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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Saavutettava ja yhdenvertainen harrastus- ja vapaa-ajan toiminta -koulutus 

29.10.2019, klo 8-10, Oulu, Tuirantie 1  

Koulutus on tarkoitettu kaikille urheiluseuroissa, järjestöissä tai muussa lasten ja nuorten vapaa-ajan toi-
minnassa toimiville sekä kotouttamistyötä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tekeville toimijoille. 
Koulutuksessa pohditaan muun muassa, miten maahan muuttaneet nuoret ja nuoret aikuiset voivat hyö-
dyntää osaamistaan harrastustoiminnassa ja millaisia tekemisen paikkoja järjestöille olisi tarjota aktiivi-
sille ja osaaville maahanmuuttajille? Mitä tarvitaan, että toimintaan pääsee mukaan? Miten luodaan kai-
kille avointa ja yhdenvertaista harrastustoimintaa?  
Järjestäjä: Rauhankasvatusinstituutti ry / Harrastaen tutuksi -hanke 
Ilmoittautuminen (ke 23.10. mennessä) ja lisätietoa: anna.litewka-anttolainen(at)rauhankasvatus.fi  
 

Opetushallitus järjestää koulutusta ulkomailla suoritettujen tutkintojen tun-

nustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä, Oulu 31.10.2019, Scandic 

Oulu City 

Tilaisuudet on suunnattu asiantuntijoille (esim. opiskelijavalinnasta vastaavat tai maahanmuuttajien oh-
jauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät). Ilmoittautumisen yhteydessä voi äänestää maita, joiden 
koulutusjärjestelmistä haluaisi kuulla sekä lähettää teemaan liittyviä kysymyksiä. 
Ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen sivuilta: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-

tunnustamisesta-syksylla-2019 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä, 14.11.2019, 

Oulu, Valkean kokoustilat 

Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään on avattu. Ilmoittaudu webropol-linkistä 4.11.2019 mennessä ja 
tule kuulemaan ajankohtaiset asiat omalta alueelta ja valtakunnallisesti. Ohjelma kotouttaminen.fi -
sivustolla. 

SERITA-hankkeen loppuseminaari, 14.11.2019, klo 8.00-15.30, Oulu 

Loppuseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 7.11.2019 mennessä hankkeen verkkosivuilla. 

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke järjestää loppuseminaarin ”Minä 

haluan työ!” torstaina 21.11.2019 klo 8.30–15.00, Oulu (Voimala 1889, Kasarmin-

tie 1 Oulu) 

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä ja integroitu-
misesta Suomalaiseen yhteiskuntaan sekä verkostoitumaan maahanmuuttajien parissa työtä tekevien am-
mattilaisten kanssa. Seminaarissa kerromme hankkeen toiminnasta ja tuloksista, minkä lisäksi mm. 
Kotona Suomessa -hankkeen terveiset 

mailto:anna.litewka-anttolainen@rauhankasvatus.fi
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://link.webropolsurveys.com/EP/66EECF50AEA112B8
/documents/3464316/15458126/Maahanmuuton+ja+kotouttamisen+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+2019_Pohjois-Pohjanmaan/bba6cd53-8d5a-d6fc-f854-1ea6c75bc4b4
/documents/3464316/15458126/Maahanmuuton+ja+kotouttamisen+ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+2019_Pohjois-Pohjanmaan/bba6cd53-8d5a-d6fc-f854-1ea6c75bc4b4
http://www.seritahanke.fi/ajankohtaista/
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Vuoden Pakolaismies 2019 Nourdeen Toure 
Tutkija Sari Vanhanen 
Kokemusasiantuntija Ali Meriluoto 
Stand Up koomikko Ali Jahangiri 
Paneelikeskustelu ja asiakkaan DK Balafun musiikkia 
  
Ilmoittautumiset linkin kautta 31.10.2019 mennessä 

Makia Homma! - maahanmuuttajien työllistymisen tukiverkosto, 27.11.2019 

Verkosto kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa (Teuvo Pakkalan 
katu 19). Tilaisuuden teemana saada esille korkeakoulutetun maahanmuuttajan työelämämahdollisuudet 
ja työantajayhteistyö. Ilmoittaudu tapaamiseen webropol-linkistä.  
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa 

Kainuun maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä 22.11.2019, Kajaani, So-

kos Hotel Valjus, HUOMAA UUSI AJANKOHTA! 

Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään on avattu. Ilmoittaudu webropol-linkistä ja tule kuulemaan ajan-
kohtaiset asiat omalta alueelta ja valtakunnallisesti. Lisätietoa ohjelmasta tulossa myöhemmin. 

Taide maahanmuuttajien kotoutumisen avaimena -seminaari, 11.12.2019, Kajaani 

Miten maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea myös muilla kuin työllistymistä tai kielen ja yhteis-
kuntatiedon vahvistamista tukevilla toimenpiteillä? Voiko taide- ja kulttuuriosaaminen auttaa kotoutu-
maan? Pääsevätkö maahan muuttaneet taiteilijat riippumatta maahantulosyistä mukaan olemassa oleviin 
taiteen piireihin? Miten tunne kuulumisesta ja arvostuksesta sekä kotoutuminen koskettavat meitä kaik-
kia ja miten taide voidaan valjastaa yhdeksi keskeisimmäksi välineeksi sen ymmärtämiseksi?  
 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! Tilaisuus on osallistujille maksuton ja siihen ovat tervetulleita 
osallistumaan kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla maahanmuuttajia työssään kohtaavat taide- 
ja kulttuuritoimijat, viranomaiset, päättäjät, järjestöjen ja oppilaitosten edustajat sekä muut aiheesta 
kiinnostuneet. 
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen kotouttaminen.fi -sivuilla 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja 

jatkuu 25.10.2019 uudella jaksolla  

Uusi jakso julkaistaan aina kuun viimeisenä perjantaina klo 9.00 ja on katsottavissa seuraavan jakson jul-
kaisuun asti. Ensimmäinen osa asenteista on siis vielä hetken aikaa katsottavissa. Webinaareissa alusta-
jina ja keskustelijoina ovat järjestöaktiivi ja MakeSomeNoise-puhuja Noor Assad, Pohjois-Karjalan Sosi-
aaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja Suomen Pakolaisavulta ohjaaja Mohamed Ali. Lo-
kakuun jaksossa keskitymme koettuun turvallisuuteen Mohamed Alin alustuksen myötä. Muistathan, että 
ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Lue ohjeet osallis-
tumiselle kotouttaminen.fi sivulta.  

https://my.surveypal.com/Mina-haluan-tyo!---TTM--hankkeen-loppuseminaari-21.11.2019
https://link.webropolsurveys.com/EP/7040738A6530E717
https://link.webropolsurveys.com/EP/7040738A6530E717
https://link.webropolsurveys.com/EP/EDEA965D97D761A7
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/4335039/Taide+maahanmuuttajien+kotoutumisen+avaimena+seminaari+Kajaanissa+111219.pdf/800e8f61-b8d2-db2a-0d25-5be73d47c165/Taide+maahanmuuttajien+kotoutumisen+avaimena+seminaari+Kajaanissa+111219.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sNzogLZ-FS8&feature=youtu.be
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
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Äidit mukana - ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden miniseminaari 

23.10.2019, klo 12-15.30, Vantaa (mahdollisuus osallistua myös verkossa) 

Miniseminaarissa esitellään Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun hankkeiden mallia. 
Hankkeissa on kehitetty uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja 
työllistymistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen tai-
toa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen on mahdollista. 
Miniseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen webropol-lomakkeella. 

