7
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/D85774C1E42CD04F
https://link.webropolsurveys.com/S/D85774C1E42CD04F
.%20https:/rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/majakka-hanke/nutukat10seminaari
https://rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/majakka-hanke/nutukat10seminaari
https://rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/majakka-hanke/nutukat10seminaari
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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. Linkki 
uutiseen ja lisätietoja. 

 
 
Työkaluja ja julkaisuja 
 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ajankohtaispäivillä maahanmuuttajien ohjauksen 
tutkimuksesta kertoo Eine Pakarinen, joka keväällä 2018 julkaistu väitöskirja 
Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa: 
kohti interkulttuurista ohjausta on luettavissa Itä-Suomen yliopiston sähköisistä 
julkaisuista. 
 
Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos Solmu – 
koordinaatiohankkeessa (ESR)on kehitetty Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn arviointiin. 
Menetelmä on käännetty arabian-, somalin- ja kurdinkielille Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen mobiTARMO-hankkeessa (AMIF) ja kyselyn soveltuvuutta on testattu 
kotoutumiskoulutuksessa. Myös Kykyviisariin voit tutustua ajankohtaispäivillä. 
  
Osoitteesta www.kykyviisari.fi löydät koulutusmateriaalia ja -videoita sekä 
paperilomakkeet kaikilla kielillä. Voit myös testata verkkokyselyä. 
 
Korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja täydentämiseen liittyvä sähköinen 
tiedottaminen -selvityksessä arvioidaan, kuinka ulkomailla suoritettujen 
korkeakoulututkintojen tunnustamista ja täydentämistä koskeva tiedottaminen ja ohjaus 
toimivat digitaalisten kanavien kautta, ja mitä kehitettävää nykyisessä järjestelmässä 
on. Selvityksen kohteena oli digitaaliset palvelut, mutta tuloksissa nousee kuitenkin esiin 
vahvasti myös henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarve. Lue lisää 
kotouttaminen.fi-sivuston uutisesta tai lue selvitys kokonaisuudessaan. 
 
Somalian tiedonhankintamatkan raportti on julkaistu 
Kaksi Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun tutkijaa vieraili Somaliassa Mogadishussa 
tiedonhankintamatkalla tammikuussa. Matkan tarkoitus oli hankkia ajan tasalla olevaa 
tietoa maan turvallisuustilanteesta ja yleisistä olosuhteista.  
 
Matkan tavoitteena oli lisäksi luoda kontaktiverkosto kansainvälisten ja kansallisten 
toimijoiden kanssa. Verkoston kautta voidaan jatkossa hankkia päivitettyä tietoa 
Somalian olosuhteista turvapaikkapäätöksenteon tueksi. Matka sujui onnistuneesti.  
 
Laajempi raportti matkasta on nyt valmistunut ja löytyy suomeksi Migrin verkkosivuilta. 
migri.fi/raportit.  

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2717-0/
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2717-0/
http://www.kykyviisari.fi/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkintojen-tunnustaminen-henkilokohtainen-ohjaus-ja-neuvonta-taydentavat-digitaalisia-palveluita
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkintojen-tunnustaminen-henkilokohtainen-ohjaus-ja-neuvonta-taydentavat-digitaalisia-palveluita
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161115
https://migri.fi/raportit
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Urareitti – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen viitekehys –ESR-hanke on päättynyt. Valtakunnallinen hanke 
toteutettiin 2015 - 2018 yhteensä 11 koulutuksenjärjestäjän yhteistyönä. Mukana olivat 
Centria, DIAK, HAMK, JAMK, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, 
Sedu, TAMK ja Turun AMK.  
 
Hankkeen tulokset on koottu artikkelikokoelmaan Urareitti-hankkeen 
satoa.  Julkaisupaikka on Theseus.fi, Ammattikorkeakoulujen julkaisut verkossa. 
Julkaisussa esitellään näkemyksiä maahan muuttaneiden osaamisesta, koulutusmalleja 
osaamisen kehittämiseksi sekä keinoja ja välineitä osaamisen tunnistamiseen ja 
ohjaukseen. Mallien avulla ehkäistään päällekkäistä kouluttamista, nopeutetaan 
siirtymistä työelämään sekä edistetään osallisuutta ja osallistumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan.   
 
Ajankohtainen väitös Lapin yliopistossa: Maahanmuuton hallinnon ilmentymät 
hallittavien keskuudessa: Maahanmuuttajien taloudellinen sopeutuminen arktisen 
alueen näkökulmasta 
Oikeustieteen maisteri Nafisa Yeasmin käsittelee väitöskirjassaan tekijöitä, jotka 
vaikuttavat kielteisesti pohjoiseen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Maahanmuuttajat 
tuntevat olevansa sosiaalisesti eristyksissä valtaväestöstä: tutkimuksesta käy ilmi, että 
tietyltä alueelta saapuvat maahanmuuttajat jäävät muita herkemmin valtavirran 
ulkopuolelle. Paikallisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan vaihtelevat muun muassa 
sen mukaan, missä tilanteessa maahanmuuttajia kohdataan, mistä he tulevat, mikä 
heidän koulutustaustansa on, mitä näkemyksiä kukin edustaa ja niin edelleen. Lue lisää 
Lapin yliopiston uutisesta.  

  
 

Muuta 
 

Info-Lango monikielisen etäneuvontapalvelun ensimmäinen kehittämisvaihe on loppumassa. 
Toivoisimme teiltä palautetta. Antamanne palautetta käytetään sekä palvelun 
jatkokehittämisessä että raportoinnissa. Arvostamme aikaanne, joten kysely on lyhyt noin 2 min. 
 
Alla olevasta linkistä pääsette palautekyselyyn. Antakaa palautetta, vaikka palvelu ei olisi tuttu.  
 
https://link.webropolsurveys.com/S/284250D4D6036483 
 
Parhaimmat kiitokset, yhteistyö jatkukoon! 
 
Lisätietoja: 
Marguerite Guibert, Projektikoordinaattori            Aili Jussila, Projektiassistentti 
Puh. 050 463 8103                                                         Puh. 050 4302198  
marguerite.guibert@pudasjarvi.fi                                     aili.jussila@pudasjarvi.fi 
 
Info-Lango monikielinen etäneuvonta www. info-lango.fi  
https://www.facebook.com/InfoLango.fi/ 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8
https://www.ulapland.fi/news/Vaitos-Maahanmuuton-hallinnon-ilmentymat-hallittavien-keskuudessa-Maahanmuuttajien-taloudellinen-sopeutuminen-arktisen-alueen-nakokulmasta/40708/ff9aa02c-830d-415b-a1fb-76781b661f82?fbclid=IwAR0zbzgxrOZdoaX8TVgQumVJAL64kfZWtpl3iptw2GFeu1fKPBnlY7Q39Rc
https://www.ulapland.fi/news/Vaitos-Maahanmuuton-hallinnon-ilmentymat-hallittavien-keskuudessa-Maahanmuuttajien-taloudellinen-sopeutuminen-arktisen-alueen-nakokulmasta/40708/ff9aa02c-830d-415b-a1fb-76781b661f82?fbclid=IwAR0zbzgxrOZdoaX8TVgQumVJAL64kfZWtpl3iptw2GFeu1fKPBnlY7Q39Rc
https://link.webropolsurveys.com/S/284250D4D6036483
mailto:marguerite.guibert@pudasjarvi.fi
mailto:aili.jussila@pudasjarvi.fi
https://www.info-lango.fi/
https://www.facebook.com/InfoLango.fi/

