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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 aiheuttaa muutoksia myös uutiskirjeisiin. Seuraavassa uutiskirjeessä on 
ohje uutiskirjeen tilaamiseen uudelleen, jos haluat edelleen vastaanottaa sitä, ja linkki 
tietosuojaselosteeseen. 

Henkilöstömuutoksia 

Maahanmuuttoasiantuntija Erja Leppälän virkavapaan sijaisena on aloittanut Priyanka 
Sood.  

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

Sisäisen turvallisuuden rahaston ISF:n haku on avoinna 25.5.2018 asti.  
 
Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät 
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Haku on avoinna 25.5.2018 asti. 
Hakutiedote 

 
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 
 

Huomaathan, että pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan etäällä järjestettäviin 
tilaisuuksiin Oulussa ja Kajaanissa etäkatsomoita. Myös muilla paikkakunnilla on 
mahdollista järjestää katsomoita tarpeen mukaan.  

http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
http://www.oph.fi/download/190508_hakutiedote_valtio_erityisavustus_kotoutumisen_edistamiseen_2018.pdf
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Kotona Suomessa hanke järjestää kotouttamisen webinaarisarjan. Ideana on tarjota 
tiivis kahden tunnin alustus eri teemoista, jotka ovat yleisiä kotoutumisprosessien 
parissa toimiville. Ideana on tarjota perustietoa aiheesta online-tekniikalla, joten 
seuraaminen on helppoa vaikkapa oman työkoneen kautta. Lähetykset tulevat eri 
tahojen toteuttamana ja ko. järjestäjä tuottaa luonnollisesti myös läsnä-tilaisuuden 
paikallisille toimijoille. Ajankohdiksi on päätetty ottaa kuukauden ensimmäiset 
perjantaiaamut. Aiemmin vuonna 2018 ja syksyllä 2017 lähetetyt webinaarit ovat 
katsottavissa Kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla.  

 

 2.2. klo 9–11 Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita   

 3.3. klo 9–11 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa  

 6.4. klo 9–11 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan 

 4.5. klo 9–11 Maahanmuuttajien koulutuspolut 

 8.6. klo 9–11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen, 
lähetys Helsingistä, linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen  

 
Vielä ehtii ilmoittautua: Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko 
Suomessa 23.5.2018 klo 9:30 - 16, Helsinki, etäkatsomo Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestämä 
MONET-seminaari tarjoaa ajankohtaisinta tutkimustietoa maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymiseen liittyvistä aiheista.  
Tilaisuutta voi seurata verkossa webcast-lähetyksen kautta tai osallistua etäkatsomoon. 
Seminaarin ohjelma ja lisätietoja täältä. Ilmoittaudu etäkatsomoon sähköpostilla 
tanja.tammimies@ely-keskus.fi ja tule tapaamaan uutta aluekoordinaattoria sekä 
keskustelemaan seminaarin aiheista! 
 
Lähtömaakoulutus: Syyria, 24.5.2018 klo 9:30 - 16, etäkatsomo Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa ja Kainuun ELY-keskuksessa 
Maahanmuuttoviraston Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke järjestää vuosittain 
kolme teemakohtaista lähtömaakoulutusta. Vuoden 2018 ensimmäinen tilaisuus 
käsittelee Syyriaa. Koulutuspäivän kohderyhmänä ovat ELY-keskusten ja kuntien 
syyrialaisten kiintiöpakolaisten vastaanottoon osallistuvat viranomaiset. Tilaisuudessa 
saa tietoa Syyriasta tulevista pakolaisista, heidän lähtötilanteestaan sekä siitä, miksi he 
ylipäänsä ovat pakolaisiksi joutuneet.  
 