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena -väliseminaari 30.10.2019, klo 9-15 

Helsinki, Keskustakirjasto Oodi 

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke järjestää Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena -väliseminaarin 
keskiviikkona 30.10.2019. Seminaarissa pakolaisuutta käsitellään kohtaavan ja yksilöllisen asiakastyön 
sekä dialogisuuden teemojen kautta. Tavoitteena on antaa uusia työkaluja ja perspektiiviä asiakaspalve-
lun henkilökohtaistamiseksi ammattilaisille ympäri Suomea. Tilaisuus koostuu aamupäivän asiantuntija-
puheenvuoroista ja iltapäivän vapaamuotoisemmista ryhmätiloissa järjestetyistä keskusteluista ja tapah-
tumista.  

Talent Boost Summit 2019, Turku 12.11.2019  

This year Talent Boost Summit will focus on talent retention and how to boost business through internati-
onal talents. The aim of the event is to awaken decision-makers in Finnish companies to the importance 
of international talents’ knowledge and skills for Finnish business and its competitiveness. We want to 
highlight the needs of international employees and stimulate discussion on how to retain these experts. 
With open discussion, we also strive to encourage companies and other employers to recruit internati-
onal talents. The Summit welcomes HR specialists and other personnel responsible for recruitment, as 
well as other company representatives, company executives, entrepreneurs, public sector representati-
ves, decision makers, university representatives, public service providers and international talents. The 
event is free of charge and in English. For more information, please visit Talent Boost Summit event 
website.  
Time: Tuesday 12th of November  
Venue: Logome Teatro, Köydenpunojankatu 14, Turku  
Registration and further information  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kotouttamisen kumppanuusohjelman pohjois-

maisen seminaarin Kumppanuus, kotoutuminen ja kansalaisyhteiskunta  

 

Aika: 14.11.2019 klo 9.00–16.30  
Paikka: Siltasaari-sali, Paasitorni, Helsinki  
 
Seminaarin teemana on kumppanuudet kotoutumisessa erityisesti järjestöyhteistyön, kuntien ja viran-
omaisten välillä. Pohjoismaisessa seminaarissa tarkastellaan kumppanuuden hyviä käytäntöjä erityisesti 
järjestönäkökulmasta. Tarjolla on kiinnostavia puheenvuoroja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä Suo-
men lisäksi mm. Ruotsista ja Norjasta. Seminaari on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Erityisesti 
kutsumme mukaan kotoutumisen parissa työskenteleviä järjestöjen, kuntien ja viranomaisten edustajia. 
 
Seminaarin kielenä on englanti. 
Kutsu, ohjelma ja ilmoittautuminen seminaariin Kumppanuus, kotoutuminen ja kansalaisyhteiskunta 
 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1822545&SID=21020696-16fe-491c-9cc3-641f6efb8d5d&dy=203961993
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2019/
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2019/
https://www.lyyti.fi/reg/TalentBoostSummit
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Partnership+integration+and+civil+society_14.11.2019.pdf/9104e73b-2901-3539-a8d4-652aee6ebb92/Partnership+integration+and+civil+society_14.11.2019.pdf
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#kokoma-hankkeen seminaari maahanmuuttajien yrittäjyydestä 20.11.2019 Lahdessa  

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan hankkeen sivulla https://kokomaopen.com/  

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus MoniERKO, haku 2.9.-

1.11.2019  

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen, työelämälähtöinen koko-
naisuus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille ja on laajuudeltaan 30 op. Koulutuksen aiheina ovat 
kansainväliset muuttoliikkeet, kotoutuminen, monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä, kulttuuritie-
toiset työkäytännöt, ihmisoikeudet ja lainsäädäntö. Koulutus alkaa tammikuussa 2020. Lue lisää erikois-
tumiskoulutuksesta Turun yliopiston sivuilta. Lisätietoja: Kia (Katarina) Lundqvist, kia.lund-
qvist(at)utu.fi  
 

