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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotoutumisasioissa 

23 

17.9.2018                                  

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  
 

 
EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaalla.  
EAKR-hakemukset on jätettävä 28.9.2018 ja ESR-hakemukset 2.10.2018. Lisätietoja 
rakennerahastot-sivustolta. 
 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku on avattu 
Haku on avoinna 27.8.-1.10.2018. Tässä   haussa   rahastosta   myönnetään   tukea   
hankkeisiin   tai   toimintaan, jotka   toteuttavat   rahaston kansallisessa ohjelmassa ja 
kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja kansallisia 
tavoitteita.  Lisätietoja EUSA-rahastojen sivuilta. 
 
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). 

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
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
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/turvapaikka-maahanmuutto-ja-kotouttamisrahaston-haussa-jaossa-noin-8-miljoonaa-euroa
https://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen (STEA) jatkoavustusten haku  
STEA:n jatkoavustusten haku vuodelle 2019 on avattu ja hakuaikaa on 1.10.2018 asti. 
Lisätietoa STEA:n sivuilta. 

 
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 – Linkki webinaarin 
ilmoittautumiseen (webropol). Ilmoittautuminen 3.10.2018 klo 12 mennessä. 
 
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.  

 
 

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 Oulun kaupungin koulutuskalenterista. 
 
Yhdenvertaisena kielestä ja kulttuurista riippumatta 21.9.2018, Oulu 
Koulutus järjestetään Kirkkotorin koulutuskeskuksen isossa salissa ja se on suunnattu 
varhaiskasvatuksen, erityisen tuen ja alkuopetuksen henkilökunnalle. Koulutuksessa 
käsitellään ajankohtaisia näkökulmia työhön ja toimintaan lapsiperheiden kielien- ja 
kulttuurien moninaisuudessa sekä kotoutumisen tukemisessa. Kouluttajina toimivat 
erityisasiantuntija Merja Svensk ja lastentarhanopettaja Riitta Hakkarainen. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Oulun kaupungin koulutuskalenterista. 
 
Kainuun hyvät kotouttamisen käytännöt ja hyvät väestösuhteet maahanmuuttajien 
kotoutumisen tukena 28.9.2018, Kajaani 
Seminaari alkaa aamukahvilla klo 9 Scandic Kajanuksen Tykky-kokoustilassa.  
Ohjelmassa on Oikeusministeriön erityisasiantuntija Panu Artemjeffin puheenvuoro 
yhdenvertaisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistämisestä kotoutumisen tukena ja 
Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori Nexhat 
Beqirin juontama paneelikeskustelu Alueellinen katsaus väestösuhteisiin Kainuussa. 
Kainuun ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantuntija Nina Jyrkäs pohjustaa päivän teemaa 

https://www.stea.fi/-/jatkoavustusten-haku-vuodelle-2019
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://link.webropolsurveys.com/S/5C1BBE654EBF26D4
https://link.webropolsurveys.com/S/5C1BBE654EBF26D4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://www.kuntapalvelut.fi/sikunkoulutuskalenteri/
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tiedoilla Kainuun väestöstä. Lisäksi päivän aikana esitellään hyviä kotouttamisen 
käytäntöjä Kainuun alueelta. Ilmoittautuminen seminaariin 21.9. mennessä (webropol). 
 
Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät - XI kansallinen seminaari, 
1.10.2018 - 2.10.2018, Helsinki 
Kehittämispäivien teemana on Näkökulmia S2-pedagogiikkaan – kielen oppijan ja kielen 
oppimisen tukeminen. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen OPH:n 
koulutuskalenterissa. 
 
Maahanmuuttajat terveydenhuollon asiakkaina 2.10.2018, klo 12 – 16, Pudasjärvi 
Koulutuksen järjestää Mieli-hanke ja koulutuspaikkana on Pudasjärven kaupungintalo 
(Varsitie 7). Kouluttajana on TAYS:n sairaanhoitaja Saynur Soramies. Ilmoittautuminen 
viimeistään viikkoa ennen koulutusta tarja.hemmila(at)pudasjarvi.fi.  
 
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. Lisätietoja seminaarista (ouka.fi) ja 
ilmoittautuminen (zef.com). 
 
Perhe eri kulttuureissa, lapsi perheen jäsenenä, perheen kotoutumisen tukeminen; 
perheen kotoutumissuunnitelma, 4.10.2018, klo 13 – 16, Kajaanin perhekeskuksen 
neuvottelutila. Kouluttajana Anita Novitsky Väestöliitosta. Etämahdollisuus. 
Ilmoittautuminen 25.9. mennessä Kainuun soten koulutuskalenteri tai 
info(at)kainuunnuotta.net.  
 