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon Maahanmuuttovirastoon. Saat 
ilmoittautumislinkin laittamalla viestiä sähköpostilla priyanka.sood@ely-keskus.fi. 
Ilmoita samassa viestissä, osallistutko tilaisuuteen omalta koneeltasi vaiko 
etäkatsomosta ELY-keskuksesta. Huomaathan, että tietokoneyhteytesi tulee täyttää 
Maahanmuuttoviraston asettamat kriteerit, joista lisätiedot saat ilmoittautumisen 
yhteydessä ELY-keskuksesta. Kainuun ELY-keskuksen etäkatsomoon voi ilmoittautua 
sähköpostilla osoitteeseen nina.jyrkas@ely-keskus.fi. 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
http://kotouttaminen.fi/tapahtumat/2018-06-08/hyvat-vaestosuhteet-ja-maahanmuuttajien-kotoutuminen-webinaari
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1541311&SID=a9fefc92-221a-4cc6-92f2-2a3d80fc2200&dy=240963411
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3919517
mailto:tanja.tammimies@ely-keskus.fi
mailto:priyanka.sood@ely-keskus.fi
mailto:nina.jyrkas@ely-keskus.fi
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Anne Alitolppa-Niitamo: Yhteistyöllä kotoutuvien lapsiperheiden tukena, luento 
24.5. klo 10 – 12 Valve-salissa 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen perheiden, lasten ja nuorten kotoutumisen 
erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo pitää kaikille avoimen luennon 
lapsiperheiden kotoutumisesta. Luento avaa kotouttamisprosessia lapsiperheiden 
näkökulmasta, tuo esiin valtakunnallisia hyviä käytänteitä sekä kuvaa yhteistyön 
merkitystä perheiden kotouttamisessa. Ohjelmassa on myös aikaa keskustelulle.  
Tilaisuuteen ilmoittautuminen 22.5. mennessä. Luentoa voi seurata myös etänä. 
Linkki ilmoittautumiseen. Linkki verkkoluentoon ilmoittautumiseen. 
 
OPH:n seminaari ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Helsingissä 4.6.2018. 
Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutettuja maahanmuuttajia ohjaaville 
henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi kotoutumiskoulutuksessa, omakielisellä 
orientaatiojaksolla, kunnan kotoutumispalveluissa tai TE-toimistossa. 
Seminaari on maksuton ja kestää koko päivän. Ohjelma ja ilmoittautuminen. 

 
Kielen taidot työllistymisen tukena –hankkeen loppuseminaari järjestetään 5.6.2018 
klo 9 - 16. Seminaari järjestetään Oulun kaupunginkirjastolla Pakkalan salissa. 
Ohjelman teemana on maahanmuuttajien kielitaidon merkitys ja osaamisen 
hyödyntäminen työelämässä. Tilaisuus on suunnattu niin maahanmuuttajien parissa 
työskenteleville, työelämän ja koulutuksen asiantuntijoille kuin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. Ohjelma ja ilmoittautuminen täällä. 
 
Ratkaisut ja toimintamallit Kotona Suomessa –hankepäivä 6.6.2018 klo 9 – 15.45 
Helsingin Messukeskuksessa. Ohjelma ja ilmoittautuminen 23.5.2018 mennessä. 
 
ESIKOTO-hankkeen päätöstilaisuus 12.6. klo 14 - 17 kulttuuritalo Valveella. 
Hankkeen päätöstilaisuuteen tutustumaan hankkeen tuloksiin ja tuotoksiin, joita 
esitellään tilaisuudessa eri toimintapisteissä. Toimintapisteillä kohtaat hankkeen 
työntekijöitä ja asiakkaita sekä pääset itsekin osallistumaan ja toimimaan. 
Päätöstilaisuudessa on jaossa myös hankkeen loppujulkaisu. Voit tulla pistäytymään 
tilaisuudessa silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Ilmoittautuminen täällä. 

 
Kotona Jyväskylässä –hankkeen loppuseminaari 15.6.2018 klo 9 – 14.30 
Jyväskylässä. Tarkemmat tiedot kutsussa. 
 