Toimijat tiedottavat 
 

Yrittäjyysvalmennusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille verkossa  
Koulutus toteutuu pääosin verkossa eli siihen voi osallistua kaikkialta Suomesta ja sen laajuus on 10   
op. Koulutuksen järjestäjänä myös Turun ammattikorkeakoulu. Lisätietoja ja hakeutumisen ohjeet   
Turun AMK:n verkkosivulla. Lisätietoja: Tiina Hirard, puh. 044 9074992,  etunimi.sukunimi@turkuamk.fi  
  
Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus VARIANTTI on 

nyt haussa  
Koulutus alkaa tammikuussa 2020 ja haku päättyy 17.12.2019. Osallistujille laaditaan henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma, johon sisältyvät rinnastuspäätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä var-
haiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja 
niiden suorittaminen on mahdollista työn ohella. Lähiopetus järjestetään Turussa ja Raumalla, verkkoym-

päristössä toteutetaan reaaliaikainen kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu. Lisätiedot ja hakulomake Turun 
yliopiston nettisivuilla.  
Lisätietoja antaa suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, s-posti: etunimi.sukunimi@utu.fi  

 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. 
 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käyn-

nistyy marraskuussa.  

Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Haku kestää tammikuun puoliväliin 
saakka. Lisätietoja EUSA-rahastojen artikkelista. 
 

https://kokomaopen.com/
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/maahanmuuttotyo-ja-monikulttuurisuus/monierko
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/maahanmuuttotyo-ja-monikulttuurisuus/monierko
http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/yrittajyysmaahanmuuttajille/
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/koulutusta-ja-ohjausta-maahanmuuttajataustaisille
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/seuraava-amif-haku-kaynnistyy-marraskuussa
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Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen vuoden 2020 rahoitushaun ohjeet on 

julkaistu 
Sylvia-hankkeesta vuonna 2020 kunnille myönnettävien, pakolaisten vastaanoton lisätukien ohjeet on jul-
kaistu tänään kotouttaminen.fi-sivustolla. Ohjeet on vahvistettu työ- ja elinkeinoministeriön 16.9.2019 
antamalla päätöksellä. Liitteenä päätös sekä ohjeet ja hakulomakkeet. Julkaisemme hätätapausten 
vastaanoton lisätuen vuoden 2020 hakulomakkeet epäselvyyksien välttämiseksi vasta, kun vuoden 2019 
haku on päättynyt.  
 
Sylvia-lisätukien vuoden 2020 rahoitushaku: 

 Laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha on ovat kuntien haettavissa ajalla 1.1–31.3.2020 
KEHA-keskuksesta.  

 Hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea vuonna 2020 kuntaan saapuneista hätätapauk-
sista lisätukea 15.1.2021 asti suoraan TEM:n Sylvia-hankkeesta. 

 
Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla Sylvia-hankkeen sivuilla: kotouttaminen.fi/sylvia 
Vuoden 2020 rahoitushaku on uutisoitu kotouttaminen.fi:ssä: Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat ha-
kea lisätukea vastaanoton kehittämiseen 1.1.2020 alkaen 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
 
Uusi julkaisu: Ollakko vai eikö olla?   
Suomen suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat pääsevänsä hyvin sisään suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Suomalainen identiteetti on sen sijaan harvalla. Somalinkielisissä on eniten sekä yhteiskun-
taan kiinnittyviä että suomalaisuuden omakseen tuntevia. Tulokset käyvät ilmi julkaisusta Ollako vai eikö 
olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen, jossa tarkastellaan pääkaupunkiseudulla 
asuvien venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten asenteita, identiteettejä 
ja kiinnittymistä Suomeen. Tutkimushankkeen ensimmäisen raportin ovat kirjoittaneet tutkijat, VTT Ville 
Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta sekä Helsingin kaupungin erikoistutkija, VTT Pasi 
Saukkonen. Tutkimus pohjautuu yli 1 500 vastaajan kyselyaineistoon. Kustakin kieliryhmästä on noin 300 
vastaajaa. Julkaisu on luettavissa e2 tutkimus verkko sivuilla.  
 

