
Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle -hanke
Project Vitality from Immigrants to Koillismaa, 

Northeast Finland

SINUN POLKUSI YOUR PATH TO
TYÖHÖN WORK
KOULUTUKSEEN EDUCATION
PAIKALLISEEN YHTEISÖÖN LOCAL COMMUNITY

Tarvitsetko apua? Do you need help?



Autamme sinua, kun teet päätöksiä 
koulutuksesta ja työurasta

Autamme maahanmuuttajia pääsemään mukaan koillismaalaiseen työelämään, koulutuksiin 
ja kulttuuriin. 

Ketä autamme?
Hanke auttaa Kuusamossa ja Taivalkoskella asuvia työttömiä tai työttömyysuhan alaisia maa-
hanmuuttajia. 

 • pakolainen tai maahanmuuttaja, jolla on oleskelulupa
 • opiskelija, työntekijä tai yrittäjä, joka on tullut ulkomailta
 • ulkomaalainen puoliso

Yli 60 osallistujaa, yli 20 kansalaisuutta: Thaimaa, Ruotsi, Turkki, Somalia, Viro, Kongo, Af-
ganistan, Venäjä, Puola, Kiina, Filippiinit, Irak, Skotlanti, Nigeria, Japani, Syyria, Englanti, 
Panama, Tanska, Albania, Sveitsi ja Saksa. (Tilanne 8/2018)

Autamme sinua
 • opiskelupaikan etsiminen ja hakeminen
 • työpaikan etsiminen
 • työnhaku: CV, työhakemus, työhaastatteluun valmistautuminen
 • palkkatuki (TE-palvelu)
 • uravalmennus (TE-palvelu)
 • tietoa yrittäjyydestä ja oppisopimuksesta
 • tietoa paikallisesta vapaa-ajantoiminnasta ja vertaistukitoiminnasta

Olemme mukana kehittämässä maahanmuuttajien palveluita yhteistyössä Kuusamon kau-
pungin, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, koulutusorganisaatioiden sekä alueen muiden 
tahojen ja yrityselämän kanssa.



We offer support for decisions concerning 
your education and career

We contribute integration of immigrants into the Finnish culture, educational system and 
working life. 
 
Who we are helping?
The project helps those who live in Kuusamo or Taivalkoski and are currently unemployed or 
searching for either a job or an education.

 • a refugee or an immigrant with resident permit
 • a student, employee or entrepreneur with foreign background
 • a spouse with foreign background

Over 60 participants, over 20 nationalities including Thailand, Sweden, Turkey, Somalia, Es-
tonia, Kongo, Afganistan, Russia, Poland, China, Philippines, Iraq, Scotland, Nigeria, Japan, 
Syria, England, Panama, Denmark, Albania, Switzerland and Germany. (Situation 8/2018)

We support you
 • finding and applying for a place of study
 • finding a job
 • applying for a job: curriculum vitae, job application, preparing for a job interview
 • pay subsidy (TE Service)
 • career coaching (TE Service)
 • information about entrepreneurship and apprenticeship training
 • information about local leisure activities and peer-to-peer activities

We also help to improve the collaboration between parties that work for the benefit of the 
immigrants in the local area, such as Public employment and business services (TE Office), 
educational organisations and business life.



Lisätietoja/More information:

 Auli Posio projektipäällikkö/project leader 040 5316426 auli.posio@ksak.fi
 Sanna Niikkonen 0400 264984 sanna.niikkonen@ksak.fi
 Jacqueline Keskitalo-Weber 040 1872001 jacqueline.keskitalo-weber@ksak.fi
 

 KSAK Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
 PL 13, 93601 KUUSAMO
 Käyntiosoite/Address: Airotie 2b, 93600 KUUSAMO

 Blogi: maahanmuuttajistaelinvoimaakoillismaalle.wordpress.com
 Facebook: maahanmuuttajistaelinvoimaakoillismaalle

 www.ksak.fi

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016 - 31.12.2019. Sen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Koillis-Suomen Aikuiskoulu-
tus. Päärahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeessa on Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen hallinnoima palkkatuen ja uravalmennukset mahdollistava rinnakkaishanke.

The execution period of the project is 1.8.2016-31.12.2019. The project is administrated by Koillis-Suomen Aikuiskou-
lutus and funded by the European Social Fund and the Centre for Economic Development, Transport and the Environ-
ment, North Ostrobothnia. Certain pay subsidies and career coaching can be provided via a parallel project.