Valtakunnallinen maahanmuuttajapalveluiden hoitajien työkokous 4. - 5.10.2018, 
Espoo Ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä aila.rantanen(at)espoo.fi  

  
Tulkkipalvelut: tulkin tilaaminen ja käyttäminen asiakastyössä, Salamatulkki-
sovellus 10.10.2018, klo 13 - 15, Pudasjärvi 
Koulutuksen järjestää Mieli-hanke ja koulutuspaikkana on Pudasjärven kaupungintalo 
(Varsitie 7). Kouluttajana on Titta Heikkinen Monetralta. Ilmoittautuminen viimeistään 
viikkoa ennen koulutusta tarja.hemmila(at)pudasjarvi.fi.  
 
Kahden kulttuurin perheiden erityispiirteitä, 11.10.2018, klo 12 – 15, Kajaanin 
perhekeskuksen neuvottelutila. Kouluttajana Tanja Del Angel Familia ry:stä. 
Etämahdollisuus. Ilmoittautuminen 28.9. mennessä Kainuun soten koulutuskalenteri tai 
info(at)kainuunnuotta.net.  
 
Traumatisoituneiden pakolaislasten, -nuorten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja 
hoito, 18.10.2018, klo 8.30 – 16, Pudasjärvi 
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 

https://link.webropolsurveys.com/S/7F8CA057A2E0DBC6
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2054
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2054
mailto:tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/hankkeen-loppuseminaari
https://player.myzef.com/oulu/ajax/?q=5393-Ie3gCtKA
mailto:info@kainuunnuotta.net
mailto:aila.rantanen@espoo.fi
mailto:tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
mailto:info@kainuunnuotta.net
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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.  
 
Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 15.11.2018, Helsinki 

 Linkki uutiseen.  
 

Ennakkotieto: Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotouttamisen 
ajankohtaispäivät 20.11.2018, Oulu 
 
Ennakkotieto: Kainuun maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivät 
22.11.2018, Kajaani 
 

 

Työkaluja ja julkaisuja 
  

OECD-raportti julkaistiin syyskuussa: Suomen täytyy kiinnittää huomiota erityisesti 
naisten ja lasten kotouttamiseen. Linkki uutiseen (kotouttaminen.fi). Uutisessa on linkki 
julkaisuun. 
 
Kotopolulla-julkaisu kertoo maahanmuuttajien kotouttamista tukevista hankkeista. 
Julkaisu on luettavissa verkossa ja sitä voi tiedustella painettuna versiona oman alueen 
aluekoordinaattorilta. Linkki uutiseen (kotouttaminen.fi) ja verkkojulkaisuun 
(julkaisut.valtioneuvosto.fi).  

 
Anna Litewka-Anttolainen: Taide- ja kulttuuritoiminta maahanmuuttajien 
kotoutumisprosessissa Pohjois-Pohjanmaalla. Kulttuurituottamisen ja luovan talouden 
tutkinto-ohjelman opinnäytetyö. Opinnäytetyö on ollut esillä myös Kotouttaminen.fi –
sivuston blogissa. Linkki blogikirjoitukseen (kotouttaminen.fi), jossa on linkki myös 
opinnäytetyöhön. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat teettäneet osana Lapsi- 
ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) Turun yliopiston Brahea-keskuksella 
selvityksen Suomeen yksi tulleiden lasten edustajajärjestelmän toimivuudesta. Linkki 
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteeseen (tem.fi), jossa on linkki selvitykseen. 
 
Varokaa mustalaista! Rasismi aiheuttaa traumaperäistä stressiä, joka vaikuttaa 
sukupolvelta toiselle. Leif Hagertin blogikirjoitus Ihmisoikeusliiton blogissa 
(ihmisoikeusliitto.fi). 

mailto:tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ennakkotieto-pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaiva-jarjestetaan-15-11-2018
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oecd-suomen-taytyy-kiinnittaa-huomiota-erityisesti-naisten-ja-lasten-kotouttamiseen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotopolulla-kertoo-maahanmuuttajien-kotoutumista-tukevista-hankkeista
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161018
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/taide-ja-kulttuuritoiminnan-avulla-kotoutuminen-edellyttaa-yhteistyota
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomeen-yksin-tulleiden-lasten-edustajajarjestelmaa-on-kehitettava
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomeen-yksin-tulleiden-lasten-edustajajarjestelmaa-on-kehitettava
https://ihmisoikeusliitto.fi/varokaa-mustalaista-rasismi-aiheuttaa-traumaperaista-stressia/