Kotoutumista tukeva Guider Game –mobiilipeli ja opettajan opas nyt ladattavissa 

verkosta  

Gamu ry:n tuottama, maahanmuuttajanuorten kotoutumista tukeva mobiilipeli Guider Game on valmistu-
nut. Peli on ladattavissa ilmaiseksi Android, iOS ja Windows-versioina. Guider Game on kokoelma ren-
nolla otteella toteutettuja minipelejä, jotka tutustuttavat pelaajan suomalaiseen yhteiskuntaan, tapa-
kulttuuriin, luontoon, historiaan, opiskeluun ja työelämään. Peliä voi pelata suomeksi, selkosuomeksi, 
englanniksi, arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja dariksi.  
Guider Game ja opettajan opas  
 

Kielitietoisen opettajan opas julkaistu  

eNorssin yhteistyöverkosto on julkaissut kielitietoisen opettajan oppaan. Teoksen on toimittanut Tarja 
Ruohonen ja sitä ovat olleet kirjoittamassa lukuisat harjoittelukoulujen opettajat.  
Kielitietoisen opettajan opas 
 

https://kotouttaminen.fi/sylvia
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
https://e2.fi/publication/135
https://gamu.fi/lataa-guider-game
http://www.enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/mobile/index.html?fbclid=IwAR0oI2WOop-6B1WhxK3FVaomcZx_aZJ4G647uMqIvrupGParg6qWSq7xdRw#p=1
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Uusia kuvakommunikaatiomateriaaleja arjen tilanteisiin  

Humakin hallinoma KUVAKO-hanke on tuottanut uusia materiaaleja Papunetiin sekä kuvakommunikaati-
oon perustuvan mobiilisovelluksen.  
Lisätietoa hankkeesta ja materiaaleista Humakin verkkosivulla. 
 

Mielenkiintoinen opinnäytetyö Oulun ammattikorkeakoulusta 

Marika Häkkilä, Anitta Ravaska ja Sirpa Väärälä: Työnantajien kokemuksia maahanmuuttajan 
työllistämisestä Raahen seutukunnassa. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kotona Suomessa -ko-
konaisuuden Työnoste-pilottihankkeen kanssa. Tutustu opinnäytetyöhön  
 

Nuorten Ystävien Tuettua työllistymista maahanmuuttajille -hankkeen tulokset 

Ylen uutisessa 

Yle uutisoi Kotona Suomessa -kokonaisuuteen kuuluvat pilottihankkeen hyvistä tuloksista. Lue uutinen 
Ylen sivuilla. 

Muuta 
 

Osaava edustaja -hanke kehittää ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten edusta-

jien koulutusta ja tukea 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa laaditaan verkkokoulutus edustajille, ja se 
toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa. Hankkeesta voi 
kysyä lisätietoa projektipäällikkö Suvi Huuskolta (suvi.huusko(at)ely-keskus.fi). 
Uutinen Osaava edustaja -hankkeesta kotouttaminen.fi -sivuilla. 

Kuluvan vuoden uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta 
sähköpostia Tanja Tammimiehelle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi). 

Uutiskirje lähetetään sen Webropol-linkin kautta tilanneille. Jos olet jo tilannut uutiskirjeen aikaisemmin 
webropolin kautta, sinun ei tarvitse tehdä sitä uudelleen. Kyselyllä kerättyjä henkilötietoja käytetään 
tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon levittämiseen.  
Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille. 

http://kuvako.humak.fi/
https://www.theseus.fi/handle/10024/227867
https://yle.fi/uutiset/3-10988233
https://yle.fi/uutiset/3-10988233
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osaava-edustaja-hanke-varmistaa-koulutuksella-yksin-tulleiden-alaikaisten-edun
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