 

Ajankohtaista tiedotettavaa 
  

Kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö Annika Forsander on kuollut, 
tiedote  
Valtiotieteiden tohtori, dosentti Annika Forsander menehtyi äkillisesti kotonaan 
Helsingissä perjantaina 20.4.2018. Kotouttamisen osaamiskeskuksen esimiehenä 
työskennellyt Forsander oli laajasti tunnettu asiantuntija kotouttamisen kentällä 
Suomessa ja kansainvälisesti.  
 

https://www.kuntapalvelut.fi/oulunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&t=779
https://www.kuntapalvelut.fi/oulunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&h=a8e864d04c95572d1aece099af852d0a&t=780
http://oph.fi/download/190602_OHJELMA_Seminaari_ohjaustyota_tekeville_4.6.2018.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/47792b9b-e92a-4047-9247-713acd7c313e?displayId=Fin1526956
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/ajankohtaista-hankkeessa
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/KotonaSuomessa_ohjelma_060618.pdf/07045250-0dcd-4bfa-a6e6-27220fd3c06f
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1531816&SID=7021f392-d766-4e5e-bff2-7bd59f2d92c3&dy=1623836842
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=723479683&_k=8fdYzSfhb1wrbMeVcvh2TxJra8cI_SrfBqi_pMo4qZkMDe_2I6Ac42ny8-LFCx5I&_hid=ESIKOTO-paatostilaisuus
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/KJ_hankkeen+loppuseminaarin+ohjelma.pdf/1b9a686f-8c46-48e9-8208-4f12181da90a/KJ_hankkeen+loppuseminaarin+ohjelma.pdf.pdf
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttamisen-osaamiskeskuksen-kehittamispaallikko-annika-forsander-on-kuollut
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Annika Forsanderin muistolle on suunnitteilla seminaari, joka järjestetään syksyllä 
2018. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin kotouttaminen.fi-
sivustolla. 
 
Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuudesta. 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa tuotettiin 
raportti maahanmuuttajien työllistymistä edistävien kotouttamistoimenpiteiden 
toimivuudesta sekä kustannuksista. Tutkimushankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja 
saatavilla täältä.  

 
 

Työkaluja ja julkaisuja 
 

PALOMA-käsikirjan painosversio on 18.5.2018 lähtien ostettavissa THL:n 
verkkokaupasta, osoitteesta: https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/9789523430990  
 
Lilja, Niina & Tapaninen, Terhi (2018). Kulmarautoja ja ruuvikoneita – millaisia 
mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen tarjoutuu rakennusalan työtehtävissä?. Kieli, 
koulutus ja yhteiskunta, 9(1). 

 
Vuoden 2018 pakolaiset on valittu. Pakolaisnaiseksi valittiin Sirwa Farik Vantaalta ja 
Ahmad Hosseini Kaarinasta. Lue lisää Ylen uutisesta.  
 
HS 19.4.2018: Suomi pyrkii saamaan turvapaikanhakijat nykyistä nopeammin 
työmarkkinoille. Lue lisää. 
 
Robotit opettavat suomea Kajaanissa. Lue lisää Ylen uutisesta.  

 
Muuta 
 

Villa Victorissa on alkanut virtuaalinen läksyapu Skypellä tiistaisin klo 17.00 – 18.30. 
Läksyapua saa 29.5.2018 asti. Läksyavun Skype-puheluissa harjoitellaan suomea ja 
käydään läpi läksyjen tehtäviä. Skypessä kontaktit Suomiope 1 ja Suomiope 2. 

 
 
 
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. 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2018.pdf
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/9789523430990
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2018/kulmarautoja-ja-ruuvikoneita-millaisia-mahdollisuuksia-suomen-kielen-oppimiseen-tarjoutuu-rakennusalan-tyotehtavissa
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2018/kulmarautoja-ja-ruuvikoneita-millaisia-mahdollisuuksia-suomen-kielen-oppimiseen-tarjoutuu-rakennusalan-tyotehtavissa
https://yle.fi/uutiset/3-10174478
https://www.hs.fi/talous/art-2000005647016.html
https://yle.fi/uutiset/3-10187384
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/
http://www.kotouttaminen.fi-portaaliin/

